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Servei d’entrega a hotel o domicili

LLOGUER 
DES DE

15 €

1-2 DIES 59€

3-6 DIES 57€

7-14 DIES 55€

15-30 DIES 47€

1-2 DIES 140€

3-6 DIES 115€

7-14 DIES 85€

15-30 DIES 60€

Mercedes Clase C Cabrio

1-2 DIES 100€

3-6 DIES 75€

7-14 DIES 60€

15-30 DIES 50€

Mercedes Vito 8-9 persones

Renault Grand Scenic 7 persones

Tots els centres han hagut de fer

un pla d'obertura marcat per les mesures 

d'higiene i de distanciament social

GRANOLLERS. Dilluns començarà el 
curs 2020-2021 per a uns 12.500 
alumnes a Granollers. Ho farà de 
manera presencial després de mig 
any i marcat per les mesures de 
seguretat sanitàries a causa de la 
Covid-19, fet que obliga els cen-
tres educatius a prendre mesures 
higièniques i de distanciament so-
cial. En educació infantil i primà-
ria, les escoles de la ciutat rebran 
6.269 alumnes de 6 a 12 anys, una 
trentena menys que l’any passat. A 
secundària seran 3.170 alumnes, 
mentre que a batxillerat i cicles for-
matius seran 2.500. En aquest cas 
es pot combinar la presencialitat 
amb la formació online, i cada cen-
tre l’adaptarà en funció de les seves 
necessitats. A pràcticament tots els 

centres s’han senyalitzat recorre-guts interns, s’han modi�icat els ho-
raris per sortir al pati i es controlarà 
la higiene entre d’altres. Sobre això, 
l’Ajuntament ha creat una unitat 
de neteja que passarà per tots els 
centres cada dia a fer desinfecci-
ons, també dins de l’horari lectiu.

De fet, cada centre educatiu ha re�lexionat i ha decidit pel seu 
compte la manera d’implementar 
el protocol i les ràtios establertes 
pel Departament d'Educació, que 
s’han mantingut, com el curs pas-
sat, en 20 alumnes per grup. La 
majoria han optat per crear grups 
estables, i alguns, com el Granulla-
rius, ha passat tots els cursos de 
dues a tres línies per no superar 
cap ràtio. A més, les entrades i sor-

tides es faran de manera esglaona-
da i per diferents accessos. En rela-
ció amb els espais, tots els centres 
s'han hagut d'adaptar per complir 
les mesures de seguretat i sanitàri-
es establertes. També el Granulla-
rius, per exemple, serà un dels que 
mantindrà tota la seva activitat al 
recinte de l’escola, "tot i que hem 

hagut de convertir en classes 

alguns espais comuns com el 

laboratori i les aules de música, 

anglès i psicomotricitat", explica 
la directora, Mercè Ruiz. 

Des de l'Ajuntament també s'han 
ofert equipaments alternatius fora 
dels centres si són necessaris. És el 
cas del Celestí Bellera, que utilitza-
rà espais de Roca Umbert, així com 
el Joan Solans, que està pendent de de�inir quin espai extern pot uti-
litzar per a les classes de música. 
També l’escola Pereanton farà ús 
de la sala Sant Francesc, i alguns 
centres, com el Salvador Espriu, el 
Col·legi Jardí i el mateix Pereanton, 

utilitzaran les places i els parcs pú-
blics per fer esport o l’hora del pati. 
A més, s’han fet obres d’adaptació 
d’espais al Mestres Montaña, Sal-
vador Espriu i Ferrer i Guàrdia.

Canvis en la mobilitat

Una altra de les novetats del curs 
seran els talls i canvis de circulació 
a l’entorn dels centres educatius 
per augmentar la seguretat viària i 
evitar aglomeracions. Els canvis es 
faran a les hores d'entrada i sorti-
da dels centres, i comptaran amb el 
suport d’agents cívics que vigilaran 
que alumnes i famílies compleixin 
les distàncies i mesures de segure-
tat. A més, a les escoles Pereanton, 
Ponent i Turó de Can Gili s’han ade-
quat nous accessos als centres.

Per al regidor d'Educació, Fran-
cesc Arolas, l’objectiu és que l’edu-
cació obligatòria sigui totalment 
presencial, entre d'altres per evitar 
la segregació i la desigualtat. "La 

socialització, el contacte social, 

el creixement i el desenvolupa-

ment com a persones s’ha de fer 

a les escoles i els instituts", asse-
gura el regidor. Per això "tothom 

ha fet el possible perquè infants 

i joves tinguin una escolarització 

el més normal possible malgrat 

l’excepcionalitat del moment”.

També l’alcalde, Josep Mayoral, as-
segura que “els drets dels infants 

són essencials, i també el dret a 

l’educació”, i per això es procura-
rà al màxim no haver de tancar cap 
escola o institut. A més, durant el 
curs es mantindrà el programa de 
voluntariat i la guia de recursos 
municipals per als centres, com-
plint sempre amb les mesures de 
seguretat i higiene marcades.

Protocol
ABANS D'ACCEDIR AL CENTRE 

EDUCATIU CAL COMPROVAR QUE

l'alumne no tingui una temperatura 

superior als 37,5º. Tots els majors de 

6 anys han d’anar amb la mascareta 

ben posada, també als passadissos, i 

els alumnes no podran tenir febre, tos, 

difi cultat per respirar, vòmits o diarrees 
o congestió nasal entre d’altres. A més, 

cada centre tindrà un gestor Covid en 
coordinació amb el CAP més proper. 

Si es detecta un cas positiu en una 

escola o institut, tot el grup estable 

de convivència haurà de fer aïllament 
preventiu a casa durant 14 dies. A tots 
se’ls farà una prova PCR al més aviat 
possible. Si hi ha més casos i en grups 

diferents o en espais compartits, es 

valorarà si calen altres mesures, com el 
tancament temporal d’un centre. En cas 

que s’hagi d’aturar l’activitat presencial, 
la formació es continuarà fent online 

per garantir la continuïtat del curs.

El retorn a classe
en temps de Covid

A PUNT  L'equip docent de l'escola Granullarius enllestia dimecres els detalls per iniciar el nou curs

Pel que fa al professorat, l'Ajunta-
ment ha contractat quatre docents 
per al Salvador Llobet i quatre més 
per a l'EMT per complir amb els 
criteris marcats pel Departament, 
que també ha assignat nous do-
cents als grups que han augmen-
tat la ràtio. A les escoles bressol 
municipals tindran parella educa-
tiva a totes les aules per mantenir 
els grups estables durant tota la 
franja horària. Justament, a les es-
coles bressol, molts pares i mares han decidit no inscriure-hi els �ills. 
Enguany el curs ha començat amb 
540 infants, força menys que en 
cursos anteriors, i actualment hi 
ha places vacants. Arolas assegura 
que "totes les escoles bressol de 

la ciutat, públiques i privades, 

són segures i estan preparades",

i fa una crida als pares i mares a con�iar en els centres. "El 0-3 és 

una etapa educativa bàsica per 

al desenvolupament dels in-

fants", indica el regidor. ❉ X.L.
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Nivell 1 del pla de contingènciaExposició sobre la prevenció del càncer de còlon
L'Hospital té un pla de contingència davant els 

casos de Covid-19 amb 5 nivells –el 4 i 5 seria 

l'equivalent a la situació de l'abril–. Actualment,  

el pla per adaptar el servei del centre sanitari  

a l'evolució de la pandèmia està en fase 1.

El passadís de Consultes Externes i Hospitalització del centre granollerí s'exposa, fins al 21 de desembre, una mostra sobre 
la prevenció i la detecció precoç del càncer de còlon. L'exposició 

està organitzada pel punt comarcal de l'Associació Espanyola 

Contra el Càncer (AECC) del Vallès Oriental.

SOCIETAT

Des que es van fer els cribratges 

massius a Granollers, les Franque-

ses i Canovelles, l'índex de risc de 

contagi ha anat a la baixa i dimecres, 

per primer cop en setmanes, a Gra-nollers baixava de 200 (l'índex de rebrot havia estat superior a 650).  
També la taxa de contagi tornava a 

xifres més tranquil·litzadores i di-mecres era de 0,57, i la taxa de con-firmats per PCR era de 107,16 per cada 100.000 habitants, més de la 
meitat que la setmana passada.

Tot i la bona evolució de les dades, 

però, Salut considera que la situa-

ció encara és preocupant i que cal 

estabilitzar la tendència a la baixa, 

sobretot tenint en compte l'inici de 

l'activitat escolar la setmana vinent. 

Així, ahir el Diari Oficial de la Ge-

neralitat (DOGC) publicava la reso-

lució que prorroga 15 dies més les 

restriccions per frenar la Covid-19 

a Granollers, Canovelles i les Fran-queses, i que es va decretar ja el 25 

cia mínima entre taules d'1,5 me-tres, , i a les terrasses de 2 metres.
L'alcalde de Granollers, Josep 

Mayoral, ha valorat positivament 

l'ampliació de les mesures extraor-

dinàries. "Conjuntament hem va-

d'agost. Així, es manté la limitació del 50% en l'aforament de la restau-

ració i l'hoteleria, així com en activi-

tats culturals, esportives i religioses. 

Es recomana limitar la circulació 

per les vies d'ús públic, i que la sor-

tida del domicili es faci només per 

anar a la feina, tenir cura de perso-

nes grans o dependents, per anar a 

establiments d'alimentació o altres 

amb cita prèvia o per fer trobades 

amb persones del grup de convi-

vència habitual. En les reunions que concentrin fins a 10 persones en es-

pais públics no es permet el consum 

ni d'aliments ni de begudes. No hi 

poden participar persones que tin-

guin símptomes de Covid-19 o que 

hagin d'estar aïllades o en quarante-

na per qualsevol motiu.

En els establiments d'hostaleria i 

restauració el consum s'ha de rea-

litzar sempre a la taula. En l'interior l'aforament es limita al 50% de l'au-

toritzat i s'ha de garantir una distàn-

SALUT  L'ÍNDEX DE CONTAGI HA ANAT DECREIXENT D'ENÇÀ DEL CRIBRATGE MASSIU A GRANOLLERS, LES FRANQUESES I CANOVELLES

Les mesures excepcionals es prorroguen 

15 dies malgrat que el risc de rebrot baixa

gencat

26
AQUEST ÉS EL NOMBRE DE CASOS 

POSITIUS DE COVID-19 QUE  
dimecres tenia l'Hospital General 

de Granollers, 3 menys que ara fa 

una setmana, tot i que hi ha també 

més de mitja dotzena de sospitosos 

–que no s'han confirmat per PCR–. 

Malgrat que els malalts de Covid-19 

al centre s'han anat reduint les 

darreres setmanes des que a 

mitjans d'agost es va superar la 

trentena de pacients, els darrers  

15 dies hi han mort quatre malalts 

de coronavirus, dos dels quals  

la darrera setmana. Així doncs,  

el total de defuncions acumulades  

a l'Hospital des de l'inici de la 

pandèmia és de 111. En el vessant 

més positiu, la Fundació Privada 

Hospital Asil de Granollers informa 

que a hores d'ara les altes 

acumulades són 641, de les quals  

11 s'han donat els darrers set dies.

Dimarts l'Hospital ampliarà 6 llits l'UCI i 

espera la incorporació de nou personal
Dimarts, la Unitat de Cures Intensives (UCI) de l'Hospital de Granollers s'ampliarà a 20 places. Aquesta actuació ha-

via de coincidir amb el final de les obres de remodelació de 

la primera planta que s'estan desenvolupant amb aquest 

propòsit, però la pandèmia de la Covid-19 han fet avançar 

la posada en marxa. Així ho ha explicat el director general 

adjunt del centre, el doctor Andreu Aloy, que detallava que 

a partir de dimarts hi haurà 6 llits més d'UCI, que se suma-ran als 14 actuals –10 pròpiament de crítics per a malalts 
intubats, i 4 més de semicrítics, per a malalts greus però 

que no necessiten intubació–. Paral·lelament, la Funda-

ció Hospital Asil de Granollers ha precontractat dos pro-

fessionals intensivistes –"ja els tenim lligats perquè la 

demanda d'aquest tipus de professionals és molt ele-

vada", emfatitza Aloy–, que s'incorporaran a l'UCI a prin-

cipis d'octubre i a principis de novembre respectivament. A més, s'ha obert la convocatòria d'entre 15 i 20 places 
d'infermeria. "Cal tenir en compte que a l'UCI, la ràtio 

és d'un infermer per a cada dos pacients", explica Aloy, qui considera que actualment les 20 places d'UCI seran 
suficients perquè "difícilment tornarem a la situació de 

l'abril", quan el 14 d'abril hi havia 55 llits d'UCI. 

L'EQUIPAMENT SANITARI  LA COVID-19 HA FET AVANÇAR LES NOVES PLACES

lorat que l'evolució del virus ha 

estat molt favorable els darrers 

15 dies; i ara el que es pretén és 

reforçar aquesta tendència posi-

tiva especialment coincidint amb 

l'inici del curs escolar", diu. 
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EQUIPAMENTS  LES DIFICULTATS DE FINANÇAMENT I LA URGÈNCIA D'ESPAI FA QUE L'ENS VALLESÀ ESTUDIÏ ALTRES ESPAIS COM A NOVA SEU

L'Ajuntament idea nous usos 
als antics jutjats per si el 
Consell Comarcal se'n desdiu

L'Ajuntament de Granollers està 

preparat per si el Consell Comar-

cal del Vallès Oriental es desdiu 

de traslladar la seva seu a l'edifici 

dels antics jutjats a l'avinguda del 

Parc. Així ho ha explicat l'alcalde, 

Josep Mayoral, qui assegura que 

"ja estem preparant projec-

tes de futurs usos de l'espai". 

En aquest sentit, Mayoral expli-

ca que arran de la Covid-19, tot 

apunta que s'hi podran instal·lar 

oficines municipals, perquè "hau-

rem d'esponjar els treballadors 

en els espais de treball", tot i 

que no ha volgut avançar quins 

serveis podrien traslladar-se als 

antics jutjats, en cas que finalment 

el Consell Comarcal es faci enrere.

Fa uns dies el president de l'ens 

dent del Consell Comarcal, David 

Ricart, comptava finançar-ho amb 

recursos propis, amb la inclusió 

de l'edifici actual del Consell al 

carrer Ricomà, amb l'ajuda de la 

Diputació de Barcelona i amb un 

préstec bancari. Des de la signa-

tura del conveni, però, no es va 

fer cap pas endavant en l'operació 

per problemes de finançament. 

De fet, Colomé reclamava al març 

1,6 milions  acordats en les meses 

de concertació de la Diputació per 

tirar endavant el projecte.

Davant dels dubtes del Consell 

Comarcal, que es van mostrar al 

juny, "quan els hi vam fer notar 

la necessitat que es definissin" 

–diu Mayoral–, "treballem com 

si ens haguessin dit que no, per 

comarcal i alcalde de les Franque-

ses, Francesc Colomé, reconeixia 

que s'estan estudiant alternatives 

a l'edifici del centre de Granollers, 

per la urgència d'espai per a la 

plantilla del Consell Comarcal i 

per les dificultats de finançament 

de la reforma. "Si ells no s'hi ve-

uen en cor, nosaltres entoma-

rem el tema", assegura Mayoral.

El març de 2018, les dues admi-

nistracions van rubricar un con-

veni segons el qual, l'Ajuntament 

cedia pràcticament tot l'edifici de 

l'avinguda del Parc –excepte la 

tercera planta– al Consell Comar-

cal que, a canvi, es comprometia a 

encarregar-se de la reforma, que 

s'estimava que tindria un cost de 

4 milions d'euros. El llavors presi-

arxiu

NOUS USOS  L'edifici ha d'acollir serveis locals o la Generalitat els reclamarà

Les dues administracions van signar un conveni fa dos anys segons el qual 

l'ens comarcal hi instal·laria la seu i s'encarregaria de la reforma de l'edifici

Quatre mesos després de l’obten-

ció de les primeres imatges que 

van evidenciar la reproducció de la 

llúdriga (Lutra lutra) –una espècie 

bioindicadora– a la conca del Besòs, 

es confirma que el mateix grup fa-

miliar continua vinculat al territori. 

Les imatges s'han obtingut gràcies 

als treballs de seguiment del pro-

jecte Observatori Rivus i a partir 

de la tècnica no invasiva del foto-

trampeig. En el vídeo difós –que es 

pot veure a somgranollers.cat– s’ob-

serven dues cries, d’aproximada-

ment 10 mesos d’edat, que al llarg 

d’aquest període han igualat, i fins i 

tot superat, la mida de la mare. La 

supervivència de les dues cries, pro-

bablement un mascle i una femella, 

així com la seva continuïtat al terri-

MEDI AMBIENT  L'ANIMAL, QUE HA SIGUT FILMAT, ÉS UN BIOINDICADOR DE LA SALUT DEL RIU

Confirmat l'assentament 

de llúdrigues al Besòs

tori, són dos fets molt rellevants per 

la consolidació i el futur de la pobla-

ció d’aquesta espècie a la conca del 

Besòs, després de la seva extinció 

durant la segona meitat del segle XX.

L’estudi ha permès determinar 

així que la reproducció d’aquesta 

espècie es troba estretament re-

lacionada amb la presència d’una 

bona qualitat de l’hàbitat. En aquest 

sentit, és durant l’època de cria que 

el paper bioindicador de la llúdriga 

pren encara més rellevància, pre-

cisament a causa de l’exigència de 

selecció de les àrees més idònies. 

El grup de Ciutadans de l'Ajunta-

ment de Granollers ha presentat 

una moció en què demana refor-

çar la lluita contra les okupacions 

d'habitatges, per "assegurar la 

devolució dels immobles oku-

pats il·legalment als seus legí-

tims propietaris i crear un cens 

en què s'indiqui si el tipus d'o- 

kupació és per a fins delictius o 

per necessitat" de l'ocupant. 

Cs presenta una 

moció per a la lluita 

contra l'okupació

Dimarts el Museu de Ciències Natu-

rals de Granollers inaugura l'expo-

sició Som gent de profit, produïda 

per l'Agència de Residus de Catalu-

nya i que inclou 15 plafons que re-

creen espais quotidians –la cuina, 

l'escola, un restaurant…– on pot te-

nir lloc el malbaratament alimenta-

ri. La mostra, que romandrà oberta 

fins al 27 de setembre, pretén fo-

mentar les bones pràctiques.  

Exposició sobre 

el malbaratament 

alimentari a La Tela

poder-hi instal·lar altres ser-

veis els propers mesos".

De fet, aquest és un condicionant 

imprescindible perquè l'Ajunta-

ment mantingui la titularitat de 

l'edifici. El 2010, quan la Generalitat 

va cedir l'immoble al consistori a 

canvi dels terrenys dels actuals jut-

jats, hi va posar un requisit: que fos 

un equipament dedicat a serveis re-

lacionats amb l'administració local. 

I aquesta demanda tenia un termini: 

10 anys. Així doncs, l'Ajuntament de 

Granollers té pressa per entomar la 

reforma de l'edifici i ocupar-lo amb 

serveis a la ciutadania.  m.eras
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Com afrontar 
la incorporació 
post-ERTO en 
tornar a la feina
Un elevat percentatge de persones 

s’incorporaran en breu a la feina per 

tornar a la “nova realitat” laboral 

post-ERTO. Hi ha treballadors que han 

mantingut la feina durant la COVID i han 

absorbit totes les tasques de les diferents 

àrees de negoci, mentre que d’altres es 

reincorporaran al seu lloc de treball on 

s’hauran d’adaptar a nous canvis després 

d’una desconnexió improvisada i total.

El discurs general és “agrair” la 

possibilitat de tenir feina, doncs l’actual 

època ens ubica en una difícil situació 

empresarial per la paralització de la 

facturació amb la mateixa estructura 

i despesa de negoci. Molts empresaris 

han hagut de tancar, uns s’han mantingut 

i d’altres potser es transformaran en 

futurs acomiadaments. 

Per mantenir la feina, les empreses han 

de continuar en actiu i els treballadors 

han de ser conscients que és el moment 

de donar una empenta. Cal anar a 

treballar des del punt de vista d’un 

autònom, organitzant el temps per 

assolir els objectius de l’activitat 

empresarial. 

La visió del treballador és valorar les 

condicions i la flexibilitat laboral, mentre 

l’organització aporta les eines i els 

recursos. Els empresaris han de percebre 

la confiança i l’autoresponsabilitat de 

les persones per continuar “lluitant”. 

Un punt clau és aconseguir un model 

col·lectiu per créixer personalment i en 

equip, doncs són moltes les hores al dia 

les que es destinen a la feina i tothom ha 

de contribuir per convertir aquest temps 

en moments per gaudir de l’esforç mutu, 

aportant una dosi de positivisme per 

aconseguir un “estat de flow conjunt”.

EL CONSULTOR DE RRHH

HELPOINT SERVEIS

Consultoria de Recursos Humans

T. 93 170 21 90 

Horari de dilluns a divendres 

de 9 a 17 h.

info@helpointserveis.com 

www.helpointserveis.com

La Universitat Popular de Grano-

llers (UPG) va obrir dimarts el perí-

ode de matriculació d'una tren-

tena de matèries d'aquest primer 

quadrimestre del curs 2020-2021, 

el setè que emprèn. Les classes 

s'impartiran, majoritàriament, en 

un doble format: presencial i vir-

tual per adaptar-se a les circums-

tàncies sanitàries actuals. De fet, 

en aquests moments l'aforament 

dels centres està limitat, i per això 

l'atorgament de places presencials 

seguirà l'ordre d'inscripció.

Així, el format presencial tindrà 

un límit de 10 persones per as-

signatura per garantir el distanci-

ament físic a les aules, i de 20 en 

el cas de les matèries amb més 

demanda que s'impartiran a la 

sala d'actes de Centre Tecnològic i 

Universitari de Granollers (CTUG). 

La resta d'inscrits podran seguir el 

curs en streaming, per la qual cosa 

el consistori instal·larà càmeres a 

les aules. En aquest cas no s'haurà 

de limitar el nombre d'inscrits.

EDUCACIÓ  LA UPG OBRE INSCRIPCIONS GRATUÏTES PER A UNA TRENTENA D'ASSIGNATURES

La Universitat Popular s'adapta 

per impartir els cursos en doble 

format, presencial i virtual Ha començat el termini per ins-

criure's als nous cursos del Gra de 

setembre a desembre per a joves 

de 16 a 35 anys. S’ofereixen mo-

nogràfics i formacions curriculars 

i ocupacionals en diferents àmbits 

professionals amb l’objectiu de 

desenvolupar i potenciar coneixe-

ments, habilitats i competències 

professionals. La inscripció s'ha de 

fer a www.inscripcions.grajove.cat. 

Les activitats es faran de mane-

ra presencial, sempre que la situ-

ació sanitària ho permeti i, en cas 

contrari, s'estudiarà la viabilitat 

d'adaptar-les al format telemàtic.

En el camp de llengua, s’ofereix 

el curs Viu i parla en català (24 h, 

gratuït) per a persones que neces-

siten reforçar-ne el coneixement, 

a càrrec de Laura P. Vantoldrà. Es 

complementa amb càpsules de 

l’àmbit laboral (com trobar feina, 

entre d'altres), sociocultural (conei-

xement dels equipaments culturals 

i lúdics de la ciutat) i de gestió de 

tràmits (homologacions, estran-

geria...). En formació laboral, l’equi-

pament de Joventut ha programat 

un curs de manipulació d’aliments 

(29 euros), adreçat a adquirir acti-

tuds i tècniques adequades d'higie-

ne i sanitat alimentària, a càrrec del 

servei municipal de Salut Pública. 

També s’ofereix un curs d’iniciació 

a la tècnica de fer pa (20 h, gratuït), 

a càrrec del forner Ray Luis Marcos. 

La quarta formació és de monitors i 

monitores de lleure (310 hores, 190 

euros –residents a Granollers–, 235 

euros –de la comarca i de fora–). 

S'hi prepararà els participants per 

organitzar activitats mitjançant tèc-

niques d’animació, educació en va-

lors, i gestió de conflictes, a càrrec 

de l’Escola Dinàmics Esports. 

FORMACIÓ

L'equipament 

juvenil Gra obre la 

inscripció als cursos 

ocupacionals

El curs començarà el 5 d'octu-

bre i durant aquest primer quadri-

mestre la matrícula serà gratuïta 

davant les incerteses provocades 

per la pandèmia. 

Les assignatures d'aquest quadrimestre són Claus per entendre l'art contemporani, 
Teatre social, Com funciona la Terra que trepitgem, Història de la salut, Literart. 
Club de lectura de literatura i arts, Art del segle XIX, Música, salut i benestar, 
Aprendre a pensar històricament, Dansa lliure, Donar bons arguments i fer-ho 
amb honestedat, Reflexions en temps de confinament, Literatura del segle XX, 
Compartim i gaudim els escacs, Ètica i política a la modernitat, Sociologia amb 
l'excusa de la Covid, Cor de Salut, Història contemporània de Catalunya, Música 
inquieta II, Iniciació al món digital i comunicacions, El suïcidi, Com interpretar  
una obra d'art, Iniciació al món dels escacs, El teatre: un regal dels Déus, Història 
de les dones. Les invisibles, Una aproximació al llenguatge simbòlic, Les  
psicosis, Les matemàtiques en el nostre món, La globalització del capitalisme,  
Dones singulars. Dones amb veu pròpia, i Problemes filosòfics fonamentals.

Les matèries del quadrimestre

Dijous passat l'Ajuntament de 
Granollers va traslladar 28 parades 
de sis punts de la ciutat a la plaça 
Barangé per tal de poder guanyar 
espai i distància per al pas dels 
compradors i vianants i davant de  
les restriccions per la Covid-19. Alguns 
dels paradistes afectats, moltestos 
amb el canvi,no van instal·lar-se a 
la plaça Barangé. Amb tot, es preveu 
mantenir l'emplaçament fins que acabi 
l'emergència sanitària. Els paradistes 
demanen rebaixes a la quota  
d'ocupació de via pública.

          L'Ajuntament 
mou una trentena de 
parades del mercat

ajuntament
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Tornarem    
a vèncer
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Dissabte (18 h), el restaurant Anò-

nims acollirà la presentació del 

Comitè de Suport a Lola, la gra-

nollerina Lola López Resina que 

va ser empresonada acusada de 

pertànyer a ETA. L'entitat la con-

sidera una presa política i en de-

mana l'amnistia. Actualment, Lola 

té 69 anys i, davant la seva edat, 

el Comitè de Suport reclama que 

Lola compleixi el confinament a 

casa –actualment passa 23 hores a 

la cel·la de la presó de Brieva i "les 

precaucions, les mesures de 

seguretat i d'higiene són molt 

complicades. No disposen ni de 

mascaretes ni de guants, i no-

més d'un sabó setmanal", alerta 

el comitè–. La presentació de l'as-

sociació comptarà amb l'escrip-

tora i economista del Moviment 

d'Alliberament Nacional Basc 

Nekane Jurado i Gregori Saavedra, 

de Rescat, el col·lectiu de suport a 

les preses polítiques catalanes. 

POLÍTICA

El comitè de suport 

a la presa Lola 

López es presenta 

a l'Anònims

Distància, mascaretes i control 
d'aforament per a un 11-S inusual

ACTE INSTITUCIONAL  Enguany s'hi limitarà l'aforament

Les ofrenes florals de l'Onze de Setembre

a Granollers i les Franqueses tenen l'accés

limitat, i l'ANC planteja dues protestes 

davant la seu del SEPE i la Seguretat Social

La Diada Nacional de Catalunya 

es commemorarà enguany amb la 

petjada de la Covid-19 ben present. 

Després de les mobilitzacions amb 

distància física convocades i l'anul-

lació de la vigília d'Amics de l'11, 

els ajuntaments, tant de Granollers 

com de les Franqueses, han mantin-

gut la tradicional ofrena floral, tot i 

que adaptada a les circumstàncies.

A Granollers, divendres (11 h) a 

la plaça Onze de Setembre, partits i 

entitats participaran en la tradicio-

nal ofrena convocada pel consistori. 

Això sí, es farà amb limitació d'afo-

rament per evitar aglomeracions, 

motiu pel qual cada entitat podrà 

assistir-hi amb un màxim de dues 

persones i caldrà confirmar l'assis-

tència (tel. 93 842 67 19). Membres 

de l’Esbart Dansaire de Granollers, 

amb la participació de músics de 

l'Escola Municipal de Música - Con-

servatori Josep M. Ruera, interpre-

taran el ball de l’Homenatge. 

A les Franqueses el format serà 

similar i també es farà l'ofrena al 

monòlit de l'Onze de Setembre, al 

passeig Tagamanent (11 h). L’acte 

comptarà amb la participació de 

músics locals i inclourà un breu 

parlament, tot i que no hi haurà, 

com en ocasions anteriors, ni balla-

da de sardanes ni refrigeri per als 

assistents. Tampoc no es farà l'ha-

bitual conferència prèvia a l'ofrena, 

que l'any passat va protagonitzar 

de Granollers, n'hi haurà dues que 

tindran com a escenari la seu del 

SEPE (plaça Can Mònic, amb capa-

citat màxima de 500 persones) i 

de la de la Seguretat Social (carrer 

Josep Umbert, amb capacitat per a 

900). L'aforament serà limitat i la 

inscripció es fa per rigorós ordre 

a través del web www.inscriu.me/

ca/11s-2020-a-granollers. L'acte 

s'iniciarà a les 17.14 i acabarà cap 

a les 19 h. Els accessos al recinte 

s'obriran a les 16.30 h –caldrà ac-

cedir-hi amb un codi que s'obtin-

drà amb la inscripció–. Tindran un 

perímetre delimitat i senyals que 

indiquin on ha de situar-se cada 

assistent, a 2 metres de distància. 

Tothom hi haurà d'accedir amb 

mascareta i hi haurà gel hidroal-

cohòlic. A banda de les mobilitza-

cions presencials, també hi haurà 

una acció virtual a través de la pla-

taforma Xarxa Independència, a la 

qual s'hi ha d'accedir amb un QR 

que permet establir vincles amb 

cinc persones, amb una assemblea 

de base i amb un bloc social. i m.e.

DIADA NACIONAL DE CATALUNYA  LES ENTITATS INDEPENDENTISTES MANTENEN AVUI, DIJOUS, ELS ACTES DE LA VIGÍLIA

ARXIU

El grup municipal de Granollers 

per la Independència - Primàries 

ha assegurat que el veïnat del car-

rer Corró es queixa d'incidències 

arran de la remodelació d'un tram 

del carrer fa tres anys. Segons el 

grup, hi accedeixen vehicles a mo-

tor no autoritzats i les tapes de sub-

ministres al paviment estan en mal 

estat i generen soroll. Primàries 

convida la ciutadania a fer arribar 

incidències a través de granollers-

xindependencia@granollers.cat. 

Primàries denuncia 

molèsties arran de 

la reforma de Corró

Vallès Oriental

Tornarem a vèncer

esquerra.cat

Onze de Setembre del 2020.

306 anys de lluites  
pels drets i les llibertats.

Bona Diada!

el sociòleg Salvador Cardús. De fet, 

l'ofrena tampoc no serà un acte 

obert a tothom, sinó que es limitarà 

la presència a dos representants de 

cada partit i entitat convidada.

Casanova i marxa de torxes
El que sí que serà similar a altres 

anys seran els actes de la vigília a 

Granollers, amb l'única anul·lació 

del sopar que cada any organitza 

Amics de l'11, i amb les mesures de 

seguretat sanitària pertinents per a 

la resta d'activitats de les entitats i 

els partits independentistes. Així, 

ANC, CDR, ERC, Junts, GxI-Primà-

ries i CUP i iniciaran els actes de la 

vigília de la Diada a les 19 h a la Por-

xada, amb l'acte anual en record de 

l'activista Salvador Casanova, que 

dóna nom al premi que ERC atorga 

cada any a organitzacions que apor-

ten valor afegit a la cultura i societat 

catalana i granollerina. Tot seguit hi 

haurà una intervenció poeticomu-

sical (19.45 h) i l'habitual marxa de torxes (20.30 h) fins a la plaça Onze 
de Setembre, on es farà l'ofrena al 

monument de la Diada (21 h) i es 

llegirà el manifest d'enguany.

Les mobilitzacions de l'ANC
Per fer compatible la mobilització 

amb les recomanacions sanitàries, 

enguany l'ANC ha previst manifes-

tacions limitades i descentralitza-

des en 107 punts del país. En el cas 

n En el ban que cada any publica l’al-

calde amb motiu de la Diada, Josep 

Mayoral fa una crida als "grans acords 
entre institucions" i al "compromís cí-
vic del conjunt de la societat" per fer de 

la salut una prioritat en un moment de 

profunda crisi sanitària. També recla-

ma una estratègia de país per impulsar 

una economia "dinàmica, competitiva i 
innovadora" i per fer que "ningú quedi 
enrere". En l’àmbit polític i sobre el con-

flicte entre Catalunya i Espanya, aposta 

per buscar nous camins que "vagin més 
enllà de l’empat infinit, del blanc o el 
negre, del tancament en la defensa de 
vies que ja s’han transitat sense èxit". 

Per això, apunta, "cal trobar les refor-
mes legals que facilitin un nou con-
sens; perquè els problemes polítics es 
resolen des de la política, i difícilment 
es podran restablir ponts mentre líders 
polítics i socials estiguin a la presó".

REFORMES LEGALS PER 

TROBAR NOU CONSENS
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PrimariesGranollers.cat

Diada 11-S 2020Fem la independència!
Desperta, mobilitza’t, lluita!

GranollersxIndependencia@granollers.catGranollersxIndependencia@granollers.cat
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Decideixi amb antelació com vol que sigui el seu servei funerari.

TRUQUI’NS I L’ASSESSOREM T. 937 415 370

funeraria@cabrejunqueras.com

Informació facilitada per la Funerària Cabré Junqueras

Defuncions

01/09 Gabriela Hernández Vivas  89 anys
01/09 Emilia Cobo Izquierdo  66 anys 
01/09 Rosa María Chornet Águila  62 anys      
01/09 Dolors Roles Font  84 anys
02/09 Enriqueta Icart Ors  95 anys 
03/09 Concepció Florensa Ribalta 88 anys 
03/09 Joan Roca Clapés  79 anys
04/09 David Fernández Lara  53 anys
04/09 Ana Zaragoza Baeza  87 anys
04/09 M. Teresa Herrera Escobosa  63 anys  
04/09 María Jesús Conde Rubiales 48 anys  

05/09 Diego Cano Callejas  79 anys
05/09 Antonio Monzón Navarro  72 anys
05/09 José Llerda Puyo  83 anys
05/09 Rosalía López Valor  90 anys
05/09 Pilar Lozano Amado  93 anys  
05/09 Elvira Fernández Mora  81 anys
06/09 Joan Valls Capdevila  71 anys
06/09 Josep Alsina Martí  80 anys
06/09 Neus Tordera Agustí  90 anys
07/09 Mercè Capo Pallàs  63 anys
07/09 Francisca Albornà Huguet  91 anys

LES FRANQUESES. L'Ajuntament ha 

posat en funcionament un telèfon 

d'atenció per a incidències a la via 

pública. La comunicació es pot fer 

a través de Whatsapp, al número 

664 068 032, que estarà actiu de 

dilluns a divendres de 10 a 13 h. Els 

veïns poden informar així de pos-

sibles desperfectes que es detectin 

al carrer, enviar la localització de la 

incidència, fer una breu descripció 

dels desperfectes o enviar fotogra-

fies. Els missatges rebuts a través 

del telèfon seran derivats directa-

ment a l'àrea responsable i només 

es contestaran en cas de necessitar 

més informació.

Inspeccions a peu de carrer
D'altra banda, el municipi també 

compta des d'aquesta setmana 

amb un servei d'inspecció de via 

pública amb un funcionari assig-

nat a peu de carrer. Aquesta figura 

realitzarà inspeccions in situ amb 

sortides diàries a diverses zones 

del municipi, informarà de les nor-

matives aplicables i també aten-

drà les queixes relacionades amb 

incidències a l'espai públic.

Mentre es mantingui la situa-

ció sanitària actual, la inspecció 

centrarà la seva atenció en temes 

relacionats amb la Covid-19. Tan-

mateix, les funcions són fer inspec-

cions d’actuacions a la via pública a 

partir de denúncies veïnals, d’ofici, 

de recursos administratius, d’ac-

cions judicials i altres inspeccions 

relacionades amb l’afectació, con-

seqüències i prevenció de contagi 

per Covid-19. També controlar i 

informar de les qüestions relati-

ves a l'espai públic que poden im-

plicar incompliments normatius 

o afectar negativament a l’ordre 

de la via pública i els ciutadans; 

inspeccionar l'activitat comercial i 

d'empreses, així com de les mesu-

res correctores i de prevenció de 

Covid-19. La inspecció també emet 

informes per tramitar expedients 

sancionadors; atendre i gestionar 

les queixes formulades sobre la 

via pública, activitat comercial o 

d’empreses; i fer informes de se-

guiment en l’àmbit d’actuació de la 

seva competència i contribuir en la 

proposta de millores.

AJUNTAMENT

SERVEIS UN SERVEI D'INSPECCIÓ GARANTEIX EL COMPLIMENT DE LA NORMATIVA PER LA COVID-19

Els franquesins ja poden 

comunicar incidències a l'espai

públic a través de Whatsapp

INSPECCIÓ  Un funcionari atén les queixes d'incidències a la via pública

Els Bombers de la Generalitat 

van treballar diumenge al matí 

en el rescat d'un ciclista, veí de 

Granollers, accidentat a Vilanova 

del Vallès. L'home va patir una 

possible fractura de clavícula o 

espatlla i va haver de ser evacuat 

a un centre hospitalari. L'incident 

va passar a les 10.50 h en una 

pista de difícil accés de Vilanova 

del Vallès, on un home de 58 anys 

i veí de Granollers va patir una 

caiguda mentre circulava en bici-

cleta. Fins al lloc de l'accident va 

desplaçar-se un helicòpter amb 

efectius del Grup d'Actuacions 

Especials (GRAE) i dels ERI del 

Sistema d'Emergències Mèdiques 

(SEM), que van evacuar el ciclista 

a un centre hospitalari.

SUCCESSOS L'HOME VA SER EVACUAT EN UN HELICÒPTER DEL SEM

Un ciclista de Granollers cau

a Vilanova i ha de ser rescatat

El número 664 06 80 32 

estarà actiu de dilluns

a divendres de 10 a 13 h,

i no respondrà missatges

Aigua

L’estat d’alarma que es va generar arran 

de la Covid-19 va provocar que Sorea, 

l’empresa que gestiona l’aigua a les 

Franqueses, no pogués fer la lectura 

dels comptadors de manera presencial. 

Per això, la companyia va fer lectures 

estimades seguint el reglament de ser-

vei municipal i aplicant a cada contracte 

el consum del mateix període de l’any 

anterior. El procediment, però, ha pogut 

provocar dubtes respecte a com s’ha fet 

la facturació. Els usuaris que considerin 

que les estimacions de consum dels 

seus contractes no han estat ajustades 

a la realitat poden sol·licitar una revisió 

de les seves factures i Sorea es compro-

met a revisar el seu cas individualment.

SOREA S'AVÉ A

REVISAR LES FACTURES

Una dona de 52 anys va resultar 

ferida de caràcter menys greu en 

un accident de trànsit a la carrete-

ra de Cardedeu (C-251) diumenge 

a la tarda, sobre les 19 h. L'accident 

es va produir per la topada entre 

dos turismes al punt quilomètric 

18,5, a pocs metres de l'accés al 

centre comercial del Ramassar. El 

conductor d'un dels vehicles, un 

jove de 19 anys, va resultar il·lès, 

mentre que la conductora de l'al-

tre vehicle va haver de ser traslla-

dada per una ambulància del SEM 

fins a l'Hospital de Granollers. En 

l'accident van intervenir-hi dues 

dotacions dels Bombers per fer la 

neteja de la calçada.

Una dona resulta ferida en un

accident de trànsit al Ramassar
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Feia mesos, massa mesos. La bèstia micros-

còpica ens té allunyats uns dels altres i mai 

trobes el moment per intercanviar un gra-

pat de paraules amb algun dels personatges 

únics que habiten la comarca. Amb en Josep 

Porcar ens vam fer algunes trucades i quan 

ell ho feia s’emprenyava perquè apareixia 

el meu contestador, em deia: –Collons, jo no 

parlo amb màquines. Després el trucava jo, 

si despenjava i cantava “Reloj no marques 

las horas...” tenia un mal dia. Si la cançó era 

Gracias a la vida... tenia un bon dia. I entre 

màquina i màquina, vam quedar.

Són les set d’una tarda de juliol, l’espero 

a la plaça Folch i Torres, a la negra, a la d’en 

Patufet. Fa calor, a l’estiu les places de la vila 

són forns, el veig venir de lluny, arriba com ho 

acostumen a fer els grans personatges, a poc 

a poc i amb dos guardaespatlles: en Xavi Erra 

i en Josep Maria Gurri. Ens trobem i anem en 

direcció a El Mirallet. Abans d’arribar-hi seu 

en un banc, està cansat i es fuma un Ducados, 

en Josep Maria i en Xavi marxen, diuen que 

van a comprar pistatxos a la Paradeta.

En Josep Porcar és el Tiet, el tiet de sempre, 

el tiet de tots. La primer cop que en vaig sentir 

a parlar era perquè feia classes de matemàti-

ques a un amic meu, en Josep Baró. Molts anys 

després el veia sovint quan jo vivia amb un gos 

i el passejava per les nits de Roger de Flor i de 

Sant Josep, en passar pel davant del Tramun-

tana, tancat i enreixat, al fons, a la barra, hi ha-

via una llumeta i algú que fumava. Era ell i en 

veure’l em venia al cap una cançó d’en Silvio 

Rodríguez que tant m’agrada: Monólogo.

–I per què et diuen Tiet?

–Fa uns 30 anys una amiga, la Teresa Sanro-

mà, em deixà la filla una estona mentre ella 

feia encàrrecs. Jo vaig convidar a berenar 

l’Elena, això va passar més d’un cop i amb el 

temps la Teresa ja li deia a la seva filla: –Ves 

amb el tiet. L’Elena era una neboda que no 

ho era, ara tinc molts nebots que tampoc ho 

són. No em desagrada el nom.

–Josep, qui ets, com et definiries?

–Podria caure en allò tan típic de dir que són 

els altres qui m’han de definir, però no. Sóc un 

granollerí de 68 anys i que ja no me’n toquen 

més, un home que ha tingut dos grans amors: 

la meva mare i una novia basca, i ja no tinc cap 

de les dues; el meu pare morí quan jo en tenia 

13. Sóc un nano que va tenir un gran mestre: 

el senyor Montaña; després em portaren a can 

Culapi on vaig quedar saturat de capellans i 

de no veure noies. Posteriorment, a l’Institut, 

tot anà molt millor; era mixt i, a més, jo tenia 

la clau d’una de les aules del pis de dalt que 

donaven a la riera, on es feien partides de pò-

quer memorables, tan memorables com els 

esmorzars de la Dolce. De l’època de l’Institut 

tinc un gran record del senyor Galobart.

Jo mai he acabat res, no he entrat a la roda 

i tot ho he deixat a mitges. Crec en l’indivi-

duo abans que en la societat, que és la ma-

nipulació d’uns per uns altres que sempre 

han anat de llestos. Sóc, això sí, força sincer, 

encara que l’autèntica veritat només s’ha de 

dir als capellans que mai et donen resposta i 

als metges, sempre que vulguis que millorin 

la teva salut. En tota la vida només he portat 

rellotge el dia de la primera comunió, quatre 

hores, i corbata, dues. Sóc i em considero un 

desastre, un autèntic desastre feliç.

–Potser aquestes ganes de fugir del sis-

tema t’han ajudat a ser feliç.

–Possiblement.

–Què recordes de la teva joventut?

–Ho recordo tot [té una memòria colossal]. 

Vaig fer una mili curiosa […]. La cosa, encara 

que va anar bé, va tenir un començament ter-

rible, el dia d’anar-hi em vaig adormir. De la 

mili, amb una mica (o molta) sort i amb l’ajut 

del Comandante Orth i de saber jugar a tenis, 

me’n vaig sortir prou bé. Parlant de tenis, re-

cordo i enyoro el Corralet, aquella pista que 

hi havia Carretera avall, i tota aquella penya 

d’amics i coneguts: els Bellavista, en Cusiné, 

l’Antonio Báguena, en Víctor Ballescà, en Jo-

sep M. Bertran, que feia trampes. Als 90 havia 

vingut a jugar amb nosaltres en Cruyff, era un 

gran trampós i mai pagava res. La pista de ter-

ra batuda que havia estat feta amb casquets 

fruit del bombardeig, tenia un drenatge sen-

sacional, era la millor pista de tenis del món.

De l’època jove i animal, recordo tot tipus 

d’anècdotes, que millor no explicar, amb 

molts granollerins inoblidables: en Ramon 

Parellada, en Guix, en Benito, en Maymó, en 

Carles Serra, en Kiko Mena, en Clàudi Ari-

many… Per cert, aquest últim és una fantàs-

tica persona amb qui tenia xerrades sobre tot 

i més, mentre jo em prenia una Voll Damm 

amb ametlles i ell unes escopinyes sucades 

en Cacaolat. Curiosament no he sentit mai la 

música del deixeble d’en Rampal en directe, 

sempre arribo tard i ja ha desat la flauta.

–Sempre t’han agradat els esports...

–Sí, gairebé tots. Darrerament, encara em 

poso alguna etapa mítica del Tour. Durant 

un temps vaig guanyar-me la vida fent d’en-

trenador de tenis al Club Bellula, algun cop a 

Els Gorchs però, als 28 anys, i després d’una 

d’aquelles classes avorrides i gairebé ridí-

cules, vaig pensar que allò no m’omplia, mai 

més he agafat la raqueta. Sóc d’aquells de 

blanc o negre, quan prenc una decisió és di-

fícil fer-me tornar enrere. Aquesta tossudesa 

de no baixar del burro ara m’ajuda molt; he 

decidit no desanimar-me, no deprimir-me i 

malgrat la química, el deteriorament físic i les 

perspectives, vaig endavant. També he jugat 

una mica a futbol, molt a escacs i al pòquer, 

el dòmino, el mus, la botifarra. Sóc lector d'El 

Mundo Deportivo i estic al cas de què passa al 

circ de l’esport. Sóc del Barça, encara que a 

l’Athletic el tinc a prop. Ep, de toros hi entenc, 

però la mort i la tortura no m’agraden. Gens.

–Ets soci del Barça, del BM Granollers?

–Noooo, no sóc soci de res, no tinc carnets, ni 

comptes al banc i, des de fa poc, tinc DNI vi-

gent, el tenia caducat feia més de 30 anys. Ne-

cessitava fer-me’l i, quan em van fer entregar 

el DNI anterior, el comissari em va fer entrar al 

seu despatx i tot mirant-me els ulls digué: –Va-

mos a ver, usted hace más de 30 años que tiene 

el DNI caducado. En contestar-li afirmativa-

ment, va insistir: –No es socio de nada, no tiene 

cuentas en entidades bancarias, no ha cotizado 

en la Seguridad Social, no tiene tarjeta sanita-

ria, no ha ido nunca a un bingo, a un casino?

–No–, vaig dir-li. I el comissari continuà: –Me 

parece increïble. Oiga, me regala su DNI, me 

hace ilusión. –No–, vaig dir jo –a mí también.

–T’interessa la política?

–M’interessa la política, clar, però m’importa 

una merda perquè els meus encara no hi són. 

M’agradaria que algú m’expliques què és la 

política, crec que ningú sap què cony és.

–Mentre xerrem, al voltant d’una taula a la pla-

ça, arriben nebots: en Gurri i l’Erra però sense 

pistatxos, també s’hi afegeix el gran doctor 

Luis Miguel Martín-Gil Granados i, una estona 

després, en Jordi Ribó. L’entrevista es conver-

teix en una tertúlia entre membres del club 

de fans del Tiet i ja em va bé. En Xavi, que és 

de Sant Julià de Vilatorta (Osona), diu que pel 

Tiet, les dones de Vic són les més maques del 

món, molt més que les de Ripoll, on hi ha mas-

sa esglésies, pedres i monges. De tant en tant 

passa alguna dona amb pell de seda i texans 

minúsculs i entre frase i frase, el Tiet calla, la 

mira de reüll i exclama: –Aquesta és de Vic!

–Fa uns mesos vaig trobar una amiga, en dir-

li que encara feia goig, em mirà i respongué: 

–I què em faries? Aleshores li vaig contestar: 

–Miraria com et despulles. –I després? –insistí 

ella. –Doncs miraria com et vesteixes... I és que, 

Santi, ja no estic per segons quines alegries.

–Ara vius a l’Hotel Iris d’en Gascón.

–Allà ho tinc tot però res és material. Tenia 

centenars de llibres i de discos de vinil, te-

nia quadres... Tot ho he regalat. Els discos, 

ja fa molts anys, se’ls emportà en Pedro del 

Bèria. El pacte va ser que jo no pagués les 

consumicions d’aquell racó fosc i genial del 

carrer de Santa Elisabet.

–Sé que t’agrada la música, la literatura...

–M’agrada molt la música clàssica, entre molts 

altres, Mahler; la mare em despertava amb la 

Sinfonia del Nuevo Mundo de Dvoak, a ella li 

agradava molt l’òpera, i recordo veure-la plo-

rar el dia en què en Josep Marquès la convidà 

al Liceu. M’agrada el Jazz i Led Zeppelin, Cros-

by, Stills and Nasch, els Shadows i alguna cosa 

de Los Pekeniques. Sóc més de Beatles que 

de Rollings. Noms de la literatura? Bukowski, 

Baudelaire, ara estic llegint alguna cosa d’en 

Monzó. De pintura, l’impressionisme. M’agra-

da la pintura i la vida d’en Toulouse-Lautrec. 

M’agrada en Dalí com a dibuixant, no com 

a pintor. M’agrada més en Picasso. Tot i així 

jo, en general, em sento anglòfon. Els angle-

sos tenen una habilitat innata per riure d’ells 

mateixos, nosaltres, els catalans i a diferència 

dels espanyols, també en sabem força.

–Què em pots dir de Granollers?

–Res que no sàpigues. El que penso és molt 

senzill, és la típica ciutat de botigues. Ells 

manen i poca cosa es pot fer si ells no volen.

–I acaba la copa de cava, la truita de patates, 

el Ducados de tota la vida. Hem quedat sols, 

l'escorta, els nebots fa estona que han marxat. 

Truquem un taxi perquè l’acosti a l’hotel. Es 

cansa però no deixa de parlar, es cansa però 

no deixa de fumar. Mentre marxo cap a casa, 

rebobino. Hi ha coses que m’ha dit que m’han 

recordat les respostes de Josep Pla en aquella 

mítica entrevista amb Soler Serrano. Penso 

que del Tiet m’he perdut moltes coses, perso-

nes així són les que m’interessen, són les que 

tenen un fons diferent i autèntic. Jo no vull 

inspectors d’hisenda, polítics, notaris, regis-

tradors de la propietat, economistes o grans 

artistes que s’escolten massa. Jo vull entre-

vistar a tots els tiets del món i sentir-me un 

nebot més, com tants altres orgullosos de ser-

ho. Hòstia quin home! Josep Porcar, un desas-

tre feliç, un desastre feliç i entranyable. ❉

Josep Porcar
El Tiet

“Tot ho he deixat a mitges. 

Sóc i em considero un desastre, 
un autèntic desastre feliç”

XAVIER SOLANAS

Tot poble, tota ciutat, té uns personatges molt seus, únics i que per ser 

com són, per dir el que diuen o per fer el que fan, s’han convertit en 

elements inseparables de la ciutat. Fem una sèrie d’entrevistes a 

aquesta gent, persones triades per mi i que, si em deixen i es deixen, els 

farem una fotografia i els omplirem de lletres de dalt a baix

PERSONATGES ÚNICS (X) Per Santi Montagud
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Aquesta Diada, després de pràcticament una dècada de mobilitzacions 
massives, serà atípica, amb actes de format més reduït marcats per les 
mascaretes i la distància entre persones. Tot i les crítiques rebudes des 
d'alguns sectors que s'emparen en la necessitat d'evitar contactes per frenar 
la Covid-19, aquestes mobilitzacions i altres es poden celebrar en un marc 
de responsabilitat que ajudi a conciliar la seguretat i el dret a manifestació i
protesta. És cert que la millor manera d'aturar la pandèmia és no sortir de 
casa, però s'ha evidenciat prou que el cost social d'aquesta mesura és 
insostenible. Aquest argument també serveix per a la tornada dels infants a 
les escoles. De ben segur, que es podria haver previst millor i s'hi podrien 
haver abocat més recursos, però no és de justícia que alguns sindicats 
plantegin la tornada a la feina com l'entrada a l'escorxador, mentre molts altres 
sectors fa mesos que treballen. Cal garantir la màxima seguretat possible per 
a alumnat i professorat, però cal també ser flexible per vetllar per al bé comú.

SENSE FLEXIBILITAT NO HI HA CURS

Editorial

a regió que es posa a debat per 
part del Pla Estratègic de Barce-
lona i amb el posicionament de 
l’alcaldessa de la capital, acom-

panyada d’alguns alcaldes de grans mu-
nicipis, compta amb uns antecedents que 
caldria saber i entendre, simplement per a 
no creure’ns que ara inventarem el món de 
nou. Els antecedents són la llei de creació 
de vegueries (o regions) del 2010 i la seva 
esmena el 2017, la qual va reconèixer la ve-
gueria del Penedès i va corregir les del seu 
perímetre, Barcelona, Tarragona i Central.

La bondat de l’opció de govern regi-
onal es posa sobre la taula perquè el fet 
metropolità la faria imprescindible. La llei 
del 2010 preveia la dissolució dels quatre 
diputacions provincials que se substituiri-
en per les noves regions o vegueries (amb 
la forma més arcaica d’anomenar-ho).

Tot això va quedar aturat pel Tribunal 
Constitucional amb la sentència de l’Esta-
tut que elimina la possibilitat de l’ordena-
ció del règim local de Catalunya per part de 
la Generalitat. Diu el TC que ens hem d’em-
passar les diputacions, com arreu. El tema 
és bèstia, perquè les set comunitats autòno-
mes uniprovincials han convertit allò local 
(diputació) en estat, ja que les autonomies 
ho són, i no ha passat res, simplement han 
simplificat radicalment la seva administra-
ció local. Però ells poden i nosaltres, no. I és 
bèstia perquè les províncies són assumides 
a Castella, Andalusia... i a les comunitats fo-
rals on, recordem-ho, el País Basc són tres 
províncies forals, amb la meitat de la po-
blació de la de Barcelona i menys de la seva 
superfície. Des de la Nova Planta (1716) 
Catalunya ha perdut una competència que 
caldria ser retornada amb plenitud, cosa 
que, segurament només es podrà fer pel 
camí de província única, perquè fer 8 o 9 
províncies de cada una les vegueries re-
presentaria un remei pitjor que la malaltia.

Resoldre la Regió de Barcelona
La referència de la llei del 2010 perme-

tria uns governs regionals elegits amb una 
segona urna a les eleccions municipals 
(fita 2023). La regionalització del país 
seria molt útil a cada un dels territoris, 
amb economia i un paisatge diferents. I 
n’ha de tenir dret tothom, no solament la 
metròpoli de Barcelona, perquè resulta que 
ella és superior, perquè és La Metròpoli...

Aquest fet regional involucra bona part de 
la cambra catalana, perquè la llei del 2010 
va ser votada pels vots a favor del tripartit 
i els vots en contra de CiU, PP i grup mixt, 
mentre que la del 2017, la del Penedès, ho 
va ser per JuntsxSí, PSC, CSQP i la CUP amb 
94 vots a favor i 34 en contra de PP i Cs.

La idea de govern regional electe posaria 
cadascú en la seva dimensió, permetria es-
talviar el paternalisme dels grans alcaldes i 
instituir un govern representatiu. I si Barce-
lona pesa 1,6 milions d’habitants, el Vallès 
en pesa 1,3. O podem veure com el Barce-
lonès pesa lleugerament menys que tota 
la seva perifèria de 4 comarques. El joc de 
contrapesos seria correcte i permetria subs-
tituir aparells com la Diputació de Barcelo-
na que són plenament inútils, amb càrrecs 
que no són directament responsables, a més 
de fer polítiques metropolitanes serioses, 
tot partint de mitjans des del primer dia.

Aquesta regió de Barcelona podria tenir 
identitat, en canvi el que no la pot tenir és 
seguir afirmant una àrea metropolitana de 
Barcelona que arriba a un carrer de Grano-
llers i que no resol ni la projecció regional de 
Barcelona. Aquesta regió seria tan poblada 
i diversa que exigiria, com París, una des-
centralització en termes de subsidiarietat: 
al Maresme, al Vallès, al pla de Barcelona, 
al Delta, etc. I obligaria, lògicament, a refer 
l’AMB. Sobretot perquè la capital ha de dia-
logar directament amb tothom, no solament 
refugiar-se al centre de successives coro-
nes de perifèria. La democràcia ho obliga.

Hauria de ser una exigència de la ciuta-
dania que no ens inventin una Regió de Bar-
celona, sense esmenar el problema real, 
sinó complicant-lo encara més. I la taula 
entre Generalitat i Estat hauria d’assumir 
aquest problema. Si no, de què parlaran?

L

MANEL LARROSSA
Arquitecte, urbanista i 

membre de FEMVallès

CIBERACTIVITAT Segueix-nos a @DiariSomGRN

Fa temps que hi ha una pintada en una paret 
de Granollers que diu Mari, vuelve. M'agradaria 
fer una campanya perquè el seu autor escrivís 
si va tornar la Mari. Que passen els anys 
i la gent que la veiem seguim preocupats

@UncluGarrot @alexsastre83

“L’escola ha d’obrir i només tancaran 
grups puntuals en confinaments breus 
perquè l’educació cohesiona i ha de ser 
l’ascensor social d’aquest país”. Tant costa 
agafar aquest argument com a leitmotiv?

Bústia

Diada Nacional 2020
Si fem memòria del que passava fa uns anys 
l'11 de setembre, fàcilment arribarem a la 
conclusió que no era un dia gens destacat. 
Hom aprofitava que era festiu per fer la dar-
rera escapada a la platja o a la muntanya. 
Certament, hi havia algun acte institucional 
i concentracions (llavors, força minoritàri-
es) de caràcter reivindicatiu i independen-
tista. Però, per a la majoria era més un dia 
no laborable que un dia festiu.

D’aquesta constatació neix Amics de l'11, 
un grup de ciutadans que impulsem una 
activitat festiva a la Porxada el dia anterior 
a la Diada, de la mateixa manera que cele-
brem la vigília de Sant Joan i Nadal.

La pretensió és simple: fer de la Diada la 
jornada que celebra la festa del nostre poble. 
Així, al llarg de 20 anys hem organitzat actu-
acions musicals, ball tradicional i participatiu, 
i el Pa amb Tomàquet de la Diada, un àpat 
popular que, passada la festa major amb el 
trepidant seguit d’actes i amb el retorn a la 
normalitat, representa un retrobament tran-
quil amb una bona colla d’amics i companys.

Però el 2020 la situació del país és la que 
és. I tant que tenim ganes de celebrar! I tant 
que tenim ganes de trobar-nos amb els nos-
tres amics, companys i coneguts! Fa massa 
dies que no ho podem fer. És clar que ens 
sentim orgullosos i orgulloses de ser mem-
bres d’aquest país. Però, és el millor mo-
ment per fer-ho?

Som un país inquiet i proactiu, amb ganes 
d’organitzar actes i de participar-hi, de sor-
tir i trobar-nos al carrer… però ens diuen els 
que en saben (metges, epidemiòlegs i experts 
en salut comunitària) que és millor que ens 

quedem a casa i evitem els desplaçaments no 
imprescindibles, per no facilitar la propaga-
ció de la Covid-19. Els Amics de l’11 pensem 
que el millor servei que podem fer en aquest 
moment és quedar-nos a casa i reservar les 
ànsies de retrobament per més endavant, 
quan ho puguem fer amb la seguretat que no 
escampem virus ni contagiem ningú.

Per això aquest any no us convidem al Pa 
amb Tomàquet de la Diada. No farem cap so-
par a la Porxada ni cap actuació. Però us de-
manem que no deixeu de celebrar la Diada a 
casa, amb els vostres. Obriu una ampolla de 
cava o de suc de poma, compartiu un tortell 
o un bon grapat de figues. I fem de l'Onze de 
Setembre una festa. Bona Diada a tothom!

AMICS DE L'11 / GRANOLLERS

Segona onada
Pel que fa a la segona onada –ja podem parlar 
amb aquests termes– de la pandèmia, voldria 
constatar que ja era una realitat indubtable 
a l'agost, amb avisos molt greus el juliol i 
suficentment notables per al sr. Sánchez i 
el seu govern. També era a l'agost quan els 
ministres d'educació i universitats s'havien 
d'haver reunit amb les comunitats autòno-
mes i fixar pautes per al pròxim mes acadè-
mic, a la vegada que informar els ciutadans 
i assumir les respectives responsabilitats. 
Avui, a la nostra preocupació per la situació 
actual, hem d'assumir els seus relaxaments 
estiuencs. Malauradament, la pandèmia se-
guirà entre nosaltres amb 50.000 morts a dia 
d'avui, amb un sistema econòmic trossejat i 
amb l'afegit de centenars de famílies espan-
tades per un curs acadèmic totalment incert.

ANNA M. MUNTADA / GRANOLLERS
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NOVA FASE 

EN VENDA
Residencial El Lledoner

Nova promoció a la zona nord de Granollers. Una àrea de traçat urbà 
modern, amb amplis espais verds, que brinda la màxima tranquil·litat sense 
renunciar a les comoditats que ofereix una capital comarcal.      c. Sant Plàcid, 22

Granollers

2, 3 i 4 dormitoris.

Plantes baixes amb jardí.

Dúplex amb terrassa.

1, 2 i 3 banys.

Parquet.

Zona comunitària amb 

piscina.

Places de garatge inclòs 

en preu.

PREU DES DE

198.000 € +IVA

Oficina comercial:  c. Rosselló, 134, cantonada Josep Pla · T. 606 322 529 - 662 329 114
Oficines Centrals:  Pg. Manuel Girona, 62 · 08034 Barcelona · T. 932 064 000 · comercial@lallavedeoro.com

Onze de Setembre d’enguany 
coincideix amb el reconeixe-
ment de Catalunya al poeta 
Josep Carner, en el cinquantè 

aniversari de la seva mort, el 4 de juny del 
1970, durant el seu exili forçat a Brussel·les. 
El seu poema 1714 em cau a les mans durant 
aquests primers dies nus de setembre, a to-
car d’una Diada incerta: “(...) Cau la ciutat, 
el fratricidi petja un vell destí mentre que el 
nou ja ve. La boira fuig pel foradat carrer com 
una glassa dolorosa i lletja. Sinistre sona, 
travessant les places, el martelleig d’unes 
feixugues passes. El vent s’endú les cendres 
de les lleis. Homes callats, coberts de sang i 
sutge, alcen l’esguard impenitent, que jutja: 
poble vençut que sobreviu als Reis”.

Les paraules conviden al combat i a la 
perseverança. Em fan pensar que tot i la 
derrota, cal aixecar-se i seguir, sobreviure 
i àdhuc no oblidar. Escrites el 1914, poden 
traspassar tot aquest segle i ser avui molt 
vigents. Parlen de Catalunya, de la domina-
ció borbònica, enraonen del dret dels po-
bles a dibuixar el seu futur.

Des de l’any 1976, que podem tornar a 
commemorar la Diada de l’Onze de Setem-

L'Onze de Setembre

L'

MÒNICA RIBELL
Regidora de Granollers per la 

Independència - Primàries

bre, és repetitiu el dilema sobre si aquesta 
celebració ha de ser festiva o bé ha de prio-
ritzar el vessant reivindicatiu. Diverses són 
les maneres d’enfocar-ho, i la majoria coin-
cideixen que potser cal que siguin les dues 
alhora: celebrar el què hem recuperat i, al-
hora reclamar tot el que encara ens falta per 
aconseguir. Tots els vessants són respecta-
bles: des de qui vol Catalunya com una regió 
més d’Espanya, fins a qui la vol plenament 
independent. Hi ha quelcom, però, a banda 
de sigui quin sigui l’ideari polític de cadas-
cú, que demòcrata hi pot renunciar.

I aquesta és la llibertat. Perquè sense lli-
bertat no hi ha democràcia. Sense llibertat 
no hi ha justícia. Sense llibertat, la condició 
humana es deteriora, s’empetiteix i es de-
grada. El progrés tecnològic, sanitari i eco-
nòmic del darrer segle, o el progrés en les 
llibertats individuals, no són suficients per 
construir una democràcia plena. És neces-
sari comptar amb la llibertat col·lectiva per 
dibuixar el futur dels pobles i acceptar-ne 
el resultat del camí acordat. I és en aquest 
sentit, el que crec que l’Onze de setembre 
reivindica any rere any amb esperança i 
permanència, a banda de remembrar la 
darrera defensa de Barcelona.

Enguany, però, cal donar a la Diada, una 
mirada diferent. Els pobles, talment com 
pot passar amb les persones mancades de 
llibertat, poden defallir, per cansament i 
desencís. Els pobles poden claudicar. Aquest 

és ara el nostre perill més proper i el nos-
tre gran repte: no defallir, no caure en el 
desànim, no pensar que no hi ha res a fer 
i consolar-nos en acceptar l’actualitat. Cal 
recordar i reivindicar des dels balcons, des 
de les pàgines dels diaris, des dels nostres 
domicilis, des del cor i des del nostre pen-
sament, el repte decidit entre tots, en aquell 
referèndum de l’1 d’Octubre. I construir-hi 
fonaments sòlids, arrels immutables, en-
front del desànim i les generacions futures.

No ens hem de resignar en viure en una 
democràcia incompleta o en una llibertat 
empresonada. No hem de caure en ordinà-
ries baralles polítiques de formacions des-
ballestades per la tramuntana del procés. 
Ni avui ni demà ni mai. Seguir sí, celebrant 
la Diada de l’Onze de Setembre –com a acte 
commemoratiu d’aquells fets de 1714–; 
sense deixar, però, de treballar per arribar 
a l’objectiu principal: el d’una llibertat col-
lectiva plena. Avui possible, si s’exerceix la 
voluntat expressada a les urnes en aquell 1 
d’Octubre del 2017.

En això rau la llibertat. La coherència. La 
transversalitat. El progrés col·lectiu i la Diada.

Bústia

Concentracions de la Diada

Enguany ens tornarem a mobilitzar per ex-
pressar que necessitem les eines d'un estat 
independent per fer front a la crisi actual i 
defensar els drets fonamentals, en especial el 
dret a manifestació. Aquest 11 de Setembre 
posarem especial èmfasi en la seguretat de 
les persones, per tant evitarem al màxim els 
desplaçaments. És per això que es faran un 
centenar de concentracions arreu del territori 
que compliran escrupolosament els requeri-
ments sanitaris i les conseqüents mesures de 
seguretat.  Una de les particularitats d'aquesta 
Diada és que les concentracions seran delimi-
tades i se’n controlaran els accessos (cada una 
disposa d'un aforament màxim que ha estat 
calculat tenint en compte que hi pot haver una 
persona cada quatre metres quadrats). Per 
aquest motiu, si voleu participar aquest 11 de 
Setembre a la concentració que us quedi més 
a prop, us hi heu d'inscriure prèviament. A 
Granollers esperem ciutadans de Canovelles, 
les Franqueses, la Roca, la Garriga, l’Ametlla, 
Lliçà de Vall, Caldes i Bigues i Riells.

Accediu a www.inscriu.me/ca/11s-2020-a-
granollers, cerqueu la vostra concentració al 
mapa i inscriviu-vos-hi! Quan us hàgiu inscrit 
rebreu un correu electrònic de confirmació 
a l'adreça que hàgiu indicat, amb un número 
d'identificació que haureu de portar per po-
der accedir al punt de concentració.

ANC/ GRANOLLERS

No ens hem de resignar a viure en

una democràcia incompleta o en

una llibertat empresonada.

Celebrem la Diada sense deixar de

 treballar per la llibertat col·lectiva
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La xarxa de franquícies Elefante Azul, que 

pertany al Grup Moure i que és líder en el sec-

tor del rentat de cotxes a pressió, ha obert un 

nou centre franquiciat a Granollers, al costat 

de la benzinera AutoNet&Oil i el centre co-

mercial Esclat. Disposa de tres pistes de ren-

tat a pressió, aspiradors d'última generació i 

d'una màquina d'higienització per a l'interi-

or dels vehicles, i forma part d'una estratègia 

de dinamització del sector amb les dues mar-

ques franquiciades: Elefante Azul centres de 

rentat, i la benzinera AutoNet&Oil, ja conso-

lidada a la ciutat. Amb aquesta obertura, Ele-

fante Azul sigueix creixent en un mercat cada 

Elefante Azul, nou centre de rentat a Granollers

Tres pistes de rentat a pressió i aspiradors d'última generació

ELEFANTE AZUL GRANOLLERS
carrer Lluís Companys, 52 · Granollers

Tel. 631 34 22 87 · www.elefanteazul.com

L'APARADOR

DE LA SETMANA

InOrbis és un centre de for-

mació amb 40 anys d’ex-

periència especialitzat en 

idiomes, robòtica en anglès i 

reforç escolar amb seu al Va-

llès Oriental, el Maresme i el 

Barcelonès. Amb més de 70 

professors i presència arreu 

de Catalunya, InOrbis obre 

el curs amb la voluntat de 

transmetre la màxima tran-

quil·litat i confiança front 

la situació social en què ens 

trobem. A més, i com sempre 

en els moments difícils, InOrbis vol estar 

al costat de la seva comunitat. A través de 

les beques Covid vol ajudar les famílies que 

més ho necessiten oferint set ajuts en dife-

rents categories. Les beques que engloben 

aquestes ajudes són per a: idiomes per a 

nens, idiomes per a adults, reforç escolar 

i robòtica en anglès, i consisteixen en un 

80% de la quota d'un dels seus cursos i la 

matrícula gratuïta respectivament.

Per tal d’acollir-se a una beca, els alum-

nes, que han de complir uns requisits, en-

InOrbis ofereix set beques per ajudar l'alumnat

Idiomes per a nens i adults, reforç escolar i robòtica en anglès

IN ORBIS
carrer Josep Torras i Bages, 55 · Granollers

Tel. 93 870 76 35 · www.inorbis.net

cop més professionalitzat i dotat de tecnolo-

gia, maquinària moderna i instal·lacions au-

tomatitzades, que permeten l’optimització 

de recursos i l’estalvi d'aigua, alhora que uti-

litza productes 100% ecològics i un sistema 

de rentat respectuós amb el medi ambient i 

la carrosseria dels vehicles. Elefante Azul, a 

més, disposa de cinc fases de rentat, neteja-

llantes, sabó virucida i pagament amb targe-

ta. A més, té cura de la carrosseria amb un 

sistema de rentat que no contacta amb la 

xapa dels vehicles i amb aigua osmotitzada, 

cosa que permet un acabat impecable sense 

necessitat d'assecat manual.

traran en un sorteig que es durà a terme 

el dia 18 de setembre, on es valorarà tant 

la situació personal de la família com l’ex-

pedient i les valoracions acadèmiques de 

l’alumne sol·licitant. Una vegada més, i amb 

la voluntat de reiterar el seu compromís 

per establir un espai segur on poder realit-

zar tots els nostres serveis amb garanties, 

InOrbis es posa a disposició dels alumnes 

per poder dur a terme un la personalitzat i 

atendre els objectius i les necessitats indi-

viduals de cadascun d'ells.

Classificats
per anunciar-te en aquesta secció: publicitatdiarisom@som.cat

FEINA DEMANDES

  www.sopseleccio.com   ·   T. 93 849 75 74

Des de 1987
La garantia per a empreses 
i candidats

SE COMPRA COLECCIONISMO

Andrés Nateras       654 80 76 11

Monedas, billetes, sellos, figuras Swarovski, antigüedades, colecciones y herencias.

SERIEDAD, DISCRECIÓN Y PAGO EN EFECTIVO

Empresa líder en el sector químico 
precisa incorporar para sus instala-
ciones en Granollers a: 
OPERARIO PRODUCCIÓN 
QUALIFICADO 
Entrará a formar parte de un equi-
po consolidado. Se encargará de la 
supervisión y control de maquinária 
industrial,notificación de incidencias, 
soporte al responsable de manteni-
miento, etc Se ofrece contrato directo 
con la empresa y formación. Sueldo 
negociable con buenas condiciones.

Empresa d’Administració i Gestió de 
Finques situada a Granollers cerca un/a:  
ADMINISTRATIU/VA 
per portar la Gestió de les Finques 
(Contracte subsitució 6 mesos)  
Candidats/es amb formació Administra-
tiva a nivell de CFGM o CFGS o FPII. Do-
mini del paquet Office. Nivell Català Alt. Es 
responsabilitzarà de la Gestio diària de 
les finques, així com el tracte amb clients 
(reunions). Disponibilitat horària. Horari 
oficina: De dilluns a dijous: de 9 a 13.30 h 
i de 16 a 19 h. Divendres de 8 a 15 h. (Més 
aprox. 2’5 hores en reunions setmanals 
fora d’horari que es facturaran a part del 
sou). Imprescindible vehicle pròpi, tot i 
que els desplaçament fóra de Granollers 
són escassos. Persona autosuficient en la 
feina, de tracte agradable, amb bons dots 
comunicatius i amb mà esquerra. S’ofereix 
contracte per substitució de 6 mesos. 

        

Per a més informació podeu trucar a partir de les 18 h · T. 630 01 35 73 (Sr. Vila)

ES NECESSITA MATRIMONI - PARELLA 
PER A REALITZAR TASQUES DE MASOVER

Situació finca: Comarca del Berguedà
DEMANEM:
- Persones responsables, netes i organitzades, 
  per la neteja i cura de la casa rural i casa  
  dels propietaris. 
- Reparacions i manteniments generals.
- Manteniment de jardins i voltants. 
- Cura dels animals per consum propi, preferible 
  saber sacrificar conills i pollastres.
- Imprescindible carnet de conduir, 
  preferiblement totes dues persones.

OFERIM:
- Casa de 3 habitacions, 
  cuina menjador, bany, rebost, porxada 
  totalment equipada...
- Llum, aigua, calefacció, i telèfon 
  a compte de la propietat.
- Vehicle 4x4 per utilitzar 
  a la finca i realitzar les compres.
- Alta a la Seguretat Social 
  i contracte.  
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Defensa de pensions públiquesLa Petita Llotja, novament a la Porxada

Carlos Rodríguez, de la Marea Pensionista  

de Granollers, va participar el cap de setmana  

en la delegació de Catalunya a la 4a Assemblea 

de COESPE, la Coordinadora Estatal per  

la Defensa del Sistema Públic de Pensions.

La Llotja del Disseny celebrarà dissabte una nova edició a la Porxada 

després de sis mesos. Serà la Petita Llotja, un mercat de petits creadors 

de productes infantils amb activitats paral·leles com un contacontes, 

teatre i concert. La Gran Fira al Carrer de Gran Centre, en canvi, prevista inicialment per al 5 de setembre, s'ha ajornat fins al dia 19.

ECONOMIA

Els efectes econòmics de la Co-vid-19 continuen reflectint-se en 
les xifres de l’atur. De fet, des que 

va començar l’estat d’alarma al 

Vallès Oriental s’han destruït uns 

4.750 llocs de treball, i el nom-

bre de desocupats s’ha mantingut 

molt per sobre de la xifra dels dos 

primers mesos de l’any. Així, des-

prés d'un fort increment de l'atur 

a la primavera –amb un augment 

sobtat i exponencial que no s'ha-

via registrat mai abans en tan poc 

temps–, la tendència es va capgi-

rar i al juliol hi va haver un lleuger 

descens de l’atur per les habituals 

contractacions d’estiu. 

La comarca va tancar el mes 

amb 25.800 persones inscrites a les oficines de Treball, 895 menys 
que al juny (-3,3%), i una taxa d’atur mitjana del 13,1%. 

Aquestes dades són molt simi-

OCUPACIÓ  LA DESOCUPACIÓ VA CRÉIXER EL MES PASSAT EN 110 PERSONES A GRANOLLERS (+2,5%) I EN 51 A LES FRANQUESES (+4%)

lars a les que hi havia a la comarca a finals de 2016 i els primers me-sos de 2017. 
A l’agost, en canvi, l’atur regis-

trat a la comarca va tornar a pu-jar, en aquest cas fins a les 26.531 
persones. L’augment respecte al juliol va ser del 2,8% (731 perso-

nes), superior al registrat al con-

junt de Catalunya, que va ser del 

2,4%. De fet, l’agost és un mes en 

què habitualment l’atur augmen-

ta, tal com indiquen tots els regis-

tres de l’Observatori-Centre d’Es-

tudis del Consell Comarcal des de 1998. Enguany, però, presenta un 
creixement més moderat que els 

dos anys anteriors, que van ser del 3,5% el 2019 i del 3,1% el 2018.En relació amb l’agost de 2019, l’atur ha augmentat en 4.982 per-sones a la comarca (+23,1%) en 
un any. Segons el càlcul de l’Ob-

servatori-Centre d’Estudis del 

Consell Comarcal, la taxa d’atur també va créixer a l’agost fins a si-tuar-se en el 13,6% al conjunt de 
la comarca.

Per sobre de la mitjana

Per municipis, Granollers va tan-

car el juliol amb 4.308 persones 

Després d'un lleuger
descens al juliol, l'atur 
torna a pujar i s'estabilitza 
per sobre dels 25.000

Les oficines de Treball registren 731 persones més a l'agost al Vallès Oriental 

TOTAL DE PERSONES DESOCUPADES

AGOST

2019

4.207

4.443 4.431
4.308

4.418

25.545

26.771
26.695

25.800
26.531

1.321
1.282

1.333

1.237
1.308

SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST

Vallès Oriental

Granollers

Les Franqueses

2020

La taxa d'atur ja s'acosta al 15%

FORT DESCENS DE LA CONTRACTACIÓ A 
GRANOLLERS I LES FRANQUESES A L'AGOST
n La contractació a la comarca va caure amb força durant el mes d’agost. En total 
van formalitzar-se 7.775 contractes pels 11.523 que es van formalitzar al juliol. El 
descens també és notable respecte al mateix mes de l’any passat, quan al Vallès 
Oriental es van registrar 10.200 contractes, un 23,8% més que aquest any. En 
alguns municipis la contractació ha augmentat molt lleugerament respecte a l’any 
anterior, tot i que la variació positiva respecte a fa un any es concentra sobretot als 
municipis més petits. A Granollers, en canvi, els contractes s’han reduït un 31,7% 
–dels 2.630 de l’any passat als 1.795 d’enguany–, mentre que a les Franqueses la 
reducció ha estat inferior, del 9,2% –dels 588 de l’any passat als 534 d’enguany–. 

sense feina, 123 menys que el mes 
anterior (-2,8%), i una taxa d’atur del 13,9%. A l’agost, en canvi, les xifres van tornar a pujar en 110 persones fins a les 4.418 (+2,5%), i la taxa d’atur va créixer fins al 14,3%. Respecte al mateix mes de 
l’any passat, l’increment de perso-nes desocupades és de 972 perso-

nes (+28,2%).  

A les Franqueses la tònica ha 

estat la mateixa. El juliol va tancar amb 1.282 persones registrades a les oficines de Treball, 39 menys que al juny (-2,9%), però a l’agost ha tornat a pujar en 51 persones 

(+4%), fins a les 1.333 persones 
desocupades actuals. Respecte a 

l’any passat, l’increment ha es-tat de 268 persones (+25,2%), i 
la taxa d’atur al municipi és ara del 14,2%. Al conjunt del Vallès Oriental, Canovelles (18,8%), Montornès (15,4%) i la Llagosta (15%) són els tres municipis amb 
les taxes d’atur més altes.

Excés de precarietatPer a la UGT, "l’evolució precària 

del mercat laboral, provocada 

per les reformes laborals, em-

pitjora encara més amb l’arri-

3.446 3.528
3.598 3.558 3.563 3.600 3.580

3.720

21.549 21.611 21.813 21.613 21.677 21.757 21.777 22.813

1.065

1.047

1.077 1.084 1.098 1.125
1.078 1.079

Expedients temporals

Les persones afectades per un ERTO no 
estan reflectides a les estadístiques de 
l’atur, tot i que hi estan inscrites tem-
poralment. Actualment, a tot Catalunya, 
sumen unes 170.000 persones, si bé les 
últimes dades oficials disponibles són 
del mes de juliol. Aleshores el Vallès 
Oriental registrava encara 4.341 expe-
dients de regulació temporal d'ocu-
pació, que afectaven 27.912 persones. 
D'aquestes, 8.435 eren de Granollers 
(1.038 expedients) i 2.726 de les Fran-
queses (302 expedients). Sindicats 
com la UGT reclamen que "funcioni de 
manera urgent" la renda mínima con-
juntural i extraordinària i exigeixen que 
"es faciliti, es garanteixi i s’agiliti" la 
tramitació de les prestacions per ERTO. 
D'altra banda, tot i que els expedients 
encara vigents caduquen el 30 de se-
tembre, el Govern i els agents socials 
han començat a negociar la pròrroga 
dels ERTO "fins que sigui necessa-
ri" per la incertesa sanitària. També 
el govern català, patronals i sindicats 
coincideixen en la necessitat d'allargar 
els ERTO més enllà del setembre.  "Fins 
que no hi hagi una vacuna no hi haurà 
cap certesa", expressava Yolanda Díaz, 
qui també ha destacat que el ministeri 
treballa perquè els afectats per un ex-
pedient temporal d'ocupació segueixin 
cobrant el 70% de la base de cotització 
encara que portin sis mesos en l'ex-
pedient, i no un 50% com estableix la 
norma actual. 

ELS ERTO, 
PENDENTS DE 
PRORROGAR-SE

bada del coronavirus". "L'atur 

creix per la gran quantitat de 

contractes precaris i temporals 

que finalitzen durant la pandè-

mia". Per això demana a totes les 

administracions, entre d’altres, 

mesures per reduir la contracta-

ció precària, el compromís de no 

contractar empreses multiserveis, 

l’impuls de l'FP i un pla estratègic 

comarcal. 

CCOO reclama "voluntat polí-

tica i més recursos per capgirar 

el panorama i enfortir i garan-

tir la cohesió social", mentre que 

Pimec vol que els pressupostos de 2021 prioritzin les inversions que 
"més ocupació generin" i les que 

suposin una "millora de la pro-

ductivitat i competitivitat per al 

sector productiu". i
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L’expert respon

També ens podeu trobar a: MOLLET DEL VALLÈS | BARCELONA |
CERDANYOLA | MATARÓ | RUBÍ | TARRAGONA | MADRID

Pl. Josep Ma. Folch i Torres, 12, 1r C
Tel. 93 870 87 42

GRANOLLERS

www.cronda.coop

es de l’inici de 
la crisi sanitària 
provocada per 
l’expansió de la 
Covid-19, més de 
4 milions de per-

sones s’han vist afectades per 
un ERTO, de les quals unes 
800.000 a tot l’Estat encara 
ho estan. 

No cal recordar els gravís-
sims problemes de gestió que 
aquest volum de prestacions 
ha causat, provocant un gran 
nombre d’incidències relacio-
nades, principalment, amb la 
demora a l’hora de cobrar-la.

El capítol d’incidències, però, 
no s’esgota amb els endarreri-
ments a l’hora de reconèixer i 
abonar les prestacions. A ho-
res d’ara, comencen a aflorar 
molts casos de persones que, 
malgrat haver estat desafec-
tades d’un ERTO han continu-
at cobrant la prestació d’atur 
mentre que, en paral·lel, el pro-
pi SEPE està reclamant a altres 
afectats i afectades que retor-
nin quantitats percebudes tot 
i continuar afectades. Què po-
dem fer si ens trobem davant 
una d’aquestes situacions?

Cal recordar que, degut a la 
situació excepcional viscu-
da arran de la incidència del 
coronavirus i al contrari del 
que és habitual, és obligació 
de l’empresa i no pas del tre-
ballador/a comunicar al SEPE 
la baixa de la prestació en cas 
de, per exemple, reincorpora-
ció de la persona al seu lloc 
de treball.

Què passa si estant 
d’ERTO he cobrat de 
més? He de tornar 
aquests diners?

Si hem percebut de forma in-
deguda una prestació, el SEPE 
ens ho comunicarà per escrit, 
informant-nos de la quantitat 
que hauríem de retornar. Si 
no estem d’acord o creiem que 
es tracta d’un error, disposem 
de 10 dies per presentar al·le-
gacions a partir de rebre la no-
tificació. Transcorregut aquest 
temps, si no hem presentat 
al·legacions, el SEPE dictarà 
resolució ferma i disposarem 
de 30 dies per retornar la 
quantitat exigida. En aquests 
casos, és possible sol·licitar un 
ajornament o fraccionament 
del deute fins a un màxim de 
60 mensualitats, tot i que se’ns 
aplicaria un interès del 3,75% 
sobre l’import del deute. Per 
contra, si no sol·licitem aquest 
ajornament o fraccionament 
però tampoc retornem la 
quantitat exigida en el termini 
atorgat de 30 dies, el recàrrec 
sobre l’import del cobrament 
indegut serà del 20%.

En cas de presentar al·legaci-
ons, aportant la documentació 
que justifiqui la nostra discon-
formitat, el SEPE disposarà de 
45 dies per donar resposta. 
Transcorregut aquest temps, 
s’entendrà que les al·legacions 
han estat desestimades per 
silenci administratiu i el deute 
serà exigible en els termes que 
ja hem vist. Tot i així, si es man-
té la nostra disconformitat, 
encara tindríem ocasió de pre-
sentar en el termini de 10 dies 
una reclamació prèvia contra 
aquesta resolució i posterior-
ment, si s’escau, una demanda 
davant la jurisdicció social.

D

ELS NOSTRES DESPATXOS RECUPEREN EL SEU HORARI 
HABITUAL PER A VISITES I CONSULTES, 

RESPECTANT LES MESURES DE SEGURETAT PREVISTES. 
ES CONTINUARÀ TAMBÉ L’ATENCIÓ TELEFÒNICA I ONLINE.

Pastas Gallo, líder al mercat en pas-
tes alimentàries, ha adquirit aquest 
estiu el fabricant de plats precui-
nats de menjar asiàtic Ta Tung. Es 
tracta de la primera adquisició de 
la companyia des que l'any passat 
va ser adquirida per Proa Capital. 

L’objectiu de Gallo és accelerar 
els pròxims anys el ritme de creixe-
ment de Ta-Tung, una firma dedi-
cada a la fabricació i comercialitza-
ció de productes refrigerats típics 
de la gastronomia oriental. El seu 
catàleg inclou plats típics del Japó, 
la Xina, l'Índia, Tailàndia i Cambod-
ja. La seva facturació va rondar els 
15 milions d’euros l'any passat. A 
més, Ta-Tung també té presència 
a l'exterior, amb productes que es 
comercialitzen a Portugal, França 

EMPRESES EL CENTRE DE PRODUCCIÓ ESTÀ SITUAT A SANT VICENÇ DELS HORTS

El fabricant de menjar asiàtic 

Ta-Tung passa a mans de Gallo

Pimec impulsa nous

projectes per millorar 

l'ocupabilitat dels joves 

d'entre 16 i 29 anys

Amb l'arribada del setembre tor-
nen les activitats i formacions de 
l'Ateneu Cooperatiu del Vallès 
Oriental, que, de moment, es con-
tinuen fent de manera virtual. La 
primera formació després de les 
vacances està principalment adre-
çada a gestories i assessories de 
la comarca i és una introducció a 
la gestió de cooperatives. Consta 
de tres píndoles gratuïtes de tres 
hores de durada cadascuna els di-
mecres de 10 a 13 h. Les sessions 
s'imparteixen en línia a través de 
la plataforma Zoom i van a càrrec 
de personal de Facto Coopera-

tiva, empresa especialitzada en 
serveis de gestoria i assessoria, 
consultoria i formació a empreses 
cooperatives i organitzacions de 
l’economia social i solidària (ESS). 
L'objectiu és empoderar i formar 
els prescriptors en la gestió de les 
cooperatives com a fórmules em-
presarials basades en els valors 
de l’ESS. La primera sessió –règim 
jurídic i constitució d'una coopera-
tiva– es va celebrar dimecres; i les 
pròximes dues sessions seran el 16 
de setembre –règim laboral de les 
cooperatives– i el 23 de setembre 
–la fiscalitat de les cooperatives–. 

Una formació per a gestories

reprèn l'activitat de l'Ateneu

El Gremi Artesà 

d’Estètica i Bellesa 

de Catalunya, 

adherit a la FEDCAT

La incorporació de Ta-Tung 
al grup Gallo suposa l'ampliació 
de noves referències de fresc a la 
cartera de la firma granollerina, 
que inclou pastes i salses, prin-
cipalment. Tots els productes de 
Ta-Tung s'elaboren artesanalment 
a Sant Vicenç dels Horts en unes 
instal·lacions de 7.300 metres 
quadrats, una planta que s’afegeix 
ara als centres de producció del 
grup Gallo a Granollers, El Carpio 
(Còrdova) i Esparreguera. Aquesta 
operació suposa la segona incur-
sió de Pastas Gallo en el negoci del 
menjar asiàtic després d’incorpo-
rar al seu catàleg els noodles en 
gotet arran d’un acord amb la ja-
ponesa Nissin, una operació que va 
concloure l’any passat.

El Gremi Artesà d'Estètica i Bellesa 
de Catalunya, amb seu a Grano-
llers, s'ha adherit a la Federació 
Catalana de Perruqueries i Bellesa 
(FEDCAT) per "vetllar per un 

àmbit de la bellesa més potent". 
Aquesta adhesió s'emmarca en 
un context ple d'incerteses pels 
empresaris i les empresàries del 
sector, que reclamen una sèrie de 
condicions per poder fer front a la 
situació de crisi actual a causa dels 
efectes de la Covid-19. L'acord en-
tre les dues associacions permetrà 
tenir més representativitat davant 
l'ens públic per poder lluitar junts 
per aconseguir els objectius co-
muns que s’han establert conjun-
tament. "La FEDCAT engloba els 

diferents gremis de perruqueria 

i estètica de Catalunya i són 

molts els avantatges que podem 

aconseguir en el sector si estem 

units i vetllem pels nostres inte-

ressos", asseguren des del gremi. 
Per mostrar que les empreses del 
sector mantenen tots els protocols 
dissenyats per la Generalitat, des 
del Gremi Artesà d'Estètica i Be-
llesa de Catalunya, i ara juntament 
amb la FEDCAT, s'ha establert tre-
ballar per aconseguir una rebaixa 
de l'IVA; accions per demostrar 
que els centres adherits són se-
gurs davant la Covid-19; la regula-
rització professional del sector i la 
negociació del conveni col·lectiu.

Pimec ha posat en marxa 7 pro-
jectes d’inserció laboral dins del 
marc del Projecte Singulars 2020, 
subvencionat pel SOC i cofinançat 
pel Fons Social Europeu dins el Pla 
Nacional de Garantia Juvenil amb 
l’objectiu d’incorporar més de 450 
joves al mercat de treball. Els pro-
jectes tenen per objectiu millorar 
l’ocupabilitat dels joves d'entre 16 
i 29 anys oferint-los una forma-
ció professionalitzadora i orien-
tant-los a les necessitats laborals 
del teixit productiu del territori. 
Al Vallès Oriental el projecte por-
ta per nom Connecta Jove VO. Hi 
participaran 75 joves que es for-
maran en la indústria 4.0 (man-
teniment industrial, muntatge i 

manteniment d’instal·lacions fri-
gorífiques, robòtica, màrqueting 
digital i automatització logística). 
En el projecte també hi participen 
el Consell Comarcal, l'Ajuntament 
de les Franqueses, Granollers 

Mercat EPE, el Servei d’Ocupació 
de la Vall del Tenes, CIEF Forma-
ción, ISOVERI Formació, Eurecat i 
el Centro Tecnológico Leitat.

i Itàlia, en botigues d'alimentació 
especialitzada i en gran distribució.

ARXIU

PLAT PRECUINAT  Arròs oriental

Torna el Connecta Jove VO
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Convocatòria de subvencions
Pla de mesures socials i econòmiques
per fer front a la crisi de la COVID-19

Les bases reguladores es poden consultar a
https://seuelectronica.granollers.cat/ a l’apartat Subvencions i ajuts.
El termini de sol·licitud finalitza el 30 de setembre per a totes les 

subvencions. 

Més informació: www.granollers.cat i tel. 93 842 66 10

SUBVENCIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES 
DESOCUPADES I PER A LA CREACIÓ D’ACTIVITAT 
EMPRESARIAL:

· Línia 1: Subvenció per a la contractació durant 12 mesos 
de persones desocupades.

· Línia 2: Subvenció a l’autoocupació de persones 
desocupades i a la creació d’una activitat empresarial.

· Línia 3: Subvenció per a la compra d’activitats en 
funcionament dins el programa Reempresa.

SUBVENCIÓ PER A TREBALLADORS/ES AUTÒNOMES

· L’import de la subvenció pot anar entre 250 € i 1.000 € per a 
cada persona beneficiària, en funció del nombre de persones 
sol·licitants.

El Vallès Oriental tanca l’agost amb un 
nou augment de l’atur registrat de 731 
persones (+2,83%).
L’atur registrat torna a pujar fins arribar 
a 26.315 persones, 4.982 persones més 
que ara fa un any, amb un increment inte-
ranual del 23,12%.

El mes d’agost ha tancat amb 480.642 per-
sones aturades registrades a les oficines 
de Treball de Catalunya. Respecte de juliol 
suposa un increment del 2,4% (11.293 per-
sones aturades més).

L’agost és un mes en què habitualment 
l’atur creix; de fet, des de 1998 tots els 
mesos d’agost l’atur ha crescut. Enguany 
presenta un augment més moderat que els 
dos anys anteriors (+3,5%, 12.588 persones 
més el 2019 i +3,1%, 11.594 més el 2018) i 
s’assimila més amb l’augment de l’agost de 
2017 (+2,6%, 10.072 persones més). 

Amb el següent gràfic es pot comprovar 
quina és l’evolució de l’atur registrat al Va-
llès Oriental durant l’últim any, i com des de 
l’evolució d’estancament l’atur es dispara 
exponencialment durant els mesos de l’Es-
tat d’Alarma. La reducció que es va viure el 
mes de juliol s’ha compensat amb l’aug-
ment de l’atur d’aquest mes d’agost per tor-
nar cap al nivell de juny 2020.

L’evolució precària del mercat laboral al 
Vallès Oriental, provocada per les reformes 
laborals, empitjora encara més amb l’arri-
bada del Coronavirus. L’estacionalitat i la 
temporalitat dels contractes es transforma 
en atur a causa de la crisi pandèmica i tot 
gràcies a la precarització del mercat labo-
ral en forma de contractes temporals que 
es finalitzen.

Per tot això, la UGT de Catalunya reclama:

Reclamem al govern de la generalitat la reo-
rientació immediata dels pressupostos per 
atendre l’emergència social.
Emplacem al Govern de la Generalitat de 
Catalunya a iniciar els treballs d’elaboració 
d’un Pla per a la reactivació econòmica i 
la protecció social, pactat i concertat amb 
les organitzacions sindicals i empresarials 
més representatives de Catalunya.

Reclamem una política industrial ambicio-
sa. S’ha d’aprovar el Pla de suport al sector 
de l’automòbil i una aposta clara i valenta 
per al sector, a l’alçada del que estan fent 
els altres països europeus.
Demanem de manera urgent, la tramitació 
immediata de l’Ingrés Mínim Vital per donar 
cobertura als centenars de milers de famí-
lies que es troben fora de tots els circuits 
de protecció econòmica i social.
Exigim a l’administració que agiliti la trami-
tació de les prestacions de les persones en 
ERTO que encara no s’han resolt. 
Reclamem que es faci efectiva la reincorpo-
ració al seu lloc de treball de les persones 
en situació d’ERTOs, quan aquests finalit-
zin, i perllongar els expedients de regulació 
temporal d’ocupació en aquells sectors en 
els que sigui necessari.
Exigim que les empreses i a les adminis-
tracions compleixin amb l’obligació de ga-
rantir la seguretat i la salut de tots dels tre-
balladors i les treballadores consensuant i 
establint les mesures i els protocols neces-
saris per desenvolupar el seu treball.

Pel que fa al Vallès Oriental continuem 
reclamant:

Impuls de mesures per a reduir la contracta-
ció precària a totes les administracions.
Compromís de totes les administracions per 
a no contractar empreses multiserveis en 
els seus concursos públics de contractació.
Impuls d’un Pla estratègic comarcal  abans 
de prendre decisions que afectin el conjunt 
del territori. Entenem que no s’ha de con-
fondre la planificació estratègica amb la 
suma de les actuacions estratègiques de 
cadascun dels membres dels pactes cosa 
que s’ha fet massa sovint.
L’impuls i la promoció de la FP d’una forma 
coordinada al Vallès Oriental a curt termi-
ni que ha d’esdevenir un recurs estratègic 
per sortir d’una forma segura de la crisi 
econòmica. 
Coordinar els diferents serveis de promo-
ció econòmica dels ajuntaments i impulsar 
un servei a nivell comarcal. 
Impulsar un Pla de Xoc d’àmbit social a ni-
vell comarcal.

GRANOLLERS
c. Esteve Terrades, 30-32 (08400)
Tel. 93 870 42 58 - 93 870 47 02
Fax 93 879 65 17

MOLLET DEL VALLÈS
c. Balmes, 10, 2 (08100)

Tel. 93 579 07 17
Fax 93 570 78 90

www.ugtvallesoriental.cat

Evolució atur registrat Vallès Oriental

Fogg (Free of Germs), és el nom d’un inno-

vador desinfectant multisuperfícies segur, 

efectiu i sostenible que ha sortit al mercat 

aquest estiu de la mà del granollerí Víctor 

Tamayo, directiu de l’empresa Unipaint 

Synergies, de Montornès, una firma dedicada 

a la producció de pintures amb aerosols i ad-

hesius. Amb l’arribada de la pandèmia, els di-

rectius d’Unipaint va adonar-se que disposa-

ven de la infraestructura empresarial i de la 

matèria primera per produir i comercialitzar 

solucions hidroalcohòliques del 70% amb 

esprai, "un producte que s’ha demostrat 

més còmode i pràctic que els gels hidroal-

cohòlics que coneixem", diu Tamayo. Fogg, 

totalment efectiu per a l’eliminació de virus, 

bacteris i gèrmens, està compost d’etanol, 

aigua i glicerina. L’envàs compta amb un sis-

tema d'aspersió que permet ruixar qualsevol 

superfície i un polvoritzador que evita el de-

goteig, de manera que també estalvia grans 

quantitats d’aigua. "Es pot aplicar en gran 

varietat d'usos i superfícies, ja que l’al-

cohol és un producte altament desinfec-

tant que respecta els materials sense ser 

corrosiu". A més, destaca el responsable del 

producte, és innocu i segur, ja que "no gene-

ra vapors tòxics". De moment es produei-

xen esprais de 100 ml, "ideal per portar a la 

EMPRESES A LA VENDA EN ESTABLIMENTS DE GRAN CENTRE I DEL REC AL ROC

Un granollerí produeix Fogg, un hidroalcohol en aerosol

bossa quan se surt de casa per aplicar-lo 

al cotxe o en un seient, per exemple”, i de 

400 ml, "apte per tenir-lo a casa i desinfec-

tar un paquet que t’arriba de fora", diu Ta-

mayo. De moment ja es pot trobar en diver-

sos establiments de Gran Centre i Del Rec al 

Roc, i l’objectiu és anar ampliant la cartera de 

productes i els punts de comercialització. La 

producció inicial ha estat de 15.000 unitats, 

però l’empresa ja s’ha començat a preparar 

per multiplicar la seva capacitat de produc-

ció. "Les comandes que ja hem rebut de 

cadenes com MediaMarkt i Casa Viva ens 

fa pensar que podem superar les 80.000 

unitats en poc temps", diu Tamayo.

Productes locals contra la Covid

free of germs

DESINFECTANT  Envasos de 400 i 100 ml
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Els Espargaró, a MisanoRea guanya a Terol i lidera el World SuperBike
Després d'haver fet un test a la pretemporada, 
Pol i Aleix Espargaró competiran aquest cap 
de setmana a la prova de Moto GP al circuit de 
Misano. La darrera jornada a Àustria, Pol va 
debutar en pujar al podi de la categoria reina.

El Campionat de Món de SuperBike va presenciar diumenge una 
ajustada batalla entre Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team) i Michael 
Ruben Rinaldi (Team Goeleven). El pilot principal de la marca amb 
seu a Granollers va guanyar la Carrera 2 d'Aragó i continua líder de la classificació general de la màxima competició del World SuperBike.

Després d'una pretemporada 
allargada per la suspensió de les 
jornades 1 i 3 de la Lliga Sacyr Aso-
bal, el Fraikin Balonmano Grano-
llers (BMG) ha disputat el seu pri-
mer partit oficial de la competició 
estatal corresponent a la jornada 
2 davant El Cisne BMNO. "L'equip 
tenia moltes ganes de competir 
i això és molt important per als 
jugadors. Esperem ser capaços 
de canalitzar aquestes ganes i 
oferir el màxim nivell al llarg 
del curs", explicà Antonio Rama, 
tècnic del conjunt granollerí.

"El Cisne és un equip molt 
perillós, ja que acaba de pujar 
però ja hem vist que té un joc 
vistós i molt bé entrenat, amb 
una base sòlida que ja van jugar 
junts la passada temporada. És 
un equip amb el qual costa gua-
nyar, per tant, màxima atenció", 
comentava Rama abans del partit, 

BMG

HANDBOL AHIR EL CONJUNT D'ANTONIO RAMA VA DISPUTAR EL PRIMER PARTIT DE LA TEMPORADA

Arrenca l'Asobal per al Fraikin

que es disputava després del tan-
cament d'aquesta edició.

Pendents del calendari
Per ara, la Real Federacion Es-
pañola de Balonmano (RFEB) en-
cara no ha confirmat la nova data 
al calendari dels partits d'Asobal 
ajornats a causa dels rebrots de la 

PREPARACIÓ DE L'EQUIP El primer rival del Fraikin serà el Cisne BNMO

Divendres el KH-7 BMG va caure 
davant el Liberbank Gijón per 26 a 
20 i va quedar eliminat de la Copa 
de la Reina. Una mala segona part 
va condemnar l'equip de Robert 
Cuesta a quedar-se fora del pri-
mer títol que disputaven aquesta 
temporada. "El Gijón ha estat 

superior a nosaltres i són les 
justes vencedores. Elles són les 
que han portat el ritme durant 
tot el partit i nosaltres ens hem 
adaptat al seu estil de joc", ha 
explicat Cuesta. Dijous vinent, el KH-7 començarà la Lliga Iberdro-
la a la pista de l'Adesal Córdoba. 

DIJOUS VINENT LES GRANOLLERINES VIATJARAN A CÓRDOBA PER COMENÇAR LA LLIGA IBERDROLA

El KH-7 cau a quarts de 

final de la Copa de la Reina
n Dissabte, en el marc de la Gala de 

l'handbol femení celebrada a Alhau-

rín de la Torre (Màlaga), la jugadora 

del KH-7 Giulia Guarieiro va recollir el 

premi a la millor lateral esquerra de la 

Lliga Iberdrola 2019-20. Guarieiro va 

ser triada gràcies al seu domini en atac 

i en defensa, i als 92 gols en 16 partits.

PREMI PER AL BMG A 
LA GALA DE L'HANDBOL

Tres de tres. L'Esport Club (EC) 
Granollers ha començat amb força 
ja a la pretemporada per arrencar 
a l'octubre un nou curs a Tercera 
Divisió acumulant dues victòries 
i un empat en els primers partits 
amistosos de preparació d'un curs 

atípic. Després de golejar al Rubí 
la setmana passada per 4 a 0, els 
de José Solivelles van guanyar di-
jous a l'Olímpic de Terrassa per 1 
a 2 i van empatar diumenge 2 a 2 
davant el Prat a l'estadi del carrer 
Girona en un partit molt ajustat. 

xavier solanas

FUTBOL HA GUANYAT AL TERRASSA I HA EMPATAT AMB EL PRAT

INVICTES  Els de José Solivelles encara no han perdut cap partit amistós

L'EC persisteix imbatut 

als partits de pretemporadaCovid-19 a tot l'Estat. Per tant, el 
Fraikin continua a l'espera de la 
confirmació de la RFEB per saber quan s'enfrontarà al BM Benidorm 
(jornada 1) i al Villa de Aranda 
(jornada 2). De moment, el proper rival dels d'Antonio Rama serà el 
Puente Genil, el proper dissabte 
(16 h), també a casa. 

El Club Futbol Les Franqueses ha volgut arrencar la pretemporada amb 
molta força i ha aconseguit dues victòries en els dos primers partits de 
preparació per a una nova temporada en què el conjunt de Manolo Parra-lo debutarà a la Primera Catalana. El partit de dissabte al camp del Santa 
Perpètua el van guanyar els franquesins per 0 a 1. El segon partit de diu-menge, al camp del Barberà, Les Franqueses també va guanyar per 1 a 3. 
Els dos encontres van estar marcats pel control de la pilota i s'hi va evitar 
un desgast físic excessiu amb més ritme durant la segona part. 

Primera Catalana ELS DOS PARTITS VAN SER ALS CAMPS RIVALS

El CF Les Franqueses s'endú 

els dos primers amistosos
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Neix el mercat 
de pagès en xarxa

ARRELS
El Món 

Que 
Torna

ENTRA A

mercatarrels.cat
NECESSITEM SER 5.000 FUNDADORS I 
FUNDADORES ARA PER FER POSSIBLE 

EL PROJECTE AQUESTA TARDOR
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La pandèmia no ha aturat l’activitat 
de les seccions esportives del Club 
Natació Granollers (CNG).Després 
de l’aturada vacacional, els espor-
tistes federats estant tornat pro-
gressivament als entrenaments 
diaris i iniciant, per categories, una 
pretemporada tant atípica com 
intensa per assolir els objectius i 
èxits planificats per a cada secció.

La natació planteja la pretem-
porada com una continuació de la 
feina feta durant els mesos de juny 
i juliol, després del confinament. 
“L’aturada de les competicions 

ens ha donat l’oportunitat de 

treballar amb tranquil·litat, 

consolidar i cohesionar el grup 

d’entrenament i agafar ganes 

per encarar la pròxima tem-

porada”, diu el director esportiu 
de la secció, Jaume Relats. Una 
temporada que fixa l’objectiu a 
aconseguir participar en la Copa 
d’Espanya de Segona Divisió amb 
els dos equips junts, el masculí i el 
femení per primera vegada en la 
història competitiva del CNG.

Pel que fa al waterpolo, hi ha 

hagut moviments a les files del 
primer equip absolut de Primera 
Divisió en aquest inici de pretem-
porada. L’equip de Tomas Bruder 
compta amb les baixes confirma-
des del sud-africà Todd Howard, 
que a causa de la pandèmia no pot 
sortir del seu país natal; Òscar Cer-
vetto, que per motius laborals no 
continua; i Pau Schnizler, Magí Sal-
và, Marc Mora i David Díaz, que es 
retiren de la competició. I l’equip 
es reforça amb Josep Colominas, 
procedent del Mataró, a més dels 
jugadors procedents del planter 
Carlos Riesco, Gerard Valero i Sergi 
Gimeno. No es tanca la porta a no-
ves incorporacions per completar 
l’equip, que té com a objectiu estar 
entre els quatre primers de la clas-
sificació per tal de poder promoci-
onar a Divisió d’Honor.

D'altra banda, els primers equips 
de natació artística, júnior i absolut 
també han començat a rodar. L’ab-
solut espera un parell d’incorpora-
cions per aquest mes de setembre 
que acabi de configurar l’equip que 
lluitarà pels objectius d’aquesta 

NATACIÓ  DESPRÉS DE L’ATURADA VACACIONAL TORNEN A ENTRENAR PROGRESSIVAMENT DE CARA A UN CURS ATÍPIC

temporada. Per la directora espor-
tiva de la secció, Muriel Escalé, el 
punt de mira de totes les categories 
continua sent aconseguir el màxim 
nivell en les competicions cata-
lanes i estatals, així com comptar 
amb la màxima representació a les 
diferents seleccions.

Finalment, la gimnàstica afronta 
aquest darrer trimestre de l’any 
amb la mirada al calendari de les 

federacions catalana i espanyo-
la, on les competicions ajorna-
des per la pandèmia es disputa-
ran en aquests pròxims mesos 
per recuperar el calendari 2020. 
“Lluitarem per poder pujar de 

categoria a la Lliga Iberdrola, 

i participar en les màximes ca-

tegories dels campionats esta-

tals”, afirma la directora esportiva 
d'aquesta secció, Aurora Morata.  

El Club de Bàsquet Granollers 
ha arrencat aquesta setmana els 
entrenaments per als 35 equips 
de les diverses categories que 
l'entitat té aquesta temporada. 
L'escoleta de bàsquet començarà 
la temporada amb l'inici del curs 
escolar la setmana que ve. En l'ho-
ritzó d'aquest 2020, Toni Jané, el 
coordinador esportiu de l'entitat, 
afirma que la pretensió del CB 
Granollers és fer el Torneig de 
Nadal. "Encara haurem d'espe-

rar un mes per veure si el tirem 

endavant o no. No volem renun-

ciar a fer-lo, tot i no tenir gaire 

marge". El CB Granollers torna a 
tenir 35 equips formats, a més de 
l'escoleta. De fet, només han per-
dut unes 3 fitxes de les 400 que 
té el club, tot i ser una temporada 
atípica. La competició per al sè-
nior masculí A arribarà del 20 al 
27 de setembre, quan disputarà 
la fase prèvia al grup 7 de la Lliga 
EBA. La resta de sèniors comença-
ran entre el 16 i el 17 d'octubre i 
les categories inferiors tornaran a 
competir al novembre.   a.cabrera

BÀSQUET  

Conesa i Hernández, de
nou amb la selecció espanyola

fc barcelona

ALBERT ROCA

Els 35 equips
del CB Granollers 
reprenen l'activitat 
aquesta setmana

Les seccions esportives del CNG
tornen als entrenaments habituals

cnG

NATACIÓ L'objectiu és participar en la Copa d'Espanya de Segona Divisió

Després de les vacances, les ne-
dadores d’artística del CNG Abril 
Conesa i Mireia Hernández tornen 
a la càrrega amb la selecció espa-
nyola absoluta de natació artística 
per segon any consecutiu i després 
de l'aturada dels entrenaments 
estatals a causa del confinament. 
Des de diumenge 6 de setembre, 
les dues nedadores participen en 

la primera concentració que la 
Real Federación Española de Na-
tación (RFEN) du a terme a Lan-
zarote fins divendres. Una estada 
que té en el punt de mira les cites 
internacionals i estatals de cara a 
la temporada 2020-2021 i amb els 
Jocs Olímpics de Tòquio de 2021 a 
l’horitzó, que ja van confirmar les 
diferents seus al juliol. i

El granollerí Albert Roca serà el 
preparador físic en el cos tècnic 
de Ronald Koeman. Roca, que ac-
tualment tenia contracte amb el 
Hyderabad indi com a entrenador 
del primer equip –tot i que no ha-
via arribat a debutar–, ja va tenir 
el mateix càrrec durant l'etapa de 
Rijkaard a la banqueta, entre 2003 
i 2008. El tècnic no ha tingut cap 

problema per desvincular-se del 
club indi, i, de fet, el mateix Hy-
derabad ha desitjat sort al al nou 
preparador físic del Barça des 
de les xarxes socials. Després del 
2008, Roca va seguir treballant 
amb Rijkaard al Galatasaray i a la 
selecció dels Emirats Àrabs Units, 
i després va continuar la seva car-
rera com a entrenador. i

El granollerí Albert Roca,
preparador físic del Barça
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EL MÀSTER DE 
BÀDMINTON SUB-15
I SUB-19 ESTRENA
LA NOVA TEMPORADA

Durant el cap de setmana, el pavelló Congost de Granollers va ser la seu de la 

primera competició de bàdminton de la temporada, en què van trobar-se algu-

nes de les millors raquetes estatals de les categories sub-15 i sub-19. Prop de 

85 jugadors d'Andalusia, Aragó, Astúries, Castella i Lleó, País Valencià, Comunitat 

de Madrid, Galícia, Illes Balears, Múrcia, Navarra, País Basc i Catalunya van dis-

putar diversos títols en el marc del vuitè Màster Memorial Guadalupe Burgos. La 

competició estava organitzada per l'Associació Granollers Esportiva, la Federació 

Catalana de Bàdminton i la Federació Espanyola de Bàdminton en col·laboració 

amb l'Ajuntament de Granollers, la Generalitat, la Unió de Federacions Esportives 

de Catalunya (UFEC), el Consell Superior d'Esports (CSD), Univers Dona i Suport a 

l'Esport Base (ADB). Els beneficis del torneig han anat a la Fundació Josep Carre-

ras per a la lluita contra la leucèmia.

xavier solanas

POLIESPORTIU  HI PARTICIPEN PROP DE 85 JUGADORS DE 13 COMUNITATS AUTÒNOMES SURF  ES COL·LOCA VUITÈ AL RÀNQUING ESTATAL

campionat d'espanya de surf

VALDOVIÑO  Clapera espera participar aquest 2020 en més competicions

Jan Clapera arriba a les

semifinals del Campionat 

d'Espanya de Surf sub-16

Jan Clapera ha aconseguit una no-

table setena plaça al Campionat 

d’Espanya de Surf a Valdoviño (A 

Corunya) a la categoria sub-16, 

on va arribar fins a les semifinals. 

Després d’aquesta competició, el 

surfista granollerí és vuitè al ràn-

quing espanyol de la seva catego-

ria. “És una competició més. He 
arribat a les semifinals, però en-
cara em falta molt per millorar 
perquè hi ha molt nivell. A Ca-

talunya és difícil entrenar cada 
setmana, ens hem d’adaptar a 
les onades i llavors fem prepa-
ració tècnica dels vídeos que 
gravo quan hi ha onatge per po-
der entrenar”, comenta Clapera. 

Abans que acabi el 2020, el sur-

fista granollerí té pensat partici-

par en altres competicions d’àmbit 

estatal que se celebrin al nord de 

la península, tot i que a Catalunya 

no pot entrenar a diari. i a.cabrera
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CULTURA

Escena grAn, a punt per a la tornadaL'Adoberia vista per un adober
Escena grAn presenta avui, dijous, la nova programació 

del darrer trimestre de l'any, després de mesos amb 

els equipaments tancats. Dilluns es posaran a la venda 

els abonaments de la nova temporada, i dimecres, 

totes les entrades.

L'Adoberia d'en Ginebreda oferirà diumenge (12 h) una visita 

guiada teatralitzada, amb l'acompanyament d'un antic adober 

que acompanyarà en el passeig per les restes arqueològiques de 

la plaça de l'Església. L'activitat és gratuïta, però cal inscripció 

prèvia a museu@granollers.cat perquè l'aforament és limitat.

LES FRANQUESES. "Escriure em 

feia molt respecte –explica Carme 

Ballús, qui durant anys va ser pro-

fessora de Literatura–. Ara, però, ja 

no em plantejo la meva vida sen-

se escriure". I és que l'autora fran-

quesina no va començar a publicar 

fins que alguns premis literaris ha-

vien reconegut els seus relats. Ara, 

gairebé una dècada més tard, Ballús 

ha publicat la seva primera novel·la, 

En nom de les germanes (Editori-

al 3), un  relat ambientat a la Vajol 

(Empordà) i la ruta de l'exili. 

El llibre neix també d'un conte 

que Ballús havia publicat i, preci-

sament, de les ganes de parlar del 

municipi fronterer amb França, on 

Ballús va disposar d'una casa du-

rant 7 anys. "Amb el temps et vas 

estimant el lloc i, inevitablement, 

et va interessant", explica l'auto-

ra que, amb tot, no volia que tota 

la novel·la tractés sobre la Guer-

ra Civil i les seves conseqüències. 

Per això, En nom de les germanes 

LITERATURA   'EN NOM DE LES GERMANES' ENTRELLAÇA DUES HISTÒRIES SEPARADES EN EL TEMPS PER 70 ANYS

Carme Ballús publica la seva primera 
novel·la ambientada a la ruta de l'exili

com a premi la publicació dels tex-

tos, i Ballús així ho va fer. "Quan ja 

tenia un gruix de contes premiats 

em vaig atrevir a publicar el pri-

mer recull" –explica–, Portes En-

dins (2013). Després va venir Amor, 

deixa'm dormir, que l'editorial Alpi-

na li publicava el 2016 a la col·lecció 

Marcòlic. L'any passat l'autora tam-

bé s'atrevia amb la dramatúrgia a 

La noia de l'Adoberia (també a Mar-

còlic). A més, Ballús també ha par-

ticipat en altres llibres de diversos 

autors, i ha fet microrelats i poemes. I, finalment, la novel·la.  

xavier solanas
té dues línies argumentals, 

dues històries separades 70 

anys en la línia cronològi-

ca. D'una banda, una dona 

gran s'assabenta que té una 

germana –desapareguda en 

néixer– a la Catalunya Nord 

i, a l'estiu, decideix anar-la a 

buscar, tot fent el recorregut 

de l'exili que 70 anys abans 

havien fet el seu pare i oncle, 

els protagonistes de l'altre fil 

argumental. Ballús situa els 

dos germans a la Mina Can-

ta, on el govern de Negrín va 

amagar l'or de la República i 

algun dels quadres del Mu-

seu del Prado –de fet, una 

d'aquestes obres té un paper 

important al llibre. De fet, 

pare i tiet eren carrabiners a 

les ordres de Negrín i són a la 

mina els darrers dies de la guerra, 

fins que han d'emprendre l'exili fins 

a Argelers. L'altra protagonista, ja 

al segle XXI, camina pels mateixos 

llocs, ara totalment canviat. "Les 

històries es van relacionant i he 

anat tirant l'ham perquè es tin-

gui ganes de seguir llegint", con-

fessa Ballús, qui ha treballat uns dos 

anys en la novel·la.

Una trajectòria ferma
Carme Ballús (Granollers, 1955) va començar a escriure ficció ara fa uns 
14 anys, quan va passar per l'escola 

d'escriptura de l'Ateneu Barcelonès. 

Allà, l'escriptor Pep Albanell reco-

manava a l'alumnat que es presen-

tessin a concursos que tinguessin 

El roquerol Roger Pelàez, veí de 

Granollers, ha publicat un nou lli-

bre que, en aquesta ocasió, arrenca 

dels moments més foscos del confi-

nament. Una pandèmia d'estar per 

casa –que avui, dijous, surt a la ven-

da i ha estat estat publicat per l'edi-

torial Males Herbes, és un recull 

d'acudits i reflexions que l'il·lus-

trador i artista polivalent ha anat 

creant diàriament, a raó de pàgina 

per dia de confinament, durant tres 

mesos. Roger Pelàez és humorista, 

autor de còmics i conductor del 

programa de ràdio Màximum Cla-

tellot, i és cantant als grups Bude-

llam i Zombi Pujol. Ha col·laborat 

en diferents mitjans de comunica-

ció, així com també ha publicat Los 

del sud us matarem a tots (2016) 

amb Valero Sanmartí i El Procés ex-

plicat als idiotes (2018), també amb 

l'editorial Males Herbes.  

CÒMIC

Pelàez descriu 

el confinament 

a 'Una pandèmia 

d'estar per casa'

PRIMERA NOVEL·LA  Carme Ballús amb el seu darrer llibre 'En nom de les germanes'

EL PREMI I EL PERIPLE EDITORIAL
n En nom de les germanes va quedar finalista al concurs literari convocat per 

l'editorial Gregal, que l'havia de publicar al gener. L'editorial, però, va fer fallida i 

Ballús va haver d'explorar altres opcions. La primera, perquè ja hi havia publicat 

treballs anteriorment, va ser Alpina, però l'esclat de la crisi sanitària va fer canviar 

novament el destí de la novel·la. Editorial 3 s'hi va interessar i ha fet que vegi la llum 

aquest estiu. Es pot comprar a La Gralla de Granollers i l'Espolsada de les Franqueses, 

entre altres llibreries vallesanes, així com a través del web de l'editorial.

males herbes
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Amics de la Ciutat de Granollers con-

vocava aquest estiu la sisena edició del Premi de Fotografia Dolors Por-

redón, al qual s'hi podran presentar treballs fins al 3 de novembre. Les fotografies s'han de presen-

tar en blanc i negre, i la temàtica és 

lliure i s'admetrà qualsevol tècni-

ca. Es podrà presentar un màxim de cinc fotografies inèdites i no premiades en altres concursos. Els 
participants hauran de realitzar la 

inscripció –amb un cost d'1,5 eu-ros per fotografia– i l'enviament de les fotografies de forma digital 
a través de www.mundoarti.com. Les fotografies presentades a con-curs hauran de ser format JPEG i 

La convocatòria del 
premi Dolors Porredón, 
oberta fins al novembre

FOTOGRAFIA  EL GUARDÓ ESTÀ DOTAT AMB 1.000 EUROS

La 15a Mostra d'Arts 
Escèniques amateur 
preveu engegar al gener
Després de mesos d'activitat cul-
tural aturada a les Franqueses, 

els primers rebrots comencen a veure la llum. Així, la Regidoria de 
Cultura ha fet una crida als grups 

de teatre no professional d'arreu 

de Catalunya perquè enviïn les 

seves propostes per poder formar 

part de la programació de la 15a Mostra d'Arts Escèniques, que preveu iniciar el 17 de gener.
Fins al 7 d'octubre, les compa-

nyies podran fer arribar els seus 

dossiers al Patronat Municipal de Cultura, Educació, Infància i Joven-

tut de les Franqueses (carrer de la 

Sagrera, 1), amb la data de creació i 

història del grup, informació sobre 

el muntatge teatral que proposa, 

fotocòpia de la targeta d'identifica-

ció fiscal, i material gràfic de l'es-pectacle o enllaç per accedir-hi. Els 
grups de teatre han d'estar legal-

ment constituïts com a associació sense ànim de lucre. Es concedirà 
un premi de participació de 600 

TEATRE  CRIDA PERQUÈ HI PARTICIPIN GRUPS D'ARREU DEL PAÍS

un pes entre 3 i 5Mb. La mida serà 30 x 40 cm a 72dpi –no s’accepta-ran fotografies que no siguin en aquest format–. Al formulari s'hi ha d'indicar el títol de l'obra i les dades personals de l’autor (nom i 
cognoms, adreça, telèfon i correu 

electrònic), caldrà adjuntar també còpia del DNI. El concurs té un premi únic do-tat amb 1.000 euros.
Exposició de les seleccionadesEls artistes seleccionats hauran de presentar la fotografia JPEG de 30 x 40 cm, a màxima resolu-ció perquè l’organització la pugui reproduir per a l’exposició de la vintena d'obres triades. La mos-

tra es farà a partir de l'11 de de-

sembre a la llibreria La Gralla –on 

també es lliurarà el premi– i les obres romandran exposades fins al 9 de gener de 2021. El jurat està 
format per Xavi Mañosa, Georgia Porredón i Toni Cumella. i

euros per a cada companyia triada, així com un de 500 euros més per 
al millor espectacle segons les vo-tacions dels espectadors.

Les dates previstes per a l'edició 2021 de la mostra són els dies 17 i 30 de gener, el 14 i el 28 de febrer i el 13 i el 27 de març. Les obres es 
representaran al Teatre Auditori 

de Bellavista i al Casal Cultural de Corró d'Avall, els dissabtes a les 21 h i els diumenges a les 19 h. i

El jurat preseleccionarà 
una vintena de fotos que 

s'exposaran a La Gralla
entre desembre i gener

n L’Escola Municipal de Música de les 
Franqueses feia una jornada de portes 
obertes dimecres i obria inscripcions 
als cursos que van des de música per a 
nadons (fins als 2 anys) i sensibilització 
musical a infants de 3 a 6 anys, fins a 
l'ensenyament d'instruments i cant.

L'ESCOLA DE MÚSICA 
OBRE INSCRIPCIONS

GRANOLLERS. Les Biblioteques de Can Pedrals i Roca Umbert inicien el programa d’activitats de setem-

bre a juny, adaptat a la normativa arran de la Covid-19. Així la inscrip-

ció prèvia, a partir de dimarts, és 

obligatòria per tal de poder contro-lar els aforaments.  Les biblioteques 

se sumen a la celebració de dues 

efemèrides literàries, els 100 anys del naixement de Joan Perucho i de Gianni Rodari, i ho fan amb lectu-

res dramatitzades dels poemes de Perucho, sessions de l’Hora del con-

te i un Laboratori de lletres i imat-ges dedicats a Rodari, entre altres propostes. El nou curs convida tam-

bé a la conversa amb les escriptores Alba Dalmau i Alicia Kopf, dins del club de lectura de novel·la; l’escrip-

tora i poeta Anna Ballbona condui-

rà el club de lectura Clàssics al dia; i 

el club de lectura i cuina Reduccions 

proposa tres sessions dinamitzades per la cuinera Ada Parellada. Tam-bé s’estrenen sessions en línia i es mantenen activitats habituals.  

LITERATURA

Les biblioteques 

se sumen a l'any 

Joan Perucho

i Gianni Rodari
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UN

PROJECTE

DE

UNA

INICIATIVA

DE

Un llibre per a qui li interessi la vida 
en tots els seus aspectes.

El clàssic funcional de la novel·la anglesa reviu amb 
força en aquesta nova traducció.

TRADUCCIÓ D'ESTHER TALLADA

«Robinson Crusoe no és, com 
s’ha dit tantes vegades, un relat de 

supervivència. És molt més, moltíssim 
més que això. Crusoe no lluita per 

sobreviure, lluita 
per viure. Vet aquí. Aquest és el triomf 

real de la cultura sobre la natura.»

ALBERT SÁNCHEZ PIÑOL

DANIEL DEFOE

ROBINSON 

CRUSOE

IPD Legal
Advocacia & Gestoria

C. Miquel Ricomà, 18, 2n 2a i 3r, Granollers
C. Major, 4, Santa Maria de Palautordera

TRUCA’NS I T’INFORMAREM:

admin@ipdlegal.com · www.ipdlegal.com

661 295 971  I  93 688 91 88

Us desitgem que tingueu 
una molt Bona Diada!

APADRINA

Ajuda’ns a pal·liar l’impacte de la pandèmia 
en una zona amb alts índexs de pobresa.

Assegura els drets i el futur de milers 
de nens i nenes a l’Índia

#SOSCovidIndia

900 111 300

fundacionvicenteferrer.org 
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MÚSICA  MÉS D'UNA SETANTENA DE BANDES DEL PAÍS HAN CEDIT UNA CANÇÓ PER AL CD SOLIDARI

HANDBOL. DISSABTE 12, 18.30 h
FRAIKIN BMG - ÁNGEL XIMÉNEZ -
PUENTE GENIL amb Aitor Compañón i 
Roger Santaeugènia

Descarrega't l'aplicació disponible 
per Android i iOS al web 
radiogranollers.alacarta.cat

P R O G R A M AC I Ó  E S P O R T I VA

PREVISIÓ METEOROLÒGICA
del dijous 3 al diumenge 6 d'agost

Dijous Divendres Dissabte Diumenge

27º 16º 29º 17º 29º 18º 29º 17º

Més d'una setantena de grups de l'escena musical in-
dependent d'arreu de l'Estat ha cedit una cançó per 
a Dràstik Punkaires. A 17 dbs de l'infern. Vol.01, un re-
copilatori ideat amb l'objectiu de salvar l'espai auto-
gestionat del carrer Joanot Martorell de Granollers, 
seu social de les entitats Arcada Koncerts i Col·lec-
tiu Punkaires, i obert des de 2017. Des de la tardor, 
aquest  bressol de la música underground al Vallès 
Oriental ha estat tancat, pendent de reformes que 
els han de permetre obtenir el permís de reobertura. 
Així, a causa de les queixes d'un veí ja no s'hi poden 
fer més actuacions en directe fins que no s'insonotit-
zi el sostre. Precisament, el títol A 17 dbs de l'infern fa 
referència als decibels que han de rebaixar per com-
plir la normativa municipal de Granollers.

A banda de concerts en altres espais i el festival 
Tot per un sostre a finals de l'any passat, el disc reco-
pilatori se suma ara a les accions d'Arcada Koncerts 
i el Col·lectiu Punkaires per recaptar finançament 
per a les obres. Tots els temes cedits s'han pujat al 
bandcamp, i els interessats els podran descarregar 
per un mòdic preu. A més, també s'està estudiant la 
viabilitat d'editar-lo en CD físic. Tot el que es recu-
lli anirà destinat al local que, després d'insonoritzar 
gran part de l'espai, ha d'acabar la part del sostre.

Entre les 75 bandes que han cedit peces en suport 
de Dràstik Punkaires, hi ha grups granollerins, com 
Tiger Menja Zebra i Catástrofe Club, i referents de 

la comarca, com Budellam, Esperit!, Zeidun i Zombi 
Pujol, entre d'altres. Hi participen també grups de 
l'escena independent catalana com Illinoise, IOU3R 
–amb els exlo:muêso–, el mallorquins F/E/A i Penti-
na't Lula, així com de bandes d'altres llocs de l'Estat, 
com els asturians TRT, els gallecs Maldita Juventud i 
els aragonesos Rouille. Tots abocats a salvar un dels 
pocs espais del Vallès consagrat als directes de petit 
i mitjà format.  

L'escena independent s'aboca 
a salvar Dràstik Punkaires

d.p.

LA CARÀTULA  Del disc de suport a Dràstik Punkaires

Golíat aconsegueix passar a la final 

del vot popular del concurs Sona9
El grup de post-rock granollerí 
Golíat ha aconseguit passar a la fi-
nal de la 20a edició del concurs de 
bandes novelles Sona9, organitzat 
pel grup Enderrock, iCat, TV3 i la 
Generalitat. Golíat va obtenir 399 
vots (el 37%) a la tercera semifi-
nal celebrada la setmana passada 
a l'Antiga Fàbrica Estrella Damm, 
i que es va poder seguir en direc-
te per streaming. Golíat competia 
amb dues bandes més del país, 
Cuarto Segunda i Les Buch, que va 
quedar segona a molt poca distàn-
cia (el 36% dels vots populars).

Així, la banda granollerina és la 
tercera finalista del vot popular 
del Sona9. Juntament amb Efí-
mer i Franc –i el guanyador de la 
darrera preliminar que es farà di-
jous– accedeix a la final online del 
vot popular que se celebrarà el 20 
de setembre, i en la qual el públic 
podrà votar a través del web del 
Sona9. La final amb els grups que 
sortiran de la votació del jurat 

LA FORMACIÓ DE POST-ROCK GRANOLLERÍ VA OBTENIR EL 37% DELS VOTS DAVANT DOS GRUPS MÉS

serà el 18 de novembre a la sala 
Luz de Gas de Barcelona.

Golíat és una banda formada 
per David C. Güell a la bateria i te-
clats, Marçal Itarte Aguiló al baix 
i Marçal S. Rubal a les guitarres i 
veu. La seva proposta va ser gua-
nyadora de l'edició de 2018 del 
concurs [És] Música adreçat a 

bandes emergents del Vallès Ori-
ental. Golíat es caracteritza per 
l'experimentació, l'energia, i pas-
satges atmosfèrics, sintetitzadors 
i veus potents en català.

Un altre grup de Granollers, Iri-
eix, també va ser seleccionat entre 
els semifinalistes del concurs, però 
no va aconseguir passar a la final.  

sona9

CONCURS  Golíat al concert preliminar de l'Antiga Fàbrica Damm

El CD du per títol 'A 17 dbs de l'infern', en relació amb els decibels que han

fet tancar el local autogestionat fins que no es pugui assumir la insonorització 
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Inscripcions als tallers dels Centres Cívics

Del 14 de setembre al 2 d'octubre, s'obriran les 

inscripcions al tallers de la Xarxa de Centres Cívics de 

Granollers d'cotubre a desembre. Disponibles a www.

granollers.cat/centrescivics o presencialment als centres 

de dilluns a dijous de 16 a 21 h i divendres de 17 a 21 h.

Martorelles viurà aquest cap de setmana llarg la seva festa major, una celebració 

més reduïda per adaptar-se a les mesures de prevenció de la Covid-19 i amb 

aforaments limitats per mitjà d'inscripció als actes. De fet, després de comprovar 

que l'estiu no ha estat tan tranquil respecte a la plandèmia com s'esperava, 

l'únic canvi que s'ha fet a la programació anunciada al juliol és la suspensió 

de l'Arrossada perquè no es podia garantir la distància de seguretat entre les 

persones. La resta d'actes es mantenen perquè "no hi ha cap activitat en la qual 

es pugui aglomerar la gent, assegurava fa uns dies l'alcalde. Amb això Martorelles 

podrà gaudir avui, dijous, del Bingo Musical organitzat pel Consell Jove a la pista 

annexa del pavelló municipal d'esports (22 h) i del clàssic concert de l'Orquesta 

Selvatana, que farà dues sessions divendres a la Plaça El·líptica (19 h i 21 h). 

Dissabte de 10 a 13 h, la Unió Esportiva Bàsquet Martorelles farà un concurs 

d'habilitats de bàsquet al pavelló municipal fins als 18 anys i a la tarda sonarà a 

ritme del beatbox de Dani Lleonart, campió d'Espanya d'aquesta modalitat artística 

el 2017, al Pati de la Masia (20 h). Al vespre, serà el moment del cap de cartell 

musical de la festa: Els Pets s'encarregaran d'amanir la vetllada amb un concert a 

la plaça El·lípctica (22 h), que també serà emès en directe per Vallès Visió. I per qui 

encara tingui forces, diumenge (8 h), la Caminada de Festa Major. Les entrades per 

als espectacles de la Festa Major es poden obtenir al web martorelles.cat/entrades.

Martorelles fa festa major 

amb Els Pets de cap de cartell

Voltem per l’entorn

GRANOLLERS

ELS PETS

ARA A MOLLET I A GRANOLLERS.

      606 14 35 77

Deixa de patir pels deutes, per la teva situació familiar, 
per problemes laborals, o per un assumpte penal.
Et podem donar la millor solució legal! 

Som experts en llei de segona oportunitat, 
dret matrimonial, dret laboral i dret penal.

Truca’ns per concertar una primera visita gratuïta amb nosaltres. 

EL PRIMER PAS L’HAS DE FER TU, ELS SEGÜENTS ELS FAREM JUNTS.

DIVENDRES, 11

11 h Plaça Onze de Setembre

Ofrena fl oral amb motiu de la Diada 
Nacional de Catalunya. Arran de la crisi 

sanitària, l'acte té aforament limitat

DISSABTE, 12

9 h Plaça Josep Maluquer i Salvador

Fira de Brocanters. Tot el dia

9 h Plaça de la Corona

Mercat del dissabte amb pagesos i 

productors ecològics i del territori

9 h Can Bassa

Mercat setmanal. De 9 a 13.30 h

10 h Biblioteca Roca Umbert

Cremem els clàssics. Club de lectura 

+ 17 anys. Ruta literària per Barcelona 

sobre Mercè Rodoreda.

AGENDA

Exposicions
Ajuntament de Granollers 

Les festes i balls d'abans. L'Arxiu ha 

preparat l'exposició de fotografi es 
antigues. Fins al 27 de novembre. 

Museu de Granollers 

Afi nitats. Permanent 

Retorn a Granollers del retaule gòtic 

de Sant Esteve. Fins al març de 2021

Objectes personals, d'Efraïm 

Rodríguez. Fins al 20 de setembre

Museu de Ciències Naturals

Tu investigues! Permanent

Invertebrats. Sala permanent

Què mengem avui?, refl exions 
de la cuinera Ada Parellada. 

Fins al febrer de 2021

Som Gent de Profi t. Inaguració 

dimarts, a les 16 h. Fins al dia 27

Inscripcions a www.granollers.cat/

inscripcionsbiblioteques

10 h Plaça de la Porxada

La Petita Llotja. Edició de la Llotja 

del Disseny amb protagonisme 

dels productes per a infants 

DILLUNS, 14

17 h Centres Cívics

Inici inscripcions Espai Kanalla. Servei 

per a infants i joves de la Xarxa de 

Centres Cívics. Activitats lúdiques i 

educatives del 5 d'octubre de 2020 

al 10 de juny de 2021, de 17 a 19.30 h. 

Dilluns i dimecres: de 6 a 9 anys.

Dimarts i dijous: de 10 a 12 anys. Per a 

infants entre 1r i 6è de primària.

Inscripcions al Centre Cívic Can Gili del 

14 al 25 de setembre de 17 a 19.30 h. 

Inscripcions al Centre Cívic Can Bassa 

del 14 al 25 de setembre de 17 a 19.30 h. 

Per fer les inscripcions cal portar el DNI 

i targeta sanitària de l'infant.

DIMECRES, 18

18 h Museu de Ciències Naturals

Joc de pistes en línia. Investiga amb 

l'Estela de vacances

CENTRE

DE FORMACIÓ

D’ADULTS

VALLÈS

ESCOLA

PÚBLICA 

I GRATUÏTA

setembre 2020
Inscripció telemàtica del 7 al 16 de setembre

www.cfavalles.org

Informació i orientació: 93 849 98 88 / 93 842 68 24

Centre de Formació d’Adults Vallès

Granollers

 Curs d’Accés a la Universitat per  
   a més grans de 25 i 45 anys � 

 Curs d’Accés a Cicles Formatius 
   de Grau Superior �

 Curs d’Accés directe a Cicles 
   Formatius de Grau Mitjà (CAM) � 

 Graduat en Educació Secundària 
   (GES) �

 Informàtica (ACTIC inicial, bàsic, 
   mitjà i avançat) � 

 Llengua anglesa (A1 i A2) �

 Llengua catalana (A1 i A2)  

 Llengua castellana (A1, A2 i B1) 

 CFI (alfabetització 
   i ensenyaments bàsics) �
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-50%

Descubre todos

los descuentos hasta

LIQUIDACIÓN
COLCHONES

225225€€
COLCHON ASPEN MAX 150X190

MUELLE ENSACADO+VISCO DOBLE CARA

450450€€

130€
COLCHON MAGIC PIKOLIN 90X190

MUELLE

220220€€

130130€€
COLCHON TIVOLI PIKOLIN 90X190

VISCO

220220€€

*Hasta fin de existencias


