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Una proposta estratègica per sumar forces i treballar
per assolir definitivament la República Catalana

Oriol Junqueras

Marta Rovira

Vallès Oriental

Consulteu horaris, llocs, canvis d’agenda i condicions d’assistència a esquerra.cat/vallesoriental

Mollet del Vallès, 19 de setembre

L’Ametlla del Vallès, 21 de setembre

Parets del Vallès, 22 de setembre

Cardedeu, 23 de setembre

Sant Celoni, 24 de setembre

Caldes de Montbui, 25 de setembre

Les Franqueses del Vallès, 26 de setembre

Canovelles, 28 de setembre

Montornès del Vallès, 29 de setembre

Lliçà d’Amunt, 30 de setembre

La Llagosta, 2 d’octubre

La Roca del Vallès, 3 d’octubre

Llinars del Vallès, 5 d’octubre

Santa Maria de Palautordera, 6 d’octubre

Bigues i Riells del Fai, 7 d’octubre

Granollers, 8 d’octubre

Sant Fost de Campsentelles, 9 d’octubre

Montmeló, 10 d’octubre

Santa Eulàlia de Ronçana, 12 d’octubre

Lliçà de Vall, 13 d’octubre

Sant Feliu de Codines, 14 d’octubre

Vilanova del Vallès, 15 d’octubre

La Garriga, 16 d’octubre

Martorelles, 17 d’octubre

Sant Antoni i Sant Pere de Vilamajor, 19 d’octubre

Cànoves i Samalús, 20 d’octubre

Vallgorguina, 21 d’octubre

Sant Esteve de Palautordera, 22 d’octubre

Vallromanes, 23 d’octubre

Aiguafreda, 24 d’octubre

Gualba, 26 d’octubre

Figaró-Montmany, 27 d’octubre

Santa Maria de Martorelles, 28 d’octubre

Montseny, 29 d’octubre

Campins, 30 d’octubre

35  presentacions del llibre al Vallès Oriental:
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Servei d’entrega a hotel o domicili

CONSULTEU 

TARIFES

AL NOSTRE 
WEB

Consulteu tarifes 

al nostre web

Mercedes Clase C Cabrio

Mercedes Vito 8-9 persones

Renault Grand Scenic 7 persones

Consulteu tarifes 

al nostre web

Consulteu tarifes 

al nostre web

El Parlament va aprovar la setma-

na passada la proposició de llei per 

regular els preus dels lloguers d'ha-

bitatges a Catalunya. Amb els vots a 

favor de JxCat, ERC, CECP i la CUP i 

els contraris de Cs, PSC, PDeCAT, PP 

i Demòcrates, la Cambra va validar 

la mesura per "contenir" i "mode-

rar" les rendes quan es destinin a 

residència permanent i es trobin en 

zones amb "mercat d'habitatge 

tens", on s’aplicarà l'índex de refe-

rència de preus de la Generalitat.

L'aprovació de la regulació va ser 

possible després d'un acord entre 

el Sindicat de Llogateres i els partits 

que van votar-hi a favor. L'oposició, 

en canvi, assenyala que la llei no té 

recorregut perquè el Parlament no 

té competències per legislar sobre 

el preu dels lloguers, i assegura que 

"pot perjudicar els petits propi-

etaris, el 80% dels arrendadors 

a Catalunya". També algunes en-

titats, com l’Associació de Propie-

taris del Lloguer (Asval) i Foment 

del Treball, adverteixen que la llei 

"paralitzarà el sector immobilia-

ri", mentre que el Sindicat de Llo-

gateres celebra el "pas endavant"

i assegura que qui no compleixi la 

norma haurà de fer front a multes 

i sancions que poden oscil·lar entre 

els 3.000 i els 90.000 euros. Des de 

Granollers, la regidora d’Habitatge, Mònica Oliveres, apuntava a �inals 
de juliol que "és imprescindible 

regular els preus dels lloguers; 

aplaudim la iniciativa i entenem 

que Generalitat i Estat han de fer 

un pas decidit endavant, amb 

consens polític".

Zones de mercat tens 
La llei s’aplicarà a les 60 ciutats ca-

talanes de més de 20.000 habitants, 

entre les quals Granollers, sempre 

que siguin considerades zones amb 

un "mercat d’habitatge tens", 

que declararà la Generalitat –a pe-

tició dels ajuntaments– en cas que 

es compleixin tres supòsits: que el 

preu dels lloguers tingui un creixe-

ment sostingut clarament superior 

a la mitjana catalana, que els arren-

dataris destinin més d'un 30% dels 

ingressos al lloguer, i que el preu 

hagi pujat en cinc anys tres punts 

més que l'IPC català. En aquests ca-

sos, la llei obliga a congelar o abai-

xar el preu dels lloguers de manera 

que els nous contractes no superin 

l'índex de preus de la Generalitat, 

que marca un màxim i un mínim 

�icació energètica D, hauria de cos-
tar un màxim de 528 euros al carrer 

Pla de Baix, a Can Bassa; 576 euros 

a la plaça Jaume I, al Lledoner; i 652 

euros al carrer Barcelona, al centre. 

La llei també recull altres condi-

cionants, com l’exempció dels ar-

rendadors a congelar el preu si són 

propietaris amb baixos ingressos, 

o el dret dels propietaris a superar �ins a un 20% l’índex de preus si fan 
obres de millora a l’habitatge. 

Tràmits per a la Generalitat 
Segons dades de la Generalitat, a 

Catalunya hi ha actualment 27.558 

habitatges propietat de grans te-

nidors desocupats des de fa més 

de dos anys. Aquest és el període 

establert per determinar si els s'ha 

vulnerat la funció social d'un habi-

tatge, moment a partir del qual es 

poden començar a aplicar sancions 

de 1.000 euros al mes als propieta-

ris. D'aquests pisos buits registrats, 

68 són a les Franqueses i 183 a 

Granollers. A banda dels immobles 

de grans tenidors, però, el total de 

pisos buits a la ciutat és d'uns 900 

dels 24.000 que hi ha a la ciutat. Per 

a Oliveres, "cal un marc jurídic 

clar que permeti als ajuntaments 

En marxa la 
llei que regula 
els preus
dels lloguers
L'índex de preus de la Generalitat s'aplicarà

a les ciutats de més de 20.000 habitants 

que tinguin un "mercat d'habitatge tens"

a partir de criteris com els metres 

quadrats, la ubicació i l’estat de 

l'immoble, entre d’altres. Així, per 

exemple, segons aquest índex, un 

pis de 60 metres quadrats en bon 

estat, situat en una primera planta 

i construït entre 1979 i 2007, amb 

ascensor, sense mobles i amb certi-

ARXIU / XAVIER SOLANAS

10,5 €/m
AQUEST ERA EL PREU MITJÀ D'UN 
LLOGUER A GRANOLLERS AL MARÇ,
quan va assolir el seu màxim històric

a la ciutat segons els portals 

immobiliaris que fan un seguiment 

continuat de l’evolució dels preus del 

lloguer en diverses ciutats de l’Estat. 

Aquest import era un 9% més elevat 

que al desembre, de manera que el 

preu mitjà d’un lloguer sobrepassava 

a la primavera els 650 euros. Des 

d'aleshores, arran de la pandèmia,

els preus s'han moderat lleugerament, 

fi ns als 9,7 €/m2, tot i que continuen 
sent un 4,7% més alts que els 
de fa just un any, l'agost del 2019.

■ Tant Granollers com les Franqueses 
han aprovat aquest estiu ajuts específics 
per al pagament de les quotes de lloguer 
durant els quatre mesos més durs de la 
Covid. Justament a les Franqueses s'ha 
obert aquests dies la convocatòria per 
sol·licitar els ajuts, que tenen l'objec-
tiu de pal·liar problemes transitoris de 
pagament parcial o total de la quota de 
l'habitatge habitual. Els ajuts es poden 
demanar a través de la seu electrònica 
de l'Ajuntament o de manera presencial, 
demanant cita prèvia, fins al 6 d'octubre. 
Per poder-ne ser beneficiari cal complir 
un seguit de requisits administratius i 
econòmics. La dotació pressupostària 
municipal total per a aquests ajuts és de 
50.000 euros, i l'import assignat a cada 
sol·licitant serà de 200 euros mensuals 
amb un màxim de 600 euros. 

ELS LLOGUERS, DESBOCATS  El preu mitjà a Granollers va assolir el seu màxim històric al març 

2 OBERTA LA 
CONVOCATÒRIA 
D'AJUTS AL LLOGUER

poder actuar contra les pràcti-

ques abusives i contra els grans 

tenidors que només actuen per 

interessos econòmics". ❉ X.L.
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Neix el mercat 
de pagès en xarxaARRELS

El Món 
Que 

Torna

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

EL PROJECTE AQUESTA TARDOR

Un centenar d'alumnes endarrereix el 

retorn a l'aula per manca de substituts

ACCESSOS ESGLAONATS  Canvis a la mobilitat i carrers tallats per afavorir el manteniment de les distàncies 

Uns 12.000 alumnes van comen-

çar dilluns les classes a escoles i 

institut de Granollers, i uns 3.300 

a les Franqueses. Motxilles i mas-

caretes van ser les protagonistes 

d'un nou curs marcat per la pan-

dèmia. Ja als accessos dels centres 

es palesava la nova situació, amb 

entrades i sortides que molts cen-

tres procuren fer esglaonades i 

canvis a la mobilitat per afavorir 

les distàncies físiques per mini-

mitzar el risc de contagi.

 Amb tot, l'inici del curs va pas-

sar sense incidències a la majoria 

de centres educatius. L'excepció, 

però, també hi va ser. Prop d'un 

centenar d'alumnes de quatre 

grups de 1r i 2n de l'escola Ponent 

no van poder començar les clas-

ses per manca de substituts que 

havien de suplir l'elevat nombre 

de baixes del professorat que s'hi 

ha produït. De fet, una setmana 

abans, l'AMPA ja es queixava al 

Departament perquè considera-

va la dotació de mestres de reforç 

insuficient per poder dur a terme 

la reducció de ràtios per aula. Fi-

nalment, ha resultat insuficient 

per iniciar les classes dels quatre 

grups dels dos primers cursos.

Segons ha explicat el regidor 

d'Educació de l'Ajuntament de 

Granollers, Francesc Arolas, la set-

mana passada hi va haver 11 bai-

xes de docents que s'han hagut de 

EDUCACIÓ DIMARTS, L'ENDEMÀ DE L'INICI DEL CURS 2020-21, ENSENYAMENT CONFIRMAVA DOS GRUPS CONFINATS, AL CEIP PONENT I A L'ESCOLA BRESSOL EL TELER 

XAVIER SOLANAS

confinar per la Covid-19. El Depar-

tament d'Ensenyament de la Gene-

ralitat havia destinat 7 substituts al 

centre perquè les classes de 1r i 2n 

poguessin començar dilluns, però 

dos no van arribar a incorporar-se.

Així, doncs, els escolars afectats 

van haver d'esperar a dimecres a 

tornar a les aules, ja que dimarts 

la Generalitat podia fer noves as-

signacions de places per cobrir 

les necessitats de l'escola. De 

fet, el Govern fa assignacions de 

personal els dimarts i divendres, 

però, segons ha explicat Arolas, 

podria ser que "es fessin algu-

nes assignacions d'urgència 

perquè demà –deia dilluns– es 

pogués incorporar algun pro-

fessor més". El regidor granollerí 

afegeix que alguns grups parla-

mentaris van demanar al govern 

català que, veient les possibles 

incidències constants durant el 

curs, les assignacions es pogues-

sin fer qualsevol dia per agilitzar 

la solució a situacions com la de 

l'escola Ponent, però, de moment, 

es mantenen dimarts i divendres.

Per la seva banda, la directora 

del centre, Montserrat Altimires, 

ha declinat fer declaracions sobre 

l'inici del curs.

Grups confinats
Dimarts, l'endemà de l'inici de 

curs, el Departament d'Ensenya-

ment confirmava dos grups con-

finats a centres educatius de Gra-

Recollida d'aliments per a El XiprerLaura Mor, directora de Catalunya Religió
El Xiprer fa una crida a la ciutadania per aconseguir 

suplir la mancança d'aliments bàsics –pasta, sardines, 

potets infantils, llegums cuits, arròs i llet infantil núm. 2– 

que ha detectat de cara als proper dos mesos. Es poden 

lliurar a El Xiprer i a L'Hort de Palou (c. Sant Jaume, 36).

La periodista lleronina Laura Mor ha estat nomenada nova 

directora de Catalunya Religió –el mitjà informatiu religiós amb més 

difusió al país– i responsable del projecte comunicatiu de l’edició 

digital i en paper.  Mor (Barcelona, 1983) ha estat sempre vinculada 

a projectes comunicatius amb vocació cristiana i humanista.

SOCIETAT

■ La comissió de govern del Consell Co-

marcal va aprovar la setmana passada 

els ajuts de menjador per al curs 2020-

2021 per un import de 4.561.957 euros. 

En aquesta convocatòria s’han presentat 

8.630 sol·licituds tramitades pels ajun-

taments –una xifra molt similar al curs 

passat (8.614), i se n’han concedit 6.053 

–el 70,14%, prop de sis punts per sobre 

que l’any passat, en què se'n van atorgar 

el 64,85%-. De les sol·licituds concedi-

des, 274 tindran un ajut del 100% i 5.779 

del 70% del cost del servei. El preu esta-

blert pel Departament d’ensenyament és 

de 6,33 euros com a màxim per al 100%. 

EL CONSELL COMARCAL 

ATORGA 6.000

AJUTS DE MENJADORS

nollers, un precisament a l'Escola 

Ponent, i l'altre a l'escola bressol 

municipal El Teler.

De l'Espriu a l'Edison
D'altra banda, dos grups de 4t de 

l'escola Salvador Espriu han co-

mençat les classes a les instal·la-

cions del cinema Edison a l'espe-

ra que es puguin fer unes obres 

a dues aules grans per compar-

timentar-les. "Les instruccions 

del departament van arribar 

a l'agost i no hem pogut fer les 

obres abans", explica el regidor. 

De fet, l'Ajuntament ha ofert equi-

paments alternatius fora dels cen-

tres si són necessaris –el Celestí 

Bellera utilitzarà espais de Roca 

Umbert i l’escola Pereanton, la sala 

Sant Francesc, per exemple–. ❉
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La tendència a la baixa del risc de 

contagi a Granollers s'ha estroncat 

aquesta darrera setmana, segons 

les dades del Departament de Sa-

lut. Després d'un descens impor-

tant que va coincidir amb els dies 

posteriors al cribratge massiu que 

es va fer a finals d'agost, entre el 2 

i el 12 de setembre, la taxa de risc 

de rebrot és de 244,75, mentre que 

la setmana anterior voltava el 200 

–aquest és el número a partir del 

qual el risc es considera molt alt–. 

Amb tot, s'està lluny de la taxa de 

mitjans d'agost –abans del cribrat-

ge–, que superava la xifra de 600.

També la taxa de reproducció 

de la malaltia s'ha duplicat en una 

setmana i és ara d'1,09. En aquesta 

darrera setmana de la qual es dis-

posen dades s'han fet 802 proves 

PCR, de les quals el 10,55% han do-

nat positiu, un percentatge més alt 

que una setmana abans (8,53%).

D'altra banda, segons la Gene-

ralitat, entre els dies 6 i 12 s'han 

produït quatre defuncions de gra-

nollerins per la Covid-19, dues de 

les quals de persones ingressades 

en residències. A més, hi ha 13 ve-

ïns ingressats, 1 dels quals a l'UCI.

Pel que fa a les dades acumula-

des, a Granollers hi ha hagut 1.449 

positius confirmats de la malal-

tia, i s'han produït 85 morts, dels 

quals, 36 residencials.

Més de 650 altres acumulades
A l'Hospital hi havia dimecres un 

nombre similar de malalts ingres-

sats positius de Covid –27, un més 

que dimecres anterior–. Aquesta, 

però, ha estat una setmana dura 

pel que fa a les defuncions, ja que 

l'Hospital ha perdut 6 pacients de 

coronavirus. Així, les defuncions 

acumulades des del març són 117. 

En el vessant positiu, l'Hospital in-

formava que les altes acumulades 

són 652, de les quals 11 s'han donat 

l'última setmana –la mateixa xifra 

que la setmana anterior–. M.E.

Els treballadors de l'Hospital Ge-

neral de Granollers van repren-

dre ahir, dimecres –després del 

tancament d'aquesta edició–, les 

mobilitzacions per reivindicar 

una sanitat pública i de qualitat al 

Vallès Oriental –la comarca cata-

lana amb menys llits hospitalaris 

per habitant–. El personal recla-

ma més recursos, més drets, més 

seguretat i millors condicions la-

borals i econòmiques per als pro-

fessionals que treballen al centre 

sanitari, així com una valoració 

digna dels treballs de cures.

La concentració es preveia que 

tingués lloc al carrer Francesc 

Ribas, entre les dues rotondes 

de davant l'Hospital, i respon a 

la crida del comitè d'empresa del 

centre sanitari, format per CCOO, 

UGT, MC i SATSE. A la convocatò-

ria, a més, també s'hi ha sumat la 

CNT. El comitè recorda la impor-

tància de respectar les mesures 

de protecció i distància a causa de 

l'estat de pandèmia.

L'última mobilització dels tre-

balladors de l'Hospital General 

de Granollers va ser el 8 de juliol 

amb una cadena humana que va 

envoltar part de l'edifici històric 

del centre sanitari, tot i que les 

concentracions s'havien succeït 

cada dimecres des de l'abril. 

De fet, al juny també van tras-

lladar les seves reivindicacions 

a la Porxada, quan van accedir a 

l'Ajuntament per lliurar una carta 

a l'alcalde i president de la Fun-

dació Privada Hospital Asil de 

Granollers, Josep Mayoral. 

Torna la mobilització 
per reclamar millores 
laborals i més personal

SALUT LA TENDÈNCIA A LA BAIXA S'HA ESTRONCAT I ARA LA TAXA DE CONTAGI TORNA A SER ALTA LES PROTESTES ES REPRENEN DESPRÉS DE L'ATURADA D'ESTIU

Repunt del risc de rebrot

50%

Fins al

LIQUIDACIÓ
MATALASSOS

-

MATALÀS ASPEN MAX 150X190
MOLLA ENSACADA+VISCO DOBLE CARA

MATALÀS TIVOLI PIKOLIN 90X190
VISCO

Els treballadors del sector
sanitari recorden que 

el Vallès Oriental és 
la comarca amb menys llits

 hospitalaris per habitant

■ L'activitat diària a l'Hospital de Gra-
nollers ha anat creixent progressiva-
ment des de 2014, segons les dades de 
la memòria d'activitat de 2019. Aquests 
darrers cinc anys, el centre ha passat 
d'atendre 1.055 persones de mitjana 
diàriament a consultes externes a 1.150 
l'any passat. També han augmentat les 
urgències, de 290 a 331. En canvi, les 
intervencions quirúrgiques –que van 
incrementar-se lleugerament fins al 
2018 de 63 a 68 diàries– l'any passat 
disminuïen a una mitjana de 56 al dia. 
L'any passat consultes externes va fer 
61.954 primeres visites i un total de 
197.565, així com 18.879 visites virtu-
als. Es van atendre 120.956 urgències, 
de les quals 11.224 va requerir ingrés i 
873 trasllat a un altre centre hospitalari. 
L'UCI va comptabilitzar 453 altes, amb 
una estada mitjana de 7,56 dies.

EN CINC ANYS LES 
CONSULTES EXTERNES 
DIÀRIES AUGMENTEN 
EN UN CENTENAR

L'Hospital de Granollers manté un número de 
positius ingressats similar, però lamenta 6 morts
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Les distàncies, les mascaretes i els 

gels hidroalcohòlics van ser pre-

sents a una Diada que va haver de 

renunciar a les grans convocatò-

ries per adaptar-se a les mesures 

sanitàries. Això va provocar una 

desmobilització que es va reflectir 

en les concentracions que l'ANC 

va convocar a Granollers, per a les 

quals calia inscripció prèvia i que 

van acabar mobilitzant menys de 

mig miler de persones, tot i que es 

comptava amb un aforament de 

1.400. Les concentracions es van 

fer davant l'oficina de la Tresoreria 

de la Seguretat Social, al carrer 

Josep Umbert, i del SEPE –Servei 

Estatal Públic d'Ocupació–, al car-

rer Primer Marquès de les Fran-

queses, a Can Mònic, que també 

va aplegar veïns de la Garriga i les 

Franqueses –de fet, la concentració 

es va allargar cap a la ronda Nord–.

Al matí, també l'ofrena floral al 

monument de l'Onze de Setembre 

a Granollers va estar marcada per 

la situació sanitària, que va condi-

cionar que l'acte tingués un format 

més reduït per evitar aglomeraci-

ons. Així, l'ofrena tenia l'aforament 

limitat i les entitats participants 

hi podien assistir amb un màxim 

de dos representants cadascuna. 

Amb tot, desenes d'entitats i partits 

van poder fer la tradicional ofrena 

floral, que va iniciar la corporació 

municipal. L’acte va començar amb 

la interpretació del ball de l’Home-

natge a càrrec de l’Esbart Dansaire  

i amb la música de Chus Castro al 

violí i Ada Masó a la flauta traves-

sera, del Conservatori Josep Maria 

Ruera. Seguidament, les entitats 

van dipositar les flors al peu del 

monument i la commemoració de 

la Diada Nacional de Catalunya es 

va cloure amb el cant dels Segadors.

músics Dani Pérez i Núria Sogas 

van interpretar diverses peces, i 

la regidora de Presidència, Marina 

Ginestí, va fer un breu parlament 

en què recordava els presos polí-

tics i reivindicava poder “viure en 

un país democràtic, lliure, amb 

eines i recursos per autogesti-

onar-se”. L'acte va acabar amb el 

Cant dels Segadors, interpretat pel 

Cor Camins i la Coral Xeremella.  

La vigília de la Diada, una marxa 

de torxes organitzada per partits i 

entitats independentistes va sortir 

de la Porxada per arribar també al 

monument de l'Onze de Setembre.

A les Franqueses també es va 

fer divendres una ofrena de petit 

format davant del monòlit del pas-

seig Tagamanent, amb aforament 

limitat però la participació d'una 

vintena de partits i entitats. Els 

ajuntament grn

DIADA NACIONAL DE CATALUNYA  ELS ACTES INSTITUCIONALS I REIVINDICATIUS DE L'ONZE DE SETEMBRE VAN ESTAR MARCATS PER LES MESURES SANITÀRIES

OFRENA  Granollers va fer l'acte institucional amb aforament limitat

Premi a qui ha treballat contra la Covid

En el marc dels actes de la vigília de l'Onze de Setembre, ERC va celebrar 
l'homenatge anual al polític i activista Salvador Casanova per mitjà de 
l'atorgament d'un premi als valors cívics que du el seu nom. En aquesta 
ocasió, el guardó Salvador Casanova –explicava la membre del jurat Isabel 
Alcalde– s'ha atorgat, de forma honorífica, a tot el personal sanitari, de 
serveis essencials i voluntariat que han treballat contra la Covid-19. L'acte 
també va comptar amb unes paraules de la portaveu d'ERC Granollers, 
Núria Maynou, i de l'historiador Joan Garriga, qui va glossar sobre la figura 
de Casanova (Badalona, 1918 – Granollers, 1982) i el seu compromís amb  
la ciutat –des que va arribar a Granollers el 1952– i amb el país.

erc

xavier solanas

CONCENTRACIÓ  L'ANC va organitzar una acció davant de l'oficina de la Tresoreria de la Seguretat Social al carrer J. Umbert

ramon ferrandis

CAN MÒNIC  La trobada davant del SEPE es va estendre cap a les Franqueses

xavier solanas

PANCARTES  Alguns manifestants dueien consignes per la sanitat pública

x.solanas

A LES FRANQUESES  L'ofrena també es va fer en un format reduït

Un 11-S de petit format
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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
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Les empreses 
necessiten 
treballadors 
flexibles
La pandèmia mundial pel COVID19 ha 

generat un gir de 180º a l’activitat 

empresarial, com al món laboral. Els 

treballadors digitals i especialitzats 

són els més demandats, però la clau 

d’aquests perfils professionals són 

les competències en l’adaptació als 

constants canvis de l’entorn.

La variabilitat del mercat crea que 

les empreses sols puguin preveure 

estratègies a curt o mig termini, doncs 

l’entorn VUCA en el qual ens situem 

modifica constantment les línies de 

negoci. Aquest fet està estretament 

relacionat amb els treballadors, doncs 

els professionals han de ser flexibles en 

la gestió de les seves funcions i adaptar 

el seu talent a les necessitats canviants 

de l’empresa per assolir els objectius i 

atendre les prioritats de l’organització.

Les empreses amb treballadors flexibles 

aporten productivitat i valor afegit a la 

marca, l’opció més rendible és formar un 

equip de treball amb: habilitats de gestió 

orientades als clients com al negoci, 

coneixements en noves tecnologies, 

iniciativa, comunicació, pro activitat i 

resiliència. Però la principal capacitat 

és la gestió dels canvis, la polivalència 

per veure les oportunitats amb una 

actitud positiva i una visió de creixement 

personal - professional.

La màxima és ser una empresa 

competitiva, motiu pel qual la prioritat 

és disposar de treballadors flexibles 

que s’adaptin i aportin per fer créixer 

el negoci. Per aconseguir aquest encaix 

cal facilitar a les persones recursos 

d’autogestió i alhora aplicar un model 

d’objectius per mesurar la rendibilitat i 

els resultats.

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 plataforma d'usuaris de Roda-

lies Perquè no ens fotin el tren i 

l'associació per a la Promoció del 

Transport Públic (PTP) han ma-

nifestat el rebuig a l'eliminació de 

sis trens –tres per sentit– de l'R3, 

entre l'Hospitalet de Llobregat i 

Granollers-Canovelles.

Aquesta retallada del servei va 

entrar en vigor dilluns, coincidint 

amb la tornada a l'escola i a la uni-

versitat i un dia abans de l'aplica-

ció de la zona de baixes emissions 

de Barcelona (ZBE), destaca un co-

municat de Perquè no ens fotin el 

tren. "A més, tot això es produeix 

en un context de pandèmia que 

fa imperativa una millora de les 

freqüències per tal de poder ga·

rantir la distància de seguretat 

entre viatgers", afegeix.

Renfe argumenta el canvi pel 

retorn a la circulació dels trens se-

L'eliminació d'aquests trens se 

suma a la forta reducció de cir·

culació durant el confinament i a 

les obres del túnel de Toses".

La PTP considera "totalment 

injustificat i fora de tota lògica 

l’anunci de supressió de tres 

trens diaris per sentit" i assegura 

que la reducció de servei a l'R3 "va 

en contra de tota la feina per la 

millora de la línia que des de fa 

anys duu a terme des del grup 

Perquè no ens fotin el tren, ajun·

taments i altres organitzacions i 

institucions supramunicipals".

El Departament de Territori i 

Sostenibilitat, tot i que assegura 

que la graella de trens queda com-

pensada, obre les portes a revisar 

la decisió. Aquesta setmana el grup 

parlamentari del PSC ha presentat 

una proposta de resolució perquè 

es recuperin els sis trens.  

midirectes en hora punta, suspesos 

des del 6 d'abril. La plataforma, 

però, recorda que "aquesta reta·

llada es produeix en un període 

en què la línia R3 ha patit nom·

broses restriccions respecte a la 

ja habitual precarietat del servei. 

arxiu

TRANSPORT  PERQUÈ NO ENS FOTIN EL TREN I PROMOCIÓ DEL TRANSPORT PÚBLIC HO DENUNCIEN

Plataformes d'usuaris rebutgen 
la supressió de sis trens de l'R3 

R3  Menys trens a hora punta

Dilluns es va restablir el servei de 

TransGran, el transport urbà de la 

conurbació de Granollers, durant 

els dies feiners. El funcionament 

dels busos es va veure reduït a 

causa de la situació d’emergència 

produïda per la Covid-19 i ara, 

coincidint amb l’inici del curs es-

colar, es reprèn l’activitat però es 

manté l’oferta reduïda els caps de 

setmana i festius. 

A la línia de busos L1 –Can Gili- 

La Torreta-Can Gili– la freqüèn-

cia de pas és de cada 20 minuts 

en dies feiners. Els caps de set-

mana i festius serà de cada hora. 

El mateix s’aplica al recorregut a 

la inversa, amb inici a l’Hospital i 

finalització a Can Gili. A l'L3 –pla-

ça Europa-Granollers Centre-La 

Torreta-Hospital– la freqüència 

de bus és de cada 30 minuts en 

dies feiners, sense servei la resta 

de dies. A l'L20 –Can Bassa-Can 

Mònic-Bellavista (pl. Major de 

Bellavista)– s'ofereix servei els 

dissabtes feiners, els diumenges 

i festius, amb una freqüència de 

bus de cada hora. A l'L21 –Can 

Bassa-Hospital– el bus passa cada 

30 minuts de dilluns a divendres 

feiners, i no hi ha servei els dissab-

tes ni festius. A l'L22 –Estació de 

França-Bellavista– el pas és cada 

30 minuts de dilluns a divendres 

feiners, i la resta de dies no hi ha 

servei. A l'L6 –Corró d’Avall-Hos-

pital-Granollers Centre-Can Bas-

sa– la freqüència de bus és de cada 

30 minuts de dilluns a divendres 

feiners. No hi ha servei els dissab-

tes ni festius. Com a la resta, el 

mateix s’aplica al recorregut a la 

inversa, amb inici a l’Ajuntament 

de les Franqueses i finalització a 

Can Bassa.  

SERVEI LOCAL

Els busos del 
TransGran reprenen 
la freqüència 
habitual en feiners

La reordenació del mercat dels di-

jous de Granollers, arran de les re-

comancions per minimitzar el risc 

de contagi de la Covid-19, podria 

suposar nous canvis. El darrer re-

emplaçament de parades proposat 

per l'Ajuntament, en un moment 

d'un elevat risc de transmissió de 

la malaltia a la ciutat, data de fa 

15 dies, quan es van desplaçar 28 

parades d'espais estrets a la plaça 

Barangé. La nova destinació, però, 

no ha agradat als paradistes que 

la primera setmana van acudir-hi 

en part i van constatar, asseguren, 

que és un espai poc transitat i que 

els fa disminuir dràsticament les 

vendes. Així, dijous passat cap pa-

radista s'hi va instal·lar.

L'Ajuntament ha obert un nou 

procés de negociació amb els bo-

tiguers ambulants afectats que, 

de moment, tenen l'espai "adju·

dicat temporalment a la plaça 

Barangé", explica la regidora de 

Serveis i Via Pública, Andrea Ca-

VIA PÚBLICA  LA SETMANA PASSADA ELS PARADISTES ES VAN NEGAR A INSTAL·LAR-S'HI

Negociació per reubicar les 
parades de la plaça Barangé

nelo, qui insisteix que avui, dijous, 

les 28 parades "s'haurien de col·

locar a la plaça Barangé". Amb 

tot, assegura, "estem treballant 

des del primer moment per 

oferir·los altres alternatives 

d’ubicació, perquè aquesta no 

els convenç". 

Per això, l’Ajuntament ha dema-

nat als paradistes que facin arri-

bar per escrit una petició "per fer 

el sorteig de les vacants dispo·

nibles dins del mercat", de ma-

nera que les parades desplaçaces 

a la plaça Barangé podrien aspirar 

a situar-se en espais habituals del 

mercat que actualment han que-

dat buits.  m.e.
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Les assegurances MyBox tenen una durada inicial de tres anys i la forma de pagament de la seva prima és mensual (l’opció de pagament anticipat, en la qual el preu del primer període de l’assegurança s’abona íntegrament en la data en què l’assegurança 
inicia els seus efectes, es reserva per a clients de Banca Premier o Banca Privada). No s’apliquen recàrrecs per fraccionament. Si l’assegurança es renova, la prima de renovació es pot recalcular d’acord amb les condicions de la pòlissa. Subjecte a les condicions de MyBox. 
L’import de la prima es calcula segons l’edat, el nombre d’assegurats inclosos a la pòlissa i les formes de pagament en el moment de la contractació. Exemple representatiu calculat per a una persona física (1 assegurat d’entre 0 i 24 anys) que contracta el dia 
1-9-2020 un MyBox Salut amb prima mensual. Amb les dades indicades anteriorment, resulta una prima total de 58 € al mes amb impostos i recàrrecs inclosos durant els 3 primers anys. Aquesta prima és vàlida fins a la renovació de l’assegurança, 
moment en què s’actualitzarà d’acord amb les condicions de la pòlissa. Informació subjecta a les condicions generals, particulars i especials de cada pòlissa, com també a les condicions de subscripció i contractació. MyBox Salut és una assegurança de salut de 
SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances i Reassegurances. CaixaBank, SA, operador de bancassegurances exclusiu de VidaCaixa, SAU d’Assegurances i Reassegurances i autoritzat de SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances i Reassegurances, amb 
NIF A08663619 i domicili social al carrer del Pintor Sorolla, 2-4, 46002 València. Inscrit en el Registre de Distribuïdors d’assegurances i reassegurances de la DGAFP amb el codi C0611A08663619. Té contractada l’assegurança de responsabilitat civil 
professional corresponent per a la cobertura de les responsabilitats que puguin sorgir per negligència professional, d’acord amb la legislació vigent. En pots obtenir més informació a la seva pàgina web. NRI: 3518-2020/09681

Diuen que a la vida mai no deixem d’aprendre. Aquests mesos ens han ensenyat 
moltes coses, però la més important és que volem continuar estant amb tu. 
Perquè a CaixaBank, estar amb tu vol dir oferir-te tota la protecció que necessites 
per dormir tranquil des d’1,90 €/dia amb MyBox Salut.

AMB TU  

Ara pots
dormir tranquil

des d’
durant els tres primers anys

1,90
€/dia
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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

05/09 Cristian Gallego Rodríguez  20 anys  
05/09 Joaquín Castillo Barri  85 anys  
06/09 María Hidalgo Ortega  96 anys
06/09 Josefi na Gómez Toldrà  86 anys
07/09 Monsalud Ferrer Fernández 86 anys
08/09 Joan Sala Juanola  92 anys 
08/09 Alberto Picón Rey  44 anys      
08/09 Agustín Pérez Jiménez  75 anys
09/09 Antonio Oñate Muñoz  77 anys 
09/09 Dolores López Peña  87 anys 
09/09 Pepita Bauras Saborit  95 anys
09/09 Encarnación García Sáez  75 anys
10/09 Mercedes Mota Molina  83 anys

10/09 Carme Ferrer Puigneró  79 anys
10/09 Genís Espargaró Planas  90 anys
11/09 Maria Codina Castanier  95 anys
11/09 Cecília Gendra Garrit  89 anys
11/09 José María Muñoz Pérez  84 anys
11/09 Àngela Mas Planas  89 anys
11/09 Dolores García Cuesta  75 anys
11/09 José Trujillo Cañas  84 anys
11/09 Eugenio Monroy Hernández  92 anys  
13/09 M. Carme Bufí Planas  83 anys
13/09 Pedro Paredes Gallardo  70 anys
14/09 José Amate Picón  86 anys
14/09 Dionisia Muñoz Pacheco  85 anys

HISENDA GRANOLLERS I LES FRANQUESES, CONTRARIS A CEDIR A L'ESTAT ELS SEUS ROMANENTS

Terrades: "Els recursos locals 
han de continuar sent locals"
Els efectes socioeconòmics de la 

Covid-19 han trastocat les arques 

dels ajuntaments, que darrera-

ment fan mans i mànigues amb 

els pressupostos per fer front 

a les despeses extraordinàries 

generades per la pandèmia. Pre-

cisament, el Congrés va tombar 

la setmana passada el decret llei 

que havia de permetre al govern 

espanyol l’ús dels romanents 

municipals. També fixava que els 

ajuntaments podien utilitzar part 

del seu superàvit per afrontar els 

efectes de la pandèmia, uns estal-

vis que estan bloquejats des del 

2013 arran de l’anomenada llei 

Montoro de sostenibilitat finan-

cera. La condició per fer servir els 

estalvis, però, era que els ens lo-

cals cedissin els seus romanents 

al govern de l'Estat, cosa que no 

van veure amb bons ulls la majo-

ria d’ajuntaments de l’Estat. 

El decret preveia que els ajun-

taments que cedissin els seus 

estalvis podrien utilitzar, entre 

2020 i 2021, com a mínim el 35% 

dels fons aportats –5.000 milions 

d'euros a tot l’Estat–. Aquest any 

se’n tornaria el 40% i l’any que 

ve, la resta. La quantitat restant 

s’aniria tornant en un termini de 

10 anys a partir del 2022. Per ti-

rar endavant, les entitats locals 

havien de constituir voluntària-

ment un préstec a favor de l’Estat 

pel total dels seus romanents de 

tresoreria, i les aportacions s’hau-

rien d’haver destinat a inversions 

"financerament sostenibles" en 

tres àmbits prioritaris: agenda 

urbana i mobilitat sostenible, cu-

res de proximitat i cultura. 

Segons dades del Ministeri 

d’Hisenda, el total d'estalvis de 

Granollers era l’any passat de 

26.098.000 euros (425 euros per 

habitant), un dels més elevats de 

Catalunya. A les Franqueses, per 

exemple, l’estalvi era d’1.426.000 

euros (71 euros per habitant). 

El regidor d’Hisenda de Grano-

llers, Jordi Terrades, afirma que la 

proposta “no era una confisca-

ció de recursos, sinó una cessió 

voluntària”, i apunta que “es va 

plantejar en un moment en què 

encara no s’havien aconseguit 

els fons europeus”. No obstant 

això, assegura que “els fons locals 

han de continuar sent locals”, i 

en aquest sentit recorda que el ple 

ja es va mostrar contrari a cedir el 

romanent de l’Ajuntament a cap 

altra administració. “Tot i que en 

cas de necessitat no hauria estat 

un mal negoci financer, perquè 

Granollers hauria pogut dispo-

sar a curt termini de 7 o 8 mi-

lions d’euros, el termini marcat 

per recuperar tots els diners, 

10 anys, era massa elevat”.

Després que el Congrés tom-

bés el decret sobre romanents, 

el Ministeri d'Hisenda ha anun-

ciat que suspendrà el sostre de 

despesa aquest any en un nou 

decret de mesures urgents, que 

permetrà als ajuntaments gastar 

el seu superàvit amb l'objectiu 

de finançar inversions. “Veurem 

què diu la lletra petita del nou 

decret –diu Terrades–, però som 

partidaris de poder gastar el 

romanent en inversions per a 

la ciutat”. x.l.

SUCCESSOS ELS QUATRE OCUPANTS DEL VEHICLE, IL·LESOS

Bolca un cotxe en topar

amb un camió de Bombers
Un cotxe amb quatre ocupants va 

bolcar diumenge al vespre a l'avin-

guda Sant Julià en xocar contra 

un camió de Bombers que feia la 

maniobra per accedir al seu parc. 

L'accident es va produir al voltant 

de les 20.50 h a la cruïlla de l'avin-

guda Sant Julià amb el carrer Ar-

químedes, quan un camió de Bom-

bers que circulava per l'avinguda 

en sentit sud feia el gir per accedir 

a les cotxeres del parc.

En girar a l'esquerra, el camió 

va topar amb un turisme que cir-

culava per l'altre carril de la ma-

teixa avinguda. El cotxe va bolcar 

lateralment, mentre que el camió 

només va patir alguns danys mate-

rials. Els mateixos bombers i efec-

tius del SEM van atendre els qua-

tre ocupants del vehicle, que no 

van resultar ferits de manera sig-

nificativa. Malgrat això, tots quatre 

van ser traslladats a l'Hospital de 

Granollers per precaució i per fer-

los l'exploració corresponent.

Els ajuntaments, 

a l'expectativa pel nou 

decret que flexibilitzarà

el sostre de despesa

policia local

ACCIDENT  Els mateixos bombers van atendre els quatre ocupants del turisme

La patronal de l'oci nocturn Feca-

sarm ha denunciat la convocatò-

ria d'una festa il·legal a Granollers 

aquest diumenge amb capacitat 

per a 250 persones i amb l'actuació 

prevista d'una desena de dj. La fes-

ta s'anuncia com a "legal", tot i que 

els organitzadors reconeixen explí-

citament que no ho és i es burlen 

de la denúncia de Fecasarm, que 

el 6 de setembre ja va aconseguir 

cancel·lar una de les seves convo-

catòries. La patronal troba espe-

cialment greu que es convoquin 

festes d'aquest tipus en zones amb 

restriccions sanitàries especials, 

com Granollers, i insisteix que "la 

clau és recuperar l’activitat noc-

turna legal i segura" als llocs on 

sigui possible. De fet, segons l'enti-

tat, en només 15 dies s'han denun-

ciat una vintena de festes il·legals i 

multitudinàries a Catalunya.

LES FRANQUESES. Els Bombers van 

rebre el matí de dijous, al voltant 

de les 9.50 h, un avís per una forta 

pudor de gas al voltant de l'escola 

Colors i el parc del Mirador a Be-

llavista. Al lloc s'hi van desplaçar 

dues dotacions de Bombers, jun-

tament amb efectius de la Policia 

Local i tècnics de la companyia de 

gas, es va desallotjar l'escola du-

rant un parell d'hores i es va tallar 

per precaució durant una estona 

el carrer Valldoriolf. Bombers i 

operaris van treballar a l'escola i 

a l'entorn per localitzar-ne l’ori-

gen, tot i que inicialment no van 

trobar quina podia ser la causa de 

la pudor. A l'escola es va revisar la 

cuina i les dues plantes de l'edifici, 

així com la zona de comptadors i 

l'escomesa. També es va analitzar 

el clavegueram de la zona i es va 

fer una prova d'estanquitat per 

comprovar si hi havia una fuita, 

però no va donar resultat. Final-

ment, els tècnics van localitzar la 

fuita a la cuina de la mateixa esco-

la, van tallar el subministrament a 

la zona afectada i van reparar-la. 

Cap a les 12.30 h els mestres de 

l'escola Colors van poder tornar 

a la feina, que dimecres i dijous 

feien visites amb les famílies per 

explicar els principals canvis al 

centre de cara a l'inici de curs.

D'altra banda, l'empresa Sorea 

va fer el mateix dijous treballs de 

manteniment als dipòsits de Be-

llavista. Per aquest motiu es van 

produir talls intermitents del sub-

ministrament d'aigua potable.

SUCCESSOS VAN TREBALLAR-HI DUES DOTACIONS DE BOMBERS SEGURETAT 

La patronal de

l'oci nocturn alerta 

de la convocatòria 

d'una festa il·legal

Avís per una fuita de gas a 

l'escola Colors, a Bellavista

Durant una estona es va 

desallotjar el centre i es va 

tallar el carrer Valldoriolf 

i el parc del Mirador

L’Audiència de Barcelona jutja aquest dijous tres homes, veïns de les Franqueses, 

per una baralla domèstica al pis on convivien. Els fets van passar l’abril del 2018 quan, 

arran d’una disputa entre companys de pis, un d’ells va agredir-ne un altre amb el 

mànec d’un ganivet de cuina, mentre que aquest l’agredia amb una gerra i el tercer 

també hi forcejava. El fiscal demana una ordre d’allunyament i 5 anys de presó per al 

primer implicat –o la substitució parcial de la pena de presó per l’expulsió temporal 

del país– per un delicte de lesions, i multes de 900 i 600 euros per als altres dos 

implicats, respectivament, per un delicte lleu de lesions i de maltractament d’obra.

A judici per una baralla domèstica
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Amb ganes de tornar-nos a veure!
Obrim portes a l’atenció presencial:

només cita prèvia

estabanellenergia.cat

Truca’ns al

900 250 260

Contacta’ns

atc@estabanell.cat

Reserva
la teva cita

via web o per telèfon. 
I recorda!

Pots seguir fent totes
les gestions on-line

i via trucada.
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En el pols entre seguretat i necessitat és bo tenir en compte que mai –i 

menys ara– hi ha certeses absolutes. Ni la cultura ni l'educació són segures 

al 100% –com tampoc ho són els transports, les fàbriques i les oficines–, 

però són peces cabdals per a una societat sana. Per això la seva reactivació 

és indispensable. Ara bé, la voluntat de minimitzar riscos ha de ser clarament 

manifesta i el Departament d'Educació ha relliscat ja el primer dia de classe 

a Granollers. Es fa molt difícil d'entendre com, ja només d'inici, no s'han fet 

les substitucions pertinents per garantir que tot l'alumnat d'una escola d'alta 

complexitat, com el CEIP Ponent, pugui començar el curs amb normalitat. 

Si ara que s'ha tingut temps de preparar la tornada a les aules un centenar 

d'infants s'han hagut de quedar a casa, què passarà quan les baixes siguin 

sobtades i sovintejades? Tan de bo els equipaments sanitaris s'hagin 

preparat millor el nou curs. Tot fa pensar, però, que els recursos tampoc no 

s'han ampliat com hagués estat òptim.

LA PRIMERA RELLISCADA
Editorial

illuns començava el curs més 
atípic que mai hem viscut […]. 
L’Escola està al centre de totes 
les mirades i és normal perquè 

és a qui confiem les nostres filles i fills. 
Voldríem tenir la certesa absoluta que, als 
centres educatius, el risc amb què ens fa 
viure aquest coronavirus no existirà. Però 
malauradament ara mateix això no és pos-
sible, ni a les escoles, ni a cap altre lloc.

Del que sí que podem estar segurs és que 
als centres educatius s’ha fet un gran esforç 
per complir amb les instruccions de segure-
tat i higiene que marquen els departaments 
de Salut i d’Educació: reducció de ràtios, 
grups bombolla, distanciament, mesures 
higièniques, entrades esglaonades... Des de 
l’Ajuntament hem mirat de treballar coordi-
nadament amb escoles i instituts per donar 
resposta a les necessitats que ens han fet ar-
ribar: petites obres, canvis en els accessos i 
en la mobilitat entorn els centres o reforç en 
la neteja i desinfecció. Aquestes actuacions, 
unides a les que des dels plans dels mateixos 
centres es duran a terme, han de permetre 
que tant l’alumnat com el personal educatiu 
convisquin de la manera més segura possible.

Aquests són moments d’incerteses que 
provoquen que ho visquem amb inseguretat 
i por. Però hem d’afrontar aquesta situació 
que ens toca viure, i el retorn a les aules n’és 
un bon exemple, mirant de recuperar la mà-
xima normalitat possible, complint sempre 
les mesures de seguretat i higiene marcades.

Escoles a punt!
Perquè que els infants i adolescents tor-

nin als centres educatius és essencial per al 
seu desenvolupament: aquí poden tenir les 
vivències, les interaccions socials, els apre-
nentatges en valors i convivència que els aju-
den a créixer i desenvolupar-se com a per-
sones, més enllà dels continguts curriculars.

En especial, cal remarcar la importàn-
cia de la funció dels centres educatius 
en la primera etapa d'infantil (les esco-
les bressol), que acompanya els infants 
en el seu desenvolupament, des del punt 
de vista cognitiu, emocional, de socia-
lització, motriu o d’adquisició d’hàbits.

També és important aquest retorn als cen-
tres per la lluita contra la segregació escolar 
–l'educació telemàtica accentuarà encara 
més les diferències existents entre l'alum-
nat que té un acompanyament en aquestes 
tasques a casa, del que no en té (o el té molt 
limitat)–. L’escola és un espai que ajuda a su-
perar aquestes diferències i que ha de per-
metre trencar amb el cercle de reproducció 
social, fent d’ascensor per a aquell alumnat 
amb menys possibilitats en el seu entorn.

Cal fer un agraïment als equips docents 
(i en especial, a les direccions dels centres) 
que fa moltes setmanes que treballen en el 
retorn a les aules, adaptant-lo a les situaci-
ons i instruccions que han anat sorgint. […]
I, alhora, cal exigir al Departament d’Edu-
cació el finançament i la dotació de recur-
sos necessaris per garantir la seguretat als 
centres educatius i perquè es puguin com-
plir els plans elaborats per les direccions.

Entre tots i totes farem que les escoles 
i instituts segueixin sent l’espai de creixe-
ment, de convivència, de relació tan neces-
sari per als nostres infants i adolescents, i 
ho farem de la manera més segura possible!

D

FRANCESC AROLAS
Regidor d'Educació de 

l'Ajuntament de Granollers

Escoles a punt!

Artista

JORDI PAGÈSSigui el que sigui 
hi estic en contra

pensar a guanyar les eleccions per seguir 
governant i garantir un futur (vegeu salaris) 
per a ells i els seus amics i familiars.

El ciutadà està emprenyat, molt empre-
nyat de com es gestionen les dues coses 
més importants d'aquest moment tan crític 
per a tota la humanitat: sanitat i economia. 
No parlaré de la trista i crua realitat perquè 
és evident que cadascú la pateix a la seva 
manera, però, crec que caldria fer un esforç 
comunitari per deixar un món millor als 
nostres fills. Ara, diuen, tornarem a la nova 

normalitat. Em pregunto què és això. De 
ben segur que ningú no ho sap, però a còpia 
de repetir-ho ens queda gravat al cervell i 
ho repetim com si fóssim lloros. Curioses 
paraules que ens van introduint en el nou 
vocabulari i que molts no sabem què volen 
dir, però que les diem (distopia, transver-
sal, unilateralitat, erto, asimptomàtic).

Sort que a vegades ens distreuen amb 
les bromes que ens fa el Messi –ara me'n 
vaig, ara em quedo–, les tribulacions i fu-
gida del rei emèrit o la nova programació 
de TV3 que continua en la seva línia endo-
gàmica i que servirà per sortir a passejar 
i relacionar-nos. Gràcies, Vicent Sanchis!

A la nostra ciutat, a banda de la situa-
ció crítica del risc de rebrots en augment 
que coincideix amb l'inici del curs escolar, 
cada vegada preocupa més la situació del 
comerç. Podem observar tot passejant per 
la ciutat la quantitat de locals a llogar i 
cessament de petits negocis que han rebut 
l'estocada final amb el confinament. La 
situació és molt greu per la configuració 
de la nostra ciutat que sempre ha tingut 
de referència les botigues del centre. La 
ciutat sense comerç és una ciutat morta. 
I és molt trist veure tants locals tancats i 
que només aguantin les grans corpora-
cions. No hi ha una fórmula, de moment, 
per reanimar el comerç, perquè el mercat 
està sovint relacionat amb els preus dels 
lloguers i encara hi ha algú que pensa que 
el triangle d'or, és a dir, el Gran Centre, és 
una mina de petroli.

anes que acabi l'any 2020 i en 
comenci un de nou ben dife-
rent, ple de salut, de projectes, 
de pau, d'alegria i amor. "El 

món, quan no hi siguem, perdurarà immor-
tal; no deixarem ni el nostre nom ni cap se-
nyal. Abans, quan no vivíem, no faltava res; 
després, quan no hi siguem, el món seguirà 
igual". Ho va escriure el poeta, matemàtic, 
astrònom i filòsof persa Omar Khayam en 
els seus cèlebres robayat (estrofes perses 
formades per quatre versos) l'any 1114. 
Tanmateix l'any 1955, l'antropòleg i so-
ciòleg francès Claude Levi-Strauss, va pu-
blicar el llibre Tristos tròpics, en què deia: 
"El món va començar sense l'ésser humà i 
acabarà sense ell".

Llegir ens ajuda a pensar i a ser més feli-
ços. No és només la lectura la que ens ajuda 
a ser feliços, sinó també la cultura. He sentit 
dir a algú que la cultura no és segura per-
què ha entrat en una sala de cinema i ha 
vist un espectador que tossia sense masca-
reta. També he sentit afirmar a altres que 
no anirien a cap acte cultural on hi hagués 
més de 10 persones dins un local presump-
tament no ventilat. Estem a punt de caure 
a l'abisme. Les llibreries seran absorbides 
pels monstres del comerç electrònic. Els 
cinemes seran substituïts per plataformes. 
El teatre serà filmat i emès en streaming. 
El museu imaginari donarà pas al museu 
virtual. La música perdrà el directe per con-
vertir-se en un fil musical regit per algorit-
mes. Probablement m'equivoco i escric ci-
ència-ficció. Continuaran havent-hi teatres, 
llibreries, cinemes, concerts i exposicions, 
però pel camí haurem perdut la diversitat 
de les ofertes. M'importa poc si la cultura 
és segura o no ho és, en tot cas sé que, com 
a consumidor cultural, tinc la responsabi-
litat de continuar consumint-la, continuar 
gaudint-la. I no perquè pensi que la cultura 
o l'art són una religió que ens treu de no 
sé quin abisme, sinó perquè la cultura ens 
ajuda a gaudir una mica més de la vida.

Hem de seguir endavant malgrat que els 
polítics no ens donin confiança per creure 
en un futur millor o, si més no, agradable per 
viure amb harmonia i no tan angoixats pro-
ductes de les pors que ens van emetent uns 
polítics sinistres (vegeu Trump, Putin, Bol-
sonaro, etc.) i uns polítics mediocres (Boris 
Johnson, Emmanuel Macron, Pedro Sánchez, 
Quim Torra, etc...) que només ens transme-
ten que incerteses i són incapaços de tenir 
una visió d'Estat. És a dir, ser estadistes, i no 

G

BON NADAL I FELIÇ ANY (NOU?)

Podem observar la quantitat

de locals per llogar i el cessament

de petits negocis que han rebut

l'estocada final del confinament
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Compromís
Arc Iris

Integral és una 

Cooperativa

per a Cooperatives

30è aniversari

2018 2019 Variació %

Cooperatives  ateses 
de forma directa

111 130 19 17%

1r  COMPROMÍS INTEGRAL: 
UNA COOPERATIVA
Amb aquest compromís Integral es compromet a:

a) Que la participació de les persones sigui un senyal per-
manent de la identitat d’Integral.
Les 31 persones d’Integral ens trobem organitzades en 6 
equips permanents, als que cal afegir els equips de pro-
jecte en marxa durant 2019 i també, tant el nostre Equip 
Directiu com el Consell Rector. Tot plegat fa que a Integral des-

envolupem una cultura basada en el treball en equip, on totes les 

persones tenim oportunitat de participar. En aquest mateix sentit 

el Pressupost de 2019 ha estat elaborat amb la participació directa 

de totes les persones d’Integral.

A Integral hem dut a terme 5 Assemblees durant 2019.

b) Que el seu índex de cooperativització sigui sempre igual 
o superior al 75%.
De les 31 persones que treballàvem a Integral el dia 31 
de desembre de 2019, 25 som persones sòcies, això fa un 
índex de cooperativització del 81%. Es un dels índexs més 
alts del nostre sector i també del cooperativisme de treball 
en general.

2n  COMPROMÍS INTEGRAL: 
EXPERTA EN COOPERATIVES
Amb aquest compromís Integral es compromet a:

Renovar i mantenir sempre actualitzat el seu coneixement sobre el 

cooperativisme de forma que la prestació de serveis a cooperatives 

satisfaci realment les necessitats que el motiven. 

Integral es compromet a ser digne de dur el qualificatiu de coope-

rativa experta en cooperatives.

• A través de les seves Divisions Econòmica i de Consultoria, 
Integral ha acompanyat a Cooperatives, relacionats amb 
els àmbits fiscal, comptable, laboral, mercantil, econòmic 
i financer, i comercial i màrqueting.

Aquesta és la taula que mostra l’evolució d’aquesta prestació 

de serveis.

Estem ben satisfets pel notable increment de cooperatives que 

hem atès de forma directa al 2019. Són 19 en valors absoluts i un 

17% més en números relatius. Si ens anem al total atès, resulta 

també destacable que depassem de molt el centenar de coope-

ratives (130). 

Cal a més, afegir que durant 2019 hem col·laborat amb els Ateneus 

Cooperatius del Baix Llobregat i de les Terres de Girona.

3r  COMPROMÍS INTEGRAL: 
AMB LES COOPERATIVES 
DE NOVA CREACIÓ

Amb aquest compromís Integral es compromet a:

Realitzar un acompanyament a preu cooperatiu a Cooperatives de 

Nova Creació.

Integral focalitza aquest compromís en el fet d’assumir, dins 

dels Premis Manuel Arroyo impulsats per l’Escola Sant Gervasi, 

la materialització del primer premi al millor projecte de creació 

empresarial de l’àmbit cooperatiu. Aquest primer premi consisteix 

en la prestació de forma gratuïta dels serveis d’assessorament i 

acompanyament en els àmbits econòmic, fiscal, comptable, la-

boral i comercial, per tal de contribuir al bon desenvolupament 

del nou projecte empresarial cooperatiu. El valor d’aquest premi 

és de 6.000 euros anuals.

Al 2016 el premi al millor projecte de creació empresarial de l’àm-

bit cooperatiu ha estat atorgat a la cooperativa La Baula, a la que, 

Integral, en compliment d’aquest compromís, està prestant els 

serveis que estima convenients. Durant 2018 els premis no s’han 

posat en marxa, però considerem complert aquest objectiu atès 

que la nostra disposició es ben ferma. I al 2019 el premi al millor 

projecte cooperatiu va estar per Central Park del Baix Llobregat, 

havent estat reconegut que la nostra implicació i acció s’ha incre-

mentat de manera rellevant.

4t  COMPROMÍS INTEGRAL: 
AMB LES COOPERATIVES 
FEDERADES

Amb aquest compromís Integral es compromet a:

Prestar tots els seus serveis, sense cap excepció, a totes les coope-

ratives federades de qualsevol federació catalana, considerant un 

preu cooperatiu pel nostre acompanyament. 

Aquest preu cooperatiu serà, com a mínim, inferior en un 10% a 

l’habitual per a una cooperativa no federada. En el mateix sentit, 

si la Cooperativa està afiliada d’alguna forma a una estructura ge-

nerada per la Federació, aquest preu cooperatiu serà, com a mínim, 

inferior en un 15% a l’habitual per a una cooperativa no federada.

La següent taula mostra l’evolució de les cooperatives federades 

que han gaudit d’aquest preu cooperatiu.

La xifra d’atenció a cooperatives federades fa un bon pas enda-

vant amb un creixement del 20% amb un descompte cooperatiu 

generat que creix en un 7%, de forma que ja està pràcticament 

en 30.000 euros anuals. Ens agrada insistir en que es tracta de un 

descompte cooperatiu ben real sobre el preu habitual. 

El volum que hem assolit evidencia la nostra voluntat de que pa-

raules i fets es vegin acompanyats. 

Amb el descompte aplicat a 2019, el total des de la posta 
en marxa del Compromís Arc Iris, arriba a un import total 
per damunt dels 180.000 euros. 

5è  COMPROMÍS INTEGRAL:
AMB EL MERCAT SOCIAL
Amb aquest compromís Integral es compromet a:

Considerar sempre com a proveïdor preferent de les 
seves necessitats de bens i serveis a les empreses que 
desenvolupen una activa presència en la construcció 
d’un Mercat Social.

Integral no té plena llibertat per triar tots els seus proveïdors en el 

marc del Mercat Social com ara és el cas del lloguer de les nostres 

instal·lacions i d’altres despeses, d’acord amb això i considerant 

les adquisicions de bens i serveis en les que Integral pot triar un 

proveïdor implicat en la construcció del Mercat Social:

A l’any 2018, el 59,20% de les adquisicions “amb tria” han estat 

fetes a entitats que construeixen Mercat Social, majoritàriament 

cooperatives.

A l’any 2019, el 59,00 % de les adquisicions “amb tria” han estat 

fetes a entitats que construeixen Mercat Social, majoritàriament 

cooperatives.

El nostre compromís amb el Mercat Social contínua sent impor-

tant tot mantenint el percentatge d’adquisicions d’un any a l’altre. 

Contents novament d’aquest fet que a més connecta especialment 

amb la nostra condició d’empresa B. Corp.

6è  COMPROMÍS INTEGRAL: 
AMB EL PENSAMENT 
COOPERATIU

Amb aquest compromís Integral es compromet a:

Col·laborar activament en la generació i difusió de Pensament 

Cooperatiu, amb especial èmfasi en que aquest pensament possi-

biliti la translació de coneixement cooperatiu en aplicació pràctica 

del mateix.

Integral ha intentat desenvolupar diverses iniciatives per tal de 

satisfer aquest compromís, però cap d’elles ha reeixit i per tant 

en aquest moment:

considerem que: 
aquest compromís no s’ha complert

Novament, durant 2020, Integral intentarà generar una iniciativa 

estable que permeti satisfer els requeriments d’un compromís que 

no hem pogut tirar endavant en aquests anys.

7è  COMPROMÍS INTEGRAL: 
AMB ELS PRINCIPIS COOPERATIUS 
I LA TRANSPARÈNCIA

Amb aquest compromís Integral es compromet a:

Que els Principis Cooperatius i la Transparència acompanyin per-

manentment el desenvolupament del Compromís Arc Iris, que-

dant això assegurat a través de la creació de la figura de la “Persona 

Garant del Compromís Arc Iris” que serà duta a terme per una per-

sona u organització de reconegut prestigi en l’àmbit cooperatiu.

L’Escola Sant Gervasi va acceptar ser la Persona Garant del 
Compromís Arc Iris, a través de la del seu President Execu-
tiu David Cos. 

En David Cos no ha reportat que cap cooperativa s’hagi 
adreçat a ell per fer valer la seva condició de Persona Ga-
rant i per tant podem afirmar que el desenvolupament del 
Compromís Arc Iris s’està produint sense cap incidència ni 
reclamació. Un fet molt i molt important per a nosaltres. 

Anotem que són ja 9 anys sense cap incident, malgrat 
que la xifra acumulada en descomptes del nostre quart 
compromís “Integral amb les Cooperatives Federades”, 
ha arribat, com hem indicat, a un import per damunt del 
180.000€. 

Aquest és l’estat dels compromisos en el moment de tancar 
el Balanç de 2019.

Integral som una Cooperativa que acompanya 

a Cooperatives de pràcticament totes les bran-

ques. Tenim, des del nostre naixement a l’any 

1987, una clara vocació de ser una Cooperativa 

per a Cooperatives.

Al mes d’abril de 2011, vàrem posar dempeus el 

nostre Compromís Arc Iris, i ja us vam presentar 

els Balanços anuals des de 2011 fins a 2018. Fem 

el mateix ara amb el Balanç de 2019, en allò que 

suposa, per tant, la seva novena edició. Ho fem 

amb tota transparència i amb un profund agraï-

ment que es deriva del fet que mica en mica el 

Compromís Arc Iris va arribant a una més gran 

quantitat de Cooperatives, i aquest és el nostre 

compromís central i que li dona sentit.

2018 2019 Variació %

Cooperatives  

federades
65 78 13 20%

Import total 

del descompte
26.968 € 28.957 € 1.989 € 7%

ESTAT DELS COMPROMISOS 2018 2019

1. INTEGRAL 
UNA COOPERATIVA

2. INTEGRAL EXPERTA 
EN COOPERATIVES

3. INTEGRAL AMB LES 
COOPERATIVES DE 
NOVA CREACIÓ

4. INTEGRAL AMB LES 
COOPERATIVES FEDERADES

5. INTEGRAL 
AMB EL MERCAT SOCIAL

6. INTEGRAL AMB 
EL PENSAMENT COOPERATIU

7. INTEGRAL AMB 
ELS PRINCIPIS COOPERATIUS 
I LA TRANSPARÈNCIA

30è aniversari
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Motorprim, el concessiona·

ri oficial Hyundai del grup 

Movento, ha renovat, un any 

més, el patrocini del club ci·

clista MuntBikes, d'Arenys 

de Munt, amb més de 200 

associats. El club organitza 

cada any la Marxa Ciclotu·

rista Ports del Maresme, La 

Ports –on Motorprim cedeix 

els vehicles que acompanyen 

els ciclistes–, així com la com·

petició de resistència Super·

prestige MuntBikes. Tot i que 

enguany no s’han pogut celebrar aquestes 

proves, l’equip de competició continua actiu 

i ha visitat el concessionari de Granollers per 

conèixer el nou Hyundai i30 N Project C, una 

edició limitada de 600 unitats de les quals 

només n'hi ha 15 a Espanya i una a Motor·

prim. El concessionari també participa en 

l'acció de conscienciació de Hyundai Juntos 

en el Asfalto cedint un cotxe de suport a tots 

als clubs ciclistes que ho sol·licitin perquè 

els acompanyi en les sortides en carretera. 

L'objectiu és protegir els ciclistes i fomentar 

Motorprim patrocina el club ciclista MuntBikes 

El concessionari mostra el seu suport a les entitats esportives

MOTORPRIM GRANOLLERS
avinguda Puigcerdà, 14 · Lliçà de Vall

www.motorprim.es · info@motorprim.es

L'APARADOR

DE LA SETMANA

La Llave de Oro és la promoto·

ra immobiliària que constru·

eix llars des de 1945 pensant 

en la completa satisfacció de 

les persones que hi viuran. 

Construeix cases oferint la 

màxima qualitat en els mate·

rials i amb una ubicació ex·

cepcional, a través d'un servei 

centrat en el més important, 

el client. Actualment, La Llave 

de Oro desenvolupa la zona 

residencial El Lledoner, una 

nova promoció d'habitatges a 

la zona nord de Granollers. Es tracta d’una 

àrea de traçat urbà modern, amb amplis es·

pais verds, que ofereix la màxima tranquil·

litat sense renunciar a les comoditats d’una 

capital de comarca. La promotora disposa 

ara una nova fase en venda al carrer Sant 

Plàcid, 22. Són habitatges de 2, 3 i 4 dormi·

toris; plantes baixes amb jardí; dúplex amb 

terrassa; amb 1, 2 i 3 banys; parquet; zona 

comunitària amb piscina i places de garat·

ge incloses en el preu, que trobareu a partir 

de 198.000 euros més IVA. La Llave de Oro 

Nova fase en venda a Residencial El Lledoner

La Llave de Oro, promotora immobiliària seriosa i compromesa

LA LLAVE DE ORO
carrer Rosselló, 134, cantonada Josep Pla · Granollers

Tel. 606 32 25 29 · 662 32 91 14 · www.lallavedeoro.com · comercial@lallavedeoro.com

la convivència a la carretera amb els con·

ductors. Motorprim forma part de Movento, 

grup d’automoció amb més de 60 anys d’ex·

periència amb 20 marques representades i 

líder en mobilitat privada amb la prestació 

de serveis de distribució, venda de vehicles 

nous, seminous i ecològics, serveis associats 

i reparació d’automòbils, vehicles industri·

als lleugers, camions i motocicletes. Moven·

to comercialitza cada any 28.000 vehicles, 

nous i d’ocasió, i atén uns 130.000 clients 

de taller amb una plantilla de 800 persones.

compta amb un equip de professionals i ex·

perts que comparteixen uns valors: serietat 

i professionalitat, amb un tracte proper; 

màxima qualitat en materials i construcci·

ons; dedicació al client i un servei premium 

com a símbol d'identitat i compromís. A 

més, també disposa d'un servei de persona·

lització d'habitatges que permet als futurs 

propietaris triar alguns acabats de l'obra 

inclosos en el preu, com enrajolats i terres 

per al bany, paviments, mobiliari de cuina o 

el color de les parets entre d'altres.

        

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.  

NOU INOXTECNIC S.L
Empresa situada en Palau-Solità i Plegamans, 
necesita planchistas, caldereros y soldadores 

en acero inoxidable oficiales de 1ª, 2ª y 3ª.

Interesados llamar al teléfono: 93 864 91 94 

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

REF. 0043-00525 
SANT FOST DE 
CAMPSENTELLES. 
Casa espectacular 
con piscina. cinco ha-
bitaciones, tres baños 
y unas espectaculares 
vistas a Montserrat. 

Tel. 93 360 67 27 · ur-
ban@century21.es

IMMOBILIÀRIA

VENDA

REFORMAS EN 
GENERAL.
Albañilería, electri-
cidad, fontanería, 
pladur, pintura, 
carpintería.
Precios a convenir. 
Tel. 699 20 40 45 - 631 
01 16 68

SE COMPRA COLECCIONISMO

Andrés Nateras       654 80 76 11

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

SERIEDAD, DISCRECIÓN Y PAGO EN EFECTIVO

industrial,notificación de incidencias, 

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 

són escassos. Persona autosuficient en la 

comunicatius i amb mà esquerra. S’ofereix 
contracte per substitució de 6 mesos. 

En dependència del Cap d’Obres, les se
ves fucnions principals seràn: Assistir al 
Cap d’Obra, transport del material a les 

de Barcelona), seguiment de l’obra, re

cessitat de formació específica, valorant 
certa experiència en el món de la cons
trucció (es valorarà tenir vigent el curs en 

trucció). Candidats/es dinàmics, autosu
ficients, responsables, polivalents, i amb 
ganes de creixement. S’ofereix contracte 
directe amb l’empresa (6 m+indefinit). 
L’empresa facilita vehicle per al transport.

ESTUPENDO PISO ZONA DE LA ESTACIÓN DE FRANCIA. 
PARQUING INCLUIDO! CONSTA DE 90 M2, REPARTIDOS EN 4 HABITACIONES (2 DOBLES), 
COCINA OFFICE EQUIPADA CON LAVADERO, BAÑO COMPLETO CON DUCHA Y COMEDOR 
DE 20 M2 CON SALIDA A BALCÓN. CALEFACCIÓN DE GAS NATURAL. FINCA CON 2 ASCEN

ESPECTACULAR CASA INDEPENDIENTE EN VENTA EN LA 
ZONA DE TERRA ALTA. OBRA VISTA (PAREDES DE POLIURETANO) CON JARDÍN Y PISCINA. 
CONSTA DE 380 M2 CONSTRUIDOS EN PARCELA DE 490 M2. GARAJE DE 140 M2.

RECIBIDOR, COCINA OFFICE EQUIPADA, 2 HAB. DOBLES, BAÑO COMPLETO CON DUCHA Y 
BAÑERA Y COMEDOR DE 50 M2 CON CHIMENEA. 

REF. 0043-00533 
MONTCADA I REIXAC
Piso de 2 habitaci-
ones, baño y cocina. 
Paga menos por tu 
hipoteca que en 
un alquiler. 

Tel. 93 360 67 27 · ur-
ban@century21.es

REF. 0043-00580 
LLIÇÀ D’AMUNT
Estupenda vivienda 
de 5 habitaciones, 
2 baños. 
Un sinfín de rincones 
entrañables. 

Tel. 93 360 67 27 · ur-
ban@century21.es

REF. 0043-00577 
L’AMETLLA DEL 
VALLÈS.
Nave industrial 300 
m2. Alquiler con op-
ción a compra. 
Infórmate! 

Tel. 93 360 67 27 
urban@century21.es

REF. 0043-00574  
FOGARS DE LA SELVA.
Vivienda de planta 
baja y un semisótano, 
de 4 habitaciones, 
garaje cerrado para 
dos coches, cómoda y 
accesible.

Tel. 93 360 67 27 · ur-
ban@century21.es

REF. 0043-00585  
FOGARS DE LA SELVA
Casa en planta baja 
de 120 m2 con po-
sibilidad de subir un 
piso. Ideal para  entrar 
a vivir ahora y pensar 
en una ampliación en 
el futuro.

Tel. 93 360 67 27 · ur-
ban@century21.es

REF. 0078-00052  

FOGARS DE LA SELVA
Casa de dos plantas 
con salón y cocina en 
cada una, cuatro ha-
bitaciones y una ter-
raza donde sentarse 
a tomar el fresco no 
tiene precio.

Tel. 93 360 67 27 · ur-
ban@century21.es

REF. CA-01012
Casa unifamiliar en 
venda a GRANOLLERS
de 193 m2, 3 habi-
tacions i sala de jocs 
amb ampli despatx, 2 
banys i un lavabo, ter-
rassa de 48 m2 amb 
sortida al menjador i 
cuina i garatge.
Preu: 345.000€ 
Tel. 633 33 20 88 

REF. PI-01008
Pis en venda amb 
ascensor situat a CA-
NOVELLES (zona po-

SERVEIS

PROFESSIONALS

licia local) de 72m2, 3 
habitacions, 1 bany, 
fi nestres d’alumini, 
cuina, calefacció, gas 

i aire acondicionat al 
menjador.
Preu: 95.000€ 
Tel. 633 33 20 88
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"Els allotjaments de Granollers i 
entorn, sobretot els del sud de la 
comarca i al voltant de l'autopis-
ta, no han arribat al 40% d'ocu-
pació durant l'estiu". Així explica 
Sílvia Brunet, presidenta de l'Asso-
ciació Hotels Vallès Oriental (HVO), 
el fort impacte que ha tingut per 
als establiments de la comarca la 
falta de turisme estranger durant 
aquest any. "Aquí venem proximi-
tat amb Barcelona a uns preus 
més competitius, però aquest 
any no hi ha hagut turistes es-
trangers ni tan sols a Barcelo-
na". Malgrat que després del con-finament –al juliol– va semblar que 
el negoci podia remuntar, a l'agost 
va tornar a haver-hi una caiguda, 
malgrat l'activitat que va haver-hi 
al Circuit durant dues setmanes. En 
canvi, altres establiments turístics 
de la comarca sí que han tingut re-
serves, sobretot els balnearis i els allotjaments situats a l'entorn del 
Montseny. "En aquest cas tenen 
un altre perfil de visitants, més 
locals, i un altre entorn, que fa 
aquests llocs molt més atractius 
per als clients", diu Brunet. 

Noves sortides
Per compensar la caiguda del ne-goci hoteler –que no sembla que s'hagi de recuperar a curt termini–, 
alguns establiments fa temps que 
ofereixen les seves instal·lacions 
per a reunions, celebracions i tro-
bades professionals, llocs amplis i 

hotel b&b

REINVENTAR-SE  Habitacions com a despatxos per poder teletreballar

TURISME  ALGUNS ESTABLIMENTS DIVERSIFIQUEN L'OFERTA I BUSQUEN NOVES VIES D'INGRESSOS

còmodes amb tots els serveis. És el 
cas de l'Hotel B&B del Ramassar, a 
les Franqueses, que ara ha fet un 
pas més i ha posat a lloguer, per 
hores, les seves habitacions com a 
despatxos per poder teletreballar 

amb comoditat. L'objectiu és oferir 
als professionals, de 9 a 19 h, "un 
espai net, tancat i segur, amb 
serveis com wifi d'alta capacitat, 
taules i cadires", diu Sabrina Ma-
amoun, directora de l'hotel. "S'hi 
poden atendre visites i és molt 

útil per a persones que han de 
fer reunions online i que a casa 
no tenen l'espai adequat". 

Per a Sílvia Brunet, de l'HVO, "és 
bo que els hotels es reinventin 
i busquin noves fórmules d'in-
gressos, però alhora vol dir que 
potser no hi ha prou demanda 
per a tothom i que el negoci ho-
teler no va bé". Malgrat aquesta 
mala temporada, Brunet es mostra 
optimista i valora que el Consell Co-marcal i l'Ajuntament de Granollers 
hagin destinat enguany recursos 
a promocionar la ciutat i el Vallès 
Oriental com a destinacions turís-
tiques tant a Catalunya com al sud 
de França. "És una bona iniciativa 
que segur que dóna fruits a mitjà 
i llarg termini i que pot benefici-
ar-nos a tots: restauració, cultu-
ra, esports, comerç, etc.", diu. i

Els hotels tanquen la temporada 
d'estiu amb un 40% d'ocupació

La Llotja torna a bullir d'activitat

La Llotja del Disseny va tornar dissabte a la Porxada després de sis mesos 
amb una edició destinada als més petits de la casa. Desenes de parades 
i activitats van omplir de vida el mercat de petits creadors de la ciutat. La 
pròxima edició de la Llotja del Disseny serà el 3 d'octubre, una jornada "per 
prendre consciència que de Terra només n'hi ha una". Per això, l’edició Eco 
Revolution portarà una selecció de propostes eco, de residu zero i reciclades.

xavier solanas

L'Hotel B&B del Ramassar 
adequa habitacions
com a despatxos
per facilitar el teletreball

El futur del treball, a la UEINou supermercat Condis al barri de Ponent
La UEI organitza divendres 25 (de 9 a 13 h) una jornada sobre el futur del treball. Constarà 
d'una taula rodona amb directius de JDA-SFAI  
i CCOO, i d'una formació per desenvolupar-se en un entorn volàtil, incert, complex i ambigu.

Supermercats Condis ha inaugurat un nou establiment a Granollers, al carrer Rafael Casanovas, 46. Té una superfície de 300 metres quadrats i 7 
treballadors a la plantilla. Disposa de seccions com drogueria i perfumeria,  
congelats, fruiteria, forn de pa i expositors de carnisseria i xarcuteria. 
L'horari comercial és ininterromput de dilluns a diumenge de 9 a 23 h.

ECONOMIA

Nova Gran Fira al Carrer, dissabte
Les associacions de comerciants Gran Centre i Comerç de Dalt or-
ganitzen aquest dissabte una nova edició de la Gran Fira al Carrer, 
aquest cop amb la meitat de pa-
rades del que és habitual, unes 50, per garantir més espai per als 
compradors. Aquesta edició, que promocionarà comerços i serveis 

a la via pública, tindrà un format de fira estocs i com sempre tindrà 
lloc al voltant dels carrers Anselm Clavé, Sant Roc i Santa Anna de 10 a 13.30 h i de 17 a 20 h. Els establi-
ments que no tinguin parada al car-
rer tindran un distintiu a la porta que indicarà que també fan ofertes 
i descomptes al seu interior. 

El MarketplaceVO ja compta

amb l'adhesió de 130 empresesUnes 130 empreses de la comarca ja formen part de Marketplace-
VO, una plataforma impulsada pel 
Consell Comarcal i la Taula Vallès 
Oriental Avança (TVOA), creada a mitjans de juliol, amb l'objectiu 
d'agrupar totes les ofertes i les de-
mandes de productes i serveis del 
territori.La plataforma es pot tro-
bar al web www.vallesoriental.cat i inclou empreses de cinc àmbits: in-

dústria; oci-hostaleria-restauració; 
productes de la terra; productes 
de la Covid-19 i comerç i serveis a 
la comunitat, aquest últim un dels 
que més ofertes ha registrat les 
darreres setmanes. La finalitat de 
la proposta, que es va presentar di-
marts, és "ajudar les empreses a 
donar-se a conèixer, trobar nous 
clients i establir noves col·labo-
racions", "enfortir la cooperació 

TEIXIT PRODUCTIU  LA PLATAFORMA ÉS UNA DE LES MESURES DEL PLA DE REACTIVACIÓ ECONÒMICA

Renovat un plus per treballar 

en diumenge a La Roca VillageCCOO i UGT han renovat l’acord 
amb Value Retail, empresa gesto-ra i propietària de La Roca Village, 
pel qual els treballadors perceben 
un plus per treballar en diumenge. 
A més, l'acord també preveu ex-
plorar millores sobre la formació 
de la plantilla, la confortabilitat, la mobilitat i la generació d’energia, i es manté un punt d’assessora-
ment sindical. Tot i això, l'acord 
no regula les condicions de treball de les 1.100 persones que treba-

llen al centre comercial perquè 
aquestes condicions depenen de 
les diverses marques que operen 
al centre, amb diferents conve-
nis, sectors i perfils professionals. 
"Acords com aquest exploren 
noves vies de millora de les 
condicions laborals", diuen des 
de CCOO, "no en virtut de l’em-
presa que contracta el personal, 
sinó de l'emplaçament, comple-
tant aspectes que els convenis 
col·lectius no recullen". 

OCUPACIÓ  CCOO I UGT ACORDEN MILLORES AMB VALUE RETAIL

PLANS D’OCUPACIÓ A LES FRANQUESES
n El pla de xoc de les Franqueses per pal·liar els efectes econòmics de la pandèmia 
preveu contractar durant mig any 11 persones: un cap de brigada; sis peons per 
desinfectar parcs infantils i mobiliari urbà; un pintor; un agent cívic per controlar 
els aforaments als equipaments municipals; i dos agents d’acció comunitària
per reforçar la vigilància del compliment de la normativa sanitària per la Covid-19.

per damunt de la confrontació" i 
aconseguir en un futur "sinergies 
que enforteixin el teixit comer-
cial" del territori, diu Jordi Manils, 
conseller de Promoció Econòmica i 
Estudis del Consell Comarcal. Per a 
la implantació de l'eina s'ha comp-
tat amb el suport de les adminis-tracions locals, com l'Ajuntament de Granollers. La plataforma és una 
de les mesures incloses en el pla de 
reactivació econòmica pactat entre 
els ens locals i els agents empresari-
als i sindicals a la TVOA de cara a la 
reactivació econòmica del territori 
per fer front a la crisi de la Covid. 
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ESPORTS

Punt per signar contra BartomeuObertes les inscripcions per al Tast de la Mitja
La plataforma Més que una moció, que impulsa una 

moció de censura contra el president del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, ha habilitat fins a avui, dijous, 
un punt de recollida de signatures a  Granollers, 

concretament a la immobiliària Immoàtic (c. Colom, 27).

L'Associació Esportiva La Mitja obre avui, dijous, les inscripcions
per al Tast – eltast.lamitja.cat/informacio-inscripcions–, que es preveu celebrar el proper 31 d'octubre, i que destinarà els 
diners de la inscripció a l'Hospital General de Granollers, per a la lluita contra la Covid-19.

Encarant la pretemporada sense haver perdut cap partit, dimarts l'Esport Club Granollers va conèi-
xer que formarà part del subgrup 

5B quan el 25 d'octubre arren-
qui la fase regular de la Tercera Divisió per als granollerins, que descansaran la primera jornada de lliga. Els rivals del conjunt di-rigit per José Solivelles seran el 

Banyoles, el Cerdanyola, el Figue-
res, la Fundació Grama, el Girona 

B, l'Horta, el Peralada, el Sant An-
dreu, el Sants i el Vilassar de Mar. 

Més enllà de la publicació de 

l'atípic calendari d'enguany, en què si l'EC vol mantenir-se a la ca-
tegoria ha d'intentar quedar del sisè lloc cap amunt –en cas con-
trari disputarà una fase de per-

FUTBOL  ELS GRANOLLERINS JUGARAN LA FASE REGULAR AL SUBGRUP 5B DE TERCERA DIVISIÓ

L'EC mira el calendari 

d'enguany encara imbatut

en la pretemporada

manència–, l'equip granollerí està 
demostrant solidesa als terrenys de joc, on encara no ha trobat cap rival que li hagi fet perdre cap dels 
partits de preparació del curs que 

l'equip ha disputat fins ara. 

Fa dues setmanes, per exemple, els blanc-i-blaus van guanyar al camp del Terrassa i van aconse-guir l'empat a casa davant el Prat, mentre que diumenge passat van empatar a 1 també com a locals davant l'Europa. Aquesta setma-na, els de José Solivelles disputa-ven un amistós al camp del Júnior de Sant Cugat del Vallès, i diumen-ge jugaran a casa amb el Cerda-nyola a les 18.30 h.  

Set mesos després, el Club de Fut-
bol (CF) Les Franqueses ha tor-
nat a disputar un partit al camp municipal de Corró d'Avall. En 
aquesta ocasió, el resultat acon-seguit diumenge pels jugadors de 
Manolo Parralo en el tercer partit de pretemporada va ser un empat a 1 contra el Vic, en un matx molt intens que Eric Llanes va empatar per als franquesins al minut 80.

A falta de només dos caps de setmana perquè Les Franqueses 

Primera Catalana EL RIVAL D'AQUEST AMISTÓS HA ESTAT EL VIC

El CF Les Franqueses juga el 

primer partit a casa postCovid
debuti a la fase regular de Primera 

Catalana, aquesta setmana l'equip 

franquesí rebrà el Girona B, equip de Tercera Divisió. Serà aquest di-jous a les 21 h, mentre que dissab-te tornarà a jugar a casa contra el 
Martorell (Primera Catalana) a les 17 h i diumenge a la mateixa hora 
serà el torn de disputar el quart amistós de pretemporada davant un vell conegut, el Blanes (Segona 
Catala) també al camp municipal de les Franqueses del Vallès. 

Després del partit del sènior 
femení, el Fraikin Balonmano Granollers torna a jugar aquest 
dissabte a la pista del Club de Bàs-
quet  com a local, fins que no fina-
litzin les obres de remodelació del 

Palau. En aquesta ocasió, el tercer rival a la lliga Asobal del conjunt 
que dirigeix Antonio Rama serà el 

Ciudad Encantada de Cuenca, en el partit corresponent a la jornada 

5, en una lliga que va adaptant el 
calendari a les circumstàncies sa-
nitàries del moment.m El Fraikin 

hi arriba amb els ànims amunt després de dues victòries.Diumenge, en l'últim sospir del partit, el Fraikin va aconseguir endur-se la segona victòria de la present temporada a casa davant 

xavier solanas

CELEBRACIÓ  Els jugadors festegen la segona victòria consecutiva a la lliga

HANDBOL EL FRAIKIN HA GUANYAT ELS PRIMERS PARTITS A LA NOVA TEMPORADA DE LLIGA

Dos de dos a l'Asobal per
als homes d'Antonio Rama

el Puente Genil, corresponent a la jornada 4. Els d'Antonio Rama sumaven així victòries a tots els 
partits disputats fins ara a la Lli-ga Sacyr Asobal, després d'haver 
guanyat la setmana anterior a El 

Cisne també com a local. "A dife-

rència del primer partit, el se-

gon ens va costar més. A la pri-

mera meitat ens va faltar una 

mica, però la perseverança de 

no deixar que el Puente Genil 

ens tragués un avantatge supe-

rior a 1 o 2 gols quan anava per 

sobre del marcador, ha estat la 

BMG - BM CIUDAD ENCANTADA
Dissabte, 19  20 h Granollers

FRAIKIN BM GRANOLLERS 32

PUENTE GENIL 31

clau per guanyar la jornada", explicava Rama després del matx.
Encara està pendent que la Fe-

deració Espanyola d'Handbol i la directiva de la competició assig-nin noves dates per la jornada 1 i 3 de l'Asobal. Mentrestant, sembla 
que el calendari seguirà l'estruc-tura inicial des de la jornada ante-rior, que va ser la número 4, i d'ara endavant. 

BMG - LIBERBANK GIJÓN
Dissabte, 19  17 h Granollers

Tot i ser el recentment coronat 

campió de la Supercopa Catalu-nya per vuitè any consecutiu –a l'agost–, el KH-7 Balonmano Gra-nollers no va poder contra el Li-berbank Gijón La Calzada i va que-
dar eliminat als quarts de final de 

la Copa de la Reina a Màlaga. Dues 

setmanes després, l'atzar dóna una nova oportunitat a les jugadores de Robert Cuesta per rescabalar-se del mal tràngol que va suposar 
aquesta derrota contra les asturia-nes al trofeu estatal, aquesta vega- CORDOBA F 20

KH-7 BM GRANOLLERS 30

LES GRANOLLERINES DISPUTEN EL SEGON PARTIT DEL CURS

El KH-7 es vol rescabalar

del Gijón per la derrota

a la Copa de la Reina da, però, en el partit corresponent a la segona jornada del grup B de la 
Lliga Guerreras Iberdrola.De fet, a part de tenir l'avantat-ge de jugar com a local, el KH-7 va sumar la primera victòria de la temporada divendres passat a la 
pista de l'Adesal Córdoba.

Convocades amb la seleccióKaba Gassama està convocada per a la selecció espanyola del 20 al 26 
de setembre a Granollers, a més de 

Nicole Wiggins i Ana González. 

Mentre durin les obres al 

Palau d'Esports, el Fraikin 

jugarà al pavelló de 

bàsquet del carrer Girona

SELECCIÓ ESPANYOLA  Gassama, Wiggins i González hi són convocades

bmg
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farré
A c c e s s i b i l i t a t

938172681
farre@farre.es

938172681
farre@farre.es

Con las sillas salvaescaleras de Farré podrá volver a subir las escaleras 
sin ninguna dificultad gracias a su seguridad y su facilidad de uso

Recupere su independencia con 
nuestras sillas salvaescaleras

www.farre.es

Aquesta acció està subvencionada pel Servei d’Ocupació de Catalunya i l’FSE, en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local 

Generalitat
de CatalunyaSOC

Servei d’Ocupació
de Catalunya

Unió Europea
Fons social europeu
L’FSE inverteix en el teu futur

Dilluns 21 a les 18:30h

XARXES ALIMENTÀRIES LOCALS EN TEMPS DE COVID
Laia Batalla (Escola de Pastors) i Pere Artigas (La Segalla)

Dimarts 22 a les 18:30h

INDESTRUCTIBLES, Històries de l’infància africana
Xavier Aldekoa i Alfons Rodríguez

Dimecres 23 a les 18:30h

CULTURA I COHESIÓ SOCIAL
Ester Bonal (Xamfrà),  Arnau Aymerich (Ebri Knight)

Dijous 24 a les 18:30h

TELEVISIONS COMUNITÀRIES I PROJECTE “New Neighbours”
Àlex Ferre (Ràdio Televisió de Cardedeu)

FIRA ECOSOCIAL
ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA I COOPERACIÓ
Setembre de 2020  I  Teatre Auditori de Cardedeu

Xerrades amb aforament limitat. Inscripció prèvia al web.
Retransmissió en streaming des del codi QR i al web.

www.ateneucoopvor.org/fira-ecosocial-cardedeu

TEATRE AUDITORI - AVDA. REI EN JAUME 118 - CARDEDEU
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El Circuit de Barcelona-Catalunya 
presentava dilluns, a la recta prin-
cipal del traçat, l’Acerbis Catalunya 
Round, l'estrena del Campionat del 
Món de Superbike (WorldSBK), 
que s'hi farà aquest cap de setma-
na. La prova serà escenari de la 
primera experiència immersiva 5G 
en un esdeveniment esportiu a Ca-
talunya, una iniciativa promoguda 
pel Departament de Polítiques Di-
gitals de la Generalitat, el Circuit i 
la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals (CCMA) en el marc 
del consorci 5G Barcelona.

L’Acerbis Catalunya Round se- 
rà la setena i l'antepenúltima cita 
de la temporada 2020 del WorldS-
BK. Amb la tecnologia 5G, els afi-
cionats podran gaudir des de casa 
d’un cap de setmana amb set cur-
ses televisades de les tres categori-
es que se celebren en el campionat, 
en temps real, de forma immersiva 
i personalitzada. El nou director 
del traçat, Josep Lluís Santamaria, 
explica que el Circuit rep amb mol-
ta il·lusió aquest esdeveniment, 

a.c.

que suposa consolidar encara més 
la posició de la instal·lació com a 
referent en l'àmbit internacional. 
"Serà la quarta prova mundial 

que s'organitza al traçat. Tot i no 

poder tenir públic en l'estrena, 

esperem que els pròxims anys 

la gent pugui gaudir d'aquest 

espectacle. A diferència d'altres 

campionats, en una situació de 

normalitat aquest campionat té 

molt atractiu presencial, però 

aquest any cal gaudir-ho des de 

casa", comenta Santamaria.
El projecte de la primera ex-

periència d'esport immersiu amb 
tecnologia 5G a Catalunya consis-
teix en l’enviament de senyal de 
vídeo de dues càmeres ubicades 
a la zona de boxes del Circuit du-
rant el cap de setmana. Una de les 
càmeres permetrà viure l’experi-
ència 360° per tenir una vivència 
immersiva, mentre que l'altra cà-
mera serà articulada per un braç 
robotitzat que controlarà en re-
mot l'expacient de l’Institut Gutt-
man amb mobilitat reduïda seve-

ra, coneixedor del món del motor, 
Armando Folgado, des de la sala 
Àgora de l’institut, mitjançant un 
sensor de posició de l'iris  ocular, 
dissenyat per la Universitat Poli-
tècnica de Catalunya. La transmis-
sió s'emetrà en directe a Esport3 
i al canal de YouTube de TV3 i es 
podrà seguir en directe a través 
de qualsevol dispositiu conectat 
a internet. A la presentació al Cir-
cuit, el conseller de Polítiques Di-
gitals, Jordi Puigneró, assegurava 
que projectes com aquest “són la 

prova que la 5G és més que una 

revolució tecnològica, és una 

revolució que arriba per canvi-

ar-ho tot, també la vida de les 

persones: canviarà àmbits clau 

de la nostra vida com la salut, 

la mobilitat, la indústria, l’agri-

cultura i també, com estem de-

mostrant avui, l’oci i l’entrete-

niment”.

Negociant contractes
Pel que fa a la concessió dels grans 
premis, el WorldSBK ha emparau-

Després que Ana Carrasco fos opera-

da dimarts de la lesió que va patir als 

entrenaments de la ronda a Portugal el 

cap de setmana passat –a la categoria 

de SuperSport 300–, Biel Roda, res-

ponsable de màrqueting i copropietari 

de Kawasaki Racing Team (KRT), expli-

ca que la pilot es perdrà el que queda 

de temporada –hi havia aconseguit la 

cinquena plaça a la general–. La nota 

positiva és que el personal mèdic pre-

veu que Carrasco podrà tornar a en-

trenar i competir progressivament a 

partir de desembre. Per la seva banda, 

la pilot ha declarat que "ara ja comen-
ça la meva pretemporada per al 2021 
i durant aquests dies difícils agraei-
xo tot l'ànim i suport que he tingut". 

Respecte a la categoria reina de Su- 

perbikes, KRT domina de nou aquesta 

temporada amb l'actual campió, Jo-

nathan Rea, liderant la general i Alex 

Lowes en setena posició. "La resta 
d'escuderia s'estan posant les piles, 
però l'objectiu aquest cap de setma-
na és guanyar en aquest circuit, que 
és com la nostra casa", afirma Roda.

El Mundial de Superbike debuta al 

Circuit amb experiència 5G inclosa
L'equip local

KRT BUSCARÀ LA 
VICTÒRIA A CASA, TOT I 
LA BAIXA DE CARRASCO

MOTOR  CATALUNYA PROVARÀ PER PRIMER COP L'ESPORT IMMERSIU 5G DURANT LA PROVA DEL MUNDIAL DE WORLDSBK

lat un contracte de tres tempora-
des i possibilitat d'ampliació per 
dues més amb el Circuit. Pel que 
fa a la Formula 1, Moto GP i el 
Mundial de RallyCross, el Circuit 
ja ha començat les negociacions 
per tancar a final d'aquest any el 
calendari de 2021.  a. cabrera

Canvi de data del 

campionat estatal GT

Les Porsche Series 

es faran a l'octubre

El Circuit ha presentat un canvi 
en el calendari de curses. Es trac-
ta del Campionat d'Espanya de 
Resistència GT-CER, puntuable 
per als Campionats de Catalunya 
d'Automobilisme. La competició 
esportiva estava prevista per al 
8 de novembre i ara passa al 14 
i 15 d'aquest mateix mes, coin-
cidint amb el Racing Weekend a 
Barcelona.

Una temporada més, RallyClas-
sics posa en marxa els dos famo-
sos campionats de regularitat al 
Circuit, que es desenvoluparan 
el 24 d'octubre –amb proves 
de les Porsche Classic, Porsche 
Gentlemen i MotoClassic Series–.

Moto GP

Resistència

Exhibició

Pol Espargaró, 10è

a la prova de Misano

Els germans Espargaró van 
aconseguir diumenge, al primer 
dels dos grans premis de Moto 
GP al circuit de Misano, estar al 
top-15 de la cursa, tot i la trista 
notícia rebuda dijous des de Gra-
nollers de la mort del seu avi pa-
tern. Pol (KTM) va mantenir la 
plaça de pole, mentre que el seu 
germà Aleix (Aprilia) va ser 13è 
–va córrer amb el número negre 
en record al seu avi–. El guanya-
dor de la cursa va ser Franco 
Morbidelli (Yamaha SRT). A la 
general, però, continua lide-
rant Andea Dovizioso (Ducati). 
Aquest cap de setmana, Misano 
acollirà la segona i última prova 
de la doble ronda d'enguany al 
traçat italià. 

El CNG reprèn la competició

a casa amb la Copa Catalunya

WATERPOLO  SERVIRÀ DE PREPARACIÓ PER A LA LLIGA, QUE COMENÇARÀ EL 31 D'OCTUBRE

GRANOLLERS. Ahir, dimecres a la 
nit –amb aquesta edició ja tanca-
da–, l'absolut del Waterpolo CNG 
va iniciar la competició després 
de la llarga aturada arran de la 
pandèmia. Així, els granollerins 
rebien a casa el CN Vallirana en el 
marc del Torneig de la Represa - 
Copa Catalunya, organitzat per la 
Federació Catalana de Natació. 

La Copa Catalunya comptarà 

amb 18 equips de diferents cate-
gories i ha arrencat amb la fase de 
grups. El CNG forma part del grup 
C, de manera que, a banda del CN 
Vallirana (a 1a Catalana), també 
s'enfrontarà al CN Terrassa i el 
CN Catalunya (ambdós a Divisió 
d'Honor) i al CN Rubí (a 1a Divisió 
Estatal, com el CNG).

Un cop finalitzada la fase de 
grups, es jugaran quarts de final 

i semis a doble partit, fins arribar 
a la final de Copa Catalana, que es 
disputarà el 30 i 31 de gener.

La Copa Catalunya servirà de 
test de cara al debut de la lliga de la 
RFEN, que l'absolut de waterpolo 
del CNG emprendrà el 31 d'octu-
bre a casa contra el CN Helios. 

Amb un equip renovat, l'ante-
rior temporada el CNG va anar 
de menys a més, i ara intentarà 
consolidar aquests darrers bons 
resultats a Primera Divisió. Tot i 
algunes baixes, l'equip de Tomas 
Bruder s'ha reforçat amb Josep 
Colominas. 

FOTO DE FAMÍLIA  L'Acerbis Catalunya Round serà la setena i l'antepenúltima cita de la temporada 2020
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CULTURA
Curs per a artistesL'AV de l'Hostal suspèn la festa de barri
Dilluns (18 h) i dimecres (21 h) l'Espai d'Arts 

oferirà un curs per a artistes sobre eines de 

comunicació i professionalització. El taller, amb 

un preu de 50 euros i gratuït per a socis de la 

PAAC i residents, anirà a càrrec de Joan Morey.

La junta de l'AV de l'Hostal va decidir suspendre la festa del barri que  

habitualment se celebra a l'entorn de l'11 de setembre. Enguany, la  

situació sanitària ha fet decidir l'anul·lació dels actes programats d'una 

festa que s'havia celebrat ininterrompudament durant 31 anys. També s'han suspès altres activitats fins a finals d'any, com el caldo de Nadal.

Granollers presentava dijous la se-

gona edició del programa Segueix 

la cultura, la programació de se-

tembre a novembre dels equipa-

ments culturals de la ciutat. "Pre-

sentem un període curt d'actes 

tenint en compte els temps d'in-

certesa que vivim i ens adaptem 

a la situació perquè els actes 

siguin el més segurs possible", 

explicava la regidora de Cultura, 

Maria Villegas, qui detallava com la 

programació de tardor barreja "re-

programació d'actes suspesos 

per la Covid i coses noves empa-

raulades". Villegas també assegu-

rava que s'intentaran programar 

les activitats del (Parèntesi) que 

l'Ajuntament va suspendre a dar-

rera hora, així com futures pro-

postes, de manera que el Segueix 

la cultura serà un programa "viu, 

que s'anirà actualitzant".

L'alcalde, Josep Mayoral, destaca-

va "l'esforç per superar frustra-

cions" –en referència a l'anul·la-ció dels actes d'agost– i la definia 
com una programació "intensa, 

perquè expressa la voluntat de 

Granollers de continuar bate-

gant; diversa, perquè sorgeix de 

la suma, i participativa, perquè 

ens interpel·la com a actors".

En aquest sentit, la regidora de 

Roca Umbert, Pietat Sanjuán, ex-

plicava que la programació de la 

Fàbrica de les Arts vol potenciar 

la creativitat, "no només com a 

consumidors, sinó també com a 

actors reals". I reforçava aquesta 

idea amb una cita del desaparegut 

educador Ken Robinson, que par-

lava de la importància de la crea-

tivitat i "com l'educació, a vega-

des, la talla. Roca Umbert vol 

oferir l'oportunitat d'expres-

sar-nos amb tallers, workshops, 

L'Ajuntament posa l'accent en el paper de Roca Umbert en la creativitat i la participació

activitats per desenvolupar 

espectacles, etc.", assegura San-

juán. A banda d'aquest paper d'es-

pai de creació i producció, la regi-

dora també atorga a Roca Umbert 

el rol de seu per al coneixement i 

el pensament, amb propostes que 

volen ajudar a "entendre el món 

que ens ha tocat viure des de di-

xavier solanas

ARTS ESCÈNIQUES  ELS EQUIPAMENTS OFERIRAN UNA BARREJA DE PROPOSTES REPROGRAMADES I NOVETATS EMPARAULADES QUE HAVIEN QUEDAT PENDENTS

Arrenca la programació de tardor
Dnit
EL CICLE D'OCI NOCTURN DEL GRA  
amplia les activitats, amb un total 
de cinc espectacles de petit format. 
Quatre dels concerts són amb 
cantautors i cantautores amb estil 
propi, com Irene Ferioli i Laia Llach. 
La nova edició del cicle començarà 
divendres (21.30 h) amb el directe 
del grup granollerí de rock'n'roll 
i rockabilly Crazy Rockets, amb 
versions dels mítics Elvis Presley i 
Chuck Berry, i bandes sonores que 
van marcar una època, com Grease i 
Footloose. També passaran pel Dnit 
Roigé i Zesc.

activitats que ofereixen les esco-

les de dansa de Granollers. Com 

a novetat d’aquesta temporada es farà una formació específica per a 
residents i artistes.

El Teatre Auditori de Granollers 

(TAG) estrenarà temporada amb la 

gala inaugural del 26 de setembre, 

que farà pujar a l’escenari Tortell 

Poltrona i la Balkan Paradise Or- 

chestra (BPO). La venda d’abona-

ments s’iniciarà dilluns i la venda 

d’entrades començarà dimecres. 

El teatre ha reprogramat molts es-pectacles, anul·lats durant el confi-
nament, per donar suport als artis-

tes i companyies. La programació 

comença amb una producció local 

el 19 i 20 de setembre: La del Ma-

nojo de Rosas, de la cia. Milnotes 

de Granollers. El 27 de setembre 

hi haurà l’inici de la temporada de 

música clàssica amb Xavier Cha-

varria, que farà la presentació dels 

concerts que oferiran les formaci-

ons residents del teatre, a les 17.30 

h, i seguidament se celebrarà el 

primer concert amb l’Orquestra 

de Cambra de Granollers. També hi 

haurà algunes produccions per als 

amants del teatre, com el musical 

T’estimo si he begut, de T de Teatre 

i Dagoll Dagom; Suite TOC núm. 6, 

amb Les Impuxibles, i Les coses ex-

cepcionals, la proposta que donarà 

el tret de sortida de la temporada 

de Llevant Teatre.  m.e.

MILNOTES ESTRENA, 
ARA SÍ, 'LA DEL 
MANOJO DE ROSAS' 
EN VERSIÓ PIN-UP

La versió pin-up de Milnotes de la sarsuela clàssica La del manojo de rosas serà el 
primer espectacle que farà pujar el teló del Teatre Auditori de Granollers, després 
dels mesos de tancament arran de la Covid-19. Dimarts es feia l'assaig general [a 
la foto] del muntatge que es podrà veure dissabte i diumenge, a les 19 h, després 
d'haver-se postposat dues vegades arran de la pandèmia. L’espectacle, amb la 
direcció artística de Joan Garrido, la direcció musical del franquesí Daniel Pérez 
i la coreografia de Maria Peláez, compta amb cantants i intèrprets de Granollers, 
així com les sopranos Mireia Dolç i Elisa Di Prieto, i el baríton i tenor Manel i Vi-
cenç Esteve, d’una nissaga de cantants d’òpera ben coneguda al país –de fet, el 
seu pare, Vicenç Esteve, també hi participa, juntament amb l’actor i cantant Marc 
Calvo. Completen el repartiment el mateix Garrido, com a tenor, i els intèrprets 
Dani Bernabé, Neus García, Enric Boixaderes, Àngel Romero i Glòria Viguer. En 
total pujaran a l’escenari 23 artistes, acompanyats de 13 músics. El reconegut Leo 
Quintana és el responsable del vestuari pin-up que marca la imatge del muntatge.

Entre les novetats, 
el concert de Ferran Palau i 

la gala inaugural al TAG amb
 Tortell Poltrona i la BPO

ferents formats artístics i edu-

catius". Finalment, també desta-

cava la voluntat de "Roca Umbert 

de ser un espai de construcció 

col·lectiva, amb la participació 

activa de tota la ciutat".

El tret de sortida a les programa-

cions el donarà el festival Opera 

Aperta [més informació a la pàg.20]. 

El Museu també oferirà activitats a 

l'entorn de les Jornades Europees 

del Patrimoni (8, 9, 10 i 11 d'octu-bre), la Nit Europea dels Museus 
(14 de novembre), i el procés de 

creació del mural de l’artista Vicenç 

Viaplana (començarà a l'octubre).

Música, teatre i dansa 
Roca Umbert continuarà amb 

l'activitat a l’octubre amb el con-

cert gratuït de Joan Garriga i el 

Mariatxi galàctic que s’havia ha-

gut de posposar amb motiu de la 

Covid-19. La resta de programa-ció de la Nau B1, que redueix el 
seu aforament per adaptar-se a la 

nova normativa, està formada per 

tres concerts que també s’han re-

programat –el mestissatge d'Itaca 

Band, el rock instrumental dels madrilenys Toundra, i el flamenc 
de Las Migas–, i la novetat del can-

tautor Ferran Palau. 

La fàbrica també acollirà aques-

ta tardor la quarta edició del festi-

val Panoràmic, el Mercat Audiovi-

sual de Catalunya, el Microteatre, 

i una jornada de portes obertes 

per veure la feina dels residents. 

També hi ha programada una jor-

nada de cultura popular i gènere, 

i el Vine a ballar, un tastet de les 

El Cinema Edison reprendrà l'activitat el dijous 24 de setembre, amb la 
recuperació de la programació habitual de cap de setmana, familiar i el Cicle 
Gaudí, entre d’altres. També s’ha buscat l’encaix d’iniciatives vinculades al 
cinema i a la ciutat, com el festival Panoràmic (a l’octubre, amb una programació 
al voltant del concepte d’Extimitat) i el novè Fantàstik Granollers (al novembre) 
de cinema fantàstic i de terror.

L'Edison reobrirà dijous vinent
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ART LA PRIMERA EDICIÓ DE L'OPERA APERTA SE CENTRA EN 'BACUS, ELS SENTITS I LA VIDA'

El primer festival d'art i paraula 
s'ha adaptat a un format reduït
GRANOLLERS. La primera edició 

del festival d'art i paraula de 

Granollers, Opera Aperta, 

haurà de ser una mica més 

modesta del que inicialment 

s'havia previst. Les activi-

tats, que es van haver de 

posposar al març amb motiu 

de l'estat d'alarma, ara hau-

rà de fer-se amb un públic 

més reduït. Així, l'Opera 

Aperta, que s'encetarà 

avui, dijous, es farà íntegra-

ment dins del Museu de Grano-

llers –inicialment també es preve-

ien la Porxada i el parc de Ponent 

com a escenaris–, i per compensar 

la limitació d'aforament, s'emetrà 

en streaming pel canal de YouTu-

be de l'Ajuntament de Granollers i 

l'Instagram del Museu.

11 propostes i 19 artistes
La primera edició, que té com a �il conductor Bacus, els sentits i 

la vida, comptarà amb 11 accions 

artístiques i de diàleg amb 19 ar-

tistes participants durant quatre dies, des d'avui, dijous, i �ins diu-
menge. Entre els convidats hi ha 

el darrer premi Nacional de les 

Lletres Espanyoles, Bernardo At-xaga, qui convidarà a re�lexionar 
sobre La necessitat de ressigni�i-
car la vida en temps de pandèmia, 

en una trobada presentada pel pe-

riodista Antoni Bassas i que s'ha 

readaptat a l'actualitat després de 

l'anul·lació per la Covid-19. 

La inspiració
"Per crear el festival, hem pres 

la referència d'un esdeveni-

ment que fa 18 edicions que es 

fa a Mòdena (Itàlia)", explicava 

la filòsofa, filòloga, escriptora i 

periodista Cristina Masanés –co-

directora del festival juntament 

amb la coordinadora del Museu de 

Granollers, Glòria Fusté–, qui posa 

en valor el fet que Opera Aperta és 

una iniciativa arrelada al territo-

ri. De fet, el festival parteix d'una 

obra del segle II, Bacus –símbol de 

la vinya, l'èxtasi, la tragèdia, la dan-

sa, la creativitat i tot allò que s'es-

capa de la racionalitat–, del fons 

del Museu que es va trobar quan 

es va remodelar, urbanísticament, 

la plaça de l'Església. Precisament, 

l'acte d'obertura comptarà amb 

la catedràtica d'arqueologia de la 

Universitat Autònoma de Barce-

lona i especialista en arqueologia 

romana Isabel Rodà, que glossa-

ra sobre el Bacus de Granollers 

[a la fotografia] i el misteri de les 

bacants en el món antic. Per com-

pletar-ho, la fotògrafa granollerina 

Lurdes R. Basolí ha creat una obra 

que reinterpreta Bacus des d'una 

perspectiva contemporània.

JAZZGRANOLLERS

IMATGE  Disseny d'Amador Garrell

L'associació JazzGranollers ha 

avançat ja la programació del 48è 

Cicle de Jazz, que començarà el 25 

de setembre i durà al Casino 11 

concerts fins al 18 de desembre. 

Així, l'entitat ha tirat endavant el 

cicle amb l'única diferència res-

pecte a altres anys de la reducció 

de l'aforament, així de les mesures 

sanitàries vigents. Tots els directes 

es faran a la sala Joan Bretcha els 

divendres a les 22 h. S'encetaran 

amb un concert doble, amb Raquel 

Herreros Quartet, que presentarà 

el projecte en què ha musicat poe-

mes de Màrius Torres, i amb Smo-

oth Trio, uns clàssics que clouran la 

primera nit del cicle. A més, aquest 

concert inaugural es farà amb col-

laboració amb l'Associació de Mú-

sics de Jazz i Música Moderna de 

Catalunya (AMJM), que l'inclourà 

al 30è festival l'Hora del Jazz.

Molts dels concerts d'aquests 

tres mesos serviran als músics 

per presentar els seus darrers tre-

balls, com és el cas d'Smack Dab 

–que durà al casino els temes de 

l'àlbum 555–, de Mar Serra Grup 

–amb I sempre demà–, de Lluís Vi-

dal i David Xirgu –amb Carla Bley 

Songbook–, Alba Careta Group 

–amb Alades–, i Martí Ventura, 

que presentarà en exclusiva un 

recull de boleros que va enregis-

trar i publicar a les xarxes socials 

MÚSICA SERAN TRES MESOS DE DIRECTES AL CASINO

El Cicle de Jazz manté

una dotzena de concerts 

però amb menys aforament

Els actes
DIJOUS 

19 h. Xerrada d'obertura sobre 
el Bacus de Granollers, amb la 
catedràtica d'arqueologia Isabel 

Rodà; la intervenció  de la fotògrafa
Lurdes R. Basolí, i la intervenció 
musical de la Polifònica de Granollers

DIVENDRES 

11.30 h. Acció artística de Luz Broto 
i l'alumnat de l'IES Celestí Bellera 
amb Anna Clot i Anna Estany
19 h. Lliçó magistral. La necessitat 

de ressignificar la vida en temps de 

pandèmia. Amb Bernardo Atxaga, 
presentat per Antoni Bassas
22 h. Tertúlia filosòfica nocturna. 
Seny i rauxa. Com hem de viure 

avui? amb Mariano Fernández, 
Josep Rey i Fèlix Rabal

DISSABTE 

10.30 h. Diàleg de l'escriptora i 
activista per la pau Lolita Bosch 
amb el periodista Víctor Amela
12.15 h. Diàleg del catedràtic de 
Biologia Jaume Bertranpetit i la 
periodista Milagros Pérez Oliva
17 h. Diàleg de la productora 
audiovisual i escriptora Íngrid 
Guardiola i la periodista Mònica 
Planas
19.30 h. Acció poètica amb Josep 
Pedrals

DIUMENGE 

10.30 h. Diàleg del filòsof Joan 
Carles Mèlich amb l'escriptora i 
periodista Eva Piquer. 
I acció escènica en col·laboració 
amb Arsènic, en què Al ba Campo, 
Luna Marcos, Maria Mercè Mas, 
Ariadna Puig i Pau Tutó diran textos 
filosòfics

La primera edició 

del festival d'art i paraula de 

Granollers, Opera Aperta, 

haurà de ser una mica més 

modesta del que inicialment 

s'havia previst. Les activi-

tats, que es van haver de 

posposar al març amb motiu 

de l'estat d'alarma, ara hau-

ment dins del Museu de Grano-

llers –inicialment també es preve-

ien la Porxada i el parc de Ponent 

com a escenaris–, i per compensar 

la limitació d'aforament, s'emetrà 

 pel canal de YouTu-

be de l'Ajuntament de Granollers i 

Rodà; la intervenció  de la fotògrafa

musical de la Polifònica de Granollers
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24 HORES 

durant el confinament i que ara 

agrupa a Boleros d'abril.

La recta final del cicle serà en-

capçalada per Martí Serra Quar-

tet, que s’estrenarà amb un nou 

quartet i un disc amb enregistra-

ments al Jamboree sota el braç. 

Seguidament actuarà al Casino 

Roger Mas Trio acompanyat de la 

veu de Laia Cagigal, i per acabar, 

Víctor Bocanegra Quartet oferirà 

un programa d’estàndards cone-

guts mundialment amb el títol de 

Poesies de Broadway.

El 48è Cicle de Jazz Granollers 

forma part dels actes de la com-

memoració del 140è aniversari 

del Casino de Granollers – Club de 

Ritme, així com també del 30è Jazz 

Granollers Festival, que va haver 

de suspendre els cinc últims con-

certs amb motiu de la pandèmia. 

El de Magalí Sare i Manel Fortià 

s'ha pogut reprogramar, i també 

el d’Alba Careta Group al 47è cicle, 

que llavors es va anul·lar per mo-

tius mèdics. M.ERAS

Hi passaran Smooth Trio,
 Smack Dab, Lluís Vidal i 

David Xirgu, Alba Careta, 
Martí Serra i Víctor Bocanegra
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celebrem
25 anys!
matrícula
oberta

escola de música

amics de la unióe
de Granollers, des de 1995

Curs  

2020/2021 

escolademusica@amicsdelaunio.cat 

escolademusica.amicsdelaunio.cat

938 707 505 / 608 534 589

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.
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MÚSICA  LA CORAL I L'INSTRUMENTISTA HÈCTOR PARIS INTERPRETARAN 'DISTINCTA UNITAS'

HANDBOL. DISSABTE 19, 20 h
INCARLOPSA CUENCA - FRAIKIN BMG  
Partit al Poliesportiu El Sargal. 
Amb Aitor Compañón

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 17 al diumenge 20 d'agost

Dijous Divendres Dissabte Diumenge

31º 19º 29º 19º 28º 17º 29º 17º

Distincta Unitas. Ara l'orgue, ara el 

cor és el títol del concert d'orgue 

i cor de cambra que encetarà diu-

menge el cicle La Música del Cel a 

l'església de Sant Esteve de Gra-

nollers, organitzat per la Fundació 

Pro Música Sacra Granollers. En 

aquesta ocasió l'orgue Josep M. Ru-

era estarà tocat per Hèctor Paris, 

qui acompanyarà el Cor Lerània, 

dirigit per Jordi Noguera Peratho-

ner. El cor Lerània treballa la músi-

ca de cambra des de la flexibilitat i 

imaginació, amb exigència tècnica 

i interpretativa, i frescor, esponta-

neïtat i intesintat de les obres.

Aquest darrer quadrimestre de 

l'any, el cicle durà quatre concerts 

més a l'església granollerina: el 

de l'orguenista mallorquí Arnau 

Reynés, el del cor Plèiades i el gra-

nollerí Vicenç Prunés, i la missa 

major del 26 de desembre, quan 

Sant Esteve estrena el cicle 
d'orgue amb el cor Lerània

arxiu

A L'ESGLÉSIA  El cicle va néixer amb la inauguració de l'orgue Josep M. Ruera 

Viaplana, a la fira Art Paris

amb la galeria Marc Domènech

L'artista granollerí Vicenç Viaplana 

ha estat present a la fira Art Paris 

Art Fair gràcies a la Galeria Marc 

Domènech. El treball de Viaplana 

ha compartit espai amb obres d'An-

toni Clavé, Pau Gargallo, Joan Miró, 

Antoni Tàpies i Joaquín Torres- 

García, entre altres artistes cata-

lans universals. La 22a edició d'Art 

Paris es va celebrar del 10 al 13 de 

setembre al Grand Palais als Camps 

ART  PINTARÀ UNA OBRA DE GRANS DIMENSIONS AL MUSEU

de Mart. Es tracta d'una de les cites 

per a l'art modern i contemporani 

més importants d'Europa.

D'altra banda, Viaplana iniciarà 

a l'octubre un projecte que el durà 

tres mesos a la quarta planta del 

Museu de Granollers, on pintarà 

una obra de grans dimensions, 

que s'exposarà l'any vinent, coin-

cidint amb una exposició a la Fun-

dació Vila Casas.  

L'últim trimestre de música sacra es clourà amb la 'Missa de Gralles'

Dg 20 de setembre, 17.45 h
Església de Sant Esteve. Preu: 7 €

s'interpreta La batllia de Sant Es-

teve i enguany s'estrenarà la Missa 

de Gralles de Pol Requesens. 

Albert Forns durà 

el premi Sant Joan 

dimecres a la Tarafa

L'escriptor i periodista granollerí 

presentarà dimecres (19 h), a la 

sala Francesc Tarafa, la seva darre-

ra novel·la, Abans de les cinc som a 

casa (Edicions 62), guanyadora de 

la darrera edició del Premi BBVA 

Sant Joan. La presentació, orga-

nitzada per la llibreria La Gralla 

amb la col·laboració de l'editorial 

i l'Ajuntament, comptarà amb la 

també escriptora Gemma Ruiz.  

LITERATURA
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Comença la tardor al Planetari

El planetari del Museu de Ciències Naturals vol rebre 

la tardor amb sessions per observar la transició cap 

a l'equinocci aquest dissabte a les 16.15, a les 17.15 i a 

les 18.15 h. El preu per sessió és de 3 euros per a adults i 

1 per a menors de 12 anys. Cal reservar al 93 870 96 51.

El festival solidari Natural 

Beat aterra a Cardedeu

Voltem per l’entorn

GRANOLLERS

NATURA BEAT

DIJOUS, 17

19 h Museu de Granollers

Presentació del Festival d'art i paraula 

Opera aperta. Quatre dies d’accions 

artístiques i diàlegs amb especialistes 

del pensament contemporani. La 

reserva, l'enllaç de l'streaming, el 

programa i més informació ho trobareu 

a www.granollers.cat/operaaperta

DIVENDRES, 18

11.30 h Museu de Granollers

Un viatge a la vida de l'altre. Opera 

aperta. Festival d'art i paraula de 

Granollers. Presentació de l'acció 

artística

17.30 h Museu de Granollers

Visita guiada a l'exposició Tu 

investigues! Tots els divendres a les 

17.30 h i 18.30 h, i els diumenges a les 

11.10 h. Cal reserva prèvia

19 h Museu de Granollers

La necessitat de ressignifi car la vida 
en temps de pandèmia. Opera aperta. 

Festival d'art i paraula de Granollers

21.30 h Grajove, plaça de l'Esglèsia

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. Fins al 27 

de setembre

Dnit. Crazy Rockets. A la terrassa del 

Gra. Inscripcions a www.grajove.cat. 

La realització d'aquesta activitat està 

pendent de concretar

22 h Museu de Granollers

Seny i rauxa. Com hem de viure avui? 

Tertúlia fi losòfi ca nocturna
Opera aperta 

DISSABTE, 19

9 h Plaça de les Olles

Fira de productes naturals del Col·lectiu 

Artesà de Productes Naturals. Tot el dia. 

10 h Carrers Anselm Clavé-Joan Prim i 

Sant Roc-Santa Anna

La Gran Fira al carrer. Els botiguers 

exposen el seu estoc. Organitzada per 

les associacions Gran Centre i Comerç 

de Dalt

10.30 h Museu de Granollers

Mirar endins. La complexitat de la 

incertesa. Opera aperta. Festival d'art i 

paraula de Granollers

12.15 h Museu de Granollers

Biologia: la necessitat d'avançar-nos a 

la vida que ve. Opera aperta

17 h Museu de Granollers

Quan la vida comença (i acaba) a les 

xarxes: límits i virtuts. Opera aperta 

19 h Teatre Auditori de Granollers

Sarsuela La del manojo de rosas, en 

una versió pin-up de la companyia 

Milnotes. Entrades a 

www.teatreauditoridegranollers.cat

19.30 h Museu de Granollers

Confessió del Goliard. El gran debat 

del seny i la rauxa. Opera aperta 

DIUMENGE, 20

10.30 h Museu de Granollers

Saber viure. La lectura com una forma 

de vida. Clausura d'Opera aperta.

11.15 h Museu de Ciències Naturals

Visita a l'exposició Què mengem avui?

17.45 h Parròquia de Sant Esteve

La Música del Cel. Distincta Unitas.

Cicle de música per a orgue

19 h Teatre Auditori de Granollers

Sarsuela La del manojo de rosas

DILLUNS, 21

18 h Espai d'Arts

Eines de comunicació i 

professionalització per artistes a càrrec 

de Joan Morey. Taller diari fi ns 
al divendres 26 de setembre

Dissabte i diumenge Cardedeu acull 

al parc de Pompeu Fabra el festival 

solidari Natural Beat. Una iniciativa 

que té com a objectiu fer un intercanvi 

cultural entre diferents nacions utilitzant 

el rap per recordar la responsabilitat 

de l'ésser humà de cuidar el planeta 

i afavorir la convivència en societat. 

Durant tot l'esdeveniment, es farà una 

recaptació de menjar destinada a 

Caritas Cardedeu i l'entrada al festival 

és una donació voluntària, destinada 

a l'ONG Asoveg-Cinjudesco. Entre les 

activitats hi haurà exhibicions de grafits 

i skate, tallers per a joves, concerts, 

xous sorpresa i carpes informatives 

d'entitats solidàries.
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Gamma Hyundai KONA EV. Emissions de CO combinades (g/km): 0 durant l’ús.
Consum elèctric (Wh/km): 150 (bateria de 39,2 kWh) – 154 (bateria de 64 kWh).
Autonomia (km):* 289 (bateria de 39,2 kWh) – 449 (bateria de 64 kWh). Gamma 

Hyundai TUCSON. Emissions de CO (g/km): 143-198. Consum mixt (l / 100 km): 5,5-8,7. Valors de consums i emissions obtinguts segons 
el nou cicle d’homologació WLTP. Emissions de CO  (g/km): 113-173, obtingudes segons el cicle NEDC correlat.
*KONA EV 100 kW (136 CV) KLASS amb fins a 9.710€ de descompte sobre el preu del vehicle, incloent-hi l’IVA, el transport, l’impost de matriculació, el descompte promocional, l’aportació del concessionari 
i el programa MOVES II del Govern. Consulta totes les condicions del programa MOVES II a www.idae.es. Oferta aplicable per a clients particulars que financin amb el producte Hyundai MOVE de Hyundai 
Finance a través de Banco Cetelem, SAU un import mínim de 12.000€ a un termini mínim de 36 mesos i una permanència mínima de 36 mesos. El finançament ofert està subjecte a l’estudi i l’aprovació per
part de Banco Cetelem, SAU fins al 31/10/2020. (Autonomia oficial d’acord amb el Nou Cicle de Conducció WLTP. L’autonomia real estarà condicionada per l’estil de conducció, les condicions climàtiques,
l’estat de la carretera i la utilització de l’aire condicionat o la calefacció). La garantia comercial de 5 anys sense límit de quilometratge, la de 8 anys o 200.000 km (el que passi abans) per a la bateria d’alt 
voltatge de les versions MY19 i la de 8 anys o 160.000 km (el que passi abans) per a la bateria d’alt voltatge de les versions MY20, ofertes per Hyundai Motor España, SLU als seus clients finals, només són 
aplicables als vehicles Hyundai venuts originalment per la xarxa oficial de Hyundai, segons els termes i les condicions del passaport de servei. Models visualitzats: KONA EV Style i TUCSON Style. Consulta 
les condicions de l’oferta Eco Move Days, els descomptes promocionals, el manteniment i la garantia a la xarxa de concessionaris Hyundai o a www.hyundai.es.

La tecnologia híbrida i elèctrica de Hyundai no s’atura. El nostre compromís
amb tu, tampoc. Per això, ara pots gaudir de qualsevol model de la nostra 
Gamma SUV Eco amb tots els avantatges que t’ofereix el Compromís Hyundai.

A més, només durant aquest mes, si ens portes el teu cotxe vell i el canvies per
un Hyundai nou, més ecològic, et podràs beneficiar dels descomptes increïbles 
dels Eco Move Days de Hyundai.

Eco Move Days
Descobreix la Gamma SUV Eco de Hyundai
amb fins a 9.710 €* de descompte.
* Finançant amb Hyundai Finance.

MOTORPRIM

Av. Puigcerdà 14, Lliçà de Vall - info@motorprim.es - www.motorprim.es


