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93 745 73 01
comercial@salas.plus

www.salas.plus

Últims pisos i plantes baixes al centre!

Oportunitat única! Vine a veure’ls!
Habitatges de 85 a 106 m2, amb 3 dormitoris, terrasses i acabats de 

gran qualitat. No renunciïs a res, demana ja la teva cita i visita’ls!

Places de pàrquing en venda per 18.000 euros
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CONSULTEU 
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Fiat 500 CabrioRenault Grand Scenic 7 places

Mercedes Benz Clase C Cabrio

Tesla Model 3

Entre el 10 i el 15% dels locals als principals 
eixos de compra tenen la persiana abaixada

GRANOLLERS. La situació del teixit 
comercial és un bon termòmetre 
per copsar la vitalitat d'una ciutat. 
La quantitat de persianes obertes i 
aparadors de botigues de cara al pú-
blic són determinants per fer dels 
seus carrers espais atractius per 
als vianants, potencials compra-
dors. En el cas de Granollers, les da-
des de l'estudi Clonatge comercial, elaborat el 2019 per la xarxa Per�il 
de Ciutat, que compara la situació 
comercial de 13 de les principals 
ciutats mitjanes catalanes, indica 
que la capital del Vallès Oriental 
era el 2018 una de les ciutats amb 
un índex més baix de locals comer-
cials buits. Segons aquest estudi, el 
6,3% dels locals situats als princi-

pals eixos comercials de la ciutat es 
trobaven aleshores sense activitat. 
En concret, l'estudi acota la radio-gra�ia a l’anomenada milla d’or, que 
inclou les places de la Corona, de l’Oli, de les Olles, dels Cabrits i de la 
Caserna, i els carrers Anselm Clavé, 
Sant Roc i Santa Anna. Actualment, 
però, la xifra és força més elevada arran de l’impacte de la pandèmia 
en el comerç local. 

Un 15%, en venda o lloguer
Dels gairebé 210 establiments co-
mercials que hi ha en aquests car-
rers i places, juntament amb els 
de Lluís Perpinyà i Maluquer i Sal-vador, al voltant d’un 10% –una vintena– estan tancats i en venda 

o lloguer, una oferta impensable 
fa uns anys. De la resta de locals, 
la gran majoria estan ocupats per 
grans marques o negocis històrics. 
De fet, la situació és encara pitjor 
si s'amplia el focus a altres zones 
del centre, com els carrers del 
Rec, Travesseres, Santa Elisabet, 
Santa Esperança, Portalet, plaça 
de la Porxada, Barcelona i Josep Umbert, així com a la resta d’eixos 
comercials de la ciutat: Joan Prim, 
Girona, avinguda Sant Esteve, pas-
seig de la Muntanya, carrer Roger 
de Flor, Camí Vell de Canovelles, 
Francesc Macià - Alfons IV i pas-
seig Colom. En conjunt, segons 
l'Ajuntament, el 2019 hi havia un 
11,5% de locals buits, mentre que 
ara són el 15,5%.

"Innovar per guanyar el futur"
En el ple de l'estat de la ciutat de 
dimarts, el portaveu de JuntsxGrn, 
Àlex Sastre, xifrava en un cente-
nar els locals sense activitat. Jo-
sep Mayoral també reconeixia que 
"des del març han tancat moltes 

botigues" i que "la supervivèn-

cia de bars i restaurants es fa 

di�ícil amb les mesures restric-
tives actuals". També apuntava 
que la inestabilitat econòmica ha 
reduït la capacitat de despesa i 
que hi ha un creixement sostingut 
de la compra a internet. Per afron-tar aquest canvi d’hàbits, explica-
va que l'Ajuntament treballa amb 
els comerciants per assolir nous 
formats de comerç de proximitat, 
amb la incorporació de la venda 
electrònica. "Innovar per gua-

nyar un comerç de futur", deia 
l'alcalde, qui es comprometia a as-
sumir el repte "personalment".

Malgrat aquesta tendència a l'a-
febliment comercial, causada en 

Clons
SEGONS L'ESTUDI DEL PERFIL DE
CIUTAT, GRANOLLERS TÉ UN ELEVAT
nivell de clonació comercial amb 

altres ciutats mitjanes de Catalunya, 

concretament del 38,5%. Això vol 

dir que gairebé quatre de cada deu 

comerços del centre són clònics 

als que hi ha en altres ciutats, 

especialment Terrassa i Sabadell.

L'augment de locals tancats encén 
l'alarma pel futur del comerç local

xavier solanas

bona part pel moment excepcional 
de pandèmia, Granollers continua 
sent una de les ciutats més actives 
pel que fa al comerç de proximitat. 
Segons l'últim estudi encarregat 
per l'Ajuntament, el 94% dels ve-
ïns de la ciutat trien Granollers per 
fer les seves compres habituals, un índex de �idelitat al comerç lo-
cal només superat per Barcelona. 
Entre les claus de l'èxit, els més de 
60.000 metres quadrats d'àrea de 
vianants, una aposta urbanística 
que ha ajudat al model comercial 
del centre, així com l'oferta i vari-
etat d'establiments i productes, i 
el treball constant de les associaci-
ons de comerciants. ❉

Tancament

La conjuntura socioeconòmica dels 

darrers mesos ha estat marcada per la 

crisi provocada per la Covid-19. Entre 

els mesos de gener i juny d'enguany, 

Granollers va perdre un 9,6% d'empre-

ses del sector serveis i comerç, segons 

dades del portal Hermes de la Diputació 

de Barcelona. A finals de 2019, Grano-

llers comptava amb 2.007 empreses 

del sector terciari, mentre que al juny 

d'aquest any n'eren 1.815, gairebé 200 

menys. El percentatge és superior al del 

primer semestre als municipis de la de-

marcació de Barcelona, on un 8,9% de 

les empreses de serveis van tancar. La 

sagnia d'empreses es va concentrar el 

primer trimestre de l'any coincidint amb 

l'arribada de la pandèmia, ja que de 

gener a març en van desaparèixer 185 i 

durant el segon trimestre se'n van per-

dre 7 més. Granollers va perdre en total 

el primer semestre 192 comerços i ser-

veis. Pel que fa a les Franqueses, la ten-

dència ha estat la mateixa. De les 448 

empreses del sector terciari registrades 

a finals de l’any passat, a finals de juny 

en quedaven 403, un 10% menys.

UN 10% MENYS 

D'EMPRESES DE 

SERVEIS EN MIG ANY

UN CENTENAR  Junts per Granollers xifra en uns 100 els locals sense activitat comercial a la ciutat



dj, 24 setembre 20204

EN PORTADA

Laura Sabatés, presidenta de Gran 
Centre, alerta de l’impacte nega-
tiu que ha tingut la pandèmia en 
el comerç local, especialment des 
de finals d’agost, quan es van de-
cretar restriccions especials per 
a Granollers, les Franqueses i Ca-
novelles. "Molts establiments 

han hagut de reduir despeses, 

canviar de negoci o directa-

ment tancar", assegura. És el cas 
d'algunes franquícies de marques 
conegudes, com Mango, Bershka, 
Imaginarium, Eurekakids o el forn 
Granier. "Si no hi ha vida social 

tampoc no es genera consum, 

i això és el que falta en aquest 

moment", diu Sabatés, qui con-
clou que "Granollers és una 

bona plaça comercial, i no la 

podem deixar perdre".
Esteve Banús, president de l’as-

sociació Del Rec al Roc, també es 
mostra "molt preocupat" per una 
tendència que ja es va començar a 
notar abans de l’inici de la pandè-
mia i que els darrers mesos s’ha 
accentuat encara més. Calcula que 
entre els carrers Sant Roc i Santa 
Anna hi ha actualment una dotze-
na de botigues tancades, i lamen-
ta que "l’estat d’aquests locals 

també perjudica la resta". "No 

és només el preu dels lloguers, 

que és molt elevat, sinó també 

l’excés d’oferta i la incertesa 

del moment actual", afirma. Da-
vant d’això, argumenta que caldria 
buscar més facilitats per als lloga-
ters i les persones interessades a 
obrir una botiga, sobretot en un 
moment d’incertesa com l’actual 
i davant l’accelerat procés d’im-
plantació del comerç electrònic. 

Per la seva banda, la regidora 
de Promoció Econòmica, Gemma 
Giménez, recorda que l’Ajunta-
ment "acompanya els comerci-

ants en les seves iniciatives", 
sobretot en l’àmbit de la transfor-
mació digital i la formació a mida 
sobre venda online i l’ús de tecno-
logies. "També conscienciem de 

la importància dels productes 

de proximitat i promocionem 

el nostre comerç local". Malgrat 
el sotrac actual, Giménez posa en 
valor la referència del comerç de 
Granollers en l’àmbit català. "El 

sector té un gran bagatge i la 

seva vitalitat continuarà".  x.l.

Sabatés: “Granollers és
una bona plaça comercial;
no l’hem de deixar perdre”

Un local a la 'milla d'or' 

oscil·la entre els 30 i 

els 35 €/m2, pels 20 de 

Mataró o els 10 de Mollet

GRANOLLERS. Els preus de lloguer 
dels locals comercials del centre 
de Granollers (30-35 €/m2 per a 
un local de 150 metres) són molt 
elevats si es comparen amb els de 
Mataró (20 €/m2) o els de Mollet 
(10-15 €/m2), "si bé els preus de-

penen de moltes coses, des dels 

metres de façana fins a la ubica-

ció o la superfície disponible", 
diu el director de locals comercials 
de la immobiliària Forcadell. Xavier 
Aguilar atribueix els preus al dina-
misme comercial de Granollers, així 
com a l’activitat constant de les as-
sociacions de comerciants. "Aquí 

es cuida molt al client, hi ha mol-

ta activitat i implicació amb la 

ciutat i les coses es fan molt bé", 

assegura. Aguilar també apunta que 
"hi ha dues lligues": una a les zo-
nes més comercials, amb caigudes 
del 20% de demanda però que en 

apunta que actualment són "mas-

sa elevats" i que caldria ajus-
tar-los a les característiques dels 
locals. "Hem de trobar la manera 

de garantir la continuïtat dels 

comerços i de facilitar que pu-

guin obrir-ne de nous", diu. "El 

cost dels locals i el preu de la re-

habilitació fa que molts negocis 

no siguin viables, fins i tot per 

moltes cadenes que han mostrat 

interès per establir-se a la ciu-

tat, però que han acabat no fent-

ho pels preus". "Per sort –afegeix 
Aguilar–, Granollers no viu del 

monocultiu del turisme", i això 
ha fet que el comerç hagi resistit 
millor l’embat de la pandèmia i que 
"pugui recuperar-se aviat".

Mediació de l'administració
Tal com va passar després de la 
crisi de 2008 per revitalizar el co-

un parell d’anys recuperaran la vi-
talitat comercial, i una altra a les zo-
nes més perifèriques, amb caigudes 
de fins al 40% i que a mitjà termini 
hauran de buscar altres sortides, 
"com la transformació de locals 

en habitatges". Sobre això, Sabatés 

afirma que "hi ha d’haver una es-

tratègia comercial que vagi més 

enllà del dia a dia, pensar quina 

ciutat volem per al futur i estudi-

ar, per exemple, si a la perifèria 

hi ha d’haver tants locals". 
En relació amb els preus, també 

xavier solanas

TANCAT I EN LLOGUER  El carrer Santa Anna és un dels que acumula més espais sense activitat

merç de proximitat i d'acord amb 
el pla de xoc per pal·liar els efec-
tes de la Covid-19, l'Ajuntament 
es planteja exercir de mediador 
entre els agents immobiliaris i els 
botiguers per mirar d'ajustar els 
preus dels lloguers. "No és una 

tasca fàcil perquè legitimament 

tothom pot posar el preu que 

vulgui, però creiem que és ne-

cessari. De fet, em consta que 

molts propietaris ja han rebai-

xat els preus als seus arrenda-

taris", valora Gemma Giménez, 
regidora de Promoció Econòmica. 
"En l'anterior crisi va funcionar 

relativament, i ara ho impul-

sarem de nou amb l'ajut de les 

associacions de comerciants", 
explica.  x.l.

Una de les ciutats
amb els lloguers més cars

La majoria d'establiments 

que han abaixat la 

persiana són franquícies 

de marques conegudes
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Suma’t a 
l’Operació Aigua!
De l’1 al 21 d’octubre vine a 

visitar l’exposició Operació 

Aigua que organitzem des de 

SOREA i el Museu de Ciències 

Naturals de Granollers. 

Et convidem a conèixer quina 

és la disponibilitat d’aigua 

present i la que es preveu en 

el futur, els usos i abusos que 

en fem com a societat i 

l’impacte que aquests tenen 

en el medi natural. 

Una exposició pensada 

per a petits i grans que et 

farà reflexionar sobre la 

importància d’aquest recurs!

Museu de les Ciències Naturals de 
Granollers (Carrer Palaudàries, 102. 
Jardins Antoni Jonch Cuspinera)
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El govern vol "repensar-ho tot i 
prioritzar la lluita contra la pandèmia"
L'Ajuntament descentralitzarà l'Oficina 
d'Atenció al Ciutadà, alhora que reforça
el teletreball i els serveis virtuals
per ser "una administració més flexible"

GRANOLLERS. "Ara, la pandèmia 

tot ho contamina", deia el regidor 
de Junts per Granollers, Àlex Sastre, 
al ple extraordinari sobre l'estat de 
la ciutat, que dimarts se celebrava 
al Centre d'Arts en Moviment de 
Roca Umbert –un espai més ampli 
que la sala de plens de l'edifici con-
sistorial, precisament per evitar 
contagis–. I és que si alguna cosa 
va marcar la sessió plenària i el 
desenvolupament de la ciutat dels 
darrers mesos és la Covid-19 i les 
seves conseqüències sanitàries i 
també socials i econòmiques. 

En aquest sentit, l'alcalde de Gra-
nollers, Josep Mayoral, recordava 
els números de malalts i víctimes, 
els índex de propagació de la ma-
laltia, i el nombre de desocupats 
a la ciutat –4.418 el 31 d'agost–, 
un miler més que ara fa un any. A 
més, Mayoral repassava l'impacte 
a les arques municipals que, "en 

set mesos ha fet la despesa pre-

vista de tot un any en ajuts soci-

als", destacava, tot i assegurar que 
la prioritat del govern local és "la 

lluita contra la pandèmia per-

què sense salut no hi ha futur". 

3 milions menys dels previstos
L'Ajuntament de Granollers ha dei-
xat d'ingressar 3 milions dels pre-
vistos en el pressupost d'enguany, 
així com ha assumit 1,7 milions de 
despeses addicionals, segons asse-
gurava Mayoral, qui destacava que 
"afortunadament tenim roma-

nents positius que ens perme-

tran fer inversions". Així, doncs, 
alertava que caldrà "repensar-ho 

tot, ajustar el pressupost 2021 i 

veure quins programes són pri-

oritaris". El govern local ho vol fer 
a l'entorn de cinc eixos, encapça-
lats per la cura a les persones. En 
aquest àmbit, l'alcalde proposava 

"posar al centre la gent gran" i 

recordava les actuacions fetes en 
l'àmbit de la sostenibilitat.

Nova ordenança de civisme
L'alcalde també avançava que el 
govern vol estar "més atent a 

l'ús i el manteniment de l'espai 

públic", per la qual cosa revisarà 
l'ordenança de civisme i convi-
vència. A més, l'Ajuntament també 
prepara un nou ple de condicions 
per al nou contracte del servei de 
neteja i recollida d'escombraries.

El tercer eix de l'acció de govern 
serà la creativitat i l'educació, amb 
la "gran prioritat de garantir el 

dret a l'educació dels infants i, 

per tant, estar concentrats en 

fer funcionar les escoles", deia 

POLÍTICA  GRANOLLERS CELEBRA EL PLE DE L'ESTAT DE LA CIUTAT, TOTALMENT MARCAT PELS EFECTES DE LA COVID-19

il·lustració: pau farell

"A les mans de la ciutadania""No sempre estem amb allò que diuen les sigles"
Mayoral feia una crida a la ciutadania que "ha de tenir 

clar que tot està a les seves mans" per evitar mesures 
dràstiques del Departament de Salut. "No n'hi ha prou 

amb què faci el ministre o la consellera per vèncer 

la Covid-19, tothom ha de trobar el seu lloc".

Els grups municipals independentistes retreien a Mayoral que, 
tot i que ell es pronuncia a favor d'un referèndum i reclama la 
llibertat dels presos polítics, el PSC "és especialment dur amb 

la repressió". L'alcalde reconeixia que "no sempre estem 

exactament amb allò que diuen les sigles".

SOCIETAT

Per a ERC, "les propostes de mobilitat 
arran de la Covid-19 arriben tard i cal 
repensar la ciutat d'una manera més 
global. La cerca d'una alternativa al 
cotxe no és prou seriosa". Pel que fa a 
l'accés a l'habitatge, Maynou esperava 
que l'equip de govern "sàpiga aprofitar" 
la llei de regulació del preu del lloguer. 
Per als republicans, el govern del PSC 
aplica "solucions velles als problemes 
nous. No es pot gestionar una des de la 
inèrcia. Cal més senzillesa per escoltar 
de debò", etzibava Maynou.

ERC. 
NÚRIA MAYNOU

L'OPINIÓ DE L'OPOSICIÓ

assegurava que s'incrementarà el 
servei de teleassistència i d'aten-
ció a domicili, així com manté el 
compromís de la creació d'una re-
sidència al carrer Tetuan, tot i que 

"cal un debat sobre com han de 

ser les residències del futur", 
alertava. Els equipaments sani-
taris mereixien també un paper 
rellevant a la intervenció de Mayo-
ral [més informació a la pàgina 

següent], qui apuntava que caldrà 
incrementar els ajuts d'emergèn-
cia, especialment en temes d'ha-
bitatge, així com estar amatents a 
problemes accentuats per la crisi 
sanitària, com la violència domès-tica i les dificultats de conciliació 
de la vida laboral i familiar, sobre-
tot per a les dones.

El segon eix proposat és el d'una 
cituat saludable i sostenible, en el 
qual es proposa un "espai públic 

segur i transitable", amb l'incre-
ment dels carrers per a vianants i 
del verd urbà –es redactarà un pla 
director d'aquest àmbit–. Mayoral 
anunciava que en el ple d'octubre es preveu modificar l'ordenan-
ça municipal per fer possible la 
Ciutat 30 –limitar la velocitat a 
30km/h a tot Granollers–, que s'ha 
començat a desplegar per mitjà 
d'un decret d'Alcaldia. A més, el 
consistori assegura que reforçarà 
la protecció del Congost, i Mayoral 

Mayoral, qui insistia en la deman-
da d'ampliació de l'escola Joan So-
lans i de l'institut-escola a Ponent.

En l'apartat cultural, es pretén re-
forçar el paper de difusió del patri-
moni històric del Museu i aprofun-
dir en els centres cívics com a espai 
de participació i activisme cultural. 

Innovar en el comerç
El quart eix i un dels que més preo-
cupen, assegurava l'alcalde, és l'eco-
nòmic, i especialment el del comerç 
[més informació a les pàgines 3 i 4]. 
Pel que fa a la indústria, apostava 
per "un model de desenvolupa-

ment sostenible", amb iniciatives 
d'economia circular, plaques foto-
voltaiques a les empreses i estudis 
per compartir l'energia sobrant.

Finalment, el cinquè eix se centra 
en l'administració oberta, amb una aposta per descentralitzar l'Oficina 
d'Atenció a la Ciutadania (OAC), que 
tindrà una seu al Centre Cívic Nord, 
així com d'altres serveis municipals 
d'atenció al públic que s'instal·laran als baixos de l'edifici dels antics jut-
jats. L'Ajuntament també vol refor-
çar l'administració electrònica per 
"atendre els ciutadans amb se-

guretat i ser més flexible".  m.e.

Tots els grups de l'oposició, excepte Cs, van criticar com el govern local va 

gestionar l'anul·lació dels actes culturals del Parèntesi, el mateix dia que havien 

de començar, i de la Llotja del Disseny, tot i que el mercat dels dijous es mantenia. 

Mayoral assegurava que l'aposta per la cultura és ferma i que la suspensió del 

Parèntesi "va ser una gran decepció, una decisió molt dura". A més, recordava  

que la Generalitat el 23 d'agost va aplicar mesures addicionals a Granollers: "no 
entraré en les culpes perquè ara no toca criticar altres administracions", deia.

Els retrets del Parèntesi i el mercat

Sastre demanava preparació "per als 
mesos molt durs" que vindran i demanava 
a totes les administracions "un esforç per 
transmetre coherència". "No ens en sor-
tirem si fem el que hem fet tota la vida", i  
proposava "replantejar el model de la fira 
de l'Ascensió", per exemple. En el cas dels 
paradistes del mercat dels dijous, apos-
tava per "uns criteris clars i segurs de l'ús 
lucratiu de la via pública en lloc d'abo-
car els paradistes a canvis constants". 
A més, per reorientar el Pla d'Actuació de 
Mandat (PAM), que el govern reconeix que 
cal revisar, Junts proposa "una auditoria 
de serveis i programes, que ara seria 
més útil que mai", i repensar el trasllat 
del camp de futbol i la recollida de residus 
"amb un canvi de model que passi pel 
pagament per generació".

JUNTS X GRN.
ÀLEX SASTRE

Per al portaveu de Cs, "és moment 
d'unió i de seguir la línia d'acord amb el 
pla de xoc, també per a l'aprovació de 
les ordenances fiscals i el pressupost 
municipal", deia Pavón, qui posava l'ac-
cent en les ajudes a pimes, comerciants 
i bars i restaurants, així com el suport al 
sector cultural, "motor econòmic de la 
ciutat". Pel que fa al pressupost de 2021, 
"caldrà renunciar o posposar temes".

CIUTADANS. 
JORGE PAVÓN

Granollers per la Independència propo-
sava actuacions en tres àmbits: partici-
pació ciutadana real, transformació de la 
ciutat i contribuir a construir república. 
Ribell demanava que s'utilitzi el roma-
nent per a inversions "útils" i reclamava 
prioritzar la transició energètica, l'am-
pliació de l'illa de vianants, el transport 
públic i la xarxa ciclable de la conurbació.

GxI. PRIMÀRIES. 
MÒNICA RIBELL
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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

Un dels protagonistes involunta-

ria del ple de l'estat de la ciutat 

va ser el Patronat de la Fundació 

Hospital Asil de Granollers, al qual 

ERC acusava de ser "poc transpa-

rent". "Ens arriba poca infor-

mació del seu funcionament i 

seria moment de repensar la 

gestió de l'Hospital", considera-

va la republicana Núria Maynou. 

Tant ERC com Granollers per la 

Independència - Primàries apun-

taven com la Covid-19 han fet 

aflorar les mancances del centre 

hospitalari granollerí. "La pandè-

mia no ha de servir per amagar 

el dèficit de l'Hospital, incapaç 

de revertir la marxa contínua 

de professionals formats", la-

mentava la regidora de Primàries, 

Mònica Ribell –precisament, met-

gessa de l'Hospital–. "Un metge 

no es fa d'un dia per l'altre i 

l'experiència és molt impor-

tant. Però de l'Hospital de Gra-

nollers marxen perquè no hi ha 

una planificació de futur", argu-

mesos i que el portaveu de Junts 

recordava que neix amb retard i 

sense "servir completament per 

reduir llistes d'espera".

Així, l'oposició reclamava solu-

cions al dèficit sanitari que pateix 

el Vallès Oriental. En aquest punt 

coincidia amb el govern del PSC, 

que recordava que "Artur Mas va 

fer una retallada al nostre hos-

pital que fa posar vermell" i que 

la responsabilitat de la Conselleria 

de Salut està en mans d'ERC des 

de gener de 2016. Mayoral, molest 

amb les crítiques especialment 

d'Esquerra, li recordava que l'an-

terior regidor republicà Pep Mur 

va ser membre del Patronat i "lla-

vors no en deien res".

Amb tot, la petició de més re-

cursos humans i materials per al 

servei sanitari era unànime. "Te-

nim un problema greu d'infrafi-

nançament de l'Hospital i calen 

milons al servei públic de Salut, 

també a l'atenció sanitària", 

alertava Mayoral. m.e.

mentava. ERC proposava crear un 

"nou circuit sanitari totalment 

públic que sigui un referent que 

ajudi a frenar la fuita de talent". 

I demanava que s'hi inclogués el 

nou centre de salut als terrenys de 

l'antiga Policlínia, un equipament 

que l'alcalde, Josep Mayoral, apun-

tava que estaria enllestit en uns 9 

De moment, calma tensa a l'Hos-

pital de Granollers. Tot i que la 

Generalitat ha prorrogat les me-

sures addicionals a Granollers, 

les Franqueses i Canovelles per 

mirar de reduir més el risc de 

contagi de la Covid-19, el centre 

sanitari de referència manté des 

de fa setmanes un nombre simi-

lar de pacients ingressats que han 

donat positiu de coronavirus, a 

través d'una prova PCR.

Les darreres dades facilitades 

per la Fundació Privada Hospital 

Asil de Granollers, actualitzades 

dimecres, xifren en 29 els posi-

tius ingressats, dos més que fa 

just una setmana, tres més que fa 

15 dies i els mateixos que fa tres 

setmanes. Dels ingressats, dilluns 

quatre estaven a l'UCI.

L'Hospital té unes altes acumu-

lades de 665 persones –13 paci-

ents més respecte a la setmana 

anterior–, tot i que els darrers 7 

dies també ha hagut de lamentar 2 

morts més per Covid-19 –la setma-

na anterior n'eren 6–, de manera 

que acumula 119 defuncions des 

de l'inici de la pandèmia al març.

Pel que fa a les dades de veïns de 

Granollers ingressats, que facilita 

la Generalitat, dimarts n'hi havia 

12, dels quals 1 a l'UCI.

L'Hospital està encara en fase 1 

del pla de contingència preparat 

per fer front a la pandèmia i que té 

5 nivells.

Encara per sobre del 200
El risc de rebrot era dimarts, se-

gons l'Ajuntament de Granollers, 

de 221,63, lleugerament per sota 

que la setmana anterior però en-

cara alt –Salut considera molt alt 

el risc si supera el 200–. La mitja-

na de l'última setmana calculada 

per Salut, del 13 al 19 de setem-

bre, és de 209,47 –l'anterior era 

de 271,06–. També ha millorat la 

taxa de reproducció (rt), que ha 

passat d'1,15 a 0,93. 

Tot i el risc de rebrot alt, 
els nombre d'ingressos de 
positius es manté estable

comitè hospital

SALUT LA GESTIÓ DEL PATRONAT DEL CENTRE SANITARI, A DEBAT AL PLE MUNICIPAL LA DARRERA SETMANA HAN MORT DOS PACIENTS DE COVID-19

ERC i Primàries denuncien 

la fuita de talent de l'Hospital

HOSPITAL Protestes dels treballadors
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La Intel·ligència 
Emocional a 
l’entorn laboral
La Intel·ligència Emocional a l’àmbit 
professional és la capacitat de gestionar 
els propis sentiments i controlar les 
emocions per relacionar-se assertivament 
amb els companys de feina.

L’autor de referència és Daniel Goleman, 
el qual ressalta que les habilitats 
essencials són: les Interpersonals 
(la relació i la comunicació amb les 
persones de forma empàtica, gestionant 
els vincles socials) i les Intrapersonals 
(la coneixença d’un mateix, per 
entendre i administrar les emocions).

En l’entorn laboral, cal treballar la 
Intel·ligència Emocional des de: 

• L’autoconeixement: per interpretar 
els propis sentiments i identificar les 
motivacions, a fi efecte d’atendre les 
preocupacions.

• L’autocontrol: per reconèixer, acceptar 
i resoldre les dificultats gestionant els 
canvis oportuns que permetin superar 
els obstacles.

• L’automotivació: per ser conscient del 
propi estat d’ànim amb la predisposició 
d’aconseguir les fites i els objectius.

• L’empatia: per actuar amb les persones 
posant-se al lloc de l’altre.

• I les relacions socials: per comunicar i 
escoltar activament, fet que derivarà en 
un bon desenvolupament a l’empresa.

La Intel·ligència Emocional és innata o es 
treballa amb formació. La gran diferència 
psicològica en les persones és la visió 
positiva o negativa de les situacions, com 
s’entenen els comportaments i la manera 
d’afrontar les emocions per resoldre 
els conflictes. Un molt bon recurs és 
descarregar l’estrès practicant esport 
físic i/o fent meditació, per potenciar 
l’atenció com la consciència.

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

L’Escola Pia, amb 3 grups confinats 

i set casos positius detectats, és el 

centre educatiu de Granollers amb 

més incidència de Covid-19 a les 

seves aules –afecta 89 alumnes i 2 

docents–. A més d’aquests grups, 

que es mantenen en quarantena 

durant 14 dies, també ha calgut 

confinar un grup de l’escola Anna 

Mogas, un de l’escola bressol mu-

nicipal El Teler i un altre del cen-

tre de formació professional Parc 

Estudi. Per la seva banda, a l’escola 

Ponent ja funciona ple rendiment 

després que dos grups de 1r i 2n de 

primària haguessin d’endarrerir 

tan perfectament i que treballen 

amb el pla que es va confeccionar 

per afrontar aquests casos. 

A tot Catalunya, el nombre de 

grups escolars confinats era di-

mecres de 602, 141 més que els 

declarats dimarts segons les da-

des d'Educació. La Conselleria 

ha posat en marxa un nou portal 

web en què informa diàriament 

de la situació. En total, als centres 

educatius s'han detectat fins ara 

l’inici de curs per la falta de do-

cents i de substituts per cobrir-los.

A les Franqueses, el Departament 

d’Educació confirmava divendres 

casos positius de Covid en dos cen-

tres educatius. Eren dos alumnes de 

l’escola Bellavista-Joan Camps, un 

d’infantil i un altre de cicle inicial, 

i un altre de 1r d’ESO de l’INS Lau-

ro, fet que obligava els seus grups a 

confinar-se. Aquesta setmana, però, 

l’escola Bellavista ha pujat fins a 

quatre els grups confinats, mentre 

que a l’INS Lauro s’hi afegia també 

un grup de 2n d’ESO. Els centres 

apunten que la resta de classes es-

L’Ajuntament de Granollers és un 

dels que ha sortit més ben parats 

en l’informe de la Sindicatura de 

Comptes sobre el compliment i 

dels compromisos ambientals 

acordats a la Carta d'Aalborg i a 

l'Agenda 21 Local, un programa 

de les Nacions Unides que aporta 

una metodologia de gestió medi-

ambiental. De fet, només 6 dels 

120 municipis catalans de més de 

10.000 habitants van complir el 

2017 amb els seus compromisos 

ambientals, entre els quals, a més 

de Granollers, també hi ha Mataró, 

Mollet del Vallès, Sant Feliu de Llo-

bregat, Santa Coloma de Gramenet 

i Vila-seca. Dels 120 municipis, el 

86% van subscriure la Carta d'Aal-

borg i es van adherir a l'Agenda 

21 Local, amb mesures per lluitar 

contra la contaminació atmosfèri-

ca, acústica i lumínica. No obstant 

això, només aquests sis han desen-

xavier solanas

SALUT  EL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ FA UNA CRIDA A LA CALMA I RECORDA QUE EL 91,4% DE GRUPS SÓN A L'AULA

MEDI AMBIENT  NOMÉS ELS COMPLEIXEN 6 DELS 120 AJUNTAMENTS DE MÉS DE 10.000 HABITANTS

Una dotzena de 
grups escolars
confinats a Granollers
i les Franqueses

A CLASSE  Tres grups de l'escola Pia, en quarantena durant 14 dies

La Sindicatura de Comptes 

destaca el compliment dels

compromisos ambientals

1.123 casos positius, dels quals 

970 entre l'alumnat, 147 de do-

cents i personal administratiu, i 

6 de personal extern. No obstant 

això, la secretària general d'Edu-

cació, Núria Cuenca, ha valorat que 

el 91,4% dels centres educatius no 

tenen cap grup confinat. "Fem una 

valoració positiva perquè a dia 

d'avui els centres estan podent 

fer la seva funció social", mani-

festava dimecres. 

volupat les actuacions previstes, 

com l’auditoria ambiental i el pla 

de participació social. En la seva 

organització, aquests municipis 

tenen una unitat amb competènci-

es ambientals, han elaborat un pla 

d’acció ambiental, tenen un pla de 

participació social, una comissió de 

seguiment i indicadors d'avaluació. 

En el marc d’aquests compromisos 

també s’han aplicat mesures com la 

renovació de la flota d’autobusos, 

la instal·lació de plaques solars en 

equipaments educatius, la creació 

de xarxes de biomassa per escalfar 

equipaments públics, la promoció 

de l’estalvi energètic i l’economia 

circular i la limitació de la velocitat 

a 30 km/h, entre d'altres. 

Aquest divendres, de 18 a 20 h, 

tindrà lloc, en el marc del projecte 

Eyes, la Taula Jove d’Acció Climà-

tica. Es tracta d’un pas previ al fes-

tival ECOFest d'on han de sorgir 

propostes que es lliuraran poste-

riorment a l'alcalde. La sessió, que 

es farà online a través del portal 

Jitsi, constarà d'una dinàmica de 

grups, on els joves debatran sobre 

l'acció climàtica de la ciutat, i es 

presentaran els quatre grups de 

treball que s'han organitzat: con-

sum i mobilitat sostenible; cultu-

ra, educació i política; alimentació 

conscient; i ciència i tecnologia. 

Els joves de l'Eyes 

organitzen la Taula 

d'Acció Climàtica



dj, 24 setembre 2020 9



dj, 24 setembre 202010

GRANOLLERS. El parc de Bombers 

de Granollers, en ple procés de 

rehabilitació, continua amb les 

obres aturades des de fa mesos. 

Després que el mes de juny pas-

sat l’empresa encarregada de les 

obres hi renunciés i deixés els 

treballs a mig fer, ara ha estat una 

segona empresa la que ha renun-

ciat a fer-se càrrec del projecte de 

renovació i ampliació del parc.

Concretament, les obres, que 

van començar al novembre des-

prés de molts anys de reivindi-

cacions, van quedar aturades 

a principis de juny. L’empresa 

Soler Constructora va renunciar 

a l’obra, pressupostada en 1,02 

milions d’euros i amb el termini 

d’execució de 10 mesos, i va dei-

xar els treballs executats a poc 

més del 20%, que “és el mínim 

establert perquè l’empresa no 

sigui sancionada”, explica Josep 

Giménez, representant sindical de 

la UGT al parc de Bombers.

La Generalitat va provar llavors 

de fer una cessió de contracte a 

l’empresa que havia quedat en se-

gon lloc en el procés de licitació, 

però aquesta també hi ha renun-

ciat. “Durant tot l’estiu no s’ha 

fet res més i ara caldrà veure si 

es licita de nou el projecte o una 

altra empresa assumeix la resta 

dels treballs”, apunta Giménez, 

qui assegura que fins i tot quan 

es completi la reforma “serà un 

parc petit i que no es corres-

pondrà amb les dimensions que 

hauria de tenir un servei com 

aquest”. El parc es va inaugurar 

el 1977 i, des de llavors, només ha 

tingut una remodelació, el 1993. 

Per això, Giménez creu que el més 

raonable seria la construcció d’un 

parc nou en un altre indret amb 

més espai i instal·lacions noves.

Els bombers que treballen al 

parc –uns 60 entre els professi-

sobre un quadre elèctric; la falta 

de portes a les cotxeres o l’espai 

reduït per fer maniobres. També 

asseguren que els equips de pro-

tecció individuals s’han de desar 

en un contenidor metàl·lic situat 

al pati del parc, i que s’acumulen 

combustibles a la torre de pràc-

tiques, que es continua utilitzant 

per a pràctiques. 

Abans de l’estiu, la UGT va inter-

posar una denúncia a Inspecció de 

Treball, de la qual encara no han 

rebut resposta. Giménez assegura 

que la plantilla està desanimada i 

que diversos bombers ja han op-

tat per demanar el trasllat de parc. 

Actualment, una pancarta situada 

a la teulada de l’edifici denuncia la 

precarietat de la instal·lació, i els 

bombers no descarten mobilitza-

cions les pròximes setmanes per 

denunciar el que consideren “una 

presa de pèl”.  x.l.

onals i els voluntaris que inter-

venen amb vehicles de suport– 

alerten d’un “risc imminent” 

per als treballadors pel mal estat 

de la instal·lació. Entre d’altres, 

les obres van deixar el lateral de 

la coberta descobert, i posterior-

ment es va tapar amb una lona i 

unes plaques de cartró per evitar 

l'entrada d'aigua i pols. “Havien 

de ser plaques provisionals per 

a poques setmanes, i amb el pas 

dels dies s’han anat desengan-

xant i fent malbé”, diu Giménez.

Entre les deficiències, hi ha les 

filtracions de l’aigua de la pluja 

Setmana d'incidències a la línia R3 

de Rodalies. D'una banda, dilluns 

al matí, al voltant de les 7.30 h, es 

va registrar una incidència a les 

instal·lacions d'Adif a l'estació de 

Mollet-Santa Rosa que va provocar 

retards de més de 30 minuts. Tam-

bé dilluns, sobre les 14.45 h i amb 

aquesta avaria ja resolta, hi va ha-

ver un atropellament al voltant de 

la mateixa estació. Els passatgers 

del comboi que circulava en sen-

tit Vic van haver de ser evacuats 

del lloc de l'accident pels Bombers 

i arribar a peu, per les vies, fins a 

l'estació, a uns 250 metres. La cir-

culació va quedar tallada aleshores 

entre Montcada Bifurcació i les 

Franqueses, on es va muntar un 

dispositiu d'autobusos per enllaçar 

els passatgers de l'R3 que anaven o 

tornaven de Barcelona amb la línia 

R2 a Granollers Centre. A la resta 

de l'R3 les afectacions van superar 

els 45 minuts durant bona part de 

la tarda. Aquest és el segon atro-

pellament a l'R3 al Vallès Oriental 

en només una setmana, després 

que divendres al matí n'hi hagués 

un altre a prop de l'estació de Pa-

rets. A més, el 9 de setembre, una 

altra avaria a la catenària també va 

interrompre la circulació de trens 

entre Montcada Bifurcació i Grano-

llers Canovelles. Nombrosos usua-

ris habituals de la línia han mani-

festat estar "farts" dels retards i 

les avaries constants a la línia R3.  

Passatgers farts dels 
retards i les avaries a l'R3

ugt bombers

EQUIPAMENTS  L'EQUIPAMENT CONTINUA PATINT FILTRACIONS CADA VEGADA QUE PLOU SUCCESSOS  DOS ATROPELLAMENTS EN NOMÉS QUATRE DIES

Alerta de "risc imminent" per la

precarietat del parc de Bombers

PANCARTES  Els Bombers no descarten mobilitzar-se les pròximes setmanes

Una forta tempesta caiguda la tar-

da de dimarts a la Garriga va deixar 

101 litres per metre quadrat en poc 

més d'una hora. La forta patacada, 

que en alguns moments va arribar 

a tenir una intensitat de 339 litres 

per metre quadrat, va anar acom-

panyada de calamarsa i també va 

registrat cops de vent de fins a 66 

km/h. L’Ajuntament va activar el 

pla local d’emergències per inun-

dacions, ja que molts carrers, garat-

ges i baixos van quedar negats per 

l'aigua. Entre les 16 i les 17 h els 

Bombers van registrar 144 avisos 

pels aiguats a la comarca, 92 dels 

quals des de la Garriga. La carre-

tera C-17 va quedar tallada durant 

més de 40 minuts, i això va generar 

retencions en els dos sentits de fins 

Crescuda sobtada del

Congost per un fort aiguat

Una segona empresa 

renuncia a continuar les 

obres de reforma, que van 

quedar aturades al juny

a 6 km. A les Franqueses, on van 

caure entre 20 i 40 litres per metre 

quadrat, la Policia Local va tallar 

el gual de Cal Forcaire pel creixe-

ment sobtat del Congost, i dime-

cres encara no s'hi podia circular 

per l'acumulació de fang i rocs a la 

calçada. La circulació de trens entre 

les Franqueses i la Garriga també 

va quedar interrompuda, ja que la 

tempesta va afectar la infraestruc-

tura i va descalçar un tram de la via. 

Renfe va organitzar un servei alter-

natiu per carretera, fins que a les 00 

h va restablir de nou el servei. 

Bolca un cotxe en una topada al centre

Un vehicle va bolcar dilluns, poc després de les 15 h, en un accident a la plaça 
Serrat i Bonastre, davant de l'estació de Granollers Centre, després de xocar 
amb un altre cotxe. Les dues conductores, veïnes de Granollers i Canovelles, 
van sortir il·leses de la topada. Els veïns de la zona han denunciat que bona 
part dels vehicles que circulen pel carrer Esteve Terrades no respecten els 
senyals de 30 km/h i lamenten que l'Ajuntament encara no hagi aplicat les 
mesures de pacificació a què es va comprometre, com la supressió d'un carril 
en cada sentit per habilitar més aparcament i ampliar l'espai per a vianants.

enric borràs

LES DUES CONDUCTORES DELS VEHICLES IMPLICATS, IL·LESES

El jutjat d'instrucció en funcions de 

guàrdia de Granollers ha decretat 

presó per a quatre integrants d'un 

grup dedicat al transport interna-

cional de marihuana, i ha deixat en 

llibertat amb càrrecs tres homes 

més vinculats, presumptament, 

amb el mateix grup. Agents de la 

Guàrdia Civil i els Mossos d'Esqua-

dra van detenir, l'1 de setembre, 

set persones dedicades a crear 

empreses de distribució de fruita 

que usaven com a pantalla per fer 

els enviaments de marihuana. To-

tes són espanyoles d'entre 25 i 42 

anys i veïnes de Barcelona,   Mataró, 

Castelldefels i Cubelles, i se'ls acusa 

d'un delicte contra la salut pública i 

pertinença a grup criminal. L'octu-

bre passat, la policia duanera fran-

cesa va interceptar un camió car-

regat amb 137 kg de marihuana, i 

al juny un altre, operat pel mateix 

grup, amb 214 kg de marihuana 

amagada entre les caixes de fruita i 

amb destinació al Regne Unit. 

Cau una banda de transport

internacional de marihuana
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LA COMARCA GRANOLLERS
FERRETERIA

BUSCA AJUDANT DE DEPENDENT

Funcions: Atenció al client, reposició del producte
control d’estocs, magatzem...

Horari: De dimarts a dissabtes de 9 a 13 h i de 16 a 20 h.

Requisits: Parlar i entendre català i castellà.
Persona organitzada i resolutiva amb bon tracte al client.

Portar CV a botiga (C. Sant Jaume, 102 · Granollers)

"Els escacs són més que un joc. 

L'atzar no hi té cabuda i tot de-

pèn dels coneixements i experi-

ència de la persona". Aquesta és 

una de les cartes de presentació de 

l'assignatura Iniciació al món dels 

escacs, que des de fa quatre cur-

sos Josep Sànchez imparteix a la 

Universitat Popular de Granollers 

UPG), que engega motors aquest 

octubre. Concretament, el taller 

d'iniciació als escacs s'encetarà el 

8 d'octubre i es farà cada dijous, de 

17 a 18.30 h, fins al 28 de gener.

Però les virtuds dels escacs van 

encara més enllà: "també són 

una ciència, de la qual encara 

s'estudien les seves infinites 

possibilitats; un esport, amb 

olimpíades cada dos anys, i un 

art, a través de la bellesa de les 

seves composicions", descriu 

Sànchez, qui insisteix que hi ha 

estudis científics que asseguren 

que la pràctica dels escacs permet 

millorar l'atenció, la concentració, 

el càlcul, la memòria, la capacitat 

analítica i, fins i tot, s'utilitza com 

a eina terapèutica per a determi-

nades malalties com el TDAH.

Per això, Sànchez –mestre ju-

bilat– el recomana per a totes les 

edats. Si es comença de petit, "la 

manipulació de les eines del joc, 

l'aprenentatge simbòlic, sens 

dubte facilitarà el desenvolu-

pament integral de l'infant" –de 

fet, en algunes comunitats autò-

nomes s'està implantant com as-

signatura transversal– i per a les 

persones grans pot ajudar a man-

tenir la memòria, per exemple.

Tot i que a cada curs s'hi han 

inscrit entre 25 i 30 persones i que 

es prioritzen les classes presenci-

als amb aforament limitat, aquest 

quadrimestre, en funció 

de la demanda, s'obre la 

possibilitat d'organitzar 

classes en format digi-

tal –que ja es va posar 

en pràctica a l'inici de la 

pandèmia–. De fet, "la 

tecnologia està facili-

tant la promoció mun-

dial dels escacs i hi ha 

moltes webs amb mè-

todes d'aprenentatge", 

apunta Sànchez.

El curs autogestionat
Molts dels que ho han 

provat, s'hi queden. Per 

això, el curs passat es va 

iniciar a la UPG el taller 

Compartim i gaudim els 

escacs, per a persones 

que volen seguir jugant, 

gaudint i aprenent. El 

curs, però, té una pecu-

liaritat: no hi ha cap mestre, sinó 

que funciona de manera autoges-

tionada, de manera que els alum-

nes organitzen entre ells sessions 

de jocs, tornejos i també sessions 

didàctiques, per exemple, amb 

l'anàlisi de partides.

Ambdues assignatures estan 

enfocades a gaudir de la pràctica 

dels escacs i conèixer tot allò que 

l'envolta. Tot i això, en ocasions 

es convida a classes membres del 

Club d'Escacs Granollers –que 

participa als campionats de Cata-

lunya– perquè hi expliquin com 

funcionen les competicions i com 

es prepara un jugador de nivell.

Sànchez recorda com els combats 

d'escacs han sobrepasast els límits 

del tauler, fins i tot, palesant tensi-

ons polítiques, com el famós enfron-

tament de Kàrpov i Kaspàrov.  m.e.

El Mercat de l'Audiovisual de Ca-

talunya (MAC), que l'11 de no-

vembre celebrarà la 21a edició a 

Roca Umbert, s'adaptarà a la si-

tuació sanitària i serà, per primer 

cop, majoritàriament no presen-

cial, amb més sessions que es po-

dran seguir per streaming.

El programa del MAC presenta-

rà una quinzena de sessions que 

giren al voltant de qüestions com 

la creixent desmaterialització 

dels estudis de ràdio i televisió; 

l’operativitat a distància a l’era 

post-Covid o les noves oportuni-

tats que ofereixen els podcasts 

d’informació als mitjans locals.

La Xarxa Audiovisual Local tin-

drà un espai reservat, a través de 

la presentació d’un estudi que 

avalua l’impacte de la televisió 

local, així com de les conclusions 

del pla estratègic 2020-2022 que 

han elaborat.

El MAC continuarà tenint pro-

tagonistes destacats, tant des del 

punt de vista del pensament i de 

la gestió del sector audiovisual, 

com rostres coneguts del panora-

ma comunicatiu català. El certa-

men es clourà amb el lliurament 

dels Premis de Comunicació Local 

El granollerí Carles Canet presen-

tava dimecres de la setmana pas-

sada al Festival de Cinema Jueu –a 

la Filmoteca de Catalunya– el docu-

mental Les 7 caixes, "una història 

molt potent i del millor que he 

fet mai", exclama el codirector del 

film, juntament amb David Fontse-

ca. La Filmoteca va esgotar entra-

des per veure la versió ampliada 

–amb 40 minuts inèdits gravats a 

Boston, Whashington i Londres– 

d'aquest documental de memòria 

històrica que relata la història fami-

liar de Dory Sontheimer, una barce-

lonina que als 57 anys va descobrir 

que els nazis havien exterminat 36 

membres de la seva família.

La troballa de les caixes plenes 

de documents la van portar a re-

construir una memòria històrica 

silenciada pels pares jueus, que fu-

gits d'Alemanya van anar a parar a 

l'Espanya franquista. Fins que no 

va morir la mare i buidar el seu pis 

no havia sentit parlar mai d'aque-

lles set caixes plenes de fotografi-

es, documents, passaports i cartes 

que expliquen en primera persona 

la tragèdia de la seva família. "Les 

7 caixes de secrets, dolor i pati-

ment, però alhora, 7 caixes ple-

nes de valentia, amor i esperan-

ça", expliquen els directors, que han 

treballat durant cinc anys en aquest 

projecte, que "transforma les pà-

gines d'un llibre en imatges, un 

repte molt difícil", explica Canet, 

qui vol continuar la investigació.

El documental explica com Sont-

Carles Canet estrena 
'Les 7 caixes', sobre la 
persecució dels jueus

j.s.

EDUCACIÓ  LA UNIVERSITAT POPULAR IMPARTEIX UNA ASSIGNATURA D'INICIACIÓ DES DE FA 4 CURSOS EL CORIDECTOR TAMBÉ VOL PRESENTAR EL FILM A GRANOLLERS

COMUNICACIÓ  EL MERCAT DE L'AUDIOVISUAL S'INSTAL·LARÀ A ROCA UMBERT L'11 DE NOVEMBRE

Els escacs, més enllà d'un joc

MESTRE  Sànchez en una de les classes de la UPG

El MAC se celebrarà en 

gran part en format virtual

en la seva nova etapa, un acte que 

també serà retransmès.

Les activitats paral·leles inclou-

ran una nova edició del taller de 

narrativa transmèdia i una con-

versa amb l’artista visual Daniel 

G. Andújar, en el marc de la col·la-

boració entre el MAC i el Panorà-

mic, el festival dedicat al cinema, 

la fotografia i les arts visuals.

Enguany, el MAC no desplegarà 

el tradicional àmbit de fira, amb 

presència d’espais expositius, de-

mostracions d’innovacions tecnolò-

giques i zona de presentació de pro-

ductes i serveis. En conseqüència, el 

MAC 2020 reformula les condicions 

de participació per donar suport a 

empreses, mitjans i professionals  

–la Fira MAC serà virtual i amb al-

gunes modalitats gratuïtes–.  

heimer inicia un procés d'investiga-

ció per redescobrir el seu origen i un 

viatge macabre per les morts fami-

liars a mans dels nazis. La primera 

víctima, a causa d'un bombardeig, 

i molts al camp de concentració 

d'Auschwitz. La protagonista recor-

re diversos indrets d'arreu del món 

per rememorar el passat i, fins i tot, 

trobar familiars desconeguts. Co-

mença, però, per una troballa a Bar-

celona, la de l'antiga fàbrica de nines 

del seu avi, "una fàbrica de somnis 

infantils primer arrasada pel na-

zisme i, després, per la Guerra 

Civil", descriu la protagonista. El do-

cumental rubricat per Canet i Font-

seca, ha estat produït per Bas Lab SL 

i coproduït per TV3 i RTVE.

Les 7 caixes es projectarà també a 

festivals de Boston, Buenos Aires i 

Praga, i Canet espera poder mostrar 

el treball també a Granollers.  m.e.

c.c.

CARLES CANET I DORY SONTHEIMER

n Sànchez destaca que el curs té un 
gran nombre de dones inscrites, "un 
dels objectius; perquè som crítics en 
com la dona ha estat discriminada en 
la pràctica dels escacs". Actualment, 
les dones federades representen al 
voltant d'un 10% i han de jugar segre-
gades dels homes. La número 1 mun-
dial, la xinesa Hou Yifan, ja es nega a 
competir en tornejos femenins i reivin-
dica unificar les competicions.

REIVINDICACIÓ 
FEMINISTA CONTRA 
COMPETIR SEGREGATS

Josep Sànchez: "Hi ha estudis científics que asseguren que la pràctica 
permet millorar l'atenció, el càlcul, la memòria i la capacitat analítica"
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En l’any de la majoria d’edat d’On-

covallès, l’entitat s'ha vist obligada 

a suspendre el sopar benèfic anual 

per recollir diners per donar suport 

psicooncològic als malalts de càn-

cer i els seus familiars. Malgrat això, 

l’entitat mantindrà oberta una cadi-

ra i taula zero amb la idea de recap-

tar diners com cada any. Serà el que 

Oncovallès ha anomenat el No So-

par, una manera de participar i col-

laborar amb l’entitat sense l’habitu-

al trobada presencial. “La fundació 
necessita diners per tirar enda-
vant els seus serveis i tallers”, 

recorda Carme Grau, responsable 

de salut d’Oncovallès. “Aquest any 
no hem pogut sortir al carrer i els 
ingressos han baixat molt; per 
això ens cal el màxim de col·labo-
racions per continuar actius”.

Malgrat la pandèmia, l’entitat ha 

continuat funcionant. Darrerament 

ha deixat molta por i els psicò-
legs han de treballar més que 
mai”, assegura Grau.

Els tiquets per al No Sopar es po-

saran a la venda, com cada any, a 60 

euros, i tots els participants rebran 

de regal una litografia signada per 

l’artista veneçolà establert a Catalu-

nya Alberto Laporta. Es tracta d’un 

treball inspirat en les pintures de 

Rafael realitzat en tècnica giclée. 

“És una obra positiva, una transi-
ció de la foscor al renaixement”,
expressa el mateix artista. En to-

tal es farà una tirada de 99 còpies 

d’aquesta litografia. Per a l’alcalde, 

Josep Mayoral, iniciatives com la 

del No Sopar són una manera de 

“buscar recursos a curt termini, 
per gestionar el dia a dia, sense 
perdre la perspectiva del demà i 
de mirar endavant”. x.l.

s’han fet una desena de tallers te-

lemàtics i s’han atès centenars de 

trucades diàries. A més, activitats 

de suport com fisioteràpia o tir amb 

arc no s'han aturat. “La pandèmia 

x.l.

ENTITATS L'ASSOCIACIÓ FA UNA CRIDA A LA COL·LABORACIÓ PER LA REDUCCIÓ D'INGRESSOS

Oncovallès substitueix el sopar

benèfic anual per una "taula 0"

OBSEQUI  El voluntari Josep Botey mostra la litografia d'Alberto Laporta

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

14/09 Manuel Rodríguez Tortosa  90 anys

14/09 Ana Bautista Cano  87 anys

14/09 Montserrat Harto Bufí  69 anys

15/09 Carmen Bernier Guerrero  80 anys

15/09 Loreto Cantal Calm  87 anys 

16/09 Agustí Salgado Micolau  80 anys  

16/09 Antonio Mangas Vivas  58 anys  

16/09 Juan Cámara Cámara  56 anys

16/09 Ana López Galera  92 anys

17/09 Esteban Castillo Sánchez  71 anys

17/09 Araceli Pérez Mora  82 anys 

17/09 Pau Pujol Canet  70 anys      

17/09 Assumpció Espelt Gassó  71 anys

18/09 Encarna Castejón Ayllán  93 anys 

18/09 Silvano Molina Figueras  41 anys 

19/09 Carme Rovira Serra  89 anys

19/09 Leonardo Casas Fornier  84 anys

19/09 Patrocinio Prados Acosta  89 anys

19/09 Rosario Toro Rincón  77 anys

19/09 Luisa Pascual Rodríguez  64 anys

19/09 Jaime González Alquinga  60 anys

20/09 Rosa López Castillo  73 anys

20/09 Salvador Vilà Sánchez  83 anys

20/09 Salvador Peña Ruiz  84 anys  

20/09 Anna Mompart Payet  49 anys

21/09 Francisca Corral Cruz  89 anys

Una de les iniciatives previstes enguany per recaptar diners era l’OnCodines 

Trail, un repte esportiu solidari en què 112 equips d'entre quatre i sis participants 

cadascun havien de córrer 70 quilòmetres o bé caminant-ne 55 per diversos 

municipis del Vallès Oriental, com Granollers i les Franqueses. La prova 

s’havia de fer el març passat, però a causa de la Covid va quedar ajornada fins 

al novembre. Ara els organitzadors han decidit ajornar-la novament fins al març 

de l’any que ve, tot i que el 21 de novembre es farà una acció telemàtica singular: 

"Volem que els equips facin un recorregut per on vulguin i que ens enviïn 
el track", diu Lluís Vilalta. El 50% de la recaptació de la prova es lliurarà aquest 

mateix any a Oncovallès. "Ara tenim 82.000 euros, i la idea és inscriure més 
equips per mirar d’arribar als 100.000 el 20 de març", diu Vilalta.

L'OnCodines Trail, ajornat al març

GRANOLLERS. Diumenge, regidors 

de Primàries Catalunya de vuit 

municipis van fer una reunió de 

coordinació a Granollers. Concre-

tament, hi van participar repre-

sentants de Canet de Mar, Cen-

telles, Palau-solità i Plegamans, 

el Vendrell, Rasquera, Guissona, 

Montornès i Granollers. En el cas 

de Granollers, la representació 

va estar encapçalada per Joan Ri-

cart, Carles Canet i Jordi Planas, en 

substitució de la regidora Mònica 

Ribell, que no va poder ser-hi per 

motius laborals. Amb tot, Ribell va 

cloure la trobada per mitjà de vi-

deoconferència, en què destacava 

"la importància de cooperar en 
aquest projecte a escala muni-
cipal" i celebrava "l'assistència 
de representants del màxim 
nombre de municipis possibles, 
malgrat les restriccions sanità-
ries trobar-nos tots".

Cooperació intermunicipal
En la sessió es van tractar les pro-

blemàtiques i les qüestions que 

els diversos representants troben 

als seus municipis, tant en l’àmbit 

POLÍTICA REGIDORS DE VUIT AJUNTAMENTS DEL PAÍS TRACTEN LA COORDINACIÓ ENTRE MUNICIPIS

Trobada de regidors

de Primàries a Granollers

de les corporacions municipals, 

com de l’organització de les seves 

respectives assemblees i equips de 

coordinació. En aquest sentit, els 

regidors consideren essencial la 

cooperació intermunicipal, "amb 
la transparència, participació 
ciutadana i independència com 
a pilars fonamentals del movi-
ment", i proposen la cooperació 

entre ells per preparar actuaci-

ons conjuntes, com la redacció de 

mocions, l'anàlisi de pressupostos 

i ordenances fiscals, etc. D'altra 

banda, tots els regidors van coin-

cidir en la confiança en el projecte 

de Primàries Catalunya, impulsat 

en els seus inicis per l’ANC, i que 

consideren que "ha de tenir un 
paper important en la relació 
amb els partits polítics".

L'entitat obsequia els donants amb una litografia d'Alberto Laporta

L'Ateneu Popular La Tintorera, obert 

L'Ateneu Popular La Tintorera, de les Franqueses, va reobrir les portes el cap 
de setmana després d'uns mesos a mig gas i amb activitats virtuals. L'estrena 
oficial del local coincideix amb l'activació d'un programa d'actes estables, 
que van arrencar dijous amb una exposició i van seguir amb una sessió 
musical, un cinefòrum i una xerrada a càrrec de la comissió promotora de 
l'ILP de protecció del Montseny. Els actes continuen aquest cap de setmana.

xavier solanas

L'ESPAI TÉ PROGRAMADES DIVERSES ACTIVITATS AQUEST MES

Rebuig a la reducció de trens a l'R3 
Catalunya en Comú al Vallès Oriental ha criticat la supressió de sis trens 

diaris a l'R3 entre l'Hospitalet i Granollers-Canovelles i ha donat suport a 

les reivindicacions de la plataforma Perquè no ens fotin el tren. La formació 

s'ha compromès a traslladar la queixa a les administracions pertinents. 

L’eurodiputat Jordi Solé i la filò-

loga Carme Ballús presentaran 

dissabte (12 h), a la plaça de l’Es-

polsada de Corró d’Avall, el llibre 

Tornarem a vèncer (editat per 

Ara Llibres, de Som*), que recull 

la proposta estratègica del presi-

dent d’ERC, Oriol Junqueras, i la 

secretària general, Marta Rovira. 

Dilluns (19 h) es presentarà al cen-

tre cultural de Can Palots de Cano-

velles, amb el diputat Josep Maria 

Jové, qui també serà dimecres a 

la biblioteca Ca l'Oliveres de Lliçà 

d'Amunt (19 h). Dimarts, la dipu-

tada Najat Driouech presentarà la 

proposta dels republicans a Mon-

tornès (19 h). Tornarem a vèncer

té programats 35 actes promoci-

onals a la comarca fins al 30 d’oc-

tubre. A Granollers la presentació 

està prevista per al 8 d’octubre.

'Tornarem a vèncer', d'ERC, es 
presenta dissabte a Corró d'Avall
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Programa
d’activitats
per a l’empresa 
i l’emprenedoria

OCTUBRE 2020

C. Camí del Mig, 22

Polígon Industrial 

Palou Nord

Tel. Granollers Mercat: 

93 861 47 83

Tel. Cambra de Comerç

Delegació de Granollers: 

902 448 448  ext.1033

08401 Granollers

www.canmuntanyola.cat
Amb el suport de:

PROGRAMACIÓ DESTACADA

1 OCTUBRE
9 a 14 h. Formació bonificable de 10 h.
CONDUEIX AMB ÈXIT EQUIPS 
DE PRODUCCIÓ, MAGATZEM, 
MANTENIMENT.
La Cambra de Comerç 
Delegació de Granollers 

2 OCTUBRE
9.30 a 12 h. Sessió informativa. 
Emprenedoria. 
PLA D’EMPRESA I CANVAS - 
ONLINE
Granollers Mercat

9 a 14 h. Formació bonificable de 5 h.
TALLER PERFECCIONAMENT 
INCOTERMS 2020.
CASOS PRÀCTICS. 
La Cambra de Comerç 
Delegació de Granollers

 
5 OCTUBRE
14.30 a 16 h. Formació. 
Comerciants.
TRUCS I CONSELLS 
PER FER STORIES 
I CREAR COMUNITAT. 
Granollers Mercat

6 OCTUBRE
10 a 11.30 h. Jornada. 
Empreses. 
INCENTIUS A LA INNOVACIÓ 
EN EL CONTEXT ACTUAL.
La Cambra de Comerç 
i Granollers Mercat

LES ACTIVITATS ORGANITZADES PER GRANOLLERS MERCAT SÓN SUBVENCIONADES I GRATUÏTES PELS ASSISTENTS AMB PRÈVIA INSCRIPCIÓ

9 a 14 h. Formació bonificable de 15 h.
MANIPULACIÓ DE DADES ACCÉS. 
La Cambra de Comerç 
Delegació de Granollers 

7 OCTUBRE
14.30 a 16 h. Formació. Comerciants. 
INSTAGRAM LIVE. FIDELITZA A LA 
TEVA CLIENTELA AMB ELS DIRECTES. 
Granollers Mercat

10 a 12.30 h. Programa. 
R-Digital. Empresa i emprenedoria.
PLA DE COMUNICACIÓ I MÀRQUETING 
PER A NOUS NEGOCIS.
Granollers Mercat

8 OCTUBRE
10 a 11.30 h. Jornada Innovació 
i digitalització. Empreses.
IMPLANTACIÓ BÀSICA 
DE LA GESTIÓ DIGITAL.
La Cambra de Comerç 
Granollers Mercat

13 OCTUBRE
10 a 12.30 h. Formació. 
Empresa i emprenedoria.
COOPERA PERQUÈ EL TEU NEGOCI 
SIGUI VISIBLE ABANS.
Granollers Mercat

14 OCTUBRE
10 a 12.30 h. Formació. 
Empresa i emprenedoria.
INSTAGRAM PER A PROMOURE 
EL TEU NEGOCI.
Granollers Mercat

15 OCTUBRE
14.30 a 16.30 h. Formació. Comerciants. 
EINES I TECNOLOGIES ÚTILS PER 
AL TEU COMERÇ MITJANÇANT 
APLICACIONS MÒBILS.
Granollers Mercat

9 a 14 h. Formació bonificable de 35 h.
GESTIÓ ADMINISTRATIVA 
EN COMERÇ EXTERIOR.
La Cambra de Comerç 
Delegació de Granollers

16 OCTUBRE
9.30 a 12 h. Sessió informativa. 
Emprenedoria. 
COM MUNTAR UNA EMPRESA 
ONLINE.
Granollers Mercat

19 OCTUBRE
9.30 a 13 h. Workshop R-Digital. 
Empresa i emprenedoria.
SOCIAL LISTENING: 
MONITORITZACIÓ DE XARXES 
SOCIALS.
Granollers Mercat

14.30 a 16.30 h. Formació. Comerciants. 
CANVA. CARTELLERIA PER A 
CAMPANYES COMERCIALS. 
Granollers Mercat

9 a 14 h. Formació bonificable de 15 h.
PREVENIR I GESTIONAR QUEIXES 
I RECLAMACIONS. 
La Cambra de Comerç 
Delegació de Granollers

20 OCTUBRE
10 a 13 h. Programa R-Digital. 
Empresa i Emprenedoria.
CONEIX ELS REQUISITS LEGALS 
I FISCALS DE LA VENDA ONLINE.
Granollers Mercat

22 OCTUBRE 
9 a 14 h. Formació bonificable de 10 h.
FORMACIÓ DE MICROSOFT 365.
La Cambra de Comerç 
Delegació de Granollers

27 OCTUBRE
9.30 a 11.30 h. Jornada. Empreses. 
OPORTUNITATS DE NEGOCI AMB BÈLGICA 
(ONLINE).
Boil Fernández i Granollers Mercat

28 OCTUBRE
9 a 14 h. Formació bonificable de 15 h.
EINES AVANÇADES D’EXCEL. 
La Cambra de Comerç 
Delegació de Granollers

29 OCTUBRE
10 a 12.30 h. Formació de 8 h.
Empresa i emprenedoria.
ORGANITZA’T AMB EFICÀCIA. TÈCNIQUES 
DE GESTIÓ I PLANIFICACIÓ DEL TEMPS.
Granollers Mercat

30 OCTUBRE
9.30 a 12 h. Sessió informativa. 
Emprenedoria. 
COM MUNTAR UNA EMPRESA ONLINE.
Granollers Mercat

2•1•0 : GO!
AL TEU COSTAT PER AVANÇAR

CELEBRA-HO AMB NOSALTRES DEL 21 AL 30 DE SETEMBRE

VEGADES EL PLA RENOVE (1)

ANY D’ASSEGURANÇA A TOT RISC (2)

% TAE: 10.000€ SENSE INTERESSOS EN 48 MESOS. IMPORT RESTANT AL COMPTAT (3)

2

1

0

EUTRASA · C. Catalunya, 39 · LES FRANQUESES DEL VALLÈS · T. 93 849 41 00 · www.eutrasa.com

Gamma SUV 2008: Valors WLTP: Consum de carburant (l/100 km) mínim i màxim de 4,21 a 7,23 en cicle combinat - Emissions CO2 (g/km) mínim i màxim de 110,52 a 162,81 en cicle combinat. Valors NEDC: Emissions de CO2 (g/km) des de 96 fins a 114. Gamma Peugeot 308: Valors 
WLTP: Consum de carburant (l/100 km) mínim i màxim de 4,4 a 7,5 en cicle combinat - Emissions CO2 (g/km) mínim i màxim de 115 a 174 en cicle combinat. Valors NEDC: Emissions de CO2 (g/km) des de 96 fins a 148. Gamma 208: Valors WLTP: Consum de carburant (l/100 km) 
mínim i màxim de 4,21 a 7,23 en cicle combinat - Emissions CO2 (g/km) mínim i màxim de 110,52 a 162,81 en cicle combinat. Valors NEDC: Emissions de CO2 (g/km) des de 90 fins a 125. Més informació a la secció WLTP de la pàgina web de peugeot.es (http://www.peugeot.es).

(1) 2 vegades el Pla Renove: Fins a 8.000€ de descompte sobre el PVPR a la Península i les Balears per a persones físiques consumidores, per la compra d’un turisme nou de la gamma Peugeot en estoc, amb comanda entre el 21/09/2020 i el 30/09/2020 i matriculat abans de final 
de mes (inclou impostos, transport, descomptes i PLA RENOVE que implica el desballestament d’un vehicle M1>10 anys o un vehicle N1>7 anys a nom del propietari que adquireixi el vehicle). Oferta vinculada a l’obtenció de l’ajuda Pla RENOVE finançada pel Ministeri d’Indústria, 
Comerç i Turisme. Incompatible amb altres accions promocionals. Consulti l’oferta per models a www.peugeot.es. 
(2) Regal del primer any de l’assegurança a tot risc amb franquícia flexible amb la companyia Mutua Madrileña Automovilista, SSPF, d’assegurances i reassegurances, subjecta a normes de contractació, subscripció, condicions generals i clàusules limitatives i mediada per PSA 
Financial Services Spain, EFC, SA, agent d’assegurances vinculat inscrit en el Registre de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions amb la clau AJ-171. Oferta de PSA Financial Services Spain, EFC, SA vàlida per a comandes de clients particulars entre el 21/09/2020 i 
el 30/09/2020 que financin el vehicle. Condicionat a acceptació financera. 
(3) Finançament sense interessos: Oferta vàlida per a clients particulars que adquireixin un vehicle turisme fins al 30 de setembre de 2020. Oferta subjecta a finançament amb PSA Financial Services Spain EFC, SA. Durada: 36 o 48 mesos. TIN 0%, comissió d’obertura 0%, TAE 0%, 
import màxim finançat 10.000 €, import restant al comptat. Interessos subvencionats per PSAG Automóviles Comercial España, SA. Oferta no acumulable.
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Promou:

L’Editorial, als efectes previstos a l’article 32.1 paràgraf segon del vigent TRLPI, s’oposa expressament a que qualsevol de les pàgines d’aquesta obra o parts d’ella siguin utilitzades per a la realització 
de resums de premsa. Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot realitzar-se amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepció 
prevista per la llei. Dirigeixi’s a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necessita fotocopiar o escanejar fragments d’aquesta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)

Centre Audiovisual de Roca Umbert
08401 Granollers · T- 93 861 49 41 (ext. 5207)
somgranollers.cat     somlesfranqueses.cat

Capçalera fundada el 2015

Premi de periodisme Eugeni Xammar d’Òmnium Cultural (2017)

economia
social
aracoop

Editor Ramon Torrents rtorrents@som.cat Direcció Montse Eras meras@som.cat Departament Comercial publicitatdiarisom@som.cat Redacció Xavier Lloreda 
xlloreda@som.cat Alba Cabrera acabrera@som.cat  Disseny Gràfic dissenydiarisom@som.cat Fotografia Xavier Solanas Administració administraciodiarisom@
som.cat Impressió Impresa Norte Distribució Nous Sistemes de Distribució Dipòsit legal B-12952-2015 ISSN: Edició impresa: 2385-7420 Edició digital: 2385-7439 
Tancament de l’edició 20.17 h del 23 de setembre

somgranollers@som.cat somlesfranqueses@som.cat

Fa uns 10 dies el Parlament de Catalunya va aprovar una llei que pretén 

regular el preu dels lloguers d'habitatge per evitar que l'augment desmesurat 

comporti l'exclusió de les ciutats amb més pressió del mercat. Aquesta 

proposta no seria necessària si la societat en general tingués més en compte 

el bé comú, en comptes de deixar-se seduir pel capitalisme ferotge. A banda 

dels grans tenidors que especulen amb el mercat immobiliari, aquesta pràctica 

sovint arriba al petit propietari que vol engreixar les rendes amb la mateixa 

dinàmica. Això no només perjudica les famílies que han de dedicar un alt 

percentatge del seu sou a pagar l'habitatge –si és que hi poden accedir–, sinó 

que també és una circumstància que està agreujant la ja difícil situació actual 

del comerç, molt tocat per les mesures de confinament i distanciament social 

decretades arran de la Covid-19. Només cal passejar pels principals centres 

comercials de Granollers per veure com està afectant la crisi del coronavirus 

als establiments, alguns dels quals, després de mesos sense facturar o in-

gressant el mínim, s'han trobat amb propietaris que segueixen pensant que el 

carrer Anselm Clavé és la milla d'or del Vallès. Sens dubte, el model comercial 

de Granollers durant anys ha estat capaç d'atraure, no només el seu veïnat, 

sinó també molts clients del Vallès Oriental i altres comarques de l'entorn. 

En els mesos que portem d'any, però, un 10% dels comerços de la ciutat han 

abaixat la persiana. Els propietaris han de ser part de la solució. Si no és per 

compromís social, que egoistament pensin que, si desmantellen la vitalitat 

comercial de la ciutat, els seus locals valdran ben poc.

PROPIETARIS CORRESPONSABLES

Editorial

er independent és un dret na-
tural de tot ésser humà. No 
el perd en formar part d’una 
col·lectivitat política. Com 

gestiona un català la seva llibertat, per 
exemple, en un Estat com l’espanyol? Dit 
d’una altra manera, com respecta l’Es-
tat la llibertat d’un català? La resposta 
de l’Estat serà complint la llei. Personal-
ment penso que aquesta resposta és una 
fugida al buit. Li dono moltes voltes al 
tema i no trobo la resposta a la pregunta 
de si és possible ser de veritat indepen-
dent formant part d’un poble que no és el 
teu, perquè Espanya no és el meu poble.

Tal com funciona la política al segle XXI, 
la independència dels pobles es pot asso-
lir amb un percentatge de vots superior al 
51%. I m’he preguntat, com s’ha de fer a 
Catalunya per superar aquest percentat-
ge? Sóc independentista, però els partits 
demòcrates que són el punt d’arrencada 
per assolir la independència no conven-

El valor dels pobles més preuat
cen. Només les persones poden. És im-
prescindible crear una ambient creïble i 
desitjable de llibertat. La garantia és la veu 
del poble. Els ciutadans independentistes 
convençuts han de carregar sobre les se-
ves espatlles aquesta responsabilitat. És 
imprescindible fer desitjable la indepen-
dència i el primer pas és fer-la creïble.

El primer argument de credibilitat rau 
en l’exemple. Som tots els independentis-
tes una bona imatge cívica? Es diu que una 
imatge val per mil paraules. Som capaços 
els independentistes de pronunciar mil 
paraules sense que els oients s’aixequin 
de la cadira? Parlant es pot donar una 
bona imatge. Dissortadament també pot 
ser dolenta. La paraula d’un respectuós 
amb l’altre és escoltada. És important la 
paraula. Els independentistes que no som 
de cap partit, sent demòcrates, podem fer 
una bona tasca. La nostra tasca ha de ser 
útil per als partits independentistes i s’és 
útil des de la democràcia en llibertat cap 
a la independència. Penso que a casa nos-
tra aquest moviment l’ha de liderar l’ANC. 
Granollers per la independència ha de 
moure’s en la creació d’una humanitat lliu-
re, justa, solidària i creativa. La indepen-
dència és el valor dels pobles més preuat.

S

JOAN SALA VILA
Escriptor i activista 

cultural i polític

Santa Agnès on cada matí de diumenge 
anava amb el pare o la felicitat dels estius 
al Santuari de Puiggraciós, entre alzines, 
roures, brucs i l’olor tan especial de les 
guineus del collet de can Tripeta. Què se’n 
deu haver fet d’aquella serp que empai-
tava llangardaixos i del cau del toixó, i de 
l’elegància de la salamandra vestida de 
taxi de Barcelona, i de la molsa flonja i hu-
mida que ens emportàvem a casa durant 
les festes de Nadal i moria sota els camells 
màgics? Què se n’ha fet, on collons és, per 
què no ens van avisar que tot això anava 
tan de pressa?

Avui, encara ens queden esparregueres 
i ginebrons, i castanyers que són autènti-
ques obres d’art, però nosaltres, nosaltres 
on som. Per què no sortim del cau?

Ja és de nit i al balcó, assegut en una ca-
dira, entre geranis empresonats i esperant 
que tornin aquelles fosques orenetes que 
no sempre tornen, mato el temps i tiro en-
rere, rebobino i construeixo una vida mi-
llor, uf, quantes coses canviaria... Després 
reacciono i em fico al llit amb en Pla, en 
José Luis Suárez, en Sagarra, en Nicanor 
Parra... i viatjo entre els fulls d’aquests ar-
tefactes tan fora d’ús que en deien i encara 
en diem llibres.

–Què fa tota aquesta gent dins el llit? –
Em diuen–. I tanco el llum, apago els ulls i 
intento somniar amb un prat verd, ple de 
vaques que rumien fulles de marihuana.

o, com els meus amics Tetó i Hele-
na o la meva germana Marga, 
m’hauria d’haver dedicat a acaro-
nar la terra, regar-la i veure parir 

els seus fruits. Plantar i collir tomàquets, 
enciams, cols, síndries... passejar suat, 
amb l’aixada a l’espatlla i la terra entre les 
ungles pels prats i els marges dels indrets 
magnífics que encara ens queden. Pasturar 
ovelles i abelles, robar llana i robar mel, 
com ho fa el gran Tatú, donar de menjar 
les gallines, tenir gossos, gats, oques des-
calces i ànecs, també, així com filosofar 
amb tota mena d’animals: cabrits, cavalls 
i marrans que mai ens enganyen i acostu-
men a ser molt menys porcs que nosaltres.

Mirar al cel i blasfemar recargoladament 
per manca o per excés de pluja, sembla que 
amb l’educació que hem rebut en aquest 
país, Déu sigui el culpable de tot el què ens 
passa, bo o dolent, aquí es blasfema d’una 
manera bèstia i barroca.

Sí, m’hauria agradat ser camperol, patir 
fred, patir calor, llevar-me entre la lluna i el 
sol, i fer el possible per ser més feliç, objec-
tiu al qual gairebé tots aspirem.

I és que, senyores i senyors, m’agraden 
més els ànecs que els funcionaris d’hisen-
da, molt més que els registradors de la pro-
pietat. M’agraden més els senglars que els 
administradors de la propietat immobili-
ària, els policies nacionals, els banquers, 
els notaris i els seus empleats, els militars, 
els reis o els inspectors que inspeccionen 
qualsevol cosa que cal inspeccionar. I amb 
això no vull dir que no siguin necessaris, 
què sé jo, només vull dir això, que m’agra-
den molt més les vaques.

Tot sovint, al davant la pantalla de l’or-
dinador i entre les clàusules de qualsevol 
contracte espès, entre les descripcions 
de finques, entre llegats o adjudicacions 
hereditàries, visualitzo aquell bosc de 

J

M'AGRADEN LES VAQUES

Tot sovint, al davant de la pantalla 

de l'ordinador, visualitzo aquell

bosc de Santa Agnès on cada matí

de diumenge anava amb el pare o

la felicitat dels estius a Puiggraciós

SANTI MONTAGUDDes del balcó

CIBERACTIVITAT Segueix-nos a @DiariSomGRN

Trajecte Granollers 8.50- Sants 9.24 
del tren direcció Castelldefels que 
hauria de durar 34'. Agafo el tren a 
Granollers 8.59. Arribo a sants a les 
9.51. Trajecte de 52' (19' de retard 
respecte l'horari establert) @rodalies

Alejandro Delgado @77delg Victor Oliveras @vopiss

@gencat @granollers @QuimTorraiPla
15 dies més per a les restriccions a 
l'hostaleria a Granollers... ens ajudareu 
d'alguna manera a complir els nostres 
contractes de lloguer?
Ens heu abandonat fa mesos!



DJ, 24 SETEMBRE 2020 17

OPINIÓ

uan parlem de poder sovint ens re-

muntem a la figura de Maquiavel. 

Algú que fins i tot té una expressió 

pròpia com maquiavèl·lic, que ve a 

definir aquella persona recaragolada que úni-

cament pensa en ella i que està disposada a se-

parar-se de qualsevol criteri moral per a acon-

seguir els seus objectius: "el fi justifica tots els 

mitjans". I ja per rematar, també podem con-

cloure que l'home és dolent i egoista per natu-

ralesa, incapaç de donar respostes col·lectives 

a les coses. I, per tant, pot ser fins i tot positiu 

que aquest poder central ens controli i ens re-

guli: "l'home és un llop per a l'home".

Com diria el meu avi, aquest debat "és més 

vell que anar a peu". Maquiavel no deia això, 

ans el contrari, el que Maquiavel deia és que 

el poder es podia explicar separat de la moral 

i que, per tant, era explicable des de la raó i la 

lògica. I per altra banda, aquesta visió negati-

va de l'ésser humà no ha estat res més que el 

que els conservadors s'han aixecat a dir cada 

cop que l'espècie humana ha donat il·lusions 

a aquells que creiem que les persones són 

iguals i que la lluita per la seva igualtat econò-

mica i social és l'únic camí. Des de la revolució 

francesa, fins a la vaga de la Canadenca o la 

revolució russa, sempre el discurs ha estat el 

Apoderem-nos! mateix, deprimir per a mantenir l'ordre social.

Ara que més o menys estem tots deprimits 

i a l'espera a què la depressió forta arribi, 

l'econòmica, i per tant l'empobriment del 

90% dels que llegim aquest diari, sembla que 

tornem a algun punt anterior de la partida. 

Quan semblava que començaven a acabar tots 

els conflictes que ens havien assolat i potser 

la democràcia i l'economia de mercat triom-

faven i alguns començaven a imaginar que 

la igualtat podria arribar per aquesta via, de 

cop hem tornat al punt més inicial. I en aquest 

recorregut no hem resolt cap dels problemes 

que havíem de resoldre. Les tradicions políti-

ques que ens han dut aquí i el consens que ha 

sustentat aquest període és esgotat. El libera-

lisme polític no té més suc per treure al sis-

tema, la socialdemocràcia ni guanya cap dret 

ni en defensa cap altre, el feixisme i l'extrema 

dreta s’estan enfortint. I podríem així seguir 

parlant durant dies sobre tot el que no funcio-

na i tot el que no hem fet bé.

Però, al cap i a la fi, el que la pandèmia ens 

demostra, és que res no és etern i que podem 

tornar a començar. Fa dies, veiem per primer 

cop en molt temps una notícia realment posi-

tiva, com la victòria que el moviment per l'ha-

bitatge, amb la tasca més visible del Sindicat 

de Llogateres, ha aconseguit amb la nova llei 

de regulació del lloguer. Que és irremeiable 

que el món vagi cap al camí del pedregar és 

una opinió i no un fet. I qui vulgui canviar les 

coses és a qui li pertoca portar la contrària a 

aquesta opinió. El temps dirà qui guanya, però 

aquesta victòria ens pot donar algunes pistes. 

Carrer, mobilització i lluita.

Q

RICARD URBISTONDO
Estudiant de Ciències Polítiques

L'ACUDIT de Manel Fontdevila

Bústia

Mascareta

Sóc una ciutadana a qui li agrada molt 

caminar i sent efectiva l'obligatorietat 

de dur la mascareta, vaig constatant dia 

sí dia també la seva absència en molts 

adolescents. Aquesta és una realitat 

que considero clarament com una falta 

de respecte envers els que sí que com-

plim amb el nostre deure com a ciuta-

dans. Al marge de l'educació cívica i 

ètica de cadascú, no hem d'oblidar que 

no deixa de ser una obligació. Una obli-

gació per a tots. Joves i grans.

ANNA M. MUNTADA / GRANOLLERS
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Auto Bertran, Citroën a Granollers, presen-

ta el Nou C3, l'evolució del best-seller de la 

marca a tot el món, amb 750.000 unitats 

venudes d'aquesta tercera generació de C3 

des del seu llançament a finals de 2016. 

Berlina amb un look modern i protector, 

el nou C3 no s'assembla a cap altre model 

de vehicle del seu segment. Es distingeix 

per una personalitat acolorida i un con-

fort incomparable. De fet, personalització i 

confort són les dues paraules clau amb les 

Auto Bertran presenta el nou Citroën C3 
A les noves instal·lacions de la marca a Automòbils Bertran

AUTO BERTRAN - CITROËN GRANOLLERS
carretera N-152a, km 25,5 · Granollers

Tel. 638 25 40 38 · www.citroengranollers.com

L'APARADOR

DE LA SETMANA

Peugeot escriu 

una nova pàgina 

a la seva història i 

celebra, aquest 26 

de setembre, 210 

anys d'existència. 

I ho fa amb unes 

ofertes històri-

ques per a tots els 

seus clients i amb 

un nou logotip 

inspirat en la fir-

ma més antiga que 

existeix de la mar-

ca creada l’any 1858. 2.1.0. Let’s Go és l’es-

lògan que la marca francesa ha escollit per 

celebrar aquesta efemèride. Es tracta d’una 

picada d’ullet als 210 anys de trajectòria de 

Peugeot a la qual han donat forma creatius, 

enginyers i dissenyadors que, des de fa més 

de dos segles, es qüestionen les normes per 

reinventar els estàndards de la mobilitat. 

Un canvi radical de disseny que s’ha vist 

accentuat els últims 4 anys amb la presen-

tació de models amb una estètica trenca-

dora que han aconseguit premis mundials 

Eutrasa celebra els 210 anys de la
marca Peugeot amb ofertes històriques

EUTRASA PEUGEOT
carrer Catalunya, 39 · Les Franqueses del Vallès

Tel. 93 849 41 00 · www.eutrasa.com · info@eutrasa.com

quals es pot definir el nou Citroën C3, que 

estrena nou frontal, inspirat en els últims 

concept-cars de la marca. S’ofereix amb una 

gran varietat de configuracions, tant en l'ex-

terior com en l'interior, amb la possibilitat 

de personalitzar el model al gust de l’usuari. 

Podeu provar-lo a la nova ubicació de 

Citroën Auto Bertran, (al mateix recinte 

d'Opel - Automòbils Bertran: ctra. N-152a, 

km 25,5 a Granollers) o, si ho preferiu, po-

deu demanar cita trucant al 638 25 40 38.

com el prestigiós Car of the Year o el premi 

al Interior más Bello del Año. A part d’oferir 

als clients unes ofertes comercials irrepe-

tibles i úniques, Peugeot llançarà el 26 de 

setembre, i durant tot el mes d’octubre, una 

campanya internacional a les xarxes socials 

amb el hashtag #210yearswithpeugeot. 

Tots els clients que visitin les instal·laci-

ons d'Eutrasa fins al proper 30 de setembre 

podran aprofitar descomptes, regals i sor-

preses que Eutrasa i Peugeot han preparat 

per aquesta celebració tan especial.

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

Des de 1987
La garantia per a empreses 
i candidats

Assessoria d’empreses ubicada a 
Parets precisa incorporar: 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A 
(MEDIA JORNADA) 
Contractació inicial de 3 mesos a mit-
ja Jornada. Tasques auxiliars comp-
tables (Mecanització comptable 
de factures, Apunts bancaris etc...) 
Imprescindible experiència amb el 
programa A3 CON. Horari de 9.30h 
a 13.30h o de 10h a 14h. Sou segons 
conveni: 605€ bruts mensuals. 

Empresa fabricante de maquinaria y 
mantenimiento de maquinaria indus-
trial ubicada en Granollers precisa 
incorporar:  
MECÁNICO/A AJUSTADOR. 
La empresa se dedica a: Construc-
ción a medida de Prensas Hidráulicas, 
150Tn, 300Tn, 500Tn, etc... Diseños de 
proyectos y construcción a través de 
Oficina Técnica propia Mecanizado 
de piezas en general, Torno, Fresas, 
Ajuste Calderería industrial, hierro, 
inoxidable. Mantenimiento de todo 
tipo de Empresas y Maquinaria Tala-
drados y Roscados. Candidatos/as con 
experiencia mínima de 5 años como 
mecánico/a ajustador para trabajar en 

el taller y también haciendo ajustes en 
las instalaciones de los clientes (ámbito 
Provincia Barcelona). Se ofrece contrato 
directo con la empresa. Contrato indefi-
nido. Sueldo negociable. 

Multinacional líder en el sector plásti-
co precisa para sus instalaciones en el 
Vallès Oriental: 
TÉCNICO/A DE COMPRAS  
En dependencia, de la Dirección de 
Compras, su misión principal será la de 
planificar y gestionar los pedidos, su 
recepción, el almacenaje de los apro-
visionamientos, controlará el estado del 
stock y el funcionamiento de los alma-
cenes, siendo sus funciones principales 

el taller y también haciendo ajustes en el taller y también haciendo ajustes en las siguientes: · Gestionar los aprovi-
sionamientos y nivel de stocks, garan-
tizando un nivel óptimo de inventario 
y un eficiente funcionamiento de los 
almacenes. · Gestionar los indicadores 
de la actividad de Logística y Aprovisi-
onamientos, reportando la información 
de manera periódica a la Dirección de 
Operaciones. Formación a nivel CFGS 
Administración, Ingeniería Industrial,... 
Se valorará experiencia en puesto si-
milares, compras, aprovisionamiento, 
logística. stocks, etc... Nivel medio In-
glés. Nivel alto informático. Se ofrece 
contrato directo con la empresa. Hora-
rio: de 9h a 14h y de 15h a 18h. Salario 
según convenio. 

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. CA-01012
Casa unifamiliar en 
venda a GRANOLLERS
de 193 m2, 3 habitaci-
ons i sala de jocs amb 
ampli despatx, dos 
banys i un lavabo, ter-
rassa de 48 m2 amb 
sortida al menjador i 

cuina i garatge.
Preu: 345.000€ 
Teléfon de contacte: 
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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GRANOLLERS. Els Premis Europeus 

a la Promoció Empresarial 2020 

han guardonat, en la categoria de 

suport al desenvolupament dels mercats verds i l'eficiència en els 
recursos, el programa Granollers 

entra en Simbiosi, impulsat per 

l'Ajuntament de Granollers. El jurat 

ha valorat el treball per promoci-

onar l'economia circular en la in-

dústria, afavorint la sostenibilitat, 

la competitivitat i la col·laboració 

entre el teixit industrial granollerí.

Granollers entra en Simbiosi impulsa una gestió més eficient 
i sostenible dels recursos i dels 

entorns industrials, especialment 

els residus i l'energia, aplicant els 

principis de la simbiosi industrial i 

incorporant la visió de l'economia 

circular en les pràctiques empresa-

rials. El programa valora la proxi-

mitat i potencia la col·laboració en-

tre les empreses de Granollers per 

generar entorns que afavoreixin la 

sostenibilitat i la competitivitat si-

multàniament.

També promou la col·laboració 

empresarial a diferents nivells, fent 

arxiu

DEIXALLERIA INDUSTRIAL  Al polígon Jordi Camp, una acció del projecte

EMPRESES  GRANOLLERS ENTRA EN SIMBIOSI PROMOU LA GESTIÓ EFICIENT DELS RECURSOS

de la simbiosi un element diferen-

cial del teixit productiu local, tre-

ballant per maximitzar l'ús dels re-cursos, la transició energètica cap 
a energies renovables i la millora 

mediambiental del territori.

El programa compta amb la par-

ticipació de les associacions dels 

polígons de la ciutat, i entre les lí-

nies d'actuació destaquen els pro-

jectes col·laboratius ja en marxa, com el gestor energètic compartit, 

la deixalleria industrial o la gene-

ració solar compartida. A més, s'ha 

creat la plataforma GRID Grano-

llers per donar sortida a recursos no aprofitats i enfortir la relació 
entre les empreses locals.

Des de Can Muntanyola, Centre 

de Serveis a les Empreses, es fa as-

sessorament en economia circular 

a les empreses i s’acompanya en 

l'anàlisi d'oportunitats de simbiosi 

per a la indústria. i

Premi europeu a la Promoció
Empresarial al foment de
l'economia circular a Granollers

L’àrea de Desenvolupament Eco-

nòmic, Turisme i Comerç de la 

Diputació i la patronal CECOT van 

lliurar dilluns, en el marc del Saló 

BizBarcelona –el Saló de l’Ocupa-

ció–, els Premis Reempresa, un re-

coneixement a l'esforç i els resul-

tats obtinguts pels 35 punts locals 

Reempresa que actualment hi ha a 

la demarcació de Barcelona. 

L’Ajuntament de Granollers va  

ser doblement guardonat en 

aquesta edició dels premis. D’una 

banda per ser el punt local de la 

demarcació amb major nombre 

d’empreses cedents (31), seguit 

de la Fundació Tecnocampus 

Mataró-Maresme, amb 29, i de 

l’Ajuntament de Sabadell, amb 

15. D’altra banda, l’Ajuntament 

de Granollers també va rebre un 

reconeixement per ser una de les 

tres entitats o institucions amb major nombre de casos d’èxit acreditats (8 casos d’èxit), junta-

ment amb els consistoris de Santa 

Coloma de Gramenet (8) i Badalo-

na (7) i la Fundació Tecnocampus Mataró (9 casos d’èxit).
Durant el lliurament de premis, 

la diputada de Desenvolupament 

Econòmic, Turisme i Comerç de 

la Diputació, Eva Menor, va desta-

car el paper dels ajuntaments en 

la sortida de la crisi actual i va as-

segurar que "hem d’enfortir les 

economies locals perquè una 

economia local forta és una eco-

nomia de país forta". El secretari 

general de la CECOT, David Garro-

fé, va assegurar que "Reempresa 

funciona perquè hi ha adminis-

tració i tècnics que treballen 

cada dia per ajudar a emprene-

dors i empresaris a seguir man-

tenint viu el teixit empresarial". 

La Diputació de Barcelona i la 

CECOT treballen conjuntament 

per consolidar el projecte Reem-

presa com un model d’emprene-

doria i de creixement empresarial 

que incideix en la continuïtat de 

les empreses mitjançant la trans-

missió de negocis en funciona-

ment per part d’empresaris que 

desitgen cedir la seva activitat a 

persones reemprenedores o em-

preses que volen adquirir-les i 

fer-les créixer. 

ACTIVITAT  D'ENTRE ELS 35 SERVEIS DE L'ÀREA DE BARCELONA

Concorreguda Gran Fira al Carrer

Unes 50 botigues i empreses de serveis del centre de la ciutat van sortir 
dissabte al carrer en l'edició de setembre de la Gran Fira al Carrer, una 
jornada concorreguda organitzada per Gran Centre i Comerç de Dalt. En 
aquesta ocasió es va reduir l'aforament a la meitat per complir les mesures 
de seguretat sanitària. La resta de botigues i serveis participants, uns 50 
més, van oferir descomptes i promocions des de l'interior dels establiments.

xavier solanas

Les ORGT, obertesNova trobada de la Marea Pensionista a la Porxada
Des del 17 de setembre ja estan reobertes  totes les oficines de l’Organisme de Gestió  
Tributària de la Diputació (ORGT) i tornen 

a prestar atenció presencial als usuaris  

per a la gestió d'impostos municipals.

La Marea Pensionista de Granollers i el Vallès Oriental continua reunint-se 
cada dilluns laborable (11 h) a la Porxada per reivindicar unes pensions 

públiques i dignes per a tothom. El grup demana que es derogui 

la darrera reforma de les pensions, així com totes les dues reformes  

laborals, "culpables de la situació de precarietat de la classe obrera".

ECONOMIA

El punt local de Reempresa, 

el que més empreses cedeix

El servei granollerí

també és un dels que

més casos d'èxit registra: 

vuit l'últim any

La plaça de l’Església de Grano-

llers acollirà aquest dissabte, d’11 

a 22 h, el Cabana Market, un nou 

mercat artesanal jove que comp-

tarà amb una dotzena de parades, 

animació i diversos espectacles. 

Aquest petit mercat dels aficio-

nats al disseny independent par-

teix de la idea de Tània León, una 

estudiant de 19 anys d'Arts Plàs-

tiques i Disseny, i d'Oriol Rodrí-

guez, un jove de 16 anys, estudi-

ant de secundària, que, en funció 

de la resposta d'aquesta primera 

edició no descarten créixer més 

endavant amb l'objectiu de donar 

a conèixer les petites i mitjanes 
empreses del sector, així com el 

talent de joves artistes de la co-

marca. El mercat compta amb la 

col·laboració del projecte de Su-

port a Iniciatives Juvenils del Gra, 

que ajuda a "fer de trampolí de 

tots els joves que vulguin por-

tar a la pràctica la seva idea 

emprenedora". Així, durant tot 

el dissabte, a la plaça de l'Esglé-

sia hi haurà diversitat de parades 

d'artesania i altres productes, ac-

tuacions artístiques juvenils, ta-

llers per a infants i també accions 

de solidaritat. 

Neix el Cabana Market, un 

nou mercat artesanal jove
Granollers Mercat i l'Ajuntament 

de les Franqueses participen en el 

projecte Connecta Jove VO, una ini-

ciativa liderada per Pimec que per-

met formar-se i accedir a ofertes 

de treball de diferents especialitats 

i sectors a 75 joves d'entre 16 i 29 anys del Vallès Oriental. Els partici-
pants es formen en la indústria 4.0 

(manteniment industrial, muntat-

ge i manteniment d’instal·lacions 

frigorífiques, robòtica, màrqueting 

digital i automatització logística) 

i disposen del suport d'un tutor, 

que els acompanya en tot el procés 

de formació i recerca de feina. Per 

participar-hi cal estar inscrit com 

a demandant d'ocupació a l'OTG.  

Nova convocatòria

del programa 

Connecta Jove VO

Mostra dels aficionats al disseny independent
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L’expert respon

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

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

GRANOLLERS

www.cronda.coop

Recentment ha esdevingut notícia la viral reacció 
d’indignació i enfadament del popular actor Antonio 
Resines a les portes d’una oficina de l’INSS. L’intèrpret 
està intentant tramitar l’accés a la seva pensió de ju-
bilació des del passat mes de març...sense aconse-
guir-ho. Com tantes altres persones, es troba atrapat 
en un bucle desesperant: per presentar la seva sol·li-
citud necessita que li donin cita prèvia i l’INSS no ho 
està fent. Un veritable carreró sense sortida.

La premsa ha reflectit amb major èmfasi i interès la 
situació viscuda per moltíssimes persones incorpora-
des a expedients temporals d’ocupació que han pa-
tit errades i endarreriments de tot tipus a l’hora de 
percebre la prestació d’atur. Situació absolutament 
angoixant que ha provocat que famílies senceres es 
veiessin sobtadament privades d’ingressos mentre 
intentaven, infructuosament en molts casos, contac-
tar amb l‘administració per solucionar les errades que 
pogués haver-hi o, almenys, obtenir informació sobre 
l’estat de tramitació de la seva prestació.

Però tot i la menor atenció mediàtica, el cert és que 
aquesta impossibilitat d’accedir a l’administració no 
s’ha limitat a la prestació d’atur i el SEPE sinó que ha 
estat generalitzada i des de l’inici de la pandèmia ha 
estat gairebé impossible tramitar qualsevol prestació, 
ja sigui, per exemple, la de maternitat o, com en el cas 
de l’actor, la pensió de jubilació.

El certificat digital professional: una solució
Aquest tipus de tràmits i sol·licituds es poden realitzar 
de forma telemàtica a través del registre electrònic de 
la pàgina web de la Seguretat Social si es disposa de 
certificat digital personal, DNI electrònic o Cl@ve Pin. 

És possible tramitar la pensió 
i altres prestacions de la seguretat 
social durant la pandèmia?

A banda, i des de l’inici de la pandèmia, la Seguretat 
Social ha habilitat també la possibilitat de realitzar 
el tràmit sense cap d’aquests mecanismes d’identi-
ficació digital, validant la nostra identitat mitjançant 
l’enviament d’una clau personalitzada al nostre telè-
fon mòbil.
Aquests mecanismes, però, no sempre han estat 
completament efectius. En ocasions, el sistema in-
formàtic ha estat incapaç de respondre el volum de 
consultes i sol·licituds rebudes i en d’altres, quan no 
es disposa de certificat digital (com acostuma a suc-
ceir), la petició no es podia tramitar perquè a l’INSS 
no li consta o figura incorrectament alguna de les 
dades requerides (telèfon, adreça correcta, etc...). 
En aquests casos,  tornem al carreró sense sortida 
del qual parlàvem abans.

Tramitar com a representant 
d’una tercera persona
Moltes persones que han patit els problemes des-
crits probablement no saben que la seva sol·licitud 
pot ser presentada per una tercera persona o un 
professional (advocats, gestories...) a condició que 
aquesta tercera persona disposi del pertinent cer-
tificat digital i juntament amb la sol·licitud s’adjunti 
un model d’autorització signat per ambdues per-
sones i una fotografia del DNI de la persona que 
sol·licita i de qui actua com a representant per fer 
la tramitació.

Es tracta d’un procediment que, realitzat per un pro-
fessional, pot estalviar molt de temps i molèsties als 
particulars que necessiten tramitar una prestació, 
especialment quan aquest no disposa de certificat 
digital. A banda, la figura del representant permet 
unir en un únic tràmit la presentació de la sol·licitud 
que ens interessa amb la possible correcció de les 
dades personals incorrectes o imprecises que ens 
impedien realitzar la tramitació pels nostres matei-
xos mitjans.

Ampliar els nostres serveis
Durant mesos, als nostres despatxos hem vist com 
uns tràmits que abans de la pandèmia es podien re-
alitzar de forma senzilla i ràpida per part dels nos-
tres clients per tal d’accedir a la seva jubilació o a les 
prestacions d’altre tipus que els corresponguessin es 
demoraven o, fins i tot, es veien impossibilitats del 
tot per les qüestions que hem exposat anteriorment. 
És davant d’aquesta situació que el nostre despatx, 
com d’altres estan fent també, hem pres la determi-
nació de realitzar nosaltres mateixos la totalitat dels 
tràmits i presentacions relacionades amb les presta-
cions de la Seguretat Social per a totes les persones 
que estiguin interessades en els nostres serveis i vul-
guin que els representem. 

ELS NOSTRES DESPATXOS RECUPEREN EL SEU HORARI HABITUAL PER A VISITES 
I CONSULTES, RESPECTANT LES MESURES DE SEGURETAT PREVISTES. 

ES CONTINUARÀ TAMBÉ L’ATENCIÓ TELEFÒNICA I ONLINE.

Jaume Cortés
Advocat 
de Col·lectiu Ronda

Doncs, suposada-
ment, és possible 
fer-ho i ha estat pos-
sible realitzar les tra-
mitacions necessàri-
es telemàticament, 
a través del portal 
web de l’INSS, durant 
tot l’estat d’alarma. 
Però permeteu-nos 
remarcar aquest 
« s u p o s a d a m e n t » 
perquè existeix una 
enorme distància en-
tre la teoria i la reali-
tat que han viscut a la 
pràctica centenars de 
milers de persones 
a tot l’Estat durant 
aquests darrers me-
sos i encara avui. 

La firma granollerina Grup HD Co-

valco continua creixent i aquest 

estiu ha ampliat la seva xarxa de 

supermercats de proximitat amb 

11 nous establiments, de manera 

que ha augmentat la superfície de 

vendes en més de 2.000 metres 

quadrats. Aquest 2020 el grup ha 

obert un total de 56 nous super-

mercats sota les ensenyes Coali-

ment Compra Saludable i Trady’s. 

Catalunya, el País Basc, el País Va-

lencià i la Rioja són les comunitats 

on la firma reforça la seva presèn-

cia. El Grup HD Covalco va ser pio-

ner a introduir l'any 2008 el con-

cepte de compra saludable. Avui és 

un dels màxims representants de 

la distribució alimentària pel que 

fa a botigues de proximitat i comp-

ta amb més de 1.000 supermercats 

distribuïts per tot Espanya entre 

botigues pròpies i franquícies. De 

fet, actualment és el segon franqui-

ciador de supermercats a l’Estat.

Batalla contra el plàstic
D’altra banda, coincidint amb el 

llançament de nous fungibles sos-

tenibles i ampliant així el seu pla 

de protecció de l'entorn, el grup 

de Coaliment ha llançat una nova 

línia de dissenys sostenibles que 

suposa un estalvi de 18 tones de 

plàstic. Des d’aquest estiu, tots els 

clients de les botigues del grup 

troben als establiments diferents 

formats de bosses i envasos ela-

EMPRESES DEL GRUP ES TROBA EN PLE PROCÉS D'EXPANSIÓ 

Covalco obre 11 nous 

supermercats i ja en suma 

més d'un miler a tot l'Estat

La cadena de petits electrodomès-

tics Bazar El Regalo obrirà pròxi-

mament una nova botiga al centre 

de la ciutat, concretament al lo-

cal que fins al desembre de l’any 

passat ocupava la històrica saba-

teria Mon Groc, regentada per la 

família Uriarte durant gairebé 60 

anys. L’obertura de Bazar El Rega-

lo forma part d’un pla d’expansió 

de la firma, que preveu la posada 

en marxa de 8 establiments nous 

a Catalunya, així com una aposta 

per la venda online. L'establiment 

oferirà petits i grans electrodo-

mèstics, telefonia, climatització, 

informàtica, imatge i so, parament 

de la llar i electrònica d'oci. El ma-

teix grup ja compta ara amb una 

botiga Kyoto a la plaça Perpinyà. 

La plaça Perpinyà serà l'escenari, 

aquest dissabte i durant tot el dia, 

d'una nova edició del Mercat de Vi 

i Formatge. Es tracta d’un mercat 

pensat per apropar els vins i for-

matges catalans de qualitat i d’ela-

boració artesana directament als 

consumidors, sense intermediaris. 

En moltes parades, de fet, són els 

mateixos elaboradors els qui posen 

a la venda els seus productes. Du-

rant tot el dia, doncs, hi haurà para-

des de vi i formatge amb diverses 

activitats complementàries, entre 

les quals l’hora del vermut i una 

demostració de cuina en viu amb el 

vi i el formatge com a ingredients 

principals. La mostra està organit-

zada per Firalia SL en col·laboració 

amb Granollers Mercat. ❉

Bazar El Regalo 

obrirà nova botiga

al carrer Sant Roc

Nova edició del 

Mercat del vi i el 

formatge, dissabte

borats amb plàstic reciclat, bosses 

de fècula de blat de moro, 100% 

biodegradables, bosses de kraft 

reciclat, malles reutilitzables en 

les seccions de fruites i verdures, 

bosses de ràfia multiusos, més 

resistents, i paper de qualitat 

alimentària utilitzat en el sector 

d'envasat d'aliments per satisfer 

les necessitats de conservació. 

El Grup HD Covalco té com a 

objectiu a mitjà termini retirar 

més de 20 tones de plàstic per 

aconseguir així un total de 50 to-

nes anuals menys. La companyia 

considera que l'eradicació dels 

residus plàstics “és un desafia-

ment important i requereix una 

resposta col·lectiva”.  

arxiu

COALIMENT
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Neix el mercat 
de pagès en xarxa

ARRELS
El Món 

Que 
Torna

ENTRA A

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

EL PROJECTE AQUESTA TARDOR
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ESPORTS

Entrades per al WorldSBK 2021Ana Carrasco estrena 'Ride your dream'
El Circuit de Barcelona-Catalunya ha posat a 

la venda les entrades de la Catalunya World 

Superbikes (WorldSBK) Round per al 2021, 

coincidint el cap de setmana passat amb la  

primera edició de la prova en el traçat català.

Tot i la desafortunada lesió d'Ana Carrasco, que li ha fet perdre 

el que queda de temporada de Superbikes, la campiona mundial 

de l'escuderia granollerina Kawasaki Racing Team (KRT) va estrenar 

dijous passat Ride your dream, un documental que narra la seva 

història de superació, i que es pot veure gratuïtament a Rakuten TV.

El Gran Premi Monster Energy 

de Catalunya de Moto GP arriba 

aquest cap de setmana al Circuit 

de Catalunya-Barcelona, després 

de tornar a enlluernar a la sego-

na ronda de Misano (Itàlia), amb 

victòria de Maverick Viñales (Ya-

maha), Joan Mir (Suzuki) i el gra-

nollerí Pol Espargaró (KTM). Tot i 

que la pandèmia ha fet que el gran 

premi s'hagi de fer a porta tanca-

da, la competició arriba al circuit 

vallesà, a l'equador del mundial, 

amb emoció a la taula de classifi-

cats, gràcies a una ajustada rivali-

tat amb els noms propis d'Andrea 

Dovizioso (Ducati), Fabio Quarta-

raro (Yamaha) i el seu company 

Viñales, en la lluita per aconseguir 

guanyar el Mundial 2020 de la ca-

tegoria reina.

La graella de Moto GP afrontarà 

diumenge la ronda catalana amb 

un marge de només 33 punts del 

motogp

MOTOR LA COMPETICIÓ AL TRAÇAT VALLESÀ MARCA L'EQUADOR DEL MUNDIAL

Moto GP arriba al Circuit amb 
emoció pel títol però sense públic

primer –Dovizioso– al 10è pilot 

–Pol Espargaró– a la general. Per 

L'Associació Esportiva (AE) La 

Mitja ha descartat poder celebrar 

l'edició de 2021 al febrer, com és 

habitual en el calendari de la pro-

va atlètica. El president de l'AE, 

Toni Cornellas, relata que si les 

condicions fossin favorables –és a 

dir, que existeixi una vacuna con-

tra la Covid-19 o bé d'un tracta-

ment efectiu– la data propícia per 

fer La Mitja seria durant l'abril, 

per evitar l'aglomeració de proves 

d'atletisme que s'han ajornat per 

a l'últim trimestre de l'any que ve. 

"En el pitjor dels escenaris, la 

prova serà al desembre. Al ge-

ner prendrem una decisió per 

establir la nova data, segons 

evolucioni la pandèmia, i con-

firmarem quan obrirem les ins-

cripcions i quin serà el nombre 

màxim de participants", detalla 

el president de l'entitat esportiva.

De fet, Cornellas explica que altres 

mitja maratons de renom en l'àmbit 

català com la cursa de la Mercè a 

Barcelona estan trobant dificultats 

en emplenar totes les inscripcions a 

causa de la situació sanitària, i això 

posa en risc econòmic l'organit-

zació de les proves. "Volem estar 

molt segurs de quan confirmem 

la data de La Mitja per assegu-

rar-nos que la cursa es faci un cop 

l'anunciem", destaca el president. 

En l'edició d'enguany, La Mitja 

i les proves que li són vinculades 

arxiu

ATLETISME  EL 31 D'OCTUBRE ES CORRERÀ EL TAST 

LA MITJA  Pendent de la 38a edició

La Mitja descarta fer-se 

al febrer, i apunta a l'abril o 

a endarrerir-se al desembre

tant, la cita a Catalunya s'espera 

amb gran expectativa, ja que pot 

esdevenir el punt d'inflexió per 

trencar aquesta igualtat en la llui-

ta pel títol entre els 10 primers 

pilots de la competició.

La cursa de Moto GP que havia 

d'acollir el Circuit vallesà al juny 

es va haver d'ajornar a causa de 

la pandèmia. Finalment, Dorna 

Sports i el Circuit acordaven la 

nova data que, això sí, ha hagut de 

prescindir dels espectadors. Amb 

tot, Moto GP mobilitzarà a l'equipa-

ment uns dos milers de persones, 

com també va fer la F1 a l'agost. 

Pol Espargaró dedica el pòdium al seu avi

Pol Espargaró va honrar la memòria del seu avi a Misano en aconseguir 
la tercera posició –segon podi de la temporada–, que el situa 10è a la 
general. "Després de la penalització de Quartararo, tot l'esforç va cobrar 

sentit", diu el pilot de KTM. Per la seva banda, Aleix Espargaró (Aprilia),  
no va finalitzar la segona prova al traçat italià i és 17è a la classificació.

JONATHAN REA DE KRT FA UNA ESTRENA 

TRIOMFAL AL MUNDIAL DE SUPERBIKES
n Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team — KRT) guanyava dissabte en el debut 

del WorldSuperBikes al Circuit durant la primera carrera de l'antepenúltim gran 

premi del curs, acompanyat per Scott Redding i el seu company Chaz Davies 

(Ducati). Rea dedicava la victòria a la seva companya d'equip lesionada, Ana 

Carrasco. No obstant això, a la segona cursa de la ronda, Rea només va poder  

ser quart i la victòria va ser per a Davis, acompanyat al podi per Mikel Van Der 

Mark i el seu company Garret Gerloff (Yamaha). Rea continua liderant el Mundial 

i és favorit per convertir-se en sis vegades campió de Superbikes.

van mobilitzar uns 10.000 corre-

dors. De cara a la 35a edició de 

2021, Cornellas assegura que serà 

molt difícil tornar a congregar un 

nombre tan elevat de participants, 

ja que la cursa s'haurà d'adaptar 

als protocols i mesures sanitàries.

Tast atípic i solidari
En aquest any atípic, El Tast de La 

Mitja, que ja ha obert inscripcions, 

serà el 31 d'octubre. L'AE La Mitja ha 

posat en marxa El Tast Solidari con-

juntament amb el Club A4elKM de 

les Franqueses, el Club d'Atletisme 

Canovelles, i el Club d'Atletisme l'Ai-

re i el Club Atlètic Granollers, de ma-

nera que les inscripcions es destina-

ran a l'Hospital de Granollers per a 

la lluita contra la Covid-19. A més, el 

recorregut tradicional serà modifi-

cat per facilitar l'aplicació dels pro-

tocols sanitaris i s'ha fixat en 1.000 

el límit de participants.  a.c.
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Després de quatre partits de pre-

paració de l'inici de curs davant 

el Terrassa, el Prat, l'Europa i el 

Sant Cugat, l'Esport Club (EC) 

Granollers no ha pogut mantenir 

la ratxa d'imbatibilitat i va perdre 

a casa diumenge davant el Cerda-

nyola, per 0 a 2. Casualment, els 

cerdanyolencs també seran els 

primers rivals de Tercera Divisió 

al subgrup 5B dels granollerins en 

la represa de la nova temporada el 

primer cap de setmana d'octubre.

Els de José Solivelles van co-

mençar el partit posant a prova al 

porter del Cerdanyola durant els 

primers 15 minuts de partit.

Però la sort no estava al costat 

de l'EC de cara a porteria ni tam-

poc sobre el verd, ja que Pau Dar-

bra va demanar el canvi al minut 

16 i el capità Eloi Zamorano el va 

seguir al minut 23.

A la segona part, l’expulsió al 

minut 56 d’Arnau Campeny per 

vermella directa encara va posar 

més difícil el partit als homes de 

xavier solanas
El Club de Futbol Les Franqueses 

ha perdut només un dels quatre partits que ha disputat fins ara de 
pretemporada. La setmana passa-

da, els de Manolo Parralo van em-

patar a casa davant el Vic (Primera 

Catalana) a 1, dijous van perdre a 

casa contra el Girona B (Tercera Di-

visió) per 1 a 2, dissabte van gua-

nyar al Martorell (Primera Catala-

na) per 1 a 0 i diumenge van tornar 

a empatar amb el Blanes (Segona 

Catalana) a 1.

Pel que fa al partit davant el Gi-

rona B, el CF Les Franqueses va 

notar com els gironins tenen un 

equip molt rodat, amb jugadors 

professionals que, ocasionalment, 

són convocats amb el primer 

equip, que milita a Segona Divisió. Durant la primera part, el filial del 
Girona va tenir el domini del partit 

i va marcar el primer gol. Després 

va marcar el segon de penal abans 

del descans. I la segona meitat, tot i la superioritat física gironina, els 
franquesins van superar pel que fa 

FUTBOL  ELS DE SOLIVELLES REBRAN EL MOLLET, DESPRÉS DE LA DERROTA CONTRA EL CERDANYOLA

CERDANYOLA  Serà el primer rival dels granollerins en l'inici de la lliga

L'EC trenca la ratxa d'equip 

imbatut a les portes d'un derbi

José Solivelles. Immediatament 

després de l’expulsió, el Cerda-

nyola marcava el primer gol a par-

tir del llançament de falta directa 

que provocà la falta.

El segon i últim tant del partit 

arribaria al minut 71, i feia que 

l'EC hagi encaixat la primera der-

rota de la pretemporada, després 

de quatre partits sense perdre.

Diumenge, els de Solivelles bus-

caran tornar a la senda de la vic-

tòria en un derbi vallesà contra el 

Mollet, equip de Primera Catalana 

i rival del 1B subgrup del Club de 

Futbol Les Franqueses. 

AVUI, DIJOUS, L'EQUIP JUGARÀ AL CAMP DEL VILASSAR B (21.15 H)

El CF Les Franqueses, tres de 

quatre partits de preparació 

del curs sense perdre
a intensitat de joc i van poder mar-

car el segon penal a favor al minut 

80 per a l'1 a 2.

Per la seva part, el Martorell 

no va aguantar la pressió més del 

minut 20 i els franquesins van ge-

nerar ocasions en superioritat 

i marcaven el gol de la victòria 

a la segona part de l'encontre. 

Davant el Blanes, un equip molt 

tancat enrere, els Manolo Parra-

lo van disputar un encontre amb 

poc ritme després del desgast del 

cap de setmana, i al minut 40 Lars 

Carrillo marcava el gol franquesí i 

els de Blanes van marcar l'empat 

al minut 80, fruit del desgast del 

conjunt local.

Avui, dijous, el CF Les Franque-

ses jugarà al camp del Vilassar B 

(Segona Catalana) a les 21.15 h, 

dissabte s'enfrontarà a domicili 

amb la Unión Deportiva Molinos 

(Segona Catalana) i diumenge al 

camp de la Feixa Llarga contra 

L'Hospitalet (acabat d'ascendir a 

Segona Divisió B) a les 19.30 h.  



dJ, 24 setembre 202024 ESPORTS

El Fraikin BMG va tornar a mos-

trar la seva millor versió a la Lliga 

Sacyr Asobal contra un Incarlopsa 

Cuenca al que va guanyar per 24 

a 32. D'aquesta manera, els gra-

nollerins aconsegueixen la tercera 

victòria en tres partits a la compe-

tició domèstica, dos a casa i un a 

domicili, i es col·loquen imbatuts i 

tercers, però son colíders a la clas-sificació general amb el FC Barce-

lona Lassa i el Bidasoa-Irún. 

La pròxima jornada, corresponent 

a la número 6 del calendari, el 

Fraikin rebrà al Liberbank Canta-

bria Sinfín –13è a la classificació i 

que només ha guanyat un dels tres 

partits fins ara disputats–. Serà 

divendres a les 20 h al pavelló de 

bàsquet –per les obres al Palau–. 

Per altra banda, aquesta matei-

xa setmana la Real Federación Es-

pañola de Balonmano ha anunciat 

la reestructuració del calendari de 

les jornades que s'havien ajornat 

de l'Asobal, i ha especificat que la 

Jornada 1 es jugarà el 7 d'octubre; 

la 3, el 16 de desembre, i la jornada 

18 canviarà al 3 de febrer del 2021.

bmg

TRES DE TRES El Fraikin aconsegueix la tercera victòria consecutiva en lliga

HANDBOL ELS D'ANTONIO RAMA SÓN TERCERS ALHORA QUE COLÍDERS AMB EL BARÇA I L'IRUN

Tercera victòria consecutiva 
del Fraikin BMG a l'Asobal

Edició de tardor del Natació Fest
Després de l’èxit de la primera 

edició de la Natació Fest celebra-

da al mes de juliol amb més d'una 

vintena de participants, la Natació 

Fest torna al Club Natació Grano-

llers (CNG) per apropar la natació 

de competició als infants. Aquesta 

matinal tindrà lloc aquest dissabte, 

amb la voluntat de donar a conèixer 

als infants nascuts entre els anys 

2011 i 2015, aquest esport aquàtic 

individual però que s’entrena i es 

practica de forma col·lectiva.

La Natació Fest donarà inici 

de les 11 fins a les 13 h mitjan-

çant jocs d’aigua, circuits d’ha-

bilitats aquàtics, entre d'altres, i 

introduint tècnica, a càrrec d’en-

trenadors especialitats en aquest 

esport competitiu. Inscripcions 

gratuïtes a www.cngranollers.org/

cngnataciofest.

D'altra banda, el CNG ha reprès 

els cursets de natació amb prop 

de 300 nens i nenes que hi parti-

cipen com a activitat extraescolar. 

Es tracta dels cursets per a infants 

de 2 a 15 anys, inscrits en sessions 

arxiiu / x.solanas

NATACIÓ  SEGONA JORNADA LÚDICA I INICI DELS CURSETS AMB PROP DE 300 INFANTS

PRIMERA EDICIÓ AL JULIOL  

"Hem fet un partit molt com-

plet. Hem dominat al marcador 

des del principi. La resta de 

l'encontre ha estat mantenir la 

diferència, amb l'ajuda de l'en-

cert a la porteria", destacava el 

tècnic, Antonio Rama, en finalitzar 

la cinquena jornada a Cuenca.

Incorporació a la junta
D'altra banda, aquesta setmana s'ha 

incorporat a la junta directiva del 

BMG Javi López, per reforçar l'àrea 

de Màrqueting i Comunicació.  

BMG - CANTABRIA SINFÍN
Divendres, 25 - 20 h Granollers

KH-7 BM GRANOLLERS 31

LIBERBANK GIJÓN LA CALZADA 20

El KH-7 BMG guanya 
el segon partit de lliga i 
es col·loca líder del grup B
Primer partit a casa 

del KH-7 BMG i pri-

mer triomf. Després 

de la derrota contra 

el Liberbank Gijón 

als quarts de final de 

la Copa de la Reina, 

l'equip va sortir amb 

ganes de revenja i va 

sumar la segona vic-

tòria de la temporada, 

que col·loca les grano-

llerines com a líders 

del grup B de la Lliga 

Guerreras Iberdrola.

Després de des-

cansar aquest cap de 

setmana per l'aturada de la com-

petició domèstica a causa de la 

concentració de la selecció estatal 

a Granollers fins diumenge –de 

la que participaran les jugadores 

del KH-7 Kaba Gassama, Nicole 

Wiggins i Ana González–, les gra-

nollerines arribaran imbatudes a 

la pista valenciana del CB Morve-

dre, penúltim equip del grup i que 

encara no ha guanyat cap partit 

aquesta temporada, per disputar la 

jornada 3 el dissabte 10 d'octubre.

Des del primer minut del partit 

de dissabte contra el Gijón, les del 

tècnic Robert Cuesta es van mos-

trar molt fortes en defensa i amb 

un ritme en atac difícil de contro-

lar per a les asturianes. Els últims 

LES GRANOLLERINES ARRIBARAN IMBATUDES AL PRÒXIM PARTIT

KABA GASSAMA En una acció del partit de dissabte

instants del partit van servir per 

parar una petita reacció del Gijón, 

que va veure com el femení del 

BMG guanyava els dos punts de 

la jornada i es col·locava líder de 

grup amb un resultat final 23 a 31.

"Una victòria molt treballada. 

Un cop hem aconseguit entrar 

a l'encontre en defensa, tot ha 

sortit tal com havíem plante-

jat en atac. La gran actuació de 

Nicole Wiggins a la porteria ha 

estat clau en els moments que 

hem flaquejat en defensa", con-

cloïa Cuesta després del partit.  

xavier solanas

Tercera Milla de 

la Represa al CAG

Mercè Tusell (CTG) 

guanya a Empuriabrava

Arriba la tercera Milla de la Re-

presa a les pistes d'atletisme, 

organitzada pel Club Atlètic 

Granollers dissabte a les 19.30 

h. Les inscripcions es fan al web 

xipgroc.cat fins a avui, dijous, 

o fins al límit de participants 

(300).  

El Club Triatló Granollers (CTG) 

ha destacat en la primera opor-

tunitat que ha tingut de com-

petir dimarts a Empuriabrava 

(Girona). La triatleta de Caldes 

de Montbui i membre del CTG, 

Mercè Rusell, ha guanyat amb un crono de 4 h 05 min. 12 s.   

ATLETISME TRIATLÓ

El metge del Club, Joan Vives, infor-

mava dimarts que el jugador del pri-

mer equip masculí granollerí Mama-

dou Gassama estarà de baixa a causa 

del trencament de la mandíbula durant 

un entrenament. L'extrem dret va ser 

operat divendres i el seu estat de salut 

millora adequadament.

Operat amb èxit

GASSAMA SERÀ BAIXA 
AL TRENCAR-SE LA 
MANDÍBULA ENTRENANT

INCARLOPSA CUENCA 24
FRAIKIN BM GRANOLLERS 32

Waterpolo

Després d'una primera victòria a casa 

davant el CN Vallirana (22-8) la set-

mana anterior, l'equip absolut masculí 

de waterpolo del CNG continua jugant 

la Copa Catalunya com a fase prèvia de 

Primera Divisió. Ahir, dimecres, va ser 

el torn de rebre la visita del CN Rubí a 

casa i  dissabte, a les 12.30 h, el CNG 

jugarà a la piscina del CN Catalunya.

EL CNG, CONTRA EL 
RUBÍ I EL CATALUNYA 
A LA COPA CATALUNYA

dividides per grups segons edat i 

nivells, i que s’imparteixen de di-

lluns a divendres.  

El Club de Rugby Spartans de 

Granollers comptarà amb Paula 

Garzón, a l'Acadèmia Nacional 

de la Federación Española de 

Rugby (FER), ens intermediari 

entre les Seleccions Autonò-

miques i la Selecció Estatal.   

El sènior masculí del Club de Bàs-

quet Granollers (CBG) debuta 

amb el Barberà del Vallès aquest 

diumenge a la fase prèvia de la Lli-

ga EBA contra el Barberà del Va-

llès, abans de la Lliga EBA estatal, 

on el CBG serà al grup C-3. 

RUGBI

Paula Garzón, a 

l'Acadèmia Nacional 

de la FER

El CBG debuta a 

la Lliga EBA catalana 

contra el Barberà

BÀSQUET
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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
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Visita a 'Objectes personals'Èxit de l'estrena de 'La del manojo de rosas'
Dissabte (18 h), el Museu de Granollers 

organitza una nova visita guiada a 

l'exposició d'escultures d'Efraïm 

Rodríguez, Objectes personals, que es podrà visitar fins al 10 de gener de 2021.
La pandèmia va fer que l'estrena del nou muntatge de Milnotes, 

la sarsuela La del manojo de rosas, s'endarrerís. Però l'espera 

va valer la pena i el cap de setmana passat l'opereta revisada,  amb una escenografia i vestuari modernitzats, va aconseguir l'èxit de públic que li dóna ales per començar a muntar una gira.

El musicòleg Xavier 

Chavarria presenta 

la temporada

de clàssica al TAG
El Teatre Auditori de Granollers 

(TAG) també presentarà aquest 

cap de setmana la nova tempo-

rada de música clàssica que aco-llirà fins al desembre. Per des-

granar-ne tots els detalls, l'acte comptarà amb el musicòleg Xavi-
er Chavarria, prèviament al que 

ja serà el primer concert clàssic 

de la temporada, amb l'Orques-

tra de Cambra de Granollers [més 

informació a la pàgina següent]. 
La temporada també comptarà 

amb les dues altres formacions 

residents del TAG, Veus –el cor in-

fantil d'Amics de la Unió– i el Cor de Cambra de Granollers. Els con-

certs de clàssica al TAG es com-

pleten amb el cicle Carles Riera 

de l'Escola Municipal de Música de la ciutat. La temporada inclou-

rà peces en homenatge a les víc-

times de la Covid-19, propostes 

amb grans directors i intèrprets com Marco Antoni García de Paz i molts artistes de la comarca.

MÚSICA

Després de ser l'encarregat del 

pregó de les festes de la Mercè de Barcelona, Tortell Poltrona, l'alter ego de Jaume Mateu, serà l'amfi-
trió de la gala inaugural de la tem-

porada de tardor d'Escena grAn, 

que s'ha encetat amb el lema Amb 

moltes ganes, després de mesos de 

teatres i sales tancats arran de la pandèmia. Precisament el clown 
català ajudarà a fer-nos somriure 

darrera de la mascareta, "el sím-

bol de la por i el dolor", lamen-

tava aquest dies en declaracions prèvies a la Mercè.Per veure amb més bons ulls 
el present i el futur, a banda del fundador de Pallassos sense Fron-

teres i del Circ Cric, la gala també comptarà amb les Balkan Para-dise Orchestra (BPO), una banda 
formada íntegrament per dones, 

carregada d'energia i festa, gràci-es a la música folk dels Balcans.Les BPO posaran la banda sono-

ra d'aquesta presentació conduïda per Tortell Poltrona, que compta-

rà amb alguns dels protagonistes dels espectacles programats. Algu-

de petit format a Llevant Teatre, 

que s'encetarà amb Les coses ex-

cepcionals amb Pau Roca. Escena 
grAn també acollirà els muntat-

ges Mrs. Dalloway amb Blanca Portillo sota la direcció de Carme Portaceli; Alguns dies d'ahir, amb Míriam Iscla i Abel Folk; Señora 

de rojo sobre fondo gris amb José Sacristán; la gira de Blaumut, i el tango de La Porteña, així com els 
concerts de les entitats culturals residents al TAG.
A VOTV
La gala ha exhaurit des de fa dies les entrades, però per tal d'arribar a 
tothom qui ho desitgi serà retrans-

messa en directe per VOTV, així 

com també pel canal de YouTube del Teatre Auditori de Granollers. 
L'emissió també inclourà entrevis-

tes prèvies amb programadors i ar-

tistes del programa de tardor.  m.e.

tortell poltrona

TORTELL POLTRONA  Precisament a la darrera temporada va actuar al TAG

ARTS ESCÈNIQUES  L'ACTE SERVIRÀ PER REPASSAR ELS PRINCIPALS RECLAMS DE LA PROGRAMACIÓ DE LA TARDOR

Tortell Poltrona i les Balkan Paradise 

Orchestra, a la gala d'Escena grAn

Ds 26 de setembre, 21 h
Teatre Auditori. Preu: 5 €
Entrades exhaurides. Llista d'espera

nes de les propostes de tardor res-

ponen a espectacles que van haver 

de ser suspesos al març, quan es va 

decretar l'estat d'alarma, i que ara 

es podran reprendre, com els con-

certs de Joan Garriga i Toundra a 

la nau B1, i del Kanka i Sopa de Ca-

bra al Teatre Auditori, així com les 

obres Suite TOC núm. 6 de les Im-

puxibles i T'estimo si he begut, diri-

gida per David Selvas, al mateix es-pai. La programació es completarà 
també amb les propostes familiars a la Casa de Cultura Sant Francesc, 
que començaran a l'octubre amb la 

companyia l'Estaquirot, i el teatre 

CULTURA

El setè concurs de Microrelats, con-

vocat per Arsènic i Roca Umbert, ja té guanyadors. El jurat de pro-

fessionals en les arts escèniques, format per Pasquale Bávaro, Ro-

berto Romei i Anna Maria Ricart, així com Marta G. Otín, d’Arsènic, i 
Sandra Arisa, de Roca Umbert, han 

triat per portar a escena els tex-

tos Col·lapse gravitacional, d’Elna Roca; Cronovida 88176, de Dàcil Zurita; Es busca company de pis net 

i polit, de Fanny Ferran; i Una frui-

ta estranya, d’Eduard Olesti.
Bávaro afirmava, dimecres de la 

setmana passada en la lectura del 

veredicte, que “no ha estat una 

decisió gens fàcil” i remarcava 

que totes les propostes eren molt diverses. Les quatre guanyadores són un clar exemple d’aquesta varietat, però alhora totes versen 
sobre el concepte col·lapse, eix te-

màtic de la programació de Roca Umbert d’aquesta temporada. De 
fet, enguany el certamen ha batut el rècord de participació, amb 25 guions presentats.

“Aquest projecte neix per 

potenciar la cultura i les arts 

escèniques”, afirmava Marta G. Otín, directora d’Arsènic. A més, té l’objectiu d’estimular la creació 
escènica entre dramaturgs no-

vells i joves intèrprets, oferint-los l’oportunitat de produir i posar en 

n.n.

VEREDICTE  Dramaturgs guanyadors, directors de les obres i convocants

El concurs de Microteatre presenta 

els quatre dramaturgs guanyadors

EN AQUESTA SETENA EDICIÓ, EL CERTAMEN HA BATUT EL RÈCORD DE PARTICIPACIÓ AMB 25 GUIONS PRESENTATS

escena el seu text sota una direcció 

professional, juntament amb una dotació econòmica de 200 euros.Els textos guanyadors d’aques-ta edició pujaran a l’escenari sota 
la direcció de Meritxell Roda, qui 

treballarà l'obra Es busca company 

de pis net i polit; Dusan Tomic, que 
dirigirà Col·lapse gravitacional; Martí Torras, que s’encarrega-

rà de Cronovida 88176, i Maria 

Castillo, que es responsabilitzarà d’Una fruita estranya. El càsting 
dels actors i actrius es farà el cap de setmana del 3 i 4 d'octubre.

El resultat de tot aquest treball es 

podrà veure durant els dies 13, 14 i 15 de novembre a diversos espais 
de la fàbrica de les arts, on es pren-

dran totes les mesures sanitàries 

necessàries perquè les funcions 

es puguin dur a terme sense cap mena d’inconvenient, destacava la directora d’Arsènic. En defensa 
d'una "cultura segura", l'alcalde, 

Josep Mayoral, instava a mantenir tot allò que forma part de la ciutat i 
al·legava que "la cultura i el teatre 

són una part essencial de Grano-

llers".  núria navarro

Dg 27 de setembre, 17.30 h
Teatre Auditori –Sala Petita–
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MÚSICA  EL CONCERT INCLOURÀ UNA PEÇA DE VIVALDI EN RECORD A LES VÍCTIMES DE LA COVID-19

L'OCGr reprèn els recitals amb 

un clam de suport a la cultura
GRANOLLERS. Amb moltes ganes 

de cultura! Aquest és el títol que 
ha triat l'Orquestra de Cambra de 
Granollers (OCGr) per tornar a 
oferir un recital al Teatre Audito-
ria de Granollers (TAG), després 
de mesos sense programació ar-
ran de la pandèmia. L'OCGr ha vol-
gut, doncs, reivindicar la cultura i 
la música en directe, "per fer gau-

dir i omplir la sala, i deixar que 

la música ompli les ànimes", 
apunten des de l'orquestra.

Per a aquest primer concert de 
represa de l'activitat, l'OCGr, diri-
gida per Corrado Bolsi, ha triat La 
Major núm.4 per a cordes d'Anto-
nio Vivaldi, per interpretar-la com 
a homenatge a les víctimes de la 
Covid-19. El repertori també in-
clourà el Concert per a violí, oboè 

i cordes en Do menor de J.S. Bach, 
el Vals de la Serenata per a cordes 

en Do Major op.48 de Txaikovski, 
el Nocturn del Quartet núm. 2 de 
Borodin, els Choros núm. 1 de Vi-
lla-Lobos, i la Dansa Hongaresa 

núm. 5 de Brahms. El concert obri-
rà una temporada plena de reptes 
per a les formacions residents.

Més propostes
Després d'aquest inici de tempora-
da, l'OCGr prepara també un altre 
recital per al TAG, Música mítica, 

arian botey / taG

OCGr  La formació, dirigida per Corrado Bolsi, torna a l'escenari del TAG

El Cicle de Jazz al Casino, que arri-
ba a la seva 48a edició, torna amb 
molta força malgrat les restriccions 
sanitàries. El programa ofereix 11 
trobades jazzístiques els divendres 
a la nit a la sala Joan Bretcha de 
l'entitat centenària granollerina. La 
primera sessió serà doble, gràcies 
a la col·laboració de JazzGranollers 
i l'Associació de Músics de Jazz 
i Música Moderna de Catalunya 
(AMJM), que ha inclòs la vetllada al 
30è festival l'Hora del Jazz.

L'encarregada d'obrir la prime-
ra jornada del cicle serà la jove ca-
ntant i compositora Raquel Herre-
ros, que presentarà el seu primer 
projecte original en què ha musi-
cat poemes de Màrius Torres, amb 
un estil que navega entre el jazz, el 
pop i el so mediterrani. Herreros 
actuarà en format quartet, acom-
panyada de Dani Ferruz al piano, 
Alfredo Giménez al baix elèctric i 
Adrià Claramunt a la bateria. Els 
temes que presentarà Herreros 
formen part del projecte final dels 

LA 48a EDICIÓ S'ENCETA AMB CONCERT DOBLE AL CASINO

La poesia de Màrius Torres 

musicada per Raquel 

Herreros obre el Cicle de Jazz

Dg 27 de setembre, 19 h
Teatre Auditori. Preu: 15 / 8 €

que hi arribarà al novembre. El Cor 
de Cambra també pujarà a l'esce-
nari del Teatre Auditori, en aquest 
cas a l'octubre amb Renaissance.  

estudis superiors en modalitat de 
Jazz i música moderna.

Després de l'aposta per al talent 
novell, la segona part de la vetlla-
da tindrà com a protagonistes 
músics més veterans.

Smooth Trio
Smooth Trio és una formació que 
aplega músics referents de l'es-
cena jazzística catalana. Sergi 
Sirvent al piano, Manel Fortià al 
contrabaix i Òscar Domènech a la 
bateria ofereixen composions ori-
ginals que tenen influència dels es-
tàndards de jazz clàssic, amb una 
estètica propera als trios d'Ad-
mad Jamal o Bud Powell, i amb 
reminiscències de Lennie Trista-
no i Paul Bley. Hi són present les 
escombretes, el swing i molt d'hu-
mor, ja des del primer disc Beige 
(Selffish Records, 2017). 

Dv 25 de setembre, 22 h
Casino de Granollers. Preu: 8 €
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GRANOLLERS. El cap romà de Bacus 

trobat a Granollers ha estat el punt 

de partida del primer festival d'art i 

paraula Opera Aperta que dijous de 

la setmana passada s'inaugurava al 

Museu, precisament amb la glossa 

sobre Bacus de la catedràtica d'ar-

queologia de la UAB Isabel Rodà. 

"A partir d'aquesta peça, durant 

quatre dies parlarem de la vida 

i transformarem Granollers en 

una àgora de debat", indicava Glò-

ria Fusté, coordinadora del Museu i 

codirectora del festival. Fusté pre-

sentava quatre jornades d'activitats 

artístiques i debat, perquè "més 

que mai són necessaris els espais 

de reflexió", deia, i donava pas a 

Rodà, qui va oferir una conferència 

en què repassava les diferents re-

presentacions de Bacus –Dionís per 

als grecs– al llarg dels segles.

Amb el títol Bacus i les bacants: 

llegenda i misteri, la catedràtica ini-

ciava la ponència amb un fragment 

de Les bacants, la tragèdia d'Eurí-

Temps per a la reflexió
ART  LA CONTINUÏTAT DEL MITE DE BACUS, "LA DIVINITAT MÉS EIXELEBRADA DEL MÓN", HA ESTAT EL PUNT DE PARTIDA DEL PRIMER FESTIVAL OPERA APERTA

xavier solanas

OPERA APERTA  Una conferència sobre el déu Bacus va obrir les quatre jornades de diàleg i ponències

LITERATURA  L'ESCRIPTOR BASC VA DENUNCIAR UNA IDEOLOGIA CONTRA L'EUSKERA I EL CATALÀ

Atxaga: "El confinament és 

una presó que si passes en 

un poble té el pati més gran"
"Estem davant d'un dels cims 

de la literatura contemporà-

nia", deia el periodista Antoni 

Bassas per descriure l'escriptor 

basc Bernardo Atxaga en una 

conversa que divendres mante-

nien en el marc del festival Opera 

Aperta, al Museu. "Amb un estil 

molt identificable, unes parau-

les netes, depurades, que con-

vida entrar en mons que poden 

ser més i menys poètics, però 

que sovint són molt reals", deia 

Bassas sobre Atxaga qui, precisa-

ment, oferia una ponència plena 

de metàfores sobre l'actual situ-

ació de pandèmia i de defensa de 

les llengües minoritzades.

"Amb el canvi del món, tots 

estem a la recerca de la metàfo-

ra completa que descrigui què 

estem vivint i què canviarà", deia 

Atxaga qui assegurava que, amb el 

temps, si alguna cosa ha après "és 

que vida i moviment són la ma-

teixa cosa". "Ara els nostres mo-

viments han canviat. La realitat 

és diferent de la que coneixíem, 

i si ens descuidem, potser no ens 

relacionem bé amb aquesta rea-

litat i caurem en una espècie de 

bogeria", deia. En aquest sentit, At-

xaga descrivia una situació domès-

tica, quan dos companys de feina 

de la seva dona van donar positiu 

de coronavirus i "el moviment en-

cara va canviar més perquè di-

nàvem a dos metres i mig un de 

l'altre. Hem tingut una sensació 

d'estar en una mena de presó. 

Tot allò que volíem fer s'ha atu-

rat i et sents com una persona 

marginada, paralitzada".

En un futur, albira que "ens 

trobarem en aquestes presons, 

i caldrà ser fort mentalment". A 

més, l'escriptor basc, darrer Pre-

mi de les Lletres Espanyoles, la-

mentava els constants missatges 

als mitjans que considera "com 

un conte de terror, una espècie 

de tortura en la qual tothom 

parla de la mateixa cosa".

Bassas preguntava a Atxaga si 

havia escrit gaire durant el con-

finament. L'escriptor destacava 

pides, "una de les més salvatges 

que s'han escrit mai" i introduïa 

el personatge, "la divinitat més 

eixelebrada del món", tot i que 

també amb un vessant cruel. Per 

mitjà de la projecció d'imatges 

de la representació del déu grec i 

romà, l'arqueòloga mostrava com 

"no té edat, tant se'l presenta 

com a vell com a jove adoles-

cent", com el cap que es va trobar 

a Granollers, amb els seus atributs 

–la corona de pàmpols i els gotims 

de raïm–. "La peça de Granollers 

és molt petita, però té molta 

precisió", elogiava l'arqueòloga.

Rodà també destacava com es 

van fer moltíssimes representaci-

ons de Dionís / Bacus, ja des que 

"un taller a Tunísia exportava 

escultures arreu del mediter-

rani. Els romans van ser uns 

globalitzadors tremends", excla-

mava la ponent. "El que més co-

neixem és que és el déu del vi", 

deia Rodà, qui posava exemples 

com el temple més conegut, al Lí-

ban, a Baalbek. "Mostra el detall 

de l'ornamentació, ple de mo-

tius vinculats al vi", com també 

en el cas d'una coneguda pintura 

pompeiana en què el cos del déu 

s'ha convertit en un gotim de raïm. 

lourdes r.basolí

REINTERPRETACIÓ DE LES BACANTS  En clau de perspectiva de gènere

El mite continua al llarg del temps 

i Rodà ho exemplificava amb una 

pintura de Caravaggio i, amb imat-

ges menys artístiques: "Bacus està 

representat a etiquetes, des del 

vi de Rioja al Lambrusco italià".

Basolí homenatja les cuidadores
L'Opera Aperta continuava di-

vendres amb la intervenció de 

Lourdes R. Basolí, que presentava 

una acció fotogràfica inspirada en 

Bacus al Museu de Granollers. Hi 

van participar 10 dones diverses, 

especialment majors de 40 anys, 

convocades per mitjà d'un anunci, 

tot i que algunes ja conegudes de 

la fotògrafa.

El punt de partida és un Dionís 

androgin per treballar la perspec-

tiva de gènere. Les models, part 

de la comunitat de les dones que 

tenen cura de les persones grans, 

fan de bacants, que "reivindico 

com a dones que donen vida; 

m.e.

BERNARDO ATXAGA

que ha començat a escriure a mà i 

"això fa escriure diferent. Tinc la 

sensació que puc començar una 

altra vida i és una sensació molt 

agradable. Vaig més a poc a poc, 

i no segueixo cap criteri formal". 

Qüestionat pels mots que més han 

ressonat en euskera en els darrers 

temps, Bernardo Atxaga aprofitava 

per defensar tant l'ús de l'euskera 

com del català, així com el vocabu-

lari que li és propi. Reconeixia que al 

País Basc la majoria de mitjans han 

optat per parla de konfinamendua, 

mentre que els "més puristes diem 

itxiera –tancament–". Atxaga con-

cloïa: "Hem de tenir alguna cosa 

més de resistència si volem con-

servar les nostres llengües".  m.e.

Continua a la pàgina 29
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Ve de la pàgina anterior

és un homenatge a aquestes 
dones" que fan una tasca no prou 
reconeguda. A més, Marta G. Otín 
d'Arsènic les va convidar a una 
coreografia, "un ball dionisíac 
que porta a la transformació 
per a la presa fotogràfica", expli-
cava Basolí.

L'obra passarà a formar part del 
fons del Museu de Granollers.

Més debat des de l'art
En el marc del festival Opera Aper-
ta, l'artista de Lliçà de Vall i exalum-
na de l'institut Celestí Bellera de 
Granollers, Luz Broto, va presentar 
un projecte artístic que precisa-
ment va desenvolupar amb l'alum-
nat d'artístic i escènic d'aquest 
centre educatiu, de la mà també 
d'Anna Clot i Anna Estany, qui va 
reivindicar les accions educatives 
més enllà de les aules i els llibres.

D'altra banda, el festival d'art i 
paraula també va comptar amb 
les ponències de la també escrip-
tora Lolita Bosch, el catedràtic 
de biologia Jaume Bertranpetit, 
la productora audiovisual Íngrid 
Guardiola i el filòsof Joan Carles 
Mèlich, entre d'altres. La cloenda 
va comptar amb la col·laboració 
d'Arsènic. 

Cicle

Gaudí

Diumenge la Porxada tindrà una 
decoració ben especial, ja que hi 
lluiran prop d'una vintena de pe-
ces de fusta del granollerí Ernesto 
González. Serà una exposició efí-
mera, de 10 a 13 h, una alternativa 
a l'aire lliure a la mostra que inici-
alment estava prevista inaugurar 
el 19 d'abril i que la pandèmia va 

treballa l'art orgànic i parteix de 
la natura per aprofitar al màxim 
les seves formes. "Intento inter-
venir el mínim perquè la natura 
parli i vaig fent peces i figures a 
partir de la idea que surt de la 
fusta", relata. Moltes de les peces 
tenen a veure amb la dansa i les 
relacions humanes.  m.e. 

fer aturar. Les peces de González 
parteixen del reciclatge de troncs. 
"És llenya recollida a Céllecs, on 
els Bombers fan neteges" per 
fomentar el bosc autòcton i mini-
mitzar els risc d'incendis, detalla 
Gonzalez. Així, doncs, el granollerí 
d'origen avilès –va néixer a San Es-
teban del Valle, on ja ha exposat– 

e.g.

ART  L'ATENEU DE GRANOLLERS ORGANITZA L'EXPOSICIÓ D'OBRES FETES AMB TRONCS RECICLATS

La Porxada rep una mostra efímera 
de les peces d'Ernesto González

'MATERNITAT'  Una de les peces que diumenge exposarà a la Porxada

Malgrat la pandèmia, el Casino de 
Granollers vol celebrar el 140è 
aniversari amb una aposta clara 
per la cultura, tot i haver hagut de 
reduir dràsticament l'activitat.

A banda d'engegar el 48è cicle 
de jazz, el Casino s'embranca en 
una nova proposta artística, de la 
mà del seu soci i reconegut artista 
Vicenç Vacca Montané, amb una 
gran trajectòria artística. Vacca 
proposa un cicle d'intervencions 
artístiques d'autors de prestigi 
del país que durà per títol ÍTEM 

Sèries, per al qual es treballa per 
"tancar serrells" i poder-lo pre-
sentar en les properes setmanes, 
com un dels actes de tancament 
del 140è aniversari del Casino de 
Granollers.

Vacca ja ha avançat que es pre-
tén que fer un projecte ambiciós, 
que durarà uns quants mesos, 
però de petit format, per tal que 
sigui compatible amb les restricci-
ons decretades per minimitzar el 
contagi de la Covid-19.  

140è ANIVERSARI

Vicenç Vacca durà 
al Casino un cicle 
d'art amb autors 
prestigiosos

n La llibreria La Gralla també reprèn 
les habituals exposicions a l'Espai 
Gralla amb l'obertura dimarts (18 h) de 
la mostra de dibuixos i textos de Lluïsa 
Martin C. L'exposició romandrà ober-
ta fins al 31 d'octubre, però per evitar 
aglomeracions les presentacions es 
faran en dies diversos –el mateix di-
marts, i els 3, 10, 17, 24 i 31 d'octubre 
també a les 18 h–.

LA GRALLA EXPOSARÀ 
ELS DIBUIXOS I TEXTOS 
DE LLUÏSA MARTIN C.
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ENTRETENIMENT  LA FÀBRICA ACOLLIRÀ EL CAP DE SETMANA LES REPRODUCCIONS A MIDA REAL

Amb motiu de la situació a causa del 
COVID-19, Ràdio Granollers va canviar la 
programació i ofereix punts informatius 
de servei a les 09.30 h, 11.30 h, 13.30 h.

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 E C I A L

PREVISIÓ METEOROLÒGICA
del dijous 24 al diumenge 27 d'agost

Dijous Divendres Dissabte Diumenge

26 15º 22º 10º 22º 12º 22º 12º

De divendres a diumenge, la fàbri-

ca Roca Umbert acollirà Dinosaurs 

Tour, l'exposició de reproducci-

ons de dinosaures a mida real i, 

en algun cas, amb figures anima-

tròniques, considerada l'exposició 

itinerant de dinosaures més gran 

i que ja ha visitat països com Ale-

manya, França, Itàlia, Regne Unit, 

Noruega, Polònia i Romania.

Dinosaurs Tour compta amb una 

trentena de peces que simulen 

l'aspecte i el comportament dels 

dinosaures, de manera que els visi-

tants s'endinsaran en una espècie 

de Parc Juràssic. "Els visitants po-

dran veure els darrers avanços 

tècnics, de manera que els dino-

saures que exposem es mouen i, 

fins i tot, respiren", explica Juan 

Comín, responsable de l'exposició 

organitzada per Arena World.

A més d'exposar-hi peces de tri-

ceratops, tiranosaures, estegosau-

res, espinosaures, diplodocus i el 

famós tiranosaure rex, entre d'al-

tres, també s'hi faran projeccions 

didàctiques sobre la manera de 

viure d'aquesta fauna prehistòrica. 

Per fer la mostra més real es recre-

Una trentena de dinosaures 

faran estada a Roca Umbert

arena world

ANIMALS JURÀSSICS  L'exposició mostra recreacions a mida real

El Museu cerca respostes 

sobre els ibers a Puiggraciós
El Museu de Granollers impulsa 

una excavació, dirigida per l'ar-

queòleg Marc Guàrdia, al poblat 

ibèric de Puiggraciós, un assenta-

ment de fa més de 2.0000 anys, al 

terme municipal de Bigues i Riells.

Aquest setembre, el Museu hi 

està fent una segona campanya 

d'excavacions, per tal d'obtenir 

respostes pel que fa a les caracte-

rístiques de la fortificació de l'as-

sentament. Aquesta acció s'em-

marca en el projecte de recerca 

Territori de Lauro. Vertebració 

econòmica i territorial de la Lai-

etània Nord en època ibèrica del 

Museu de Granollers sobre conei-

xement de l'extrem nord de la La-

ietània en època ibèrica.

En la primera campanya, al 

2019, es va localitzar part del 

perímetre de la muralla i enguany 

s'investigaran els possibles acces-

sos del poblat i es buscaran evi-

dències urbanes de l'ocupació.

ARQUEOLOGIA  MARC GUÀRDIA DIRIGEIX LA SEGONA CAMPANYA D'EXCAVACIONS AL CIM DE BIGUES

El granollerí Salvador Llobet va 

descobrir el poblat ibèric de Puig-

graciós el 1940. Les primeres ex-

cavacions, però, les va fer Leandre 

Villaronga a inicis dels anys 50. 

Aquestes primeres exploracions 

van identificar un possible recinte 

emmurallat i es va excavar el recin-

te del cim del turó, ara ben visible. 

En aquell moment es va determinar 

que l'ocupació ibèrica de Puiggraci-

ós s'emmarcava entre els segles III 

i I aC i aquesta recerca ho haurà de 

confirmar. Des d'aleshores no s'ha-

via tornat a intervenir, de manera 

controlada, en el jaciment.

Els costos de la recerca estan 

participats pel Museu de Grano-

llers i l'Ajuntament de Bigues i 

Riells, que també col·labora amb 

la intendència i l'allotjament dels 

arqueòlegs. També compta amb 

una subvenció de la Generalitat.

L'any passat, l'equip de Guàrdia 

va localitzar l'angle nord-oriental 

ajuntament bir

PUIGGRACIÓS

La mostra itinerant 'Dinosaurs Tour' es pot veure de divendres a diumenge

De dv 25 tarda a dg 27 de setembre 
De 10 a 14 h i de 17 a 21 h
Roca Umbert. Preu: 8 €

en també els hàbitats naturals amb 

vegetació i escenografia. "Els més 

petits de la casa es queden bo-

cabadats. Els moviments són tan 

realistes que alguns infants cre-

uen que són de veritat", explica 

Comín, qui afegeix que l'exposició 

combina entreteniment i diversió 

amb un ampli factor pedagògic.

L'exhibició compta amb panells 

informatius i descriptius amb de-

talls científics sobre les eres geo-

lògiques, teories sobre l'extinció 

dels dinosaures i dades sobre la 

recuperació de restes fòssils.  

de la fortificació i va comprovar que 

la muralla nord, cenyida a la part 

alta del turó, està prou ben conser-

vada. La descoberta tot just comen-

ça; primer cal una gran tasca de 

delimitació superficial, imprescin-

dible per planejar les futures direc-

trius de la recerca. Més endavant, 

es podran conèixer les caracterís-

tiques urbanes i econòmiques del 

poblat de Puiggraciós. Tot i això, els 

arqueòlegs ja suposen que el poblat 

tindria una extensió mitjana, en 

comparació amb els assentaments 

de la zona, d'unes 1,5 hectàrees. 
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'Una excusa per dibuixar ', a l'Espai d'Arts
En aquesta pandèmia que ha alentit l’activitat diària,  

l'Espai d'Arts proposa el laboratori 3 Una excusa per 

dibuixar. Tres sessions –30 de setembre, 28 d’octubre i 

25 de novembre– per retornar al dibuix per analizar la 

realitat global. Inscripció prèvia a www.rocaumbert.cat.

Damàris Gelabert porta 'Sóc 
feliç' al Patronat de la Garriga

Voltem per l’entorn

GRANOLLERS

TEATRE LA GARRIGA

DIVENDRES, 25

17 h Roca Umbert

Dinosaurs Tour (fi ns a diumenge). 

Exposició de dinosaures a mida real 
17.30 i 18.30 h Museu Ciències Naturals

Visita guiada a l'exposició Tu investigues!

17.30 h Museu de Ciències Naturals

Taller. Insectes, crancs i aranyes a les 

vostres mans

18 h Virtual a jitsi.granollers.cat/EYES

Taula Jove d'Acció Climàtica
18.30 h Museu de Ciències Naturals

Taller. La vida dins d'un formiguer

19 h Cinema Edison

Un diván en Túnez de Manele L. Labbé
22 h Casino Club de Ritme

Concert 48è Cicle Jazz Granollers. 
Raquel Herreros Quartet / Smooth Trio

DISSABTE, 26

9 h Carrer d'Anselm Clavé

Fira d'artesans del Vallès fi ns a les 21 h
10 h Plaça de Lluís Perpinyà

Mercat de vi i formatge. Tot el dia
11 h Plaça de l'Església

Cabana Market. Mercat artesanal jove 

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

Museu de Ciències Naturals

Tu investigues! Permanent
Invertebrats. Sala permanent
Què mengem avui?, refl exions 
d'Ada Parellada. Fins al febrer 
Som Gent de Profi t. Fins al dia 27 
de setembre
Llibreria La Gralla

Abraça'm. Dibuixos de Lluïsa Martin 
C. Inauguració, dimarts a les 18 h

amb activitats fi ns a les 22 h
18 h Museu de Granollers

Visita a l'exposició Objectes personals 

18 h Cinema Edison

Un diván en Túnez 

21.30 h Teatre Auditori

Gran Gala inaugural Amb moltes ganes.

Una nit amb Tortell Poltrona i Balkan 
Paradise Orchestra. Entrades a www.

teatreauditoridegranollers.cat

DIUMENGE, 27

11 h Museu de Granollers

Palou. Paisatge rural, paisatge cultural. 

Itineraris de ciutat
11 h Museu de Ciències Naturals

Visita guiada a l'exposició Tu investigues!

11.15 h Museu de Granollers

Planetari: Comença la tardor. 

Sessions: 11:15 h, 12:15 h i 13:15 h.
Preu per sessió: 3 € adult / 1 € infants 
(menors de 12 anys). Reserves per 
telèfon 15 dies abans al 93 870 96 51.
11.30 h Museu de Granollers

Observació del Sol i les seves ombres. 

Activitat contínua fi ns a les 13.30 h
17.30 h Teatre Auditori

Presentació de la temporada de música 

clàssica amb el musicòleg Xavier 
Chavarria i les formacions del teatre
19 h Teatre Auditori

Música clàssica de l'Orquestra de 
Cambra de Granollers Amb moltes 

ganes de cultura!. Durada: 90 minuts. 
Entrades a www.escenagran.cat

19 h Cinema Edison

Un diván en Túnez

DILLUNS, 28

15.15 h Biblioteca de Roca Umbert

Gestions i compres per internet. Grup 
d'aprenentatge digital
17.30 h AECC (Psg. Muntanya, 68)

Música i benestar: què ens aporta la 

música? Amb Montserrat Morral. Acte 
solidari per la lluita contra el càncer

DIMARTS, 29

17.30 h Museu de Granollers

Visita a l'exposició Què mengem avui?

20 h Cinema Edison

Madre, de R. Sorogoyen. Cicle Gaudí

DIMECRES, 30

10 h Biblioteca Roca Umbert

Curs d'alfabetització digital

Dissabte a les 18 h, el teatre del 
Patronat de la Garriga serà l'escenari 
del concert participatiu Sóc feliç, 

de la pedagoga musical Damàris 
Gelabert. Després d'exhaurir 
entrades a Cardedeu, l'espectacle 
arriba ara a la Garriga. Un 
homenatge a les arts escèniques i al 
teatre que narra una història sobre 
allò que fa realment sentir-se 
feliç, sobre l’amistat, l’entrega 
als altres, els camins equivocats 
que cal redreçar i l’amor al teatre. 
Seixanta minuts de complicitat 
entre els artistes i el públic. Les 
entrades a www.teatrelagarriga.cat/

programacio/soc-felic/.



dj, 24 setembre 202032


