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93 745 73 01
comercial@salas.plus

www.salas.plus

Últims pisos i plantes baixes al centre!
Aprofita aquesta oportunitat única i vine a veure’ls!

Habitatges de 88 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

Entrada per  

c/ Vallès, 45 
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EN PORTADA

SERVEI DE VALORACIÓ  INTEGRAL A VÍCTIMES

www.advaloremadvocats.cat

Telèfon d’atenció a víctimes: 93 135 21 94

ÚNIC DESPATX AL VALLÈS DE L’ASSOCIACIÓ D’ADVOCATS DE VÍCTIMES D’ACCIDENTS DE CATALUNYA

Accidents de trànsit i laborals, negligències mèdiques, incapacitacions...

Sece manté el contracte 
de conservació de 

l'enllumenat públic

El nou acord suposa un pressupost total de 
2.191.896 euros per a un període de 3 anys i 

un personal subrogable de 10 persones

Un segon lot, per a les instal·lacions 
d'equipaments, s'ha adjudicat a Catalana 
Electra i Sanejament per 774.068 euros

fotovoltaiques, 10 instal·lacions de bombes sub-

mergibles per a aigües residuals i l'enllumenat or-

namental d'elements singulars de la ciutat –que es 

va iniciar l'any passat amb la Porxada–.

Els dos lots adjudicats preveuen un servei de 

guàrdia les 24 hores i tots els dies de l'any, amb 

"un temps màxim de resposta de 48 h", indica-

va el regidor, que també destacava que s'han es-

tablert els mecanismes de control del compliment 

del contracte. ❉ MONTSE ERAS

Finalment, després d'algunes pròrrogues forçoses 

del servei, l'Ajuntament de Granollers ha adjudicat 

el nou contracte per a la conservació i el manteni-

ment de les instal·lacions de l'enllumenat públic i 

de les instal·lacions elèctriques de les dependèn-

cies i els equipaments municipals. 

La nova licitació es va fer en dos blocs. El primer, 

de manteniment de l'enllumenat públic i orna-

mental, ha estat adjudicat a a l'empresa Sociedad 

Española de Construcciones Eléctricas, SA - SECE, 

que, de fet, ja era l'adjudicatària del contracte ac-

tual. Les noves condicions seran vigents a partir 

del 21 d'octubre i durant 3 anys –dos més pror-

rogables–, i l'import de l'adjudicació ha estat de 2.191.895,60 euros (IVA inclòs), una oferta signi�i-
cativament inferior al preu màxim licitat.

El govern preveu continuar implantant la tecno-

logia led per reduir el consum energètic, així com 

sistemes de control remot als quadres elèctrics, 

segons explicava el regidor de Transició Energèti-

ca, Juanma Segovia.

Instal·lacions en equipaments

Pel que fa al manteniment de les instal·lacions 

elèctriques dels equipaments municipals que in-

clou la xarxa d'alimentació elèctrica, quadres de 

protecció i control, produccions alternatives o 

complementàries, i receptors d'il·luminació tant 

si són interiors com exteriors (lot 2) l'empresa 

adjudicatària ha estat Catalana Electra i Saneja-

ment SLU, per un import de 774.068,50 euros (un 

21,7% menys respecte el pressupost de licitació).

El nou contracte, destacava Segovia, incorpora el 

manteniment de les plaques solars.

El nou contracte incorpora el manteniment de 

les instal·lacions elèctriques de 111 equipaments 

municipals i instal·lacions singulars, com les esta-

cions transformadores al Palau d'Esports i Roca 

Umbert, grups electrògens, 6 instal·lacions solars 

Quatre ofertes, 
dues excloses

Per al lot 1 s'hi van presentar quatre ofertes, dues 
de les quals van ser excloses perquè no van ar-
ribar a la puntuació mínima segons els criteris 
del plec de clàusules. Al lot 2 es van presentar sis 
ofertes i una va ser exclosa –precisament, SECE– 
perquè no havia motivat suficientment la propos-
ta econòmica. Segons Segovia, les diferents peti-
cions d'aclariments de les empreses participants 
al concurs públic s'han sumat als altres factors 
que han endarrerit l'adjudicació, com l'esclat de 
la pandèmia i, anteriorment, el litigi que Sece va 
mantenir durant anys amb 6 treballadors de l'an-
terior concessionària. El juliol passat va caldre 
establir una nova pròrroga del contracte per aca-
bar el procés adjudicatari.

El ple de dimarts va donar el vistiplau a l'adju-
dicació amb els vots a favor de PSC i Cs, i l'abs-
tenció d'ERC i Junts.

LA CIUTAT TÉ 11.831 PUNTS DE LLUM
El regidor de Transició Energètica, Juan-
ma Segovia, explicava que el servei ha de 
vetllar pel bon funcionament dels 11.831 
punts de llum públics que hi ha a Grano-
llers, un 20% dels quals (2.555) són led. 
De fet, el nou contracte "vol consolidar 

el treball iniciat i continuar implantant 

aspectes com la tecnologia led i la te-

legestió", avançava ja al febrer quan es 
licitava el servei. Segovia apuntava que 

hi ha 180 quadres elèctrics de maniobra 
i que, durant la vigència del darrer con-
tracte, s'ha actuat en 107, és a dir, un 60% 
del total, per millorar l'efi ciència i l'estalvi 
energètic. En aquest sentit, econòmica-
ment això s'ha traduït, segons el regidor, 
en 230.000 euros menys en tres anys. A 
més, 17 d'aquests quadres es gestionen 
de manera remota, la qual cosa permet 
detectar les incidències immediatament. 

ARXIU

FANALS  De les lluminàries existents, 2.555 (un 205) són led per reduir el consum
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Salut promet recursos als CAP per 
millorar l'accessibilitat per ser atès
El Departament reconeix els problemes 
dels usuaris per contactar telefònicament 
i assegura que una partida econòmica es 
destinarà a incrementar línies i personal

GRANOLLERS. El Departament de 
Salut desplegarà a partir d'avui un 
pla d'enfortiment i transformació 
de l'assistència sanitària primà-
ria. Així ho feia saber dimecres en 
el marc d'una trobada extraordi-
nària del Consell d'Alcaldies del 
Vallès Oriental, en què el delegat 
del Govern de la Generalitat a Bar-
celona, Juli Fernàndez; la gerent 
de la Regió Sanitària de l’Àmbit 
Metropolità Nord, Anna Aran; i el 
director de Sector sanitari Vallès 
Oriental, Joan Parellada, explica-
ven els plans de futur pel que fa als 
CAP i consultoris de la comarca. 

Aran explicava que la Generali-
tat destinarà en tres anys 38,7 mi-
lions d'euros a l'atenció primària 
de la Regió Metropolitana Nord, 
que volen reforçar el servei vincu-
lat a la gestió de la Covid-19, així 
com resoldre mancances estructu-
rals als CAP. En aquest sentit, Fer-
nàndez es comprometia a aportar 
"recursos econòmics i humans 
perquè l'atenció sigui més ac-
cessible i resolutiva en les di-

incrementar les línies telefòniques 
als centres d'assistència primària, 
a més de nou personal administra-
tiu. "També s'està treballant en 
incrementar les línies que fun-
cionen via internet i no telefòni-
ca", apuntava.

De fet, el pla preveu potenciar 
l'atenció telefònica i telemàtica 
"per acostar el servei a la ciuta-
dania". "Caldrà seguir innovant 
i també ser més proactius per 
tal d’avançar-nos abans que el 
malalt arribi a la consulta", as-
segurava Aran, qui insitia: "És un 
canvi de model important, en 

SALUT  LA GENERALITAT EXPLICA ALS ALCALDES DEL VALLÈS ORIENTAL EL PLA D'ENFORTIMENT I TRANSFORAMACIÓ DE L'ATENCIÓ PRIMÀRIA

arxiu

Acapte de sang a les FranquesesDeclaració del dia mundial de la salut mental
El Casal de Gent Gran de les Franqueses acull 
avui, dijous, una campanya de donació de sang 
amb el lema #etsimprescindible per proveir  
el Banc de Sang i Teixits. Els donants hi poden 
acudir de 10 a 14 h i de 17 a 21 h.

L'Ajuntament de Granollers ha fet pública una declaració institucional 
amb motiu del Dia mundial de la salut mental, que es commemora el 
10 d'octubre. El text recorda d'impacte de la pandèmia, amb angoixes i 
aïllaments, i reclama inversió pública i una cobertura sanitària universal, 
"per tal que a ningú se li negui l'accés perquè és pobre".

SOCIETAT

ferents situacions que vivim en 
aquest context de la Covid-19" 
i detallava que al Vallès Oriental 
s'incorporaran 97 nous professi-
onals, 76 dels guals seran gestors 
Covid. Amb tot, Aran insistia que 
també hi haurà nous administra-
tius, treballadors socials i tècnics 
d'infermeria per atendre pacients 
més enllà de la Covid-19. De fet, la 
responsable sanitària reconeixia 
que l'activitat relacionada amb el 
coronavirus "ha reduït capacitat 
d'atenció a la resta", una situació 
que precisament les noves inversi-
ons pretenen solucionar.

Línies saturades
En aquest sentit reconeixia les dificultats que molts usuaris han 
expressat per poder contactar te-
lefonicament amb els CAP. "Una 
de les dificultats actuals és l'ac-
cessibilitat telefònica, perquè 
la centraleta també té trucades 
sortint que s'han incrementat", 
deia Aran. Per això, el pla també 
preveu una partida econòmica per 

què caldrà gestionar la deman-
da segons la necessitat de cada 
pacient, per veure si l'atenció ha 
de ser presencial o virtual". Pa-
rellada assegurava que es pretén 
"un servei amb més capacitat, 
més resolutiu i més accessible".

Recuperació de l'activitat 
Els responsables de Salut anun-
ciaven també la reobertura de 8 
consultoris del Vallès Oriental, 
però mantenien a l'espera la deci-
sió respecte a l'equipament de La 
Torreta, a la Roca, així com l'ober-
tura d'alguns CAP encara tancats 

CAP  Es reforçaran les centraletes telefòniques per facilitar l'accessibilitat

Atenció virtual

Les unitats d’Atenció a la Salut Sexual i 

Reproductiva (ASSIR) de la Metropoli-

tana Nord han incorporat el Whatsapp 

com a mitjà perquè els joves puguin fer 

les seves consultes sobre sexualitat als 

professionals sanitaris. L'anomenada 

Tarda Jove és un servei que els pro-

fessionals de l’ASSIR posen a disposi-

ció d’adolescents i joves menors de 25 

anys a diversos CAP del territori. L'ASSIR 

Granollers té el número  634 66 70 34.

CONSULTES DE JOVES 
SOBRE SEXUALITAT A 
TRAVÉS DE WHATSAPP

que "es concretarà aquest mes". 
Joan Parellada explicava que al-
guns consultoris locals que havien 
hagut de tancar per seguretat du-
ran la pandèmia reprendran l’ac-
tivitat durant determinades hores 
al dia per atendre els malats amb 
problemes crònics. En aquest sen-
tit, Aran assegurava que "els CAP 
no es poden obrir com es feia 
abans de la pandèmia; per una 
qüestió de seguretat cal evitar 
visites sense cita", tot i reconèi-
xer la manca de recursos actuals 
perquè pugui ser així. Amb tot, el 
president del Consell Comarcal, 
Francesc Colomé, recordava que 
els ajuntaments han demanat re-
forçar la primària i que "malgrat 
la situació d'excepcionalitat i 
que no es pot abaixar la guàr-
dia, les coses van tornant a poc 
a poc a la normalitat".  m.e.
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Arran de la gestió del Departa-
ment d'Educació del confinament 
i el retorn a les aules, el govern 
granollerí aprovava una moció 
en què insta la Generalitat a re-
cuper les zones educatives com a 
sistema organitzatiu "eficaç per 

garantir una millora dels recur-

sos i dels resultats educatius", 
així com que "posi un especial 

interès en la compensació de 

les desigualtats: desplegant 

les mesures del Pacte contra la 

segregació escolar i impulsant 

un pla contra l’abandonament 

escolar prematur; posant a dis-

posició de l’alumnat mancat 

connectivitat o equipament in-

formàtic; garantint la suficièn-

cia alimentària també períodes 

de quarantena o confinament; 

o recuperant la sisena hora als 

centres educatius públics de 

màxima complexitat". La moció 
també reclama més inversió en 
educació i l'increment de plan-
tilles de docents, sobretot per 

reduir ràtios i complir les reco-
mancions sanitàries. Finalment, 
l'Ajuntament de Granollers dema-
narà al Departament d’Educació 
un pla de foment de l’etapa educa-
tiva 0-3 anys.

Alumnat confinat
D'altra banda, als centres educa-
tius de Granollers i les Franqueses 
hi havia aquesta setmana uns 500 
alumnes confinats, 378 dels quals 
a Granollers. El grup més nombrós 
és al Celestí Bellera amb 87 confi-
nats de 3 grups, seguit dels 66 de 
dos grups de l'Anna Mogas i dels 
42 de 2 grups de l'escola Salvador 
Llobet. Hi ha un grup confinat a El 
Teler, L'Estel, Mestres Montaña, Es-
cola Pia, Vallbona, EMT i Marta Es-
trada, així com 8 alumnes del Cu-
mella i 6 del Montserrat Montero.

A les Franqueses, la Joan Camps 
de Bellavista té 74 persones con-
finades de 4 grups, i també hi ha 
afectats dos grups de l'INS Lauro 
i un de l'escola Guerau de Liost. 

"Hem aconseguit contenir la 

taxa de contagi, però, malgrat 

els esforços, no baixa". Així ex-
plicava dimecres la situació epi-
demiològica a Granollers i les 
Franquesesla gerent de la Regió 
Sanitària de l’Àmbit Metropoli-
tà Nord, Anna Aran. Amb tot, els 
responsables sanitaris asseguren 
que el cribratge massiu que es va 
fer a l'agost va permetre aturar el 
creixement del risc de rebrot, que 
va arribar a superar el 600, mentre 
que actualment és de més de 250 
–una xifra encara molt alta, però 
estable respecte a les darreres set-
manes de restriccions addicionals 
a Granollers i entorn–. Aran recor-
dava que a l'àrea de Granollers es 
fan unes 1.700 PCR setmanals per 
cada 100.000 habitants, i, d'aques-
tes, entre el 20 i el 26 de setembre 
el 6,86% han sigut positives. Així, 
Granollers i les Franqueses tenen 
una taxa d'incidència superior al 
conjunt del Vallès Oriental –que 
alhora té xifres similars al conjunt 
del país–, amb un risc de rebrot de 
163 i un 5,29% de PCR positives. 

El risc de contagi es conté, 

però no s'aconsegueix reduir

EDUCACIÓ UNS 500 ALUMNES CONFINATS DE LES ESCOLES DE GRANOLLERS I LES FRANQUESESSALUT EL RISC DE REBROT ÉS ALT I SUPERA EL 250

Granollers reclama a Educació 
més recursos per a les escoles

■ El nombre de persones ingressades a 
l'Hospital de Granollers que han donat 
positiu de la Covid-19 es manté estable, 
tot i que amb una certa tendència a l'al-
ça les últimes tres setmanes. Segons les 
dades de la Fundació Privada Hospital 
Asil, dimecres hi havia 31 casos, 2 més 
que fa una setmana, quan també res-
pecte als set dies anteriors hi havia una 
diferència de 2 més. L'Hospital, que aca-
ba d'incrementar places d'UCI, manté el 
pla de contingència davant de l'evolució 
de la pandèmia en fase 1 –el pla en pre-
veu 5–. També hi ha xifres esperança-
dores pel que fa al nombre d'altes, ja 
que l'última setmana se n'han produït 17 
i ja se n'acumulen 682. En el vessant més 
tràgic del balanç, l'Hospital acumula des 
del maig 123 pacients que han mort a 
conseqüència de la Covid-19, quatre 
dels quals la darrera setmana.

L'HOSPITAL COMPTA 31 
INGRESSATS DE COVID 
I 4 MORTS EN SET DIES

Regularització

El ple de l'Ajuntament de Granollers 
aprovava dimarts per unanimitat un 
conveni amb el consorci que gestiona el 
Centre d'Educació Especial Montserrat 
Montero per tal de regularitzar les apor-
tacions que ja fa el consistori, ja sigui 
com a ajuts econòmics o com a asses-
sorament en la contractació, els recur-
sos humans i administratius. El regidor 
d'Educació, Francesc Arolas, aprofitava 
per reclamar que el dèficit de l'escola 
es reparteixi entre els diversos munici-
pis que hi tenen alumnat. El regidor de 
Junts i exconseller comarcal d'Educació, 
Àlex Sastre, recordava, en aquest sentit, 
que en l'anterior mandat "es va iniciar 
la feina que encara no està enllestida, 
com demostra el fet que el centre en-
cara té un dèficit estructural".

CONVENI AMB EL 
MONTSERRAT MONTERO
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La resposta a la inhabilitació del 
president de la Generalitat, Quim 
Torra, va mobilitzar dilluns mig 
miler de persones a Granollers i 
una cinquantena a les Franqueses. 
L'objectiu era mostrar el malestar 
per la decisió del Tribunal Suprem 
de ratificar la sentència del TSJC 
que condemna Torra a una inhabi-
litació d'un any i mig.

Les protestes a Granollers co-
mençaven a les 19 h amb una 
concentració a la plaça Barangé. 
La mobilització es traslladava als 
Jutjats de Granollers on es van di-
positar a la porta uns vàters amb 
el lema Justícia de merda i fotos de 
magistrats protagonistes de diver-
ses sentències contra el moviment 
independentista. Finalment, els 
centenars de manifestants es van 

Torra no hagi convocat eleccions 
abans de ser inhabilitat i ho con-
sidera "un nou fracàs de la po-

lítica catalana". En aquest sentit, 
reclamava eleccions "com més 

aviat millor perquè Catalunya 

necessita obrir una nova etapa, 

un canvi". En aquest sentit, l'alcal-
de, Josep Mayoral, tot i recordar 
que el grup del PSC és plural i té 
opinions diverses, reforçava l'ex-
posició de Terrades amb la frase: 
"a Catalunya cal tenir un govern 

que governi". Mayoral també re-
fermava el "compromís de treba-

llar per retornar a la normalitat 

institucional".
La moció presentada per les 

forces independentistes a l'Ajun-
tament de Granollers, que llegia 
el portaveu de Junts, Àlex Sastre, 

traslladar a la plaça de la Porxada, 
on l'acte va acabar amb la lectura 
de la moció de rebuig a la inhabi-
litació del president que els grups 
municipals d'ERC, Junts i Primàri-
es presentaven al ple de dimarts.

L'endemà, el PSC de Granollers 
tombava aquesta moció de rebuig, 
en una sessió en què els regidors 
de Ciutadans s'absentaven en el 
moment del debat sobre la decisió 
del Tribunal Suprem.

El portaveu dels socialistes gra-
nollerins, Jordi Terrades, argu-
mentava la negativa perquè "el 

PSC sempre respecta les decisi-

ons judicials. Torra va desobeir 

i ni la il·legalitat ni la unilatera-

litat són camins viables", excla-
mava al ple el també parlamentari 
socialista. Terrades criticava que 

POLÍTICA  DILLUNS CENTENARS DE PERSONES VAN TROBAR-SE A LA PORXADA I PRÈVIAMENT ES VAN DEIXAR VÀTERS DAVANT DELS JUTJATS

xavier solanas

CONCENTRACIÓ  Centenars de persones van aplegar-se a la Porxada per rebutjar la sentència que inhabilita el president

x.solanas

JUTJATS  Vàters amb fotos de magistrats per denunciar la "justícia de merda"

Protestes per la inhabilitació de Torra
El PSC de Granollers tomba una moció de rebuig a la sentència amb 

l'argument que "ni la il·legalitat ni la unilateralitat són camins viables"

GRANOLLERS. Amb motiu del ter-
cer aniversari del referèndum de 
l'1 d'octubre aquest dijous, la co-
ordinadora d'entitats i partits in-
dependentistes de Granollers ha 
organitzat un acte commemora-
tiu, que començarà a les 19.30 h a 
la plaça de la Porxada i que estarà 
presentat per l'actor Pep Planas.

A més, hi participarà l'histori-

ador Josep Maria Solé i Sabaté, 
que conversarà amb la periodista 
Clara Armengol de VOTV.

L'acte acabarà amb un especta-
cle de bombolles i fum a càrrec de 
l'artista Pep Bou.

La coordinadora aplega entitats 
i partits com l'ANC, Òmnium, CDR, 
Consell per la República, ERC, 
Junts, Primàries i CUP. 

L'ACTE TAMBÉ COMPTARÀ AMB L'ARTISTA PEP BOU

L'historiador Solé i Sabaté, 

al tercer aniversari de l'1-O

proposava posicionar-se en contra 
de la inhabilitació del president de 
la Generalitat, així com demanar a 
l'Estat que es garanteixi el principi 
democràtic de la separació de po-
ders, entre altres aspectes. La por-
taveu d'ERC, Núria Maynou, recor-
dava que la justícia espanyola "ha 

volgut tornar a decidir sobre el 

futur dels catalans". "No només 

cal manifestar el suport a Torra, 

sinó que cal denunciar la per-

secució de drets i lluitar en la 

defensa dels valors i les institu-

cions democràtiques", concloïa. 
Sastre recordava que els darrers 

anys tots els presidents de Catalu-
nya han estat perseguits per la jus-
tícia espanyola i que la inhabilita-
ció de Torra és "per una pancarta 

en defensa de drets bàsics: la 

llibertat dels presos polítics i de 

la llibertat d'expressió", deia, i 
denunciava una "sentència des-

proporcionada i manifestament 

injusta" d'un "estat fort judicial-

ment i policialment, però feble 

políticament".

La portaveu de Primàries, Mò-
nica Ribell, recordava els 2.850 
represaliats que hi ha a Catalunya 
segons el recompte d'Òmnium, i de-
nunciava que el PSC "quan li convé 

pica l'ullet als presos amb bones 

paraules i, al cap de poc, també 

quan li convé, treu discursos so-

bre el pes i la bondat de la llei".
ERC, Junts i Primàries tampoc 

se'n sortien en la seva proposta de 
retirar la resta de mocions del ple 
per atorgar més protagonisme a la 
inhabilitació d'un president de la 
Generalitat. De fet, el PSC presen-
tava una proposta sobre ensenya-
ment per reclamar més recursos al 
govern català arran de la pandèmia 
i la recent tornada a l'escola.

En aquest sentit, ERC no va in-
tervenir en cap altre punt per 
"donar força a aquest debat que 

hauria de centrar al màxim el 

ple", i Primàries, fins i tot, es ne-
gava a participar en les votacions 
de la resta de punts del ple –Ribell 
tancava la càmera en aquesta ses-
sió telemàtica–.  m.e.

Taller d'iniciació a l'escriptura
per a gent gran

Per a més informació:

DIES:
21 i 28 d’octubre

4 i 11 de novembre

HORARI:
de 10 a 11.30 h

PREU DEL CURS:
(4 sessions) 60 €

• ESPAI THEKE: Tel. 935 103 398 - www.theke.cat
• SERVEISGRAFICS.CAT: Tel. 663 937 398 - www.serveisgrafics.cat

Donarem les eines
que et permetran posar en paraules
allò que vols expressar.

Amb la catedràtica i escriptora
Carme Ballús.
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AQUÍ

T'AJUDEM

A IMPULSAR

EL TEU NEGOCI

, Carrer Josep Umbert, 129, 08402, Granollers

938 706 408  ·   635 536 206  ·  agora@agora-sa.com
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www.rojasiassociats.com

Els treballadors 
han de tenir cura 
dels detalls 
a la feina
Ara, més que mai, s’han de cuidar els 
detalls amb els clients i els col·laboradors 
amb els quals es relacionen les empreses. 
La COVID-19 ha modificat els hàbits de 
consum, les necessitats, les relacions 
com la sensibilitat de les persones. 
És temps de fidelitzar, acompanyar i 
generar confiança.

Un somriure, una mirada, una acció de 
suport per facilitar l’accés al servei o 
producte, com l’atenció i l’orientació 
són de vital importància. No es pot 
deixar perdre cap client, si es gestiona 
inadequadament per presses o per 
manca d’informació pot denotar falta 
d’interès i es pot tancar la porta a una 
entrada de facturació.

El to de veu, l’expressió, l’aparença 
i l’actitud ens diferencien de la 
competència, essent la comunicació 
verbal i no verbal l’avantatge per tenir 
èxit en les relacions professionals. Cal 
treballar la motivació, l’entusiasme 
com el positivisme; evitant una reacció 
sense gesticulació ni expressió. Aquests 
trets aporten valor emocional al negoci i 
eviten queixes o reclamacions. 

És hora d’aportar i d’opinar, de 
responsabilitzar-se i de comprometre’s 
actuant proactivament. Cal connectar 
amb les persones, potenciar la 
personalització i entrenar l’energia. La 
venda i el tracte amb el client depèn del 
propi estat d’ànim com de l’empatia. Hem 
de ser conscients del context, del que 
pensem, de com ho expressem als altres, 
observant com s’interpreta i es percep 
el missatge. Mostrant-nos resolutius per 
atendre en benefici de les persones com 
de l’empresa, perquè el receptor obtingui 
una bona imatge corporativa de la marca 
de l’organització.

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

LES FRANQUESES. L'historial de 

queixes veïnals sobre l'activitat 

de Befesa Aluminio creix cada dia 

que passa, tant per les reiterades 

emissions ambientals com per les 

pudors i els sorolls que emet les 

24 hores del dia. L'empresa, una 

foneria situada al polígon Pla de 

Llerona que transforma escòries 

d'alumini i ferralla en lingots, no 

ha superat els controls mínims en 

contaminació atmosfèrica dels úl-

tims anys, i ara els veïns s'han orga-

nitzat per combatre el que conside-

ren un "atemptat contra la salut 

en cases aïllades arriben a 50 és 

just el doble del màxim permès", 

deien els veïns, que asseguren 

sentir el soroll "de manera con-

tinuada i sense descans". Davant 

d’això, i per fer un seguiment del 

cas, l’Ajuntament ha acordat amb 

la Diputació noves avaluacions de 

l’impacte acústic de l’empresa, i ha 

apuntat que també mirarà d’en-

carregar sonometries periòdiques 

des de diversos punts del municipi. 

de les persones". De fet, tant el ple 

municipal com el Consell de Poble 

de Llerona han abordat de nou la 

qüestió, aquest cop per presen-

tar els resultats d'una sonometria 

practicada el 13 de juliol des d'una 

casa propera a l’empresa. "Els re-

sultats, tot i que molt justos, es-

tan dins de la legalitat", deia la 

regidora d'Activitats, Sònia Tena. 

"Si el límit són 55 decibels, ells 

n’emeten 50; per tant, el soroll 

es nota", admetia. "En nucli urbà, 

el màxim de decibels permesos 

a la nit són 25, de manera que si 

Una sonometria del

juliol revela que l'empresa 

no supera el nivell

màxim de soroll permès

D’altra banda, l’Ajuntament també 

ha traslladat la seva preocupació 

a l’empresa en diverses reunions 

i visites a la planta. Befesa explica 

que aquest estiu ha renovat part 

del teulat per fer-lo més aïllant, 

ha cobert la zona de motors i com-

pressors i aviat implantarà un nou 

sistema de portes automàtiques 

perquè la nau estigui més temps 

tancada, sobretot a la nit. Els ve-

ïns, per la seva banda, argumenten 

que "una mesura puntual no és 

suficient, que no se sap si en el 

moment de la prova la fàbrica 

treballava al 100% de la seva 

capacitat i que l’Ajuntament té 

la capacitat de modificar l’orde-

nança i el mapa sonor del muni-

cipi per fer que els límits perme-

sos siguin més baixos".  x.l.

MEDI AMBIENT  DEMANEN QUE L'AJUNTAMENT MODIFIQUI EL MAPA SONOR DEL MUNICIPI PER REBAIXAR ELS LÍMITS PERMESOS

LES FRANQUESES. L'alcalde, Fran-

cesc Colomé, ha trencat el pacte 

de govern a l'Ajuntament, fins ara 

format per 6 regidors de JxLF i 5 

del PSC. L'anunci el va fer dimarts 

en la que havia de ser la presen-

tació del Pla d'Actuació Munici-

pal (PAM) per aquest mandat, a 

la qual ja no va afegir-se el PSC. 

Segons Colomé, "l'absència del 

PSC en aquesta presentació dei-

xa ben clar que no comparteix 

el nostre projecte de govern, i 

per això no té sentit continuar 

amb el pacte". "JxLF, malgrat 

no compartir amb ells l'ideari a 

nivell de país, sempre hem tre-

ballat per oferir a la ciutadania 

un govern fort per avançar en 

el que hem considerat el millor 

per a les Franqueses".

El pacte amb el PSC de Juan 

Antonio Corcahdo es va materi-

alitzar per primer cop el juny de 

2016, i es va reeditar després de 

les eleccions municipals de l'any 

passat. "Mentre hem estat com-

panys de viatge hem avançat 

malgrat les nostres diferències 

més que evidents en l'àmbit de 

POLÍTICA  ELS SOCIALISTES, AMB 5 REGIDORS, ACUSEN JUNTS, AMB 6, DE MENYSTENIR-LOS I DE VOLER IMPOSAR EL SEU CRITERI

Colomé expulsa el PSC
del govern de les Franqueses

arxiu

FRANCESC COLOMÉ

arxiu

JUAN ANTONIO CORCHADO

país". "Hem intentat mantenir 

el cap fred i tirar endavant un 

govern que ens ha permès en-

gegar molts projectes per avan-

çar com a municipi". Amb tot, les 

diferències internes entre els dos 

grups municipals, especialment 

les últimes setmanes, han propici-

at el trencament. A partir d'ara el 

govern municipal de les Franque-

ses queda en minoria (6 regidors 

de JxLF), mentre que l'oposició la 

formen 11 regidors (5 del PSC, 3 

d'IEC, 2 de Cs, i 1 de Sal-CUP).

El PSC se sent "menystingut"
Juan Antonio Corchado, per la seva 

banda, ha culpat JxLF del trenca-

ment. "Hem intentat de mantenir 

l'entesa fins a l'últim moment, 

però Colomé ha preferit inesta-

bilitat i un govern en minoria", 

deia. "Junts sempre ha menystin-

gut el PSC i ha intentat imposar 

el seu criteri, i això no pot ser 

quan pràcticament tenim el ma-

teix número de regidors".  x.l.

Veïns contra el soroll
persistent de Befesa
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La teva salut és el nostre ofici.

En els teus moments A, estem amb tu.

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
18/09 José Ferrer Taberner  72 anys

20/09 F. Javier Guijarro Rodríguez 56 anys 

21/09 Dolores Gómez Ortega  88 anys      

21/09 Rosa Moncunill Nebot  86 anys

22/09 Dionisa Camacho Arriaga  89 anys 

22/09 Guadalupe Durán Calleja  73 anys 

22/09 Juan Francisco Parra García  65 anys

22/09 Marta Rovira Marchmagí  79 anys

23/09 Pedro Sabaté Royo  64 anys  

23/09 Antoni Moré Vilà  83 anys

23/09 Fernando Morales Sampayo  84 anys

24/09 Josep Lloveras Girbau  91 anys

24/09 Ginés Masagué Vilanova  92 anys

24/09 Rosa Gómez Cervero  94 anys

25/09 Antonio Sendra Gimeno  86 anys

25/09 Piedad Mancebo Lozano  72 anys 

25/09 Joan Garrell Bellavista  92 anys  

26/09 José de la Torre Agustín  61 anys

27/09 Toni Montolio Portero  69 anys

27/09 Josep Maria Prat Giró  58 anys

27/09 Miquel Roca Julià  86 anys

28/09 Pilar Nicolau Pairet  83 anys

28/09 Gabriela Chaves Martín  94 anys

28/09 Maria Teresa Girbau Roura  90 anys

Coincidint amb el tancament dels 
centres de Nissan a Catalunya, 
l’Ajuntament de les Franqueses 
s’ha mostrat disposat a adquirir 
la finca Can Sala, a Corró d’Amunt, 
propietat de la marca japonesa 
d’automòbils, perquè passi a ser 
de titularitat municipal. Així es va 
expressar en el ple de dijous arran 
d’una moció presentada per Ima-
gina Esquerra en Comú (IEC), amb 
aportacions posteriors de l’equip 
de govern, i que es va aprovar amb 
els vots a favor de JxLF, PSC, IEC i 
Cs i l’abstenció de Sal-CUP. La fin-
ca és propietat, des de fa més de 
40 anys, de Nissan Motor Ibérica.

Es tracta d’un espai de 27 hec-
tàrees amb una històrica masia, 
una piscina i una àmplia zona de 
barbacoes, que durant molts anys 
ha estat a disposició dels treba-
lladors per a les seves activitats 
recreatives, esportives i d'esbarjo. 
Ara, amb el tancament de les plan-
tes de Nissan a Catalunya, el futur 
de la propietat és incert, i l’Ajun-
tament vol aprofitar l’ocasió per 

amb quina finalitat es vol com-

prar la masia”, deia Profitós.
Per al regidor de Cultura, Juan 

Antonio Corchado, “la compra 

dóna la potestat per fer una 

gestió integral d’aquest centre 

des de l’òptica de les necessi-

tats reals del municipi”, mentre 
que Montse Vila, de JxLF, expres-
sava que la moció s’ha endarrerit 
en el temps –es va presentar inici-
alment al maig– perquè “primer 

s’havia de lluitar pels llocs de 

treball de Nissan” i per explorar 

mirar d’arribar a un acord amb 
Nissan i la Generalitat.

En cas que no sigui possible 
l’acord de compra, l’Ajuntament 
també es mostra disposat a col·la-
borar en la gestió d’aquest espai 
en cas que per compensació de 
deutes, expropiació o qualsevol 
altre procediment legal, la finca 
passi a ser de titularitat pública.

Per a Àngel Profitós, d’IEC, 
“l’objectiu inicial de la moció no 

era la voluntat de compra, però 

les aportacions del govern han 

fet modificar el text”. Per a IEC, 
la idea inicial era oferir-se a la Ge-
neralitat o a l’empresa titular per 
gestionar l’espai. “Actualment 

no queda clar per a quins usos i 

x.l.

PATRIMONI AMB EL TANCAMENT DE LES PLANTES DE LA FIRMA JAPONESA A CATALUNYA, EL FUTUR DE LA FINCA DE CORRÓ D'AMUNT ÉS INCERT

L'Ajuntament de les Franqueses, 

disposat a comprar la masia

de Can Sala, propietat de Nissan

CAN SALA  L'Ajuntament ja ha tingut les primeres converses amb la Generalitat

L'Ajuntament de les Franqueses retirarà aquest mateix 2020 un dels sistemes 

foto-vermell que hi ha al municipi. Serà el de la cruïlla de les carreteres de Ribes i 

de Cànoves, davant l'estació de Corró d'Avall. "Comencem per aquest perquè és 

on més es compleixen els objectius de pacificació del trànsit que ens havíem 

marcat", deia en el ple el regidor de Mobilitat, Joan Antoni Marín. La resta 

–a Llerona i al carrer del Pont– està previst retirar-los durant aquest mandat.

El sistema foto-vermell, en retirada

durant un temps què es podia fer 
amb aquest espai. “Es busca que 

el centre el puguin utilitzar els 

veïns del municipi i treure’n el 

màxim rendiment”, deia.
D’altra banda, Corchado tam-

bé recordava que fa uns 10 anys, 
amb un anterior equip de govern, 
l’Ajuntament ja es va mostrar in-
teressat en compra la finca, “molt 

abans de saber que Nissan tenia 

els problemes que té”. x.l.

"La compra dóna la 

potestat per fer-ne una 

gestió integral per les 

necessitats del municipi"
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Els Mossos d'Esquadra van detenir 

dimecres tres persones, d’entre 46 

i 52 anys, de nacionalitat espanyo-

la i veïnes de Barcelona, Granollers 

i Terrassa, com a presumptes au-

tors d’un delicte de pertinença a 

grup criminal, robatori amb força, 

falsificació documental, receptació 

i contra la salut pública. Concreta-

ment, l'organització es dedicava a 

la sostracció de motocicletes a Bar-

celona per vendre-les novament o 

desmuntar-les i vendre'n les peces. 

Les detencions són resultat d’una 

investigació iniciada a mitjans de 

2019, quan els Mossos van detec-

tar un augment considerable de 

sostraccions de motos a Barcelona. 

Els robatoris sempre es produïen 

en la mateixa franja horària i en 

una zona concreta de la ciutat.

Els investigadors van compro-

var que al darrere d’aquestes sos-

traccions hi havia una organització 

persones i altres desmuntades i 

venudes per peces. També adqui-

rien motos sinistrades, amb tota 

la documentació oficial, per arre-

glar-les amb les peces sostretes i 

vendre-les lícitament al mercat de 

segona mà. En la investigació es 

va poder comprovar que el grup 

estava relacionat amb el robatori 

d’almenys 12 vehicles. 

El mateix dia de la detenció es van 

fer escorcolls als domicilis dels de-

tinguts a Barcelona i Granollers, 

així com al magatzem de Santa Ag-

nès on es manipulaven les motos. 

S’hi va intervenir documentació 

relacionada amb el tràfic il·lícit de 

vehicles, claus de motocicletes, pe-

ces provinents dels robatoris, una 

rampa de càrrega i unes 40 plan-

tes de marihuana que cultivaven al 

mateix magatzem. Per això també 

se’ls relaciona amb un delicte con-

tra la salut pública.

La investigació continua oberta 

esbrinar si els detinguts poden es-

tar implicats en més robatoris i no 

es descarten noves detencions.

especialitzada a sostreure vehicles 

i dotar-los d’una nova identitat 

amb documentació falsificada. Les 

motos eren traslladades a un ma-

gatzem de Santa Agnès de Mala-

nyanes, on eren venudes a terceres 

mossos

SUCCESSOS EL GRUP SOSTREIA ELS VEHICLES PER VENDRE’LS O DESMUNTAR-NE LES PECES

Detinguts els membres d'una 
banda dedicada a robar motos

MOSSOS  Un moment de l'operatiu policial que va desmantellar el grup

La secció segona de l’Audiència de 

Barcelona havia de jutjar dimarts 

els joves David H.A. i Gerard S.A, 

els dos presumptes autors d'abús 

sexual amb penetració a una noia 

de 18 anys als lavabos de la disco-

teca 2046, al polígon Jordi Camp. 

El judici, previst inicialment per 

al novembre de l'any passat, es va 

suspendre fins a l’abril d’aquest 

any, quan la vista es va suspendre 

de nou per l’aturada de l’activitat 

judicial. La Fiscalia demana una 

pena de 7 anys de presó per a cada 

processat i la prohibició d'apro-

par-se a la víctima a una distància 

inferior a 500 metres, així com de 

comunicar-s'hi per qualsevol mit-

jà durant 8 anys. També hi suma 

7 anys més de llibertat vigilada, i 

10.000 euros d'indemnització per 

danys morals a la víctima, que ha 

necessitat teràpia psicològica.

Els fets van passar el 14 d'abril 

de 2017 a l'interior de la discote-

ca, quan, segons l'auto de proces-

sament, la víctima va acompanyar 

un dels acusats a l'interior del la-

vabo, on ell, “amb ànim de satis-

fer el seu desig sexual”, va baixar 

els pantalons i les calces a la noia 

i la va penetrar vaginalment en 

contra de la seva voluntat. Des-

prés, l'altre processat "va entrar 

immediatament al lavabo i, sen-

se deixar que es pugés els pan-

talons, també va penetrar-la", 

mentre li deia "m'he escorregut 

a dins per gossa", "perquè ets 

dona, que si no et pegava", re-

lata la Fiscalia. A més, l'home va 

marxar amb el calçat d'ella, que 

"va quedar-se en estat de xoc i 

angoixada". Els Mossos d’Esqua-

dra van detenir els dos joves a la 

mateixa discoteca poc després 

dels fets, on van continuar ballant. 

L'endemà, el jutjat d'instrucció 

número 4 de Granollers va acor-

dar presó provisional per als dos 

processats.

El cas va despertar una gran in-

dignació entre la societat vallesa-

na i va posar en dubte l'actuació 

de la discoteca davant l'agressió 

sexual d'una de les seves clientes. 

A més, també va generar polèmica 

que el cas fos qualificat d’abús per 

part de la Fiscalia i no d'agressió 

o violació, en considerar que no hi 

va haver violència o intimidació.

LA VISTA HA ESTAT AJORNADA FINS A DUES VEGADES

A judici els dos acusats

de violar una noia de 18 anys 

als lavabos d'una discoteca

La Fiscalia demana

set anys de presó per 

als dos processats 

per abús sexual al 2046

Av. Francesc Macià, 160 · 08401 Granollers · T. 934 995 295 · M. 636 982 042 · granollers@montecar.es · www.montecar.es

CONSULTEU 

TARIFES

AL NOSTRE 
WEB

Fiat 500 CabrioRenault Grand Scenic 7 places

Mercedes Benz Clase C Cabrio

Tesla Model 3

Dues persones van resultar ferides de caràcter lleu en un accident de 

trànsit que es va produir el matí de divendres, sobre les 6.30 h, a la 

carretera del Masnou. Dos vehicles van xocar frontalment i els dos con-

ductors van resultar ferits lleus i no va caldre traslladar-los a un centre 

sanitari. Policia Local i Bombers van acudir al lloc dels fets per retirar 

els vehicles i netejar la calçada. 

Dos ferits lleus en un xoc frontal

Els Bombers van haver de fer mitja 

dotzena de sortides divendres ar-

ran de les fortes ventades que es 

van registrar a la comarca durant 

tot el dia. Entre els incidents desta-

cats hi va haver la caiguda d'un ar-

bre sobre un fanal i un cotxe al car-

rer Frederic Soler de Granollers, 

així com la caiguda de branques 

a la via pública al carrer Isabel de 

Villena. Els Bombers van retirar la 

vegetació i van netejar la calçada, i 

en cap dels dos casos no hi va ha-

ver cap persona ferida.

Dues dotacions dels Bombers van 

actuar dissabte, sobre les 14.20 

h, en l'incendi d'una cuina en un 

habitatge de Bellavista, concreta-

ment al carrer del Terme 11. El 

foc va estar produït per una olla al 

foc que es va encendre i va omplir 

l'habitatge de fum. D'altra banda, 

també els Bombers van interve-

nir divendres a la nit, sobre les 23 

h, per apagar el foc que s'estenia 

lentament per la xarxa d'una bas-

tida en una casa en obres al carrer 

Nou, 14, de Granollers. ❉

Els forts cops 

de vent fan caure 

arbres a Granollers 

Crema la cuina

d'un habitatge

a Bellavista
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JUNTS BUTLLETÍ DE 
NOTICIES DEL 
GRUP MUNICIPAL 
JUNTS PER GRANOLLERS

+

ABANS QUE NO 
SIGUI MASSA 
TARD…

A hores d’ara ja som conscients de la crisi econò-
mica que ha generat la pandèmia. Més enllà de la 
emergència sanitària, sectors com la restauració, el 
turisme i el comerç estan vivint una situació com-
plexa amb un futur complicat a curt termini i in-
cert, a mig i llarg …

Només cal sortir al carrer per constatar com està 
canviant tot. Cada vegada veiem més cartells de 
‘es lloga, local disponible o en venda’ i és que la 
supervivència d’aquests sectors està en perill. Els 
últims dies, el tancament d’un dels establiments 
d’un reconegut grup del sector textil, amb forta 
presència a la nostra ciutat, ha disparat l’alarma: 
què passarà si marxa el grup sencer? Comercial-
ment, continuarem sent un pol d’atracció? Qui 
ocuparà aquests locals …? Són alguns dels inte-
rrogants que sorgeixen i no és qüestió de quin 
negoci tanca, ni de les seves dimensions, sinó 
de la incidència entre la nostra ciutadania, com 
llocs de treball perduts, lloguers que no es cobra-
ran o vida que desapareix a carrers i barris.

Venen temps de canvis. Cal ser àgils, passar a l’ac-
ció, arriscar. No n’hi ha prou amb gestionar ajuts 
que parin el cop, cal immediatesa prenent deci-
sions i accions valentes, rigor i fermesa traçant 
estratègies de promoció de ciutat. L’administra-
ció s’ha de moure sense dilació. Busquem col·la-
boracions público-privades que ens ajudin a 
donar nous usos per locals als barris, fer d’inter-
mediàris i contribuïr a la moderació dels preus 
dels lloguers. Especialment,  dels mes cèntrics. 
Dinamitzar locals buits amb accions puntuals i 
donar facilitats per adequar locals a nous models 
de comerç. Sortim a buscar inversors i cadenes 
comercials catalanes que no tenen seu aquí. Ofe-
rim una ciutat activa i atractiva amb oportunitats 
de negoci. Generant treball generarem benestar.

Granollers és un municipi amb un teixit co-
mercial viu. Tindrem una visió analítica, crea-
tiva i autoexigent per reaccionar? El sector, sí. 
I l’administració …? 

Laura Sabatés. 

Regidora de Junts per Granollers.

Un any més, el nostre grup municipal va partici-
par en l’ofrena floral amb motiu de l’Onze de Se-
tembre, l’acte principal de la Diada Nacional de 
Catalunya, a Granollers. Les condicions excep-
cionals d’aquest any a causa del coronavirus i el 
fet que des del passat 25 d’agost la nostra ciutat, 
Canovelles i Les Franqueses tinguin mesures res-
trictives addicionals prorrogades dues vegades, 
va marcar una celebració amb representants de 
l’Ajuntament, del Consell Comarca i de les enti-
tats cíviques, culturals i esportives de la ciutat. 
La presència de cada grup o entitat es va limitar 
a dues persones, es va llegir el Ban oficial, hi va 
haver actuacions de música i dansa i es va tancar 
l’acte cantant Els Segadors.

11-S, ENTRE LA 
INCERTESA I 
L’ESPERANÇA

Aquest cap de setmana s’acaba el congrés de Junts 
per Catalunya, amb l’aprovació final de les ponències 
que s’han estat treballant les darreres setmanes i que 
constitueixen el corpus ideològic de la nova forma-
ció que presideix Carles Puigdemont. El passat 9 de 
setembre, telemàticament, diversos membres de la 
directiva nacional es van reunir amb associats del 
Vallès Oriental que hem apostat per aquest projec-
te, com els membres del nostre grup municipal. Àlex 
Sastre, en declaracions a Ràdio Granollers, explica-
va que la incorporació a Junts ‘obeix a la voluntat 

de donar continuítat a la idea amb la qual em vaig 
presentar a les eleccions del 26-M, després de com-
provar que la direcció del PDECat no anava des de 
fa temps en la línia del què s’havia decidit i aprovat’.

Junts per Granollers, ERC i Granollers per la inde-
pendència vam entrar conjuntament amb caràcter ur-
gent una moció de rebuig a la inhabilitació del presi-
dent de la Generalitat Quim Torra, que el Ple ordinari 
d’aquest dimarts va debatre i no va aprovar per l’opo-
sició del PSC. La decisió condemnatòria del Tribunal 
Suprem d’un any i mig, coneguda dilluns, ha provocat 
molta indignació a Catalunya i com va dir el nostre 
portaveu Àlex Sastre en la sessió ordinària ‘es tracta 
d’una sentència desproporcionada i manifestament 

injusta d’un estat fort judicialment i policialment, 
però feble políticament, que cronifica el conflicte’. El 
mateix dilluns hi va haver concentracions davant de 
tots els ajuntaments catalans i a Granollers es va fer a 
la Porxada, amb la lectura d’un manifest i de la moció 
presentada per les tres forces independentistes, amb 
la presència de moltes persones que van respectar les 
mesures de distància social i sense cap incident. Com 
sempre. El dimarts 22 es va fer el Ple sobre l’estat de la 
ciutat en què des de Junts per Granollers vam defen-
sar la necessitat de bastir amplis consensos convençuts 
que el Pacte de Ciutat ha de servir per encarar la post-
pandèmia amb garanties i permetre als ciutadans per-
cebre coherència política.

JUNTS PER 
CONSTRUIR

LA MOCIÓ NO 
PROSPERA



dj, 1 octubre 202012

Adif renovarà els topalls de 
les estacions de Granollers
L'Administrador d'Infraestructu-

res Ferroviàries (Adif) ha adjudi-

cat a Llalco Fluid Technology els 

treballs de col·locació de topalls 

hidràulics a les estacions de Gra-

nollers, així com la de Sant Celoni, 

Martorell i Manresa, amb un pres-

supost de 491.972 euros.

Adif pretén millorar les presta-

cions dels topalls –els elements 

que en cas d'impacte d'un tren 

permeten absorbir l'energia cinè-

tica necessària per assegurar una 

desacceleració que no causi danys 

ni als passatgers ni a la via–. Per 

això, s'estan instal·lant topalls hi-

dràulics, que adapten al sistema 

d'absorció a l'actual normativa, 

tot mantenint el cos principal dels 

topalls.

El contracte contempla el sub-

ministrament i muntatge de set 

parelles de càpsules de gas hi-

GRANOLLERS. Per cinquè any con-

secutiu, l’Ajuntament ha obert una 

convocatòria d’ajut al pagament 

del lloguer. Com en les edicions 

anteriors, seran prioritaris deter-

minats col·lectius: joves menors 

de 35 anys, persones de 65 anys o 

més, i altres col·lectius en situació 

de vulnerabilitat: dones víctimes 

de violència masclista, unitats de 

convivència amb algun membre 

amb grau de discapacitat igual o 

superior al 33% i famílies monopa-

rentals amb menors a càrrec. Tam-

bé es poden acollir als ajuts els titu-

lars d'un contracte d'arrendament 

formalitzat a través de la Borsa 

de Lloguer Municipal per ampliar 

el nombre d’habitatges de lloguer 

assequible disponibles a la ciutat. 

Se subvencionarà el lloguer de tot 

l’any 2020, en el cas de contractes 

ja vigents, amb 100 euros mensu-

als i un màxim de 12 mensualitats, 

és a dir, fins a 1.200 euros. En el 

cas dels contractes formalitzats 

durant el 2020, se subvencionarà 

la primera mensualitat sencera de 

lloguer, fins a un màxim de 600 

euros; l’impost que s’ha de liquidar 

per la signatura del contracte, fins 

a un import de 150 euros; i 100 eu-

ros mensuals, amb una percepció 

màxima de 1.100 euros.

Del 29 de setembre al 29 d’octu-

bre es podran presentar les sol·li-

cituds d’ajut al lloguer d’ambdues 

convocatòries, preferiblement de 

forma telemàtica a través de la seu 

electrònica de l'Ajuntament, o bé 

es pot demanar cita a l'Oficina Lo-

cal d'Habitatge, situada al carrer 

del Rec, 50, trucant al 93 860 12 00.

En el marc del pla de mesures 

socioeconòmiques per fer front als 

efectes de la crisi de la Covid-19, 

aprovat per unanimitat, s’ha dis-

senyat un nou ajut al pagament de 

lloguer per les situacions sobre-

vingudes d’atur, ERTO o disminu-

ció dels ingressos habituals com a 

conseqüència de la pandèmia. Així, 

les dificultats econòmiques per 

afrontar el pagament del lloguer de 

l’habitatge habitual sorgides arran 

de la Covid-19 són la base dels re-

quisits necessaris per poder rebre 

l'ajut. També en el cas de ser em-

presari/autònom, haver passat a 

una situació de pèrdua d'ingressos 

o cessament d’activitat des del mes 

de març. L’import de la subvenció 

correspon als rebuts de lloguer 

dels quatre mesos de l’estat d’alar-

ma, de març a juny de 2020, i l’im-

port es determina per la diferència 

entre l’import del lloguer a pagar i 

l’equivalent al 30% d’endeutament 

de la unitat familiar, amb un màxim 

de 1.200 euros per tot el període.

Represa del serveis de mediació
Des del 15 de setembre, qualsevol 

persona amb cita pot rebre de nou 

atenció presencial de les advoca-

des del servei d’assessorament ju-

rídic a la ciutadania a l’Oficina Lo-

cal d’Habitatge, on s’han habilitat 

espais per garantir la seguretat. El 

servei és gratuït i ofereix una me-

diació entre les diferents parts da-

vant de dificultats que puguin sor-

gir relacionades amb l’habitatge 

en règim de propietat o lloguer. Un 

servei que sorgeix de la col·labora-

ció entre el Col·legi d’Advocats de 

Granollers i l’Ajuntament. i

Nova convocatòria 
municipal d'ajuts 
per pagar el lloguer

ADIF

HABITATGE  HI HA UNA PARTIDA PELS EFECTES DEL CONFINAMENT MOBILITAT  LA MESURA VA SER CONSENSUADA PER TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS

INFRAESTRUCTURES  PER MILLORAR LA SEGURETAT ALS TRENS

TOPALLS HIDRÀULICS

Aquesta setmana l'Ajuntament ha 

treballat en la supressió d’un carril 

de circulació per sentit al tram del 

carrer d’Esteve Terrades comprès 

entre la plaça de Serrat i Bonastre i 

el carrer Vicenç Albarranch. L’actu-

ació, que es va anunciar en el marc 

de les mesures sobre mobilitat ar-

ran de la pandèmia, està destinada 

a reduir la velocitat dels vehicles –ja 

que hi ha menys espai per a la circu-

lació motoritzada–, i està relaciona-

da amb la reducció de la velocitat a 

30 km/h a Granollers.

També permet habilitar places 

bilitaran nous aparcaments per a 

motos. Alhora, els contenidors de 

recollida de residus i selectiva es 

col·locaran a la calçada, de mane-

ra que la vorera disposarà de més 

espai per a vianants i ciclistes. Les 

bicicletes podran circular per la 

calçada o per la vorera oest, ja que 

té més 5 metres d'amplada.

Aquesta mesura és una de les ac-

cions que es van acordar de manera 

consensuada per tots els grups mu-

nicipals del consistori, per millorar 

la mobilitat després del confina-

ment produït per la Covid-19. 

d’aparcament a cada costat del 

carrer, en una zona de deman-

da elevada d’estacionament i a 

tocar de l’estació de Granollers 

Centre. Així, es creen un centenar 

de noves places per a cotxes, una 

seixantena per a motos i 5 places 

d’aparcament específiques per a 

persones amb mobilitat reduïda.

En els passos de vianants, com 

a mesura de seguretat viària, es 

vol afavorir la visibilitat i per 

això s'evita l’estacionament de 

turismes o furgonetes just al seu 

davant. En aquests punts s’hi ha-

AjuntAment

Eliminat un carril del carrer Esteve 
Terrades per pacificar-hi el trànsit

REPINTAT  S'hi ha indicat l'aparcament en bateria allà on hi havia els carrils, un per sentit de circulació

dràuliques per a velocitats d'im-

pacte d'entre 10 i 15 quilòmetres 

per hora i una desacceleració 

d'entre 0,25 i 3 g.

Prèviament es demoliran els to-

palls actuals i es farà el picat de pla-

taformes noves fins obtenir la cota 

necessària per dimensionar i cons-

truir els nous elements. i M.E.

Subvencions als propietaris que 

lloguin a través de la borsa comarcal
El Consell Comarcal del Vallès Oriental també va obrir el termini la set-

mana passada per presentar la sol·licitud per accedir a subvencions per 

a habitatges desocupats que es posin a lloguer a través de la mediació 

de la Borsa Comarcal. La consignació màxima del conjunt de les subven-

cions és de 10.000 euros. El termini de presentació de les sol·licituds, 

que ha començat aquest dijous, s’acabarà el 16 d’octubre de 2020. Es 

pot sol·licitar presencialment amb cita prèvia, a la seu del Consell Co-

marcal, o telemàticament. Les bases amb els requisits que ha de complir 

l'habitatge es poden consultar al web www.vallesoriental.cat.  

Els representants dels ajunta-

ments de Granollers i la Roca s'han 

reunit aquesta setmana per avan-

çar en la reforma del carrer Vene-

çuela, el vial que fa frontera entre 

La Torreta i el barri de la Font Ver-

da. La velocitat elevada en què hi 

circulen alguns vehicles, així com 

les deficiències de voreres han sus-

citat les queixes veïnals. Així, els 

dos ajuntaments s'ham emplaçat 

a transformar el vial "a mitjà ter-

mini". Mentrestant, han acordat 

actuacions més a curt termini per 

millorar la seguretat al carrer, de 

manera que properament hi instal-

laran elements reductors de la ve-

locitat i reforçaran la senyalització. 

Més endavant es farà un projecte 

tècnic amb l'objectiu de reduir 

trànsit, millorar l'accessibilitat per 

als vianants, ampliar zones verdes 

i renovar il·luminació. 

Reunió amb la 
Roca per avançar 
en la reforma del 
carrer Veneçuela

Les sol·licituds es poden 

presentar telemàticament 

o a l'Oficina d'Habitatge 

fins al 29 d'octubre
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NOVA FASE 

EN VENDA
Residencial El Lledoner

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

Granollers

2, 3 i 4 dormitoris.

Plantes baixes amb jardí.

Dúplex amb terrassa.

1, 2 i 3 banys.

Parquet.

Zona comunitària amb 

piscina.

Places de garatge inclòs 

en preu.

PREU DES DE

198.000 € +IVA

Oficina comercial:  c. Rosselló, 134, cantonada Josep Pla · T. 606 322 529 - 662 329 114
Oficines Centrals:  Pg. Manuel Girona, 62 · 08034 Barcelona · T. 932 064 000 · comercial@lallavedeoro.com
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GRANOLLERS. Jugatú, el festival de 
tardor de jocs organitzat per l’Ajun-
tament de Granollers a través de 
Granollers Mercat, celebrarà dis-
sabte la seva quarta edició al carrer 
Anselm Clavé, entre la plaça de la 
Corona i el carrer Josep Umbert (un 
espai més ampli que l'any passat). 
D'aquesta manera, el públic fami-
liar i l’especialitzat podran gaudir 
d'una gran varietat de jocs de taula. 
El festival s'adreça també a les es-
coles i els equipaments ciutadans 
de la ciutat per tal que incorporin 
el joc a la seva activitat quotidiana. 
Enguany, Jugatú és alhora un pro-
grama d'activitats i una proposta 
perquè el joc formi part de la vida 
de les escoles durant tot el curs. 

Dissabte hi haurà prop d'una 
vintena de carpes –una dotzena 
menys que l'any passat– on es po-
drà jugar amb els jocs de les edito-
rials Àtomo, Devir, Tantrix, GDM 
Games, Rocket Lemon Games, Di-
saD Games, Enpeudejocs Edicions, 
2 tomatoes, Trígonos, SD Games i 

any suma més espai i aficionats.
En aquesta edició s’han pre-

sentat al concurs 95 jocs, i també 
s'hi ha afegit la categoria de jocs 
infantils en col·laboració amb el 
Festival d’oci alternatiu FanCon de 
Palau-solità i Plegamans. El jurat 
ha decidit els guanyadors entre 
els deu jocs finalistes, cinc per a la 
categoria familiar (premi Jugar x 
Jugar) i cinc per a la categoria in-
fantil (premi FanCon).

El jurat està format per El jurat 
està format per Salvador Alsius, 
periodista, aficionat als jocs; Gem-
ma Artés, professora de ciènci-
es, utilitza el joc a l’aula; Noemí 
Blanch, formadora, usa el joc en 
la formació per a empreses; Roger 
Olier, dissenyador de videojocs i 
organitzador del festival FanCon; 
Carles Palanca i Carla Rubio, del 
canal de YouTube Casella d’eixida; 
Marta Sánchez, arquitecta i orga-
nitzadora del festival FanCon; i 
Miquel Sesé, creador de mots en-
creuats i altres jocs lingüístics. 

Games 4 Gamers, a més de la boti-
ga Homoludicus. S’hi podrà jugar, 
aprendre jocs i adquirir-ne. Serà 
dissabte durant tot el dia, de 10 a 
21 h (s'ha eliminat la sessió de diu-
menge a Roca Umbert, habitual en 
les darreres edicions).

D'altra banda, a les 19 h es lliu-
raran els premis del 13è Concurs 

de Creació de Jocs Ciutat de Gra-
nollers, que habitualment s'atorga 
en el marc de la fira Jugar x Jugar 
que se celebra per l'Ascensió i que 
enguany es va anul·lar arran de la 
pandèmia. De fet, el Jugatú té l'ori-
gen al Jugar x Jugar, una iniciativa 
que des de fa 14 anys se celebra en 
el marc de l’Ascensió i que any rere 

La companyia subministradora 
d'aigües Sorea inaugura avui, di-
jous (18.30 h), al Museu de Cièn-
cies Naturals de Granollers, l'ex-
posició Operació aigua, que pretén 
conscienciar els visitants sobre 
la situació present i futura de la 
disponibilitat d'aigua, els usos i 
els abusos, així com l'impacte que 
aquests tenen en el medi ambient. 
L'acte de presentació d'aquesta ex-
posició itinerant comptarà amb la 
intervenció del popular meteorò-
leg televisiu Alfred Rodríguez Picó.

La mostra, que es podrà visitar 
a La Tela fins al 21 d'octubre, serà 
inaugurada per l’alcalde de Grano-
llers, Josep Mayoral, i el conseller 
delegat de Sorea, Emili Giralt. Se-
guidament, Alfred Rodríguez Picó 
pronunciarà la conferència L’escal-

fament del planeta i el seu impacte 

en els recursos hídrics. Amb motiu 
de les limitacions d’aforament dels 
espais on es farà la inauguració 
i la conferència del meteoròleg, i 

POPULAR  ES LLIURARAN ELS PREMIS DEL CONCURS DE CREACIÓ DE JOCS CIUTAT DE GRANOLLERS MEDI AMBIENT  SOREA INAUGURA LA MOSTRA DIJOUS A LA TELA

El festival Jugatú tornarà
a omplir de jocs la Carretera

per complir amb les mesures de 
seguretat, l'organització demana 
confirmació d’assistència al correu 
electrònic infosorea@sorea.cat per 
al públic en general.

Després de l'estada a Granollers, 
l’exposició Operació aigua de la 
companyia Sorea visitarà una tren-
tena de poblacions catalanes en els 
pròxims dos anys. 

arxiu

ALFRED RODRÍGUEZ PICÓ

Alfred Rodríguez Picó
obre amb una conferència 
l'exposició 'Operació aigua'

Enguany hi haurà menys 

parades que l'any passat i 

estaran més distanciades 

com a mesura de seguretat

La primera setmana d'octubre comença la 
quarta edició de l’Etcètera, el programa lú-
dic i educatiu per a adolescents. L'objectiu 
és oferir als joves diversos espais d'apre-
nentatge que els resultin motivadors i en-
riquidors, i per això s’han programat tallers 
en horari de tarda en diversos equipaments 
de la ciutat. Enguany es mantenen els ta-
llers més demanats de l'any passat i se'n 
proposen de nous de periodisme, música 
i conversa en català. També n’hi haurà de 
dibuix urbà, il·lustració i llenguatge visual; 
expressió urbana: cultura i hip-hop; Edison 
jove i Club de makers sobre ciència, tecno-
logia, enginyeria i matemàtiques. Les acti-
vitats s'allargaran fins al juny. L’any passat 
van participar-hi un centenar de joves. 

El Centre d'Estudis Granollers i l'Associació 
Cultural han publicat les bases del 16è Premi 
Camí Ral de treballs de recerca de batxillerat 
sobre el Vallès Oriental. Els treballs han de 
tractar de temes relacionats amb la comarca 
des de qualsevol àmbit temàtic (medi natu-
ral, història, economia, art i patrimoni). Es 
valorarà principalment que siguin aportaci-
ons inèdites que millorin el coneixement de 
la comarca. Els treballs s’han de presentar a 
la secretaria de l’Associació Cultural (secreta-

ria@acgranollers.cat) fins al 26 de febrer. Les 
bases poden consultar-se al web de l'entitat: 
www.acgranollers.cat. El premi de l'última 
edició va ser per a Mar Pujol Arqué, de l'Esco-
la Ginebró, pel treball La devesa Torre Surera. 

Un exemple de sistema socioecològic. 

Comença una nova

edició de l'Etcètera

de tallers per a joves

El Centre d'Estudis de 

l'AC publica les bases 

del 16è Premi Camí Ral

Rafel Nadal, primer convidat de l'Agevo
Les Aules d'Extensió Universitària per a la Gent Gran del Vallès Oriental (Agevo) han pre-
sentat el programa de conferències per al primer trimestre del curs 2020-2021. Les xerra-
des, gratuïtes, tenen lloc a la sala d'actes del Museu, al carrer Anslm Clavé, cada dimarts a 
les 18.30 h. L'encarregat de donar el tret de sortida al programa, dimarts 6 d'octubre, serà 
el periodista i escriptor Rafel Nadal, que parlarà del procés de creació literària. Més enda-
vant hi haurà xerrades sobre música (el 13 d'octubre i el 22 de desembre), salut mental 
(20 d'octubre), ciències (27 d'octubre), aeronàutica (3 de novembre), salut i esport (10 de 
novembre), arquitectura i paisatge (17 de novembre), literatura (24 de novembre), medi-
cina (1 de desembre) i història (15 de desembre). 
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El Govern destinarà 51.166.634 

euros a projectes singulars ins-

titucionals que apostin per la ge-

neració de recerca d’excel·lència, 

l’atracció de talent i el desenvolu-

pament d’activitats de transferèn-

cia de coneixement. Aquests pro-

jectes, que es finançaran  partir 
del 2021 amb despeses a càrrec 

a pressupostos futurs per un pe-

ríode de quatre anys, es nodriran 

amb els fons europeus provinents 

de la certificació de despesa sa-

nitària COVID presentada per la 

Generalitat a la Comissió Europea.

Segons el text de l’acord, seran 

LA GENERALITAT DESTINARÀ 51,1 MILIONS D'EUROS EN 
QUATRE ANYS A L'ATRACCIÓ DE TALENT, LA RECERCA DE 
L'EXCEL·LÈNCIA I LA TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENT

> MESURES DE PROMOCIÓ ECONÒMICA DEL GOVERN CATALÀ PER FER FRONT A LA CRISI DERIVADA DE LA COVID-19

elegibles aquells projectes que 

serveixin per a la construcció, 

l’adquisició, l’habilitació o l’am-

pliació substancial d’edificacions 
per a infraestructures de R+D, així 

com per a la realització de projec-

tes cooperatius de construcció, 

adquisició i millora d’equipaments 

i plataformes tecnològiques com-

partides.

Recursos del Feder per fer front a 

la pandèmia.

Davant la necessitat d’atendre 

les despeses extraordinàries i 

urgents derivades de la pandè-

Seran elegibles projectes 
per a infraestructures de 
R+D i cooperatius per a  
plataformes compartides 
de l'àmbit tecnològic  

Aquests projectes es finançaran a partir del 2021 amb recursos procedents de fons europeus provinents 
de la certificació de despesa sanitària COVID presentada per la Generalitat a la Comissió Europea

GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE LA VICEPRESIDÈNCIA I D’ECONOMIA I HISENDA

mia, el Govern va dur a terme la 

reprogramació dels fons del Pro-

grama Operatiu Feder 2014-2020, 

d’acord amb els criteris establerts 

per la Comissió Europea que au-

toritzaven els estats membres a 

fer servir aquests recursos per 

pal·liar la crisi provocada per la 

Covid-19. D’aquesta manera, el 

Govern va poder fer front a les ur-

gències econòmiques generades 

per la situació sanitària, tot ga-

rantint la solvència financera de la 
Generalitat ja que la reassignació 

dels fons no ha comportat, en cap 

cas, una reducció dels recursos 

disponibles.

D’altra banda, amb la voluntat 

de garantir la viabilitat de tots 

els projectes que havien d’anar 

a càrrec dels fons Feder, el De-

partament de la Vicepresidència 

i d’Economia i Hisenda de la Ge-

neralitat de Catalunya ha treballat 

amb tots els departaments afec-

tats per buscar mecanismes al-

ternatius de finançament. L’acord 
aprovat s’emmarca en el com-

promís del Govern amb la recerca 

i la innovació, com a eix central 

de l’estratègia de fer de Catalu- 

nya una societat que basa el seu 

creixement en la generació de co-

neixement. i
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En el ple del debat de l'estat de la ciutat de fa una setmana, l'alcalde Mayoral 

explicava que, malgrat militar durant anys sota unes sigles, a vegades divergia 

dels seus postulats. I, de fet, Mayoral així ho havia demostrat en alguns dels 

seus discursos de defensa de la llibertat dels presos polítics, per exemple. En 

la darrera sessió plenària de dimarts, però, les sigles van pesar més que les 

opinions d'alguns dels membres del govern local. Els regidors del PSC de 

Granollers –cap va emetre un vot particular– han tancat files al costat del 

partit i han comprat el discurs enfocat cap a les eleccions al Parlament de 

l'hivern. El PSC de la ciutat va tombar la moció que havien presentat els grups 

independentistes amb representació al consistori per rebutjar la inhabilitació 

d'un president de la Generalitat. Tant li fa si l'acció de govern de Quim Torra 

agrada més o menys, la qüestió és que un tribunal ha decidit apartar el màxim 

representant institucional del país perquè es va negar a retirar una pancarta 

que reclamava la llibertat dels presos polítics. Davant d'un atac tan greu a 

les institucions pròpies de Catalunya seria bo, com molts cops diu el mateix 

Mayoral, tenir mirada llarga i sentit d'estat, i reaccionar per defensar-les.

HAN PESAT MÉS LES SIGLES
Editorial

inici del curs escolar d’en-
guany ha estat, sens dubte, 
força atípic. Tot i això, les lí-
nies de Rodalies tornaven a 

oferir el servei habitual, a excepció de l'R3, 
que ha patit una eliminació de 3 trens per 
sentit, una reducció de servei que podria 
tenir segones intencions i s’ha fet aprofi-
tant la davallada d’usuaris per la Covid-19.

Ja fa uns mesos, es va saber a través 
del fòrum online transport.cat que la Ge-
neralitat tenia la intenció de fer passar 
els trens de l'R3 pel corredor actual de la 
R2 entre Montcada i Reixac i Mollet, on 
es faria l’enllaç mitjançant un nou bypass

més econòmic, cosa que faria possible 
desmantellar la línia entre aquests mu-
nicipis i estalviar-se el desdoblament.

Ara, l’ATM ens ho explica al Pla director 
d’Infraestructures (PDI), on a més, s’ex-
posa com a gran pèrdua de cobertura la 
creació del bypass entre R3 i R8 a Santa 
Perpètua perquè s’eliminaria l’estació de 
la Florida, mentre que desviar l'R3 per 
l'R2 ho expliquen sense cap mirament.

Precisament, aquest desviament eli-
minaria la possibilitat del bypass amb 
l'R8 i l’enllaç directe amb Barcelona i la 
resta de municipis de l'R3 de les poblaci-
ons afectades. L’única alternativa serien 
els autobusos interurbans que oferei-

Eliminació de trens de l'R3
xen un temps de viatge força superior.

Un tancament d’aquestes dimensions, 
però, no es pot fer així com així, s’ha de 
justificar. Amb el volum actual d’usuaris 
i havent estat la línia que més ha cres-
cut en els últims anys no seria de rebut.

Malauradament, l’estat de la línia i la 
condició de via única impossibiliten qual-
sevol més creixement o qualsevol millo-
ra de servei, cosa que tampoc es podria 
produir anant per l'R2, on s’hauria de 

conviure amb els trens que ja hi circulen.
Per tot això, sembla ser que la fórmula 

escollida és de manual: es comença eli-
minant els serveis amb menys passatge, 
eliminant cobertura horària i reduint fre-
qüències a la mínima expressió. D’aquesta 
manera hi ha un efecte dissuasiu entre la 
població de fer qualsevol cosa que impliqui 
dependre d’aquesta línia, i així es va per-
dent passatge fins que es pot justificar-ne 
el tancament i vendre’l com una millora.

Esperem no haver de patir aquest tan-
cament perquè ara més que mai s’ha 
d’apostar pel transport públic i sobre-
tot pels modes amb més capacitat i ve-
locitat per fer front a la crisi climàtica.

L'

VÍCTOR MOLINA
Estudiant d'enginyeria 

d'obres públiques

Es comença reduint freqüències 
perquè hi hagi un efecte dissuasiu
d'ús de la línia, que perd usuaris, 

i això acaba justificant el 
tancament i es ven com a millora

CIBERACTIVITAT Segueix-nos a @DiariSomGRN

La megafonia de l'Estació de #Granollers 
Centre emet missatges únicament en 
castellà. Acaba d'informar, només en aquesta 
llengua, que un tren amb destinació a 
#Martorell passarà per la via 3. Per què? 
Prou menyspreu a la llengua pròpia del país!

Marc Serra @MarcSerra21 Genís Ferrero @FerreroGenis

Ens ha deixat en Pepe de la Torre, de 
Granollers. Antic afiliat a CNT, el primer 
skinhead de la ciutat, llibertari i bona 
persona amb una gran cultura musical. 
Et trobarem a faltar, company. Que 
la terra et sigui lleu. Visca l'anarquia.

l Tribunal Suprem reconeix als 
riders com a falsos autònoms 
i exposa que Glovo no és una 
simple empresa intermedià-

ria que gestiona la contractació de serveis 
entre comerços i repartidors]. Aquesta no-
tícia que en l’actual situació de pandèmia i 
en mig d’una agitació política sense prece-
dents al nostre país ha passat relativament 
desapercebuda, és la victòria d’una lluita 
de llarg recorregut pel reconeixement 
d’una evidència que ara es consolida amb 
aquesta sentència que coneixerem el seu 
contingut exacte en les properes setmanes.

Des de CCOO fa anys que reivindiquem 
que aquest tipus de servei, que fins avui 
estan poc o gens regulats per la norma-
tiva, anava en contra del dret laboral i, a 
més, suposava un nou model d’explota-
ció de treballadors i treballadores amb la 
particularitat de tenir-los en condicions 
de semiesclavatge i sense cap dret laboral. 
Les plataformes electròniques han vingut 
per quedar-se i podem reconèixer que el 
seu model de negoci o la seva finalitat pot 
cobrir una mancança que la nostra socie-
tat demanava. Tant és així que empreses 
com la mateixa Glovo, Deliveroo, Uber Eats, 
Uber o Cabify són empreses que han arre-
lat a les societats modernes de tot el món 
facilitant la vida sobretot a les grans ciutats.

El problema d’aquestes empreses no és 
tant el que fan, sinó com ho fan. Aquestes 
s’autoconsideren empreses intermediàri-
es que uneixen clients amb “empresaris” 
que busquen donar un servei, quan real-
ment el que fan és oferir un servei com a 
empresa fent que els seus treballadors/
es tinguin l'obligació de fer-se autònoms, 
complir amb unes condicions molt parti-
culars i especialment dures. Un model que 
es caracteritza per haver d'estar disponi-
ble en qualsevol moment per a l'empresa 
amb el risc que si es rebutja un treball per 

Els 'riders' no són autònoms
qualsevol situació, com pot ser una situació 
de conciliació, per malaltia o per descans 
setmanal o en cas d’una mala valoració 
per part d’un client, que podia venir per 
un retard en la recepció de la comanda de 
l’establiment i, per tant, no per motius del 
propi rider, era sinònim de desconnexió o 
cosa que és el mateix, de sanció sense tre-
ballar de diversos dies o el mateix acomi-
adament, sense comunicació, indemnitza-
ció ni dret a la prestació per desocupació.

Per CCOO aquesta sentència és la consta-
tació d’un abús de poder per part d’aquest 
tipus d’empreses que s’aprofiten de la ne-
cessitat dels seus treballadors/es per treu-
re uns beneficis desproporcionats i pagar 
uns “salaris” que estan molt per sota de la 
normativa laboral i també perquè no dir-
ho, fora de tota ètica. Són un exemple del 
neoliberalisme més tòxic que impregna la 
nostra societat i s’aprofita de la debilitat 
d’uns treballadors/es que com que no te-
nen un centre de treball físic, no es poden 
organitzar. La base de tota lluita obrera és 
la seva possibilitat d’organització, unint la 
força de mots treballadors/es per poder fer 
un contra poder a les empreses i aconseguir 
uns objectius comuns, que no són més que 
millors condicions laborals. Els riders tot 
i que amb dificultats, han pogut donar un 
nou exemple de la necessitat d’unir a la clas-
se treballadora per tal de poder aconseguir 
els objectius. A través de les mateixes xarxes 
socials o a les places de les ciutats on bus-
caven punts wifi d’accés gratuït, han trobat 
espais per organitzar-se i engegar aquests 
processos reivindicatius que esdevenen 
definitivament en el reconeixement bàsic 
que són treballadors/es, que tenen dret a 
un salari, un horari i un conveni laboral.

Ara només queda que la part políti-
ca faci la seva feina. És per això que des 
de les centrals sindicals i especialment 
CCOO exigim que amb la màxima celeri-
tat el Ministeri de Treball acabi l’esbor-
rany de Llei i convoqui als agents socials 
i les patronals per negociar el marc nor-
matiu d’aquest tipus de llocs de treball.

Ara més que mai s’ha demostrat que la 
unió fa la força.

[E

KILIAN PÉREZ
Acció Sindical de CCOO al Vallès 

Oriental, Maresme i Osona
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L’assessoria Àgora, SA 
d’Assessorament i Ser-
vei, ja és oficialment 
una gestoria col·labo-
radora de BCN Activa 
de l’Ajuntament de 
Barcelona. Aquest con-
veni està impulsat en 
el marc d’un conveni 
de col·laboració entre 
Barcelona Activa i el 
Col·legi de Gestors Ad-
ministratius de Catalu-
nya (COGAC). 

L’objectiu del con-
veni és facilitar l’accés 
dels serveis professi-
onals d’Àgora a totes aquelles empreses i 
persones treballadores autònomes que ne-
cessiten assessorament professional per a 
la seva nova empresa i que prèviament han 
visitat l’Oficina d’Atenció a les Empreses de 
Barcelona Activa. Aquesta mateixa oficina 
emetrà un certificat signat perquè les per-
sones usuàries puguin acreditar el conve-
ni de col·laboració i tenir accés als serveis 

Conveni de coŀ laboració amb Barcelona Activa

Àgora ofereix assessorament fiscal i laboral a noves empreses

ASSESSORIA INTEGRAL ÀGORA
carrer Josep Umbert, 129 · Granollers

Tel. 93 870 64 08 · www.agora-sa.com · agora@agora-sa.com

L'APARADOR

DE LA SETMANA

professionals de la gestoria Àgora. Des de 
l'assessoria fiscal i laboral Àgora assegu-
ren que "davant la situació actual, som 

conscients de la importància de poder 

oferir un bon acompanyament en matè-

ria fiscal, laboral i administrativa per a 

totes aquelles petites empreses i perso-

nes autònomes que estiguin iniciant un 

projecte d’empresa".

  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

APADRINA

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

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

#SOSCovidIndia

900 111 300

fundacionvicenteferrer.org 
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Segons tots els estudis, en menys de 

10 anys la demanda de professio-

nals formats en FP superarà la dels 

titulats universitaris. Amb aquesta 

premissa, el Consell Comarcal, per 

mitjà de la Taula Vallès Oriental 

Avança (TVOA), ha començat a tre-

ballar en la creació d’un espai de co-

ordinació comarcal de la formació 

professional. Es tracta d’un consell 

prioritari inclòs en el pla estratè-

gic 2018-2025 de l'ens comarcal i 

que està previst activar l’any vinent 

amb l’objectiu de reforçar i digni-ficar aquests estudis i d’incentivar 
les vocacions professionals. “Tam-

bé hi ha la voluntat de planificar 
l’oferta d’FP des d’un punt de vis-
ta territorial, de comarca, de ma-
nera que cada ajuntament deixi 
d’anar per lliure i de competir 
amb els del voltant”, diu Jordi Ma-

nils, conseller de Promoció Econò-

mica i Estudis del Consell Comarcal.  

Aquest consell serà un espai 

de coordinació comarcal de la FP  

–reglada, ocupacional i contínua– que contribueixi a la requalificació, 
millora de la competitivitat i reforç 

de la xarxa d’actors de la FP dual 

(impuls de convenis de col·labora-

ció amb empreses, fomentar l'ús 

FORMACIÓ  EN DEU ANYS, LA DEMANDA D'ESTUDIS D'FP SUPERARÀ LA D'ESTUDIS UNIVERSITARIS

dels centres formatius en empre-

ses, compartir espais i equipament, 

impartir els mòduls de pràctiques 

de les FP, etc.). La idea és treballar 

de forma coordinada amb el Con-

sell de la Formació Professional i 

l’Ocupació de Granollers, un ens 

actiu a la ciutat pensat per impul-

sar aquest tipus d'estudis, amb una 

alta taxa d'ocupabilitat. “Aquest és 

un consell que funciona molt bé i 
que ha exercit el lideratge durant 
anys; ara la idea és ampliar-lo a 
nivell de comarca”, diu Manils. 

De fet, en l'àmbit de Granollers, les 

Franqueses, Canovelles i la Roca, 

actualment hi ha una desena d'ins-

tituts que ofereixen estudis d'FP. 

Del nou consell en formaran part 

els centres educatius de la comar-

ca que imparteixin FP, els ajunta-

ments que tinguin aquesta oferta 

al seu municipi, patronals, sindi-

cats, el Consell Comarcal i l’Agència 

Catalana de la Formació Professi-

onal. Actualment, la TVOA està en 

procés de valorar les característi-

ques que ha de tenir el consell, que 

és “prioritari, entre d’altres co-
ses, per dignificar sectors com la 
fusteria o la ferreria”. També ha 

posat com a element prioritari que 

tots els ajuntaments que tenen FP 

tinguin estratègies alineades. Per 

tirar-ho endavant, els alcaldes i re-

gidors dels municipis amb aquesta 

oferta es trobaran el 13 d’octubre 

per marcar el pla d’acció per als 

pròxims anys. 

El sector químic, prioritari
Entre els sectors que més es vol 

potenciar hi ha el relacionat amb 

la indústria química, un dels àm-

bits més potents econòmicament 

al Vallès Oriental. “En 10 anys es 
jubilaran el 20% dels professi-
onals d’aquest sector, i caldrà 
personal format i qualificat per 
substituir-los”, diu Manils. Per 

això, afegeix, “cal reforçar aquest 
sector i planificar millor l’ofer-
ta d’estudis químics per adap-
tar-los a les demandes i necessi-
tats reals de les empreses”. i x.l.

"Cal dignificar i reforçar els 
estudis d'FP al Vallès Oriental"

Fort augment entre abril i

juny de les prestacions d'atur
Segons dades de l'Observatori- 

Centre d'Estudis del Consell Co-

marcal, els ERTO van fer créixer 

amb força les prestacions d’atur en-

tre abril i juny. El primer semestre 

de l'any l’impacte de la Covid-19 es 

va notar clarament en l'evolució del 

nombre de prestacions a les quals 

s’acollien les persones a l’atur o de-

socupades. Així, els expedients pre-

sentats el segon trimestre de 2020 

van provocar que les prestacions 

per desocupació multipliquessin 

per quatre la taxa de cobertura, 

de manera que si la variació d’atur 

del juny va ser d’un 30% més res-

pecte a l’any passat, en el cas de les 

prestacions l’increment va ser del 

136,20%. Les dades són especial-

ment elevades durant el període 

d'abril a juny, en ple confinament. 

Al maig, per exemple, més de 8.200 

granollerins van veure's afectats 

per un ERTO, mentre que a les 

Franqueses van ser més de 2.300 

persones. Justament aquesta set-

mana, el govern de l'Estat, sindicats 

i patronals han aprovat prorrogar 

els ERTO per causa de força major 

fins al pròxim 31 de gener. 

OCUPACIÓ  UNS 11.000 VEÏNS VAN SER AFECTATS PER UN ERTO

Cabana Market, un mercat juvenil

La plaça de l’Església de Granollers va acollir dissabte, durant tot el dia, el 
Cabana Market, un nou mercat artesanal jove amb una dotzena de parades, 
actuacions artístiques juvenils, tallers per a infants i també accions de  
solidaritat. Es tracta d'un petit mercat dels aficionats al disseny independent 
impulsat pels joves Tània León i Oriol Rodríguez amb la col·laboració del 
projecte de Suport a Iniciatives Juvenils del Gra, que ajuda a "fer de trampolí 
de tots els joves que vulguin portar a la pràctica la seva idea emprenedora".

xavier solanas

Promoció digital del comerçEl Mercat de segona mà, de nou a Can Bassa
Els comerciants de Granollers poden  

participar aquest octubre en diverses sessions 

online –organitzades per Can Muntanyola–  

per conèixer l'ús d'eines i tecnologies útils  

per al comerç mitjançant aplicacions mòbils.

Aquest dissabte es reinicien els mercats de segona mà al barri de Can 

Bassa que se celebren cada primer dissabte de mes, de 9 a 14 h, al carrer 

Esteve Terrades. Serà amb totes les mesures sanitàries corresponents. Hi 

haurà menys aforament de parades, cada parada tindrà gel hidroalcohòlic 

i caldrà utilitzar mascaretes i mantenir la distància de seguretat.

ECONOMIA

L’Edició Eco Revolution és la se-

gona de les edicions temàtiques 

que la Llotja del Disseny celebrarà 

aquesta atípica temporada. Serà 

dissabte, durant tot el dia, a la plaça 

de la Porxada. "L’objectiu és com-
partir amb els visitants la nos-
tra inquietud pel canvi climàtic, 
l'excessiva generació de residus 
i el consum massiu i indiscrimi-
nat d'articles no reciclables, així 
com mostrar alternatives soste-

nibles, fetes a mà, ecològiques i 
de quilòmetre zero", apunten els 

organitzadors. Així, per fer possi-

ble l'Eco Revolution, la Llotja del 

Disseny aplegarà desenes de cre-

adores i dissenyadores sostenibles 

que oferiran des de sabons sòlids i 

roba i moda ètica fins a productes 

de residu zero i articles locals en-

tre d'altres. A més, també hi haurà 

concerts i tallers i xerrades obre 

l’ecologia i el medi ambient.  

La Llotja del Disseny aposta

pels productes de residu zero 

El nou portal de polígons d’acti-

vitat econòmica de la comarca es 

posarà en marxa a finals d’aquest 

mes d’octubre. Actualment s’estan 

acabant els treballs de millora i 

implementació de noves funciona-

litats. Així ho ha confirmat el grup 

de treball de Polígons d’Activitat 

Econòmica de la Taula Vallès Ori-

ental Avança (TVOA), coordinat 

pel Consell Comarcal, format per 

tècnics d’ajuntaments i agents eco-

nòmics del Vallès Oriental. El nou 

portal web, que recollirà tota la 

informació sobre el sector indus-

trial de la comarca, es complemen-

ta amb l’Observatori de Polígons 

permet consultar de manera actu-

alitzada l’oferta de naus i solars de 

caràcter industrial disponibles a la 

comarca amb tots els detalls prin-

cipals –superfície, preus, ubicació, 

serveis i característiques–, cosa 

que facilita el creixement d’empre-

ses i afavoreix l’atracció de noves 

activitats econòmiques. 

D’altra banda, de cara a l’any que 

ve, la TVOA també es promou un 

estudi per definir el pla de millora 

de les condicions d’urbanització, 

accessibilitat i mobilitat dels po-

lígons d’activitat econòmica de la 

comarca. La intenció és disposar 

d’un estudi que, a partir de fonts 

documentals i treball de camp, 

faci una diagnosi de les condicions 

d’urbanització i mobilitat i accessi-

bilitat als polígons i que estableixi 

les prioritats d’actuació. 

d’Activitat Econòmica (OPAE), un 

servei impulsat aquest any des de 

la TVOA per disposar d’una foto-

grafia exhaustiva i actualitzada del 

sector industrial de la comarca per 

conèixer-ne les mancances, neces-

sitats i potencialitats i poder impul-

sar projectes més eficients; i també 

pel portal ubicaempresa.amb.cat, 

un cercador activat per l’Agència 

Metropolitana de Desenvolupa-

ment Econòmic per centralitzar 

en un únic portal web tota l’oferta 

immobiliària industrial del Vallès 

Oriental. En aquest cas, el cercador 

es nodreix de la informació dels 

principals portals immobiliaris i 

El portal de polígons estarà 

actiu a finals d'aquest mes

"El 2030 s'hauran jubilat

el 20% de professionals 

del sector químic, i per 

això calen joves formats"

La Taula Vallès Oriental Avança impulsa un Consell d'FP per al 2021
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Nous vestidors del CNG per a les seccions 
El CNG ha habilitat uns nous vestidors d'ús exclusiu per  
a esportistes de les seccions que s'han instal·lat a la zona 
poliesportiva (pista de bàsquet) que ha quedat inhabilitada. 
El CNG ha donat prioritat als vestidors per garantir  l'aforament permès en hores de màxima afluència.

El Circuit de Barcelona-Catalunya 
abaixava el teló del Gran Premi 
Monster Energy de Catalunya de 
MotoGP amb la victòria de Fabio 
Quartararo. El diablo també pren 
el comandament de la classifica-
ció general còmodament, després 
de la caiguda d'Andrea Dovizioso. 
Les Sukuzi de Joan Mir i d'Álex 
Rins van copar el podi en un final 
d'infart, que els aficionats van ha-
ver de viure des de casa, ja que ar-
ran de la pandèmia el MotoGP s'ha 

Quartararo es corona al Circuit

MOTOR  EL CANVI DE DATES HA CONDICIONAT PEL CLIMA LA CURSA DE MOTO GP AL TRAÇAT VALLESÀ, QUE HA HAGUT D'ACOLLIR EL GRAN PREMI SENSE PÚBLIC

Paula Garzón, a un pas de la selecció
El Club de Rugby Spartans de Granollers comptarà 
amb una representant, Paula Garzón, a l'Acadèmia 
Nacional de la Federación Española de Rugby (FER), 
un campus d'alt rendiment, un pas intermedi 
cap a les seleccions autonòmiques i nacional.

ESPORTS

EL GRAN PREMI CATALÀ  La pandèmia ha fet que enguany s'hagi hagut de córrer sense públic i mesos més tard

circuit

hagut de disputar sense públic.
Les darreres voltes del Gran Pre-

mi Monster Energy de Catalunya 
es van convertir en un pols entre 
el Petronas Yamaha SRT, com-
post per Quartararo i Morbidelli; 
i el Team Suzuki Ecstar, amb Mir 
i Rins. Amb Quartararo tirant da-
vant de tots, Mir avançava a Morbi-
delli, com també ho feia Rins en la 
mateixa volta. Al final, actuació es-
tel·lar de les Suzuki, amb el tercer 
podi consecutiu de Mir i la tornada 

El conseller Tremosa, 

nou president, després 

de la dimissió de Teixidor

El conseller d’Empresa i Conei-
xement, Ramon Tremosa, es con-
vertia dimarts en el nou president 
de Circuits de Catalunya SL –l'em-
presa que gestiona el Circuit–, des-
prés que divendres es fes pública 
la dimissió de Maria Teixidor, que 
havia pres posessió del càrrec feia 
menys de dos mesos. Tremosa as-
segura que l’objectiu del Govern 
és “garantir la continuïtat del 

model d’èxit que és el Circuit 

de Barcelona-Catalunya”, i que 
assumeix la presidència de la in-
fraestructura per tal de “fer front 

als reptes urgents que afronta 

l’entitat”, com la renovació dels 
contractes de F1 o de MotoGP.

Tremosa, que assistia diumenge 
a la celebració del GP de Catalunya, 
assegurava que, segons alguns es-
tudis, el Circuit genera un impac-
te econòmic de més de 300 mili-
ons d’euros anuals, i que la part 
d’aquests recursos que es tradu-
eixen en impostos, uns 60 milions, 
compensen “amb escreix” l’apor-
tació que hi fa la Generalitat, a més 
de dinamitzar l’economia de la co-
marca i posicionar la marca Cata-
lunya arreu del món. “No tot són 

les grans competicions inter-

nacionals: el circuit té activitat 

gairebé cada dia de l’any”, afegia.
De fet, Tremosa es reunia amb el 

president de Dorna, empresa orga-
nitzadora del campionat mundial 
de MotoGP, a qui ha agraït la volun-
tat de “col·laborar amb nosaltres 

i fer del traçat vallesà una seu 

MARIA TEIXIDOR

permanent de la competició”. A 
més, Tremosa mostrava la disposi-
ció a participar en les negociacions 
per a la renovació del contracte de 
la F1, que s’hauria de materialitzar 
a l’octubre. “L’empresa disposa 

de personal qualificat per dur 

a terme les negociacions; jo les 

acompanyaré i prendré part en 

allò que convingui”, ha matisat. 
Tremosa ha anunciat que, un cop 
s’hagin resolt aquestes urgències, 
es revisarà el model de governança.

Uns 2.000 proves PCR
Tremosa valorava l’impacte de la 
Covid-19 en els grans esdeveni-
ments esportius. “Hem d’apren-

dre a conviure amb aquesta si-

tuació: enguany no hi ha hagut 

públic, però hem aconseguit 

salvar el fil de la continuïtat 

dels principals esdeveniments 

mundials que s’hi celebren. Ara 

hem d’analitzar com podrem es-

tar d'aquí a un any, perquè això 

ens obliga a tots a un replante-

jament de la situació”, deia. Ex-
plicava que aquest cap de setmana 
s’han realitzat 2.000 proves PCR 
per al GP de MotoGP. i m.e.

m.t.

RAMON TREMOSA

generalitat

"El Circuit genera 
un impacte de més de

 300 milions anuals, que
 compensen amb escreix 

l'aportació de la Generalitat"

POL ESPARGARÓ CAU QUAN ANAVA 7è I 
EL SEU GERMÀ ALEIX ACABA 12è LA CURSA
n Jugar a casa no sempre és avantatjós. Que els ho diguin als germans Espargaró, 
que han anat ensopegant els darrers anys al circuit vallesà. En aquesta ocasió la 
mala sort a sigut per a Pol Espargaró (KTM) que va haver d'abandonar la cursa 
quan lluitava per la setena posició i li faltaven 12 voltes per al final. Pol Espargaró 
lamentava la seva inconstància en els resultats, però responia animat a la caiguda 
del Circuit, amb "els ulls posats en la propera carrera de Le Mans", exclamava a 
les xarxes. Després d'aquesta ensopegada el granollerí passa de ser 10è a 12è a la 
classificació general. D'altra banda, el seu germà Aleix s'espolsava la maledicció 
que l'havia perseguit al traçat català, en què havia caigut a les curses dels darrers anys. 
En aquesta edició, Aleix Espargaró (Aprilia) ha pogut acabar la cursa, en 12a posició.

de Rins a la lluita, sent el 13è pilot 
diferent a trepitjar el podi aquesta 
temporada.

El canvi de data del Gran Premi, 
que ha passat de la calor del juny 
a un cap de setmana de setembre 
amb temperatures força baixes, 
s'ha sumat les dificultats amb els 
pneumàtics i les temperatures de 
la pista. Amb 21°C sobre l'asfalt, 
els participants han rodat sobre 
una pista molt diferent de la que 
normalment es troben.

Marini, invencible a Moto2
Pel que fa a Moto2, el líder del 
Mundial, l'italià Luca Marini, va 
tornar a pujar a l'esglaó més alt 
del podi. I a Moto3, Darryn Binder 
va aconseguir la seva primera vic-
tòria al campionat.

L'estelada a la gorra
El GP de Catalunya també va in-
cloure polèmica política pel fet 
que Dunlop, el proveïdor oficial de 
pneumàtics del Mundial a Moto2 i 
Moto3, va repartir gorres amb es-
telades brodades en un lateral.  

Belén García debutarà al 

Campionat del Món de Kàrting
La pilot granollerina Belén García, 
veïna de l'Ametlla, participarà el 
proper cap de setmana al Mundi-
al de Kàrting, que se celebrarà a 
Lonato (Itàlia). Aquesta és la pri-
mera vegada que García participa 
al mundial de la categoria KZ2, a 

la qual també participa amb tres 
proves al Campionat d'Espanya 
de Kàrting, la darrera de les quals 
va ser el cap de setmana passat a 
Màlaga.

Belén García ha hagut de tornar 
al kàrting tot i que no era l'objectiu 

KZ2  LA GRANOLLERINA, VEÏNA DE L'AMETLLA, EL DISPUTARÀ EL CAP DE SETMANA A ITÀLIA

principal d'aquesta temporada, en 
què la pilot havia de competir a les 
W Series. La pandèmia, però, va fer 
endarrerir el campionat internaci-
onal de monoplaces fins al 2021. 
Així, doncs, els campionats de kàr-
ting li serveixen ara com un "es-

calfament, amb la idea d'anar 

agafant el ritme. Sóc conscient 

que ara em falta bastant perquè 

no he pogut rodar tant com hau-

ria volgut", lamenta.  
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referèndum

Vam defensar els col·legis electorals

Vam protegir les urnes

Vàrem votar i vàrem guanyar

GRANOLLERS PER LA

I N D E P E N D È N C I A

primàries catalunya

1 d'octubre
Tercer aniversari (ni oblit, ni perdó)

AIXEQUEM LA DECLARACIÓ D'INDEPENDÈNCIA, JA!
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El Fraikin BMG arriba a la setena 
jornada de lliga Asobal amb la 
moral ben alta. Fins ara ha acon-
seguit ser invicte en els quatre 
partits jugats i diumenge rebrà 
l'Ademar León com a colíder de 
la competició. Amb tot, els homes 
d'Antonio Rama no poden menys-
tenir l'equip lleonès, ara cinquè a 
la taula i només amb una victòria 
menys que els granollerins a la 
saca. Així, doncs, el partit de diu-
menge, ja anb públic a les grades i 
amb el Palau d'Esports recuperat 
després de les obres, promet ser 
un matx igualat i emocionant.

El Fraikin hi podrà fer valer 
l'energia i encert del darrer matx 
contra el Liberbank BM Sinfin, una 
partit que els granollerins van sa-
ber encarar amb efectivitat, mal-
grat que els càntabres sortien amb 

Diumenge l'EC Granollers va po-
sar la cirereta del pastís de pre-
temporada amb la victòria al der-
bi vallesà contra el CF Mollet UE. 
El partit va començar molt intens 
i les primeres ocasions van ser de 
l’equip visitant. Una doble aturada 
d’Àlvaro al minut 3 va evitar que 
el conjunt de Parra es posés al 
capdavant. Després d’aquest en-
surt inicial les forces es van equili-
brar i l’EC va recuperar el control 

de la pilota. Al minut 22 va arribar 
el premi per al conjunt de José So-
livelles: Àlex Castillo recuperava 
una pilota a la banda per poste-
riorment penjar-la al cor de l’àrea, 
on Marc Río la va enviar al segon 
pal firmant el primer. Aquest 1-0 
va ser el resultat final d'un matx 
que va mantenir la intensitat fins 
al darrer minut. Així, l'EC va pre-
parant l'inici de la lliga de Tercera 
Divisió estatal, el 25 d'octubre. 

xavier solanas

ecg / roger serrat

HANDBOL | Divisió d'Honor  EL BMG INVICTE RECUPERA EL PALAU COM A TERRENY DE JOC

FUTBOL  MARC RÍO VA MARCAR EL GOL DE LA VICTÒRIA

El Fraikin, líder a Asobal, es 
mantindrà alerta davant el León

GUANYADORS  Part de la plantilla després del gol a la porteria molletana

L'EC manté el bon paper als 

amistosos i s'endú el derbi
L'estrena del CB Granollers 1-pi-
sos.com –debutant aquesta tem-
porada a Lliga EBA– podria haver 
anat millor. Els granollerins van 
caure a la pista del Baricentro 
Barberà que, tot i començar un 
partit molt igualat, va agafar ritme 
al tercer quart i va anar mantenint 
la diferència amb el Granollers, 

fins la resultat de 71-67. Aquest 
dissabte els homes de Ricard Ven-
tura hauran de jugar-se el pas 
a la fase final en un derbi, ja que 
rebran a la pista del carrer Girona 
el DM Group Mollet, que en aquest 
cas sí que va aconseguir guanyar 
el Barberà. El partit començarà a 
les 18.15 h. 

BÀSQUET | Lliga EBA  DESPRÉS DE L'ENSOPEGADA A BARBERÀ

Selecció estatal  GASSAMA, WIGGINS I GONZÁLEZ, CONVOCADES

El CB Granollers es jugarà 

la fase final davant del Mollet

L'AEH Les Franqueses ha fet el fitxatge estrella de la temporada, el de 
Cristian Malmagro, qui va ser internacional amb la selecció espanyola. 
L'operació ha estat possible gràcies a la relació que Malmagro té amb 
l’entrenador del Sènior A, Óscar Ramírez, i uns quants dels jugadors de 
l’equip, com Moi Blanxart i els germans Alberto i Marco Hernández. Mal-
magro reforça el primer equip franquesí, que s'ha proposat l'ascens a 
Lliga Catalana. El jugador esquerrà, nascut a Granollers l'any 1983, va 
debutar a l'Asobal amb només 17 anys i va fer carrera al BMG fins al curs 
2006-2007. Va jugar també amb el Portland San Antonio, l'AG Kopenha-
gen, el Montpeller, el Minaur Baia Mare i el Naturhouse La Rioja. 

Fins dissabte passat i durant una 
setmana, les jugadores de la selec-
ció estatal del Programa Objetivo 

2021 es van concentrar a Grano-
llers per fer entrenaments al Palau 
d’Esports a les ordres del tècnic 
Carlos Viver. Les 17 jugadores que 
hi participaven, conegudes com 
las Guerreras del Objetivo 2021, 
formen part d’aquest programa 
que treballa amb joves que estan 
a les portes de la selecció absoluta 
nacional. Entre les esportistes hi 
ha tres jugadores del KH-7 BMG: 
Nicole Wiggins, Ana González i la 
granollerina Kaba Gassama. 

Els entrenaments s’emmarquen 
en el treball previ a la celebració 
del Mundial d’Handbol que està 
previst que es faci el desembre de 
2021 i que tindrà Granollers com 
a una de les seus (juntament amb 
les ciutats de Castelló, Llíria, Tor-
revella i Barcelona).

A partir de diumenge, i també 
durant tota una setmana, són les 
jugadores de la selecció espanyo-
la absoluta femenina d’handbol 
les que entrenen també al Palau 
d’Esports amb el seleccionador 
estatal Carlos Viver i el seu equip 
tècnic. 

Malmagro, a l'AEH Les Franqueses

Carlos Viver prepara al Palau 

l'equip per al Mundial 2021

El cap de setmana es donarà el 
tret de sortida a la Segona Catala-
na masculina d'handbol, en la qual 
milita un any més l’AEE Escola Pia 
Granollers. El conjunt, que ha re-
alitzat alguns canvis a l’equip du-
rant el mercat estival, debutarà a 
la pista del CA Sabadell Handbol 
B dissabte. Serà el primer partit 
oficial de l’equip després de l’atu-
rada per la Covid-19. 

Aquest fet ha provocat que la 
temporada 2020-2021 sigui to-
talment atípica pel que fa al calen-
dari i al format de competició. La 
Federació Catalana d’Handbol ha 
decidit que els partits es juguin 
cada 15 dies, i que la primera i la 
segona volta es jugui el mateix cap 
de setmana. Així doncs, l’AEE Es-
cola Pia Granollers tornarà a jugar 
el mateix diumenge davant el CA. 
Sabadell Handbol B, partit corres-
ponent a la 16a jornada de com-
petició. Durant els pròxims dies el 
club té previst anunciar les altes i 
baixes de l’equip per la tempora-
da que ara comença. 

Segona Catalana

L'AEE Escola Pia 

inicia la lliga a 

casa del Sabadell

FRAIKIN BMG -  ADEMAR LEÓN
Diumenge, 3 -  18 h Palau

FRAIKIN BM GRANOLLERS 30

LIBERBANK BM SINFIN 29

PARTIT INTENS  El Fraikin aconsegueix la victòria per la mínima

molta intensitat i aconseguien un 
parcial inicial de 2 a 5. Després 
d'igualar el marcador a 16 a la 
mitja part, el segon temps tornava 
a començar amb un Sinfin enèr-
gic i fins al minut 40 el Fraikin no 
aconseguia empatar. Finalment, 
sobretot una bona defensa del 
Fraikin –però també l'encert de 

Salinas (amb 7 gols) i Lancina (6)– 
i una parada de Pol Sastre a l'últim 
minut van fer que divendres els 
granollerins guanyessin per la mí-
nima en un partit d'infart. 

Dissabte al matí es 

farà una nova edició 

del Sincro Fest

El CNG pateix a 

Copa Catalunya amb 

equips superiors
Dissabte, de 9.45 a 12 h, les instal-
lacions del CNG tornaran a acollir 
el Sincro Fest, una activitat que 
pretén apropar la natació artísti-
ca als infants i que així coneguin 
aquest esport que combina nata-
ció, gimnàstica i dansa. El Sincro 
Fest està obert a tots els nens i 
nenes nascuts entre els anys 2012 
i 2016, i cal inscripció a cngrano-

llers.org/cngsincrofest. 

Dimarts, l'absolut de waterpolo del 
CNG –que milita a Primera Divisió– 
va patir novament una derrota a 
la Copa Catalunya. De fet, els gra-
nollerins s'enfrontaven contra un 
equip superior, el CN Terrassa, de 
Divisió d'Honor, que rubricava un 
marcador final de 29 a 9. D'altra 
banda, dissabte, d'11.30 a 13.30 h, 
el CNG farà el Waterpolo Fest per a 
infants nascuts entre 2011 i 2014. 

NATACIÓ ARTÍSTICA WATERPOLO
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LA MILLA DE LA 

REPRESA POSA A 

PROVA LA DISTÀNCIA 

DE SEGURETAT

La tercera Milla de la Represa, que impulsa XipGroc amb la col·laboració del Club 

Atlètic Granollers, va servir dissabte per posar a prova les mesures de distància de 

seguretat sanitària que han de fer compatible les curses amb la prudència arran 

de la Covid-19. Els atletes van fer les quatre voltes a les pistes d'atletisme –per 

completar els 1.609 metres de la milla– amb sortides individuals i esglaonades 

durant tot el dia, de manera que només podia haver-hi 15 corredors a la pista. A 

més, els participants corrien pel carrer 1 de la pista i avançaven pel carrer 3, de 

manera que en tot moment es mantenia una distància de dos metres.

XAVIER SOLANAS

ATLETISME XIPGROC I EL CA GRANOLLERS ORGANITZAVEN LA PROVA A LES PISTES GRANOLLERINES

GRANOLLERS. El club Tennis Taula 

Granollers (TT Granollers), re-

gistrat oficialment com a entitat 

al maig, va reprendre els entre-

naments dimarts de la setmana 

passada, i així va donar per inici-

ada una temporada que afronten 

"amb molta il·lusió malgrat la 

incertesa que suposa la situació 

sanitària", explica David Selva, 

cofundador i president de l'enti-

tat, gestada fa prop d'un any, que 

s'ha anat consolidant i ja compta 

amb una vintena de socis.

El president del TT explica a 

SomGranollers que els propòsits 

inicials eren "consolidar el club, 

fer créixer la base social i com-

petir de forma federada". Tot i 

això, la situació sanitària del país 

ha obligat a endarrerir l'inici de la 

competició federada fins al gener, 

la qual cosa Selva assumeix amb 

optimisme i afirma que "d'alguna 

manera, això ens permet tenir 

uns mesos de preparació gru-

pal per poder afrontar aquest 

repte de forma adequada i amb 

tota la il·lusió".

L'entitat, durant aquest mes de 

setembre, ha donat la benvinguda 

a mitja dotzena de noves incorpo-

racions, tan sèniors com sub-18. 

POLIESPORTIU L'ENTITAT JA ENTRENA AL PALAU

El club Tennis Taula ha 

d'endarrerir la competició 

al gener arran de la Covid

Víctor León s'ha 

proclamat campió 

català de perxa

Erik Merino arriba 

segon a l'Extreme 

Man de Narbona

Bona arrencada 

dels equips de 

l'AE Carles Vallbona

L'esportista Víctor León, del Club 

Atlètic Granollers, es va proclamar 

el cap de setmana campió de perxa 

al Campionat de Catalunya sub-18, 

celebrat a Igualada. Altres atletes 

del club també hi van fer un bon pa-

per. Així, Pere Casanova va quedar 

setè al salt de llargada, i Alex Duran, 

cinquè al llançament de disc.

Nou èxit del Club Triatló Grano-

llers, just una setmana després 

de la victòria de Mercè Tusell al 

Half Triatló d'Empuriabrava. Ara 

ha estat el torn de l'atleta Erik 

Merino, que va aconseguir la se-

gona posició al triatló de llarga 

distància de Narbona, l'Extreme 

Man. Tot i que les condicions cli-

matològiques adverses, Merino 

va sortir amb el grup capdavanter 

dels 2 km de natació, per iniciar 

la ruta ciclista de 85 km i la cursa 

a peu de 21. Va arribar només 15 

segons després del guanyador.

El cap de setmana els equips fe-

derats de l'Associació Esportiva 

(AE) Carles  Vallbona van iniciar 

la competició amb molts encerts.  

El sènior demostrava el bon estat 

de forma de l'equip amb un 3 a 

0 contra el CV Vall d'Hebron. Les 

cadets també començaven amb 

bon peu. El cadet A s'imposava 3 

a 0 davant del Rubí, mentre que el 

B també sumava tres punts en el 

partit amb el Vòlei Els Arcs, club al 

qual també s'enfrontava el juvenil 

B del Vallbona, qui també s'enduia 

el partit.

Campionat Sub-18 Triatló VOLEIBOL

Això, juntament amb l'estrena 

d'un espai oficial d'entrenament 

ha ajudat a formalitzar i conso-

lidar el club. Després de mesos 

d'entrenaments als parcs de la 

ciutat, l'Ajuntament ha cedit el Pa-

lau d'Esports –nivell 2– al TT Gra-

nollers. En aquest espai es duen a 

terme els entrenaments dels dife-

rents grups, sèniors i iniciació, i 

s'hi disputaran els partits un cop 

s'inici la competició.

Malgrat el creixement de l'enti-

tat i la seva voluntat integradora, 

Selva lamenta que actualment el 

club només té un grup de socis 

masculí. Així, el president del TT 

Granollers anima "les noies a 

apuntar-se al club". A més, per 

tal de poder arribar a tots els ciu-

tadans de la ciutat, el club proposa 

una activitat d'iniciació que pre-

tén transmetre, de forma amena 

i entretinguda, totes les nocions 

bàsiques d'aquest esport a nens i 

nenes. "L'edat mínima requeri-

da és poder arribar bé a la tau-

la", fa broma David Selva.

Tot i les adversitats que el Club 

Tennis Taula Granollers ha hagut 

d'afrontar durant els seus primers 

mesos, aturant les trobades al 

parc i endarrerint la seva arrenca-

da com a club, afronten la tempo-

rada amb energia i moltes propos-

tes. "A banda d'entrenaments, 

activitats d'iniciació i compe-

tició federada, també tenim la 

intenció de disputar una lliga 

interna entre els membres del 

club", remarca Selva. Diferents 

iniciatives que el TT Granollers 

ofereix a tothom qui tingui ganes 

de descobrir i gaudir del tenis tau-

la a la ciutat. NÚRIA NAVARRO
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BUTLLETÍ

Davant la situació d’excepcionalitat i restriccions a causa de la pandèmia, i d’acord amb la modificació del Decret Legislatiu 1/2000 pel qual s'aprova el Text únic de la Llei de l’esport, i en el qual 
s’introdueix un nou article 31 bis, l’Assemblea es realitzarà de manera telemàtica, amb procediment que es posarà en coneixement 10 dies abans de la seva celebració. 

talunya. Primera després del confinament. 

– Amb la il·lusió i les ganes de competir 

a escalfar fins que s’acaba el partit estic 

– Les instal·lacions. És un gran club amb vàries pis

aficionar a aquest meravellós esport. Fins els 

persistir davant les dificultats, a treba

dificultats, a treba
llar en equip...”

Servei essencial d’utilitat pública. Així 
es declara l’esport i així s’ha demos-
trat més que mai durant els mesos 
de confinament. I és que ja és sabut 
que la pràctica esportiva contribueix 
beneficiosament a la salut de les per-
sones, a tots els nivells, tant físic, com 

mental, emocional.... i a més a més en-
forteix el sistema immunològic, tant 
necessari reforçar en situacions com 
les donades.

I amb el ferm compromís per a vetllar 
per la salut de la població, els centres 

i instal·lacions esportives han fet un 
esforç titànic per adaptar-se a la nova 
realitat. Un sector que ha realitzat 
grans inversions per a convertir els 
seus centres en entorns segurs i fiable 
per a la pràctica esportiva, desplegant 
les mesures i protocols per a garantir 
la seguretat a l’hora de fer esport.

El Club Natació Granollers ha estat 
un dels que ja, des del confinament, 
va oferir sessions d’activitat física de 
manera online i oberta, per a promou-
re la pràctica esportiva i una vida acti-
va entre la població. Com a estratègia 
per a combatre al confinament, però 
també per a combatre el virus, donat 
els beneficis que aporta l’esport per a 
la salut. 

I mentrestant, es posava en marxa per 
a preparar i condicionar les seves ins-
tal·lacions, per a reobrir amb les màxi-
mes garanties de seguretat o oferir, 
de nou, el seu centre on seguir fer sa-
lut, amb l’assessorament i acompan-
yament dels professionals de l’esport.

Espais segurs
El CNG ha adequat les seves instal·la-
cions a la ‘nova normalitat’, adoptant 

mesures i protocols establerts per les 
autoritats sanitàries en cada moment: 
control de temperatura a l’entrada; 
solucions hidroalcohòliques per a la 
neteja de mans; solució bactericida, 
fungicida i viricida per a la neteja i 
desinfecció individual de superfícies 
i material utilitzat abans i després de 
cada ús; senyalització per a garantir la 
distància interpersonal mínima; fluxos 
de circulació adaptats per a respectar 
la mobilitat interna; redefinició dels 
plans de neteja i desinfecció; material 
i equips de protecció individuals per 
als treballadors, entre d’altres. A més 
a més, d’implantar la cita prèvia per a 
l’ús de les seves instal·lacions, per tal 
de garantir l’aforament a cada espai 
i la traçabilitat de totes les persones 
usuàries. 

Unes mesures i protocols amb les quals 
el Club garanteix una pràctica de l’ac-
tivitat física segura dins de les seves 
instal·lacions. I que converteix el cen-
tre en un espai de diversió, formació, 
socialització, integració... però sobre-
tot de salut, per a fer salut. I com a tal,  
sens dubte, col·loca l'esport en peça 
clau i servei essencial per a la població, 
essent part de la solució del moment.

L'esport, peça essencial per a combatre el virus

CENTRE ESPORTIUS  S'han adaptat a la nova realitat, convertint-se en espais segurs per a la pràctica esportiva

Pertànyer a un club esportiu
Hi ha moltes maneres de 

gaudir de l’esport. Una 
d’elles és pertanyent a un 
club esportiu, com el Club Na-

tació Granollers. I dins del club, 
hi ha també diferents maneres 

de gaudir de l’esport i de les 
seves instal·lacions, essent soci, 

abonat o bé usuari.

Què significa ser soci o sòcia?
Vol dir pertànyer i ser part de l’en-
titat, compartint un projecte comú 

amb la resta d’associats per a la pro-
moció de l’esport i el foment dels hà-

bits de vida saludables. I contribueixen 
amb aportacions a fons perdut per al 

manteniment de l’entitat, el que implica 
ser copropietaris, fet que exclou la rela-

ció de consum. A més a més, el fet de ser 

soci atorga una sèrie de drets i deures, com 
tenir veu i vot a les assemblees, així com 
accés a avantatges i serveis exclusius.

Què vol dir ser abonat o abonada?
Significa poder utilitzar i gaudir de les ins-

tal·lacions, activitats i serveis de les Piscines 
Municipals de Granollers, amb una quota a 
preu públic, aprovat per l’Ajuntament de 
Granollers. Un fet que implica una relació 
de consum, ja que les aportacions són per 
a la prestació d’un determinat servei. 

I ser usuari o usuària?
Poder gaudir de manera puntual i limitada de 
les instal·lacions i serveis que ofereix el Club, 
mitjançant l’abonament d’una entrada.

Sigui com sigui, sempre es pot escollir la mi-
llor manera de gaudir del club, de les seves 
instal·lacions i serveis (piscines cobertes i 
descobertes climatitzades, sala de fitness, 
pista de pàdel, activitats dirigides, entrena-
dors personals...), segons convingui. Perquè 
un club esportiu com el Club Natació Grano-
llers es pot gaudir de moltes maneres.

QUÈ SIGNIFICA? Cal diferenciar entre ser soci, ser abonat i ser usuari

75% dte en matrícula

Donar-se d'alta al Club Natació Granollers 
té descompte. La matrícula està al 75% de 

descompte, en totes les altes online a la 
web de l'entitat

www.cngranollers.org

Per què només online? Com a mesura es-
pecial, ja que d'aquesta manera es garan-

teix la seguretat de totes les persones 
usuàries i treballadores de la instal·lació, 
evitant aglomeracions i temps d'espera.

PROMOCIÓ
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LLuís Companys, 8 · 08401 Granollers
t. 93 870 45 99 · club@cngranollers.org
www.cngranollers.org

Segueix-nos a...

@Club.Natacio.Granollers

@cngranollers

Benvolgut consoci i consòcia del Club Natació Granollers, 

Ens plau convocar-vos a l’ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA, que tindrà lloc dimarts 20 d’octubre de 2020, a les 19:30h en primera convocatòria i a les 20:00h en segona convocatòria, amb 
els següents punts a l’ordre del dia: 

1. Presentació de l’informe jurídic de l’Estat d’Alarma 
2. Presentació de l’informe laboral de l’Estat d’Alarma 
3. Presentació de l’informe social de l’Estat d’Alarma 
4. Presentació de l’informe d’obres i reobertura de l’Estat d’Alarma 
5. Presentació de l’informe econòmic de l’Estat d’Alarma 
6. Presentació de propostes de millora social 
7. Torn de precs i preguntes 

LA JUNTA DIRECTIVA 
1 d’octubre de 2020 

Davant la situació d’excepcionalitat i restriccions a causa de la pandèmia, i d’acord amb la modificació del Decret Legislatiu 1/2000 pel qual s'aprova el Text únic de la Llei de l’esport, i en el qual 
s’introdueix un nou article 31 bis, l’Assemblea es realitzarà de manera telemàtica, amb procediment que es posarà en coneixement 10 dies abans de la seva celebració. 

Per assistir a l’Assemblea, cal ser major de 18 anys i no tenir suspesa la condició de soci. 

L'ENTREVISTA Albert Tarrés, jugador de waterpolo absolut de 1a Divisió 

– Edat?
– 26 anys

– Vius a…
– Mataró

– Et dediques a...
– Psicòleg esportiu i entrenador

– La competició ha tornat amb la Copa Ca-
talunya. Primera després del confinament. 
Quines sensacions has tingut en aquesta 
represa?
– Bones sensacions. Només el fet de poder 
jugar després de sis mesos ja és molt posi-
tiu. Per als esportistes entrenar i no com-
petir és complicat, així que les sensacions 
que torni la competició són molt bones.

– Com afrontes la temporada?
– Amb la il·lusió i les ganes de competir 
cada partit. A l’equip el veig molt jove, ja 
que el meu germà i jo amb 26 anys som els 
més grans, però crec que tot i que tinguem 
menys experiència que altres equips, la jo-
ventut ens aporta altres coses com molt 
de compromís i treball.

– És la teva segona temporada la Club...  
– Sí, i la rebuda tant de l'equip com del club 
va ser molt bona. La gent de tota la vida 
com el Cholo o jugadors com el Sergi Gi-
meno de seguida em van fer sentir un més 
del club i això ajuda molt quan comences 
una nova etapa esportiva.

– Venies de Rubí, també de 1a Divisió. 
Què sents quant t’enfrontes al teu antic 
equip?
– són bons amics. Però des de que em tiro 
a escalfar fins que s’acaba el partit estic 
concentrat al 100% en el que s’ha de fer a 

dins l’aigua. Un cop acaba el partit és molt maco 
recordar anècdotes i batalletes que hem viscut 
junts.

– Destacaries del CNG... 
– Les instal·lacions. És un gran club amb vàries pis-
cines. Poder entrenar en una piscina de 50 exterior 
penso que és un privilegi..

– Quan va començar la teva afició pel 
waterpolo? 
- Va començar de molt petit. El meu pare jugava 
i de seguida el meu germà Marc i jo ens vam 
aficionar a aquest meravellós esport. Fins els 
18 anys vaig jugar al CN Mataró. Després del 
2012 al 2019 vaig jugar al Rubí amb una tem-
porada de per mig (2016-2017) que vaig jugar 
al Cheltenham de la lliga anglesa.

– Fins a on t'agradaria arribar en el món 
del waterpolo?
– Ara mateix el meu objectiu és entrenar 
fort dia a dia per poder competir cada par-
tit. La veritat és que no penso més enllà del 
pròxim partit.

– Què és el que t’ha aportat el waterpo-
lo a la teva vida??
– El waterpolo m’ha format com a per-
sona. M’ha ensenyat a esforçar-me, a 
persistir davant les dificultats, a treba-
llar en equip... I sobretot m’ha permès 
fer grans amics i viure moltes experi-
ències, algunes d’elles de les millors de 
la meva vida.

– Què li diries als nens i nenes per 
animar-los practicar el waterpolo
– Els hi diria que s’animessin a pro-
var-ho que és un esport molt divertit i 
que de ben segur que molts d’ells si ho 
proven s’hi enganxaran.

Albert Tarrés:
“El waterpolo 
m'ha ensenyat 
a esforçar-me, a 
persistir davant les 
dificultats, a treba-
llar en equip...”

» PATRICIA MONTIEL ARMAS
7 anys com a sòcia del CNG

«Els monitors fan que les 
nostres rutines esportives siguin 
més fàcils i com a instal·lació, la 
piscina exterior és un luxe»

EL SOCI

EL TREBALLADOR

» MONTSERRAT VILLANUEVA 
Tècnica de manteniment

«Recomano que es vingui a gaudir d'un 
lloc únic, amb un manteniment únic, on 
lluitem a diari per donar el millor servei 
tècnic. Sempre millorant i oberts a tots 
els canvis»

de confinament. I és que ja és sabut 

beneficiosament a la salut de les per

seus centres en entorns segurs i fiable 

un dels que ja, des del confinament, 

per a combatre al confinament, però 

els beneficis que aporta l’esport per a 

distància interpersonal mínima; fluxos 

la mobilitat interna; redefinició dels 

Què significa ser soci o sòcia?

Significa poder utilitzar i gaudir de les ins

descobertes climatitzades, sala de fitness, 
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El confinament de les imatgesConferència sobre el luxe i els vestits al retaule
L'Espai d'Arts de Roca Umbert acollirà dilluns 
(19.30 h), i com a clausura del Laboratori de Postfotografia, la conferència El confinament de 
les imatges, a càrrec de la doctora en Filosofia i professora d'Estètica Andrea Soto Calderón.

El Museu de Granollers, en el marc de l'exposició Retorn a Granollers del 
retaule gòtic de Sant Esteve, acollirà avui, dijous (19.30 h), la conferència 
El luxe i el vestit al retaule de Sant Esteve, a càrrec de la historiadora de 
la indumentària Rosa M. Martín Ros. Dissabte hi haurà un taller familiar 
sobre com es pintava al gòtic i diumenge una visita comentada.

L'Estaquirot Teatre 

enceta temporada 

d'obres familiars 

amb 'La Caputxeta'

La temporada d'espectacles infan-
tils també arrenca aquest cap de setmana amb una referència en el món titellaire com és la compa-
nyia L'Estaquirot Teatre, que durà 
el clàssic de La Caputxeta al cine-ma Edison –pren el relleu a la Casa de Cultura Sant Francesc perquè 
és més ampli i permet més places, ara limitades per la pandèmia–. La versió del conte clàssic de la mà 
de l'Estaquirot és més moderna, 
divertida i molt visual, i es carac-teritza perquè totes les transfor-macions escèniques es fan a la 
vista de l'espectador. Les titelles 
estaran manipulades per Núria 
Benedicto i Olga Jiménez, qui ex-
plicaran la història d'aquella nena 
que sempre duia una caputxeta 
vermella i que anava a visitar la 
seva àvia. 

AL CINEMA EDISON

Un dels muntatges més reeixits de 
la temporada passada del Teatre Nacional de Catalunya (TNC), que 
va fer gira arreu de l'Estat, arriba 
aquest cap de setmana al Teatre 
Auditori de Granollers (TAG), amb 

tat anglesa, des que es lleva de bon 
matí i comença a preparar una fes-
ta per al seu marit fins a l’inici de la 
festa al vespre. Un recorregut mar-
cat per les hores que toca la cam-
pana del rellotge del Big Ben, pel 
temps que va passant i que porta 
la dona a anar endavant i endar-
rere en el temps. Woolf parla de 
feminisme, de mercantilisme, de 
bisexualitat, de salut mental. I del 
buit existencial que és, probable-
ment, el que més connecta aquesta 
novel·la, publicada el 1925, a l'ac-
tualitat. A banda de les versions 
teatrals, també ha servit per inspi-
rar pel·lícules com la premiada Les 
hores, en què Nicole Kidman inter-
preta Virginia Woolf quan està es-
crivint Mrs. Dalloway.

Portillo ha qualificat de "privile-

gi" poder interpretar aquest paper 
que parlar de l'inconformisme i 
d'un feminisme que parteix de l'in-
terior, de voler ser com una és i no 
com s'espera que sigui.  m.e.

TNC / sergio parra

'MRS. DALLOWAY' Blanca Portillo ha rebut elogis de públic i crítica

TEATRE  EL TAG ESTRENA LA NOVA TEMPORADA TEATRAL AMB AQUESTA VERSIÓ DIRIGIDA PER CARME PORTACELI

Blanca Portillo es posa a la pell 

de 'Mrs. Dalloway' de Virginia Woolf

totes les entrades exhaurides.
Es tracta de la posada en esce-

na de l'obra mestra de Virginia 
Woolf Mrs Dalloway, dirigida per Carme Portaceli i protagonitzada 

per Blanca Portillo, que s'ha endut 
tots els elògis de públic i crítica. 

Virginia Woolf fa un recorregut de 24 hores en la vida de Clarissa 
Dalloway, una dona de l'alta socie-

CULTURA

Llevant Teatre inicia la nova etapa sota la gestió directa de la Regido-ria de Cultura amb una aposta se-
gura. Es tracta del monòleg còmic 
Les coses excepcionals, que prota-gonitza Pau Roca, sota la direcció de Sixto Paz, qui també l'ha copro-
duït juntament amb El Terrat.

Després de dos anys de gira, 
aquest muntatge ha aconseguit 
exhaurir les entrades de les dues 
funcions a la sala granollerina. 
Les coses excepcionals versiona i 
tradueix al català Every brilliant 
thing, escrita per Duncan Macmi-
llan, i que es va estrenar al Fringe 
Festival de Ludlow el 2013 i que ha votat arreu del món.

La proposta parteix del moment en què el protagonista té 6 anys i la 
mare és a l'hospital. El pare li ex-

xavier solaNas

Pau Roca protagonitza una comèdia 

per valorar 'les coses excepcionals'

LLEVANT TEATRE OBRE LA NOVA ETAPA GESTIONAT PER L'AJUNTAMENT AMB AQUESTA PROPOSTA DE SIXTO PAZ I EL TERRAT

tre d'altres. La llista no triga gens a tenir vida pròpia. Sixto Paz descriu 
el muntatge com "una comèdia 

sobre allò que estem disposats 

a fer per aquells que estimem". 
Les coses excepcionals parla del 
dolor des de l'amor i l'humor.

Pau Roca (Barcelona, 1982), qui 
va ser conegut per al gran públic gràcies a l'aparició a la sèrie de 
TV3 Ventdelplà, ha treballat sobre-
tot al teatre, en muntatges com La 
Cabra o qui és Sylvia? amb Josep 
M. Pou, Una vella, coneguda olor, 
el text de Benet i Jornet dirigit per Sergi Belbel, i El Público de Lorca, 
d'Àlex Rigola, entre d'altres.  

Dg 4 d'octubre, 12 h
Cinema Edison. Preu: de 2 a 5 euros

Dg 4 d'octubre
A les 19 h
Al Teatre Auditori de Granollers
Preu: De 12 a 25 euros.

Entrades exhaurides

	Títol. Mrs. Dalloway

	Autor. Virginia Woolf

	Versió. Michel de Cock, Anna 

M. Ricart i Carme Portaceli

	Direcció. Carme Portaceli

	Repartiment. Blanca Portillo, 

Nelson Dante, Rosa Manteiga, 

Zaira Montes, Gabriela Flores, 

Jordi Collet, Javier Serrano i 

Raquel Varela

	Estrena. TNC, 2019

La fitxa artística

Un grup d'Arsènic estrena 'Un obús al cor'

El muntatge que ha estrenat temporada a Llevant Teatre, però, ha estat 
l'adaptació del text Un obús al cor de Wajdi Mouawad, dirigit per Ferran 
Farré i interpretat pel grup de 2n del Cicle Formatiu de Grau Superior en 
tècniques d'actuació teatral de l'escola Arsènic. L'espectacle s'havia 
d'estrenar al juny, però la pandèmia va obligar a postposar-lo. Llevant es 
va omplir per veure la passió i les ganes dels joves Cèlia Costa, Jordina 
Estrada, Estel Folch, M.Mercè Mas, Joel Piñar, Jan Pons, Sara Romero, 
Patricia Sequedo i Pau Tutó.

arxiu

PAU ROCA

Dv 2 i ds 3 d'octubre, 21 h
Llevant Teatre. Preu: 15 euros

plica que ha fet "alguna cosa estú-

pida". Com que li costa ser feliç, el 
nen li fa una llista de les coses que 
fan que la vida valgui la pena, com 
un gelat, les guerres d'aigua, les 
coses amb ratlles, les muntanyes 
russes i la gent quan ensopega, en-
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El pallasso Tortell Poltrona obria 
la gala inaugural de la tempora-
da d'Escena grAn amb un gag en 
què ben aviat pronunciava la seva 
expressió més cèlebre: "Que bès-

tia!". Una frase que també li servia 
per adjectivar un conjunt d'actes 

Amb unes ganes bèsties
xavier solanas

ARTS ESCÈNIQUES  TORTELL POLTRONA VA CONDUIR DISSABTE LA GALA INAUGURAL DE LA PROGRAMCIÓ D'ESCENA GRAN

MÚSICA I HUMOR  Les joves de la Balkan Paradise Orchestra van acompanyar Tortell Poltrona a l'escenari del TAG

Set escoles 

participen a les 

classes obertes 

del 'Vine a ballar'

GRANOLLERS. El Centre d'Arts en 
Moviment (CAM) de Roca Umbert 
acollirà dissabte, de 10 a 13 h, les 
classes obertes de la iniativa anual 
Vine a ballar, un tastet gratuït de 
les activitats que fan les escoles de 
dansa de Granollers. En aquesta 
ocasió hi participen Arsènic amb 
un taller per adults (10 h), Àgueda 
Murillo amb iniciació a la dansa en 
família (10.15 h), Espai Ioga per a 
provar l'acroioga i les postures 
invertides (10.30 h), Rítmic amb 
salsa cubana (11.15 h), Kass Estu-
di amb un taller de Ballefit (12.15 
h) i Bigpotters Swing, amb un de 
jazz steps (12.30 h). L'objectiu és 
donar a conèixer l'oferta forma-
tiva de les escoles de dansa i per-
metre fer un tastet a algun tipus 
de dansa. Cal inscriure's a escena-

gran.cat.
D'altra banda, el mateix dissab-

te (17 h), la ballarina i professora 
de dansa Maria Mora impartirà 
un taller d'improvisació de movi-
ment també al CAM  i

DANSA

que els equipaments han progra-
mat amb el lema Amb moltes ganes.

Els números de Poltrona al TAG 
s'alternaven amb la música festiva 
de les Balkan Paradise Orchestra, 
que l'acompanyaven en tot mo-
ment a l'escenari. Amb un micròfon 

que inicialment se li resistia –com a 
part del número còmic–, va donar 
pas a un vídeo en què, des del Circ 
Cric, presentava la programació fa-
miliar, amb el concert d'El Pot Petit, 
titelles, teatre, i altres concerts.

El clown també tenia paraules 

sobre la poesia i els espectacles 
de petit format. Un nou vídeo 
explicava com Pau Roca farà el 
monòleg Les coses excepcionals a 
Llevant Teatre, que també acollirà 
l'espectacle 360 grans, a més del 
Microteatre a Roca Umbert, entre 
altres propostes. Una imitació de 
cantant d'òpera obria el vídeo so-
bre música clàssica a càrrec de dos 
músics de l'Orquestra de Cambra 
de Granollers, que explicaven com 
a la temporada sonarà des de Bach i fins a Queen. Seguidament, i des-
prés d'una nova peça de la forma-
ció femenina de música balcànica, 
un grup de joves protagonitzaven 
el vídeo en què es presentaven 
els concerts de Joan Garriga, Todo 
Fluye, el Cor Jove d'Amics de la 
Unió, Toundra, Ferran Palau i Itaca 
Band, entre d'altres.

Poltrona, assegut davant de la 
platea, llegia un text que donava 
pas a la programació al TAG amb 
Mrs. Dalloway, Alguns dies d'ahir, 
Mariana Pineda de Lorca, i José 
Sacristan amb Señora de rojo so-

bre fondo gris de Miguel Delibes.
"Perdre la vida per por de mo-

rir, no! No ens tornaran els dies 

que hem viscut tancats. I què és 

la vida sense cultura: una mer-

da!", concloïa Tortell Poltrona. i
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MÚSICA  EL TEATRE AUDITORI VA PRESENTAR DIUMENGE LA NOVA TEMPORADA, QUE OBRIA L'OCGR

El títol Amb moltes ganes amb què 
es presentava la temporada del 
TAG no podia ser més encertat ate-
nent a què es respirava a la presen-
tació de la temporada de música 
clàssica que es va oferir diumenge: 
tots els parlaments van deixar clar 
que artistes, programadors i públic 
tenien, efectivament, “moltes ga-

nes” de retrobar-se, encara que per 
motius de justificada prudència no-
més es pogués avançar la progra-
mació per als propers dos mesos.

La primera proposta va tenir lloc 
el mateix diumenge, just després de 
la presentació, amb un concert de 
l’Orquestra de Cambra de Grano-
llers (OCGr) ple de bones sensaci-
ons. La resta de concerts presentats, 
però, prometen satisfer les ganes 
de cultura del públic granollerí, 
començant pel Cicle Carles Riera, 
que organitza l’Escola Municipal de 
Música i Conservatori Josep Maria 
Ruera i que s’inaugura el 23 d’oc-
tubre amb un concert dedicat a qui 
dóna nom al cicle: Riera va ser di-

rector de l’escola municipal de mú-
sica durant 25 anys i, entre moltes 
altres aportacions, va crear aquest 
cicle de petit format però gran ni-
vell, que inclou una sessió peda-
gògica per al públic familiar abans 
de cada concert. Des que Riera va 
morir l’any 2009, el cicle va rebre el 
seu nom i, enguany, se’l recordarà 
interpretant la seva música preferi-
da, amb els seus instruments i de la 
mà de les seves amistats. Dins del 
mateix cicle es podrà gaudir, el 13 
de novembre, d’un concert previst 
per la temporada passada que s’ha 
pogut reprogramar i en què actuen 
dos dels principals intèrprets del 
país en la seva especialitat: el con-
tratenor Jordi Domènech i el clave-
cinista Dani Espasa.

També s’han reprogramat els 
concerts corals Renaissance, amb 
el Cor de Cambra el 24 d’octubre, i 
Denomicació d’Origen del Cor Jove 
Amics de la Unió el 20 de novem-
bre. Són dues propostes de cant 
coral a cappella, però molt dife-
rents entre elles. En el primer cas, 
dirigirà Marco Antonio Garcia de 
Paz, un dels directors corals més 
valorats a l’Estat, que presentarà 
una selecció polifonia renaixen-
tista, i en el segon es podrà gaudir 
de cançons pop i rock catalanes 

arranjades pel músic granollerí 
Lluís Pérez Cansell.

L’OCGr també actuarà el 29 de 
novembre amb Música Mítica, un 
repàs per les obres més conegudes 
del repertori que formen part del 
patrimoni comú. El director Corra-

xavier solanas

j.b.

RAFEL SALA

do Bolsi explicava que “hi ha mú-

siques que coneix tothom, fins i 

tot sense saber que les coneix” i 
és sens dubte per aquesta unió que 
genera la música i la cultura que la 
tornada als escenaris va ser rebuda 
“amb moltes ganes”.  oriol padró

GRANOLLERS. El guitarrista grano-
llerí Rafel Sala va morir dissabte 
als 65 anys, a l'Hospital Arnau de 
Vilanova de Lleida, a conseqüèn-
cia de les lesions irreversibles que 
va partir dimarts arran d'un acci-
dent vascular. El comiat de Rafel 
Sala va tenir lloc dimecres al matí 
a la parròquia de Sant Esteve de 
Granollers.

Sala va començar els seus estu-
dis musicals amb el mestre Josep 
M. Ruera, Joan Coll i Aureli Font. 
Posteriorment, va continuar la for-
mació amb músics com Fernando 
Quiroga (guitarra), Phillipe Vallet 
(música de cambra) al CDMBR de 
Barcelona. Va rebre classes de mú-
sica de cambra d’Àngel Soler.

L’any 1982 va conèixer el mes-
tre José Luis González amb qui va 
seguir els estudis de guitarra a Al-
coi (Alacant). Interessat en la in-
terpretació amb instruments his-
tòrics, va rebre classes de Manuel 
Morais, Robert Clancy i Hopkin-
son Smith. Va assistir a cursos 
amb guitarristes com David Rus-
sell i Yoshimi Otani.

L’any 1976 va guanyar el premi 
Joan Altisent d’interpretació. Al 
llarg de la seva carrera va enregis-
trar dos CD, Caprici i A piacere. Va 
participar en nombrosos festivals 
a Espanya, França, Alemanya, Ità-
lia, tant com a solista com formant 

OBITUARIS  VA SER PROFESSOR A L'ESCOLA DE LA GARRIGA

El guitarrista Rafel Sala va 

morir diumenge als 65 anys

part de diferents grups de cambra.
Va ser professor a les escoles 

de música Josep Aymerich, de la 
Garriga, i Joan Valls de Caldes de 
Montbui des de l’any 1982 i fins al 
2018 quan es va jubilar. Era pro-
fessor del curs internacional de 
guitarra Salvador García a Gandia. 
També va impartir classes magis-
trals i conferències d’història de la 
guitarra a diversos conservatoris.

Amb motiu del 140è aniversari 
del Casino de Granollers, enguany 
estava previst que a l'abril i maig 
Rafel Sala coordinés un cicle de 
quatre concerts de guitarra clàssi-
ca, en un dels quals havia de tocar.  

El cicle de jazz al Casino es prepa-
ra per a la segona jornada a la sala 
Joan Bretcha de la mà d'Smack 
Dab, un quintet nascut a Barcelo-
na el 2015 amb la presmissa de 
tocar música pròpia, amb grans 
arranjaments, però afavorint la 
improvisació lliure i arriscada. 

Precisament enguany la forma-
ció celebra els seu 5 anys de vida 
amb la gira 555, i un nou treball 
que resumirà la trajectòria eclèc-
tica dels membres de la banda  
–Oriol Vallès a la trompeta, Joan 
Casares a la bateria, Lluc Casares al 
piano, Joel González al piano, i Pau 
Sala al contrabaix–. Joan Casares és 
el benjamí d'una nissaga que viu el 
jazz des de fa més de quatre dèca-
des i que porta el swing a la genèti-
ca. El bateria també és compositor 
i músic inquiet, que s'ha envoltat 

Smack Dab continua el cicle de jazz al Casino
xavier solanas

La jove Raquel Herreros inaugura el cicle

Els amants del jazz vivien amb emoció el retorn del gènere divendres a la 
sala Joan Bretcha del Casino. Les primeres notes de la 48a edició del cicle 
arribaven de la mà de la jove Raquel Herreros i la seva proposta de versos 
de Màrius Torres musicals. La primera jornada tenia doble programa,  
de manera que seguidament es va poder gaudir d'Smooth Trio.

El quintet barceloní celebra enguany cinc anys

de vida amb la gira 555 i un nou treball eclèctic

El "concert necessari" de l'OCGr

L'OCGr va oferir dos concerts barrocs en el repertori desplegat diumenge per 
la seva secció de cordes. El concert per a violí i oboè de Bach va comptar 
amb la participació de l'únic instrumentista de vent de la vetllada, Òscar 
Diago, que va defensar el seu paper amb una gran solidesa, especialment 
en el segon moviment. Després de recollir els merescuts aplaudiments, 
Diago va agafar el micròfon en representació dels músics per agrair els 
esforços de la organització i recordar que “la cultura és segura i els 
concerts, necessaris” just abans d’oferir, fora de programa, un trio sonata 
de Haendel. A partir d'aquí el repertori va adquirir un caràcter més distès  
i fins i tot festiu, potser per celebrar aquesta retrobada amb els escenaris.Inclourà 'Renaissance' 

del Cor de Cambra i 
'Denominació d'Origen' del

Cor Jove Amics de la Unió 

del companys de generació amb 
una visió de la música similar, així 
com  la mateixa entrega i compar-
tint lideratge amb el trompeta Ori-
ol Vallès. Els cinc músics han creat 
una proposta fresca i energètica, 
més enllà dels límits del jazz.

Smack Dab ha actuat a les sales 
i els festivals més importants de  
Catalunya, com al Festival Masi-
Mas, Jamboree Jazz Club, Nova 
Jazz Cava, Festival JazzTerrassa, 
Festival d’Emergències Musicals 
de Banyoles, Estival de Jazz i Mú-
sica als Parcs, entre d’altres. A 
més, en dues ocasions han actuat 
a Nova York amb la col·laboració 
del saxofonista Vincent Herring. 

Dv 2 d'octubre, 22 h
Casino de Granollers. Preu: 8 €

La represa de la clàssica
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El concert d'El Kanka al Teatre 
Auditori de Granollers (TAG) va 
ser el primer espectacle d'aquest 
equipament que es va veure afec-
tat per l'estat d'alarma arran de la 
pandèmia. Ara, finalment, tothom 
que ja tenia les entrades per veure 
aquest cantautor de Màlaga en po-
drà gaudir aquest cap de setmana, 
ja que El Kanka duplicarà concert 
perquè tinguin cabuda al TAG mal-
grat la restricció d'aforament.

El Kanka presentarà el seu cin-
què i darrer treball, CanEpé, un disc 
de format reduït integrat per tres 
cançons –Guapos y guapas, Payaso

–que dóna noma a la gira– i Nana 

para Noam– que consisteix en un 
tast del treball que El Kanka preve-
ïa començar a gravar aquest setem-
bre. "Vaig voler titular CanEpé el 

conjunt d'aquestes cançons en 

referència a un canapè; un avan-

çament que et deixa amb ganes 

El Kanka duplica 
el concert de pop 
i rumba al TAG

MÚSICA  PRESENTARÀ TEMES DEL SEU CINQUÈ TREBALL 'CANEPÉ' PRÈVIAMENT AL CONCERT, EL MÚSIC CONVERSARÀ AMB L'ACTIVISTA CULTURAL JOAN GENER

Joan Garriga enceta 

temporada a la Nau B1
Després de dues anul·lacions, el 
garriguenc Joan Garriga final-
ment actuarà a la sala Nau B1 de 
Roca Umbert i, de fet, encetarà 
la programació d'aquest darrer 
trimestre d'any. Cantant i acordi-
onista de Dusminguet i ànima de 
La Troba Kung-Fú, Joan Garriga 
és una figura clau per entendre 
l’evolució de la música popular i 
mestissa dels segles XX i XXI feta 
a Catalunya. Codescobridor de 
la rúmbia —barreja de rumba i 
cúmbia amb denominació d’ori-
gen vallesana—, Garriga acaba 
de debutar amb un àlbum que 
apunta a clàssic instantani. Gravat 
entre 2019 i 2020 i mesclat en ple 

confinament, és un viatge apassi-
onant per tots els mons que caben 
a l’acordió de Joan Garriga: el me-
diterrani de l’havanera i el raï, el 
Carib llatí, la Jamaica del reggae i 
el dub i el nord de Mèxic que ins-
pira la seva nova formació amb el 
Mariatxi galàctic i el disc Nocturns 

de vetlla i revetlla (Fina Estampa, 
2019). Així, a Roca Umbert arri-
barà amb el guitarrista Madjid 
Fahem (Manu Chao i La Ventura), 
el bateria Rambo i el baixista Ma-
rià Roch.

Prèviament al concert, a les 19 
h a la mateixa Nau B1, Garriga 
participarà al diàleg I si parlem 

de música?, un cicle impulsat per 

ARXIU

JOAN GARRIGA

l'activista cultural i educador soci-
al Joan Gener per obrir un diàleg 
entre músics i públic.

Ds 3 d'octubre, 21 h
Sala Nau B1. Exhaurides

El cicle d'oci nocturn del Gra con-
tinua amb la proposta musical del 
músic, compositor i productor 
Roigé, una cantautor que treba-
lla la fusió i la world music, i que 
presentarà el seu segon i darrer 
treball discogràfic Ingràvid, gra-
vat gràcies al micromecenatge 
i publicat a principis d'any. Així 
doncs, la pandèmia ha fet que 
Roigé hagi tingut encara poques 
oportunitats de fer sonar en di-

recte els temes d'aquest Ingràvid, 
que defineix com una forta aposta 
poètica que retrata un bagatge i 
una visió molt íntima de la lliber-
tat personal i col·lectiva, i la capa-
citat d'adaptació. S'hi podran sen-
tir sons folk, pop, ritmes llatins, 
funk, soul i jazz. 

Roigé presenta 'Ingràvid' al Gra

EL CANTAUTOR ACTUARÀ EN EL CICLE DNIT

Dv 2 d'octubre, 21 h
Equipament jove Gra. Gratuït

Dv 2 d'octubre, 19 i 21 h
Teatre Auditori de Grn. Preu: 12 a 24 €

de més", explicava al març el músic 
al Som*, i afegia que el format redu-
ït respon al model actual de consum 
de música, que s'apropa als singles.

El Kanka barreja la rumba, el 
pop, la música llatina i el rock sim-
fònic, i s'acompanya dels músics 
Juan Rubio Pastor, el Manin, a la 
percussió, Álvaro Ruis a la guitar-
ra acústica, José Benítez a la ba-
teria, Pedro Campos al baix i Car-
los Mançanares al teclat. ❉

el concert de pop 
i rumba al TAG
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LITERATURA  L'ESCRIPTOR GRANOLLERÍ PRESENTA 'ABANS DE LES CINC SOM A CASA' A LA TARAFA

BÀSQUET. DISSABTE 3, 18.15 h
CB GRANOLLERS - CB MOLLET  
Partit al Pavelló del carrer Girona. 
Amb Guillem Raich i Arnau Moya

HANDBOL. DIUMENGE 4, 18 h
FRAIKIN BMG - ADEMAR DE LEÓN  
Partit al Palau d'Esports. Amb Aitor 
Compañón i Roger Santaeugènia

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

PREVISIÓ METEOROLÒGICA
del dijous 1 al diumenge 4 d'octubre

Dijous Divendres Dissabte Diumenge

26º 14º 22º 8º 19º 10º 21º 9º

L'escriptor granollerí Al-
bert Forns presentava 
dimecres la seva tercera 
novel·la Abans de les cinc 

som a casa (Edicions 62) a 
la sala Francesc Tarafa de 
Granollers, en un acte coor-
ganitzat amb la llibreria La 
Gralla. La troballa de 13 di-
etaris són el punt de partida 
de l’obra que va arribar a 
les llibreries a finals d'agost, 
després de guanyar el 40è 
Premi BBVA Sant Joan.

Abans de les cinc som a casa neix 
el 21 de juny del 2015 al barceloní 
Mercat de Sant Antoni. L’autor de 
la novel·la va trobar-hi 13 llibre-
tes, concretament 13 dietaris d’un 
veí del barri de les Corts que, du-
rant 12 anys –comencen el 1969 i 
acaben el 1980–, va deixar cons-
tància del seu dia a dia. La troba-
lla d’aquell diumenge de juny és el 
punt de partida d’una novel·la que 
s’alimenta indubtablement “del 
gust per la recerca i la curiositat 

Albert Forns: "He volgut tornar 

la vida a l'autor dels dietaris"
n.n.

A LA TARAFA  Albert Forns i Gemma Ruiz

insaciable i veraç” que caracterit-
za a l’autor, explica Gemma Ruiz, 
periodista i també escriptora.

A través de la conversa protago-
nitzada per la parella d'escriptors 
el públic va anar coneixent l’evo-
lució de l’obra. “Vaig comprar 
una vida”, afirma Forns. L’autor 
tenia a les seves mans el dia a dia 
del protagonista de la novel·la, Hi-
lari Miralpeix, i volia que el lector 
acompanyés el narrador mentre 
feia cada un dels descobriments, 

L'exposició Dinosaurs Tour aterrava 

el cap de setmana passat a Roca 

Umbert, que va anar rebent visites de 

famílies amants d'aquesta espècies 

del juràssic. La mostra incloïa una 

trentena de reproduccions d'animals  

a mida real, així com escenografia  

del seu hàbitat natural, i material 

pedagògic sobre les eres geològiques, 

les teories de l'extinció dels dinosau-

res i la recuperació de fòssils. Tot 

plegat per al gaudi de petits i grans.

          Roca Umbert 

esdevé el paradís dels 

amants del juràssic

xavier solanas

llibreta a llibreta. És justa-
ment aquest recurs literari el 
què dóna forma a la novel·la. 
“L’autor mastega tots els 
dubtes que puguem te-
nir i ofereix la resposta al 
lector”, afirmava Ruiz. “És 
un llibre molt generós”, 
continua, ja que a través del 
narrador el lector va revivint 
tot el procés que viu Albert 
Forns per, pas a pas, anar 
descobrint al protagonista.

En el viatge a la Barcelona 
en blanc i negre que ofereix Forns 
també es presenta una trama d'in-
vestigació que passa pels antiquaris 
i les subhastes dels Encants. L’autor 
exposa que "volia retratar què 
passa amb les nostres coses quan 
ens morim", unes pertinences que 
poden arribar a dir molt d'una per-
sona. Així, amb aquesta novel·la, 
Forns confessa que ha volgut “fer 
un homenatge i tornar la vida a 
l’autor dels dietaris”, jugant entre 
la realitat i la ficció.  n.navarro
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Aprendre a fer planter de varietats locals

El Museu de Ciències Naturals acollirà dissabte (17.30 

h) un taller familiar per aprendre els secrets per fer un 

planter, així com coneixeran les llavors de les varietats 

del Vallès Oriental i com s'han de plantar. Cal inscriure's 

prèviament al telèfon 93 870 96 51.

'Un dia qualsevol' de la cia. 

Les Antonietes, a Cardedeu

Voltem per l’entorn

GRANOLLERS

teatre auditori de cardedeu

DIJOUS, 1

18.30 h Roca Umbert

14 tècniques de generació d'idees, 

amb Jordi Folk. Commemoració de 

l'any Gianni Rodari. Inscripció: www.

granollers.cat/inscripcionsbiblioteques

18.45 h Museu de Ciències Naturals

Xerrada. L'escalfament del planeta i el 

seu impacte en els recursos hídrics, 

amb Alfred Rodríguez Picó

19 h Cinema Edison

Club de lectura i cinema amb Esteve 

Plantada. El cuirassat Potemkin

DIVENDRES, 2

9 h Plaça de la Corona

Fira d'Artesans. Tot el dia

17.30 h Biblioteca Roca Umbert

Programació & makers. Lab digital. 

Inscripció prèvia

21 h Teatre Auditori de Granollers

Concert d'El Kanka

21 h Gra. Equipament Juvenil

Dnit. Concert de Roigé

22 h Casino

Cicle de Jazz. Smack Dab

AGENDA

DISSABTE, 3

10 h Carrer d'Anselm Clavé

Jugatú. Festival i mercat de jocs 

10 h Plaça de la Porxada

Eco revolution, de La Llotja del Disseny

10 h Roca Umbert

Vine a ballar. Classes obertes

10 h Espai d'Arts

Workshop sobre el llibre d'artista, 

a càrrec de Montse Tomàs. Activitat 

gratuïta amb inscripció prèvia

17 h Roca Umbert. Fàbrica de les Arts

Taller i jam d'improvisació de moviment 

amb Maria Mora fins a les 21 h
19 h Museu de Granollers

13è Concurs Ciutat de Granollers de 
creació de jocs. Lliurament de premis

21 h Llevant Teatre

Les coses excepcionals

22 h Nau B1. Roca Umbert

Concert de Joan Garriga

DIUMENGE, 4

16.30 i 18 h Casa de C. Sant Francesc

Titelles La Caputxeta. Estaquirot Teatre

19 h Teatre Auditori de Granollers

Teatre amb Mrs. Dalloway, de Virginia 

Woolf, amb Blanca Portillo

DILLUNS, 5

18 h Centre Cívic Nord

Trobada Fent un cafè fem barri.

19.30 h Espai d'Art

Conferència El confinament de les 
imatges, a càrrec d'Andrea Soto 

Calderón.

DIMARTS, 6

18 h Biblioteca Roca Umbert

Animació stop-motion amb el mòbil,

Lab digital

17.30 h Biblioteca Roca Umbert

Hora del conte. Les butxaques del mar 

amb Ada Cusió

 

DIMECRES, 7

18 h Biblioteca Roca Umbert

El fil de la Història... Conferència en 

línia. De la Segona República, fins a la 
Guerra Civil (1931-1939), centrat en 

Catalunya. Inscripció: www.granollers.

cat/inscripcionsbiblioteques.

19 h Espai d'Arts

Laboratori d'investigació sobre les 

pràctiques performatives a càrrec 

de Neus Masdeu. Inscripció prèvia 

a www.rocaumbert.cat

La tragicomèdia d'Oriol Tarrasón Un dia qualsevol, a càrrec de la companyia Les 

Antonietes, es podrà veure diumenge (18 h) al Teatre Auditori de Cardedeu.  “La 

vida és massa curta per viure només 100 anys”, diu un dels personatges de 

l'obra, protagonitzada per una dona de 37 anys que es queda vídua i comença 
a entendre la fugacitat de la vida, també de la mà de dos avis que viuen a una 

residència i que li ensenyen que la vida és un instant. Entrades a la venda a: www.

entrapolis.com/ entradas/un-dia-qualsevol-cia-les-antonietes. 

Exposicions
Ajuntament de Granollers 

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

preparat l'exposició de fotografies 
antigues. Fins al 27 de novembre. 
Museu de Granollers 

Afinitats. 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?, reflexions  
d'Ada Parellada. Fins al febrer 

Operació Aigua. Inauguració avui, 

dijous (18.30 h). Fins al 21 d'octubre
Llibreria La Gralla

Abraça'm. Dibuixos de Lluïsa Martin 

C. Fins al 31 d'octubre
Centre Cívic Nord

La vostra mirada. Fotografies de 
Cristina Bernal. Inauguració avui, 

dijous (19 h). Fins al 23 d'octubre
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