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da que pot arribar a uns 3 mesos–, 
un servei que actualment és inexis-
tent al Vallès Oriental i que es pres-
ta a Sant Boi (el Baix Llobregat). 
Segons ha explicat la cap de l'Àrea 
de Salut Mental del CASM, Belén 
Gías, es preveu que els treballs de 
la nova unitat estiguin enllestits a 
mitjans de 2021 i permetrà "apro-

par al territori aquest servei".
D'altra banda, les 30 places 

d'aguts –persones amb descom-
pensació que requereixen ingrés 
urgent– del CASM s'han anat recu-
perant des de maig –després d'un 
mes i mig de trasllat del servei a 
Sant Boi per la necessitat de llits 
de Covid-19 de l'Hospital–. Com 
que les places s'organitzen en 
15 habitacions dobles i, davant 
els protocols d'aïllament dels in-gressos �ins que no es con�irma el 
negatiu de coronavirus per mitjà 
d'un PCR, actualment l'oferta és 
de 24 llits –perquè s'han de reser-
var habitacions individuals–.

Les conseqüències de la crisi 
Malgrat que "no es poden treure 

conclusions exactes de l'efecte 

de la Covid-19 al CASM", Gías sí 
que indica que "cal mirar les con-

seqüències que té el coronavirus 

en altres tipus de malalties", i re-
corda com les conseqüències eco-
nòmiques han incrementat casos 
de persones angoixades per la situ-
ació. A més, patologies com els tras-
torns obsessius relacionats amb la 
neteja o la contaminació han em-
pitjorat, així com alguns deliris de 
trastorns psicòtics. Amb tot, Gías 
explica que ara "s'ha normalitzat 

el ritme de visites, després que 

passat el con�inament es detec-
tessin més persones malament". 

Gías ha destacat que "des de Sa-

lut Mental s'ha fet un esforç per 

mantenir l'atenció en pandèmia, 

combinant la presencial amb la 

telemàtica", especialment en el 
servei de rehabilitació. ❉ M.ERAS

IL·LUSTRACIÓ: PAU FARELL

El centre de salut 
mental tindrà 18 
llits més al 2021
El CASM ha anat recuperant, després del 
confinament, els llits d'aguts i reprendrà 
les obres per a la nova unitat de subaguts

Els recursos sanitaris per al tracta-
ment de malalties mentals estan en 
procés d'ampliació. Precisament 
quan dissabte es commemora el 
Dia Mundial de la Salut Mental, 
el Complex Assistencial en Salut 
Mental (CASM) de Granollers, que 
gestiona la Fundació Benito Men-
ni, es prepara per reprendre les 
obres de la nova àrea de subaguts, 
que es van haver d'aturar pel con-�inament. Aquesta nova unitat de 
psiquiatria, que es va començar a 
construir el febrer de 2018 amb un 
pressupost d'1,5 milions d'euros, 
permetrà incorporar 18 nous llits 
de subaguts –ingrés de mitja esta-

GRANOLLERS. Amb motiu del Dia 

Mundial de la Salut Mental, la Taula 

per la salut mental – integrada una 

quinzena d’entitats i institucions de 

Granollers, la Garriga i Llinars– ha 

organitzat activitats –menys que 

en anys anteriors–. Enguany el lema 

escollit per la Federació Mundi-

al per a la Salut Mental (WFMH) és 

Salut mental per a tothom: més in-

versió i un millor accés. Per a qual-

sevol persona, en qualsevol lloc, 

un missatge que es podrà llegir en 

pancartes en balcons de la ciutat i 

també a la plaça de la Porxada. 

A causa de la pandèmia, no es 

podrà fer la caminada popular, però 

sí que s'han programat dues confe-

rències presencials: Com construir 

i gestionar un patrimoni protegit 

per a persones amb discapacitat, 

amb Montse Benito, assessora ju-

ridicofi scal de la discapacitat (avui, 
dijous, 18.30 h, al Museu; amb ins-

cripció prèvia a daruma@daruma-

associacio.com), i Mites i realitats 

sobre la salut mental, amb el Dr. Pa-

nicali, psiquiatre, i representants de 

les entitats Daruma i Activament (el 

20 d’octubre, 18.30 h, a sala d’actes 

de la parròquia Sant Esteve). També, 

es farà la presentació de la novel·la 

Els dits dels arbres d’Anna M. Villa-

longa (27 d’octubre, 18 h, al Museu 

de Ciències Naturals), sobre la his-

tòria de la Irene i del seu procés de 

readaptació al món després d'estar 

internada en un psiquiàtric. 

D’altra banda, la plaça de Malu-

quer i Salvador acollirà durant tot 

l'octubre l’exposició de fotografi es 
Pots mirar sense jutjar?, aturada per 

la pandèmia, i que és una refl exió a 
l'entorn de l'estigma que pateixen les 

persones amb diagnòstic de malaltia 

mental, entre altres activitat [més in-

formació a www.granollers.cat].

Exposicions i 

xerrades per 

al Dia mundial

Més informació a la pàgina 4
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El risc de rebrot de Covid es dispara
Data

Casos confirmats 

per PCR

Taxa confirmats 

per PCR

Risc de 

rebrot
Rt

PCR 

Fetes

% PCR

Positives

Mitjana 

edat

%

Dones
Ingressos

Ingressos 

UCI
Defuncions

27/09/2020 -

03/10/2020
98 156,74 334,80 1,15 1.639 6,44 35,99 48,98 11 0 1

20/09/2020 -

26/09/2020
85 135,95 306,81 1,25 1.219 6,93 38,35 44,71 12 0 0

13/09/2020 -

19/09/2020
68 108,76 230,81 0,98 1.062 7,21 41,07 50,00 18 0 3

01/03/2020 -

06/10/2020
1.595 2.551,06 22.742 7,32 42,93 50,34 202* 12* 90

* Dades acumulades des del 29 d’abril

Males notícies per a Granollers 

i els municipis de la conurbació. 

Malgrat les mesures restrictives 

que des de l'agost la Generalitat 

va decretar per a Granollers, Ca-

novelles i les Franqueses, la taxa 

de risc de rebrot és elevada i, la 

darrera setmana, ha superat el 

330 –quan s'entén que per sobre 

de 200 ja hi ha un risc alt–.

Tot i que després dels cribrat-

ges massius a l'agost es va acon-

seguir reduir el risc de contagi 

i mantenir-lo al voltant del 200, 

els darrers 15 dies les xifres han 

empitjorat. Segons les dades del 

Departament de Salut, a Grano-

llers del dia 20 al 26 de setembre, 

la taxa de risc de rebrot era de 

306,81 –70 punts per sobre que 

la setmana anterior–, mentre que 

del 27 de setembre al dissabte 3 

d'octubre, lluny de contenir-se, ha 

continuat creixent fins a 334,80.

També la velocitat de reproduc-

ció de la malaltia (Rt) ha passat 

en 15 dies de l'1 –cada contagiat 

ment de casos i de posibilitats de 

contagi de les darreres setmanes. 

Les mesures, que afecten especi-

alment el sector de la restauració 

i l'hosteleria, i també a les activi-

tats esportives i religioses –amb 

DIMECRES HI HAVIA 38 CASOS POSITIUS, 7 MÉS QUE LA SETMANA PASSADA, I S'HAN PRODUÏT 3 DEFUNCIONS ELS DARRERS SET DIES

font: gencat

'ContacteCovid.cat'Setmana de la lactància materna
Salut ha posat en marxa aquesta setmana 

la ContacteCovid.Cat, una eina digital 

complementària al circuit de seguiment i identificació de contactes de Covid-19 que 
funciona amb l’enviament de missatges SMS.

L'Hospital i els CAP han commemorat la Setmana de la Lactància Materna.  

A més, el CatSalut i l'Associació Catalana de Llevadores han organitzat

un cicle de xerrades gratuïtes i online per a dones i professionals. La llevadora 

de l'ASSIR Granollers, Carmen Barrionuevo, en va oferir una dimarts. Avui 

i divendres s'han programat tres xerrades més –inscripció a llevadores.cat–.

SOCIETAT

encomanava a 1 persona– a l'1,15. De les 1.639 PCR fetes en la darre-

ra setmana de la qual es disposen 

dades, el 6,44% han estat positi-

ves, de manera que s'han detectat 

101 persones contagiades. A Ca-

novelles l'índex de contagi és al-

tíssim –557,40–, mentre que a les 

Franqueses se supera per primer 

cop en setmanes el llindar del risc 

alt, amb 205,8. Salut compta 11 

pacients de Granollers ingressats 

a l'Hospital –als quals se'n sumen 

4 de Canovelles–, i s'ha produït 

una defunció.

Les dades també han empitjorat 

en el conjunt del Vallès Oriental i 

del país, que supera l'índex de 200.

Les mesures excepcionalsDes de finals d'agost i durant dues 
pròrrogues la Generalitat ha de-

cretat 15 dies de mesures excep-

cionals per a Granollers, les Fran-

queses i Canovelles, que havien 

d'acabar aquest dijous, però que 

caldrà mantenir davant l'incre-

L'Ajuntament de Granollers ha 

creat un programa d'assistència 

psicològica a les persones que 

ho puguin necessitar arran de la 

pandèmia i el confinament, que 

ha incrementat les situacions d'aï-

llament, incertesa, por, dolor per 

una pèrdua, i neguit per la crisi 

econòmica. Tot plegat ha tingut 

un gran impacte sobre la salut 

mental, amb un augment de ca-

sos d'estrès, angoixa i depressió, 

segons indica el mateix consistori.

El programa és una acció reco-

llida en el Pla de mesures soci-

oeconòmiques per fer front a la crisi de la Covid-19. Les persones 
interessades cal que enviïn un 

correu electrònic a salutpubli-

caiconsum@granollers.cat o tru-quin al 93 842 66 68. Per formar 
part del programa cal ser resident 

a Granollers, que l’atenció sol·lici-

tada estigui relacionada amb les 

conseqüències socials, personals, 

econòmiques, etc., derivades de 

la pandèmia, i que no s’estigui 

rebent cap altre suport i atenció 

psicològica professional.

El programa contempla un ser-

vei d’atenció psicològica amb ses-

sions terapèutiques individuals o 

grupals, conduïdes per psicòlegs. 

El tractament tindrà la durada i la 

freqüència que el terapeuta consi-

deri adequades, i es podrà derivar 

el pacient a un altre servei. 

SALUT

Creat un programa  

local d'assistència 

psicològica arran 

de la pandèmia

la reducció d'aforament del 50%–. 

La recomanació de mirar de sortir 

el mínim indispensable i reduir la 

interacció social és el factor que 

més pot afavorir a reduir l'aug-

ment de contagis.  m.e.

TENDÈNCIA LLEUGERAMENT A L'ALÇA DE 
POSITIUS DE CORONAVIRUS A L'HOSPITAL
n "Tenim una tendència relativament pausada de creixent d'ingressats per  

la Covid-19, però cal contribuir a la contenció". Així descriu la directora mèdica 
de l'Hospital General de Granollers, Mònica Botta, l'actual situació del centre 
davant la pandèmia. La Fundació Privada Hospital Asil va actualitzar dimecres les 
dades de casos positius de coronavirus ingressats, que eren 38, 7 més que ara fa 
una setmana. De fet, les darreres setmanes el nombre de casos s'havia estabilitzat 
al voltant de la trentena i, aquesta última –coincidint amb un increment del risc 
de contagi a Granollers i entorn–, els ingressats han augmentat lleugerament.  
A més, la darrera setmana, el centre sanitari també ha hagut de lamentar 3  
defuncions per Covid –ja en són 7 els darrers 15 dies–, que s'inclouen a les  
acumulades de 126 des de l'inici de la pandèmia. En el vessant més positiu,  
els professionals sanitaris tenen ara més coneixements de la malaltia, la qual 
cosa permet millors tractaments que a la primavera. Així, l'Hospital acumula 699 
pacients donats d'alta, 17 dels quals l'última setmana i 34 la darrera quinzena.
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estabanellenergia.cat

Visita’ns
des del mòbil, la
tauleta i el PC!

Entra i navega per:

L’Oficina Virtual
El simulador de potència
La calculadora d’estalvi

Ja és aquí la teva nova web:
estabanellenergia.cat

Els endarreriments en l'obra d'am-

pliació de la Unitat de Cures In-

tensives (UCI), iniciada el març de 

l'any passat a la façana principal 

de l'edifici d'hospitalització, i l'aug-

ment de la demanda a causa de la 

pandèmia ha suposat un replante-

jament de projecte, que es preveia 

que dupliqués les places de 10 a 

20, i que ara es preveu que pugui 

consolidar 30 llits d'UCI. Això, sí, la 

nova àrea no estarà enllestida fins 

a finals de 2021. "La crisi de la Co-
vid ens ha fet avançar els 10 nou 
llits que haguéssim tingut amb 
les obres acabades", diu la direc-

tora mèdica de l'Hospital, Mònica 

Botta. Així, el centre ha duplicat les 

places d'UCI "per si ve un repunt 
important com el de l'abril", aler-

ta la doctora. Tal com avançava fa 

unes setmanes el SomGranollers, 

actualment l'UCI disposa entre 14 

i 16 places per a crítics –persones 

que necessiten ser intubades–, i la 

resta –entre 4 i 6–, per a semicrítics 

–persones que no necessiten intu-

bació però que han d'estar monito-

ritzades i en observació–. La inten-

ció de l'Hospital és que les noves 

10 places, ara provisionals, acabin 

sent estables i se sumin a les 20 

previstes al projecte inicial d'UCI, 

de manera que "treballem amb el 
CatSalut per arribar als 30 llits".

La canonada maleïda
El retard de les obres de l'UCI ha 

estat conseqüència, sobretot, al 

trencament d'una canonada antiga 

d'aigües residuals, "que no esta-
va als mapes urbanístics i que 
va caldre reparar amb un equip 
especialitzat a 9 metres sota ter-
ra", apunta Botta, qui lamenta un 

primer endarreriment de mesos 

en els treballs. Després, els mesos 

de confinament van suposar difi-

cultats de subministrament de pro-

veïdors, cosa que també va alentir 

l'obra, que ara continua amb nor-

malitat. Amb tot, un cop acabada, 

caldran mesos per a l'equipament 

d'aquest espai d'alta tecnologia. 

Els primers resultats del projecte 

SecureHospitals, que des de 2019 

treballa l'Hospital de Granollers, 

han estat premiats pel radar d'in-

novació de la Comissió Europea 

(Innovation Radar) com a proce-

diment per identificar de forma 

proactiva les necessitats formati-

ves relacionades amb la ciberse-

guretat en professions sanitàries. 

La Fundació Privada Hospital Asil 

de Granollers (FPHAG) participa 

des del 2019 en dos projectes de 

recerca i innovació del programa 

de la Unió Europea Horitzó 2020 

emmarcats en la temàtica de la ci-

berseguretat.

Recentment, els atacs a grans 

corporacions s'estan realitzant 

també en altres sectors, com el 

sanitari. Per tal de respondre a 

aquest repte, el projecte Secu-

reHospitals.eu pretén crear una 

comunitat digital per informar 

sobre amenaces, oportunitats i 

potenciar el nivell de conscienci-

ació dels professionals que treba-

La Comissió Europea reconeix 

la innovació del projecte de 

ciberseguretat SecureHospitals

SALUT LES OBRES HAN PATIT ENDARRERIMENTS PERÒ ES PREVEU QUE ES CULMINI AMB 30 PLACES SEGURETAT INICIATIVA EUROPEA, JUNTAMENT AMB ROTTERDAM

L'ampliació de l'UCI s'acabarà
a finals de 2021 i sumarà 10 llits

Més recursos

Les obres del nou edifici del Centre de 

Salut del carrer Girona –als terrenys de 

l'antiga Policlínica– estaran enllestides 

entre gener i febrer, segons les previ-

sions transmeses a l'Hospital. Amb tot, 

abans de la seva posada en funcionament 

caldran mesos per instal·lar l'equipament 

necessari. Per això, segons ha avançat 

la doctora Botta, l'obertura dels serveis 

que s'hi instal·laran serà esglaonada, de 

manera que "després de l'estiu es po-

dria posar en marxa el CUAP –Centre 

d'Urgències d'Atenció Primària–", indica 

la directora mèdica, qui creu que els sis 

quiròfans del carrer Girona es posaran en 

funcionament més tard, a finals de 2021. 

De fet, l'Hospital està contractant perso-

nal d'infermeria per l'increment d'activi-

tat Covid, però que també acabaran do-

nant servei als quiròfans del nou centre.

EL CUAP DEL CARRER 
GIRONA, AL SETEMBRE

llen als hospitals. Així, l’Hospital 

treballa innovant a través de tres 

àmbits: l'augment de la conscien-

ciació entre els responsables de 

presa de decisions i els profes-

sionals de les TIC als hospitals i 

centres assistencials d'Europa; 

agrupar informació existent sobre 

seguretat cibernètica en hospitals, 

i difondre la informació pels dife-

rents professionals sanitaris.

La Comissió Europea considera 

el projecte SecureHospitals en un 

estat "exploratori" de maduració 

de la innovació i amb alta capaci-

tat potencial d'arribada al mercat, 

ja que les solucions s'adrecen a les 

necessitats existents. En particu-

lar, els socis del projecte premiats 

han estat Erasmus University Rot-

terdam i Fundació Privada Hospi-

tal Asil de Granollers. "És un gran 
pas endavant per fomentar la 
recerca i la innovació en el nos-
tre hospital", indica Ramon Ro-

meu, sotsdirector de la Direcció 

d'Estratègia Digital. 
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GRANOLLERS. El Departament d'E- 

ducació s'ha compromès a enge- gar un procés participatiu per defi-
nir com serà la reforma i ampliació 

de l'institut Celestí Bellera, per a la 

qual la Generalitat preveu una in-

versió de 5.166.000 euros –inclo-sa en el pla econòmic i financer–, 
que ha de permetre executar la 

reforma de les aules i els espais co-

muns, i l'ampliació que permetrà 

créixer amb una nova línia d'ESO i 

batxillerat. Així ho ha explicava di-

vendres el conseller Josep Bargalló 

en una visita que va fer al centre i 

també a l'escola Mestres Montaña 

del barri de Can Bassa.

Bargalló va explicar que el pro-

cés participatiu ha d'estar "lide-

rat per la direcció del centre, 

amb la participació del claus-

tre de professorat, les famílies, 

l’alumnat i l’Ajuntament", per tal 

que tota la comunitat educativa 

pugui participar en decisions so-

bre quin tipus de reforma cal, tant 

pel que fa a l'aulari com al conjunt 

de l'espai, "per donar resposta 

a les necessitats d'un institut 

amb diversitat d'ensenyaments 

de batxillerat artístic, batxibac, 

batxillerat i ESO", deia.

El conseller, acompanyat de l'al-

El conseller d'Educació de la Generalitat, Josep Bargalló, va visitar divendres

l'institut i l'escola Mestres Montaña i es va reunir amb els seus equips directius

EDUCACIÓ  TOTA LA COMUNITAT EDUCATIVA PODRÀ FER APORTACIONS SOBRE QUIN TIPUS D'OBRA CAL, TANT PEL QUE FA A L'AULARI COM AL CONJUNT DE L'ESPAI

Un procés participatiu definirà la
reforma i ampliació de l'INS Bellera

calde, Josep Mayoral, va reunir-se 

amb els equips directius tant del 

Bellera com de l'escola Mestres 

Montaña, "dos centres que són 

motor de l'activisme i la convi-

vència a Can Bassa", destacava 

Mayoral.

Ambdós remarcaven també la re-

lació constant entre Departament i 

consistori. "Estem treballant en 

tot allò que preocupa l'Ajunta-

ment", assegurava Bargalló, en 

relació, per exemple, de la deman-

da municipal de distribuir l'oferta 

per zona educativa (ZE) que ge-

neri espais de corresponsabilitat 

entre les dues administracions. 

"Hem d'avançar cap aquí; calen 

centres en xarxa i amb una vi-

sió col·laborativa", deia Mayoral. 

El titular de la Conselleria d'Edu-

cació afegia que les zones edu-

catives estan previstes en la Llei 

d'Educació de Catalunya, "però 

no es va arribar a aplicar mai", 

i també considera que cal desenvo-

lupar-ho. A més, Bargalló lloava la 

col·laboració de l'Ajuntament, que 

"ha permès ampliar grups a l'es-

cola Mestres Montaña, gràcies a 

fer-hi unes obres". De fet, la visita 

de divendres del conseller servia 

per veure com aquests dos centres 

s'han adaptat a les mesures arran 

de la Covid-19.

Escoles segures
El conseller va posar l'accent en 

"com funciona el curs pedagò-

gicament", més enllà de confina-ments i desconfinaments, "per-

què les mesures sanitàries no 

són el més important, sinó que 

gràcies a elles el curs funciona". 

"El curs serveix per educar, per 

formar. Per tant, volem saber 

com està anant la feina tradici-

onal del centre de treball amb 

l’alumnat en les noves condici-

ons", assegurava Bargalló.

De fet, insistia en el fet que, mal-

grat que hi hagi casos de contagis, 

el curs funciona i posava sobre 

la taula les dades que la pediatra 

de l'Hospital de Sant Joan de Déu 

Carmen Muñoz-Almagro difonia 

dijous: el percentatge de positius 

de Sars-CoV2 entre l'1 i 7 de se-

tembre d'infants atesos al centre 

hospitalari era del 2,5%, mentre 

que entre el 24 i 30 de setembre, 

amb el curs ja en marxa, era de 

l'1,4%. "Això confirma que les 

m.e.

VISITA  El conseller, al pati de l'institut, durant la trobada de divendres

Escoles i instituts

Dels 46 centres educatius que hi ha a 

Granollers entre primària, secundària, 

formació professional, escoles bres-

sol i centres d’educació especial, tant 

públics com privats, 15 han hagut de 

confinar algun grup d’alumnes. Con-

cretament, segons les dades del Depar-

tament d’Educació, dimecres hi havia 

431 alumnes granollerins confinats, una 

cinquantena més que la setmana pas-

sada. Els centres amb més incidència 

són el Col·legi Jardí, amb 65 alumnes, i 

l’escola Anna Mogas, amb 63. També 

hi ha 42 alumnes confinats a l’escola 

Salvador Llobet i 39 a l’institut Celestí 

Bellera entre d’altres. Amb tot, també 

han hagut de confinar un o dos grups el 

centre d’educació especial Montserrat 

Montero i les escoles Ferrer i Guàrdia, 

Joan Solans, Mestres Montaña, Ponent, 

L’Estel i l’Escola Pia, així com els insti-

tuts Carles Vallbona, Antoni Cumella, 

Escola Municipal del Treball i el centre 

d’FP Parc Estudi. A les Franqueses, dels 

15 centres educatius que hi ha, quatre 

han tingut algun tipus d’incidència. Di-

mecres hi havia 49 alumnes confinats: 

17 a l’escola Bellavista-Joan Camps; 17 

a l’INS Lauro, 14 a l’INS El Til·ler i 1 a l’es-

cola Camins. En total són uns 25 menys 

que la setmana passada.

EDUCACIÓ REGISTRA 
GAIREBÉ 500 
ALUMNES CONFINATS

escoles i els instituts són se-

gurs, i que els casos positius 

tenen respostes ràpides", excla-

mava Bargalló. i m.e.

Jugatú, el festival de tardor de 

jocs organitzat per l’Ajuntament 

de Granollers a través de Grano-

llers Mercat, va celebrar dissabte 

la seva quarta edició a la Carre-

tera. En el marc del festival es 

van lliurar també els premis del 

13è Concurs de Creació de Jocs 

Ciutat de Granollers, que habitu-

alment 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. En 

aquesta edició, el guanyador del 

concurs en la categoria de jocs ge-

nerals –d’entre els 95 que es van 

presentar– ha estat Daniel Sanmi-

guel, amb el joc Dungeon Doodle, i 

l’accèssit per a Raúl Rosales, amb 

Land. Enguany, però, s’ha afegit 

la categoria de jocs infantils en 

ser per a Anna Lucini i Pau Moré, 

per El ball de les papallones, i l’ac-

cèssit per a Alberto Millán, amb 

Invasión de colores. 

col·laboració amb el Festival d’oci 

alternatiu FanCon de Palau-solità 

i Plegamans. En aquest cas es van 

presentar 30 treballs, i el premi va 

xavier solanas

UNA VINTENA DE PARADES AMB JOCS VAN OMPLIR DISSABTE EL TRAM CENTRAL DE LA CARRETERA

Més d'un centenar de jocs a concurs

ELS PREMIATS  del 13è Concurs de Creació de Jocs Ciutat de Granollers

El Centre de Recursos Pedagògics 

Vallès Oriental I (CRP) i les esco-

les Salvador Llobet, de Granollers; 

Guerau de Liost, de les Franqueses; 

Els Quatre Vents, de Canovelles; i 

La Torreta, de la Roca, participen 

aquest curs en el projecte europeu 

Erasmus+. Es tracta de l'anomenat 

Active Leaders for Active Students 

in the 21st century, en què, durant 

dos cursos, alguns docents faran 

estades a l'estranger per formar-se 

i conèixer bones pràctiques educa-

tives. Segons el CRP, l'acció "dota 

d'estratègies per fer una trans-

formació educativa als centres en 

lideratge, gestió i metodologies; 

millorar la competència plurilin-

güe de docents i alumnes i inte-

ractuar en un món globalitzat".  

Nous Erasmus+ 

al Salvador Llobet
i el Guerau de Liost

El Procicat ha regulat les activi-

tats extraescolars, les colònies i les 

sortides escolars en el marc de la 

pandèmia. El protocol concreta les 

indicacions perquè les activitats es 

facin en condicions de seguretat. 

La principal recomanació és que 

els grups tinguin una composició 

"constant" per facilitar la traçabili-

tat, però sense relaxar les mesures 

de protecció. També es recomana 

"treballar amb grups petits", tot 

i que el nombre màxim de perso-

nes serà el que permeti la super-

fície complint la distància. A més, 

es farà un registre diari de tots els 

integrants del grup estable, i la mas-

careta serà obligatòria a partir de 6 

anys, llevat de la pràctica esportiva 

o les classes d'instruments i cant.  

Nou protocol per
a les extraescolars 
i les colònies
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El futur és ajudar a ser 
més eficients.

La llar és ara més important que mai. 

Per això hem ajudat a estalviar a milers 

de famílies rehabilitant les seves 

llars i assessorant-les en eficiència 

energètica. 

Tornem a creure en el futur.
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Els “pros” 
i “contres” 
dels autònoms
Treballar per compte propi té avantatges 
i desavantatges, és un col·lectiu que 
sempre ha d’estar adaptant-se a la 
variabilitat de l’economia per superar les 
crisis amb una bona política empresarial 
flexible. L’autònom és una persona 
amb una activitat laboral personal 
independent, sense un sou fixe.

Hi ha diferents tipus d’autònoms: els 
treballadors que tenen un petit negoci, 
els professionals que estan col·legiats o 
tenen feines liberals, els dependents d’un 
sol client, els col·laboradors que treballem 
amb familiars, i els administradors.

Els autònoms tenen plena llibertat per 
gestionar el seu temps i la seva feina 
sense pressió de ningú, trien el seu 
horari com les vacances per conciliar 
la vida laboral i familiar, poden escollir 
els clients i els proveïdors pel seu 
negoci com el producte o servei a 
comercialitzar; amb beneficis fiscals 
respecte a les societats. Aquests són els 
avantatges, sempre treballant sols, pel 
bo i pel dolent.

Doncs els desavantatges dels autònoms 
són: que el seu aprenentatge ha de ser 
continuo per estar al dia, competeixen 
per mostrar confiança i credibilitat 
en comparació a les societats, tenen 
una elevada responsabilitat d’elecció 
davant de les incerteses amb l’objectiu 
de venda i productivitat, no es poden 
posar malalts per no perdre facturació 
i no tenen accés a la prestació d’atur. 
A més, són responsables de totes les 
funcions departamentals del negoci: des 
de la part creativa, comercial, financera 
a la de tresoreria. Dedicant molt temps 
a realitzar gestions administratives per 
controlar tant les comandes, els costos 
com el volum de feina per avançar i 
continuar en actiu.

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. La Paula i la Car-
la Gómez Santos són dues ger-
manes bessones de 12 anys que 
aquest curs han començat primer 
d’ESO. Inicialment ho han fet jun-
tes a l’Institut Lauro, tot i que ara 
es mantenen a l’espera de com 
Educació resol la seva situació. La 
Paula té una escoliosi de 57 graus, 
un desviament de la columna que 
li limita la mobilitat i que també li 
afecta altres òrgans del cos, com 
els pulmons. És per això que els pa-
res han demanat una valoració sin-
gular del seu cas pel que fa a l’ad-
judicació d’institut i més facilitats a 
l’hora d’escolaritzar les seves filles.

Tot va començar al juny, quan 
Educació els va assignar la plaça 
a l’institut Lauro, a Bellavista, en 
comptes de fer-ho a El Til·ler, a 
Corró d’Avall, tal com havien sol-
licitat com a primera opció. Des 
del primer moment els pares van 
demanar el canvi per una qüestió 
de salut. "La Paula es cansa quan 

nenes poguessin anar a l’INS El 
Til·ler, a 400 metres de casa i en 
un recorregut pla, que la Paula sí 
que pot fer a peu per ella mateixa.

Inicialment, els Serveis Territo-
rials d’Educació els van denegar 
la sol·licitud en considerar que "la 

nena podia fer vida normal", tot 
i que els van demanar diversos in-
formes per justificar el canvi. "Te-

níem els informes de dos fisiote-

rapeutes col·legiats, però no n’hi 

va haver prou; també ens van 

demanar informes dels metges 

que tracten la Paula a Sant Joan 

de Déu i del cirurgià que l’ha 

d’operar properament". A més, 
també el regidor d’Educació de les 
Franqueses va fer un escrit expo-
sant la peculiaritat del cas.   

Amb el curs començat
Després de setmanes de silenci, la 
resposta d’Educació va arribar a 
finals de setembre, amb el curs ja 
començat. Llavors va admetre el 
canvi d’institut per a la Paula en 

camina i per a ella és impossible 

fer un quilòmetre a peu, i en pu-

jada, per anar a l’institut", diu el 
pare. "Nosaltres treballem tots 

dos a l’hora de portar-les a clas-

se, i la meva dona de vegades no 

pot conduir a causa de la diabe-

tis". Per això van sol·licitar que les 

o.gómez

EDUCACIÓ  ELS PARES RECLAMEN AL DEPARTAMENT QUE VALORI LA SINGULARITAT DEL SEU CAS I QUE ELS FACILITI LA CONCILIACIÓ

PAULA I CARLA  Les dues germanes han iniciat aquest curs primer d'ESO

"ser un cas excepcional", però va 
deixar fora del canvi la seva ger-
mana bessona, la Carla. "Només 

per conciliació familiar ja hau-

rien d’estar juntes", diu el pare, 
qui destaca que pràcticament no 
hi ha casos de germans bessons se-
parats als centres educatius. "Però 

és que en el nostre cas, a més, és 

una necessitat: la Carla pot aju-

dar la seva germana quan l'ope-

rin, per anar al lavabo o quan li 

costi fer algun moviment", diu. I 
afegeix: "El que no s’entén és que 

en el moment de fer la matrícu-

la tinguem només un número 

de desempat, com una unitat 

familiar, i que a l’hora de la ve-

ritat vagin a instituts diferents". 

"Sempre ens havien assegurat 

que on anés una també aniria 

l’altra", assegura. 
Els pares han traslladat el cas 

al Síndic de Greuges i insisteixen 
que la seva petició "no és una ra-

bieta d’uns pares que volen que 

les seves filles vagin juntes, sinó 

que és una qüestió de salut i una 

necessitat per a tota la família".
Pere Masó, director dels Serveis 

Territorials d'Educació al Mares-
me i Vallès Oriental, ha indicat, per 
la seva banda, que "el cas està en 

estudi per la comissió de garan-

ties, d’acord amb els informes 

aportats per la família".  x.l.

La Paula, amb una
escoliosi de 57 graus, 
no pot pujar a peu fins
a l'INS Lauro de Bellavista

CIUTADANS PLANTEJA LA JORNADA 
CONTÍNUA ALS CENTRES EDUCATIUS
n El grup municipal de Cs a les Franqueses ha presentat una moció perquè  
les famílies que ho necessitin optin per la jornada contínua a les escoles.  
El grup considera que la mesura “minimitzaria els riscos per la Covid en reduir  
les entrades i sortides dels centres”, i per això demana que “s’estableixin 
els mecanismes normatius necessaris per a la lliure elecció per part de les 
famílies i l’autonomia de cada centre a l’hora d’optar per la jornada contínua”. 
L’objectiu és facilitar la conciliació i busca respectar la llibertat d’elecció de  
les famílies perquè s’implanti als centres en què s’hi voti majoritàriament a favor. 
La proposta no implicaria que les escoles tanquin abans, ja que planteja una 
nova distribució de la jornada “amb activitats opcionals a la tarda, i així  
s’evitarien les aglomeracions a les portes dels centres escolars”. D’altra  
banda, un grup de pares i mares han creat un grup de Whatsapp per  
organitzar-se i impulsar una petició sobre l’aplicació de la jornada contínua.

Bessones en instituts diferents
Una família de les Franqueses ha demanat inscriure les dues germanes a  
l'INS El Til·ler per motius de salut i Educació només accepta fer-ho en un dels casos
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GRANOLLERS. El Museu de Ciències 

Naturals de Granollers va inau-

gurar dijous l'exposició Operació 

aigua, una iniciativa de l'empresa 

Sorea, gestora del servei de sub-

ministrament d'aigua a la ciutat, 

que es podrà visitar fins al 21 d'oc-

tubre i que pretén conscienciar la 

ciutadania sobre la situació dels 

recursos hídrics, i els usos i abusos 

que se'n fa com a societat, i de l'im-

pacte que aquests tenen en el medi 

natural. La mostra es divideix en 

quatre grans blocs; Aigua per a tot-

hom? –distribució desigual i bé li-

mitat–; Quanta aigua consumeixes? 

–consum responsable i anàlisi de 

la quantitat d'aigua que s'utilitza 

per produir productes de consum 

diari–; Com s'embruta l'aigua? –so-

bre dels processos que embruten 

l'aigua– i Com contaminem l'aigua? 

–usos de l'aigua a Catalunya i la 

seva contaminació–.

L'exposició itinerant neix de 

la necessitat d'exposar i donar a 

conèixer la realitat actual. "Estem 

vivint un moment de transfor-

mació davant una emergència 

climàtica i social", afirmava el 

conseller delegat de Sorea, Emili 

Giralt, que, juntament amb l'al-

calde, Josep Mayoral, va inaugu-

rar la mostra. A més, el conseller 

delegat destacava com "el com-

promís amb la sostenibilitat i la 

cooperació amb l'administra-

ció són una visió essencial per 

fer front als reptes que ofereix 

l'emergència climàtica actual 

quan parlem d'un recurs tan 

escàs com l'aigua".

"Al rerefons de l'aigua hi ha 

tota una operativa", explicava Gi-

ralt, tot fent referència al nom de 

l'exposició, i destaca les múltiples 

operacions que s'han de coordi-

nar per poder oferir a la població 

aquest recurs natural tan preuat. 

"Un acte tan senzill com obrir 

l'aixeta amaga molt al darrere", 

reivindicava el responsable So-

rea, i afirmava que amb aquesta 

proposta divulgativa volen donar 

a conèixer el servei essencial que 

ofereixen. "Un servei que ha d'es-

tar garantit per a tot el conjunt 

de la població", remarcava Giralt. 

Operació aigua, que s'estrena a 

Granollers, farà itinerància per al-

tres municipis del país.  n.n.

La Crida per Granollers - CUP inici-

ava, concidint amb l'acte de Sorea 

a La Tela, la campanya A Granollers 

aigua pública i sense intermediaris, 

que té com a objectiu la remunici-

palització del servei d'abastament 

domiciliari d'aigua a la ciutat. Amb 

la campanya volen aconseguir que 

l'Ajuntament abordi la possibilitat 

d'internalitzar el servei de sub-

ministrament, ja que  l'any vinent 

finalitza la concessió actual de 50 

anys amb l'empresa Sorea.

A les portes del museu, la CUP 

condemnava la cooperació de l'A- 

juntament de Granollers en un 

"acte propagandístic de Sorea- 

Agbar", per al qual ha facilitat re-

cursos municipals per "afavorir 

els interessos propis de l'em-

presa de subministrament d'ai-

gua amb  una catifa vermella".

Al llibre de campanya per la 

remunicipalització del servei d'a- 

bastament domiciliari d'aigua 

als Països Catalans, la formació 

d'esquerres reivindica l'aigua, de-

clarada un dret humà per l'ONU 

el 2010, com a "element escàs i 

valuós, imprescindible per la 

vida, que a casa nostra i des de 

ja fa dies, és bàsicament una 

font de negoci milionari per a 

uns pocs". I afirmen que només 

amb una gestió 100% pública i 

directa feta pels ajuntaments pot 

assegurar un servei universal i de 

qualitat. Una proposta que la CUP 

continua reivindicant amb for-

ça –ja ho feia a l'anterior mandat 

quan tenia representació al ple 

municipal–, perquè el 27 d'octu-

bre de 2021 finalitza la concessió 

atorgada el 1947 a Sorea.

Fomentar la Taula de l'Aigua
El cupaire Pep Medina explicava 

com volen fomentar la creació de 

la Taula de l'Aigua, una platafor-

ma per defensar la gestió pública 

i directa del servei de subministra-

ment d'aigua potable. A més, bus-

quen una sensibilització de la po-

blació i la implicació de diferents 

col·lectius en aquesta lluita, per 

així pressionar l'Ajuntament i que 

aquest no pugui "tancar la porta 

a aquesta possibilitat". Josep M. 

Gontan afirma que la ciutat neces-

sita una gestió sense intermedia-

ris privats, per tal que els beneficis 

generats per la gestió retornin a la 

població, com  a Terrassa, Mataró i 

Montornès.  núria navarro

La CUP reclama de
nou la municipalització

sorea

SERVEIS  SOREA INAUGURA L'EXPOSICIÓ 'OPERACIÓ AIGUA' AL MUSEU DE CIÈNCIES NATURALS LA FORMACIÓ RECORDA QUE L'ANY VINENT ACABA LA CONCESSIÓ

"Un acte tan senzill com obrir 
l'aixeta amaga molt al darrere"

"El temporal Glòria es repetirà"

Complementant l'exposició, el conegut meteoròleg Alfred Rodríguez Picó, 
a través d'una xerrada divulgativa, va fer èmfasi en la responsabilitat de 
la ciutadania d'actuar davant l'escalfament del planeta, va incidir en la 
necessitat de "cuidar l'aigua" amb un consum responsable, i va remarcar 
la urgència d'un canvi d'hàbits. Si no, assegura que cada cop s'afrontaran 
fenòmens meteorològics més severs, ja que l'augment de la temperatura 
del planeta escalfa l'aigua del mar, cosa que, amb el contrast dels vents 
freds, provoca un agreujament dels fenòmens meteorològics. "El temporal 
Glòria es repetirà" i fenòmens així seran cada cop més freqüents i molt 
difícils de predir, explicava Rodríguez Picó.

n.n.

REIVINDICACIÓ  A la porta del Museu de Ciències Naturals

n El govern municipal va encarregar a 
principis d'any un estudi sobre el fu-
tur model de gestió de l'aigua a Gra-
nollers, en què demana valoracions 
d'experts sobre els aspectes tècnics de 
diferents models de gestió, per tal de 
fer la nova licitació del servei. La CUP 
denuncia que els participants en l'es-
tudi tenen "interessos directes amb 
les empreses implicades".

UN ESTUDI SOBRE 
EL MODEL DE GESTIÓ
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Oidà (www.oidà.cat) és una plata-

forma de comerç electrònic que va 

néixer a la Garriga i que impulsa  

una empresa ubicada a Barcelona 

amb experiència internacional en 

l'àmbit de les noves tecnologies, 

que afavoreix la connexió entre els 

consumidors i els petits comerços 

d'alimentació i els productors locals. 

Aquesta iniciativa posa a l'abast 

d'aquests productors i establiments 

la infraestructura tecnològica ne-

cessària per poder competir amb les 

grans cadenes de supermercats i 

les grans corporacions alimentàries. 

Una eina que vol posar en valor els 

productes autèntics i evitar que la 

majoria de la població s'acabi abas-

tint de productes processats, plasti-

ficats, estandaritzats, allunyats dels 

aliments propers i de qualitat que 

fonamenten una gastronomia sana i 

un consum responsable i sostenible.

La pandèmia de la Covid-19 ha mo-

difi cat de forma accelerada els nos-
tres hàbits de vida: el confi nament, 

Oidà.cat, la plataforma web gratuïta per als 
productors i botiguers locals d'alimentació

>> ELS SEUS IMPULSORS HAN CREAT L'EINA PER POSAR A L'ABAST DE PRODUCTORS I COMERÇ LOCAL LA TECNOLOGIA DE L'E-COMMERCE

el teletreball, la consciència creixent 
que cal un canvi en el nostre es-
til de vida que posi l'accent en allò 
que fa de la nostra opció de consum 
una opció sostenible, saludable i de 
proximitat. Ens mirem molt més què 
mengem, d'on prové, perquè és evi-
dent que els nostres actes dibuixen 
quin futur volem per al nostre terri-
tori. Proximitat, 'real food', menjar 
saludable, qualitat, preu just, km. 
0, traçabilitat, són termes que han 
entrat a formar part del nostre ima-
ginari.

Una eina a l'abast de tothom.
La plataforma, que opera arreu del 
territori català, s'adreça a produc-
tors i botigues locals d'alimentació, 
i pretén dotar-los de la tecnologia 
adequada perquè puguin disposar 
de millor eines per combatre el mo-
nopoli dels gegants de l'alimentació. 
Oidà.cat vol ser una eina a l'abast de 
tothom i amb un ús molt senzill, i per 
aquest motiu registrar-se no té cap 
cost i la plataforma no gestiona els 
pagaments de les comandes que 
queden sempre en mans de la fór-
mula que triïn els propis venedors. 

Comandes per WhatsApp.
El funcionament és simple. Només 
cal disposar de l’aplicació  de mis-
satgeria instantània WhatsApp. El 
productor o botiga que es registra 
a Oidà, de forma totalment gratuïta, 
disposa d'una pàgina personal en la 
què pot gestionar el seu propi ca-

tàleg de productes, sense limitació. 
Cada ítem es pot acompanyar d'una 
imatge il·lustrativa del producte jun-
tament amb una breu descripció i el 
preu, bé sigui per unitat o al pes.

Una llista de la compra virtual.
El client que accedeix a la platafor-
ma té l'opció de cercar els produc-
tors i establiments registrats que 
siguin del seu municipi o seleccio-
nar-los per un criteri de proximitat. 
En un sol clic pot triar els productes 
disponibles, que es van desant a la 
cistella automàticament fi ns a com-
pletar la llista de la compra virtual. 
Un cop seleccionada tota la coman-
da, el client introdueix el seu número 
de telèfon mòbil, i al moment s'envia 
l'enllaç al productor o botiga a tra-
vés de  WhatsApp i es genera una 
fi nestra de diàleg mitjançant un xat 
en què client i productor es poden 
comunicar si els cal la confi rmació o 
alguna modifi cació de la comanda.

Recollida a botiga o a domicili.
La comanda es pot recollir a la boti-
ga o es pot sol·licitar si es vol rebre 
a domicili, i a quina hora. Els impul-
sors d'Oidà volen que consumidors i 
productors tinguin un lligam sense 
interferències. Com a propiciadors 
del canvi, els seus impulsors han 
concebut Oidà com a un projecte 
social al què totes les empreses i 
productors locals s'hi poden acollir 
sense cap cost en l'alta ni sense cap 
comissió en la venda de producte.❉

"El servei no gestiona els 
pagaments ni té cap cost 
per als productors i permet 
fer una llista de la compra 
que s'envia per whatsapp"

www.oidà.cat
"Oidà.cat és un projecte social i per aquest motiu és i serà sempre 

gratuït", defensen els seus impulsors, que han volgut "posar la 

tecnologia al servei dels qui, amb molt d'esforç, han treballat sempre 

per defensar la identitat del nostre territori i del petit comerç". 
L'objectiu és que la plataforma aglutini al major nombre possible de 
productors i consumidors del territori català, perquè "només si ens 

unim, podem aconseguir transformar la nostra manera de comprar i de 

proveir-nos d'aliments", i de retruc, donar un nou impuls a la tradició 
alimentària del país i als productes que en són la base.

La plataforma de comerç electrònic posa en contacte els clients amb els productors o revenedors a través de WhatsApp

☞ Per a més informació, Daniele Dibitonto (628 88 76 09) o info@oida.cat

"Oidà és una plataforma de 
comerç electrònic que dota 
de tecnologia el productor 
local davant de les grans 
cadenes i supermercats"
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Els Mossos d'Esquadra han des-
mantellat una banda especia-
litzada en el tràfic de cocaïna al 
Vallès Oriental. El dispositiu va 
permetre detenir els cinc mem-
bres que en formaven part, que 
han ingressat a presó per un 
delicte contra la salut pública i 
pertinença a grup criminal. Les 
detencions es van fer el 30 de se-
tembre amb un dispositiu format 
per agents de l’Àrea Regional de 
Recursos Operatius (ARRO) i el 
Grup Especial d’Intervenció (GEI). 

La investigació es va iniciar 
l'abril passat en detectar un punt 
de venda de cocaïna molt fre-
qüentat al centre de Granollers. 
Els compradors contactaven te-
lefònicament amb els venedors 
i passaven al domicili a una hora 
pactada. Quan arribaven, un dels 
venedors ja els esperava al carrer 
per fer l’intercanvi ràpidament.

Segons expliquen els Mossos, 
el grup prenia moltes mesures 

detenir 5 persones per un delicte 
contra la salut pública i pertinença 
a grup criminal. També van loca-
litzar 200 grams de cocaïna –amb 
un valor superior als 10.000 euros 
al mercat negre–, balances de pre-
cisió, estris per preparar les dosi 
i més de 20.000 euros en efectiu. 

Durant els mesos d’estiu la co-
missaria de Granollers va incre-
mentar l'activitat policial intensi-
ficant el patrullatge en barris de 
Canovelles i Granollers per evitar 
el tràfic de drogues. Els detinguts 
van passar divendres a disposició 
del jutjat de guàrdia de Grano-
llers, que va decretar l'ingrés a 
presó de tot el grup. 

per evitar ser descobert: vigilava 
l’entorn per detectar possibles 
seguiments per part de la poli-
cia i canviava sovint de vehicles, 
fins a cinc cops en un mes. A més, 
qui preparava la cocaïna sempre 
era una persona diferent de qui 
la venia, i la droga es repartia en 
diversos domicilis per no ser loca-
litzada tota en cas d’un registre i 
cada domicili tenia un ús diferent 
(emmagatzematge, preparació de  
dosis, venda de cocaïna, etc.). 

Dimecres de la setmana passa-
da, els agents van fer quatre en-
trades i registres en dos domicilis 
de Granollers, un de la Roca i un 
de les Franqueses. En total van 

mossos

SUCCESSOS  ES VAN FER DOS REGISTRES A GRANOLLERS, UN A LES FRANQUESES I UN A LA ROCA

Detingudes cinc persones 
dedicades al tràfic de cocaïna

EN ACCIÓ  Imatge de l'operatiu policial que va permetre desmantellar el grup

GRANOLLERS. Des de fa tres anys, 
els menors d’edat denunciats per 
consum o tinença de drogues a 
Granollers poden acollir-se a una 
mesura educativa en lloc d’una 
sanció. El programa està pensat 
per a joves d’entre 14 i 18 anys 
residents a Granollers, que hi esti-
guin escolaritzats o cometin la in-
fracció a la ciutat en cas que el seu 
municipi de residència no compti 
amb aquest programa.

Així, quan un menor és identifi-
cat per la Policia Local o els Mossos 
d'Esquadra per tinença o consum 
de drogues al carrer, es contacta 
amb els pares o tutors per infor-
mar-los de la infracció, de la sanció 
econòmica que comporta (de 601 a 
30.000 euros) i de la possibilitat de 
fer una acció educativa com a alter-
nativa. En cas que hi accedeixin i ac-
ceptin el compromís de seguiment, 
es concerta la visita amb la tècnica 
de prevenció de conductes de risc 
en joves de l'Ajuntament. Una ve-
gada finalitzada la tasca educativa, 
si s'ha completat satisfactòriament, 
s’arxiva l'expedient sancionador. 

De fet, els darrers tres anys han 
estat 37 els joves que han seguit 
aquestes mesures educatives –10 
el 2018; 18 el 2019, i 9 aquest any–.

Amb l'experiència acumulada a 
Granollers i en altres ciutats on 
s'han implantat programes simi-
lars, quan els menors cometen 
infraccions relacionades amb la 
tinença i el consum de drogues a 
la via pública es poden detectar 
situacions de risc que és preferible 
abordar des de la prevenció i l’edu-
cació. La finalitat és aconseguir que 
els nois i noies assumeixin les seves 
accions, reconeguin els fets i accep-
tin la realització d'una mesura edu-
cativa. Els beneficis són personals 
per als joves i el seu entorn famili-
ar, i també per a tota la comunitat. 
Aquest octubre, l’Ajuntament i la 
Generalitat han reeditat un conve-
ni de col·laboració per la prevenció 
en el consum de drogues entre els 
joves, de manera que els nois i no-
ies d'entre 14 i 18 anys que come-
tin aquest tipus d’infracció puguin 
optar per acollir-se a una mesura 
educativa en lloc d’una sanció. 

L'AJUNTAMENT REEDITA EL CONVENI AMB LA GENERALITAT

Accions educatives per a 
uns 40 menors denunciats
per tinença de drogues

La Policia Local ja pot sancionar
El darrer ple de les Franqueses va acceptar la delegació de Salut per incoar, 
tramitar i resoldre els expedients sancionadors per la comissió d'infracci-
ons lleus relacionades amb les mesures de seguretat sanitàries, com l’ús 
de mascareta, l’obertura i el tancament d’establiments, la distància física 
o mesures d’higiene entre d’altres. Per a l’aleshores regidor de Seguretat, 
Joan Antoni Marín, “amb aquesta gestió des de l’Ajuntament aconse-

guim molta més proximitat en la tramitació de les sancions”. Des de 
l’oposició, IEC es va abstenir per “falta de confiança en el responsable 

polític de l’àrea, que dóna instruccions polítiques als agents”, deia. 

El judici a dos joves de la Garriga 
per haver violat, presumptament, 
una noia de 18 anys en un lavabo 
de la discoteca 2046 del polígon 
Jordi Camp l’abril de 2017 es re-
prendrà el 30 d’octubre, després 
de dues sessions la setmana pas-
sada a l’Audiència de Barcelona.

En la primera jornada del ju-
dici, dimarts, els dos acusats van 
respondre a les preguntes de la 
fiscalia, però no a les de l’acusació 
particular. Tots dos van fer un re-
lat oposat a la versió de la noia, i 
van explicar que les relacions ha-
vien estat consentides i que havia 
estat ella qui havia portat la inici-
ativa en tot moment. 

També van declarar mitja dot-
zena d’amics de la noia, el vigilant 
de seguretat de la discoteca i di-
versos testimonis que no conei-
xien de res cap de les persones 

implicades, entre els quals una 
responsable de la discoteca, que 
va defensar l’actuació del local 
per atendre la noia. 

En la segona sessió del judici, 
divendres, es va llegir la declara-
ció de la propietària de la disco-

teca. També van declarar una pa-
rella de testimonis que coneixien 
els acusats i els Mossos que van 
intervenir en el cas la nit dels fets, 
que van afirmar no haver trobat 
cap testimoni directe de la pre-
sumpta violació i que la noia no 

els va aclarir en aquell moment 
si la relació havia estat voluntària 
o no. En la mateixa vista també 
van intervenir dos forenses que 
havien visitat la noia mesos des-
prés i havien de fer-ho els pèrits, 
tot i que l’absència del metge que 
va atendre la noia a l’Hospital la 
mateixa nit va comportar la sus-
pensió del judici fins al 30 d’octu-
bre. Tant la fiscalia com l’acusa-
ció particular i les defenses van 
considerar molt rellevant la seva 
declaració, motiu pel qual van de-
manar l’ajornament de la vista. 

Els dos acusats s’enfronten a 
una pena de presó de set anys per 
un delicte d’abús sexual amb pe-
netració amb l’agreujant de gène-
re, tot i que l'acusació particular 
eleva la petició a 15 anys de presó 
per a cadascun en considerar que 
es tracta d'una agressió sexual. 

LES FRANQUESES. Un home de 82 
anys va resultar ferit de caràcter 
lleu en un accident de trànsit a les 
Franqueses diumenge al matí. La 
topada es va produir a l'entorn de 
la confluència entre la carretera de 
Cardedeu i la ronda Nord sobre les 
10.35 h, i un dels vehicles implicats 
va quedar bolcat lateralment. L'ho-
me ferit, conductor d'aquest vehi-
cle, va poder sortir per si mateix 
del cotxe accidentat. Els dos ocu-
pants de l'altre turisme implicat en 
el xoc van sortir-ne il·lesos. Al lloc 
dels fets van actuar-hi patrulles de 

la Policia Local, el Sistema d'Emer-
gències Mèdiques (SEM) i fins a 
quatre dotacions dels Bombers, 
que van desplaçar-hi quatre dota-
cions per retirar el vehicle bolcat i 
netejar la calçada.

D'altra banda, divendres a la 
tarda es va produir un altre ac-
cident a Granollers sense ferits. 
En aquest cas un cotxe va sortir 
de la via a la confluència entre la 
N-152a i la C-17 i va quedar atra-
pat en un terraplè. Dues dotaci-
ons dels Bombers van treballar 
per retirar el vehicle sinistrat. 

Un ferit lleu en un accident 
de trànsit a les Franqueses

El judici per la presumpta violació a 
la discoteca seguirà el 30 d'octubre

Les primeres sessions

de la vista deixen clars 

els relats oposats dels dos 

acusats i la denunciant

El jutge va decretar

ingrés a presó dels cinc 

integrants del grup, que 

va quedar desmantellat
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CONVOCATÒRIA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 
DE MÚTUA DE GRANOLLERS, MPS

La Junta Directiva de la “Mútua de Granollers, Mutualitat de Previsió Social”, convoca l’Assemblea General Ordinària 
d’associats. Donada l’actual situació sanitària, i de conformitat amb les previsions de l’article 4.2 del Decret-Llei 
10/2020, de 27 de març, pel qual s’estableixen noves mesures extraordinàries per fer front a l’impacte sanitari, 
econòmic i social de la COVID-19, es preveu que fins al 31 de desembre de 2020 les entitats poden adoptar acords 
sense reunió, encara que els estatuts no ho prevegin, sempre que ho decideixi la persona que els presideix o ho 
sol·licitin almenys dos membres. Atenent doncs a les circumstàncies actuals de salut pública, i a les limitacions 
d’assistència a qualsevol tipus de reunions que se’n deriven, especialment, a la localitat de Granollers, per part de 
la Junta Directiva de l’entitat s’ha considerat oportú que l’Assemblea General Ordinària d’enguany adopti els 
acords per escrit i sense reunió, d’acord amb la normativa esmentada, i segons el procediment que es detallarà 
seguidament. A efectes legals, l’Assemblea s’entén celebrada en el domicili social de la mutualitat el 28 d’octubre 
de 2020.

Els punts de l’ordre del dia seran els següents:
1.- Examen i aprovació dels comptes anuals individuals i consolidats de l’exercici 2019. 
     Proposta de distribució de resultats. 
2.- Aprovació, si escau, de la gestió de la Junta Directiva.
3.- Aprovació, si escau, del pressupost de l’any 2020.
4.- Ratificació en el seu cas, del membre de la Comissió de Control nomenat provisionalment per la Junta Directiva 
     davant la vacant produïda.
5.- Elecció dels membres de la Junta Directiva que acaben mandat.
6.- Elecció dels membres de la Comissió de Control que acaben mandat. 
7.- Designació de tres socis per signar i aprovar l’Acta de l’Assemblea.
8.- Torn de precs i preguntes.

La votació dels diferents punts de la convocatòria, - a excepció dels corresponents a les eleccions de membres de la 
Junta Directiva i de la Comissió de Control que seran secrets i presencials a les oficines de l’entitat -, es podrà fer a 
través del full de votacions a la seva disposició a tal efecte, a la plana web (www.mutua.org) o bé a la seu social de 
l’entitat. Aquest full de votació degudament omplert i signat, del seu puny i lletra, haurà d’anar acompanyat d’una 
fotocòpia del DNI i s’haurà de fer arribar a la mutualitat pels mitjans següents:

- Per correu electrònic a: mutua@mutua.org
- Per correu postal a l’adreça: Plaça Pau Casals, s/n. Granollers (08402)
- Presencialment a la seu social: Plaça Pau Casals, s/n. Granollers (08402), el dia 28 d’octubre de 2020 de les 
9.00 a les 18.00 hores ininterrompudament, respectant en tot moment els aforaments màxims permesos per 
les autoritats sanitàries.

Per tal de poder ser computats, els vots han d’haver arribat a la mutualitat no més tard del 28 d’octubre de 2020 a 
les 18.00 hores. 

Donat que aquest any de conformitat amb els estatuts es procedirà a l’elecció de membres de la Junta Directiva 
i Comissió de Control que acaben mandat, s’informa a aquells mutualistes que reuneixin les condicions 
d’honorabilitat, qualificació i experiència professional que determina la legislació vigent, i que així mateix no 
incorrin en cap prohibició o incompatibilitat legal i estiguin interessats en presentar la seva candidatura com a 
membres de la Junta Directiva o de la Comissió de Control, que hauran de formalitzar la seva candidatura en el 
domicili social de l’entitat com a màxim el proper dia 20 d’octubre de 2020, tenint en compte que l’edat màxima 
per ser escollit membre de la Junta Directiva és de 70 anys.

Pel que fa a l’elecció dels membres de Junta Directiva i Comissió de Control que es presentin i compleixin els 
requisits per ser admesos com a candidats, donat que la seva elecció ha de ser secreta segons estableixen els 
estatuts, es portarà a terme de manera presencial i vot secret a les instal·lacions de la seu social de l’entitat a 
la Clínica del Carme de Granollers (08402), c/ Plaça Pau Casals, s/n el dia 28 d’octubre de 2020 de les 9.00 
a les 18.00 hores ininterrompudament respectant en tot moment els aforaments màxims permesos per les 
autoritats sanitàries.

De conformitat amb el que preveuen els estatuts es podrà votar per delegació del vot, d’acord amb el model que ja 
es pot descarregar des de la plana web (www.mutua.org), o que també es pot obtenir a la seu social de l’entitat, i 
que haurà de presentar-se acompanyat de fotocòpia del DNI del delegant i del representat en el moment d’emetre 
el vot. S’informa als mutualistes que de conformitat amb el que preveuen els estatuts socials, el nombre màxim de 
vots delegats que podrà presentar cada associat és de 10. 

Acabada la votació relativa a l’elecció dels membres de Junta Directiva i de la Comissió de Control, es procedirà al 
recompte dels vots. Si algun associat està interessat a estar present en el recompte de vots ho podrà sol·licitar i se li 
permetrà estar-hi present, sempre que no es superin en cap cas els límits d’assistència que prevegin les autoritats 
sanitàries en cada moment.

Aquells associats que vulguin formular algun comentari en el punt 9 de l’ordre del dia “torn de precs i preguntes”, 
ho podran fer per correu electrònic dirigit a l’adreça de correu mutua@mutua.org

Es redactarà l’Acta que recollirà els acords adoptats i el resultat de les votacions, que estarà a disposició de totes 
les persones mutualistes. Donat que els estatuts exigeixen que tres mutualistes signin l’Acta, i que almenys un 
d’ells sigui dels que ha dissentit en qualsevol dels acords, l’elecció dels tres membres que signaran l’Acta es farà 
entre els associats que hagin participat en les votacions votant a favor i en contra.

D’acord amb allò que preveuen els Estatuts de la Mutualitat, s’informa als mutualistes del seu dret a examinar 
tota la documentació relativa als assumptes a tractar a l’Assemblea Ordinària, i que des d’aquesta convocatòria 
ja tenen a la seva disposició en el domicili social de l’Entitat, així com a través de la plana web de La Mutua: 
www.mutua.org 

Granollers, 28 de setembre de 2020    
LA JUNTA DIRECTIVA

GRANOLLERS. Aquesta setmana 

han començat les obres d'am-

pliació de la vorera est al carrer 

Veneçuela, entre els carrers de 

Carles Riba i Camí del Cementiri. 

L'objectiu de les obres és millorar 

l'accessibilitat en aquesta zona 

de la ciutat, que presenta grans 

desnivells i forts pendents. Així, 

la nova vorera connectarà el tram 

que ja es va arranjar al juliol per 

millorar l'accés al cementiri des 

del mateix carrer Veneçuela amb 

les rampes mecàniques instal·la-

des al carrer Carles Riba.

A més d'eixamplar la vorera est, 

també s'instal·larà enllumenat 

públic en aquest tram del carrer 

Veneçuela que actualment no en 

té. També s'hi afegirà nou mobili-

ari urbà –un banc i una cadira–. La 

franja vegetal que hi ha a tocar del 

tancament perimetral del cemen-

tiri es manté i està previst que es 

planti un arbre –un til·ler– a la 

cantonada del carrer Veneçuela 

amb Carles Riba. Les obres supo-

saran la modificació de les places 

d'aparcament en aquest tram de 

carrer, que passaran de ser en 

bateria a ser en filera. No es pre-

veu que les actuacions afectin la 

mobilitat a la zona. tot i que es pot 

originar alguna afectació puntual. 

Les actuacions, que tenen un 

pressupost de gairebé 40.000 

euros (més IVA), les fa l'empresa 

Carrers i Vials Batlle SLU i està 

previst que acabin la darrera set-

mana d'octubre, abans del cap de 

setmana de Tots Sants.

OBRES ELS TREBALLS ESTARAN ENLLESTITS PER TOTS SANTS

Comença l'ampliació de la
vorera del carrer Veneçuela

L'objectiu és millorar la 

connexió entre les rampes 

mecàniques del carrer 

Carles Riba i el cementiri

El grup municipal de Cs a l'Ajunta-

ment de les Franqueses va insistir 

en l'últim ple en el perill que supo-

sa la sortida del camí de Marata a 

la carretera Cardedeu, a l’altura de 

l’empresa Sandoz. Es tracta d'un 

punt on els últims anys s’han regis-

trat nombrosos accidents de tràn-

sit. La cruïlla està en terme muni-

cipal de la Roca i la senyalització 

depèn de la Generalitat. L'alcalde 

es va comprometre a demanar a la 

Roca un cop més el canvi de senya-

lització a la cruïlla i prohibir el gir 

a l'esquerra en aquesta sortida. 

Amb l’objectiu d’avaluar la qualitat 

de l’aire i determinar l'impacte de 

les emissions procedents del tràn-

sit i de les indústries de la zona, 

l'Ajuntament de les Franqueses 

ha sol·licitat la instal·lació d’una 

estació de mesurament de control 

de qualitat de l’aire al municipi a la 

Diputació i la Generalitat. L’estació 

més propera de la Xarxa de Vigi-

lància i Control de la Contaminació 

Atmosfèrica està situada a Grano-

llers, on es mesuren, entre d'altres, 

contaminants com el diòxid de nit-

rogen i les partícules PM10. ❉

Ciutadans insisteix 

en el perill de la 

sortida de la Sandoz

Petició d'una

estació per mesurar 

la qualitat de l'aire
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Granollers commemorava dijous 

el tercer aniversari del referèn-

dum de l'1-O en un acte celebrat a 

la Porxada i convocat per les enti-

tats i els partits independentistes 

de la ciutat. Conduït per l'actor Pep 

Planas, la part central del progra-

ma consistia en una entrevista a 

l'historiador Josep M. Solé i Sabaté, 

a càrrec de la periodista de VOTV 

Clara Armengol.

Tant Planas com Solé i Sabaté 

reconeixien l'excepcionalitat de la 

jornada de l'1 d'octubre de 2017, 

la qual cosa explicava perquè 

"vam estar tot el dia als col·legis, 

per protegir els nostres drets i 

reivindicar el nostre futur", deia 

l'actor. En aquest sentit, l'histori-

ador concloïa com és un dia que 

molts ciutadans tenen "gravat". 

"La gent és conscient que va 

marcar un abans i un després a 

la història de Catalunya".

Per recordar aquella jornada, 

l'escenari de la Porxada rebia sis de 

les urnes que es van fer servir l'1-O, 

mentre sonava el Cant dels Indig-

nats del musical Els Miserables.

Seguidament, Solé i Sabaté recor-

Recordava que no hi ha cap país 

que hagi reconegut la justícia es-

panyola, tot i que tampoc hi va 

haver cap suport a les aspiracions 

sobiranistes. "El proper cop no 

repetirem errors, calen posicio-

naments internacionals".

Preguntat per la manca d'unió de 

les forces independentistes, Solé i 

Sabaté no ho veia "tan greu" i asse-

dava que a la història contemporà-

nia "no hi ha hagut un fenomen 

de tants anys i tanta intensitat" 

com els darrers anys de reivindica-

cions independentistes a Catalunya 

i recordava que el famós discurs de 

Martin Luther King es va proclamar 

davant 250.000 persones, una xifra 

molt allunyada a la de les manifes-

tacions de l'11 de setembre.

L'historiador també repassava les 

lliçons apreses l'1-O: "es va tombar 

la idea que els catalans no som 

un poble valent perquè, malgrat 

la violència, hi va haver una actu-

ació coratjosa de la gent". I afegia 

un segon factor: "Tothom ha vist 

que el poble català vol votar i de-

cidir el seu futur".

Per a Solé i Sabaté, el període ac-

tual s'estudiarà com una etapa de 

violència política i judicial extraor-

dinària contra Catalunya i, en aquest 

sentit, assegurava que els catalans 

"no som victimistes, sinó vícti-

mes". "Des dels organismes de 

l'Estat s'ha incitat a l'odi als cata-

lans. I els historiadors que m'ho 

reconeixen en privat, no ho fan en 

públic per por de represàlies".

POLÍTICA L'HISTORIADOR JOSEP MARIA SOLÉ I SABATÉ VA PARTICIPAR DIJOUS EN L'ACTE DE COMMEMORACIÓ DEL REFERÈNDUM A LA PORXADA

M.E.

ENTREVISTA La periodista Clara Armengol va conversar amb Solé i Sabaté

"La gent és conscient que l'1-O és un 
abans i després a la història del país"

El diputat al Congrés d'ERC Gabriel Rufián serà divendres (19.30 h) a la 

Sala Francesc Tarafa de Granollers per presentar el seu llibre El 15M facha. 

Ideas para un futuro en disputa (col·lecció Temas de hoy de Planeta), una 

defensa de les polítiques socials i la gestió pública. La proposta de Rufián 

vol combatre l'extrema dreta. "Quan el feixisme interpel·la la classe 

obrera, guanya. I això és el que està passant", alerta Rufián al llibre.

ERC ORGANITZA L'ACTE AMB EL DIPUTAT AL CONGRÉS

Gabriel Rufián presenta el 

llibre 'El 15M facha' a la Tarafa

gurava que estar dividit no vol dir 

que no es vagi cap a la mateixa di-

recció, tot i apuntar que "PP i PSOE 

no es poden veure i, en canvi, per 

la unitat d'Espanya van a una". 

En aquest sentit, lamentava que a 

Catalunya "el PSC ha desaparegut, 

només queda PSOE" i recordava 

que dels 13 presidents rellevants 

de la història del país, 11 han estat 

represaliats, "el 12è –Maragall– va 

ser apunyalat políticament pel 

13è –Montilla–", deia.

L'acte seguia amb un espectacle 

de bombolles de l'artista Pep Bou, i 

amb una estripada de papers amb 

tricornis, porres i corones i llança-

da al contenidor, i es va tancar amb 

el Cant dels Segadors en una Por-

xada plena de cadires distanciades 

tal com recomanen les autoritats 

sanitàries. M.E.

■ El ple del Consell Comarcal del Va-
llès Oriental va aprovar una moció de 
rebuig a la inhabilitació del president 
de la Generalitat. El text, proposat per 
l'Associació de Municipis per la Inde-
pendència (AMI), va ser presentat pels 
grups comarcals d’ERC-AM i Junts. La 
moció va ser aprovada amb els vots a 
favor dels grups Coalició Esquerra Re-
publicana de Catalunya-Acord Muni-
cipal i Coalició Junts. Van votar-hi en 
contra Coalició Candidatura de Pro-
grés i Ciutadans-Partido de la Ciu-
dadanía, i es va abstenir la Coalició En 
Comú Guanyem. "Un cop més la justí-
cia fa política i se situa per damunt de 
la democràcia", diu la moció.

MOCIÓ CONTRA LA 
INHABILITACIÓ DE 
TORRA DEL CONSELL

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

27/09 Rafel Sala Ollé  65 anys 
28/09 Pere Funuyet Juncà  84 anys 
28/09 Montserrat Cornellà García  54 anys 
29/09 Antonia Martín Vargas  90 anys
29/09 Josep Salamero Llopart  92 anys
29/09 José Granero Belastegui  62 anys
29/09 Vicente Fernández Muños  75 anys
29/09 Joaquima Marta Ferrer  96 anys
1/10 Rosa Resina Requena  90 anys      
1/10 Josep Verdaguer Planas  69 anys

2/10 Enriqueta Castilla Sant  90 anys
2/10 M. Antonia Aguilar Dorado  94 anys
2/10 José Antonio Vera García  76 anys
2/10 Miguel Moreno Expósito  68 anys
2/10 Francesc Gesa Sala  78 anys  
2/10 Isidora Martínez Durán  96 anys 
3/10 Teresa Rabasco Vegada  69 anys
3/10 Gregoria García Chamizo  84 anys
4/10 José Carlos Fdez. Zaragoza  53 anys
5/10 M. Encarnación Ávila García  58 anys

Només amb la condició d'oferir 

una altra acció d'activisme a favor 

de la llibertat dels presos polítics, 

Joan Porras, més conegut com a 

Joan Bona Nit, accedeix a deixar la 

seva "veu enllaunada i gravada"

amb el bona nit de dimarts, i acu-

dir a la presentació del seu llibre, 

Història d'un crit, a Granollers. 

L'acte, organitzat amb la col·labo-

ració de La Gralla i d'ANC Grano-

llers, es va celebrar a la Porxada i 

va ser presentat pel periodista Vi-

cenç Relats, després de l'habitual 

concentració a favor de la lliber-

tat dels presos polítics.

"Deixar enregistrat el bona 

nit d'avui és una idea dels pre-

sos polítics", explicava Porras, 

qui durant 552 dies ha protago-

nitzat aquesta acció de protesta 

i d'acompanyament al pla del 

centre penitenciari de Lledo-

ners. L'autor del llibre explicava 

com són els mateixos presos qui 

li deien "Joan, quan plogui no 

vinguis" o "grava la teva veu i 

marxa de vacances", però Por-

ras, ferm i persistent, no hi faltava 

mai. "Història d'un crit és molt 

més que un crit, és un acte de 

tendresa que expressa el su-

port i la calidesa que voldríem 

donar als que han sigut empre-

sonats injustament", explicava 

Relats. El llibre presenta un re-

trat de la tardor del 2018 a través 

dels ulls i les vivències de Porras, 

i narra com la seva veu, en uns ini-

cis anònima, ressona cada vespre 

–des del 5 de juliol de 2018 fins al 

dia d'avui– a Lledoners.

El llibre neix per explicar un 

"acte d'amor i d'afecte", explicava 

Relats, i s'ha convertit en un símbol

"d'esperança i  llibertat". El vo-

lum de 152 pàgines, publicat per 

l'editorial Comanegra, presenta un 

pròleg de Carles Puigdemont i aca-

ba amb un epíleg de Blanca Bragu-

lat i Meritxell Lluís, parelles de Jordi 

Turull i Josep Rull, respectivament.

L’activista deixava molt clar que 

el llibre "no s'hauria d'haver es-

crit mai, perquè això voldria dir 

que a Catalunya no hi ha pre-

JOAN PORRAS VA PRESENTAR DIMARTS A LA PORXADA EL LLIBRE 'HISTÒRIA D'UN CRIT'

"Deixar enregistrat el 'bona nit' d'avui 

ha estat una idea dels presos polítics"

sos polítics", però, davant d'una 

realitat contrària, té la voluntat 

què aquest sigui "un homenatge 

a tota la gent que es mobilitza, 

sense defallir, arreu del territo-

ri. I també un homenatge a tots 

aquells que vindran", com la seva 

neboda, qui l'ha acompanyat en 

aquesta aventura. NÚRIA NAVARRO

■El cinema Edison acollirà dilluns (18.30 
h) la projecció del documental De mati-

nada sobre l'anomenada operació Judes 
i una taula rodona amb l'advocat Benet 
Salellas i persones encausades en l'ope-
ració policial del 23 de setembre de fa un 
any, conduïda per Txell Remolins. L'acte 
de suport a les detingudes del 23-S està 
organitzat pel CDR, la CUP, Endavant i la 
Coordinadora Antirepressiva.

TAULA RODONA AMB 
BENET SALELLAS I 
ENCAUSATS DEL 23-S



DJ, 8 OCTUBRE 2020 15

12 de octubre

Feliz Día de la Hispanidad
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y la libertad 
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y la libertad 
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El Centre d'Atenció a la Salut Mental de Granollers, gestionat per la Fundació 

Benito Menni i vinculat a l'Hospital, va iniciar unes obres el 2018 per proveir-se 

d'un espai per a malalts subaguts –és a dir, d'aquells que necessiten una 

estada mitjana–, com qui necessita rehabilitació d'un mal físic. La nova àrea, 

però, encara no està preparada i aquest tipus de malalts mentals tenen com a 

centre de referència més proper Sant Boi de Llobregat. Fins a mitjan 2021 –si 

no es produeix un nou retard– no està previst que es puguin oferir aquestes 

18 places de psiquiatria per a malalts subaguts. Això que passa en l'àmbit de 

la salut mental seria impensable en el marc de les malalties físiques, per a les 

quals a la comarca es disposa d'equipaments sociosanitaris i àrees específiques 

de subaguts. Tot plegat demostra en quin paper les administracions han relegat 

la salut mental. Ara que fa anys que es lluita per eliminar l'estigma social de 

les persones malaltes, també és important reclamar els recursos tant per a 

l'atenció –lluny de ser universal– com per a la investigació. Tractar les malalties 

mentals com les físiques és la millor acció per desestigmatitzar-les.

LA SALUT MENTAL, EN SEMICRÍTICS
Editorial

an transcorregut tres anys i no 
he llegit ni sentit en la política 
espanyola cap reflexió sobre el 
sentit de la resistència pacífica 

d’un poble. És simptomàtic. No es vol o no 
se’n sap, de pensar. Una política, que en els 
seus programes de govern infravalora la 
cultura no és política, és egolatria de poder. 
I un poder egòlatra no pensa. I el no pensar 
té els seus efectes. I un d’ells denuncia la 
manca d’una filosofia política de la cultura. 
Aquesta mancança la fa patent el silenci.

El temps està posant de manifest l’antipo-
lítica dels fets de l'1 d’octubre. I els fets de-
nuncien prepotència, orgull de poder i en el 
fons del fons, odi. Cap polític de l’Estat espa-
nyol no ha fet un estudi sobre la psicologia 
i pedagogia de la resistència d’un poble per 
defensar els seus drets. Cap polític espanyol 
no ha reflexionat sobre les raons i les con-
seqüències d’envair policialment Catalunya. 
Cap polític espanyol no ha pensat sobre el 
missatge que el poble i la política catalana 
van enviar amb la presència de les urnes. I 
una absència que em preocupa més encara, 
cap polític espanyol no ha interpretat en 
aquest fet el que diu la Constitució quan l’ar-
ticle 9 marca amb molta claredat el camí a 
seguir. La Constitució està al servei de la de-
mocràcia i la política espanyola la manipula. 
No m’estranya, ho conec, perquè ho he viscut 
i patit. L’ADN de la política espanyola és ober-

Incompetència política i l'1-O
tament enemiga de la democràcia. I aquest 
ADN m’ha portat a ser independentista.

M’ha treballat en la infantesa, en la guer-
ra incivil, en la pau franquista que no era 
pau sinó odi, en la meva etapa religiosa, i en 
l’edat dels meus superats 90 anys me l’ha 
consolidada. Sóc independentista perquè 
penso la història. M’esborrona el pensa-

ment de la despesa multimilionària de l’Es-
tat espanyol en l’enviament de la policia a 
Catalunya amb l’excusa de prevenir, quan la 
realitat no era altra que la de provocar, per-
què amb la Constitució a la mà necessitava 
aquesta circumstància per preservar "l’or-
dre públic". Però els efectes de desordre 
foren provocats per les forces de seguretat 
amb l'"a por ellos". Una política que es fo-
namenta en la força de la llei reforçada per 
les armes és incapaç de pensar. I és molt 
trist poder arribar a aquesta conclusió.

Els elements de la resistència catalana 
i les actuacions dels ciutadans són una 
base de pensament inesgotable i alliço-
nadora. Però la política espanyola només 
pensa que la democràcia és la llei i l’im-
posa quan una imposició no és mai de-
mocràcia. Imposar no és llibertat, perquè 
la llibertat exigeix pensar. Cal treballar 
perquè la gent pensi i a continuació dia-
logui. Pensar i dialogar és fer democràcia.

H

JOAN 
SALA VILA

Escriptor i promotor cultural

Incompetència política i l'1-O

Una política que es fonamenta 
en la força de la llei i les armes 
és incapaç de pensar. I pensar 

i dialogar és fer política

omissions Obreres ens hem 
adaptat però no ens hem 
aturat en aquest difícil i dur 
temps de pandèmia causada 

per la Covid-19. Durant tot aquest temps, 
que es fa llarg i pesat, amb greus conse-
qüències sobre la salut i també laborals i 
socials, una pila d’experiències hem rea-
litzat per seguir atenent a la nostra afili-
ació i a la classe treballadora en general.

El nostre sindicat, que ve de lluny, ha se-
guit endavant. No ha estat fàcil però amb 
l'experiència adquirida per anys de lluita, 
sobretot en el temps de la dictadura, ens 
n'hem sortit. Creixem amb les dificultats, 
habituats a tenir-les perquè fer sindicalis-
me de classe compromès a les empreses 
sol ser feixuc i complex.

Els i les nostres delegades sindicals, els i 
les nostres assessores, el nostre servei jurí-
dic, afiliació jubilada... hem realitzat una in-
tensa atenció a la nostra afiliació. A la nostra 
unió territorial que agrupa tres comarques: 
Vallès Oriental, Maresme i Osona, durant el 
confinament hem trucat a milers de per-
sones afiliades, interessant-nos per la seva 

Sindicalisme de classe 
en temps de la Covid-19

salut personal i familiar, sobre la seva situ-
ació laboral, aclarint dubtes i preparant re-
clamacions quan ha calgut davant l'autoritat 
laboral. Aquesta ha estat una ingent campa-
nya d’atenció i de suport moral i laboral que 
també s’ha fet a tot Catalunya. Ho hem po-
gut fer perquè la fusta amb la qual està fet 
el nostre actiu sindical és de molt bona qua-
litat. Gent constant i compromesa. Aquí rau 
el motiu principal pel qual som la primera 
força sindical tant al nostre territori com a la 
resta de Catalunya i també a l’Estat.

També, després de l'obligat temps de 
confinament, hem reobert els nostres lo-
cals amb totes les mesures sanitàries per-
tinents per atendre presencialment. Les 
seccions sindicals i federacions sectorials 
han fet centenars de gestions per atendre 
els treballadors i les treballadores, so-
bretot a les afectades per un ERTO. Hem 
col·laborat amb els treballadors i les tre-
balladores afectades per tancaments i aco-
miadaments, i ens hem solidaritzat amb la 
plantilla de Nissan.

Tota aquesta ingent activitat ara la vo-
lem recollir per mitjà de “la Caixa d’experi-
ències” que hem endegat amb l'objectiu 
de fer un gran inventari que ens serveixi 
per deixar testimoni de la memòria col-
lectiva de CCOO durant la pandèmia, així 
com el merescut reconeixement a tots els 
companys i companyes que ho fan realitat, 
dia si dia també, amb el seu esforç.

C

QUIM FORNÉS
Secretari de Cooperació 

Internacional, Cultura i Medi 

Ambient de CCOO al Vallès 

Oriental, Maresme i Osona

L'ACUDIT de Manel Fontdevila
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aparició de dretes i esquerres 

dóna lloc a la votació aproxima-

dament realitzada durant les pri-

meres setmanes de la Revolució 

Francesa. Concretament, a l'Assemblea Na-

cional Constituent. En aquesta votació es 

decidia si el rei tindria dret a intervenir a 

l'Assemblea Legislativa, és a dir, a modificar 

o crear lleis o no. En aquesta votació parti-

cipaven els tres estats: el clergat, la noblesa, 

i la burgesia i proletariat. Els dos primers 

estats tenien majoria absoluta i deixaven a 

la majoria de la població amb una minoria 

parlamentària. Un clar oxímoron polític.

Els diputats que bàsicament pertanyien 

a l'aristogràcia es van situar a la dreta del 

rei, mentre que a l'esquerra se situaven la 

majoria de burgesos amb idees molt pro-

peres al capitalisme. A mesura que passa-

ven els anys, les dècades, els segles, es va 

observar que la dreta (formada per l'aris-

tocràcia) tenia una representació ínfima. 

Amb la qual cosa, la burgesia va passar a 

ser la nova dreta i el proletariat l’esquerra.

Aquesta disgregació de la política sovint 

vestida, cínicament, de la cerca de la igual-

tat, és el gran artífex que ha provocat la 

confrontació cega i infundada entre ambdós 

La cara oculta del populisme

L'

ARNAU PERAL LÓPEZ
Voluntari de GxI-Primàries Cat.

La cara oculta del populisme
bàndols. Es limita a no fer pensar a la ciuta-

dania i a obeir ordres ètiques o morals dels 

seus líders i que, molta gent, les han adquirit 

com a l'ètica universal o personal.

Els grans llastos que haurà de suportar la 

dreta és l'estigmatització de promoure polí-

tiques conservadores que només beneficien 

la gent rica, l'oposició a la immigració, en 

molts casos, escridassar-los de neofeixistes, 

capitalistes, monàrquics. Els que haurà de 

suportar l'esquerra seran la d'anar en con-

tra dels rics, l'única i sola preocupació dels 

ajuts a la classe obrera, voler instaurar un 

comunisme autoritari o voler fer una socie-

tat exclusivament de sectors públics.

En l'actualitat, sembla que les esquerres i 

les dretes ja tinguin denominació d'origen. 

Quan un partit considerat de dretes promou 

lleis sobre millores laborals o igualtat entre 

homes i dones, se'l qualificarà de mentider 

perquè d'això només se'n poden apropiar 

les esquerres. A l'inrevés passa el mateix. Si 

un partit d'esquerres promou lleis de lliber-

tat econòmica, etc, se'ls qualificarà d'il·lusos 

o ingenus perquè se suposa que només en-

tenen de populismes i no d'economia.

El negoci implícit del terme esquerra en 

l’actualitat és amenaçant i trampós. El fet de 

situar-se en una posició d’inferioritat és es-

tratègicament clau per recaptar la majoria 

de vots en moltes societats. En l’actualitat, 

podem veure clarament la lluita entre els 

partits considerats d’esquerres per apro-

piar-se del paper de víctima o desafavorit. 

Quan veiem una pel·lícula, acostumem a po-

sar-nos en la posició del dèbil i mai del fort. 

L’autodeclaració d’inferioritat és una tàctica 

tan intel·ligent com maliciosa que pot aca-

bar imposant-se autocràticament, i incita a 

l’odi patològic cap a la part contrària. Però 

la trampa continua quan el líder d’aquesta 

esquerra que lluita pels drets dels treballa-

dors, les igualtats, etc., és una persona que 

des que és líder, la seva situació econòmica i 

social ha augmentat descaradament. Al cap i 

a la fi, un líder que ja no hauria de pertànyer 

a aquest grup si ens regim en els termes 

clàssics d’esquerres i dretes.

Quan es porta el cartell al cap que posa 

“jo sóc dels bons” és una manera força pa-

tètica, però francament eficaç, d’evitar ser 

qüestionat. Aquest conjunt de ciutadans 

ben localitzats (encara que també molts 

per localitzar), solen tenir una actitud ne-

gacionista, poc sagaç, i converteixen dis-

cursos populars i populistes en discursos 

plausibles. Per erradicar-ho, s’hauria de te-

nir la suficient gramàtica i lèxic en l’anàlisi 

dels discursos, que sempre són amics de 

l’objectivitat i el rigor.

No m’estaré de dir que les dretes han 

creat i creen molt odi cap a les esquerres. 

Sobretot l’extrema dreta espanyola que 

s’ha alimentat de l’odi a la ciutadania cata-

lana independentista. El gran core business

d’aquests grups és marcar un clar objectiu i 

ser més durs que els altres que tenen al cos-

tat, anomenant-los barroerament la derecha 

blandengue. En canvi, els líders d’aquesta 

extrema dreta, s’alimenten gràcies a aquest 

caciquisme i odi a l’independentisme català.

El dia 22 de setembre, a Granollers es va 

celebrar el ple extraordinari sobre l’estat de 

la ciutat. La nostra portaveu, Mònica Ribell, 

va dir que ja no hi ha esquerres ni dretes, o 

almenys ja no com les d’abans. I és cert. El 

senyor Terrades va contestar puerilment i 

infundadament, que qui fa aquestes afirmaci-

ons vol dir que és de dretes. Aquest és un clar 

exemple del que he explicat anteriorment de 

voler etiquetar i enfrontar la gent d’una ma-

nera tan nefasta i immoral com negligent.

Granollers per la Independència - Primà-

ries Catalunya és un grup en el qual em sen-

to profundament representat i per això vaig 

decidir col·laborar-hi. Volem fugir d’aques-

tes etiquetes tan arcaiques que sovint uti-

litza la majoria absoluta socialista a Grano-

llers. Adquireix més sentit sobretot en una 

ciutat o poble. No hi ha cap mena de lògica 

en polaritzar la població quan ets part d’un 

govern municipal. Els governs municipals 

veuen (la majoria), els problemes des de la 

mateixa alçada que els ciutadans i això ens 

dóna proximitat. No som al Congrés.

Penso que aquests dos termes estan anti-

quats i que només han servit per enfrontar 

la ciutadania i sobretot per no fer-la pensar. 

La política és massa important i amb tanta 

varietat d’idees per reduir-la a dos bàndols 

i crec que s’hauria de començar a parlar de 

coses més concretes que afecten directa-

ment la política en comptes de parlar ge-

neralitzadament amb dretes i esquerres. Al 

cap i a la fi, un populisme encobert.
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La Garriga celebra 

aquest cap de setmana, 

del 10 al 12 d'octubre, 

una nova edició –la no-

vena– de les Jornades 

Modernistes per posar 

en valor el patrimoni i 

la història del munici-

pi. Les jornades tindran 

aquest any un format 

més reduït i caldrà fer 

una reserva prèvia de les 

places per participar-hi, 

que seran limitades.

Entre les activitats 

previstes, totes gratuïtes, hi ha la visita tea-

tralitzada Fi de festa. La societat modernista 

amb ulls de dona, als Jardins de Can Bar-

bey, on a través de diversos personatges el 

públic descobrirà les mirades de diferents 

dones de l’època. També s’han programat 

les visites El modernisme de la burgesia i El 

modernisme popular, que permeten endin-

sar-se en la transformació que va patir la 

Garriga arran de l’arribada de la burgesia 

barcelonina. Altres propostes de les jor-

La Garriga viu les Jornades modernistes
Mitja dotzena de visites i activitats entre el 10 i el 12 d'octubre

JORNADES MODERNISTES
Centre de Visitants · Carretera Nova, 46 · la Garriga

Tel. 610 47 78 23 · www.visitalagarriga.cat · info@visitalagarriga.cat

L'APARADOR

DE LA SETMANA

Montecar Rent a Car és 

una empresa local, jove 

i dinàmica, dedicada al 

lloguer de cotxes i fur-

gonetes que compleixen 

els estàndards de millor 

qualitat. La firma pro-

porciona solucions de 

mobilitat als habitants 

de Granollers i roda-

lies, amb una flota va-

riada per adaptar-se a 

les necessitats de cada 

client: des d'un Fiat 500 Cabrio o un cot-

xe econòmic com el KIA Rio fins a un SUV 

com el Peugeot 3008 automàtic o el Jeep 

Renegade, passant pel monovolum de 5+2 

places del Renault Grand Scenic, un Merce-

des Classe A que incorpora la intel·ligència 

artificial desenvolupada per la marca o un 

Mercedes Classe C Cabrio. També hi ha la 

furgoneta de 9 passatgers Mercedes Vito, 

furgonetes de càrrega i també la icona de la 

mobilitat elèctrica actual, un Tesla Model 3.

Tota la flota de Montecar Rent a Car pot 

entrar a Barcelona, ja que compleix la nor-

MONTECAR RENT A CAR
av. Francesc Macià, 160 · Granollers

Tel. 93 499 52 95 · 636 98 20 42 · www.montecar.es · granollers@montecar.es

nades d'enguany seran la visita L’esclat de 

l’oci nocturn a la Garriga, que inclourà un 

còctel per als assistents, i l’activitat Escape 

modernista: l’última cançó de Narcisa Frei-

xas, un joc en equips per a públic adult i fa-

mílies amb adolescents. 

Per al desenvolupament de les jornades 

se seguiran totes les mesures de seguretat 

establertes. Cal reservar les places i fer les 

inscripcions corresponents a info@visita-

lagarriga.cat i al telèfon 610 47 78 23.

mativa de les zones de baixes emissions, i 

tota la flota és nova. La firma garanteix la 

millor experiència de lloguer de cotxes i 

furgonetes. El tracte al client és sempre 

proper, ja que busquen la millor solució per 

a cada cas i preus tancats sense cap cost 

ocult, i ofereix la possibilitat de lliurament 

i recollida del vehicle al punt on indiqui el 

client (domicili, hotel o empresa) amb un 

petit cost addicional. A més, tota la flota de 

lloguer de cotxes i furgonetes és lliure de 

Covid-19, ja que es desinfecten amb una 

màquina d'ozó després de cada lloguer.

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

Des de 1987
La garantia per a empreses i candidats

Multinacional líder en gestión 
de flotas, precisa incorporar: 
AGENTE TÉCNICO -UNIDAD MÓVIL- 
FUNCIONES: Movimiento y gestión de 
una flota de vehículos, mantenimiento 
y reparaciones básicas de electricidad 
y mecánica de los vehículos Funciones 
adicionales: Contacto directo con clien-
tes, entradas en taller y gestión de ITV de 
los vehículos, inspecciones periódicas y 
diagnosis de los vehículos. 
RESPONSABILIDADES: Responsabilizar-
se de los vehículos de la flota prestando 
sus servicios, mantener en buen estado 
y revisar los vehículos. 

PERFIL REQUERIDO: Motivación e ini-
ciativa en el trabajo, persona muy res-
ponsable y honesta, ganas de formar 
parte de un equipo ya consolidado, 
buena presencia, don de gentes y ha-
bilidades comunicativas. Flexibilidad 
horaria. Formación Inicial Mínima obli-
gatoria: ESO, catalán nivel C, conoci-
mientos demostrables en mecánica 
y electricidad, estar en posesión del 
carnet B y tener una antigüedad mínima 
de 3 años. 
Formación valorable: FP o CFGM o CFGS 
Electromecánica o Mecánica. 
EXPERIENCIA: En reparaciones eléctri-
cas y mecánicas en vehículos (coches y 
furgonetas)y saber tratar a los clientes. 
Contrato Directo con la empresa. 

Assessoria ubicada a Granollers 
precisa incorporar:  
ASSESSOR /A FISCAL COMPTABLE 
Llicenciat amb dret o economia. 
Amb experiencia mínima de 3 anys. 
Salari i condicions negociables.

ADMINISTRATIU /VA COMPTABLE 
FISCAL  
Candidats/es amb formació a nivell 
FP2 o CFGS en administració o Di-
plomatura en empresarials amb ex-
periència en assessories gestories. 
Realitzarà tasques administratives 
comptables en entorn assessoria. 
Jornda de 9 a 13 i de 15 a 19 de dilluns 
a dijous, divendres intensiu. Sou se-
gons conveni. 

Empresa fabricante de maquinaria 
y mantenimiento de maquinaria industrial 
ubicada en Granollers precisa incorporar:   
TORNERO TORNO CONVENCIONAL
RESPONSABLE DE TALLER
MECÁNICO/A AJUSTADOR
La empresa se dedica a: Construcción 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 industri-
al, hierro, inoxidable. Mantenimiento de todo tipo 
de empresas y maquinaria taladrados 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 instala-
ciones de los clientes (ámbito Provincia Barce-
lona) Se ofrece contrato directo con la empresa. 

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

Montecar, lloguer de cotxes a Granollers 
La millor experiència en l'arrendament de vehicles a la ciutat
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Com afrontar la RECONSTRUCCIÓ ECONÒMICA

Amb Xavier Ferràs

doctor en Economia 

i professor associat a ESADE.

Expert en Innovació i Data Sciences

EL FUTUR EMPRESARIAL

POST-COVID-19

Dimecres, 21 d’octubre 2020 a les 17 h

#PIMECDIGITAL

INSCRIPCIONS: marrabal@pimec.org

Els restaurants El 19, Les Arca-

des, Os Galegos, Ostrya Celler del 

Ferrer, Sanfrancisco i Restaurant 

D.O., de Granollers, i El Cau, de 

les Franqueses, són només alguns 

dels establiments de restauració 

que s’han adherit a la campanya 

Esmorzars de forquilla amb pro-

ductes de km 0 que organitzen 

el Gremi d’Hostaleria del Vallès 

Oriental i el sindicat agrari Asaja, 

amb la col·laboració de Productes 

de Palou i l’associació Productes 

Km 0 de la comarca. En total són 

15 els establiments del Vallès Ori-

ental que oferiran Esmorzars de 

forquilla amb productes de proxi-

mitat durant els mesos d’octubre 

i novembre, “no només els caps 
de setmana, sinó també entre 
setmana”, remarcava David Váz-

quez, del Gremi d’Hostaleria. 

La idea és que cada establiment 

marqui els horaris que vulgui i 

s’adapti al seu públic; que cadas-cun sigui creatiu, de�ineixi què 
entén per esmorzar o dinar de 

forquilla, i utilitzi els productes 

com cregui oportú. L’únic requi-

sit, això sí, és utilizar productes 

locals i saludables de km 0. “És 
una manera de posar en valor el 
sector agrari i ramader del ter-
ritori, perquè sabem que tenim 
bons productes”, deia Vázquez, 

qui també feia una crida perquè 

“la gent torni als restaurants i 
a consumir, amb totes les pru-

x.l.

ALIMENTACIÓ EL GREMI D'HOSTALERIA I ASAJA PROMOUEN 'ESMORZARS DE FORQUILLA' DE KM 0

dències que calgui”.
Rosa Pruna, responsable d’Asa-

ja, llistava alguns dels productes 

de qualitat que es conreen i ela-

boren a la comarca –llet, ous, carn, 

llegums, verdures, oli, hortalisses, 

foie…– i assegurava que el sector 

agrari i ramader i la restauració 

“es necessiten mútuament, ara 
més que mai”. També advocava 

per “un sector de la restauració 
ben viu i vinculat al territori”, 

i recordava que la Unió Europea 

impulsa ara programes “de la 
granja a la taula”, una iniciativa 

que al Vallès Oriental ja fa anys 

que s’aplica en col·laboració amb 

el Gremi d’Hostaleria. ❉

Pagesos i restauradors s'alien
per impulsar el producte local El Banc de Llavors del Vallès Ori-

ental, que recupera i difon les va-

rietats locals; la marca Productes 

de Palou –que inclou pollastres, 

mongetes, ous, llet, mató i mel en-

tre d’altres–; el mercat del dissab-

te a la plaça de la Corona; la xarxa 

d’horts comunitaris; i els ajuts a la 

producció i comercialització dels 

productes de Palou són els prin-

cipals projectes del pla estratègic 

de Palou fins al 2025, un pla de 

dinamització agrària que pretén 

posar en valor els elements d’in-

terès del poble, augmentar les ac-

tivitats econòmiques compatibles 

amb l’espai agrari i afavorir l’ac-

cés a la terra entre d’altres.

A més, per enfortir el sistema 

agroalimentari local també hi ha 

prevista la constitució d’una taula 

transversal per a l’alimentació, un 

projecte de consum agroecològic 

inclusiu en grups organitzats i un 

espai test agrari del Vallès Orien-

tal per facilitar la instal·lació de 

nous agents en el sector agrari.

Totes aquestes accions s’han 

compartit durant dos dies amb 

una vintena més de municipis de 

l’Estat en l’assemblea anual de la 

Xarxa de Ciutats per l’Agroeco-

logia, de la qual forma part Gra-

nollers des de l’any passat. En la 

trobada d’enguany, amb el lema 

Sistemes alimentaris locals enfront 

dels riscos globals, de la Covid-19 a 

la crisi climàtica, Granollers ha sig-

nat l’anomenada Declaració de Va-

lladolid, un compromís de desen-

volupar a curt termini polítiques 

alimentàries davant la Covid-19 

per adaptar els sistemes agroali-

mentaris locals a les emergències 

globals i mitigar-ne les causes.

Més aliments locals
Entre els objectius de la declaració 

hi ha l’impuls de formes sosteni-

bles de producció, transformació, 

distribució i consum d’aliments lo-

cals, nutritius i de qualitat; fer una 

planificació territorial dels recur-

sos locals per a l’alimentació sos-

tenible i saludable; assegurar l’ac-

cés a aliments locals, nutritius i de 

qualitat a tota la població, sobretot 

als grups més vulnerables; enfor-

tir les entitats locals que treballen 

en la gestió de les crisis alimentà-

ries; i promoure la coherència en 

les polítiques públiques per aten-

dre les emergències globals.

Justament, la crisi sanitària deri-

vada de la Covid-19 ha posat en 

relleu la importància d’una bona 

alimentació per prevenir proble-

mes de salut i també la necessitat 

de promoure, protegir i enfortir 

les produccions agroalimentàries 

sostenibles de proximitat.

AGRICULTURA PLA D'ACCIÓ IMMEDIAT PER LA COVID-19

Microcrèdits a les FranquesesEl CNG internalitza i reobre el servei de cafeteria
Les empreses i els autònoms de les Franqueses 

afectats per la crisi de la Covid-19 poden sol·licitar 

a l'Ajuntament microcrèdits d'entre 3.000 i 5.000 

euros, amb un 0% d'interès i a retornar en 2 anys. Les sol·licituds es poden fer �ins al 31 de desembre.
El Club Natació Granollers va reobrir l'1 d'octubre el servei de cafeteria després de mesos tancat per la �inalització del contracte dels antics 
llogaters de l’espai destinat a restauració. El club ha internalitzat el servei 

i l'ha integrat a la seva oferta, ajustant-lo al màxim a l’horari d’obertura 

de la instal·lació i amb propostes gastronòmiques saludables.

ECONOMIA

Granollers signa la 
Declaració de Valladolid 
per impulsar processos 
sostenibles i de proximitat

El sistema agroalimentari

de Palou, en unes jornades

PRODUCTES LOCALS  La campanya s'allargarà els mesos d'octubre i novembre

■ El Gremi d'Hostaleria manté nego-
ciacions obertes amb l'Ajuntament per 
minimitzar l'impacte econòmic de la 
Covid en el sector, sobretot de cara al 
2021. "Fa un mes i mig que tenim l'afo-
rament limitat al 50% i no podem tenir 
gent a les barres", recorda Vázquez. 
"Això no depèn de l'Ajuntament, però 
tota ajuda és benvinguda". En aquest 
sentit, una persona ajuda els restaura-
dors a fer tràmits i està pendent d'acti-
var-se una partida de 40.000 euros per 
a ajudes als professionals del sector.

LA RESTAURACIÓ,
A LA CORDA FLUIXA
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L’expert respon

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

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

GRANOLLERS

www.cronda.coop

El nou Reial Decret sobre el te-
letreball aprovat recentment 
pel Govern pretén normalitzar 
i regular aquesta modalitat de 
prestació laboral que durant la 
pandèmia ha obligat a milers 
de persones a posar-la en pràc-
tica. El recurs cada vegada més 
habitual al treball a distància 
amenaçava de fer insuficient la 
seva regulació que la normativa 
laboral vigent ja preveia. 
No obstant això, des de Col·lec-
tiu Ronda, considerem que la 
norma aprovada és probable 
que no contribueixi en excés a 
millorar la situació, principal-
ment per la manca d’ambició  i 
pel fet de remetre’s en excés a la 
necessitat d’assolir  sempre uns 
“acords entre les parts” (em-
presa i treballador/a) que, inevi-
tablement, ens porten a pensar 
en la imposició de criteris per 
part de les empreses abans que 
no pas en protecció eficaç dels 
drets dels treballadors. La ne-
gociació col·lectiva serà clau  a 
l’hora de modular les principals 
característiques de la prestació 
de treball a distància.

Percentatge de jornada i do-
tació de mitjans
El teletreball es defineix com a 
“regular” quan es presti a dis-
tància almenys el 30% de la jor-
nada prenent com a referència 
un període de tres mesos o el 
percentatge equivalent si la du-
rada del contracte és inferior i 
sempre ha d’estar regulat mit-
jançant acord escrit entre les 

La nova llei del teletreball: 
una regulació poc ambiciosa

parts en què s’expliciti condi-
cions de la prestació i mesures 
concretes pel que fa a aspectes 
com, per exemple, la compen-
sació de despeses. En aquest 
sentit, l’aprovació de la nova 
norma no ha modificat la situ-
ació.  El capítol dedicat a l’obli-
gació de l’empresa de dotar als 
treballadors i treballadores  de 
tots els mitjans (inclosos els 
consumibles) necessaris per al 
desenvolupament de les funci-
ons i fer-se càrrec del seu man-
teniment no deixa de ser ge-
nèric des del moment en què 
no especifica què s’entén per 
“despeses” dels equips i eines. 

Control de jornada, dret al 
descans i prevenció de riscos
El treball a distància manté  
l’obligació de registrar la jor-
nada efectiva de treball i la de 
respectar els períodes mínims 
de descans. La nova normativa 
no inclou grans especificitats 
respecte als mitjans i mètodes 
de control de l’acompliment de 
les obligacions laborals més 
enllà de referir-se de forma ge-
nèrica al dret a la intimitat, la 
privacitat de les dades perso-
nals i l’obligació de sotmetre’s 
als principis d’“idoneïtat, ne-
cessitat i proporcionalitat dels 
mitjans utilitzats”. Imposa, això 
sí, a les empreses la limitació 
en l’ús de mitjans tecnològics 
per comunicar-se amb els seus 
empleats fora de l’horari labo-
ral establert. La norma insta 
també a les empreses a prestar 
especial atenció a l’hora d’ava-
luar els riscos laborals, que se 
circumscriu a l’espai domèstic 
on es desenvolupa la prestació 
de serveis. De forma no poc 
críptica, però, es limita a afir-
mar que l’avaluació de riscos 
s’ha de fer a partir d’”una meto-
dologia que ofereixi confiança 
respecte als seus resultats”.
Com veiem doncs, la nova regu-
lació, a falta de què es comen-
ci a aplicar, no aporta massa 
novetats però sobretot acaba 
essent una negociació entre 
empresa i persona treballadora 
que caldrà veure fins on arriba.

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

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

Oriol Pintos

Advocat 
de Col·lectiu Ronda

Segons les dades de l’Obser-

vatori-Centre d’Estudis del 

Consell Comarcal, el setem-

bre va tancar al Vallès Ori-

ental amb 25.779 persones 

aturades registrades a les 

oficines de Treball, una xi-

fra que suposa un descens 

del -2,8% respecte al mes 

d’agost, quan hi havia 752 

aturats més que ara. En re-

lació amb les dades de fa un 

any, el nombre de desocu-

pats és ara un 19,3% més 

alt (4.168 persones més). 

Per municipis, Granollers 

va tancar el setembre amb 4.340 

persones desocupades inscrites a 

les oficines de Treball, 78 menys 

que a l’agost (-1,8%) però 812 més 

que un any enrere (+23%). La taxa 

l’any passat (+24%). La taxa d’atur 

al municipi és en aquest cas del 

13,9%. Canovelles, amb un 19%, és 

el municipi de la comarca amb una 

taxa d'atur més elevada.

d’atur a la ciutat és ara del 14%. A 

les Franqueses, els aturats al se-

tembre eren 1.298 persones, 35 

menys que el mes anterior (-2,6%) 

però 251 més que al setembre de 

OBSERVATORI VALLÈS ORIENTAL

OCUPACIÓ GRANOLLERS I LES FRANQUESES MANTENEN LA TAXA A L'ENTORN DEL 14%

Lleuger descens de l'atur al setembre

El Consell Comarcal ha obert la 

convocatòria per presentar can-

didatures a la 4a edició del Premi 

LismiVO 2019. El premi distingeix 

les empreses amb centre de treball 

a la comarca que garanteixin el dret 

a la igualtat d’oportunitats i de trac-

te de les persones amb diversitat 

funcional a través de l’accés a l’ocu-

pació. Aquest any, a més de premi-

ar la inserció laboral de persones 

amb diversitat funcional, també hi 

ha criteris de responsabilitat social 

corporativa, com tenir contractada 

l’electricitat amb proveïdors que 

garanteixin un baix impacte am-

biental en la producció, disposar 

de vehicles de baixes emissions o 

d’un sistema de gestió ambiental 

certificat EMAS o ISO 14001 o tenir 

alguna font de generació d'energia 

pròpia. Poden aspirar al premi les 

societats i les cooperatives amb 

seu a la comarca amb contractes 

de treball de persones amb diver-

sitat funcional en aquest centre de 

treball. Les candidatures es poden 

presentar al Consell Comarcal en-

tre el 10 i el 19 d’octubre. La ini-

ciativa és una de les actuacions de 

la xarxa LismiVO per reconèixer i 

valorar públicament la tasca social 

de les empreses que aposten per 

la integració laboral de les perso-

nes amb diversitat funcional i la 

responsabilitat social corporativa. 

Dara Pharma de Granollers, l’Hos-

pital Asil de Granollers i Arkema 

Química de Sant Celoni han estat 

les empreses guanyadores del pre-

mi en les tres edicions anteriors. El 

guardó compta amb la col·labora-

ció de la Diputació de Barcelona.

TAMBÉ ES VALORA LA RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA

Nova edició del Premi LismiVO

a la integració social i laboral

Xerrades sobre economia social
L’Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental ha iniciat aquesta setmana el 

cicle de xerrades de la tercera Fira d'Economia Social i Solidària, amb 

el lema Cuidar la terra, cuidar les persones. La primera sessió, dimecres, 

duia per títol Propostes per afrontar les crisis des de l'economia social i so-

lidària (ESS). Les pròximes sessions, gratuïtes, tindran lloc al Museu de 

Granollers els dies 14, 21 i 30 d'octubre i 4 i 11 de novembre, i vincula-

ran l'ESS a la cultura, la mobilitat, l'alimentació, l'habitatge i l'economia 

feminista. L'última sessió serà el 18 de novembre amb una taula rodona 

sobre com es treballa l'economia social i solidària al Vallès Oriental. 

Gran Centre i l’Ajuntament orga-

nitzaran enguany una edició di-

ferent dels Premis Porxada, que 

arriben a la tercera edició. Serà el 

18 de novembre al Cinema Edison, 

amb l'accés restringit. Es lliuraran 

premis als establiments històrics 

de més de 100 anys; dos premis 

honorífics i premis a l’antiguitat 

a les botigues que enguany facin 

25, 50 o 75 anys. Els establiments 

que vulguin optar al guardó poden 

presentar la seva candidatura, fins 

al 30 d’octubre, mitjançant instàn-

cia a l’Ajuntament o a l’associació 

de comerciants Gran Centre.

Candidatures per 

als Premis Porxada, 

fins al 30 d'octubre 

El Consell Comarcal ha convocat 

la 1a edició del Premi Talent Jove 

VO per posar en valor els vallesans 

menors de 25 anys que destaquin 

en qualsevol sector o activitat per 

fer visible una franja d'edat que so-

vint passa desapercebuda i alhora 

incentivar i motivar els joves amb 

un reconeixement a la seva activi-

tat. El premi es fa en col·laboració 

amb Premsa d’Osona SA i s'em-

marca en el premi Vallesà de l'Any 

que, enguany, s'alia amb el Consell 

Comarcal i Pimec i crea dos premis 

nous per a sectors fins ara poc re-

presentats: el premi Talent Jove 

VO i el Premi Pimec del món em-

presarial Lideratge Territorial.

Guardons per 

al talent jove i el 

lideratge territorial

Reconeixement a les 

empreses que garanteixen 

la igualtat d'oportunitats

en l'accés a la feina
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Programa
d’activitats
per a l’empresa 
i l’emprenedoria

OCTUBRE 2020

C. Camí del Mig, 22

Polígon Industrial 

Palou Nord

Tel. Granollers Mercat: 

93 861 47 83

Tel. Cambra de Comerç

Delegació de Granollers: 

902 448 448  ext.1033

08401 Granollers

www.canmuntanyola.cat
Amb el suport de:

CURSOS DESTACATS

13 OCTUBRE
10 a 12.30 h. Formació de 5 hores. 
Empresa i emprenedoria.
COOPERA PERQUÈ EL TEU NEGOCI 
SIGUI VISIBLE ABANS. 

15 OCTUBRE
14.30 a 16.30 h. Formació de 2 hores. 
Comerciants. 
EINES I TECNOLOGIES ÚTILS 
PER AL TEU COMERÇ MITJANÇANT 
APLICACIONS MÒBILS.
Granollers Mercat

16 OCTUBRE
9.30 a 12 h. Sessió informativa 
2,5 hores. 
Emprenedoria.
COM MUNTAR UNA EMPRESA 
ONLINE.
Granollers Mercat

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

Bèlgica gaudeix d’una posició geogràfica 
estratègica: situada entre el Regne Unit, Alemanya i 
França, les tres principals economies d’Europa.

La ubicació i la xarxa de transport altament 
desenvolupada han ajudat al fet que tingui una 
economia ben diversificada, amb una àmplia 
combinació de transport, serveis, manufactura i 
alta tecnologia. El país és econòmicament estable 
i compta amb una població activa ben formada. A 
més, les ajudes a la inversió són a considerar, igual 
que la regió en la qual fer negocis! Vol conèixer 
les possibilitats de negoci al país de la cervesa i la 
xocolata? En aquesta jornada es donarà una visió 
eminentment pràctica de les característiques 
d’aquest mercat i estratègies per poder accedir-hi.

PROGRAMA DE LA JORNADA
9.00 - 9.10 h. Benvinguda la jornada 
a càrrec del representant 
de Granollers Mercat.
9.10 - 9.30 h. Introducció al mercat 
belga en la situació econòmica 
i política actual. 
Ponents: Daniel Boil, soci i cofundador 
de Boil International i María Espinosa, 
sòcia i consultora senior 
de Boil International.
9.30 - 10.00 h. Possibilitats de negoci 
a Valònia. 
Ponents: Invest in Wallonia.
10.00 - 10.10 h. Cas d’èxit empresarial 
a Bèlgica. 
Ponents: Plastiflex.
10.10 - 10.30 h. Preguntes 
i consideracions.

27 OCTUBRE
9.30 a 11.00 h. Jornada. Empreses. 
OPORTUNITATS DE NEGOCI 
AMB BÈLGICA (ONLINE).
Boil Fernández i Granollers Mercat
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El Fraikin BM Granollers vol recu-

perar a Cangas, Galícia, la brúixola 

que es va deixar en el retorn al Pa-

lau d'Esports contra l'Ademar Lleó 

al tram final del partit de diumen-

ge. I ho vol fer amb la solidesa de-

fensiva que havia presentat l'equip 

d'Antonio Rama durant les quatre 

primeres jornades de la lliga d'Aso-

bal, quan mantenia el pols pel lide-

ratge amb el totpoderós Barça. 

Contra l'Ademar, el Granollers 

va mostrar la seva fortalesa fins 

als darrers vuit minuts, quan 

guanyava per 26 a 22 i va acabar 

perdent el partit amb un ajustat 

30 a 31. Un resultat, que va tocar 

el vestidor granollerí. "Molt dura 
la derrota després de molts mi-
nuts de gran joc. Els partits du-
ren 60 minuts i no hem sabut 
aguantar. Aprendre i seguir tre-
ballant, aquest és el camí", deia 

a l'afició el tècnic Antonio Rama, a  

través de Twitter. 

Ensurt d'Antonio García
Antonio García Robledo va prota-

gonitzar al partit del Palau d'Es-

ports l'ensurt de la jornada, des-

prés de marxar de la pista en rebre 

un fort cop al cap. El llagostenc es 

recupera favorablement, tot i que 

ASOBAL  PERD EL COLIDERATGE QUE MANTENIA AMB BARÇA

El Fraikin Granollers vol 

fer oblidar a Cangas el 

tram final contra l'Ademar

ESPORTS

Campionat català de relleusGranollers prepara la segona edició del FITjove
La pista municipal d'atletisme de Granollers 

acollirà dissabte el Campionat de Catalunya de 

Relleus de promoció. Al català participaran prop 

de 200 equips d'infants, entre aquests, n'hi ha 

12 que són de l'Atlètic Granollers. 

L’Ajuntament de Granollers s'ha sumat per segon any consecutiu 

al FITjove, que té com a objectiu ocupar el temps de lleure de forma 

saludable i divertida. Aquesta activitat es fa a les instal·lacions del Club 

Natació Granollers, que col·labora amb el programa, i està previst que 

comenci el 2 de novembre. La iniciativa s’adreça a nois i noies de 4t d’ESO.

Després de dues setmanes sense 

competir pels compromisos inter-

nacionals, el KH-7 BM Granollers 

de Robert Cuesta es torna a posar 

la granota de fer feina de la Divisió 

d'Honor per continuar la bona di-

nàmica que va aconseguir durant 

les dues primeres jornades: dos 

partits i dues victòries. 

L'equip femení granollerí lide-

ra el grup B de la Divisió d'Honor, 

empatades a quatre punts amb el 

BM Elche i el Rocasa Gran Canaria. 

"Hem fet dues jornades molt bo-
nes, però hem de tornar a aga-
far el ritme de la competició. És 
cert que fa dues setmanes que 
no competint, però això no és 
excusa perquè la resta està en la 
mateixa situació", explica l'entre-

nador, que dimarts va poder dirigir 

la seva primera sessió setmanal. 

El KH-7 visitarà divendres el 

Morvedre, a Sagunt (València). 

El conjunt valencià suma les jor-

nades per derrotes contra Gran 

Canaria (21-23) i BM Porriño (29-

19). "És un equip que s'ha refor-
çat molt bé perquè han mantin-
gut el bloc i han pujat el nivell 

HANDBOL | Divisió d'Honor L'EQUIP GRANOLLERÍ LIDERA EL GRUP B AMB DUES VICTÒRIES

de l'equip. A més, l'entrenadora 
Montse Puche és una referent i 
té sempre les idees ben clares", 

explica l'entrenador granolleri, que no es refia de les dues derro-

tes del Morvedre i assegura, que 

El KH-7 BMG es posa, de 
nou, la granota de fer feina 

serà "un partit molt complicat".  

El KH-7 BM Granollers va gua-

nyar les dues primeres jornades  

amb comoditat contra l'Adesal 

Córdoba (20-30) i el Liverbank 

Gijón (30-24).  jl.rodríguez b.

és dubte pel partit a Cangas.  

El Granollers, amb quatre vic-

tòries i una derrota, amb o sense 

García, confia recuperar la seva 

millor versió contra el Frigoríficos 

del Morrazo, de Cangas, que ve 

de perdre d'una jornada d'entre 

setmana contra el Valladolid, per 

30 a 25, i que el cap de setmana 

passat va empatar a la pista del 

Cuenca, 23 a 23.

Granollers, més descansat
Després de perdre contra l'Ade-

mar, el Fraikin no ha hagut de 

disputar la jornada entre setmana 

contra el Benidorm, pel protocol 

Covid-19 del seu rival.  

BMG

ANTONIO GARCÍA

MORRAZO – FRAIKIN BMG

Dissabte, 10 - 18.30 h Cangas

rfeBM

MORVEDRE - KH-7 BMG 

Divendres, 9 - 20 h Sagunt

Les 'Guerreras' satisfetes amb Granollers

Després del parèntesi que ha suposat la Covid-19 en l'activitat esportiva, 
les Guerreras del combinat espanyol han completat una setmana 
d'entrenament a les instal·lacions del Palau d'Esports, a càrrec del 
seleccionador granollerí Carlos Viver, per preparar el Campionat d'Europa 
de Noruega i Dinamarca del pròxim desembre.  Sense més marge per 
preparar la cita europea, el preparador espanyol reconeix que '' la feina 

està sent molt bona, amb intensitat, centrant-se fonamentalment en 

el sistema i model de joc de la selecció. No tenim tant de temps així 

que vas a continguts clars i ràpids '', explica Viver.
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7 d’octubre
Propostes per afrontar les crisis 
des de l’Economia Social i Solidària

14 d’octubre
Què té a veure l’economia social
i solidària amb la cultura?      

21 d’octubre
Què té a veure l’economia social
i solidària amb la mobilitat?    

30 d’octubre
Què té a veure l’economia social
i solidària amb l’alimentació?    

4 de novembre
Què té a veure l’economia social
i solidària amb l’habitatge?  

11 de novembre
Què té a veure l’economia social
i solidària amb l’economia feminista?     

18 de novembre
Taula Rodona: Com treballem l'Economia 
social i Solidària al Vallès Oriental?    

Museu de Granollers. Sala d'actes. 18.30h

Cicle de

xerrades( (3ª FIRA
d’Economia 
Social i Solidària
Cuidar la terra, 
cuidar les persones

Demanem mantenir les distàncies de seguretat i portar 
mascareta. Totes les xerrades es gravaran amb el 
consentiment dels assistents per fer-ne difusió posterior

Organitza: 

FESS 
GRANOLLERS

Amb la 
col·laboració de: 

GEMMA
C/ Girona, 96

BEA
C/ Roger de Flor, 93

Demana cita en els nostres centres NaturHouse a Granollers.

US HI ESPEREM!
C/ Girona, 96 · Granollers · 93 173 99 37 ·      640 29 36 68

C/ Roger de Flor, 93 · Granollers · 93 879 00 67 ·      615 66 51 59
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L'AEH les Franqueses de Cristian 

Malmagro va imposar-se en el do-

ble partit de la Primera Catalana 

contra el Parets i ara és el nou líder 

del grup B. L'equip franquesí es 

converteix en el primer classificat 

després d'imposar-se amb clare-

dat en els dos compromisos de lli-

ga, amb força superioritat, que van 

disputar-se el cap de setmana.  

L'equip franquesí va guanyar 

dissabte 37 a 16, amb vuit gols de 

HANDBOL | Primera EL FEMENÍ DEBUTA CONTRA EL VILAMAJOR

Les Franqueses de Cristian 

Malmagro ja lidera la lliga

Moi Blanxart i quatre del fitxatge 

estrella, Cristian Malmagro, que 

va debutar amb el seu nou equip. 

Diumenge, es va disputar la 12a 

jornada, també amb victòries de 

les Franqueses a terres paretanes, 

25 a 38. 

Les Franqueses és líder amb 

quatre punts i empatat amb altres 

tres equips però amb millor dife-

rència de gols que Joventut Hand-

bol Mataró B, Barberà i Valldoreix. 

Aquesta setmana descansa. 

Pel que fa al sènior femení de 

les Franqueses, debuta el cap de 

setmana en una doble jornada 

contra el Vilamajor. Les franques-

ines buscaran els primers punts 

en un derbi vallesà.  

xavier solanas

GOL Una de les accions perilloses de Cristian Malmagro al seu debut

xavier solanas
El CB Granollers va tancar la Lliga 

Catalana d'EBA amb dues derro-

tes, després de perdre dissabte el 

derbi vallesà contra el totpoderós 

DM Group Mollet, per 63 a 73. 

L'equip granollerí va plantejar un 

partit amb una pressió alta i no va 

donar l'esquena en cap moment al 

duel, que abans del descans va te-

nir contra les cordes els molletans. 

El millor del Granollers contra 

el Mollet precisament va ser un 

exmolletà, Albert Griso, que va 

anotar 13 punts fent dos triples 

importants per mantenir el pols al 

partit. "Jo crec que si haguéssim 

minimitzat els errors, potser 

podríem haver guanyat", expli-

ca Griso, que per passar a la Final 

a Vuit necessitava guanyar per 13 

punts de diferència. "Hem pujat 

enguany a EBA per competir, i 

aquesta serà la nostra entitat", 

diu el granollerí.  

El Granollers va perdre el pri-

mer duel de la lligueta contra el 

Barberà (71-67) i se li complica-

BÀSQUET | EBA  ELS GRANOLLERINS PERDEN EL DERBI VALLESÀ CONTRA EL DM GROUP MOLLET

El CB Granollers tanca la Lliga 
Catalana amb dues derrotes

La Quarta Catalana de futbol ini-

ciarà la temporada 2020-2021 

aquest cap de setmana. L'AE Ra-

massà és un dels equips que llui-

taran en aquest nou curs per cele-

brar l'ascens a final de campanya. 

El conjunt de les Franqueses va 

presentar-se dissabte amb la dis-

puta de la quarta edició del Tor-

neig Manel Pujadas. 

El Ramassà va perdre el seu tor-

neig contra l'Alella, per 0 a 3, però 

no perd les ganes d'intentar fer 

l'ascens. La primera jornada serà 

dissabte al camp del Martorelles 

El CNG es posa com objectiu 

l'ascens a Primera Divisió

DERBI Una acció del compromís al pavelló de bàsquet

FUTBOL | Quarta Catalana  ARRENCA LA CATEGORIA MÉS BAIXA

B. "Som un club solidari però 

no per això no volem guanyar 

i l'objectiu és fer l'ascens", ad-

met el president Pere Bufí, que 

es mostra il·lusionat amb un nou 

curs que compta amb vuit incor-

poracions i la parella d'entrena-

dors formada per Raul Vilaseca i 

David Ramos. 

Aquest cap de setmana tam-

bé comencen la lliga l'Atlètic Va-

llès B, dissabte a casa contra el 

Bigues (18h),  i el Corró d'Amunt 

té el partit ajornat contra el Lliçà 

d'Amunt B.  jl.rodríguez b.

va passar a la fase final. De tota 

manera, els dos partits serveixen 

al tècnic Ricard Ventura per pre-

parar la primera jornada de la 

pròxima setmana a la Lliga d'EBA. 

"Mirem partit a partit, som un 

equip jove i anirem creixent al 

llarg de la temporada. Tenim un 

fet important i és que nosaltres 

tenim un equip, no només som 

un jugador", assenyala ventura 

sobre les virtuts del seu conjunt.

La pròxima setmana el CB Gra-

nollers debutarà a la Lliga EBA, 

al grup C3, a la pista del Azulejos 

Moncayo, de Saragossa.  jl.r.b.

aer

PRESENTACIÓ Els jugadors franquesins abans del partit contra l'Alella

NATACIÓ | Copa Catalana L'ANY PASSAT VA BAIXAT A SEGONA

El Club Natació Granollers (CNG), 

amb un equip integrat per 8 ne-

dadors i 8 nedadores, participarà 

aquest cap de setmana (dies 10 i 

11 d’octubre) a la Copa Catalana 

de Clubs Absoluta de natació, la 

primera competició de la tempo-

rada que suposa la represa de la 

natació catalana i que tindrà lloc 

a la piscina Nova Escullera del CN 

Barcelona.

El CNG, que milita a la Segona Di-

visió, està disposat a recuperar la 

categoria que va perdre l’any pas-

sat per poder disputar novament 

la Primera Divisió. La Copa és la 

competició catalana per equips 

més important de la temporada i 

en aquesta ocasió, el CN Granollers 

haurà de lluitar per aconseguir 

classificar-se entre els dos primers 

de la classificació de Segona Divi-

sió per aconseguir l’ascens. 

L'equip haurà de disputar les 

proves amb el sistema de contra-

rellotge i aconseguir sumar més 

punts que els seus rivals de grup 

(CN Lleida, CN Tarraco, CN Olot, 

CN Badalona, CN Calella, CN Cor-

nellà i AN Gramanet), per poder 

aconseguir l’objectiu de Primera 

Divisió.

Una vintena de participants
El CN Granollers va celebrar amb 

èxit el cap de setmana el Water-

polo Fest i la Sincro Fest, amb una 

tretzena d'infants a cadascuna 

de les activitats. La jornada, amb 

monitors i monitores del club, va 

aconseguir fer participar als in-

fants a través de jocs, circuits i ac-

tivitats lúdic-esportives al voltant 

dels epsorts del waterpolo i la 

natació sincronitzada. A la Sincro 

Fest es va comptar amb una actu-

ació destacada de l'equip júnior 

de l'entitat.  

AEH FEMENI – VILAMAJOR

Diumenge, 11 - 10 h les Franqueses

VILAMAJOR– AEH FEMENÍ

Dissabte, - 16 h Sant Antoni

L'AE Ramassà es presenta 

amb ganes de lluitar per pujar

Primera Catalana  

Les Franqueses 

visita el CE Júpiter
El CF Les Franqueses visitarà diu-

menge un dels camps històrics 

del futbol català, el del Júpiter. Els 

franquesins intentaran sumar la 

primera victòria contra un equip 

que no passa el seu millor mo-

ment, després de rebre un correc-

tiu a la primera jornada contra el 

Rubí, per 5 a 2. En canvi, l'equip 

franquesí va assolir en el seu de-

but a Primera un punt històric 

contra el Sant Cugat (1-1) amb el 

gol al minut 67 del pitxitxi davan-

ter Carlos Julián Adarve. 

Tercera Divisió

Derrota de l'ECG 

contra el Manresa
L'EC Granollers va perdre diumen-

ge per la mínima al camp del Man-

resa, per 1 a 0, en un partit que va estar molt ajustat de principi a fi. 
Els granollerins segueixen amb la 

seva preparació per a l'inici de la 

Tercera Divisió espanyola, que es 

preveu per a la pròxima setmana 

–17 i 18 d'octubre–, tot i que l'ECG 

té jornada de descans. 
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Marta Molist
Marta Molist, corredora de trail 

de l'Atlètic Granollers, va pujar 

dissabte al tercer lloc del podi del 

Campionat d'Espanya de curses 

de muntanya, que va organitzar la 

federació espanyola a l'illa de La 

Palma, a les Illes Canàries. L'atleta, 

de 38 anys, va penjar-se un bronze 

després de completar els 44 quilò-

metres del circuit en un temps de 

4 hores, 12 minuts i 47 segons. 

Molist va trobar-se en un bon 

estat de forma, tot i que la fatiga 

va presentar-se en els últims tres 

quilòmetres de la prova. "Van ser 

molt bones les sensacions, vaig 

fer una bona cursa. Tot i que 

els tres últims quilòmetres em 

vaig començar a fatigar i ja no 

vaig poder atrapar la segona, 

que la tenia a tocar", explica l'at-

leta, que va quedar a 57 segons de 

la plata i a un minut i mig de l'or –

que va guanyar la també catalana 

ATLETISME | Muntanya  LA CORREDORA DEL CLUB ATLÈTIC GRANOLLERS ES VA QUEDAR A UN MINUT I MIG DE L'OR

Marta Molist s'endú el bronze 
a l'estatal de trail a La Palma

La pilot granollerina Belén Gar-

cía, veïna de l'Ametlla, va debutar 

el cap de setmana al Mundial de 

Kàrting, que va tenir lloc al circuit 

internacional de Lonato, a Ità-

lia. Belén, en la categoria KZ2, va 

competir amb altres 105 pilots de 

22 nacionalitats diferents. Es va 

mostrar competitiva, però no va 

poder classificar-se per a la final 

de la cita internacional, a la qual 

només accedien els 36 millors. 

Després de quatre jornades 

Belén García debuta al 

Mundial de Kàrting a Itàlia

MEDALLISTA Marta Molist amb la medalla de bronze espanyola

MOTOR | Karts  LA PROPERA CITA DE LA GRANOLLERINA SERÀ AMB L'ESTATAL A VALÈNCIA

competint, la pilot no va poder 

accedir a la final. "Ha estat uns 

d'aquests caps de setmana que 

et fan més fort, de forjar el ca-

ràcter com diuen en anglès. Es-

tic segura que m'ajudarà a ser 

encara més competitiva en el 

Campionat d'Espanya en dues 

setmanes", diu García. 

La propera cita de la vallesana 

tindrà lloc del 16 al 18 d'octubre 

al circuit de Xiva, a València, en 

una prova de l 'estatal de karts.  

Gisela Carrión, del CE Penedés–. 

"Tinc aquesta espineta de no 

haver-les atrapat, vam arribar 

molt juntes al final", recorda. 

L'atleta, veïna de Vic i profes-

sora d'autoescola, és una habitual 

als podis i ve d'un any 2019 molt 

positiu, en què ha quedat subcam-

piona del Món amb Espanya a Por-

tugal i campiona d'Espanya amb 

Catalunya. A més, ha pres part 

durant molts anys de la selecció 

catalana de la Federació d'Entitats 

Excursionistes de Catalunya. 

A finals d'any, Marta Molist 

preveu competir al campionat 

d'Espanya de seleccions autonò-

miques a Eivissa.  jl.r.b

Mediagé

BELÉN GARCÍA

Pol i Aleix Espargaró, 

a punt per competir 

al circuit de Le Mans
Els germans Espargaró visiten el 

cap de setmana el Gran Premi de 

França, a Le Mans, amb l'objectiu 

d'oblidar la cursa de casa, el Gran 

Premi de Catalunya. Pol Espargaró  

(KTM) no va acabar la cursa va-

llesana i el seu germà, l'Aleix (Apri-lia), va acabar 12è classificat. A 
França, Pol buscarà lluitar pel podi, 

com va fer l'any passat quan va 

quedar sisè o el 2014, quart. Aleix, més irregular, fins ara ha acabat 
només cinc de les vuit curses. 

MotoGP

El sisè mundial 

de Rea, a l'espera 

de la cita de Portugal
El pilot Jonathan Rea, de l'equip 

granollerí Kawasaki Racing Team 

WorldSBK, haurà d'esperar a l'úl-

tima cursa del Mundial de Super-

bike, a Estoril (Portugal), per 

sumar el seu sisè Mundial de la 

categoria reina. El cap de setmana  

passat a França no va poder cele-

brar la victòria després d'acabar 

fora del podi de l'última cursa. El 

pilot tan sols necessita sumar tres 

punts en la cita de la pròxima set-

mana per ser campió del Món. 

Superbike

Victòries d'Albert 

Casado i Mercè 

Tusell a Platja d'Aro

Albert Casado i Mercè Tusell, del 

Club Triatló Granollers, han gua-

nyat el Triatló de mitja distància 

de Platja d'Aro, que va tenir lloc 

el cap de setmana al municipi del 

Baix Empordà. El circuit va cons-

tar d'1,9 quilòmetres de natació, 

90 en bicicleta i una mitja marató  

a peu. 

Mercè Tusell, que ja va guanyar 

fa 15 dies la prova d'Empuriabra-

va, tampoc va trobar rival a Platja 

d'Aro i va completar el circuit amb 

un temps de 5 hores, 8 minuts i 48 

segons. En quart lloc va quedar 

Andrea Soldevila. Pel que fa Albert 

Casado, va sumar la seva primera 

victòria en la distància amb un 

temps de 4 hores, 21 minuts i 43 

segons. 

D'altra banda, en la distància 

olímpica –1.500 metres nedant, 

40 km en bicicleta i 10 km en cur-

sa– Blanca Sanromà, també del 

Granollers, va guanyar la catego-

ria màster-40. 

TRIATLÓ

Formació

El Club Atlètic Granollers va aconse-

guir una pluja de medalles en la dis-

puta dels Campionats de Catalunya de 

promoció, entre les categories sub-10, 

sub-12, sub-14 i sub-16. El certamen 

català va tenir lloc el cap de setmana a 

l’Estadi Municipal Les Basses de Lleida 

i el club granollerí va sumar un total de 

nou podis. 

En categoria sub-10, l'entitat gra-

nollerina va aconseguir una plata amb 

Marcel Samsó, en 1.000 metres; i dos 

bronzes amb Manuel Güell, en llança-

ment de pilota, i Oliver Trilla, en 1.000 

metres. En sub-12, Aniol Trilla va gua-

nyar l'or, en 600 metres, i plata en 60 

metres tanca, i Daniel León, una plata 

en salt de perxa. En sub-14, Arió Gar-

reta, va penjar-se l'or en 3.000 metres 

marxa. I en sub-16, Ingrid Valcárcel, va 

assolir l'or en javelina; i Arnau Vizcaíno, 

un bronze en salt d'alçada.

NOU MEDALLES DE 
L'ATLÈTIC GRANOLLERS 
AL CATALÀ DE LLEIDA
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Trobada de sales del Cicle GaudíPol Pagès porta 'Erosió ancestral' a Barcelona
Granollers va acollir dimecres de la setmana passada la 

segona trobada de sales del Cicle Gaudí, que van aplegar 

una seixantena de persones al cinema Edison. Hi van 

ser la presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català, Isona 

Passola, i representants de la Generalitat i la Diputació.

El granollerí Pol Pagès presentava ahir, dimecres, a la nit a 

Barcelona el seu primer poemari, Erosió ancestral, publicat l'abril 

passat. L'acte a l'hOriginal, al carrer Fernandina, 29 –davant 

del MACBA– estava previst que comptés amb la participació 

dels també poetes i rapsodes Guim Valls i David Caño.

Un any més, Granollers s'ha ad-

herit a les Jornades Europees de 

Patrimoni (JEP), una iniciativa 

del Consell d’Europa i la Comissió 

Europea que se celebra ininter-

rompudament a Catalunya des del 

1991 i que està considerada l’acti-

vitat participativa més important 

d’Europa en relació amb el patri-

moni cultural. Per això, durant el 

cap de setmana es faran diverses 

activitats –amb inscripció prèvia– 

per apropar el patrimoni cultural 

a la ciutadania.

Divendres (17.30 h), el Museu 

de Ciències Naturals proposa una 

ruta per la història de la ciència i 

el passat industrial de Granollers, 

a càrrec de Miquel Carandell i 

amb la col·laboració de la Societat 

Catalana d'Història de la Ciència i 

de la Tècnica. 

La ruta, de 2 hores i adreçada al 

públic adult, transcorrerà per in-

drets com el mateix Museu de Ci-

ències Naturals, l'adoberia, exem-

ples de fàbriques històriques i un 

toweb el �ilm de l'any 1977 Grano-

llers, edi�icis 1900.

Elements vinculats a animals
Les jornades de patrimoni es clou-

ran diumenge (11 h) amb un itine-

rari guiat a càrrec de la historia-

dora de l'art Cinta Cantarell i amb 

la participació de l'actriu Maria 

Manau. Amb el títol El porc, el gos, 

l'ou i el lleó. Els animals que acom-

panyen la ciutat, es visitaran els 

elements patrimonials del centre 

que palesen la relació que Grano-

llers ha tingut amb els animals, de 

la gralla als porcs. Amagats en els 

noms de places i carrers, però tam-

bé en façanes de les cases i darrere 

les cantonades, es veuran els ani-

mals relacionats amb la ciutat –cal 

fer reserva a museu@granollers.cat

o bé, de 9 a 15 h, al 93 842 68 40. 

El preu és de 3 euros. Precisament, 

el tema d'enguany de les jornades 

és el binomi patrimoni i educació, 

i el paper de les visites guiades, els 

tallers i les exposicions. M.E.

AMGR

EL GRANOLLERS CIENTÍFIC  Postal de l'actual carrer Francesc Macià, a La Tela

ART MIQUEL CARANDELL OFERIRÀ UNA RUTA DIVENDRES, I CINTA CANTARELL UNA ALTRA SOBRE ELEMENTS VINCULATS A ANIMALS DIUMENGE

Les jornades de patrimoni exploren 

la història de la ciència i la indústria

zoo particular –les reserves es po-

den fer al telèfon 93 870 96 51, de 

16 a 19 h–.

Fotografies i pel·lícula a l'AMGr
A més, el mateix divendres, l'Arxiu 

Municipal de Granollers (AMGr) 

farà pública una nova mostra de 

fotogra�ies al portal de l'Arxiu 
d'imatges, en aquest cas sobre ha-

bitatges particulars de la primera 

meitat del segle XX a la cituat. 

També proposa com a document 

del mes la llicència d'obres de Can 

Roure (1912) i incorpora al portal 

arxiufotogra�ic.granollers.cat/fo-

CULTURA

L'artista granollerí Lluís Estopiñan 

exposa aquest mes a The Hali-

de Project, una organització 

nord-americana sense ànim de 

lucre dedicada a donar suport a 

la pràctica dels processos foto-

gràfics tradicionals i històrics. 

Així, fa mesos es va posar en 

contacte amb Estopiñan per-

què el seu projecte Disclosed 

Memory –que es va poder veure 

al Museu de Granollers dins l'ex-

posició La llum que et va tocar– parti-

cipés en l'exposició per commemorar el 

dia mundial de la cianotípia, en el marc 

del 20/20 Photo Festival. La pandèmia 

ha fet que, finalment, l'exposició hagi 

hagut de ser virtual –thehalideproject.org–, però s'hi 

mostren 10 peces del granollerí, amb la informació 

del projecte i la biografia de l'artista.

Amb seu a Filadèlfia, The Halide Project 

serveix la comunitat fotogràfica local i 

mundial mitjançant exposicions, ta-

llers dirigits per artistes, esdeveni-

ments especials i recursos en línia. 

També treballen en un Festival de 

Fotografía i una residència d'artis-

tes. Disclosed Memory també ha 

estat exposat al Regne Unit, a l'Ar-

gentina i el Japó, a més de mostres 

a Catalunya i arreu de l'Estat.

D'altra banda, Estopiñan també par-

ticipa en l'exposició 27 ARTistes CON-

FINAT's, de la Galeria Espai G d'Art de 

Terrassa, que va convidar els artistes a 

fer-se una màscara personalitzada, així 

com aportar-hi quatre peces recents. El 

granollerí hi té peces de la sèrie On Blank/On Black, 

fetes a Roca Umbert just abans del confinament. Es 

podran visitar fins al 31 d'octubre.

Lluís Estopiñan, triat per una mostra

virtual a Filadèlfia sobre la cianotípia

L'ARTISTA GRANOLLERÍ, TAMBÉ PRESENT A L'EXPOSICIÓ DE LA GALERIA ESPAI G  D'ART DE TERRASSA

L'artista granollerí Lluís Estopiñan 

exposa aquest mes a The Hali-

al Museu de Granollers dins l'ex-

– parti-

cipés en l'exposició per commemorar el 

dia mundial de la cianotípia, en el marc 

del 20/20 Photo Festival. La pandèmia 

Amb seu a Filadèlfia, The Halide Project 

serveix la comunitat fotogràfica local i 

mundial mitjançant exposicions, ta-

llers dirigits per artistes, esdeveni-

ments especials i recursos en línia. 

D'altra banda, Estopiñan també par-

ticipa en l'exposició 

Terrassa, que va convidar els artistes a 

fer-se una màscara personalitzada, així 

■ També amb motiu de les Jornades 
Europees de Patrimoni, l'Arxiu Mu-
nicipal, les biblioteques de la ciutat i 
Amical Viquipèdia han coorganitat una 
viquimarató per millorar els articles de 
la Viquipèdia sobre el patrimoni arqui-
tectònic de la capital del Vallès Orien-
tal, tant l'existent com el desaparegut.

L'arxiu i les biblioteques posaran 
a l'abast dels voluntaris els materi-
als que permetin ampliar continguts 
sobre el patrimoni granollerí perquè 
puguin ampliar la informació que recull 
aquesta enciclopèdia en línia.

Dissabte es farà una trobada entre 
els experts i els voluntaris a les instal-
lacions de les dues biblioteques: de 10 
a 14 h a Can Pedrals, i de 16 a 20 h a 
la Biblioteca Roca Umbert. Els partici-
pants podran consultar bibliografia a 
les biblioteques i accedir als contin-
guts online de l'arxiu, tant pel que fa a 
imatges com a documents textuals. 

Els participants hi han de dur un por-
tàtil –en cas de no disposar-ne, cal 
avisar a la biblioteca– i inscriure's a bit.

ly/viquimaratobru o viquimaratobcp.

UNA VIQUIMARATÓ 
AMPLIARÀ ENTRADES 
SOBRE ARQUITECTURA

GRANOLLERS. El Museu de Grano-

llers continua les activitats paral-

leles a l'exposició del Retorn del 

retaule de Sant Esteve de Grano-

llers, una joia del gòtic que mostra 

també el luxe en la indumentària 

de l'època, com es va poder des-

cobrir a la conferència que dijous 

va pronunciar la historiadora dels 

teixits Rosa M. Martín i Ros a la 

sala d'actes del mateix museu.

L'especialista en indumentària 

va posar sobre la taula diferents 

exemples del luxe en els ves-

tits i complements de les classes 

benestants de l'època que es ve-

uen en les imatges del retaule. Per 

exemple, en la imatge del naixe-

ment de Santa Esteve Martín des-

tacava la complexitat del cobrellit, 

decorat amb magranes fetes de 

seda i fil d'or, elements "que ens 

fan saber de la riquesa de la fa-

mília que podia pagar aquests 

materials, i el gust per la moda 

de l'època" gràcies a l'element de 

les magranes, molt present a la 

decoració del segle XV.

Pel que fa als vestits, la historia-

dora també destacava com repre-

senten les famílies riques de l'Edat 

Mitjana, fins i tot en el cas del 

servei, en què també es fa notar 

que treballaven en una casa rica. 

Al final d'alguns vestits hi ha una 

cortapisa –sanefa de teles luxoses 

o pedres precioses–, un "element 

decoratiu extremadament lu-

xós que feia creure superior a 

qui ho portava", i normalment 

eren bisbes, que també duien colls 

i punys treballats. D.JURADO

El luxe en la indumentària 

al retaule de Sant Esteve

PONÈNCIA DE LA HISTORIADORA ROSA M. MARTÍN I ROS
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ARTS ESCÈNIQUES EL TAG ACULL EL MUNTATGE DE LUCAS ESCOBEDO, MILLOR ESPECTACLE AL FETEN

'Yolo', circ innovador i premiat
Yolo va ser el millor espectacle de 

gran format del festival FETEN 

2019, en el qual també va ser 

premi al millor Espai Sonor. Ara 

aquest muntatge de circ innova-

dor, produït per Teatro Escalante 

i creat per la companyia Lucas 

Escobedo –amb aquest actor, ma-

labarista i titellaire a la direcció 

escènica–, arriba al Teatre Audi-

tori de Granollers (TAG), com una 

proposta sorprenent adreçada a 

totes les edats.

Interpretada per un grup d’ar-

tistes valencians amb sòlides tra-

jectòries en el circ, el teatre i la música i amb un per�il pedagògic 
destacat, Yolo és l’acrònim de You 

Only Live Once (només es viu una 

vegada), un espectacle de circ con-

temporani que celebra la vida amb 

TAG

ESCENA DE 'YOLO'

acrobàcies, malabarismes i llan-

çaments impossibles al ritme de 

la música i les cançons en directe. 

Un espectacle total que barreja di-

ferents disciplines, amb música en 

directe.  Es tracta d'una proposta 

arriscada que marca la diferència 

en l'exploració de nous llenguatges 

escènics. De fet, el 2019 també va 

rebre el guardó de millor especta-

cle de circ en els premis de les Arts 

Escèniques Valencianes.

Yolo explica les di�icultats i les 
possibilitats de l'esforç i l'abandó, 

de la por i l'atreviment, de la der-

rota i el triomf, de l'individualis-

me i la col·lectivitat. 

Dg 11 d'octubre, 18 h
Teatre Auditori. Preu: 12 € / 6 €

GRANOLLERS. Les dues bibliote-

ques de Granollers, Can Pedrals 

i Roca Umbert, fan un nou pas 

en l’etapa de represa i tornen als 

seus horaris habituals d’obertura 

al públic. Ho fan, això sí, amb res-

tricció d’aforament i adaptant-se a 

les mesures de prevenció de pro-

pagació de la Covid-19, seguint les 

mesures que el Procicat ha apro-

vat per les biblioteques en el Pla 

de represa del sector cultural.

De nou, es podrà accedir lliu-

rement a la col·lecció i el préstec 

de documents es farà a través del 

servei d’autopréstec. Per garantir 

la quarantena de 48 hores que 

han de passar tots els documents, 

els que hagin estat consultats pels 

usuaris s’hauran de deixar als 

punts de quarantena senyalitzats. 

Es manté el servei d’ordinadors 

per accedir a Internet i realitzar 

gestions amb el DNI electrònic o 

realitzar les proves ACTIC. I per 

pal·liar les restriccions que im-

posa la quarantena, el servei de 

tauletes reforçarà la consulta de 

revistes i diaris a la sala. 

També es reprèn la programa-

ció cultural i formativa. Totes les 

activitats s’han adaptat a la nova 

normativa de seguretat i la ins-

cripció prèvia és obligatòria per 

tal de poder controlar els afora-

ments, que també es veuen redu-

ïts. Les activitats amb més parti-

cipació com el Taller de Filosofia 

o les Conferències del Fil de la 

Història, que es fan en col·labora-

ció amb la Universitat Popular de 

Granollers (UPG), s’han adaptat al 

format virtual.

En relació amb l’ocupació dels es-

pais de lectura hi haurà aforaments 

màxims (70 persones a Can Pedrals 

i 130 a Roca Umbert). En el cas dels 

espais familiars, els grups estables 

de convivència no caldrà que res-

pectin la distància de seguretat. El 

retorn de documents es farà ex-

clusivament a través de les bústies 

externes dels dos equipaments per 

mantenir el doble circuit dels docu-

ments: els que arriben de l’exterior 

i els que surten de la biblioteca. 

Com en tots els equipaments 

culturals, caldrà seguir la normati-

va de l’ús de la mascareta, la neteja 

de mans i el manteniment del me-

tre i mig de distància de seguretat 

entre persones, així com respectar 

les indicacions de prevenció mar-

cades en els elements de senya-

lització dels diferents espais i ser-

veis de les biblioteques. També es 

reforçarà la neteja i desinfecció de 

tots els espais dels equipaments.

Així, la biblioteca de Can Pedrals 

obrirà de dimarts a divendres, de 

9.30 h a 14 h; de dilluns a diven-

dres, de 15.30 h a 20 h, i dissabtes, 

de 9.30 h a 14 h. En el cas de la bi-

blioteca de Roca Umbert, l'horari 

de matins és dimecres i divendres, 

de 10 a 14 h, i de tarda, de dilluns 

a divendres, de 15 a 20 h, així com 

dissabtes, de 15.30 a 20 h.

EQUIPAMENTS AFORAMENTS LIMITATS ALS ESPAIS DE LECTURA

Les biblioteques reprenen 

els horaris i serveis preCovid

CADA DIA 
LLEGUMS CUITS 

I PLATS PREPARATS
(Verdura, pasta, 

carn, peix...)

VINE A VEURE’NS! 
ET REGALAREM 

UN TASTET 
DELS NOSTRES 

LLEGUMS PERQUÈ 
ELS PROVIS!

Carrer Portalet, 11 
Granollers
     630 22 91 40       93 632 33 37
          @elsllegumsdelportalet

IX JORNADES MODERNISTES
de la Garriga -Edició COVID-

Del 10 al 12 d’octubre de 2020

www.visitalagarriga.cat · www.lagarriga.cat

Narcisa Freixas tocant el piano.

Imatge extreta de www.sapiens.cat

VISITES 
GUIADES 

ESCAPE
MODERNISTA

Inscripció prèvia a info@visitalagarriga.cat
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LES FRANQUESES. La temporada 

d'espectacles de tardor de les 

Franqueses ha arrencat el cap de 

setmana després de mesos d'inac-

tivitat des de l'esclat de la pandè-

mia. Així, els dos cicles estables –el 

d'espectacles infantils i familiars i 

l'Humor & Co. per al públic adult– 

tornen a l'agenda franquesina.

Un dels noms propis de la tem-

porada serà Peyu, que portarà 

el 31 d’octubre al Casal de Corró 

d’Avall Home orquestra, un recull 

dels seus millors textos posats en 

escena amb la festa major com a �il conductor. L’objectiu de l’espec-
tacle, carregat d’humor i ironia, és 

que la gent que no pugui anar a 

tots els actes de la festa, en poc més 

d’una hora es faci una idea de tot.

La comèdia tornarà a Bellavista 

el 17 d’octubre, amb Les dones sà-

vies. El 1672, a França, Molière i la 

companyia del Rei estrenen una 

comèdia de costums amb un embo-

lic familiar en què es recull l'afany 

de saber de les dones i es posa en 

Peyu i Guillem Albà, els noms 
propis del cicle Humor & Co.

ARXIU

PROGRAMACIÓ DE TARDOR  LA  TEMPORADA ES VA REPRENDRE DISSABTE

PEYU  

evidència un poeta de l'època, me-

diocre i cregut. Més de 300 anys 

després, es versiona la  mateixa 

comèdia de costums per fer burla 

dels pedants d'avui en dia.

El 13 de novembre, a Bellavista, 

Guillem Albà explicarà, sol i sense 

paraules, un fet tan complex i al-

hora tan quotidià com la pressa en 

l’espectacle Calma!. Es tracta d’una 

proposta còmica i poètica amb el 

clown com bandera i a través dels 

titelles, el gest, les ombres i la mú-

sica, que farà qüestionar el dia a 

PASSATGE ARBECA, 3 
GRANOLLERS 

(Al costat de Carrefour) 

T. 679 633 709

ESPAI LLIURE 
DE COVID-19

NOU SERVEI 
DE ROSTISSERIA
DISPOSEM D’UNA ÀMPLIA 

CARTA DE PLATS 
PER EMPORTAR

PREPAREM MENÚS DE NADAL I FESTES 
PER EMPORTAR. Consulteu-nos!

dia i el propi viatge vital. L’endemà, 

14 de novembre, serà el torn d’Al-

químia, un espectacle de circ i tea-

tre interpretat per Gerardo Casali i 

Rafa Espada, dos clowns que bar-

regen diversos elements per crear 

moments sorprenents, des de les bombolles de sabó �ins als mala-
barismes inesperats amb objectes 

insòlits. També el circ serà protago-

nista a Bellavista el 28 de novembre, 

amb Total Glamour, un combinat 

de números de circ: mini trapezi, 

malabars, monocicles, equilibris i acrobàcies i, �ins i tot, màgia a càr-
rec d’una companyia catalana-bra-

silera –The Sullivan’s– formada per 

artistes de llarga trajectòria –Rosa 

Pelàez i Antonio Correa–.

Cap d'Any amb la Maravella
El trimestre d'arts escèniques es 

clourà a l'Auditori de Bellavista l'1 

de gener amb el tradicional con-

cert de Cap d'Any a càrrec de l'Or-

questra Maravella, el 30è que farà 

a les Franqueses. ❉

Sons solidaris amb El Xiprer i Càritas

Bona resposta de públic al concert solidari amb El Xiprer i Càritas que 
diumenge va oferir el Cor Jove d'Amics de la Unió. Inicialment també 
s'hi preveia la participació del cor Veus, que finalment no hi va poder 
assistir perquè divendres es va confirmar un contacte amb PCR positiu.

XAVIER SOLANAS

MÚSICA CONCERT DEL COR JOVE D'AMICS DE LA UNIÓ

'Greta i els Trihumans', anul·lada
Greta i els Trihumans, l'ambiciosa producció pròpia de la temporada 

d’òpera infantil del Teatre Auditori de Granollers (TAG), Veus-Cor In-

fantil Amics de la Unió i l’Orquestra de Cambra de Granollers, que ja es 

va posposar arran de la pandèmia, finalment s'ha anul·lat perquè la nor-

mativa vigent de prevenció de la Covid-19 no permet barrejar diferents 

grups estables i, per tant, no es pot assajar. La voluntat dels impulsors és 

que es pugui estrenar el 2022, si la situació sanitària ho permet. 
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MÚSICA  JOAN GARRIGA VA OBRIR LA TEMPORADA DE LA NAU B1 AMB UN CONCERT A L'AIRE LLIURE

HANDBOL. DISSABTE 10, 18.30 h
FRIG. MORRAZO CANGAS - FRAIKIN BMG  
Pavelló Municipal O Gatañal. 
Amb Aitor Compañón

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

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

PREVISIÓ METEOROLÒGICA
del dijous 8 al diumenge 11 d'octubre

Dijous Divendres Dissabte Diumenge

23º 16º 23º 16º 21º 11º 17º 7º

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.

xavier solanas

SONS D’ESTIU AMB 

TEMPS DE TARDOR

Contenint les ganes de ballar fins a l'última cançó i aguantant el fred de la nit de 

divendres, unes 400 persones van poder gaudir, finalment, del concert de Joan 

Garriga i el Mariatxi Galàctic, que es va haver de suspendre dues vegades per la 

pandèmia. Finalment, els sons festius van omplir l'espai exterior de la sala Nau B1, 

ja sigui quan la formació liderada per Garriga repassava els temes del seu disc El 

ball i el plany, com quan recuperava clàssics de La Troba Kung-Fú i Dusminguet.

xavier solanas

Roigé, l'essència del petit format al Gra

La segona proposta de la temporada del Dnit va portar Roigé divendres 

a l'escenari del Gra, on va repassar un repertori eclèctic dels seus discs, 

així com un homenatge al desparegut Pau Donés, amb La Flaca de  

Jarabe de Palo. L'espectacle també va tenir uns moments per a la poesia, 

amb la col·laboració del poeta i dinamitzador del Gra, Joan Camps.

Després d'una primera sessió so-

bre literatura i processos creatius, 

de la mà del reconegut escriptor 

Rafel Nadal, Agevo continuarà 

dimarts (18.30 h) amb els temes 

culturals, però canviarà de disci-

plines i la música i el cinema seran 

els protagonistes. Així, la sala del 

Museu de Granollers acollirà l'ad-

vocat i periodista Albert Beorle-

gui, qui oferirà una ponència amb 

el títol d'Els sumptuosos musicals 

de Vicente Minnelli. La sessió per-

metrà repassar clàssics com Un 

americà a París (1951) amb les 

composicions de George Gershwin 

i la interpretació de Gene Kelly. 

Agevo dedica la 

xerrada de dimarts 

als musicals de 

Vicente Minnelli
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Per conèixer rutes pel Montseny

El Museu de Ciències Naturals acollirà avui,  
dijous (19 h), la presentació del llibre El Montseny.  

Rutes en cotxe i a peu (Ed. Farell), a càrrec del seu autor, 
Òscar Farrerons Vidal. L'acte compta també amb  
la col·laboració de la llibreria La Gralla.

El saxo Gorka Benítez obre 

el cicle de jazz de l'Ametlla

Voltem per l’entorn

GRANOLLERS

gorka benítez

DIJOUS, 8

18.30 h Museu de Granollers

Dia Mundial de la Salut Mental. Xerrada: 

Com construir i gestionar 

un patrimoni protegit per a persones 

amb discapacitat

19 h Museu de Ciències Naturals

Presentació del llibre El Montseny. 

Rutes en cotxe i a peu

DIVENDRES, 9

12 h arxiufotografic.granollers.cat
Jornades Europees del Patrimoni. 

Presentació de noves fotografies i 
del film Granollers, edificis 1900
17.30 h Museu de Ciències Naturals

Recorregut guiat amb Miquel Carandell 

de la Biblioteca del Museu La Tela

18.30 h Museu de Ciències Naturals

Taller. La vida dins d'un formiguer

19 h Centre Cívic Nord

Il·lumina't. Trobada mensual social i 

fotogràfica de l'Associació Jaume Oller

DISSABTE, 10

9 h Plaça Maluquer i Salvador

AGENDA

Fira de Brocanters 

9 h Plaça de Can Trullà

Encants Solidaris de l'Assemblea 
d'Aturats
10 h Biblioteques

Jornades Europees del Patrimoni. 

Viquimarató. El Patrimoni de Granollers

DIUMENGE, 11

9 h Parc de Ponent

Mercat de segona mà de Ponent

11 h Museu de Ciències Naturals

Visita guiada a la mostra 

Tu investigues!

11.15 h Museu de Ciències Naturals

Visita guiada a l'exposició 

Què mengem avui?

18 h Teatre Auditori

Circ. Yolo  

DIMARTS, 13

16 h Centre cívic Jaume Oller

Trobada de puntes de coixí

17 h Centre cívic Jaume Oller

Club del punt i el ganxet

18.30 h Museu de Granollers

Xerrada d'Agevo. Els sumptuosos 

musicals de Vicent Minnelli

DIMECRES, 14

16 h Centre cívic Jaume Oller

Trobades de punt de creu

17.30 h Museu de Ciències Naturals

Visita guiada a l'exposició 

Què mengem avui?

L'Ametlla del Vallès emprendrà 
divendres (20 h) el novè Cicle de Jazz 
i ho farà amb un dels saxos tenor més 

rellevants de l'Estat, el basc Gorka 

Benítez. Amb la seva capacitat per 
narrar històries, és una de les veus 

més personals i sòlides de l’àmbit 

internacional. Juntament amb el 

guitarra Dani Pérez i el bateria David 
Xirgu, presenta Lo mejor de Gorka 

Benítez, una selecció dels temes més significatius del trio. A més de Benítez, el 
cicle, que s'allargarà fins al desembre, comptarà també amb la formació The Bop 

Collective -30 d'octubre-, la clarinetista i cantant Carola Ortiz -20 de novembre- 
i la trompetista Alba Careta -11 de desembre. Tots els concerts es faran a la Sala 
Municipal de Teatre de l'Ametlla, amb les mesures sanitàries pertinents. Les 
entrades anticipades valen 8 eurors i 10, a taquilla.

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. 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. Fins al 23 d'octubre

LES FRANQUESES

DIJOUS, 8

18 h Centre Cultural de Bellavista

Espai Zero. Curs de Mindfulness

DISSABTE, 10

18 h Casal Cultural de Corró d'Avall

Espectacles infantils i familiars.  

La lluna d'en Joan, de Teatre Nu

DIUMENGE, 11

11 h Circuit de Cal Gavatx

Circulació de trens tripulats 

DIMARTS, 13

18 h Plaça Major de Bellavista

Espai Zero. Taller per fer una funda 

de mascareta 

18 h Centre Cultural de Bellavista

Espai Zero.  Curs de Mindfulness
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