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93 745 73 01
comercial@salas.plus

www.salas.plus

Últims pisos i plantes baixes al centre!

Oportunitat única! Vine a veure’ls!
Habitatges de 88 a 106 m2, amb 3 dormitoris, terrasses i acabats de 

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

Places de pàrquing en venda per 18.000 euros
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Mini 5 portesRenault Grand Scenic 7 places

Tesla Model 3

Mercedes Clase A AMG Line Mercedes Vito 9 places

La Cambra calcula que els polígons 

de l’entorn facturarien 550 milions si es 

desenvolupés el Pla Director Urbanístic

Gairebé 549 milions d’euros de 

facturació i 2.600 llocs de treball. 

Aquest és l’impacte econòmic di-

recte que, segons la Cambra de 

Barcelona, generaria el ple desen-

volupament del Pla Director del 

Circuit  (PDU) de Catalunya, apro-

vat per la Generalitat el 2016 però 

pendent de desenvolupar. Les da-

des es van exposar dimarts en la 

presentació de l’estudi Desenvolu-

pament empresarial dels polígons 

al voltant del Circuit de Catalunya, 

elaborat pel Gabinet d’Estudis de 

la Cambra a petició de la delega-

ció del Vallès Oriental. Segons els 

càlculs de la Cambra, elaborats a 

partir de la facturació mitjana per 

empresa i treballadors d’altres po-

lígons de referència –com el Parc 

Tecnològic del Vallès–, el desen-

volupament urbanístic dels quatre 

sectors que preveu el PDU perme-

tria la instal·lació de 144 empreses 

–123 de serveis i 21 industrials–, 

que tindrien un impacte directe en 

facturació de 548,7 milions d’eu-

ros. L'impacte indirecte, la majo-

ria per a les poblacions veïnes als 

polígons, arribaria als 970 milions 

i 6.000 llocs de treball. Això faria 

que el valor afegit brut de la co-

marca creixés un 3,5%, i que l’ocu-

pació augmentés un 3,3%. Per ac-

tivitats econòmiques, la indústria 

generaria 210 milions d’euros 

de facturació i 840 llocs de tre-

ball, mentre que les empreses de 

serveis generarien 339 milions i 

1.760 llocs de treball. Més al detall, les o�icines o activitats comercials 
generarien 198 milions i 594 llocs 

de treball; les activitats tecnològi-

ques o educatives, 49,5 milions i 

347 llocs de treball; i les activitats 

recreatives i esportives i els hotels, 

91,2 milions i 821 llocs de treball. 

Carme Poveda, directora d’Anàlisi 

Econòmica de la Cambra de Barce-

lona, valorava dimarts en la presen-

tació de l’estudi com a “molt posi-

tiu” l’impacte econòmic que tindria 

el desenvolupament del PDU per al 

Vallès Oriental, i posava en valor, a 

més, la situació estratègica d’aques-

ta zona per la seva connectivitat 

i proximitat amb Barcelona. Pere 

Rodríguez, alcalde de Montmeló, 

expressava que el Circuit “sempre 

ha estat un bene�ici per al mu-

nicipi i per al país”, i que “ara és 

moment” de renovar l’acord entre 

l’Ajuntament i la Generalitat per fer 

que l’equipament continuï sent un 

motor de l’activitat econòmica de 

la zona. Apuntava que “desenvo-

lupar el PDU és una necessitat”
i assegurava que el compromís de 

l’Ajuntament per tirar el projecte 

endavant “continua intacte”.

També des de la Cambra de Bar-

celona apuntaven que el desenvo-

lupament del PDU –xifrat en 15 

milions d’euros en accessos viaris i 

61 milions en urbanització del sòl– 

contribuiria a la recuperació en un 

moment en què l’administració 

pública ha de prendre el relleu a 

la iniciativa privada. Joan Canadell, 

president de la Cambra, insistia 

que el Circuit, que actualment ge-

nera un impacte proper als 400 

milions anuals, és un pol d’atracció 

econòmic, generador d’inversions 

i d’ocupació, i que “cal apostar-hi” 
perquè sigui “motor econòmic i 
social” i “palanca d’un nou hub
de la mobilitat sostenible”.

El procés, en marxa
Per a Damià Calvet, conseller de 

Territori i Sostenibilitat, desenca-

llar l’entorn del Circuit és un “fac-
tor de progrés i essencial per al 
desenvolupament econòmic del 
país”. En aquest sentit, explicava 

que actualment estan en marxa els 

plans d’urbanització i reparcel·la-

ció dels quatre sectors implicats, 

i no descartava executar el desen-

volupament per fases en funció 

de la demanda. “Les empreses 

necessiten certesa, i el nostre 
paper és tenir-ho tot a punt per 

al moment en què decideixin 
implantar-s’hi”. En paral·lel, Cal-

Sectors
EL PLA DIRECTOR DEL CIRCUIT

PREVEU EL DESENVOLUPAMENT DE

74,7 hectàrees en diversos sectors:

Torre Pardalera (11,1 entre Granollers i 

Montmeló) per a usos comercials, 

ofi cines, tecnològics i d’esdeveniments; 
Can Guitet (34,3 ha entre Montmeló 

i Parets) per a usos 33% industrial i 

66% d’ofi cines, centres tecnològics 
i serveis educatius; Can Riba-Can 
Ninou (29,3 ha a Granollers) per a 

serveis hotelers i usos recreatius i 

esportius; i Palou Sud (26,7 ha a 
Granollers) per a activitats recreatives, 

de lleure i esportives.

Crides a desenvolupar
el PDU del Circuit

vet també recordava que l’anome-

nada Agenda Verda és “la solució 
per a la recuperació econòmica”, 
i en aquest sentit defensava la ne-

cessitat de “plani�icar molt bé”
aquestes actuacions, que “no són 
aïllades, sinó que formen part 
d’una estratègia”, per fer que de-

terminats sectors d’activitat siguin 

tractors econòmics del territori. En 

el cas del Circuit, el PDU marca una 

orientació unitària dels polígons de 

Granollers, Montmeló i Parets per 

projectar el valor de l’equipament, 

que reforça alhora “la prosperitat 

del Corredor Mediterrani”, deia.

Finalment, el conseller d’Empre-

sa i Coneixement i actual president 

del Circuit, Ramon Tremosa, expo-

sava com “una petita injecció de 
capital públic pot generar un 
efecte multiplicador per a les 
empreses i un retorn a l’admi-
nistració que superi amb escreix 
la quantitat aportada”. En aquest 

sentit, deia que la inversió públi-

ca al Circuit té sempre un retorn 

“molt positiu”, i que amb el PDU 

encara seria molt més important. 

“Hem de tenir mirada llarga; en 

10 anys hem triplicat el nombre 
de multinacionals a casa nostra, 
i per sort Catalunya té molts pro-

jectes de futur”, concloïa. ❉ X.L.

EL CIRCUIT  El Departament de Territori assegura que ja té avançats els plans d'urbanització i reparcel·lació
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Els ingressats a l'Hospital per 
Covid-19 s'apropen al centenar
Les darreres setmanes, els casos 

de pacients positius de Covid-19 

ingressats a l'Hospital General de 

Granollers han anat incrementant 

progressivament fins a arribar als 

92 pacients de dimecres, dels quals 

22 estan a les àrees de crítics. Ja la 

setmana passada, amb prop d'una 

vuitantena d'ingressats per coro-

navirus, el centre va activar la fase 3 

del seu pla de contingència davant 

la Covid-19 (que té 5 fases). Així, es 

va adaptant estructuralment i or-

ganitzativament per donar respos-

ta als pacients i poder mantenir, en 

la mesura que sigui possible, l'acti-

vitat habitual no-covid.

Així, s'han habilitat 6 llits més 

d'UCI dels 20 de què es disposava fins ara; s'han destinat 2 plantes i 
una unitat d'hospitalització –5 uni-

tats en total– a pacients de Covid; 
s'han anul·lat intervencions qui-

rúrgiques programades de baixa 

complexitat i s'estan citant visites 

d'atenció ambulatòria de manera 

no presencial i reorganitzant les 

agendes per adaptar-se a les ne-

cessitats assistencials del moment. 

llori la situació és la restricció de 

visites de familiars i acompanyants 

a l'hospital per tal de maximit-

zar la seguretat dels pacients i els 

professionals. En aquells casos en 

què els familiars sí que poden en-

trar a l'hospital, com l'acompanya-

ment de menors d'edat, de mares 

que tenen el seu part a l'hospital 

o d'aquells pacients que es troben en final de vida, cal que segueixin 
estrictament les mesures de pro-

tecció indicades pel centre.

Des de l'inici de la pandèmia 

s'han realitzat 768 altes de paci-

ents de Covid-19, de les quals 31 

la darrera setmana, i s'han produït 

un total de 134 defuncions –4 de 

les quals els darrers 7 dies–. 

SALUT  EL CENTRE HA SUSPÈS INTERVENCIONS QUIRÚRGIQUES I DÓNA CITES NO PRESENCIALS

Convocades 50 places d'infermeriaLa CUP alerta de les retallades de drets
La CUP i altres organitzacions de l'esquerra independentista 

van convocar dilluns arreu del país concentracions en protesta 

per la retallada de drets fonamentals arran del control de la 

pandèmia. A Granollers, la mobilització es va fer a la Porxada amb 

una pancarta que deia Menys toc de queda, més recursos i drets.

SOCIETAT

Aquest fet comporta que, d'una 

banda, algunes visites i proves no 

urgents s'estiguin posposant i, 

d'una altra, que en algunes espe-

cialitats s'estigui incrementant la 

capacitat de les agendes per reduir 

l'espera. D'altra banda, a causa de 

la situació epidemiològica del ter-

ritori, el Servei Català de la Salut 

ha promogut la concentració dels 

parts en determinats hospitals co-

marcals. En aquest sentit, des de 

dilluns i de forma temporal, l'aten-

ció al part de l'Hospital de Mollet 

s'està realitzant a Granollers.

Visites restringides
Una altra mesura que l'Hospital ha pres des de dilluns i fins que mi-

EN TOTAL ES VAN FER 1.286 PROVES PCR A L'INSTITUT

El cribratge massiu que els departa-

ments de Salut i Ensenyament van 

fer dimecres passat a l'Escola Mu-

nicipal del Treball (EMT) de Grano-

llers han fet aflorar 27 positius (i 16 

sospitosos que no s'han acabat de 

confirmar) de les 1.286 proves PCR 

que s'hi van fer –un 2,1%–. Així, tal 

com era l'objectiu, s'han pogut de-

tectar persones encomanades de la 

Covid-19 que són asimptomàtiques 

i s'han pogut aïllar per frenar la ca-

dena de contagis.

Segons les dades actualitzades 

del portal del Departament d'En-

senyament, dimecres hi havia 

21 grups confinats de l'institut, 

la qual cosa implica l'aïllament a 

casa de 482 persones. El regidor 

d'Educació de Granollers, Fran-

cesc Arolas, ha explicat que la mei-

tat dels grups confinats tenen no-

més un positiu, de manera que "la 

transmissió del virus dins dels 

grups dels centres educatius és 

nul·la o gairebé, molt important 

per poder mantenir els centres 

oberts", assegura.

L'EMT és un dels instituts més 

grans de la comarca, amb uns 

1.600 alumnes, a més de 120 do-

cents i una trentena de personal 

administratiu i de neteja.

Dimecres, al conjunt dels cen-

tres de Granollers, hi havia 61 

grups confinats, dels quals 35 en 

instituts –a més dels 21 de l'EMT, 

n'hi ha 8 al Cumella– i 26 en es-

coles –amb 5 i 4 al Cervetó i Po-

nent–. A les Franqueses hi havia 

7 grups en escoles i 1 en instituts, 

concretament a El Til·ler. 

El cribratge massiu aflora 
27 asimptomàtics a l'EMT

Data
Casos confirmats 

per PCR

Taxa confirmats 

per PCR

Risc de 

rebrot
Rt

PCR 

Fetes

18/10/2020 -

24/10/2020
363 580,59 1.270 1,27 2.878

11/10/2020 -

17/10/2020
265 423,84 700,54 1,30 1.692

04/10/2020 -

10/10/2020
173 443,04 765 1,73 1.402

01/03/2020 -

27/10/2020
2.449 3.916,96 28.950

El risc de contagi supera els 1.000 punts

L'índex de contagi potencial (EPG) de la Covid-19 ha superat fa dies els 
1.000 punts i, aquesta darrera setmana s'ha enfilat als 1.270, la taxa més 
alta des que la Generalitat fa públic aquests valors, i prop de 500 punts 
per sobre del conjunt del país. En canvi l'índex de velocitat de reproducció 
(Rt) s'ha reduït d'1,73 a 1,27 contagis per cada persona amb coronavirus.

salut

emt

PAVELLÓ HABILITAT  La setmana passada s'hi van recollir les mostres per a PCR

L'Hospital ha obert la convocatòria de més de 50 places

d’infermeria per incorporar-se els propers mesos, ja sigui 

immediatament per l'augment de casos de coronavirus, o de cara als projectes futurs que s'han de desplegar a finals 
de l'any vinent –ampliació UCI i centre del carrer Girona–. 

Granollers centralitza

els parts que tenien 

l'Hospital de Mollet com

a centre de referència
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Granollers tornarà a tenir, a par-

tir de la setmana que ve, un servei 

nocturn d’urgències al centre de la 

ciutat. Serà a les instal·lacions de 

l’avinguda del Parc, on fins fa uns 

anys ja hi havia hagut aquest servei 

depenent de l'Hospital. Així ho con-

firmava Joan Parellada, director del 

sector sanitari del Vallès Oriental, 

en la reunió d’alcaldes de la comar-

ca que es va celebrar dimecres per 

posar en comú la situació epide-

miològica de la Covid-19 i l’aplica-

ció de les mesures per contenir la 

transmissió. Parellada confirmava 

l’obertura del servei, en format de 

centre d’urgències d’atenció primà-

ria (CUAP), juntament amb un altre 

al Baix Vallès. “Avancem l’entrada 

en funcionament del CUAP que 

hi haurà al nou edifici del carrer 

Girona a finals de l’any que ve”, 

deia Parellada, tot i que provisio-

nalment, i durant poc més d’un any, 

estarà situat a les antigues instal-

lacions de l’avinguda del Parc. Els 

centres d’urgències d’atenció pri-

mària estarà obert de 20 h a 8 h, i a 

han de tenir un efecte sobre la 

transmissió del virus. Joan Pare-

llada confirmava els gairebé 1.000 

punts de risc de rebrot a la comar-

ca, una xifra molt alta que “només 

reduirem si tothom pren cons-

ciència del perill”, deia.

Més proves d'antígens
Anna Aran, gerent de la Regió Me-

tropolitana Nord, explicava que 

actualment s’han començat a fer 

tests ràpids d’antígens als ambu-

latoris i als hospitals, i que l’objec-

tiu és incrementar aquest tipus de 

tests en les pròximes setmanes. 

Pel que fa a les proves PCR, 

la darrera setmana se n’han fet 

15.000 al Vallès Oriental. No obs-

tant això, no es preveuen cribrat-

ges massius i generalitzats com 

els de finals d’agost, perquè “ara 

ja sabem que tenim transmissió 

comunitària”, de manera que ara 

s’orienten els cribratges en col-

lectius vulnerables que es vol pro-

tegir, com els residents en centres 

de gent gran.  x.l.

la majoria s’hi poden fer analítiques 

i radiografies. L’objectiu és “donar 

un cop de mà a l’Hospital” i resol-

dre els problemes de salut urgents 

de baixa i mitjana complexitat i evi-

tar que els desplaçaments a les ur-

gències de l’Hospital, on tenen pre-

ferència els pacients amb urgències 

de risc vital.

En el repàs de les dades epide-

miològiques de la comarca i de la 

regió sanitària, el delegat del Go-

vern a les comarques de Barcelo-

na, Juli Fernàndez, expressava que 

la situació és “crítica i compli-

cada”, i que “el sistema de salut 

té una tensió elevada”. Per això 

justificava les mesures dràstiques 

que s’han pres darrerament i que 

SALUT  EL DELEGAT DEL GOVERN VALORA AMB ELS ALCALDES LES MESURES PRESES DARRERAMENT 

Salut reobrirà el servei
nocturn d'Urgències al centre

Unió de Pagesos ha demanat als 

ajuntaments de Granollers i Cano-

velles, que han suspès els mercats 

alimentaris no sedentaris del dijous 

i el diumenge que rectifiquin i facin 

el possible per mantenir l'accés di-

recte a aquests punts de venda ha-

bituals de productes frescos. El sin-

dicat considera que l'administració 

local pot garantir el control de l'afo-

rament reduït al 30% i fer complir 

les mesures previstes pel Procicat, 

fins i tot en mercats a l'aire lliure, si 

hi posa recursos i, per tant, conside-

ra "prioritaris" aquests canals de 

comercialització més curts i justos 

tant per als veïns com per a la pa-

gesia. Unió de Pagesos remarca que 

els ajuntaments han tingut temps 

d'adaptar-se al pla d'acció de mer-

cats de venda no sedentària aportat 

pel Procicat el 22 de juliol, on la Ge-

neralitat detallava les mesures de 

seguretat per mantenir els mercats, 

com el tancament perimetral amb 

tanques o cintes per garantir l'afo-

rament màxim. 

COMERÇ

Unió de Pagesos 

demana la

reobertura dels 

mercats ambulants

El servei estarà obert 

fins que sigui substituït 

pel nou edifici del carrer 

Girona, a finals del 2021

Restriccions

Carrers i places completament buits de 

22 a 6 h. Aquest és el panorama que ha 

comportat el toc de queda decretat per 

la Generalitat diumenge passat d'acord 

amb una nova declaració de l'estat 

d'alarma per part del govern de l'Estat. 

El toc de queda, vigent com a mínim fins 

al 9 de novembre, ha obligat a avançar 

moltes activitats culturals i esportives, 

i restringeix la lliure circulació de per-

sones en horari nocturn. Durant aquesta 

setmana, el Govern ha apuntat que no 

es descarten altres mesures restric-

tives de la mobilitat si l'evolució de les 

dades no és positiva. La consellera de 

la Presidència, Meritxell Budó, deia 

que el Govern té sobre la taula decretar 

confinaments perimetrals per zones o 

municipis i que no descarta un confi-

nament total durant el cap de setmana. 

El delegat del Govern a les comarques 

de Barcelona, Juli Fernàndez, no va 

voler confirmar hipòtesi després de la 

reunió amb els alcaldes de la comar-

ca dimecres. "És millor no especular, 
ja s'anunciaran en el seu moment les 
mesures que calgui", deia. 

NOU ESTAT

D'ALARMA I TOC

DE QUEDA NOCTURN
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ES NECESSITA 

NOIA AJUDANT 

DE CUINA

La connexió entre el polígon Con-

gost i la ronda Nord de Granollers, 

concretament entre el carrer Pas-

seig de la Ribera i la plaça Francesc 

Macià, va obrir divendres. L’obra, 

llargament reivindicada tant per 

les empreses del polígon com pels 

veïns de Can Calet, ha de suposar 

la pacificació del trànsit en aquest 

veïnat, que fins ara suportava un 

trànsit elevat de vehicles pesants 

que travessaven el barri per acce-

dir al polígon o a la ronda.

Divendres es feia la recepció de 

l’obra per part de l’Ajuntament, 

amb una visita del secretari d’In-

fraestructures i Mobilitat de la 

Generalitat, Isidre Gavín, i del di-

rector general d’Infraestructures, 

Xavier Flores, qui destacava que el 

nou pont sota de la via del tren està 

“integrat a l’entorn” i preparat 

per al futur desdoblament de l’R3.

Gavín apuntava que el nou vial 

“és de curta distància, però re-

sol grans problemes”, ja que 

“millora la connectivitat del po-

lígon i facilita l’activitat econò-

mica”. També afegia que els veïns 

de Can Calet guanyen ara en “des-

congestió, seguretat viària, qua-

litat de l’aire i qualitat de vida”.

En la mateixa línia, l’alcalde de les 

Franqueses, Francesc Colomé, des-

tacava la pacificació del trànsit en 

sector econòmic i industrial del 

municipi”, i recordava que la rei-

vindicació d’aquest accés per part 

de les empreses del polígon es re-

munta a fa més de 15 anys.

Els treballs, finalitzats aques-

ta tardor després d’un any i mig 

d’obres, han tingut un cost d’1,73 

milions d'euros. El vial té prop de 

250 metres de longitud i una ampla-

da total de 12 metres i està format 

per una calçada de 7 metres i vore-

res a cada costat de 2,5 metres. Per 

travessar la línia del tren, s’ha cons-

truït un calaix de formigó armat de 

15 metres de llarg i 5,3 de gàlib.

A més, també s’ha traçat un camí 

per a vianants i bicicletes paral·lel 

a la via del tren en la part nord, 

“d’acord amb la mobilitat que 

volem impulsar en el futur”, deia 

Gavín. A finals de l’any passat, els 

treballs van estar aturats durant 

prop de quatre mesos després que 

l'empresa constructora detectés 

problemes tècnics al subsòl, fet 

que va obligar a corregir el projec-

te tècnic inicial. X.L.

aquest nucli urbà, sobretot al Camí 

Antic de Vic i el carrer del Pont –el 

tram superior al túnel de la ronda 

Nord–, per on deixaran de circular 

vehicles pesants. “Els camions de 

gran tonatge no podran circular 

en superfície entre les rotondes 

de Can Mònic i de Francesc Ma-

cià; si tenim una ronda soterra-

da, és per fer-la servir”, deia.

Finalment, Jordi Deumal, presi-

dent de l'Associació d'Empresaris 

i Propietaris de Polígons Indus-

trials de les Franqueses, agraïa la 

posada en marxa d’una infraes-

tructura “tan important per al 

La Generalitat han posat en marxa 

les obres per construir el tercer 

carril de la C-17 en el tram que 

va de Granollers a Parets en sen-

tit Barcelona. Concretament, els 

operaris estan treballant al carrer 

de la Bassa de Parets, al voltant 

del Brico Depôt, i ja s'ha hagut 

d'inhabilitar una filera d'aparca-

ments del lateral de l'autovia.

El Departament de Territori i 

Sostenibilitat va adjudicar al maig 

les obres del projecte construc-

tiu a Construcciones Rubau, SA & 

Copisa Constructora Pirenaica, SA 

(UTE) per un import de 7.775.782 

euros (IVA no inclòs) i un termini 

d'execució de 14 mesos. També es 

va adjudicar a Innovación y Obras 

de Seguridad Vial, SL la senyalit-

zació, l'abalisament i les defenses, 

unes tasques que han de durar dos 

mesos i que tenen un pressupost 

de 890.220 euros (IVA no inclòs).

Es tracta, per tant, d'uns im-

ports inferiors dels que preveia la 

licitació de Territori, que baixen 

dels 12,27 milions als 10,5 mili-

ons amb IVA inclòs –9.408.697 i 

890.220 euros respectivament–.

En concret, l'ampliació de la cal-

çada es farà en sentit sud, del punt 

quilomètric 14,7 al 18,7, un tram 

que té secció d’autovia amb cal-

çades separades i dos carrils per 

sentit. El tram presenta problemes 

d'inserció, amb molts accessos i 

incorporacions que, segons el pro-

jecte, no compleixen la normativa 

vigent en vies d'aquest tipus. La 

calçada sentit Barcelona consta 

d’un vial lateral que permet els ac-

cessos a les parcel·les i carrers del 

polígon del Pla, a Lliçà de Vall, i del 

polígon Llevant, a Parets. L’àmbit 

del projecte consta de dos enlla-

ços: el primer amb la carretera 

C-35, amb un carril per sentit de 

circulació que uneix Parets amb 

Montmeló, i un segon enllaç amb 

la carretera C-155, que s’inicia en 

aquest punt i discorre amb un car-

ril per sentit de circulació.

El tercer carril és una reivindi-

cació històrica del territori. Fa dos 

anys, el secretari d’Infraestructu-

res i Mobilitat del Departament 

de Territori i Sostenibilitat de la 

Generalitat, Ricard Font, anunci-

ava el compromís de destinar 35 

milions d’euros a la millora de la 

via entre Mollet i Lliçà d'Amunt, 

amb actuacions com l'execució de 

la construcció del tercer carril en 

el tram entre Mollet i Granollers, 

i amb nous enllaços amb Mont-

meló i l’empresa Mango de Lliçà 

d’Amunt, entre d'altres. S.CARRILLO

En marxa les obres del 

tercer carril de la C-17

XAVIER SOLANAS

INFRAESTRUCTURES EL NOU VIAL PERMET DESVIAR EL TRÀNSIT PESANT I PACIFICAR CAN CALET ES TRACTA DEL TRAM ENTRE GRANOLLERS I PARETS EN SENTIT SUD

Oberta la connexió entre el 

polígon Congost i la ronda Nord

VIAL OBERT  El secretari de Mobilitat de la Generalitat va visitar l'obra divendres

S.C.

A PARETS  Els primers treballs s'ha evidenciat al voral de la carretera

L’obertura d'aquest nou accés al polígon coincideix amb el tancament del gual 

de Cal Forcaire, un pas estret i precari que travessa el riu i que fins ara enllaçava 

el polígon Congost amb el Pla de Llerona i Can Castells. El tancament respon als 

problemes estructurals que arrossega i que, després de les darreres pluges, 

s'han agreujat. “L’última tempesta va descalçar el gual per sota i va deixar 

l’estructura malmesa”, afirma l’alcalde, qui afegeix que “és un perill per als 

vehicles i no és segur circular-hi”. A mitjà termini es vol substituir per un pont.

El gual de Cal Forcaire, tancat
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El govern municipal emprendrà 

una ampliació de l'estacionament 

de zona blava i zona verda (de 

residents) que gairebé duplicarà 

el nombre de places actuals. Així 

es va aprovar dimarts al ple, amb 

l'únic vot a favor del PSC, el vot en 

contra de Junts i l'abstenció de la 

resta de formacions.

Les mesures, explicava el regidor 

de Mobilitat, Juama Segovia, es pre-

nen després de fer un estudi sobre 

l'ocupació i la rotació de les places 

d'aparcament, que apunta que el 

44% dels vehicles no es mouen en 

tot el dia i que l'ocupació nocturna 

és del 97%, amb molts vehicles que 

no estan censats a la ciutat, explica-

va. "Els aparcaments dissuasius 

estan saturats cada dia, excepte 

a vegades el del carrer Ramon 

Llull, i això fa que uns 800 vehi-

cles censats no puguin aparcar 

amb l'oferta actual", argumentava.

La proposta del govern local, que 

es farà efectiva a principis de 2021, 

passa per ampliar àrees d'aparca-

ment regulat i modificar tarifes en 

alguns carrers. Així, la zona blava 

passarà de 662 places a unes 800. 

S'habilitarà amb diferents tarifes 

als carrers Roger de Flor, Lluís 

Companys, Francesc Macià, Josep 

Umbert –7 places actualment lliu-

res entre la rambla Josep Tarrade-

llas i el passeig de la Muntanya), i 

al passeig de la Muntanya, al costat 

est, entre els carrers Francesc Ribas 

i Ausiàs March –properes a l'Hospi-

tal–. Segovia assegura que la mesu-

ra "permet dinamitzar el comerç 

de barri, reduir aparcament in-

degut i millorar l'oferta per a ve-

ïns al migdia i la nit". A més, tam-

com una mesura purament re-

captatòria", mentre que Mònica 

Ribell, de Primàries, trobava a faltar 

que els usuaris de l'Hospital puguin 

trobar aparcament a millor preu. 

Segovia reconeixia que la mesura 

"generarà debat durant les pro-

peres setmanes" i assegurava que 

"després, amb el cap més fred, 

es podrà valorar si les mesures 

són encertades o no", deia, tot re-

cordant la polèmica que fa anys va 

generar la transformació de la Car-

retera en illa de vianants. M.ERAS

bé es modificarà la tarifa als carrers 

Minetes (entre Girona i Tetuan) i 

Tarragona, que passaran de blava a 

verda, i al carrer Agustí Vinyamata, 

que augmentarà la tarifa per igua-

lar-la a les places del centre.

Pel que fa a les zones verdes, es 

passarà de 199 places actuals a 

709. Així, s'implantarà l'aparcament 

per a residents als carrers Pius XII, 

Anníbal, Isabel de Villena, Joan Vila 

Ayats, Navarra, Roger de Llúria, Jar-

dí Conrad Saló, Hermenegild Carre-

ga, passeig de la Muntanya –entre 

la plaça de la Font Verda i Francesc 

Ribas– (excepte les places properes 

a l'Hospital), Tarragona i Minetes. A 

més, totes, incloses les ja existents, 

deixaran de ser gratuïtes i tindran, 

deia Segovia, "un preu simbòlic 

d'1 euro a la setmana", és a dir, 52 

euros anuals, destacava la regidora 

de Junts, Amanda Ramos, per argu-

mentar el vot contrari del seu grup.

Núria Maynou d'ERC explica-

va l'abstenció perquè "sense una 

aposta més clara per treure el 

vehicle de la ciutat es pot veure 

Tot i que ja a l'estiu l'Ajuntament 

de Granollers va senyalitzar els 

accessos de la ciutat amb la li-

mitació de circular a 30 km/h, 

aquest dimarts el ple feia un pas 

imprescindible per poder garan-

tir el compliment d'aquesta me-

sura que pretén reduir la conta-

minació acústica i de l'aire, així 

com fer la mobilitat al nucli urbà 

més segura. Així, doncs, el consis-

tori, amb acord unànime, aprova-

va inicialment la modificació de 

l'ordenança municipal de circula-

ció de vianants i vehicles que, un 

cop passats el termini de 30 dies 

d'exposició pública i resoltes les 

possibles al·legacions, quedarà 

aprovada definitivament i esta-

blirà la limitació de 30 km/h a les 

vies de titularitat municipal de 

Granollers (en queda fora la ron-

da Sud) –a 20 als espais de coexis-

tència modal vehicles-vianants, i a 

10, als vials de vianants–.

La nova normativa permetrà, 

doncs, "incorporar mecanismes 

de control i sancions perquè es 

compleixi aquesta limitació", 

recordava el regidor de Mobi-

litat, Juanma Segovia. De fet, el 

responsable municipal de l'àmbit 

assegurava que "caldrà un pro-

cés de pedagogia. Serà difícil, 

sí, perquè ara fàcilment posem 

el cotxe a 50", reconeixia, però 

afegia: "Ens hi haurem d'acostu-

mar perquè cal ser valents per 

afrontar una mobilitat més se-

gura i sostenible", concloïa.

En aquest sentit, la regidora de 

Junts, Amanda Ramos, recorda-

va que amb la Ciutat 30 "només 

es redueix un 10% la velocitat 

mitjana i, en canvi, es millora 

molt la seguretat. El risc que 

un vianant mori si topa amb 

Modificada l'ordenança 
que permetrà controlar 
que se circuli a 30 km/h

ARXIU

MOBILITAT L'AMPLIACIÓ ES VA APROVAR DIMARTS AL PLE I ENTRARÀ EN VIGOR A PRINCIPIS DE 2021 TAMBÉ INCLOU LA PROHIBICIÓ D'APARCAR MOTOS A VORERES

Les places de zona blava i 
verda gairebé es duplicaran

ZONA VERDA  Passarà a tenir un cost per als residents d'1 euro a la setmana

El director general de Ferrocar-

rils de la Generalitat de Catalunya 

(FGC), Pere Calvet, assegurava di-

marts que treure els peatges pro-

pers a Barcelona que en menys 

d'un any finalitzen la seva conces-

sió (C-32, C-33 i AP-7) "no seria 

el més adequat", ja que es per-

drà la "funció reguladora" que 

fan del trànsit d'accés a la ciutat. 

Calvet ha admès que malgrat que 

els peatges han sigut una "font de 

crítica" en comparació a altres 

capitals de l'Estat, la seva supres-

sió pot afavorir el transport pri-

vat i relegar el transport públic.

El debat sobre el model de peat-

ges fa temps que està sobre la tau-

la. Des de Granollers es considera 

bàsic l'aixecament del peatge de 

l'AP-7 a la Roca, ja que suposaria 

reduir el trànsit a la ronda Sud.

El director de FGC diu que 
treure els peatges propers 
a Barcelona "no és adequat"

un vehicle a 30 és nou vegades 

menor que si és a 50 km/h)", 

detallava.

Alliberar espais per a vianants
El canvi a l'ordenança també inclou 

la prohibició de l'estacionament 

de motocicletes i ciclomotorrs als 

àmbits destinats a vianants, amb la 

voluntat, deia Segovia, "d'alliberar 

espais per a vianants i facilitar 

els desplaçaments a peu". De fet, 

ja s'han eliminat les places senyalit-

zades a les voreres i s'han traslladat 

a la calçada, i, un cop aprovada de-

finitivament l'ordenança, els con-

ductors que aparquin a la vorera 

podran ser sancionats.

Aparcar amb control horari
L'acord també inclou l'actualització 

de la normativa pel que fa a noves 

àrees i sistemes de gestió de l'esta-

cionament regulat –zones blaves, 

verdes, i càrrega i descàrrega–. En 

aquest sentit, s'habilitaran algu-

nes places d'estacionament gratuït 

però amb control horari per "in-

tentar acabar amb abusos d'al-

guns vehicles de càrrega que en 

fan mal ús", alertava Segovia. M.E.

ARXIU

SENYALITZACIÓ

Els aparcaments de residents, fins ara gratuïts, costaran 52 euros anuals

Prova pilot
S'IMPLANTARÀ UNA NOVA TARIFA 

DE ZONA BLAVA A L'ENTORN

d'equipaments, com les piscines i el 

Palau d'Esports, que tindrà un preu 

de 50 cèntims l'hora, amb un màxim 

de 3 hores. D'altra banda, també 

es canviarà l'actual app per pagar 

per una de pròpia de l'Ajuntament.
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Només del 15 al 30 d’octubre al teu concessionari Peugeot, vine a conèixer el Nou Peugeot e-Expert i troba el teu vehicle d’empresa amb les millors condicions. Gaudeix d’assessorament professional en tota la nostra gamma. Condicions especials i finançament 

exclusiu per a vehicles en estoc.

PEUGEOT PROFESSIONAL
D I E S

DEL 15 AL 30 D’OCTUBRE

CONDICIONS ESPECIALS I FINANÇAMENT EX

PEUGEOT PROFESSIONAL

ONDICIONS ESPECIALS I FINANÇAMENT EXCLUSIU PER A VEHICLES EN ESTOC

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

L’escolta activa és una capacitat clau 
per tenir una bona comunicació amb 
els companys/es de feina. Aquesta 
habilitat pot ser innata o s’ha de 
treballar amb formació - pràctica i 
una consciència plena en el missatge 
de l’altra persona.

Escoltar i entendre quan l’altra 
persona es comunica requereix 
un esforç cognitiu, tenint cura de 
l’empatia cap a l’interlocutor. Tothom 
dedica molt de temps als propis 
pensaments i en com un explica la 
informació, en lloc d’atendre i situar-
se al lloc de l’altre. Cal percebre els 
sentiments, les emocions, les idees 
i els objectius; aquests aspectes 
s’identifiquen amb el missatge i en 
com s’expressa la temàtica amb el 
llenguatge, el contacte visual, la 
gesticulació, el moviment corporal, 
etc.

Els errors més comuns que limiten 
l’escolta activa són:
· La distracció i la interrupció durant la 
conversa, mentre l’altra persona parla.
· El fet de jutjar les idees, rebutjant 
la validesa del tractat per l’altre i 
imposant la pròpia visió.
· Desqualificar l’opinió sense aportar 
o raonar, oferint ajuda i explicant un 
cas propi sense acabar de rebre tot el 
contingut.
· No observar els senyals verbals (el 
missatge, el to de veu, el tipus de 
llenguatge, etc.) ni les no verbals (el 
somriure, la postura, etc.).

És molt important parlar aportant 
paraules de reforç que transmetin 
positivisme i suport, alhora que cal 
interactuar preguntant per la situació 
o l’estat de la persona mostrant interès 
per l’emissor; sense un ús en excés 
per no desorientar la comunicació. La 
bona gestió de l’escolta activa té molts 
beneficis per millorar la interlocució, 
com per trobar solucions i resoldre 
problemes en lloc de debatre.

EL CONSULTOR DE RRHH

HELPOINT SERVEIS

Consultoria de Recursos Humans

T. 93 170 21 90 

Horari de dilluns a divendres 

de 9 a 17 h.

info@helpointserveis.com 

www.helpointserveis.com

L’escolta activa 
a l’entorn laboral

De cara als impostos, taxes i preus 

públics de 2021, l'Ajuntament de 

Granollers aplicarà "un incre-

ment moderat, sent conscients 

de la sitaució econòmica que 

viurà el país fruit d'aquesta cri-

si que ens ha portat la pandè-

mia", deia el regidor d'Hisenda, 

Jordi Terrades, al ple de dimarts 

en què duia a aprovació la modi-

ficació de les ordenances fiscals 

per a l'any vinent. Així, doncs, si 

a l'anterior crisi econòmica el go-

vern municipal apostava per con-

tenir la pressió fiscal –ho fa fer 

durant 7 anys–, ara la recepta que 

proposa és equilibrar els ingres-

sos d'alguns serveis per evitar 

que siguin deficitaris. En conjunt, 

suposaran un increment fiscal de 

600.000 euros, "necessari per al 

proper exercici pressupostari", 

deia el regidor socialista.

Per això, l'increment més alt 

serà a la factura del servei de 

recollida d'escombraries de la 

ciutat, que el 2021 s'encarirà 10 

euros respecte aquest any (un 

7,4%). L'augment d'aquesta taxa 

es va començar a aplicar en l'actu-

al exercici, quan s'estan pagant 14 

FONT: AJUNTAMENT

ARQUES MUNICIPALS LES ORDENANCES FISCALS PER A 2021 TAMBÉ MODIFIQUEN A L'ALÇA L'IBI I L'IAE, UN 1,5% MÉS QUE EL 2020

El rebut de les escombraries 
augmentarà 10 euros l'any vinent

euros més que el 2019 (un 11,4% 

més). Terrades argumentava que 

la pujada "serveix per cobrir el 

cost dels serveis i els cànons 

que va acordar la Generalitat a 

principis d'any", i indicava, però, 

que s'havien introduït bonificaci-

ons per als ciutadans amb les ren-

des més baixes.

Pel que fa als altres impostos i 

taxes que repercuteixen a la ma-

joria de ciutadans –el que s'entén 

per factura fiscal–, el 2021 també 

hi haurà un increment de l'1,5% 

de l'impost de béns immobles 

urbans (IBIU), la mateixa pujada 

que ja es va produir l'any passat 

i que Terrades alerta que "tindrà 

un increment sostingut durant 

tot el mandat". Amb tot, s'han 

revisat bonificacions, com la re-

ducció dels requisits de renda per 

accedir a la bonificació de família 

nombrosa. El mateix increment  

de l'1,5% es produirà a la taxa de 

clavegueram. Pel que fa a l'impost 

de vehicles (IVTM) es congela, i 

es recupera la bonificació dels ve-

hicles clàssics –més de 30 anys–, 

que enguany s'havia eliminat, si el 

propietari està associat a un club.

L'impost d'activitats econòmi-

ques (IAE) –que tributen les em-

preses que facturen més d'1 milió 

UN MES D'ASSIGNACIONS DELS CÀRRECS 
ELECTES ES DESTINA AL TERCER SECTOR
■ La renúncia d'un mes de les assignacions dels grups municipals ha suposat 
que es destinin 27.800 euros complementaris a les entitats El Xiprer, Creu Roja, 
Estel del matí i la Parròquia Marededéu de Montserrat. La proposta, a petició 
del grup Granollers per la Independència (GxI) - Primàries Catalunya, ha estat 
consensuada per tots els grups municipals, malgrat les crítiques a Primàries. 
"Les millors aportacions no es publiciten", deia el socialista Terrades, mentre 
que Núria Myanou (ERC) i Àlex Sastre (Junts) consideraven que era un bon gest, 
però que el missatge a la ciutadania "no pot ser que aquestes assignacions 

no són importants i la política és sobrera". Amb tot, s'emplaçaven a "estrènyer 

els cinturons i, si cal, retallar l'assignació del proper exercici", deia Sastre.

■ El govern socialista es quedava sol 
en la votació d'aquestes ordenances 
fiscals, que ERC i Primàries refusaven, i 
que mereixien l'abstenció de Junts i Cs. 
La portaveu d'ERC, Núria Maynou, con-
siderava que "no es té prou en compte 

la sacsejada de la Covid; no és mo-

ment d'augmentar la pressió fiscal" i 
detallava algunes de les propostes dels 
republicans que el PSC havia rebutjat: 
la taxa Amazon a les grans empreses 
de comerç electrònic, la suspensió de 
la taxa de terrasses per afavorir bars i 
restaurants, i descomptes per a l'ús de 
la deixalleria. A més, insistia en la tari-
fació social i considerava no es pot pu-
jar el rebut de les escombraries "si no 

s'acompanya d'una millora visible del 

servei". Per la seva banda, Àlex Sastre 
de Junts, també trobava desencertat 
l'augment de la pressió fiscal i apostava 
per una rebaixa a la taxa de les terras-
ses, i demanava un replantejament de 
les inversions, una mesura que tam-
bé proposava Cs, que, amb Primàries, 
demanaven la congelació de l'IBI i l'IAE.

L'OPOSICIÓ LAMENTA 
QUE ES FACI CRÉIXER 
LA PRESSIÓ FISCAL

PIS AL CENTRE Augment € %

Impost / taxa 2020 2021 2020 / 2021

IBIU (98 m2) 296,55 301,00 4,45 1,50

Clavegueram 24,91 25,28 0,37 1,50

Escombraries 135 145 10 7,41

IVTM 12/16 143,88 143,88 0 0

TOTALS 600,34 615,17 14,82 2,47

PIS A LA FONT VERDA Augment € %

Impost / taxa 2020 2021 2020 / 2021

IBIU (90 m2) 267,78 271,80 4,02 1,50

Clavegueram 22,49 22,83 0,34 1,50

Escombraries 135 145 10 7,41

IVTM 12/16 143,88 143,88 0 0

TOTALS 569,16 583,51,17 14,35 2,52

d'euros anuals– també incremen-

tarà un 1,5%, un augment més 

moderat que el del darrer exer-

cici, del 4,5%. També s'eliminen 

les limitacions existents per a la 

bonificació de l'impost sobre plus-

vàlues en el cas de transmissió de 

l'habitatge habitual per causa de 

mort i es fixa una bonificació úni-

ca del 50% –a proposta de Junts–.

Les ordenances fiscals són part 

important dels ingressos que es 

determinaran en el pressupost 

municipal de 2021, que s'haurà 

de portar a aprovació del ple el 

proper novembre. "Serà de con-

tenció, amb un lleuger decreixe-

ment de la despesa", assenyalava 

el regidor d'Hisenda. M.E.
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MICROCRÈDITS A INTERÈS 0%

AJUTS PER PAGAR EL LLOGUER I PER  

A L’ADEQUACIÓ DEL LOCAL A LA NOVA 

NORMATIVA

AJUTS PER A L’EMPRENEDORIA  

I L’AUTOOCUPACIÓ

EMPRESES, AUTÒNOMS 
I PROFESSIONALS 

ENTITATS ESPORTIVES 

AJUTS PER FER FRONT ALS EFECTES DE LA 

PANDÈMIA I EL DÈFICIT DE FINANÇAMENT

AJUTS  
ECONÒMICS
PER PAL·LIAR L’IMPACTE DE LA COVID-19
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La llei d'estrangeria és una tram-
pa per als joves migrants, que 
els condemna a viure en situació 
irregular un mínim de tres anys 
–que han de demostrar que estan 
empadronats al país– abans no 
poden tramitar el NIE, de manera 
que no poden obtenir el permís 
de treball i tampoc tenir accés 
als centres de formació reglada. 
A més, són víctimes d'un injust 
cercle viciós: per tenir el permís 
de residència i de treball cal tenir 
una proposta de feina. 

La fundació El Xiprer fa anys 
que dóna suport a aquestes per-
sones capacitades per treballar, 
però que no poden fer-ho amb 
normalitat, per mitjà del servei 
L'Esmorzar. El Xiprer, però, ha 
volgut anar més enllà de l'atenció i 
l'acollida i ha impulsat el projecte 
FIP –Formació en Integració i Pre-
laboral–, que vol millorar les con-
dicions sociolaborals de les per-
sones en procés de regularització 
de la documentació, amb l'accés a 
una formació i el primer contacte 
amb empreses. "Feia anys que 

perseguíem aquest objectiu: 

donar oportunitats d'estudiar i 

formar-se per trobar feina", ex-

És així com aquest octubre s'ha 
fet el primer curs de mosso de 
magatzem i carretoner, el qual 
han seguit 15 joves d'entre 20 i 30 
anys, que divendres s'examinaven 
i el 100% obtenien el carnet de 
carretoner.

Un nou entrebanc
El curs s'havia de completar 
aquest novembre amb pràctiques 
no remunerades en empreses i 
l'obtenció d'un certificat de pro-

plica la gerent de l'entitat, Natàlia 
Sanchis, qui assegura que va ser 
"parlant amb empresaris amics 

d'El Xiprer que vam veure la 

possibilitat de formar en ofi-

cis que estan molt sol·licitats i 

mancats de personal". A més, El 
Xiprer va obtenir una subvenció 
a projectes de l'empresa Helwett 
Packard, que li ha permès iniciar 
el curs amb la col·laboració del 
centre de formació APEC, CCOO i 
l'Ajuntament.

EL XIPRER

COOPERACIÓ UNA QUINZENA DE NOIS ENTRE 20 I 30 ANYS HAN APROVAT EL CURS TEÒRIC PER OBTENIR EL CARNET DE CARRETONER

El Xiprer inicia una formació 
laboral a joves sense papers

A L'AULA  Una quinzena de joves han seguit la formació de carretoner

fessionalitat. Les pràctiques es-
tan cobertes per una assegurança 
que ha contractat la fundació i 
no suposen cap vincle professi-
onal, sinó que estan subjectes a 
un conveni de col·laboració. Tot i 
això, la burocràcia ha posat de nou 
bastons a les rodes a la formació 
d'aquests joves. Fa una setmana, 
arran de l'assessorament del De-
partament de Treball, han sabut 
que la llei tampoc no permet a 

aquestes persones fer pràctiques 
en empreses, malgrat que no si-
guin remunerades. "Teníem em-

preses que hi volien col·laborar 

i ara ens trobem que la majoria 

de nois no podran anar-hi per 

una llei restrictiva i injusta". 
Només dos dels alumnes, que te-
nen targeta de refugiat, podran 
completar la formació amb pràcti-
ques en magatzems. La resta hau-
ran d'esperar a completar el curs. 
"La formació funciona i ells 

tenen moltes ganes, així que 

farem les pràctiques al nostre 

magatzem, no hi renunciarem",

explica Sanchis. "Sap greu, però, 

que els empresaris no els pu-

guin conèixer, perquè hi ha nois 

que ja fa més de 2 anys i mig que 

són aquí i els podria sortir una 

oportunitat", afegeix. 
Tot i els entrebancs, El Xiprer té 

la intenció de fer un segon curs a 
principis d'any, i estudia si podrà 
disposar dels recursos perquè si-
gui de soldador. M.ERAS

L'entitat denuncia "una llei
restrictiva i injusta" que 
no només els impedeix 

treballar, sinó també fer
pràctiques no remunerades 

EXCURSIONISME

L'editorial Alpina 

publica un doble 

mapa del Montseny

Avui, dijous (18 h), Carlos Her-
nández Castellano oferirà una 
conferència online sobre les 
abelles del Montseny i la seva 
importància per a la biodiversi-
tat. Inscripcions al web munici-
pal granollers.cat.

NATURA

Conferència en línia 

sobre les abelles

El Museu de Ciències Naturals 
ha obert una nova plataforma 
de seguiment basada en la ci-
ència ciutadana, que en aquesta 
ocasió estudia el liró gris –lirons.
org– al Montnegre i el Corredor 
i també al Montseny.

CIÈNCIES

Nova plataforma 

de seguiment per 

estudiar el liró gris

Després de mesos de treball, 
aquest octubre l'Editorial Alpina 
de Granollers ha publicat un nou 
mapa del Montseny, que permet 
descobrir les particularitats del 
massís gràcies a una revisió de 
la xarxa de camins, corriols i 
senders, així com de tots els ele-
ments d'interès natural i etnolò-
gic de la muntanya. En realitat, la 
publicació inclou dos mapes, un 
per al vessant oriental i l'altre 
per a l'occidental, amb carpeta 
de rutes i informació excursi-
onista del Turó de l'Home, les 
Agudes, el Matagalls i la Calma.

Decideixi amb antelació com vol que sigui el seu servei funerari.

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

funeraria@cabrejunqueras.com

Informació facilitada per la Funerària Cabré Junqueras

Defuncions

18/10 Ana Collado Martínez  91 anys 
19/10 Antonio González Rodríguez 64 anys 
19/10 Concepción Valdivieso Pozo  103 anys 
20/10 Encarnación Sola Marín  85 anys
20/10 Elisa M. Consamuyo Villar  47 anys 
21/10 Francisco Rech Pou  87 anys
21/10 Jordi Morales Climent  79 anys
21/10 Agustín Álvarez Rodríguez  87 anys
22/10 Anna M. Julià Montaña     101 anys
22/10 Josep Comas Rifà  94 anys

23/10 M. Natividad Calvo Díez  90 anys 
23/10 Joana Ventura Taulats  96 anys
23/10 Marcel Cruells Corderas     100 anys 
23/10 Ignacio del Palacio López  68 anys 
23/10 Julia Sánchez Muñoz  86 anys 
23/10 Nieves Marg. Jurado Cortés 77 anys
23/10 Amparo Gómez Martínez  90 anys 
23/10 Jacinto Agramunt Andreu  89 anys
24/10 Asunción Giral Sarrablo  93 anys
25/10 José Paredes Boada  49 anys

Les circumstàncies sanitàries han 
obligat el Banc dels Aliments a 
replantejar-se la seva campanya 
d'acapte més important pel que 
fa a volum, el Gran Recapte, que 
s'acostuma a fer sobretot a super-
mercats amb voluntaris que recu-
llen les aportacions de la ciutada-
nia. Enguany, però, el format serà 
molt diferent i prendran el prota-
gonisme les aportacions virtuals. 

Així, la 12a edició del Gran Re-
capte d'Aliments se celebrarà a 
partir del 16 de novembre i es 
podran fer aportacions fins al 16 
de desembre a granrecapteonline.
com. A més, fins al 21 de novem-
bre es farà campanya als establi-
ments participants, on si les me-
sures restrictives ho permeten, 
hi haurà voluntaris explicant el 
Gran Recapte als usuaris. Així, 
els compradors podran fer dona-

GRAN RECAPTE 

LA CAMPANYA ES FARÀ A PARTIR DEL 16 DE NOVEMBRE

IMATGE DE LA CAMPANYA ONLINE

Les donacions del Gran 

Recapte d'Aliments es 

podran fer online o a caixa Enric Botí, delegat de l’ONCE a 
Catalunya, presentava dilluns a 
l'Ajuntament la nova directora de 
l’agència de l’ONCE a Granollers, 
la paretana Rebeca García, de 41 
anys i cega total de naixement. 
García ha estudiat en escoles inte-
grades, amb l’ajuda de l'ONCE pel 
que fa a l'adaptació de materials i 
el suport dels mestres especialit-
zats del Centre de Recursos Edu-
catius de l’ONCE. És llicenciada en 
Dret per la Universitat Pompeu Fa-
bra i màster de Dret d’Empresa per 
la Universitat de Barcelona (UB). 
El 2001 va ser nomenada directora 
de transcripcions braille i sonores, 
i durant 13 anys ha ocupat càrrecs 
de responsabilitat a la delegació 
territorial de l’ONCE a Catalunya: 
cap de recursos humans, directora 
tècnica del servei bibliogràfic i cap 
del departament de coordinació i 
talent, fins a ser nomenada direc-
tora de l’agència de Granollers. 

La paretana

Rebeca García és

la nova directora de 

l'ONCE a Granollers

cions a l'hora de pagar a caixa, a 
través del codi Gran Recapte. Un 
cop finalitzada la campanya, el 
Banc dels Aliments disposarà de 
l'import íntegre per poder adqui-
rir aliments bàsics i distribuir-los 
a entitats socials, com El Xiprer, 
l'Estel del Matí, la parròquia dels 
Frares de Granollers i l'associació 
Maná de les Franqueses. 
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L’Ajuntament dona suport als sectors que tenen  

limitada la seva activitat publicant un llistat  

de paradistes i restauradors

Vols sortir al llistat? Escriu-nos a comunicacio@granollers.cat

Consulta el llistat de paradistes a:

Consulta el llistat de bars i restaurants a:

www.granollers.cat/elmercatacasa

www.granollers.cat/menjarperemportar

Durant tota aquesta setmana i fins 

a l’1 de novembre, el Cementiri 

de Granollers es manté obert de 

9.15 a 17.45 h sense necessitat de 

cita prèvia, tot i que l’aforament 

és limitat i s’apliquen mesures de 

prevenció per la Covid-19. Entre 

d’altres, s'han establert diferents 

itineraris i sentits de circulació i 

s’han habilitat dues entrades i sor-

limitin la seva estada al cementiri 

al temps indispensable. De fet, per 

evitar aglomeracions durant el cap 

de setmana, són molts els veïns de 

la ciutat que des de la setmana 

passada ja han avançat les seves 

visites al cementiri, on l'afluència 

de persones ha estat contínua. 

Homenatge als difunts
L'empresa funerària Cabré Jun-

queras, en col·laboració amb 

l'Associació Nacional de Serveis 

Funeraris (PANASEF), farà diven-

dres un homenatge a les víctimes 

de la pandèmia i als morts durant 

aquest any a través del llenguat-

ge simbòlic de les flors. En l'acte 

es guardarà un minut de silenci 

per les víctimes i es destacaran 

tres espècies de flors per la seva 

simbologia: el crisantem, repre-

sentant l'eternitat, per honrar la 

memòria dels morts; el clavell, per 

l'amistat i l'afecte sincer envers 

les famílies; i la gerbera rosada, 

per l'agraïment a tots els professi-

onals pel seu compromís.

tides diferenciades: una al camí 

del Cementiri i una altra al carrer 

Veneçuela. També hi ha un con-

trol d’aforament als accessos per 

part del personal del cementiri i 

s’han habilitat gels hidroalcohòlics 

per fer desinfecció de mans en di-

versos punts del recinte. No està 

permès menjar ni beure al cemen-

tiri i es recomana als visitants que 

XAVIER SOLANAS

TRADICIÓ L'AJUNTAMENT HA HABILITAT DOS ACCESSOS I HA MARCAT DIFERENTS ITINERARIS

Desenes de persones avancen la 
visita al cementiri per Tots Sants

DESINFECCIÓ DE MANS  Mesures de seguretat sanitària també al cementiri

La Policia Local de les Franqueses han tramitat l’última setmana més de 

70 sancions a veïns del municipi per no portar mascareta o per incom-

plir la prohibició de fer trobades de més de 6 persones a la via pública. 

La Policia Local també ha reforçat el control als establiments que, per 

normativa, no poden oferir els seus serveis de la manera habitual i per 

assegurar el compliment de les mesures especials aprovades per la Ge-

neralitat, com la limitació d’aforaments als comerços i la prohibició de 

no circular pel carrer entre les 22 i les 6 h. 

Més de 70 sancions en una setmana

SUCCESSOS ELS LLADRES HI VAN ACCEDIR SERRANT LA PERSIANA

Nou robatori amb força en
una botiga de l'illa de vianants
GRANOLLERS. Un establiment de 

l’illa de vianants va ser víctima, di-

mecres passat, d’un nou robatori 

amb força al seu interior, el segon 

en només dues setmanes. Es tracta 

de la botiga de roba Exit, situada al 

carrer Anselm Clavé. Els fets van 

passar de matinada, quan un grup 

de cinc persones, segons van enre-

gistrar les càmeres de la botiga, van 

arribar en cotxe fent marxa enrere 

per l'illa de vianants, van estacio-

nar a la porta, van serrar la persia-

na metàl·lica i van accedir a l’interi-

or. D’allà en van treure nombroses 

peces de roba i complements, com 

bosses de mà de primeres marques, 

i en poc més de dos minuts van 

marxar corrents. La manipulació 

de la persiana va enviar un senyal 

d’alarma instantani a la Policia, que 

en arribar al lloc dels fets, en uns 

10 minuts, ja no va trobar-hi nin-

gú. Els propietaris de la botiga van 

denunciar el robatori el mateix dia 

als Mossos d’Esquadra, que ara in-

vestiguen el cas per mirar d’identi-

ficar i detenir-ne els autors. Aquest 

és el segon robatori amb força a 

l’illa de vianants en només dues 

setmanes, ja que a principis de 

mes un cotxe es va encastar contra 

l'aparador d'una botiga de telefo-

nia mòbil també per robar-hi.
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GRANOLLERS. Després d'una tra-
mitació llarga, el ple de Granollers 
ha donat la llum verda definitiva a 
la reurbanització de l'illa de dar-
rere el camp de futbol del carrer 
Girona –ara descampat en què hi 
aparquen vehicles–, delimitada 
pels carrers Agustina d’Aragó, Te-
tuan, Minetes i el camp de futbol. 
Així s'ha aprovat el Pla de Millora 
Urbana (PMU 131) presentat per 
l'empresa Cimexco, SA (del Grup 
Sorigué), que, "quan la promoto-

ra desplegui, serà molt positiu 

per a una zona a la qual li fa mol-

ta falta la presència d'habitatges 

i activitat", assegurava la regidora 
d'Urbanisme, Mònica Oliveres.

La Pla de Millora Urbana del 
sector PAU 131 afecta un àmbit 
de 4.276 metres quadrats, dels 
quals més de 1.500 seran d'espais 
públics, entre zones verdes i viali-
tat. El projecte urbanístic preveu 
un màxim de 103 habitatges, dels 
quals 37 han de ser de protecció 
pública. Concretament, el sostre 
resultant es distribueix en resi-
dencial, 8.074,43 m2 de sostre; 
règim lliure, 5.652,10 m2 i un mà-
xim de 66 habitatges; protegit rè-
gim general 1.614,89 m2 de sos-
tre i un màxim de 25 habitatges, 
i protegit règim concertat 807,44 
m2 de sostre (10%) i un màxim de 
12 habitatges.

A més, després que fa dos anys 
la Comissió d'Urbanisme emetés 

L'Ajuntament ha adjudicat les obres 
de rehabilitació de la Tèrmica, el 
Refrescador i altres espais de Roca 
Umbert –passarel·les de comuni-
cació elevada entre naus, xemeneia 
de maó i passatge d'entrada prin-
cipal–, cofinançades per un fons 
europeu FEDER. Els treballs, amb 
un pressupost global de 790.162 
euros, s'han adjudicat en dos lots.

El primer lot (647.575 euros) 
ha estat adjudicat a diferents em-
preses: Urcotex Inmobiliaria, SLU, 
Constructora de Calaf, SAU Cons-
truccions Àrdis i Formigons, SA, 
i Arcadi Pla, SA. Constructora de 
Calaf és també l'adjudicatària del 
segon lot, amb un pressupost de 
142.586,67 euros.

El projecte turístic integrat a 
Roca Umbert també ha obtingut 
el cofinançament FEDER amb 
una subvenció de 807.734 euros. 
Es tracta de la rehabilitació pa-
trimonial d’elements singulars: 
del Refrescador, de les antigues 
passarel·les entre naus, enllume-
nat ornamental de la xemeneia de 
Roca Umbert i 4 xemeneies més 
del nucli antic de Granollers –que 
permetran crear un itinerari espe-
cífic que partirà de Roca Umbert–.

El projecte preveu la museïtzació 
de la Tèrmica i de diversos punts 
emblemàtics i d’interès de Roca 
Umbert. Tot l’espai es concep com 
un centre d’interpretació a l’aire 

Adjudicades les obres 
del Refrescador i la 
Tèrmica de Roca Umbert

arxiu / ajuntament

URBANISME  EL PLE APROVA DEFINITIVAMENT EL PAU 131 QUE PREVEU UN CENTENAR D'HABITATGES EL PROJECTE DE MUSEÏTZACIÓ TÉ UN COST DE 790.162 EUROS

Llum verda a la urbanització de 
l'illa de darrere el camp de futbol

L'ESPAI  L'illa serveix actualment d'aparcament de vehicles a l'aire lliure

L'Ajuntament de Granollers ha li-
citat els treballs de reurbanització 
i prolongació del carrer Pompeu 
Fabra, amb l'objectiu que connec-
ti amb el carrer Roger de Flor i el 
sector PMU 122 que s'està desen-
volupant. A més, es millorarà l'en-
llaç del carrer Roger de Flor amb 
el carrer Jaume Balmes en l'àmbit 
de la vialitat; s'ampliarà i millora-
rà l’espai del vianant enfront del 
vehicle; es milloraran els serveis 
existents i se'n dotarà de nous, i 
s'afavoreix l'accessibilitat a l'es-
pai públic. 

El projecte, que afecta 795 me-
tres quadrats, preveu un cost de 

99.952,27 euros (IVA inclòs) i un 
termini d'execució de 3 mesos.

El nou vial obert fins a Roger de 
Flor tindrà un carril de circulació, 
una línia d’aparcament a la vore-
ra nord i dues voreres per a via-
nants, una de les quals integrada 
amb la plaça adjacent. D'aquesta 
manera Pompeu Fabra s'obrirà 
fins al carrer Roger de Flor i la 
nova vorera tindrà una amplada 
de 2,20 metres en el costat nord, i 
una amplada variable en el costat 
sud, ja que s’enllaça amb la nova 
plaça. Aquesta proposta també in-
clou incorporar arbrat en el costat 
sud del vial, integrant la plantació 

L'AJUNTAMENT HA LICITAT ELS TREBALLS QUE INCLOUEN L'AMPLIACIÓ DE LA VORERA

La prolongació del carrer 
Pompeu Fabra tindrà un 
cost proper als 100.0000 €

lliure, on es poden visitar els seus 
elements de forma aïllada o com un 
tot, proporcionant al visitant una 
visita immersiva en tant que l’es-
pai ha mantingut la seva estructura 
original. Les actuacions van des de 
la senyalització o la creació d’una 
audioguia, entre d’altres.

L’edifici de la Tèrmica, actual-
ment ja centre d’interpretació, 
que gràcies a l’operació podrà 
completar la seva oferta museísti-
ca, amb nous elements audiovisu-
als que permetran en gran mesura 
recuperar més patrimoni material 
però sobretot valoritzar patri-
moni immaterial, mitjançant per 
exemple els testimonis dels antics 
treballadors de la fàbrica.  m.e.

un informe desfavorable al pro-
jecte, es va redefinir l'ordenació 
urbanística perquè sigui "més 

oberta que la prevista en el Pla 

d'Ordenació Urbanística Muni-

cipal, que beneficiarà els car-

rers de la zona", deia Oliveres.
 Així, el pla preveu que les edi-

ficacions es disposin més lliure-
ment a l'illa, amb la forma d’una 
ela de diferents alçades i profun-
ditats per millorar les condicions 
d'assolellament dels habitatges, 
i els espais lliures es configurin 
amb una placeta al nord, al carrer 
de les Minetes; i un altre espai al 
sud, tocant al camp de futbol del 
carrer Girona, on un vial unirà els 

carrers d'Agustina d'Aragó i de 
Tetuan.

També s'ampliarà en 2 metres 
per la banda est el carrer d'Agus-
tina d'Aragó per compensar la 
supressió de la seva ampliació en 
un àmbit veí que l’Ajuntament im-
pulsa paral·lelament, el PAU-25C. 

Amb motiu de l'aprovació defi-
nitiva d'aquest tràmit urbanístic 
–amb l'abstenció d'ERC i Primàri-
es–, que es va aprovar inicialment 
a l'abril, l'alcalde, Josep Mayoral, 
posava en valor la tasca dels tèc-
nics municipals. "Amb la pan-

dèmia, a pocs indrets s'ha po-

gut aprovar un planejament a 

l'abril", deia. 

n En el marc de les actuacions per un 
canvi de model energètic, la junta de 
govern ha aprovat el projecte d'ins-
tal·lació de plaques fotovoltaiques per 
a l'autoconsum a la biblioteca de Roca 
Umbert. Aquests elements ja s'han 
instal·lat en altres equipaments mu-
nicipals, com el Centre Vallès i l'EMT, 
i el consistori preveu continuar imple-
mentant-los en altres instal·lacions.

LA BIBLIOTECA 
DISPOSARÀ DE PLAQUES 
FOTOVOLTAIQUES

d’arbrat dins la plaça, combinant 
arbrat i arbustiva, plantat en unes 
jardineres de mida gran elevades 
sobre el nivell de paviment de la 
plaça.

A més, es crearà una orellera a 
la cruïlla amb el carrer Jaume Bal-
mes, abraçant l’aparcament en fi-
lera existent, per tal de millorar la 
visibilitat al pas de vianants, i su-
primint les barreres arquitectòni-
ques existents en aquesta cruïlla.

Pel que fa als subministraments 
i serveis, els treballs inclouen 
l'ampliació de la xarxa d'aigua po-
table i es farà una nova xarxa de 
clavegueram en el tram d'ober-
tura del carrer Pompeu Fabra; es 
crearà una xarxa de telecomuni-
cacions municipals per al futur 
cablejat del servei de fibra òptica i 
nou enllumenat públic amb llumi-
nàries led. També s'habilitarà una 
xarxa de reg per degoteig per als 
nous arbres.  

El Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya (TSJC) ha resolt un re-
curs contra l'Ajuntament de Grano-
llers presentat per Orange arran de 
l'ordenança municipal del paisatge 
i la publicitat, que es va aprovar el 
desembre de 2015 amb l'objectiu 
de regular "la qualitat paisatgísti-

ca de la ciutat i les instal·lacions 

a façanes", explicava la regidora 
d'Urbanisme, Mònica Oliveres. 
Orange considerava que això ana-
va contra la llibertat de l'exercici 
de desplegament de les seves ins-
tal·lacions i hi va recórrer davant 
del TSJC, que ara estima el recurs 
perquè en la tramitació hi va faltar 
un informe preceptiu del Ministeri 
d'Indústria, i anul·la l'ordenança. 
Així, ara s'aplicarà la normativa de 
1989, però complementada amb 
textos legals posteriors.  m.e.

Granollers ha contractat l'empresa 
Enegrup Bio-Renovables, SL per-
què executi les obres de construcció 
d'un sistema de calefacció i produc-
ció d'aigua calenta sanitària –xar-
xa de calor–, el subministrament 
d'energia per mitjà d'estella fores-
tal i dos anys del servei de mante-
niment integral de les instal·lacions 
per a subministrament tèrmic de 
set equipaments públics. L'import 
d'adjudicació és de 550.574 euros 
(més IVA), subvencionats al 50% 
pel FEDER, i el projecte té un termi-
ni d'execució de 4 mesos i 20 dies. 
Els equipaments que formaran 
part d'aquesta nova xarxa de calor 
seran la Impremta Municipal, el 
Taller d'Artistes i La Troca de Roca 
Umbert, l'Escola Ferrer i Guàrdia, 
les pistes d'atletisme, El Parquet, El 
Tub i l'IES Carles Vallbona. i

El TSJC ha anul·lat 

l'ordenança de 

publicitat i paisatge

Contractades les 

obres de la xarxa 

de calor i biomassa
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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

L’Eixida, de Granollers, 
fomenta la sobirania cultural

- D’on sorgeix el nom de L’Eixida?

- Joan: El nom va sortir a partir d’una 

pluja d’idees. Volíem un nom que fos fe-

mení i ens va agradar perquè una eixida 

és un espai d’una casa, com un pati inte-

rior, i és un lloc recollit, acollidor, íntim 

però obert, i que és de trobada.

- Què és L’Eixida?

- J: L’Eixida és una associació o més aviat 

un col·lectiu que va néixer el 2017 for-

malment, però que ja portava uns mesos 

gestant-se, i que ve de L’Incult, que era 

un festival de l’agitació cultural que les 

seves primeres edicions s’organitzaven 

des de L’Esquerda, que a la vegada era 

una associació i un casal popular. Algu-

na gent de la qual organitzàvem aquest 

festival, quan vam tancar L’Esquerda, 

vam pensar que volíem seguir fent co-

ses. Quan vam començar a parlar-ho el 

2017 ja apuntàvem a poder fer un pro-

cés a tendir cap a la professionalització.

- I en aquest procés vau contactar 

amb l’Ateneu Cooperatiu.

- Anna: Va arribar un moment en què vam 

veure que començàvem a treballar amb 

una voluntat professionalitzadora. Vam 

conèixer que hi havia el recurs de l’Ate-

neu Cooperatiu i vam pensar que una 

bona manera de veure cap a on podíem 

tirar com a associació i a nivell professi-

onal era a partir del suport de l’Ateneu.

- En quin punt es troba l’assessora-

ment?

- A: Tenim una persona de referència a 

l’Ateneu i estem en un punt de veure la 

viabilitat econòmica del projecte.

- Què pretén fer l’entitat?

- J: El que intentem és treballar en el 

camp de l’educació i la cultura i fer pro-

cessos col·lectius en aquests àmbits, i 

apuntar cap a la sobirania cultural, que 

és que tothom tingui dret, no només a 

gaudir de la cultura que es fa, sinó tam-

bé de crear la seva pròpia cultura.

- Poseu-nos alguns exemples d’activi-

tats en què hi hàgiu participat?

- A: L’Eixida, amb aquesta idea de tre-

ballar en la cultura i en l’educació i en 

la comunitat, hem volgut ser presents 

aquest any en la tercera edició de la 

Fira de l’Economia Social i Solidària de 

Granollers, que aquest any s’ha formu-

lat amb una sèrie de xerrades. Nosaltres 

ens hem encarregat d’aquesta part de 

parlar sobre què té a veure la cultura 

amb l’Economia Social i Solidària. Pa-

ral·lelament, a nivell més professional, 

estem fent el projecte educatiu del fes-

tival Panoràmic de Granollers, que és un 

festival de cinema, fotografia i més. Ja fa 

tres anys que fem la proposta educati-

va i pedagògica, que consisteix a donar 

a conèixer aquest festival entre la gent 

més jove de la ciutat 

i la comarca, i ho fem 

intentant que els joves 

que hi participen siguin 

part activa d’aquest 

festival.

Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental

ENTREVISTA

Les càmeres de l'Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental 
han visitat Granollers per conèixer L’Eixida, qui es defineix 
a les xarxes com una entitat d’agitació cultural itinerant i 
que darrerament està valorant el pas a cooperativa amb 
l’assessorament de l’Ateneu, arran de la seva voluntat pro-
fessionalitzadora. En parlem a Roca Umbert amb els seus 
dos socis, l’Anna Maimir i en Joan Gener.

www.ateneucoopvor.org @ateneucoopvor info@ateneucoopvor.org

LES FRANQUESES. El geògraf i naturalista 

Martí Boada va ser divendres el primer con-

vidat del cicle d'activitats de la plataforma 

Salvem Corró d’Amunt, dedicada a debatre 

idees i alternatives per la sostenibilitat ar-

ran de la futura urbanització del sector C de 

Corró d’Amunt. Boada va fer una conferèn-

cia centrada en el paper de l'agropaisatge i 

la sostenibilitat territorial. Va parlar de la 

necessitat de protegir el medi ambient, que 

“no són només quatre plantes, sinó que 

també té una important dimensió soci-

al”, i va insistir en la necessitat de “pensar 

globalment i actuar localment”. “Avui en 

dia conservar el territori és l’opció més 

progressista”, ja que ens trobem en “plena 

emergència climàtica”, deia. “No es tracta 

d’invocar un passat nostàlgic i tornar a la 

carreta i els bous, sinó de ser conscients 

de l’ús il·limitat d’hidrocarburs que con-

sumim”. En aquest sentit, Boada recordava 

que el 20% de la població mundial consu-

meix el 80% dels recursos del planeta, i que 

les prediccions de futur “són molt preocu-

pants”: els boscos són molt més combusti-

bles que fa uns anys, i bona part del planeta 

tendeix a desertitzar-se. “Un món així no és 

sostenible de cap manera; hem de reduir 

la nostra petjada ecològica”, deia Boada. 

Per això instava a fomentar la producció i el 

consum local, i optar pel menjar de proximi-

tat perquè “aquest és el principi bàsic de 

la sostenibilitat”. Per això, assegurava, “ca-

len sòls agrícoles de qualitat combinats 

amb zones boscoses”, ja que en aquests 

agropaisatges i en la combinació entre bos-

cos i el sector primari és on hi ha “més bio-

diversitat”. En aquest sentit va posar en va-

lor la “marca pròpia i positiva” de Marata 

i Corró d’Amunt. “Entre aquests pobles  i 

el cim del Montseny hi ha 1.600 espècies 

naturals; una riquesa extraordinària que 

desconeixem”, deia, i instava els veïns a fer 

esforços per conèixer els paisatges propers. 

“Valoreu l'entorn immediat, no per loca-

lisme, sinó per entendre el món”, deia. 

Més xerrades i debats
La pròxima activitat de Salvem Corró d'A-

munt serà un debat sobre Quin model de 

territori volem per a les Franqueses, moderat 

per l'arquitecta Fidela Frutos i en què parti-

ciparan Agàpit Borràs, arquitecte i urbanista; 

i Pep Riera, pagès i activista, excoordinador 

d’Unió de Pagesos. Serà el 6 de novembre al 

Casal Cultural de Marata (19 h).  x.l.

MEDI AMBIENT  EL GEÒGRAF OBRE EL CICLE D'ACTIVITATS DE SALVEM CORRÓ

Martí Boada: "Cal valorar l'entorn

immediat per entendre el món"
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L’augment preocupant dels contagis obliga a prendre mesures per mirar de 
capgirar la tendència. Els últims mesos han estat molts els sacrificis que ha 
fet la ciutadania per adaptar-se a una nova realitat que poc ens imaginàvem fa 
uns mesos, des de reduir la socialització a pràcticament zero fins al tancament 
d’escoles a la primavera o el toc de queda nocturn que posa en evidència 
–un cop més– les enormes desigualtats socials. És evident que els virus són 
molt difícils d'aturar i que la responsabilitat col·lectiva és clau. Però també és 
cert que és responsabilitat de l’administració tenir un pla d’acció coherent que
no generi encara més incertesa i, sobretot, que no estigmatitzi determinats 
col·lectius, com els joves o la restauració, mentre el transport públic, per
exemple, continua massificat a les hores punta. Poc es parla de recursos a 
la sanitat o a l'educació, i es debat massa sobre quines mesures restrictives 
s'imposaran, posant al límit els drets fonamentals.

MESURES CLARES I COHERENTS

Editorial

(Sorigué, Saterra, Colomer, Duran), la Gran-

ja Marinette, Cal Tintorer, Mobles Pous, Can 

Farnés, el Fèmina, la magnífica Casa Torre-

badella, la perfumeria i pastisseria can Brus-

tenga, la farmàcia de Can Gasset, Cal Gras, i al 

davant, Can Xirau, la Paradeta (compri ave-

llanes torrades), Can Gurgui, can Carbó Nou, 

el Banco Central Hispano Americano (aten-

ció la cartera), Can Rodoreda, l’Hogar-Luz, la 

Unió Liberal, Can Barbany, l’advocat Canal, 

l’Estanc Cot, can Quirico i La Palma, el Bar la 

Bohèmia i els Mobles Diumaró, Rellotgeria 

Font, Radio Aragonés, Can Prades, el Bara-

to, Casa Oliva (si escolteu i tanqueu els ulls 

podríeu sentir alguna òpera que surt de la 

ràdio de l’avi Oliva), més avall can Peret de 

la Taverna, El Cisne, cal Retratiste i cal For-

ner... i allà al davant, tota ella, trobarà la plaça 

plena de nens, d’avis i de pardals que criden 

i festegen entre les branques dels plataners 

que encara resisteixen.

Ara bé, també li puc indicar de manera 

més fàcil per a vostè. Miri, un cop hagi arri-

bat a la Fonda, enfili cap al sud i trobarà: A 

la dreta l’Orange (no hi entri que l’enreden), 

més avall i a la mateixa vorera, l’Exit, el Mar-

lo’s, el Parfois, el Vives Shoes. A l’esquerra: el 

Tezenis, l’Intimíssim, el Calzedonia, l’Inside, 

el Pull and Bear. I si torna a mirar a la dreta 

el Surkana, l’Oysho, el malaguanyat Museu, 

el Tiger, el Druni, el o la Benetton, l’Okaïdi, el 

Jack Jones i el Kiko Maid of Milano. A l’esquer-

ra haurà deixat el Bossa Nova, el Milaya, La 

Casa de las Carcasas (nom que tant li agrada 

a l'amic Jordi Pagès), l’Yves Rocher i Springfi-

eld… i, yeahhh! allà al davant, tota ella, troba-

rà la plaça plena de nens, d’avis i de pardals 

que criden i festegen entre les branques dels 

plataners que em van veure créixer.

o caminava com sempre, lent i pen-

jat, embolicat entre les branques 

d’uns arbres en perill de mort, fi-

xant-me en les dones de més de 

quaranta-cinc que passaven i omplien el 

carrer de llum i de purpurina. Passejava 

tancat en els meus pensaments, alguns 

bons d’altres tampoc, aleshores se m’acostà 

un home gris dels d’agulla de corbata, re-

llotge car i sabates brillants i em digué:

–Què haig de fer per arribar a la plaça 

dels Caiguts?

I educat, vaig contestar: –D’entrada li 

haig de dir que vostè vol anar a la plaça de 

la Corona, a no ser que en dir “caiguts” es 

refereixi als caiguts en els dies de pluja per 

les relliscades que sofreixen amb el terra 

moll. Miri, jo li podria explicar, si ho vol, a la 

manera antiga i si ho prefereix, d’una mane-

ra, desgraciadament, més actual.

–Tant me fot –contestà el foraster.

–Doncs miri, bon home, ara sou entre Can 

Potafang i Can Gorina, camineu en direcció al 

Minibar, a tocar de Ca la Tuni i en Malàs. Des-

prés, seguiu a llevant, a la dreta deixareu Can 

Baldufes i la Farmàcia Parera, l’edifici mag-

nífic de can March, la botigueta de Can Gaig, 

els pastissos d’en Puigdomènech, can Bosch, 

el Cervetó, la impremta de Joseph, Can Car-

bó Vell i de cop, al davant, la Fonda Europa. 

Deixeu el quiosc de can Molet a una banda i 

aneu a la dreta, avall, cap al sud. Ara sou a la 

Carretera de tota la vida (no en digueu carrer 

Major, si us plau), aneu baixant sota l’ombra 

de les acàcies, a la dreta la Capella de Sant 

Roc i més avall can Sentí i botigues brillants 

J

CARRETERA AVALL

SANTI MONTAGUDDes del balcó

CIBERACTIVITAT Segueix-nos a @DiariSomGRN

Hola @sagalesbus. A l’estació 
de bus de Granollers, guixeta 
tancada i l'única màquina 
expenedora de targetes 
avariada, des de la setmana 
passada. Ho veieu normal?

@perelluispiera @XicsGranollers

Ahir (25/10) feia un any que recuperavem 
el 3d8 i ho feiem a l'assaig. Quedaven dos 
dies per la diada dels @cvg_cat i teniem 
clar que era el moment de suar la camisa 
a l'Aplegador. Els castells té tants bons 
moments que no tots són a plaça!

ls plens d’octubre i novembre 

són les sessions de més rellevàn-

cia política de tot el curs, ja que 

s’hi aproven les ordenances fis-

cals i els pressupostos per a l’any següent. 

La proposta de noves ordenances que ha 

fet l’equip de govern de cara a l’any 2021 

no està a l'altura del moment que vivim i 

no contempla la sacsejada que la pandèmia 

del coronavirus ha tingut en la vida de la 

ciutadania. No ens podem permetre seguir 

fent les ordenances fiscals igual que l’any 

passat, de la mateixa manera que no ho po-

drem fer amb el pressupost. No podem se-

guir fent com hem fet sempre perquè tot ha 

canviat. I per això insistim que la proposta 

d’ordenances 2021 és continuista, poc va-

lenta i no respon a les necessitats de molts 

dels nostres veïns i veïnes.

Així, al Ple que vam fer dimarts passat, 

ja vam reivindicar que ara no és moment 

de presentar unes ordenances orientades 

principalment a apujar taxes i augmentar 

la pressió fiscal als granollerins i grano-

llerines, al teixit comercial, al munt de pe-

tits empresaris i autònoms que tant estan 

patint per seguir endavant. Des del nostre 

grup tornem a insistir en el fet que ens cal 

posar sobre la taula l’aposta per la tarifació 

social, pensar propostes i taxes orientades a 

fer polítiques valentes, progressistes, inno-

vadores, verdes i feministes. Polítiques que 

permetin reactivar Granollers i treballar al 

màxim per evitar que qui més pateix les de-

sigualtats pateixi encara més per sortir-se’n.

En aquesta línia, des d’Esquerra Republi-

cana vam traslladar a l’equip de govern un 

seguit de propostes. D’aquestes, en destaca 

la proposta d’iniciar un estudi per aplicar 

una taxa Amazon a les grans empreses de 

comerç electrònic per revertir-ne l’import 

Republicanisme per reactivar 
la ciutat de Granollers

en el teixit comercial local. Una de les altres 

propostes destacades per tal d’ajudar als 

establiments que pateixen la crisi és la sus-

pensió de la taxa de terrasses durant l’any 

2021. O, un altre element clau, crear una 

bonificació de fins al 95% per als habitat-

ges de renda limitada i aplicar el recàrrec 

de fins al 50% de l’IBI als pisos buits.

Insistim, més enllà de la lluita per pal·li-

ar la situació de crisi del coronavirus, en 

què cal reivindicar les ordenances fiscals 

com una eina de redistribució de la ri-

quesa. La fiscalitat progressista que volem 

serveix per construir un sistema de ben-

estar que hauria de permetre que els que 

més tenen contribueixin per fer possible 

una ciutat més justa, que ofereixi oportu-

nitats a tots i totes en el marc d’una socie-

tat capitalista desigual.

Des d’ERC, afirmem que ens trobem en 

un moment on el consistori ha d’assumir 

que els ingressos es veuran reduïts i ens 

caldrà ser imaginatius per trobar altres 

fonts de finançament. En aquest sentit, 

haurem de ser valents per superar la rigi-

desa de les lleis estatals que limiten molt el 

marge d’actuació del món municipal. Tot i 

això, el recent desbloqueig dels romanents 

municipals, que en el cas de Granollers és 

superior als 25 milions d’euros, hauria de 

permetre compensar aquesta reducció en 

la recaptació dels ingressos municipals.

Alhora, els moments de crisi i emer-

gència que vivim, requereixen del màxim 

consens polític, també en aquells consis-

toris on hi ha una majoria absoluta. Així 

va ser, per exemple, quan vam construir 

les bases del Pacte de Ciutat. Dit això, 

però, lamentem la nul·la predisposició de 

l’equip de govern per arribar a un acord 

per l’aprovació d’aquestes ordenances. 

De fet, lamentem que no n’hem ni parlat 

seriosament. En democràcia, la majoria 

absoluta no els eximeix de fer política, i 

encara menys en moments tan complicats 

com els que vivim.

E

NÚRIA MAYNOU
Portaveu del grup municipal 

d'ERC-AM a l'Ajuntament
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ÀNIMA DE GRANOLLERS
Carrer Girona, 4 (davant del Bingo)
93 870 42 91
Cafeteria i restaurant amb plats de 
cuina d'autor. Menú a 12 € i cafès 

per emportar.

L'horari del menú és de les 13 h a les 
15.15 h de dilluns a divendres

BAR LONDEN
Carrer Camp de les Moreres, 1
93 879 10 05 
londen.convivialis.com (carta)
Entrepans, tapes i carns a la brasa. 
Servei per recollir i a domicili. De di-

vendres a diumenge, de 20 a 23 h.

Facebook: Bar Londen
instagram.com/barlonden

BAR MORANA 
Carrer Mallorca, 10
658 97 52 37 (telèfon i whatsapp)
Comandes per recollir i a domicili. 

Obert de dilluns a divendres de 7 a 

22 h, dissabtes de 8 a 14 h i de 19 

a 23 h. Entrega a domicili feiners de 

12 a 15 h i de 19 a 22 h. Dissabtes 

de 19 a 23 h. Comanda mínima 9 €. 

CA L'ESPINASA
Carrer Anselm Clavé, 81-83
93 870 06 09 (whatsapp)
Cafès, entrepans, panellets, pastis-
seria. De dilluns a dissabte de 8:00 a 

14 h i de 16:30 a 20:30 h. I diumenge 

i festius de 8 a 14 h. Tot per empor-

tar o per dur a domicili.

Facebook: @Calespinasa

CAN PIBET
Carrer Conestable de Portugal, 37
658 16 33 35 (telèfon i whatsapp)
Instagram @canpibet
Menjar per emportar. Promoció d'es-

morzars. Menú complet. Plats únics. 

Empanades argentines. Sandvitxos 

de molla argentins. Els dijous, arròs 

Mar i muntanya. Horari de dilluns a 
divendres de 7.30 a 17.30 h.

CASA RICO
Carrer Corró, 36
654 215 648 (telèfon i whatsapp)
Cuina tradicional catalana i de tem-

porada. Servei de menjar per endur. 

>> ELS DIARIS SOMGRANOLLERS I SOMLESFRANQUESES I LA XARXA DE DIARIS SOM* IMPULSEN AQUESTA INICIATIVA DE SUPORT AL SECTOR LOCAL 

Comandes: mínim una hora abans.

Facebook: casaricogranollers

CERVESA SOBRE TOT
Carrer Alfons IV, 69 
93 879 46 69 · 661 922 539
cervesasobretot@hotmail.com
Especialitzats en cervesa artesana 
de fàbrica pròpia i cerveses d'im-
portació. Botiga oberta de dilluns 

a dissabte de 17.30 a 20.30 h. Es 

poden adquirir a la botiga o rebre a 

domicili. 

CUYNES RESTAURANT
Carrer Marià Sans, 20 
93 861 30 37 
Cuina tradicional catalana, produc-
te de proximitat i temporada. Espe-
cialitats: fricandó de vedella amb 
moixernons, arròs de pagès a la 
cassola, bunyols de bacallà, peus de 
porc farcits de bolets i mousse de 
foie, bacallà a la llauna, xai rostit de 
l’època medieval, platillo de callos i 
caneló de rostit. 
Menjar per emportar (per encarre-

gar cal trucar abans per telèfon). 

Cap de setmana de 12.30 h a 16 h.

EL 19
Plaça Lluís Perpinyà, 19
653 32 11 98 (també whatsapp)
93 017 87 83
Tapes casolanes, paelles i fi deuàs.
Instagram: @El19Granollers

EL LOCALET 
Carrer Alfons IV, 48
677 488 499
Cuina casolana de mercat.
De dilluns a divendres, take away,  de 

7.15 a 15 h, de cafès, begudes i en-

trepans. També plats per emportar 

(preus a partir de 4 € i fi ns a 5,50 €).

EL MIRALLET
Plaça de la Porxada, 39
93 870 05 47 · 665 647 915
Gratinats, plats calents i freds, trui-
tes, remenats i entrepans. Plats ve-
getarians i vegans i sense gluten. 
Take away. Consulteu els plats a:

facebook.com/ElMiralletCat

instagram.com/elmiralletrestaurant

Encàrrercs de dimarts a dissabte 
de 9 a 21 h. Horari de recollida (cita 
prèvia): de 9 a 15 h. Divendres i dis-
sabte vespre de 19 a 22 h.

EL TRABUC
Camí de Can Bassa, 2
93 870 86 57
www.eltrabuc.com
Cuina tradicional catalana
Servei de menjar per emportar

Horari de comandes: d'11 a 21 h. 
Horari de recollida: de 12.30 a 14.30 
h i de 20 a 22 h.

ENCONTROS GRANOLLERS
Plaça. Lluís Perpinyà, 20
93 858 72 73
encontrosgranollers@gmail.com
Gastrobar de tapas gallegues com 
pop, orella, lacón, empanades... Es-
morzars i cafès, vins i cerveses.
Horari: de dilluns a dijous de 7.30 a 

20 h; divendres, de 7.30 a 22 h; dis-

sabtes de 8.30 a 22 h, i diumenges 

de 10 a 15 h.

Podeu consultar la carta al seu perfi l 
d'instagram: encontrosgranollers

FONDA EUROPA
Carrer d'Agustí Viñamata, 2
938 700 312 
restaurant@fondaeuropa.eu
Cuina catalana de tradició popular.
Destacats del servei take away (que 
gestionen directament) & delivery: 
croquetes, canelons i la Paella Pa-
rellada. Horari: dissabte i diumenge 
de 13 a 16 h. Comandes presencials 
(l'hotel segueix obert), per telèfon i 
e-mail. Servei delivery: @ubereats.

GRAN OLLA RESTAURANT
Avinguda Francesc Macià, 300 
Hotel Granollers
93 879 51 00
www.restaurantlagranolla.com
Per emportar de dilluns a diumenge. 

Menú 10 €. Comandes de 7 a 12 h i 

recollida de 12.30 a 14.30 h. Carta 

disponible a lacarta.rest/granolla/
facebook.com/restaurantgranolla 

L'ARTESANAL 
Slow down & eat real food
Plaça Josep Barangé, 4 
93 879 26 18 · info@lartesanal.cat
Cuina casolana basada en produc-
tes de proximitat, ecològics i de 
temporada, seguint la fi losofi a del 
moviment Slow Food i km. 0. També 
cervesa artesana i vins naturals.
Comandes per telèfon, mail o ins-

tagram abans de les 12 h i abans 

GRANOLLERS
Aquell cafè i entrepanet de bon matí que ens carrega 

les bateries pel que resta de dia. Aquell menú diari que 

ens fa sentir com a casa. Aquelles celebracions i àpats 

familiars que gaudim en el nostre restaurant favorit. 

Aquelles viandes exòtiques que vam descobrir en un 

establiment de nom impronunciable i que ara formen 

part dels nostres plats estrella. Aquells platets i 

vermuts que donen als diumenges al matí un aire 

especial. Un patrimoni gastronòmic irrenunciable que 

ara es veu en perill a causa de les restriccions 

temporals a bars i restaurants per la pandèmia. 

Per aquest motiu, des de SOM* impulsem una 

campanya per potenciar els seveis a domicili i per 

endur dels bars i restaurants de Granollers i les 

Franqueses. Ja ho vam fer per Sant Jordi amb l'exitosa 

iniciativa llibreriesobertes.cat per fer costat les 

llibreries en ple confinament. Ara toca donar suport al 

sector local de la restauració. Aquests dies, sempre 

que puguem, prohibim-nos cuinar i ajudem als què 

sempre han estat al nostre costat per fer-nos gaudir del 

menjar. Perquè ara i en el futur volem que els fogons 

no s'apaguin, volem les #cuinesobertes

TRIA QUÈ VOLS I FES LA TEVA COMANDA 

PUJA-HO A XARXES #CUINESOBERTES

CONVIDA A D'ALTRES A PARTICIPAR-HI

1

2

3

Ara més que mai fem costat als 
bars i restaurants de proximitat 
i gaudim de la seva oferta 
gastronòmica. Fem-ho viral!

#cuinesobertes
   No deixem que s'apaguin els fogons

Una iniciativa de SOM* Amb la col·laboració de Amb el suport de



dj, 29 octubre 2020 17

AFEGEIX-TE GRATUÏTAMENT AL WEB

Des de SOM* hem habilitat el web cuinesobertes.cat per tal que bars 
i restaurants puguin ser contactats de forma senzilla pels usuaris. 
El web recull el tipus de cuina, horari de servei, xarxes socials dels 
establiments i telèfon, mail i/o web. Els establiments es poden 
segmentar per proximitat respecte de l'usuari, servei que ofereixen 
(per dur a domicili o per recollir) i per població. El web interactiu, 
desenvolupat per RoninEstudi (www.ronin.cat), es pot consultar en 
versió clàssica i en format adaptatiu des de dispositius mòbils. Bars 
i restaurants de la comarca s'hi poden inscriure lliurement entrant 
al web i els que ja hi consten poden sol·licitar la modifi cació de les 
dades existents a través del mail publicitatdiarisom@som.cat.

>> ELS DIARIS SOMGRANOLLERS I SOMLESFRANQUESES I LA XARXA DE DIARIS SOM* IMPULSEN AQUESTA INICIATIVA DE SUPORT AL SECTOR LOCAL DE LA RESTAURACIÓ              LOCALITZA I CONTACTA AMB AQUESTS ESTABLIMENTS AL WEB CUINESOBERTES.CAT

de les 20 h de dilluns a dissabte, i 

diumenges migdia. Carta disponible 

a instagram (@lartesanal2016) i fa-

cebook.

Horari de recollida: de 13 h a 14:30 h 
i de 20 h a 21:30 h

LA CLANDESTINA
Avinguda Europa, 28 
603 61 35 11 · 93 846 57 85 
www.laclandestinarestaurante.com
Restaurant de proximitat amb pro-
ducte ecològic i fresc. Entrepans per 

esmorzar i menú setmanal per recollir 

o a domicili. Feiners de 7.30 a 17 h.

instagram: laclandestinagranollers 
facebook: laclandestinagranollers

LA COOKESSA BIO
Carrer Ponent, 25 
93 135 21 36 
lacookessabio.com (menús)
Cuina vegana, km. 0 i amb compro-
mís bio. Tota la seva carta en ser-

vei take away  i delivery. Comandes 

al formulari del web amb 24 hores 

d'antelació. Lliurament feiners de 13 

a 15 h. Cost delivery 5 € (gratis si la 

comanda supera els 40 €).

Instagram: lacookessabio

LA LÖLA CAFETERIA
Plaça de la Porxada, 40
93 119 03 98 
Esmorzar: packs per 2,50  €, cafès, 

entrepans, infusions, sucs de fruita 

natural, chai latte, frappes. Menús 

migdia per 9,90 € (inclou aigua  i pos-

tre). Berenars: pastissos casolans,  

xocolata calenta, creps, gofres...

instagram.com/lalolagranollers

LA MAGRANA + EL CUIT
Carrer Joan Prim, 6
93 870 38 47 (La Magrana)
93 870 92 38 (El Cuit)
info@lamagrana.cat
Menús per emportar i a domicili 

(menú Magrana o menú El Cuit, 20 

€ i menús migdia, 12 €). Consulta els 

menús a les bios de whatsapp i a Fa-

cebook. Automagrana: També pots 
passar a recollir el teu menú amb 
cotxe al carrer Tarafa, 3. 

Instagram: @lamagrana / @el_cuit

facebook: elcuit

facebook: lamagranarestaurant

LAYÓN RESTAURANT
Plaça de la Caserna, 3
93 879 40 82
Cuina catalana i de mercat. Servei de 
recollida al restaurant i take away.
Horari: de dilluns a diumenge de 13 
a 15 h i divendres i dissabtes també 
de 20 a 21.30 h

LES ARCADES
Carrer Girona, 29
93 870 91 56 · 690 06 36 39
lesarcadesgranollers.com

Paelles,  tapes, carns, arrossos. Pro-
ducte de proximitat i de temporada. 
Delivery i take away. Comandes su-

periors a 60 €, ampolla de vi gratuï-

ta. Horari de dimarts a diumenge, de 

10.30 a 15.30 h. Divendres i dissab-

te també de 19 a 22.30 h.

Instagram: restaurante_les_arcades

MEZZA LUNA 
Carrer Foment, 2
93 879 52 23 (comandes)
www.lamezzaluna.es (inclou carta)
L'autèntica cuina italiana amb re-
ceptes originals de diverses regio-
nals. Pizzes i pasta fresca i casolana.
Servei a domicili gratis i take away 

(promoció beguda gratuïta per cada 

plat que t'emportis). 

MONTAGÚ GRANOLLERS
Carrer Joan Prim, 37
93 013 91 14
www.montagugranollers.com
Tapes, amanides, sandvitxos, ham-
burgueses i entrepans. Comandes a 

través del web, per telèfon i per Just 

Eat. Per emportar o a domicili. Tam-

bé servei a Canovelles. 

Horari: de dilluns a dijous de 19.30 
h a 23 h, divendres i dissabtes de 
19.30 h a 00 h. Diumenge tancat.

NAGUABO
Carrer Joan Prim, 1 · 93 870 78 48
www.naguabo.cat/per-emportar 
(per consultar la carta)

Pizzes, grill i cuina catalana.
Recollida al local cada dia de 12:30h 

a 15h i de 20h a 22:30h, excepte di-

lluns nit i dimarts tot el dia.

Facebook: NaguaboRestaurant

NALTRUS RESTAURANT
Carrer Alfons IV, 77 
93 013 49 25
Cassoletes de cuina catalana sana, 
natural i sense gluten.
Menú per emportar. Horari: de dime-
cres a diumenge d’11 a 15 h

ÑAM-ÑAM RESTAURANT
Carrer Joanot Martorell, 34
645 053 916 (whatsapp o trucant)
Menjar per emportar i entrega a do-

micili. Cafès, begudes i entrepans. 

Especialitat en diferents tipus de 

paella fetes per encàrrec. 

Instagram: nam.namgranollers
Facebook: ñam ñam granollers

OS GALEGOS
Travessia del Lledoner, 9
93 840 30 39
www.osgalegos.com
Cuina gallega, paelles i marisc. Ho-

rari de dimarts a diumenge, de 10.30 

a 15.30 h. Divendres i dissabte tam-

bé de 19 a 22.30 h.

instagram: osgalegosgranollers 
facebook: osgalegosgranollers

OSTRYA CELLER DEL FERRER
Carrer Joan Prim , 177
93 625 39 13 · 616 50 40 44
www.ostryacellerdelferrer.com
Cafeteria i entrepans per emportar, 
menú  i carta. Comandes fi ns a les 
12 h. Horari provisional  de 9 a 14 h i 

de 18 a 21 h de dimarts a dissabte, i 

diumenge de 9 a 14 h.

Instagram: @ostryaceller
Menú i carta disponible a:
lacarta.rest/ostryacellerdelferrer 

PARRILLA ARGENTINA EL QUINCHO
Carrer Montseny, 4 
(centre comercial El Nord)
685 835 725 (whatsapp i trucades)
93 840 58 65
Cuina típica argentina. 'Parrillas', 
'combos' i ofertes a domicili.
Horari comandes: de dilluns a diu-

menge de 12 a 15 h, i divendres, dis-

sabte i diumenge nits, de 20 a 23 h.

Enviament gratuït a Granollers, la 
Torreta, les Franqueses, Canovelles 
amb comanda mínima 15 €.
També opció recollir al restaurant.

RESTAURANT D.O.
Passeig de la Muntanya, 2
938 418 580 · 679 463 928 
Menú i carta amb producte de tem-
porada i de proximitat.
Take away de dilluns a dissabte. Re-
serves per telèfon fi ns a les 12.30 h.

RESTAURANT EL CISNE
Carrer Anselm Clavé, 77 
93 870 60 38

Cuina de la Mediterrània i de tempo-
rada, especialitat en paella, fi deuàs 
i carns. Per emportar, els migdies: 

dimecres, dijous i divendres (menú i 

carta), i dissabte i diumenge (carta).

RESTAURANT EL FOGÓN 
Carrer Emili Botey i Alsina, 14
93 870 69 91
Cuina mediterrània. Per emportar: 

esmorzars, menú diari i tapes. Hora-
ri: de 8 a 16 h de dilluns a dissabte.

RESTAURANT LE VISÓN
Carrer Primer Marquès de les 
Franqueses, 40 
93 178 78 60  · 671 92 46 96 
Pollastres a l'ast. Menjar per endur, 

sempre per encàrrec. Dilluns tancat.

RESTAURANT 
TORRE DE LES AIGÜES
Camí de la Torre, s/n · Palou
938706945 · 625428826
Cuina de mercat, amb arrossos, car-
gols, peix i brases. Tenim menú diari 
de 18 €. Horari de dimarts a diven-

dres de 10 h a 14.45 h. Dissabtes i 

diumenges d'11 h a 14.45 h

SAN FRANCISCO
Carrer Mare de Deú de Núria, 22
625 744 990 · 93 879 24 58 
www.sanfranciscorestaurante.com
Cuina mediterrània. Feiners menú de 

migdia (11 €). També servei a domi-

cili. Reserves fi ns a les 11.30 h.
facebook.com/sanfranciscocuina-
mediterranea

TÀBATA RESTAURANT  
Carrer Corró, 15
931 137 603 · 622 405 352
Cuina casolana amb productes de 
proximitat. Especialitats en arros-
sos de carn, peix i de temporada. 
Postres casolans i pastissos d’ani-
versari. T’ho portem a casa o podeu 

recollir-ho al restaurant. Horari de 
dimarts a dissabte de 20 a 23 h. Di-
vendres dissabte i diumenge, també 
de 12 a 15 h.
Instagram: @tabata_restaurant

TOLINO BURGER RESTAURANT
Plaça de l'Església, 5, local 2
93 625 07 02
www.tolinorestaurant.com
Cafeteria i restaurant. Especialitat: 
hamburgueses amb arrels mediter-
rànies amb un toc rústic. Horari de 

distribució a domicili: de dimarts a 

diumenge de 12 a 16 h i de 19 a 23 h. 

Comandes per recollir a restaurant a 

través de la web, telèfon o Just Eat.

TULUM
Carrer Princesa, 65 · 652 897 376
tulumgranollers.com
Menjar mexicà. De dijous a diumenge. 

Comandes superiors a 30 €, beguda 

gratuïta (refresc, cervesa o vi). Opció 

a través de Just Eat i Uber Eats. 

Instagram: tulum.granollers (carta)

XAVISAN ENTREPANS
Carrer Girona, 21
93 879 44 17 · www.xavisan.com
Frankfurts, tapes i entrepans
Servei per recollir i a domicili propi 
amb motos elèctriques (es cobrarà 
en efectiu). Horari migdia de 12 a 16 
h i tarda de 19 a 23 h.
Instagram: frankfurtxavisan

BAR FELIPE
Carretera de Ribes, 138
93 768 46 15
Cafeteria. Horari de 4.30 a 21.30 h, 

dissabtes de 5.45 a 21.30 h i diu-

menges de 5.45 a 11 h.

BAR LOSANTOS
Carretera de Ribes, 97
667 617 857 
Entrepans i cafès per emportar.
Facebook: @Bar Losantos

BAR LIBÈL·LULA
Carrer Sant Joaquim, 65 · Corró
d'Avall · 647 891 694 
Cuina tradicional i hindú.
Plats del dia, de cap de setmana i  

carta hindú (per encàrrec) i la nostra 

carta de sempre. Instagram: barli41

BAR RESTAURANT TRÉBOL
Carretera de Ribes, 201

LES FRANQUESES
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CASAL CULTURAL BELLAVISTA
Carrer d'Astúries, 1
93 846 44 88 (encàrrecs)
Cafeteria del casal. Tots els dies de 
10 a 20 h. Menú diari per endur. 

CASAL CULTURAL CORRÓ D’AVALL 
Plaça Mossèn Pere Baixeras, s/n
689 618 423 
Cafeteria, tapes i entrepans de 9 a 
11 h de 12 fi ns a les 22 h (o fi nalitza-
ció de les activitats). Tots els dies.

EL CAU.CAT
Carretera de Ribes, 105 
93 169 86 09 · somelcau@outlook.es
Plats guisats i tapes per recollir.
Horari de recollida: de dimarts a dis-
sabte de 10 a 15 h i de 19 a 22.00 h.
Diumenge, de 10 a 15 h.

EL PADREGÀ BAR RESTAURANT
Can Bufí Xic, Cami antic de Vic, s/n

CANOVELLES

93 849 51 53
Menjar casolà per emportar.
Instagram: bartrebol201

CAFÈ RESTAURANT MAS COLOMÉ 
Carrer Can Mas Colomé, 6 · Corró 
d'Avall
93 840 35 36 · 661 358 704
Cuina fresca i casolana, entrepans i 
hamburgueses. Menús equilibrats.
Menú feiners, 12,90 €, menú nit fei-
ners 13,90 €.; menú divendres nit, 
dissabte i festius, 15 €. Menú fi xe 
disponible al facebook @Mas Colomé 
i plats del dia als stories.

CAN MOI 
Carrer Andalusia, 103
93 840 91 86
www.canmoi.com
Menjar per endur. Pollastres a l'ast.
barcanmoi@gmail.com

RESTAURANT CAN RAIGUER V
Carrer França, 18, nau 7 · Llerona
93 846 87 81 · 635 779 963
Menjar per emportar.

RESTAURANT F3
Cami Antic de Vic, 25. 
93 846 88 97 
635 44 37 78 (whatsapp)
restaurantef3@hotmail.com
Menú diari casolà, plats combinats, 
entrepans freds i calents. Cafès per 
endur. Obert de les 6 h a les 17 h.

RESTAURANT LA BOTERIA 
DE CORRÓ
Carrer Sant Joaquim, 86 · Corró 
d'Avall · 93 849 44 24 
664 58 28 58 (whatsapp)
restaurantlaboteria@gmail.com
Cuina mediterrània, especialitat en 
arrossos i carn a baixa temperatura. 
Menú diari take away 12,50 € (menú 
cap de setmana, 17,90 €). Horari: de 
dimarts a diumenge de 13 h a 16 h.

RESTAURANT LLERONA
Carrer Catalunya, 41· Llerona
625 619 396
Menú diari i esmorzars
Comandes de 7 del matí a 16 h.

RESTAURANT SANT JOAN
Carretera de Ribes, 4, local 2-3 
(Edifi ci Nec) · 93 861 82 09
Paelles, tapes, canelons, croquetes.
Menjar per emportar, només dissab-
tes i diumenges. Comandes des de 
les 10 h. Recollida de 13 a 14 h.

RESTAURANT XINÈS TRES
DELICIAS
Carretera de Ribes, 189-193
93 849 97 23 
res.tresdelicias@hotmail.com
Menjar asiàtic per emportar.

SITGES RESTAURANT 
Plaça de l'Espolsada, local 2
938 49 53 50 · 696 745 782
www.sitgesrestaurante.es
Cuina tradicional i de mercat d'alta 
qualitat. Especialitat en arrossos 
(caps de setmana) i menú diari amb 
plats de carta.
Horari de 13 a 16 h i de 20.30 a 23 h.
Diumenge migdia. Dilluns tancat.

THE BERVIS BAR
Carrer Llevant, 9-11 · Llerona
696 484 430 (telèfon i whatsapp)
Cerveseria de tapes, vermuts i me-
nús. Per emportar (nachos, braves, 

xips d'albergínia, paelles, mandon-
guilles amb sipia...).
Facebook: @theBervisBar

XAVISAN LF
Plaça de l'Espolsada, 4-5
93 861 69 04 · www.xavisan.com
Frankfurts, tapes i entrepans
Servei per recollir i a domicili propi 
amb motos elèctriques (es cobrarà 
en efectiu). Horari migdia de 12 a 16 
h i tarda de 19 a 23 h.

        
   

BAR GRANJA INDUSTRIA
Carrer Indústria, 33 (Barriada Nova)
651 59 70 60
Servei de recollida. Horari de 5.30 a 
20 h, dissabtes de 8 a 14 h de 17.30 
a 20 h, i diumenge de 8.30 a 15.30 h. 
Facebook: Bar Granja Industria

BAR TETUÁN
Carrer Molí de la Sal, 36
632 08 58 74
Recollida. De 8 a 23.30 h cada dia.

BOCACTORIA
Carrer Pi, 25-27 (la Barriada Nova)
93 846 76 97
bocactoria.com (inclou carta)
Hamburgueses i pizza. Servei a do-
micili i recollida. Comandes a domi-
cili import mínim 12 € (suplement 15 
cèntims per cada producte).

EL LOCAL
Carrer Nord, 35 (Servei de bar 
Equipament juvenil) · 608 21 57 81
Entrepans de salsitxa, frankfurt i es-
pecials, hamburgueses, amanides i 
postres. Servei a domicili i recollida. 
De 19 a 24 h.

EL MOLÍ ROSTISSERIA
Carrer Molí de la Sal, 67
938 49 49 11
rostisseriacanovellas.com
Menjars preparats per emportar. 
Paelles i fi deuàs. Facebook: Rostis-
seria El Molí de Canovelles

FRANKFURT TORO AZUL
Carrer Riera, 31 
93 846 80 61
Hamburgueses, sandvitxos, amani-
des. Servei a domicili i recollida. Ac-
cessible a través d'Uber Eats.

MESÓN CANOVELLAS
Carrer Prat, 4

"Comparteix a les xarxes 
les teves comandes amb 
l'etiqueta #cuinesobertes i 
esperona a d'altres perquè 
col·laborin en la iniciativa"

#cuinesobertes No deixem que s'apaguin els fogons

    

93 861 70 84
Bar, braseria. Menjar per emportar.
Facebook: Meson Canovellas.

PENSIÓN GALICIA
Carrer Riera, 69
93 849 25 02 
679413298 (whatsapp comandes)
Servei de recollida. Especialitat pop 
gallec, braves, pebrots del Padrón, 
secret ibèric, peix fregit. Horari de 
10 a 24 h. Carta i menú diari. Insta-
gram: restaurante_pensiongalicia

PORTOBELLO
Carrer Riera, 19 (la Barriada Nova)
672 08 63 25
Esmorzars per emportar.

QUIQUIRIQUIC ROSTISSERIA
Carrer Sant Jordi, 14
645 601 401 · Mercat de Canovelles
Carns a l'ast i tapes. Obert de 8 a 14 
h (diumenges). Servei de menjar i 
beguda per emportar.
Instagram: quiquiriquic (carta)

BAENA RESTAURANT
Avinguda Canovelles, 55
605 429 328 (telèfon i whatsapp)
Cuina universal. Especialitat en ar-
rossos. Recollida en el restaurant. 

BAR LOS COBOS 
Rambla Mestre Jaume Torrents, 68
93 842 26 18
Esmorzars. Entrepans i begudes. 
Servei de recollida al bar.

BAR RESTAURANT PEIX D'OR
Carrer Costa Brava, s/n
93 870 20 52
Entrepans i begudes per endur (in-
fusions, cafés, etc.). Menú de migdia 
i carta. Horari recollida de 7 a 15 h, 
dissabte tancat.
Facebook.com/restaurantpeixdor
Instagram: @restaurantpeixdor

BAR TAPAS SOL Y SOMBRA
Carrer Espronceda, 73
93 013 53 88 
667 601 036 (whatsapp)
Entrepans, tapes i begudes. Menú 
migdia. Especialitat del cap de set-
mana: guisats i paella Sol i  Sombra. 
Per recollir i a domicili. Tot el dia.

CARGOLS EL PARQUE
Avinguda Gaudí, 73 · 93 842 01 34  

938 493 372 · 625 397 027
mopuyal@gmail.com
Servei de menjar per emportar. Per 
rebre el menú diari per whatsapp 
truqueu o envieu missatge.

EL PARADOR DE LLERONA 
Carrer Via d'Europa, 20 
687 706 931
Menjar per endur. Obert de dilluns a 
divendres. Caps de setmana tancat.

ESPAI NÒMADA
661 358 704 (whatsapp i telèfon)
www.espainomada.cat
Cuina mediterrània. Arrossos i fi deu-
às, tapes, formatges d'afi nador i em-
botits artesanals. Tapes casolanes, 
tradicionals amb un toc modern.
Comandes abans de les 12 h. Distri-
bució a Granollers, les Franqueses i 
Canovelles.

LES TAPES DE SEMPRE 
Carrer de la Serra, 1 · Corró d'Avall
93 109 35 82 · 678 66 19 04
Menú migdia i forquilla. Brasa. Plats 
combinats. Especialitat en tapes
Facebook: Les tapetes de sempre

NOU CASAL BRASERIA
Camí de la Creu, s/n
93 8443 837 · 649 187 540 
www.noucasal.com (plats del dia)
Espai gastronòmic situat a les ins-
tal·lacions parroquials de Santa Ma-
ria. Cuina de brasa, km. 0, tapes clàs-
siques, coques, carns a la barbacoa.
Menú migdia per endur o a domici-
li. Peus de porc a les fi nes herbes, 
pollastre rostit amb bolets al toc de 
canyella. Dos plats i postre (10 €). 
Horari de 12 a 15 h (feiners).

NOU PÀDEL LES FRANQUESES 
Camí Antic de Vic, 15 · 662 112 762
Menú diari i cap de setmana. Tapes.
Horari de 9 a 23 h (fi ns a les 22 h els 
caps de setmana). Facebook:
RestauranNouPadelLesFranqueses

RESTAURANT LA PINEDA
Carrer Noruega, 7 · Llerona
619 114 559 · 638 056 959
Àpats migdia de dilluns a divendres.

PIZZERIA IL MALANDRINO 
Carretera de Ribes, 207
93 861 60 00
L'art de la pizza italiana. 
Pizzes per emportar.
Instagram: pizzeriailmalandrino
Facebook: pizzeria il malandrino

"Aquests dies, sempre que 
puguem, prohibim-nos 
cuinar i ajudem els bars 
i restaurants, i salvem 
llocs de treball i negocis"

Una iniciativa de SOM* Amb la col·laboració de Amb el suport de

LA ROCA
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MAPA WEB DE TURISME VALLÈS

El Servei de Turisme del Consell Comarcal, TurismeVallès, també ha 
creat un mapa amb els establiments de restauració que ofereixen 
servei a domicili o per emportar. L'ens vol contribuir així al foment 
del consum de proximitat a la comarca, davant la situació crítica que 
estan patint bars i restaurants a causa de les mesures de restricció 
provocades per la Covid 19. A banda del mapa web (on s'han inscrit 
en una setmana ja 45 establiments), Turisme Vallès des de les xarxes 
socials convida a gaudir dels establiments de l'àmbit de la restauració 
a la comarca i fer-los costat. Per constar al mapa, l’empresa només 
cal que ompli el formulari que trobarà al web turismevalles.com.

           LOCALITZA I CONTACTA AMB AQUESTS ESTABLIMENTS AL WEB CUINESOBERTES.CAT

670 70 70 59 (whatsapp)
restaurantcargolselparque.com
Carta, cargols, arròs amb llamàntol, 
etc... Esmorzars i dinars.
Servei a domicili i per recollir. 

Instagram: coquinaria_

EL CAFÈ
Carrer La Placeta, 14 · 644 362 711
Begudes, tapes i entrepans per en-

dur. Menú diari. A les tardes a partir 

de les 16 h (l'horari pot variar).

EL PLA RESTAURANT
Carretera de Valldoriolf, km 0,5
93 879 16 31· 696 80 78 73
www.elplarestaurant.es/take-away
Slow Food. Menú diari per emportar. 

De dilluns a dissabte de 13 a 15 h.

Instagram: @el_pla_restaurant

LA CONFIANÇA
Carrer Anselm Clavé, 26
93 842 04 63 
Cuina mediterrània, mexicana i bo-
liviana. Begudes, plats combinats i 
entrepans. Menú diari i carta. Opció 

recollida (gratuïta) i a domicili (2 €). 

Obert de dimarts a diumenge de 9 

a 16 h i de dijous a dissabte també 

de 19 a 22.30 h. Consulteu carta a 
laconfi anza.carte.one. Instagram: 

laconfi anzabarrestaurant

LA PIZZERIA DE LA ROCA
Carrer Catalunya, 126, baixos
93 842 44 31 
653 813 201 (whatsapp)
www.lapizzeriadelaroca.es
42 pizzes a triar, pasta, amanides, pos-
tres casolans, begudes i vins (mosc-
to, lambrusco). A domicili i recollida 

de 20 a 23 h, de dijous a diumenge. 

Facebook: La-Pizzeria-de-la-roca

Instagram: @lapizzeriadelaroca

LA REPÚBLICA DE SANTA AGNÈS
Avinguda Gaudí, 83 
93 842 47 76 
621 243 720 (whatsapp)
Menú diari i de cap de setmana, bra-
sa, guisats, esmorzars de forquilla, 
entrepans, paelles i fi deuades (en-
càrrecs, mínim 2 persones), pollas-
tres a la llenya  (cap de setmana)i 
molt més per emportar. L'horari de 

comandes migdia és fi ns a les 11.30 
h. Obert de 8 a 16 h (dimarts tancat).

facebook.com/larepublicabar

MELARA RESTAURANT CAFETERIA
Carrer Nòria, 15 · 93 860 63 98
Plats combinats, entrepans, begudes, 

menú migdia. Esmorzars i dinars. 

Recollida a l'establiment.

Facebook: melara restaurante

RESTAURANT LES LLUMS  
Carrer Anselm Clavé, 53 
699 28 95 58 · 93 768 34 87
www.restaurantlesllums.com 
Cuina de mercat i de proximitat. Ser-

vei per emportar, caps de setmana.  

Instagram: restaurant_les_llums
Informació carta i horari: Whatsapp.

RESTAURANT TRES ALZINES
La Roca Village, s/n · Santa Agnès 
de Malanyanes
93 842 24 34 · 676 26 20 74
www.lestresalzines.es
Brasa, arrossos, especialitat en ba-
callà. Consulta el menú a lestresal-
zines.convivialis.com
Facebook.com/tresalzines

RESTAURANT CAN CASSOLES
Carrer Anselm Clavé, 41
93 125 52 88
648 639 650 (whatsapp)
Carta, menú, arrossos i, caps de 

setmana, paelles. Per emportar i a 

domicili. Horari: tots els dies (tret de 

dimarts) de 13 a 15.30 h.

Facebook: Can Cassoles

BAR ALIANÇA
Carrer de l'Aliança, 19 
609 394 468
Entrepans, tapes i paelles. Nits de 

divendres i dissabte de 20 a 23 h. 

Migdies, cap de setmana de 12 a 

15.30 h. A recollir en el local. 

CASA MORGAN
Avinguda dels Països Catalans, 77
633 020 455
Cafès, entrepans, tapes i brasa. De 

dimarts a diumenge, de 8 a 15 h. 

Divendres i dissabte també de 20 a 

22.30 h. A recollir en el mateix local. 

Facebook: Bar Casa Morgan
Instagram: barcasamorgan

EL BAR DEL CENTRE
Carrer Anselm Clavé, 70
687 505 300
Entrepans calents i freds, tapes, trui-
tes al gust, cafès. Obert de dilluns a 

dissabte.  Servei de recollida. Horari 

a consultar per telèfon.

instagram.com/elbardelcentre 
facebook.com/bardelcentre

BAR JULI
Avinguda dels Països Catalans, 84 
93 841 69 56
Cafès i entrepans. De diumenge a 

divendres de 9 a 15 h. A recollir. 

BAR LA CANYA
Plaça de la Font, 1
93 860 73 01 · 625 510 421
Entrepans, frankfurts i tapes. Tots 

els dies de 8 a 23 h. A recollir.

BAR NUNU
Carrer de l'Empordà, 36
93 801 54 15
Cafès, entrepans i menjar per endur.
De dimecres a diumenge de 8 a 15 h i 

de 17 a 21 h. A recollir en el local. 

instagram.com/barrestaurantnunu

EL RACÓ DE LA MÒNICA
Carrer Baronia de Montbui, 44
93 843 58 85
Fleca, cafès i rebosteria. Feiners de 

7 a 13.30 h i de 16 a 20.30 h; caps de 

setmana de 7 a 14 h. A recollir.

EL RACÓ DE LA PETRA
Carrer de la Matarranya, 1 
93 806 59 40
Fleca i cafès. Feiners de 7 a 21 h, els 

caps de setmana de 8 a 15 h. Per 

endur. 

EL RACÓ DEL PAVELLÓ
Carrer Jaume I, 32 
647 863 720 · 935342660
Cafès, entrepans i pastes. De 8.30 a 

12 h i de 15 a 21 h. A recollir. 

facebook.com/elracodelpavello

LA ROSTISSERIA DE LLIÇÀ
Carrer Anselm Clavé, 35-37 
93 109 28 62
Menús i menjar preparat. De dime-

cres a diumenge de 8 a 15 h. Servei 

a domicili o per recollir. 

facebook.com/larostisseriadellissa

LA TAHONA
Carretera de Palaudàries, 79 
93 841 73 99
Fleca, cafès i rebosteria. Caps de 
setmana també xurreria. Feiners de 

7 a 20 h i dissabte i diumenge, de 8 

a 14 h. A recollir en el local.

MESÓN ANDALUZ JJ
Carrer Anselm Clavé, 2 
93 841 91 18
Menús, cafès i entrepans. Feiners 

de 8 a 14h. Servei de recollida en el 

mateix local.

PIZZA A PUNT
Carrer Anselm Clavé, 19 
93 129 34 28
Pizzes i tapes. Tots els dies de 19 a 

23.30 h. A domicili o a recollir.

RESTAURANT KAIA LOUNGE
Avinguda dels Països Catalans, 90 
93 808 90 18
kaialounge.com
Menús, entrepans i menjar preparat.
Cada dia de 9 a 24 h. A recollir.

  

SENSACIONES PASTELERAS
Carrer Garrotxa, 35 
617 134 795
Pastisseria. Tots els dies de 8 a 20 

h. A domicili o a recollir en el local. 

instagram: sensacionespasteleras

BAR VILANOVA
Carrer 6 de desembre, 4
653 778 324  
jessicaleonalmazan@gmail.com
Cafès, entrepans i menú per recollir. 
Feiners de 7 a 15 h. 

LA XICRA
Carrer Jaume Ginestí, 46 

600 201 194  
yaninaizhe@gmail.com
Feiners de 7 a 17.30 h dissabtes i 

diumenges de 7 a 14 h. Cafès i en-
trepans per recollir i plat del dia per 
encàrrec.

Facebook: La Xicra

FANTÀSTIC
Plaça dels Països Catalans, 63 
663 907 246 
oscarfarinaconsulting@gmail.com
Menjar per recollir (a consultar).

facebook.com/fantastic.vilanova

LA VAQUERIA 
Plaça dels Països Catalans, 37 
93 845 60 07
www.restaurantlavaqueria.com
antonioaguilar1968@hotmail.com
Servei els caps de setmana. Recolli-

da al restaurant. 

RESTAURANT EL BON CALIU 
Passeig de la Verge de Núria, 26
938456068 · 627307186
www.elboncaliu.com 
elboncaliu@elboncaliu.com 
Servei per emportar i recollida. De 

dilluns a dissabte fi ns a les 15 h  
mentre restin tancats (a les 13 h 

quan puguin obrir).

LLIÇÀ D'AMUNT

VILANOVA DEL V.
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Grup Montaner, hòlding d’empreses exper-

tes en serveis de recursos humans, presenta 

el seu nou model de treball en remot resultat 

del disseny dels mateixos empleats d’estruc-

tura de la companyia. El grup va tancar 2019 

amb una facturació de 5 milions d'euros a 

Granollers i un creixement del 76,3%.

L’empresa ha escollit la metodologia servi-

ce design per crear el seu model en remot. A 

través d’un procés participatiu, els treballa-

dors de la companyia han escollit des de la 

Els empleats del Grup Montaner 
dissenyen un model propi de teletreball

QUALITY ETT GRUP MONTANER
plaça Pau Casals, 1, 2n 1r · Granollers

Tel. 93 707 30 88 · www.qualitytemporal.com

L'APARADOR

DE LA SETMANA

Estabanell Energia, en col·labo-

ració amb SUD Renovables, ha 

desenvolupat una planta fotovol-

taica amb 1.164 panells solars a 

la planta de Seva de Mafesa, com-

panyia referent en distribució de 

productes de ferro i acer. El pro-

jecte generarà més de 380.000 

kWh anuals, una producció res-

pectuosa amb el medi ambient 

que evitarà l’emissió de 147 tones 

de CO2 a l’any. Aquesta instal·lació 

és una de les 25 majors plantes 

solars d’autoconsum industrial 

de Catalunya, amb una superfície de capta-

ció solar de més de 1.900 m2 i que cobrirà 

prop del 30% de la demanda energètica de 

tota l’activitat del magatzem de Mafesa. En 

el disseny i execució del projecte s’han apro-

fitat les orientacions est i oest de la coberta 

de l’edifici de Mafesa, fet quie permet més 

hores de captació i més generació d'energia. 

A més, els excedents que generin els panells 

s’abocaran la xarxa elèctrica, contribuint a 

la distribució d’energia d’origen 100% re-

novable. Estabanell i SUD Renovables han 

ESTABANELL ENERGIA
carrer Ponent, 1 · Granollers

Tel. 900 250 260  · www.estabanell.cat · atc@estabanell.cat

quantitat de dies que aniran a l’oficina de 

manera presencial fins als equips tècnics 

que necessiten per treballar en remot.

L’empresa es converteix en pionera en el 

sector dels recursos humans impulsant el 

teletreball 4 dies a la setmana. Els empleats 

i les empleades han rebut de forma gratuïta 

al seu domicili tots els equips informàtics i 

materials ergonòmics, i es poden beneficiar 

d’una bonificació de 100 euros d’ajuda per 

complementar el seu espai de treball a casa.

proporcionat a Mafesa des del disseny del 

projecte fins a l'execució i gestió d’excedents 

d’energia solar, inclosa la comercialitza-

ció d’energia elèctrica d’origen verd en els 

moments de menys rendiment dels panells 

solars. La instal·lació, fixada amb estruc-

tura d’alumini i cargols d’acer inoxidable, 

assegura la màxima durabilitat. A més, Es-

tabanell ofereix per contracte una garantia 

de producció de 7 anys que asseguri el bon 

funcionament dels panells i la correcta ge-

neració d’energia solar.

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

Des de 1987
La garantia per a empreses i candidats

Empresa de mantenimiento 
de maquinaria para la industria 
siderometalúrgica precisa 
incorporar:  
TÉCNICO/A ELECTROMECÁNICO  
Candidatos/as con formación a 
nivel FPII o CFGS en Mecánica o 
electromecánica y experiencia en 
el mantenimiento y reparación de 
maquinaria industrial. Se valorará 
muy positivamente experiencia en 
maquinaria de fundición. Busca-
mos candidatos con capacidad 
de autonomía e iniciativa. Inicial-
mente bajo responsabilidad del 

responsable técnico al que susti-
tuirá a su jubilación. Posición con 
gran proyección. Disponibilidad 
para viajar en territorio nacional el 
40% del tiempo aproximadamente 
dónde se realizara la reparación 
de la maquinaria, el resto del ti-
empo tareas de atención y solu-
ción online de incidencias desde 
la oficina. Al tratarse de una mul-
tinacional, imprescindible dominio 
de inglés, valorando muy positiva-
mente el idioma alemán. Se ofrece 
contrato directo con la empresa. 
Sueldo negociable. Coche de em-
presa o propio, a negociar. Horario 
de oficina de 7h a 13h y de 14h a 
16.45h. Viernes de 7h a 13h.

Empresa fabricante de maquinaria 
industrial para la industria Papelera 
ubicada en Cardedeu precisa incorporar: 
DELINEANTE PROYECTISTA INDUSTRIAL 
Se encargará de diseño de maquinaria, cál-
culos, realización de planos, confección de 
listados de compra, seguimiento de montajes 
en taller, etc. Contacto directo con clientes 
para obtener la información técnica. Candi-
datos con alta capacidad de autonomía para 
llevar proyectos de forma autónoma. Impres-
cindible dominio de los programas de diseño 
Autocad y Solid Con experiencia mínima de 5 
años en puesto similar. Formación técnica a 
nivel de CFGS o FPII Delineación o Ingeniería 
técnica. Puesto estable y contrato directo con 
la empresa, en jornada completa de 8 a 13h. 
y de 15 a 18h.

Concesionario oficial de vehículos industriales 
pesados (Camiones) precia incorporar para sus 
instalaciones ubicadas en el Vallès Occidental:   
PLANCHISTA VEHÍCULO INDUSTRIAL PESADO
Reparación de chapa en vehículos industriales 
pesados. Reparación de golpes. Pintura industrial 
del vehículo. Montaje y desmontaje. Mantenimi-
entos y reparaciones mecánicas. Realizar las re-
paraciones según los estándares de calidad de la 
Marca. Asegurar la correcta reparación y revisión 
del estado del vehículo. Organizar y gestionar el 
puesto de trabajo y sus herramientas. Candidatos 
con formación a nivel CFGM Carrocería Estar en 
posesión del carnet B Conocimientos en mecá-
nica de vehículos industriales. Experiencia de más 
de 3 años en reparaciones de chapa de vehículos 
industriales. Se ofrece contrato directo indefinido 
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 

PI-01022 PIS EN 
VENDA A CORRÓ 
D’AVALL  de 94m2, 3 
habitacions (1 suitte 

SERVEIS

PROFESSIONALS

amb bany), lavabo, 
cuina offi  ce i ampli 
menjador canto-
ner amb balcó. Plaça 

d’aparcament i traster 
inclosos en el preu.
Preu: 219.000€
Tel. 633 33 20 88

Estabanell Energia projecta per a Mafesa 
una planta solar d’autoconsum industrial
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SERVEI DE VALORACIÓ  INTEGRAL A VÍCTIMES

www.advaloremadvocats.cat

Telèfon d’atenció a víctimes: 93 135 21 94

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

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

Els Premis Porxada, a puntTrasllat de les ofi cines de Gran Centre
Aquest divendres acaba el termini perquè les

botigues que enguany compleixin 25, 50 o 75 

anys puguin presentar la seva candidatura al 

premi a l’antiguitat dels Premis Porxada, que es 

lliuraran el 18 de novembre al Cinema Edison.

L'associació de comerciants Gran Centre ha canviat de seu aquest octubre 

i ha passat del primer pis del carrer Sant Roc, 5, al carrer Lleó, 3, local E, a peu de carrer. L'horari de les o�icines és dilluns, dimecres i dijous 
de 9 a 14 h i de 16 a 19 h, i dimarts i divendres de 9 a 17 h. Els telèfons

de contacte continuen sent els mateixos: 93 879 64 46 i 619 36 00 68.

ECONOMIA

Un milió d’euros en microcrèdits 

per als autònoms, els emprene-

dors i les microempreses del Va-llès Oriental. Aquest és l’acord 
subscrit pel Consell Comarcal i Cai-

xabank per reactivar l’autoocupa-

ció, l’emprenedoria i l’activitat em-

presarial en temps de pandèmia. L’objectiu és reforçar la igualtat d’oportunitats a través d’una línia de finançament que fomenti l’au-
toocupació i l’emprenedoria entre els col·lectius amb més dificultats, 
per afavorir la igualtat d'oportuni-

tats entre homes i dones, nous re-

sidents, persones amb discapacitat 

i col·lectius en situació de vulnera-

bilitat. La mesura, acordada per 

un any, però prorrogable a quatre més, forma part del Pla de Reacti-
vació Econòmica i Social aprovat 

pel Consell Comarcal i la Taula Va-llès Oriental Avança (TVOA) abans 
de l’estiu per pal·liar els efectes 

socioeconòmics de la pandèmia, i suposa un ajut per al finançament 
de microempreses, negocis d'autò-noms i projectes d'autoocupació.

Els beneficiaris seran professi-

onals autònoms i microempreses 

amb menys de 10 treballadors i 

una facturació anual inferior a dos 

milions d'euros. Els sol·licitants 

podran aspirar a microcrèdits per 

posa a disposició una altra línia de finançament per a autònoms 
i microempreses per atendre les 

necessitats de circulant deriva-des de la Covid-19, una línia que 
compta amb el suport del Fons 

Europeu d’Inversions. En aquest cas és per a operacions fins al 31 
de desembre, interès fix del 3,9%, 

carència d'un any, durada de 6 

anys i fins al 100% del crèdit es 

pot destinar a circulant.Segons Carme Sabrí, direc-
tora de banca d’institucions de Caixabank, l’entitat ha finançat 
els primers nou mesos de l’any 

un import màxim de 25.000 eu-

ros a un tipus fix del 5,9% sense 

garantia real, un termini amor-

tització de 6 anys, carència de 6 

mesos i fins al 20% del crèdit es podrà destinar a circulant. A més, 
podran accedir-hi persones sense 

garanties complementàries ni ne-cessitat d’avals. Els ajuts es poden 
sol·licitar al Consell Comarcal, que 

derivarà la petició a l’oficina de 

referència de Caixabank. Per re-bre l’ajut, caldrà un pla d'empresa 
i l'informe favorable de viabilitat 

del Consell Comarcal.D’altra banda, Caixabank també 

EMPRESES AUTÒNOMS I MICROEMPRESES PODEN SOL·LICITAR AJUTS DE FINS A 25.000 EUROS A RETORNAR EN SIS ANYS24.764 petits projectes per un im-
port de 214 milions d'euros, dels 

quals 83,3 milions s’han destinat a préstecs personals, 113,4 milions 
a emprenedors i microempreses, i 

17,4 milions a altres finances amb 

impacte social.

Col·laboració publicoprivada
La signatura del conveni es va fer dijous a l’Ajuntament de les Fran-
queses amb representants del Con-

sell Comarcal, la TVOA i Caixabank. Francesc Colomé, president del 
Consell Comarcal, destacava la col-

laboració entre l’administració pú-

blica i les entitats privades per fer reeixir els projectes, sobretot en 
moments complicats, i afirmava, adreçant-se a Caixabank, que "ara 

és moment perquè els bancs 

torneu a la societat tot el que us 

hem estat aportant". 

Jordi Manils, conseller de Pro-

moció Econòmica i Estudis, agraïa 

la "implicació" dels agents eco-nòmics i desitjava que "aquest 

sigui el primer de molts acords 

que han d’arribar en el futur". També destacava que la línia de 
microcrèdits "són una nova eina 

a disposició del teixit productiu 

de la comarca" i afirmava que 

"avui tots plegats demostrem 

que som útils a la ciutadania". Finalment, Sabrí assegurava que l’acord és una manera molt efec-
tiva d’arribar al territori de la mà 

de les entitats locals i comarcals, 

i confiava que els microcrèdits si-guin útils per al finançament de 
microempreses, emprenedors, au-tònoms i comerços, sobretot en un 
moment en què els negocis tenen 

molta necessitat de liquiditat. X.L.

Caixabank i el Consell Comarcal 
activen els microcrèdits per 
finançar projectes empresarials

X.L.

SIGNATURA El conveni entre Caixabank i la TVOA es va formalitzar dijous

L’empresa granollerina Plastic-

band, dedicada a la producció de 

maquinària i consumibles per a l'embalatge, ha llançat el primer 
fleix ecològic procedent de recur-

sos renovables, fabricat amb mate-

rial 100% reciclat i que permet ser reciclat de nou. El fleix Eco 245 és el 
primer d'Europa d'aquestes carac-terístiques. Els fabrica amb energia 
solar i la planta de Granollers reuti-

litza el 100% de l'aigua pluvial per 

tal de reduir l'impacte ambiental i 

les emissions de C02. “Hem disse-

nyat aquest producte amb el mà-

xim respecte cap a les persones 

i el planeta, ja que no conté ele-

ments nocius ni per a les perso-

nes ni per al medi ambient”, ex-

plica Jordi Guimet, director general 

de Plasticband. “El fleix Eco 245 

és el resultat de la nostra aposta 

per la innovació i recerca cons-

tant per crear productes que 

ofereixin la màxima seguretat i 

el mínim impacte ambiental”. El 

nou fleix ofereix una llarga durabi-litat exposat als rajos solars i una 
resistència a la càrrega de ruptura de 245 kg, un 20% més que el fleix 
convencional de la mateixa mida. 

Està dissenyat per operar amb flei-

xadores manuals, mecàniques i de 

fricció. "Fins i tot els residus que 

es generen durant la producció 

són reciclats a la nostra planta i 

els convertim novament en flei-

xos”, diu Guimet.

INNOVACIÓ

Plasticband crea
un fleix ecològic 
fabricat amb
material reciclat
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La Mútua de Granollers va celebrar 

dimecres la seva assemblea general 

d’associats en un format diferent a 

l’habitual a causa de la situació sa-

nitària. L’assemblea va adoptar els 

acords per escrit i sense reunió. En-

tre d’altres, es van votar els comp-

tes anuals de 2019, la gestió de la 

junta directiva i el pressupost de 

2020. També es van elegir els mem-

bres de la junta i de la comissió de 

control que acabaven mandat.

Pel que fa al resultat econòmic 

del 2019, destaca la creixent apor-

tació de l'activitat assistencial, que 

l’any passat va augmentar quasi un 

4% en relació amb el 2018. Aquest 

augment d’ingressos va permetre 

millorar el pressupost previst i ob-

tenir un resultat econòmic positiu 

de 462.199 euros –22.000 euros 

més que l’any anterior–. A final 

d’any, l’entitat tenia actius per valor 

de 19,6 milions d’euros –un 1,5% 

més que l’any anterior–, i els fons 

propis de la Mútua ascendien a 15,5 

milions. Jaume Bages, president de 

l’entitat, destaca que “a nivell eco-

exercici i mantenir els descomptes 

a les pòlisses de la gent gran per la 

seva fidelitat. La Mútua compta ac-

tualment amb més de 16.000 asso-

ciats i una plantilla de 269 profes-

sionals entre personal assistencial i 

no assistencial.  x.l.

nòmic hi ha hagut una tendència 

molt estable els darrers anys”, i 

afirma que a poc a poc “es conso-

lida l’entitat i augmenta en patri-

moni”. També en l’àmbit econòmic, 

l'any passat es van invertir 177.000 

euros en manteniment a la Clínica 

del Carme i es va posar en mar-

xa la unitat d’accidents de trànsit 

(Utram), que permet una atenció 

integral i més àgil als pacients que 

hagin patit un accident. També es 

va actualitzar la pàgina web per 

facilitar-ne la navegació i afavorir 

el contacte directe amb els usuaris, 

i es van invertir 40.000 euros en 

l’adquisició d’utillatge mèdic. 

Els projectes del 2020
Pel que fa al 2020, el pressupost 

sotmès a votació ascendeix a 11,5 

milions d’euros, i el resultat de 

l’exercici es preveu que sigui po-

sitiu, de 453.062 euros nets, una 

quantitat molt similar a l’any an-

terior. Com a projectes impulsats 

aquest any, Bages destaca la posada 

en marxa de la unitat de geriatria, 

que “ha tingut molt bona acolli-

da”; la posada en marxa del sistema 

de cita web; la reubicació i actualit-

zació de la centraleta informàtica i 

les obres de reordenació de l’accés 

i el vestíbul principal, que comen-

çaran a finals d’any. Bages també 

destaca la voluntat de mantenir les 

quotes congelades per al pròxim 

ENTITATS  EL 2020 S'HA POSAT EN MARXA EL SERVEI DE GERIATRIA I ES RENOVARAN ELS ACCESSOS

La indústria del Vallès Oriental 

s’estima que podria arribar a pa-

tir unes pèrdues del 9,17% de la 

facturació. Així es desprèn de l’in-

forme de l’Observatori de Polígons 

d’Activitat Econòmica (OPAE) del 

Consell Comarcal corresponent al 

tercer trimestre de 2020, que re-

cull una anàlisi de l’impacte que 

podria tenir la crisi de la Covid-19 

en la facturació del sector indus-

trial de la comarca i l’evolució del 

nombre de demandants d’ocu-

pació. Així, segons els càlculs de 

l'OPAE del Vallès Oriental a partir 

de dues publicacions recents sobre 

la facturació empresarial i l’impac-

te de la pandèmia de la Diputació 

i la Universitat de Barcelona, la in-

dústria del Vallès Oriental podria 

arribar a perdre el 9,17% de la 

facturació, per darrere del Garraf 

(-13,07%) i el Maresme (-9,29%). 

En la indústria del Vallès Oriental, 

les activitats que s’estima que po-

drien patir un impacte més impor-

tant serien el  metall i altres indús-

tries manufactureres, amb pèrdues 

INDÚSTRIA  ELS SECTORS MÉS AFECTATS SÓN ELS DEL METALL I LA INDÚSTRIA MANUFACTURERA

La Covid-19 podria fer

caure un 9% la facturació 

industrial a la comarca

La Mútua manté 
un creixement 
sostingut de socis

L'entitat assistencial 

va tenir l'any passat un 

benefici net de 462.199 €, 

poc més que el 2018

Pimec del Vallès Oriental va or-

ganitzar la setmana passada una 

jornada sobre com han d'afrontar 

les empreses la reconstrucció eco-

nòmica després de l’impacte de la 

pandèmia. La jornada va comptar 

amb la participació del doctor en 

Economia Xavier Ferràs, qui va 

parlar sobre la necessitat d’inver-

tir en recerca no només des de 

l’administració i les universitats, 

sinó també des de l’empresa i com 

a estratègia compartida de país. 

També va fer una anàlisi del pre-

sent i el futur econòmic derivat del 

moment actual, i va destacar que 

“la pandèmia ho accelera tot i fa 

que coses que haurien passat en 

10 anys ara passin en 10 mesos”. 

Per això, deia, “és bàsic introduir 

les noves tecnologies i la ciència 

com a elements competitius en 

la cadena de valor del teixit pro-

ductiu”, tal com han fet països com 

Alemanya, la Xina o Corea del Sud. 

“La inversió en R+D a Catalunya 

és només de l’1,5% del PIB, uns 

3.000 milions, i com a mínim 

hauria de ser el doble”, deia Fer-

ràs, qui alertava que “la Xina està 

25 anys per davant nostre en 

desenvolupament tecnològic”.

El president de Pimec a la comar-

ca, Daniel Boil, també va defensar la 

necessitat d’invertir en innovació 

com una “solució als efectes eco-

nòmics de la Covid” i va lamentar 

que moltes empreses estiguin mar-

xant del país per la manca d’inver-

sió i ajuts en innovació. També va 

reclamar que els fons europeus de 

recuperació arribin a les pimes i 

que hi hagi consorcis que facin evi-

dent a Europa la capacitat innova-

dora de la indústria catalana. Per la 

seva banda, el secretari general de 

Pimec, Antoni Cañete, va reclamar 

“una estratègia de país en inno-

vació que també inclogui la for-

mació i la internacionalització 

del teixit empresarial”. La sessió 

també va comptar amb Maria Vila, 

de Fraikin; Lluís Taverner, de Pilz 

Espanya; Montse Albert, de Labo-

ratoris Inibsa; i el periodista Joan 

Carles Arredondo.  x.l.

pimec

DEBAT  Sobre com han d'afrontar les empreses la reconstrucció econòmica

Pimec vol una estratègia "de 
país" en recerca i innovació

Pimec, en col·laboració amb Mu-

tuacat, portarà als polígons indus-

trials de Catalunya els tests ràpids 

d’antígens a través d’unitats mòbils 

que comptaran amb equips de pro-

fessionals qualificats i certificats 

per fer les proves als treballadors 

de les empreses que ho sol·licitin. 

Les proves es faran en col·labora-

ció amb els ajuntaments i les asso-

ciacions dels polígons on es faran 

les proves, que començaran el 5 

de novembre a Sant Quirze del Va-

llès i seguiran per les Franqueses, 

Sant Fruitós de Bages i Sant Feliu 

de Llobregat. El pla d’actuació en 

l'àmbit sanitari ha estat supervisat 

per l'infectòleg Oriol Mitjà. 

Els tests d'antígens 

arriben als polígons 

de les Franqueses

Les xifres

Pel que fa a les xifres de l’activitat as-

sistencial, la Clínica del Carme i els 

altres centres de l’entitat van registrar 

726 estades d’1,54 dies de mitjana i 

77.133 visites ambulatòries, sobretot en 

traumatologia (15.453 visites), medici-

na general (9.787) i obstetrícia i gineco-

logia (7.372) entre d'altres. Com a ac-

tes terapèutics, destaquen les 34.000 

sessions de rehabilitació i el miler de 

controls anticoagulants, i en proves di-

agnòstiques es van fer gairebé 13.000 

anàlisis clíniques; 12.000 proves de ra-

diologia i 3.480 ecografies entre d’al-

tres. També es van fer 3.102 reconeixe-

ments mèdics oficials i es van atendre 

més de 17.600 visites a urgències. Pel 

que fa a l’àmbit assegurador, es van 

registrar 4.192 estades d’hospitalit-

zació amb una estada mitjana de 4,71 

dies, així com 99.381 visites, incloses les 

atencions a la clínica i les delegacions, 

les atencions a domicili i telefòniques 

i les visites en centres externs. També 

es van practicar, entre d’altres, més de 

15.200 anàlisis clíniques; més de 10.400 

proves de radiologia i gairebé 8.700 

ecografies, així com es van atendre 

gairebé 13.000 visites d’urgències.

CREIXEN ELS
ÀMBITS ASSISTENCIAL
I ASSEGURADOR

INDÚSTRIA  METALL I MANUFACTURES, LES MÉS AFECTADES

de més del 12% en tots dos casos. 

La química, el sector que més fac-

turació genera a la comarca (21%), 

resistiria el cop amb unes pèrdues 

inferiors a la mitjana, del 7,98%.

D'altra banda, la Covid-19 s’està 

notant també de manera impor-

tant en l’evolució dels demandants 

d’ocupació. Actualment el Vallès 

Oriental registra 66.619 persones 

en situació de demanda d’ocupa-

ció, un 145% més que fa un any, de 

les quals 25.779 estan en situació 

d'atur, un 18% més que l’octubre 

de 2019. L’augment més impor-

tant de demandants d’ocupació es 

produeix en les persones que ja te-

nen feina però que estan acollides 

a un ERTO. En un any s’ha passat 

de 4.420 a 39.758, un augment del 

800% i que s’inicia el mes d’abril 

coincidint amb la pandèmia. 

Pimec del Vallès Oriental premia-

rà aquest divendres a Bellavista el 

talent de les pimes del territori que 

han destacat per les seves iniciati-

ves empresarials. En aquesta edició, 

Pimec vol donar relleu a les microe-

mpreses amb capacitat d’innovació 

a l’hora de contribuir, a través dels 

seus productes i serveis, a combatre 

els efectes de la pandèmia. De les 

empreses que s'han presentat, les 

tres finalistes són Asorcad Engine-

ering SL, de Parets, per la producció 

de respiradors 3D; Sancor Trans-

formadores SL, de Montornès, per 

instal·lacions amb sistemes IT d’ús 

mèdic; i Eceleni SL, de la Garriga,  

fabricant de respiradors 3D. 

Premi a la capacitat 

d'innovació de les 

pimes de la comarca
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Els canvis en els hàbits de consum 

de premsa, amb la irrupció dels di-

aris digitals, i la necessitat d’obrir 

moltes hores i pràcticament tots els 

dies de l’any són factors que expli-

quen el degoteig de tancament de 

quioscos dels últims anys. A Gra-

nollers, de fet, durant els mesos de 

pandèmia només hi ha hagut dos 

quioscos oberts: el de la plaça de la 

Corona i el de l’avinguda del Parc. 

Des d’aquesta setmana, però, s’hi 

ha afegit un tercer, el de la plaça 

Maluquer i Salvador, que estava 

tancat des de feia set mesos. Ara 

obre de la mà d'una nou concessio-

nari, Jaime Morán, que s'ha decidit a 

aixecar la persiana d’un dels quios-

cos més emblemàtics de la ciutat i 

desafiar una tendència a la baixa. 

“Encara hi ha molta gent a qui li 

agrada comprar el diari o les re-

vistes al quiosc”, diu Morán, qui 

coneix el sector perquè durant un 

temps s’havia dedicat a la distribu-

ció d’aquestes publicacions. “Hi ha 

molta diversitat de revistes i una 

clientela molt fidel”, diu Morán 

possibilitat de vendre produc-

tes com regals, joguines, plantes 

o fruita, sempre mirant de no 

fer la competència als comer-

ços veïns”, assegura. Inicialment, 

el quiosc estarà obert cada dia de 

6.30 a 15 h, i poc a poc anirà veient 

la demanda que hi ha per ampliar 

l’horari, els serveis o els productes 

que posa a la venda.  x.l.

optimista, “i hi ha públic per tot, 

també per qui vol llegir en pa-

per de manera més relaxada”. A 

més, per garantir la seva viabilitat, 

els quioscos han anat diversificant 

cada cop més els productes i serveis 

que ofereixen, i Morán no descarta 

habilitar el quiosc com un punt de 

recollida de productes servits per 

missatgeria. “També tenim la 

xavier solanas

COMERÇ  JAIME MORÁN ES MOSTRA OPTIMISTA I AFIRMA QUE EL SECTOR ENCARA ES POT SOSTENIR

Reobre el quiosc de la plaça 
Maluquer després de set mesos

JAIME MORÁN  Aquesta setmana ha reobert el quiosc de la plaça Maluquer

Noves obertures de comerços al centre

Malgrat que els últims mesos són moltes les botigues que han abaixat 
la persiana per l'impacte econòmic derivat de la Covid-19, també hi ha 
empreses que veuen ara l'oportunitat d'implantar-se al territori. És el cas 
de Bazar El Regalo, que el cap de setmana passat va inaugurar una botiga 
de petits electrodomèstics de 190 metres quadrats al carrer Sant Roc.

x.solanas

L'OBERTURA VA CAPTAR L'ATENCIÓ DE NOMBROSOS VIANANTS

Pimec reclama un "pla de rescat"
Pimec ha reclamat un pla de rescat a les empreses que vagi més allà dels 

préstecs i prevegi crèdits participatius i ERTO més flexibles per evitar un 

cicle de "tancaments i acomiadaments sense precedents" arran de 

la segona onada de la pandèmia. També la sectorial de Comerç al Vallès 

Oriental ha demanat mesures de "suport econòmic directe, immediat 

i de senzilla sol·licitud" que puguin ajudar a pal·liar les pèrdues del 

comerç i la restauració mentre estiguin tancats. 
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El Cerdanyola va posar aigua al 
vi en el debut de l'EC Granollers 
aquesta temporada. Els del Vallès 
Occidental van empatar al tram 
final (1-1) en un duel marcat per 
les decisions arbitrals, com ara un 
penal no xiulat a Siabu, que podria 
haver posat el 2 a 1 definitiu. 

L'equip de José Solivelles in-
tentarà mostrar la bona feina feta 

FUTBOL | Tercera Divisió  DEBUT AMB EMPAT AL CARRER GIRONA

L'ECG buscarà la primera 

victòria contra el Figueres

ESPORTS

La competició catalana, a l'esperaEl Circuit acull l'Internacional GT Open 2020
Els clubs vallesans que competeixen en  
lligues catalanes estan a l'espera per conèixer si finalment podran competir el cap de 
setmana. Des de fa quinze dies no 
ho fan per les restriccions de la Generalitat.

La clausura de l’International GT Open tindrà lloc al traçat vallesà els 
dies 31 d’octubre i 1 de novembre. El Circuit serà l’escenari que decidirà 
els vencedors del certamen. A més, l’Euroformula Open també es 
disputarà, ja que sempre acompanya al certamen de GT. El campionat 
se celebrarà sense públic i amb totes les mesures sanitàries Covid-19.

Chema Márquez té ja l'alta mèdica 
després de superar dues lesions 
en vuit mesos i diumenge podria 
debutar al Palau d'Esports amb el 
Fraikin Granollers contra el Bada 
Huesca. Des del seu fitxatge per 
les files granollerines, Márquez 
ha tastat la creu de l'esport amb 
les jornades de recuperació i ara 
confia a gaudir de la cara jugant 
el màxim de minuts a les ordres 
d'Antonio Rama. 

Márquez fitxa pel BMG per con-
vertir-se en un dels puntals de 
l'equip amb la seva aportació go-
lejadora. El central va ser el mà-
xim golejador de les campanyes 
2016-2017 i 2017-2018 de la lliga 
Asobal. "Tinc unes ganes incre-

ïbles de debutar al Palau d'Es-

ports. Des que vaig arribar a 

Granollers, encara no he pogut 

jugar cap partit oficial. A més, 

tinc ganes de jugar juntament 

amb el meu germà", admet  Che-
ma Márquez, satisfet de compartir 
vestidor amb el seu germà, Álex 
Márquez, amb qui no ho feia des 
que tots dos jugaven a les catego-
ries inferiors de l'Alcobendas. 

HANDBOL | Divisió d'Honor  HA SUPERAT DUES LESIONS EN VUIT MESOS I PODRIA JUGAR AL PALAU

El golejador recorda la dificul-
tat per la qual ha hagut de passar 
aquest 2020 amb la seva lesió 
pel trencament parcial del lliga-
ment creuat anterior del genoll 
esquerre al febrer. "Va ser un 

moment complicat; just vaig 

fitxar pel Granollers i al cap de 

dues setmanes em vaig trencar. 

Després va arribar el confina-

ment i la dificultat per fer la re-

cuperació. Sort que el meu pare 

em va ajudar en aquesta tasca, 

ell ha estat jugador i és profes-

sor d'anatomia. Em va ajudar 

moltíssim per tonificar i recu-

perar-me de la lesió", recorda el 
jugador granollerí, que avisa que 

Chema Márquez: "Tinc unes 
ganes increïbles de debutar"

durant la primera part contra el 
Cerdanyola, a Figueres. El golàs de 
Ñito va rubricar un primer perío-
de òptim pels granollerins, que es 
van veure superats en alguns com-
passos de la represa. Contra el Fi-
gueres, l'ECG no comptarà amb els 
expulsats Pau Darbra i Solivelles, 
que dirigirà el duel des de la grada. 

El Figueres va perdre la primera 
jornada contra el Girona B i ahir 
dimecres, a l'hora del tancament 
d'aquesta edició, jugava contra la 
Fundació Grama. 

bmg/ xavi solanas

Els clubs adapten l'horari dels 

entrenaments pel toc de queda

POLIESPORTIU  SPARTANS VOL ENTRENAR ALS MATINS O EL CAP DE SETMANA, I EL CNG EN LÍNIA

Els clubs han hagut d'adaptar l'ho-
rari dels entrenaments pel toc de 
queda de la Generalitat de Catalu-
nya, des de les 22 h fins a les 6 h. 
La restricció provoca que les ac-
tivitats esportives han d'acabar a 
les 21 h; de manera que no es pot 
fer ús de la instal·lació en la franja 
horària de 21 a 22 h, majoritària-
ment usada pels equips sèniors.  

En aquest sentit, els clubs han 
ajustat els seus entrenaments. 

És el cas de l'Atlètic Granollers. 
"Els atletes ja vénen canviats i 

marxen sense passar pel ves-

tidor. Ara tanquem a les 21 h, 

s'ha de fer tant sí com no", ad-
met el president Joan Cutrina. La 
majoria dels clubs han reajustat 
els entrenaments, com ha publicat 
a les seves xarxes socials l'ECG, 
quan fa ús dels camps municipals 
del carrer Girona o La Torreta i 
acaba a les 20.45 o a les 21 h. Per 

BM GRANOLLERS - HUESCA 

Diumenge, 1 - 12.30 h Granollers

FIGUERES - EC GRANOLLERS

Diumenge, 1 - 16.30 h Figueres
PRETEMPORADA  Chema Márquez en un amistós contra el Bordils

POLIESPORTIU  AQUEST OCTUBRE ENTRA EN FUNCIONAMENT 

Nova pista exterior a Can Bassa

Aquest mes d’octubre han acabat les obres de la coberta de la pista 
poliesportiva de Can Bassa, situada entre els carrers Esteve Terrades i 
Caterina Albert, entre l’escola Mestres Montaña i el pavelló de Can Bassa. 
La nova instal·lació poliesportiva té dues pistes d’handbol de 40 x 20, que 
pot acollir diversos programes esportius i que està a la disposició dels 
centres escolars del barri. Es preveu una propera fase d’intervencions  
que consistirà en la urbanització dels entorns amb parterres vegetals i  
la construcció d’una tanca perimetral definitiva, però la primera fase  
ja permet la utilització de la pista. El cost total és d’1,7 milions d'euros.

ajuntament

xavi solanas

EN JOC El Cerdanyola va empatar al tram final al camp del carrer Girona

no perdre la franja horària, altres 
entitats, com el Club Natació Gra-
nollers, ha ofert classes en línia de 
21 a 22 h i el tancament de vesti-
dors a les 21.30 h. 

A banda d'aquesta restricció 
horària, els clubs esportius espe-
ren si finalment jugaran competi-
ció el cap de setmana. Per aquest 
motiu, algunes entitats confien fer 
ús d'horaris del cap de setmana 
per entrenar, com té la intenció 
l'Spartans. "Podem entrenar els 

caps de setmana o, fins i tot, 

alguns matins entre setmana", 
assegura el director esportiu Juan 
Antonio Garzón.   jl.r.b.

contra el Huesca anirà a totes: "en 

pretemporada em vaig fer una 

fissura al peu, i és que jo quan 

jugo vaig a totes. I ara faré el 

mateix, no se jugar d'una altra 

manera". 
El Fraikin Granollers afrontarà 

el duel contra el Huesca després 
de jugar ahir dimecres contra el 
BM Benidorm, a l'hora del tanca-
ment d'aquesta edició. Els grano-
llerins confien mostrar les bones 
sensacions d'aquesta tempora-
da fins ara, amb un total de cinc 
victòries i només una derrota. 
Pel que fa a Chema Márquez, vol  
"aportar gols i millorar en tas-

ques defensives".  jl.rodríguez b.
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f.m.
Franc Moreno, de Granollers i de 31 

anys, afrontarà del 2 al 6 de novem-

bre la seva primera Titan Desert, 

que enguany, en comptes de fer-se 

al Marroc, es disputa a la província 

d'Almeria. Per al granollerí supo-

sarà el seu tercer gran repte sobre 

dues rodes després de completar 

amb èxit el 2019 la Mongolia Bike 

Challenge, i, a principis d'any, la Ti-

tan Desert de l'Aràbia Saudita. 

Moreno anirà a terres andalu-

ses amb quatre amics més, for-

mant l'equip Limoncello's. "L'ob-

jectiu és acabar la prova, que 

serà molt dura. No em poso cap 

meta classificatòria, vaig a gau-

dir amb la bicicleta, el paisatge 

i l'aventura", admet el granollerí, 

que remarca la seva passió per vi-

atjar amb la bicicleta: "és una ex-

cusa per conèixer món. Ho vaig 

fer en les curses de Mongòlia i 

de l'Aràbia Saudita i ara amb la 

Titan Desert". De fet, fins fa prop 

d'un mes no estava clar que es dis-

putés la prova per la situació de la 

CICLISME | Internacional  EL CICLISTA GRANOLLERÍ HA COMPLETAT AMB ÈXIT CURSES EXIGENTS A MONGÒLIA I L'ARÀBIA SAUDITA

Franc Moreno es posarà a

prova a la Titan Desert d'Almeria

EN RUTA  Franc Moreno amb la seva bicicleta en una prova anterior 

Covid-19, i l'organització, després 

de molts anys al Marroc, va deci-

dir fer un canvi de terreny. "Fer-

la al Marroc no em motivava 

per les altes temperatures; pro-

varem Almeria, que tinc ganes 

de descobrir aquesta zona", diu. 

Abans de pujar assíduament a 

la bicicleta, el granollerí compe-

tia en karts i monoplaça per tot 

Europa. De fet, va ser un dels par-

ticipants de les World Series de 

Renault, coincidint ja fa més d'una 

dècada amb pilots de renom, com 

Jaume Alguersuari o Roberto 

Merhi. "M'agrada la velocitat, 

sigui quina sigui. Va arribar la 

crisi econòmica i em vaig dedi-

car a estudiar enginyeria indus-

trial", recorda el granollerí.

Franc Moreno iniciarà el viatge 

cap a Almeria dissabte i diumenge 

es concentrarà per al tret de sorti-

da de dilluns.  jl.rodríguez b.

5 etapes

La Titan Desert és una de les proves més 

dures del món en bicicleta. Per aquest 

2020, que suposa la 15a edició, consta 

de cinc etapes a Almeria. La quarta serà 

la més dura, amb sortida i arribada a 

Tabernas, amb 106 km i 2.307 metres de 

desnivell acumulat. En total, 428 km que 

atrauen any rere any exciclistes pro-

fessionals, com enguany amb Melcior 

Mauri, campió de la Volta a Espanya, 

que capitaneja l'equip KH-7 Logifrio 

i que tindrà a les seves ordres Miguel 

Indurain, cinc vegades campió del Tour 

de França; Josep Betalú, que buscarà 

el seu cinquè triomf a la Titan; i Sylvain 

Chavanel (rècord de participacions en 

el Tour amb 18 edicions a les cames).

428 KM EN BICI PEL 

DESERT D'ALMERIA

BÀSQUET | EBA  

La Lliga EBA

es reestructura a 

petició dels clubs
La conferència C de la Lliga EBA es 

reestructura de tres a cinc grups. 

Els equips catalans, que dimarts 

van reunir-se amb representants 

de la Federació Catalana de Bàs-

quet, han proposat a la Federació 

Espanyola de Bàsquet reduir el 

nombre d'equips per cada grup, 

que passa a ser de tan sols set 

equips, amb la idea d'iniciar la 

competició el 7 i 8 de novembre. 

La proposta va ser acordada di-

marts a la nit i s'espera que en les 

pròximes hores l'ens federatiu hi 

doni el seu vistiplau donat l'acord 

per unanimitat dels clubs.

El grup dels tres equips va-

llesans –DM Group Mollet, Grano-

llers i Lliçà d'Amunt– passaria a 

ser el C-4 amb Mataró, Quart, Al-

mozara de Saragossa i Consell de 

Mallorca. La premissa per aquesta 

modificació ha estat l'obligatori-

etat de realitzar proves PCR set-

manals abans dels partits. Amb 

aquesta reestructuració, es passa-

ria de 22 jornades a 12, de manera 

que l'import pressupostat de les 

proves PCR seria molt menor.

Des de Granollers s'han mostrat 

satisfets amb aquesta reestruc-

turació. "Es compleixen els dos 

requisits que volem els clubs: 

jugar a bàsquet i que ho fem 

amb seguretat", diu el tècnic del 

CB Granollers, Ricard Ventura. 

El sistema de competició serà un 

format de dotze jornades de la 

fase regular, els últims classificats 

descendiran de categoria i els pri-

mers classificats i els tres millors 

segons farien una fase d'ascens. 

"Això vol dir que el marge d'er-

ror és molt menor", diu Ventura. 

A més, el calendari proposa des-

cansar una setmana cada quinze 

dies, havent disputat dues jorna-

des.  jl.rodríguez b.

Pol Espargaró frega el podi

en la segona cursa de l'Aragó

MOTOR | MotoGP  ALEIX ESPARGARÓ ABANDONA A MOTORLAND PER PROBLEMES MECÀNICS

Pol Espargaró (Red Bull KTM Fac-

tory Racing) s'ha mostrat satisfet 

en acabar la cursa de MotoGP en 

MotorLand –la segona seguida en 

dues setmanes– en 4t lloc. El gra-

nollerí va aconseguir el 9è lloc de 

la graella de sortida, mostrant la 

seva millor versió en la cursa de 

l'Aragó fins a fregar el podi. Tot al 

contrari que Aleix Espargaró, que 

va abandonar la cursa per proble-

mes mecànics. 

"Té molt valor per a nosaltres, 

és una quarta posició molt llui-

tada. Ha estat complicat el cap 

de setmana perquè divendres 

encara no havíem solucionat els 

problemes del cap de setmana 

passat. Això ho hem arrossegat 

i dissabte al matí ens va fer en-

trar a la Q1, que ens va fer sor-

tir molt endarrere en cursa. Tot 

i això, el ritme era interessant, 

però s'havia de plasmar en cur-

sa, com al final ha estat i hem fet 

un bon dia", explicava en acabar 

la cursa Pol Espargaró. 

Pol és 8è de MotoGP amb 90 

punts; mentre que Aleix és 18è 

amb 27. La pròxima cursa tindrà 

lloc a València del 6 al 8 de no-

vembre.   

RUGBI

S'ajorna quinze dies 

l'inici de les lligues
Els Spartans de Granollers han vist 

com el seu calendari s'ha ajornat 

quinze dies a causa de la Covid-19. 

Així ho va decidir aquesta setma-

na la Federació Catalana de Rugbi, 

que no permetrà disputar amisto-sos �ins d'aquí a dues setmanes. 
La decisió també endarrereix, de 

retruc, l'inici de les competicions 

dues setmanes més, ara previstes 

per al desembre. 
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rfea
Ingrid Valcárcel, del Club Atlètic 

Granollers, ha quedat subcam-

piona d'Espanya sub-16 en ja-

velina. La llançadora va prendre 

part a l'estatal que va tenir lloc a 

Granollers el cap de setmana i ho 

va fer amb la seva millor marca 

personal, amb 37,20 metres, que-

dant-se a uns tres metres de la 

guanyadora, Leire Arranz. 

La Pista Municipal de Granollers 

va acollir per tercer cop l'estatal 

sub-16 i va reunir prop de 600 at-

letes d'arreu de l'Estat espanyol. 

Durant la disputa del campionat 

es van aconseguir tres plusmar-

ques amb el velocista dels 300 

metres llisos, David García (Atle-

tismo Badajoz), amb un registre 

de 34,09 segons;  als 1.000 metres 

Adrián Gómez (UA Barberà) amb 

2 minuts i 28,88 segons, i en oc-

tatló, Imanol Egidazu (Deportivo 

Eibar) amb 5.367 punts. A més, 

els atletes catalans van sumar una 

trentena de medalles amb 8 d’or, 

15 de plata i 7 de bronze.

Des del CA Granollers, organit-

zadors de la prova juntament amb 

ATLETISME | Formació  PROP DE 600 ATLETES ES VAN REUNIR EL CAP DE SETMANA A LES PISTES 

Ingrid Valcárcel, subcampiona 

d'Espanya sub-16 de javelina

El Tast Solidari s'ha ajornat fins 

al 21 de novembre. L'organització 

de la cursa popular granollerina 

de 10 quilòmetres ha decidit pos-

posar la celebració, prevista per al 

31 d'octubre, per l'actual situació 

pandèmica. "Cal ser prudents. 

Tots els indicadors estan dis-

parats", recorda en un comunicat 

l'organització. 

La cursa es va plantejar amb 

l'objectiu de proporcionar respi-

radors a l'Hospital General de Gra-

Albert Torres i Blanca Sanromà 

són campions estatals a SòriaEN PISTA  La granollerina Valcárcel en un moment d'un llençament

Cursa popular  RECAPTA DINERS PER A L'HOSPITAL GENERAL

nollers amb un cost d'inscripció 

de 10 euros de donació íntegra. 

"Dissabte [31 d'octubre] farem 

entrega de tots els diners que 

heu donat a l’Hospital General 

de Granollers", adverteix l'or-

ganització, que se satisfà d'haver 

complert amb la tasca solidària 

gràcies el miler d'inscrits.

El Tast Solidari compta amb ins-

crits de renom com ara l'olímpic 

Carles Castillejo o la campiona del 

Món de trail Sheila Avilés.  

les federacions espanyoles i cata-

lanes, s'han mostrat satisfets de la 

realització, tot i els estrictes pro-

tocols per la Covid-19. "No hem 

rebut cap queixa. Estem molt 

contents perquè hem aplicat el 

protocol estrictament, com s'ha 

de fer. Control de temperatura, 

gel per a les mans a tot arreu 

i, fins i tot, hem desinfectat els 

materials utilitzats per cada at-

leta, com ara el matalàs dels sal-

tadors. Per cada salt, el matalàs 

s'havia de desinfectar", detalla 

el president del CA, Joan Cutrina, 

que també és vicepresident de la 

Federació Catalana d'Atletisme. 

"Han vingut atletes d'arreu de 

l'Estat i l'impacte ha estat posi-

tiu. Per exemple, el campionat 

s'ha retransmès per internet 

i només dissabte va haver-hi 

30.000 persones connectades 

al directe".  jl.rodríguez beltrán

jlrb

2019  Minuts abans de la sortida d'El Tast de la cursa de l'any passat

Albert Torres i Blanca Sanromà, 

del Club Triatló Granollers, s'han 

proclamat campions d'Espanya 

màster de duatló. Els dos espor-

tistes vallesans, juntament amb 

Santi Ribot que va ser quart clas-

sificat, van participar dissabte a 

l'estatal en la modalitat sprint, 

que consta de 5 quilòmetres cor-

rents, 20 en bicicleta i un darrer 

tram de 2,5 quilòmetres corrents. 

Albert Torres va ser el més rà-

pid en la categoria de 45 a 49 anys 

i va assolir un registre de 58 mi-

nuts i 35 segons, tot imposant-se 

per tan sols un segon al subcam-

pió, Danile Aguirre (CD Trialcor 

Villalba). 

Pel que fa a Blanca Sanromà,en la 

categoria de 40 a 44 anys, va gua-

nyar amb autoritat amb un temps 

d'1 hora, 9 minuts i 54 segons. 

Del club granollerí va desplaçar 

fins a Sòria tres membres. Santi 

Ribot, un habitual dels podis, en 

aquesta ocasió ho va fregar amb 

un quart lloc, en categoria de 55 a 

59 anys, amb un registre d'1 hora, 

7 minuts i 44 segons, a 45 segons 

de la medalla de bronze.

L'estatal es va disputar amb 

unes estrictes mesures de segu-

retat. D'entre elles, la sortida de la 

competició va ser amb un sistema 

de graella de sortida similar a Mo-

toGP, atletes de dos en dos amb 

sortides cada 10 segons. A més, 

el circuit de les proves es va acon-

dicionar a l'antic estadi esportiu 

de futbol Los Pajaritos, excepte el 

tram en bicicleta que va aprofitar 

una carretera secundària. 

Cursa popular

Els 10 km de 

les Franqueses, 

suspesa fins al 2021 

La cursa popular Els 10 km de les 

Franqueses –solidària per recap-

tar diners per a la lluita contra el càncer de ronyó– s'ha suspès fins 
al 2021, segons ha informat el club 

organitzador, A4elkm. La prova 

s'acostuma a celebrar a mitjans 

de novembre però, davant l'actual 

situació sanitària, s'ha decidit pos-

posar i, ni tan sols, s'havia previst 

una data per a l'inici d'inscripcions. 

"La nostra cursa solidària, ve-

ient que la situació no és òptima, 

la deixem per al 2021", diu el se-

cretari d'A4elkm, Jaume Aragonès. 

El club franquesí treballa per 

celebrar-la el 2021, tot i que la 

data es podria moure. "Estem ve-

ient que moltes curses populars 

s'estan condensant a l'octubre i 

novembre del 2021, llavors pot-

ser seria millor moure-la de la 

data habitual. Per exemple, la 

Marató de Barcelona del 2021 

es preveu per al 7 de novem-

bre", diu Aragonès, que no descar-

ta poder encabir-la al juny o juliol: 

"ho hem de valorar".  jl.r.b.

DUATLÓ | Màster  RIBOT FREGA EL PODI AMB EL QUART LLOC

CTG

A SÒRIA  D'esquerra a dreta Santi Ribot, Blanca Sanromà i Albert Torres

MUNTANYA  L'ENTITAT TAMBÉ OBRE EL CONCURS FOTOGRÀFIC

L'AEG tancarà el cicle de 

cinema amb una doble sessió
L'Agrupació Excursionista de Gra-

nollers (AEG) tancarà el cicle de 

cinema la Tardoral el pròxim dime-

cres amb una doble sessió al Cine-

ma Edison. L'última sessió, d'un 

total de tres, començarà a les 20 h 

amb un preu de 4 euros d'entrada 

per als no socis del club granollerí. 

L'AEG proposa un últim vespre 

del cicle amb una doble sessió 

amb Ríos Patagónicos, de Marie 

Leclere i Sense retorn, de David 

López Sánchez. Ríos Patagónicos, 

documental francès del 2018, trac-

ta d'una expedició de la Patagònia 

xilena en la recerca de rius i casca-

des amb l'objectiu d'explorar nous 

territoris. Pel que fa a Sense retorn, 

documental català del 2019, tracta 

de l'obertura d'una via d'escalada 

de Montrebei, coneguda com la 

paret de Catalunya, amb la tècnica 

més tradicional. 

La setmana passada l'entitat 

granollerina va iniciar el cicle que 

s'havia d'haver realitzat durant la 

primavera. El dimecres passat es 

va projectar la pel·lícula Climbing 

Blind, d'Alstair Lee, i ahir, Lost in 

Karakorum, d'Antoine Girard i Da-

mien Lacaze. 

D'altra banda, l'AEG ha obert el 

període per participar en la 16a edició del Concurs Fotogràfic la 
Muntanya, en què es podrà parti-cipar fins al 17 de desembre. En-

guany hi ha quatre categories –la 

muntanya, l'espeleologia, el des-

cens de barrancs i l'Agrupació Ex-

cursionista de Granollers–. 

El Tast Solidari s'ajorna 
fins al 21 de novembre
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Presenta
Atlas of the Future

Fixing the future 

Del 29 d’octubre al 10 de desembre 
en directe cada dijous a les 18h 

atlasofthefuture.org

El futur de l’educació
explicat per 7 dels millors
especialistes del món

L’innovador que amplia les 
oportunitats educatives més 
enllà de les fronteres

Xavier Prats
03.12.20

El líder de l’educació 
del Regne Unit que ens 
connecta amb el futur

David Price
10.12.20

La líder de l’ONU que 
aposta per l’aprenentatge 
inclusiu

Mmantsetsa Marope
26.11.20

La dona que va alliberar 38 
instituts de Nova York dels 
exàmens

Ann Cook
19.11.20

La guru del disseny que 
va crear la millor escola 
de l’Índia

Kiran Bir Sethi
12.11.20

El defensor del canvi i 
l’empoderament

Eduard Vallory
05.11.20

La màxima responsable de 
les Nacions Unides 
en educació

Stefania Giannini
29.10.20

Organitzat per: Amb el suport de:
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Contes de por i misteriEl TAG ja ven les entrades del concert de Miki Núñez
Divendres, La Tèrmica de Roca Umbert 
acollirà la vetllada Racontades, en  
què s'explicaran històries virulentes  
en homenatge a Ray Bradbury. L'acte  
és gratuït però cal inscripció prèvia.

Els fans de Miki Núñez estan d’enhorabona perquè el 12 de desembre pujarà 
a l’escenari del Teatre Auditori de Granollers (TAG), que ja ha posat a la venda 
les entrades a les taquilles i a través de les webs teatreauditoridegranollers.cat  
i escenagran.cat. El cantant egarenc –després de passar pel concurs 
televisiu Operación Triunfo– va iniciar gira amb el seu primer disc, Amuza.

En marxa la cinquena edició del 
cicle Girem Propostes Singulars 
(GPS), una programació conjunta 
del Teatre Auditori de Llinars, el 
Teatre Ateneu de Sant Celoni, el 
Teatre Auditori de Granollers i el 
Teatre Auditori de Cardedeu, amb 
un mateix denominador comú: 
espectacles amb llenguatges no 
convencionals i innovadors o pre-
sentats en espais alternatius.

La programació GPS d’enguany la configuren 15 propostes alter-
natives en una aposta per la cre-
ació artística contemporània, amb 
l’objectiu de generar noves ex-
periències en el públic. GPS tam-
bé és fruit del treball en xarxa i cooperatiu, amb la finalitat de ge-
nerar sinergies entre els equipa-
ments i mobilitzar nous públics, 
d’una població a una altra.

Quatre versions Escarlata 
Com a novetat d’aquesta edició, es 
proposa com a leitmotiv el cicle 
de quatre espectacles Imaginari 
Escarlata de la companyia va-
llesana Escarlata –abans Escarlata 
Circus–. Es tracta de quatre espec-
tacles, que giraran per les quatre 
poblacions organitzadores, dife-rents entre ells, tant en la configu-
ració com en la forma de rebre-les 
per part del públic: al voltant d’un 
ring (a Cardedeu), a dins d’una 
carpa (a Llinars), amb una petita 
itinerància (a Sant Celoni) i d’una manera més fixa i estable (a Gra-
nollers).

La primera proposta de GPS va 
ser divendres passat al Llevant 
Teatre, que acollia Hubo de la 

companyia El Patio Teatro. Lle-
vant també rebrà les propostes La 
vaca que riu de Patricia Pardo (21 
de novembre) i 360 grams amb 
Ada Vilaró (11 de desembre).

tag

ARTS ESCÈNIQUES  EL CICLE VA COMENÇAR DISSABTE A LLEVANT TEATRE I ARA ATERRARÀ AL TAG

Girem Propostes Singulars du 
cinc espectacles a Granollers

Dv 30 d'octubre, 20 h
Teatre Auditori. Entrades exhaurides

CULTURA

'Suite TOC núm. 6' de 
Les Impuxibles al TAG
S'ha fet esperar, però finalment el 

segon muntatge de Les Impuxibles 

–artistes residents al TAG la tempo-

rada passada– arribarà a l'escenari 

granollerí. Amb les entrades exhauri-

des, Clara i Ariadna Peya i la resta de 

la companyia, que ja van presentar 

Aüc al TAG, hi duran Suite TOC núm. 

6, un espectacle que parla d'un tema 

silenciat, sovint tabú, com és la salut 

mental. De fet, va ser com una teràpia 

de difusió per la mateixa Clara Peya, 

qui té un trastorn obsessiu compulsiu 

(TOC). A l'espectacle, Les Impuxibles 

hi analitzen què vol dir conviure amb 

un trastorn mental tant en prime-

ra persona com per a la societat, i 
"com podem mantenir-nos sanes 
en una societat malalta, patriarcal 
i capitalista, on sempre hem de ser 
productives, per damunt de tot", 

expressa la Clara. L'espectacle inte-

grador també incorpora la llengua de 

signes com a part essencial de l'obra.

Després de la funció, l'espectador 

podrà parlar de l'espectacle amb la 

companyia, en el marc de les Activi-

tat 360º que impulsa el TAG.

A Granollers, dins el cicle, però 
al Teatre Auditori, també es podrà 
veure Suite TOC Núm. 6 de Les Im-
puxibles i la proposta d'Escarlata 
(22 de gener).  m.e.

La companyia Aracaladanza porta  
a Granollers l'espectacle Play, es-
trenat fa dos anys i que enguany ha 
rebut tres premis MAX –al vestua-
ri, la il·luminació i la composició 
musical–, així com va ser finalista 
a millor espectacle infantil, juvenil 

i familiar. De fet, Aracaladanza és 
una companyia reconeguda per la 
seva tasca d'apropar la dansa con-
temporània als més petits, amb 
espectacles de qualitat que també 
han merescut premis a les coreo-
grafies d'Enrique Cabrera.

Aracaladanza s'inspira en jocs 

per apropar la dansa als infants 

L'ESPECTACLE 'PLAY' ES VA ESTRENAR EL 2018 I ENGUANY HA REBUT TRES PREMIS MAX

Play s'inspira en l'activitat més 
característica de la infantesa, el joc. 
És una festa que encomana alegria 
i diversió i el desig de jugar en un 
món de fantasia en una posada en 
escena colorista. Els cinc ballarins i 
ballarines ofereixen un joc escènic 
que esdevé poesia visual. 

Dg 1 de novembre, 18 h
TAG. Preu: 12 € adults / 6 € infants

LES FRANQUESES. El mateix Peyu 
reconeix el disseny horrorós del 
cartell de L'Home Orquestra, l'es-
pectacle que durà al cicle Humor & 
Co. de les Franqueses, i que vol ser 
una paròdia i homenatge a la figura 
d'aquest clàssic que amb un teclat, 
unes bases i una americana lluent 
és capaç d'animar les festes majors 
de poble en un any en què el muni-
cipi ha estat orfe de la majoria de 
les seves gresques estiuenques.

Amb el fil conductor de la festa 
major, l'espectacle fa que el públic 
vagi passant per tot tipus d'actes 
típics de les festes en poc més 
d'una hora. Tot plegat acompa-
nyat de l'humor i la ironia del cò-
mic mediàtic, i una posada en es-
cena minimalista, de format més 
tot terrenys, que dóna espai a la 
improvisació amb el públic i per-
met gaudir del Peyu en estat pur. 

L'Home Orquestra està dirigit 
per Joan Roura, que també ha tre-
ballat amb Peyu a iTime (2015) i 
Planeta i Neptú (2012).

Peyu fa una dècada que puja als 
escenaris, des del muntatge de 
2009 Jo tinc un amic que. El seu 
creixement professional, però, va 
ser a la ràdio a matinals com El 
matí i la mare que el va parir de 
Ràdio Flaixbac i el Fricandó ma-

L'HUMORISTA DONARÀ ESPAI A LA IMPROVISACIÓ AMB EL PÚBLIC

Peyu, convertit en l'home 

orquestra de les festes

tiner de RAC105. El seu debut a 
TV3, a l'APM i la secció Oletú, el 
va portar a ser molt més popular. 
El 2019 va passar a adquirir el rol 
de protagonista a Natura Sàvia  
–ideat per ell mateix i la seva pro-
ductora, El corral de l'Humor– i 
actualment, amb Jair Domínguez, 
protagonitza Bricoheroes al canal 
de YouTube de TV3 i El búnquer a 
Catalunya Ràdio. i

arxiu

PEYU, 'L'HOME ORQUESTRA'

Ds 31 d'octubre, 21 h
Casal Cultural de Corró d'Avall
Preu: 9,5 € (8 amb descompte)

GRANOLLERS. Després d'obtenir 
el premi Oriana a millor pel·lícu-
la, Terra de telers del granollerí 
Joan Frank Charansonnet (Pàtria, 
Doctrina, Ànima) participarà en la 
secció oficial del Som Cinema dins 
del Festival Visual Art de Lleida. 
La sisena pel·lícula del cineasta 
i actor català, un llargmetratge 
històric que pretén homenatjar 
la gent anònima que amb el seu 
esforç van fer créixer el país, s'es-
trenarà en cinemes i a Filmin si-
multàniament el 27 de novembre.

Aquest viatge pel passat indus-
trial que transcorre des dels anys 
20 fins als 80 amb la crisi del tèx-

til, i compta en el seu repartiment 
amb una quarantena d'actors i 
actrius com Ramón Godino, Alba 
López, Montse Ribadellas, Angeli-
na Llongueras, Queralt Albinyana, 
Joan Massotkleiner, Miquel Sitjar, 
Jaume Montané, Aleix Rengel, Jor-
di Pesarrodona, Elena Codó i el 
mateix Charansonnet.

Terra de telers és una producció 
de Patchouli Films (Víctor Per- 
xachs i Charansonnet), que comp-
ta amb la participació de Televisió 
de Catalunya i la col·laboració del 
Consell Comarcal del Berguedà. 
El rodatge s'ha realitzat en espais 
reals d'una colònia industrial. 

Charansonnet estrenarà 

'Terra de telers' al novembre

CINEMA  ES PODRÀ VEURE A CINEMES I A LA PLATAFORMA FILMIN
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x.solanas

A LA TARAFA  Van actuar-hi músics que havien tocat sovint amb Carles Riera

L’any 1985 s’iniciava a Granollers 

un cicle de concerts que oferia ac-

tuacions musicals de nivell amb 

un clar enfocament pedagògic i 

divulgatiu. Aquesta iniciativa va 

ser impulsada pel jove director 

de l’Escola Municipal de Música, 

el clarinetista Carles Riera, que 

durant els 25 anys que estaria al 

capdavant del centre, va impulsar 

iniciatives per apropar la música 

a tanta gent com fos possible, i va 

esdevenir referent tant a la seva 

ciutat natal com a la resta del país.

Després de la seva mort prema-

tura el 2009, amb només 53 anys, 

es va batejar aquell cicle de con-

certs amb el seu nom, i ha mantin-

gut l’esperit d’apropar la música 

de qualitat a tots els públics, com 

es va poder comprovar divendres 

a la Sala Tarafa en el concert d’ho-

menatge que s’hi va oferir.

El repertori girava a l’entorn 

del corno di bassetto; instrument 

de la família dels clarinets amb el 

que Riera es va fer conèixer a es-

cala internacional; i de la música 

de Mozart, compositor referent 

per a l’evolució d’aquest instru-

ment i del clarinet en general.

Per a l’ocasió es va comptar amb 

reconeguts instrumentistes que 

van actuar al costat de Riera en 

nombroses ocasions com Albert 

Gumí, Oriol Garcia, Queralt Roca, 

Emili Ferrando i Josep Borràs. Gumí 

va connectar amb el públic de la 

mateixa manera que tantes vegades 

ho havia fet al costat de Riera. 

Com que el corno di bassetto 

era l’instrument de referència de 

Riera, el concert va començar amb 

un allegro per a tres d’aquests ins-

truments. Es va interpretar, a con-

tinuació, un adagio per a clarinet 

i tres corni inacabat per Mozart i 

completat pel mateix Riera, amb 

un gran paper d’Emili Ferrando a 

l’instrument solista; i un adagio per 

a dos corni i fagot amb la col·labo-

ració de Josep Borràs. Per acabar la 

sessió l’escenari es va omplir amb 

13 músics que van tocar quatre dels 

set moviments de la Gran Partita, 

una de les obres preferides de Riera.

La festa va ser completa amb 

l’anunci de la donació, per part de 

la família Riera Bosch, d’un clarinet 

per a l’Escola de Música.  o.padró

LA FAMÍLIA DEL MÚSIC DÓNA UN CLARINET PER A ÚS PEDAGÒGIC

Homenatge de l'Escola 

de Música a Carles Riera

CRÍTICA MUSICAL  EL COR DE CAMBRA VA OFERIR UN REPERTORI DE MÚSICA SACRA DEL RENAIXEMENT

Un massatge per a l'ànima

Dissabte el Cor de Cambra de 

Granollers va oferir, en el concert 

Renaissance, una selecció de mú-

sica sacra de la segona meitat del 

segle XVI a través d’un recull de 

peces breus representatives de les 

diverses escoles de l’època i pre-

sentades mitjançant un itinerari 

geogràfic que començava a Roma, 

centre del catolicisme i nucli de la 

Contrarreforma que va promoure 

aquesta estètica musical, que per-

segueix l’equilibri entre el rigor 

estructural i la bellesa sensorial.

La música d’aquest període és 

una de les preferides per a molts 

directors corals a causa de la seva 

transparència i claredat formal, 

així com pel grau de complexitat 

que pot arribar a assolir amb pe-

ces per a sis, vuit, dotze veus o 

altres combinacions imaginables. 

Cantar aquest tipus de repertori 

obliga els cors a conèixer-se mi-

llor i explorar el límit de les seves 

capacitats, però de vegades pot 

resultar feixuc per a l’oient justa-

ment per aquest elevat grau tèc-

nic que pot anar en detriment de 

l’acte comunicatiu.

No va ser així, però, en el concert 

al Teatre Auditori, ja que la selecció 

del repertori mostrava una clara 

voluntat de mantenir l’atenció del 

públic presentant peces breus i 

alternant obres més dinàmiques 

amb d’altres més introspectives.

El viatge, doncs, va començar a 

Roma amb el motet Tu est Petrus, 

de Palestrina. Una peça del gran 

mestre de la polifonia promoguda 

des del Vaticà, i que fa referència 

a la fundació de l’Església, és una 

clara demostració del motiu del 

viatge: descobrir plegats el so de 

la Contrarreforma en un itinerari 

xavier solanas

CANT AMB MASCARETA  L'Orquestra de Cambra va oferir una vetllada al TAG de gran qualitat artística

que tenia tres etapes: l’escola ita-

liana i franco-flamenca; exempli-

ficades per l’esmentat Palestrina 

i per Orlando di Lasso; l’escola 

anglesa, menys vinculada als pre-

ceptes de Roma en ple període de 

conflictes entre catòlics i angli-

cans; i finalment l’escola espanyo-

la, sorgida en el si de la que fou la 

gran monarquia europea més pro-

pera als preceptes de la Santa Seu, 

donant fruits de gran sofisticació i 

bellesa com les peces de Guerrero, 

Lobo o Victoria que es van poder 

escoltar.

El concert va ser dirigit per 

Marco Antonio García de Paz, un 

dels mestres de més prestigi en el 

panorama coral espanyol actual, 

convidat a preparar aquest pro-

jecte pel cor resident del Teatre 

Auditori de Granollers que va mos-

trar, una vegada més, el seu nivell 

malgrat l’evident incomoditat dels 

cantaires per l’ús obligatori de 

mascaretes que, no obstant això, 

no va representar cap mancança 

a nivell sonor en una vetllada de 

gran qualitat artística.  oriol padró

Ds 24 d'octubre. A les 21 h

Al Teatre Auditori de Granollers

	Títol. Renaissance

	Formació. Cor de Cambra 

 de Granollers

	Direcció convidat. Marco   

 Antonio García de Paz

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

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

P R O G R A M AC I Ó

PREVISIÓ METEOROLÒGICA
del dijous 29 d'octubre al diumenge 1 de novembre

Dijous Divendres Dissabte Diumenge

21º 11º 23º 11º 22º 11º 23º 12º

ART  IGNASI PRAT PRESENTA EL PROJECTE 'ARQUEOLOGIA D'UN INVENTARI'

"Els objectes que he trobat 
al Museu s'haurien llençat si 
no s'haguessin salvaguadat"
Descobrir el patrimoni amagat, 

que sovint tenim a casa nostra 

sense ni tan sols saber-ho, és un 

dels objectius principals que té 

Arqueologia d'un inventari. Vida 

i política dels objectes de la Salva-

guarda a Granollers 1936-2020 

d'Ignasi Prat. A través d'objectes 

salvaguardats al Museu de Grano-

llers durant la Guerra Civil, aquest 

treball d'arqueologia i investigació 

vol contribuir a la creació d'una 

col·lecció sobre el patrimoni artís-

tic del Vallès Oriental. El projecte 

es va presentar dimarts al Museu 

de Granollers a mans del seu autor, 

Ignasi Prat; de Frederic Montor-

nès, comissari d'Obres els Dipòsits 

–el projecte transversal en el qual 

s'emmarca la proposta granolleri-

na–, i de Cinta Cantarell, historia-

dora i intèrpret del patrimoni. 

Amb aquest projecte, l’autor, a 

més de treure a la llum la col·lec-

ció, proposa una mirada diferent; 

"Jo dono un valor artístic als 

objectes, que molts dirien que 

no tenen valor ni són material 

artístic", argumenta Prat. "Pos-

siblement, els objectes que he 

trobat al museu s'haurien llen-

çat pel poc valor que tenen si 

no s'haguessin salvaguardat", 

especula Prat, que destaca alhora 

la important funció de preservació 

que es va fer a la comarca, ja que 

tots aquests objectes "són catalit-

zadors d'històries i estan sota 

l'aixopluc del museu".

Pocs dies després d'esclatar la 

Guerra Civil, les autoritats muni-

cipals de Granollers, seguint les 

directrius de la Generalitat de Ca-

talunya, van anunciar les mesures 

El 48è cicle de jazz al Casino can-

via l'horari aquest divendres, 

de les 22 h passa a les 20 h, per 

adaptar-se a les restriccions de-

cretades arran de la Covid-19. 

En aquesta ocasió, dues de les fi-

gures cabdals del jazz contempo-

rani a Catalunya, el pianista Llu-

El concert de Lluís Vidal i David 
Xirgu avança l'horari a les 20 h

MÚSICA  EL CICLE DE JAZZ AL CASINO S'ADAPTA A LES DIRECTRIUS ARRAN DE LA COVID-19

ís Vidal i el bateria David Xirgu, 

actuaran en duet i amb versions 

molt personals de la música de la 

compositora i pianista americana 

Carla Bley, una de les principals 

exponents del jazz modern. Amb 

aquest concert s'arribarà a l'equa-

dor del cicle, que continuarà fins 

al desembre amb el nou horari. 

n.n.

IGNASI PRAT

per salvaguardar el patrimoni 

cultural del Vallès Oriental. Una 

d'aquestes intervencions va con-

sistir en la recollida d'objectes 

artístics, dipositats en diferents 

edificis municipals, un dels quals 

l'antiga presó, en via de conver-

tir-se en el Museu de Granollers. A 

partir de l'encreuament de dades 

entre les dates d'entrada i de sor-

tida de cada peça, es conclou que 

3.696 objectes no van ser mai re-

tornats, i són aquests en els que es 

basa el treball de Prat.

L'autor ha identificat, una per 

una, les peces, una tasca amb la 

qual vol contribuir a definir la col-

lecció salvaguarda, i poder expli-

car les diferents vides d'aquestes 

troballes, d'on provenen i quina és 

la seva història. "Vull invocar la 

vida física dels objectes, tot i que 

no és gens fàcil, ja que disposem 

d'informació molt valuosa però 

molt complexa", explica l'autor.

Tota la recerca d'Ignasi Prat 

cristal·litzarà en una publicació 

que recollirà la metodologia utilit-

zada i les fitxes de les diferents pe-

ces, que també seran objecte d'una 

exposició el maig del 2021. 
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Sobre la societat del coneixement

La Biblioteca de Can Pedrals inicia dilluns (18 h) un 

curs sobre la societat del coneixement, amb una primera 

sessió sobre fake news. El curs també inclourà sessions 

de xarxa, intel·ligència col·lectiva i competència mediàtica. 

Les sessions són gratuïtes però cal inscripció.

Films de sèrie B al Cardoterror

Voltem per l’entorn

GRANOLLERS
DIJOUS, 29

19 h Museu de Ciències Naturals

La biòloga i geògrafa Èlia Montagud 
parlarà de La vida secreta de 

los árboles, de Peter Wohlleben
DIVENDRES, 30

17.30 h Museu de Ciències Naturals

Taller. Insectes, crancs i aranyes
18.30 h Museu de Ciències Naturals

La vida dins d'un formiguer
19 h Museu de Granollers

Tercera Fira d'Economia Social
i Solidària de Granollers.
Què té a veure l'economia social

amb l'alimentació?

21 h Teatre Auditori de Granollers

Espectacle Suite TOC núm. 6

20 h Casino

Cicle de Jazz. Lluís Vidal i David Xirgu
23 h Roca Umbert

Racontades. Homenatge a Ray Bradbury
DISSABTE, 31

9 h Plaça Maluquer i Salvador

Fira de Brocanters
9 h Plaça de Lluís Perpinyà

Encants Solidaris. Protectora Vilanimal

AGENDA

9 h Plaça de Can Trullàs

Encants Solidaris Assemblea d'Aturats
18 h Centre Cívic Can Gili

Passatge del terror
DIUMENGE, 1

11.30 h Museu de Ciències Naturals

Visita guiada a l'exposició 
Tu investigues!

18 h Teatre Auditori de Granollers

Dansa. Play
DIMARTS, 3

18 h Museu de Ciències Naturals

Taller familiar. Vida microscòpica

DIMECRES, 4

17.30 h Biblioteca Can Pedrals

Hora del conte amb Sandra Rossi
18 h Biblioteca Roca Umbert

El fi l de la Història… Conferència online 
sobre la postguerra, el franquisme
i la restauració borbònica
18.30 h Museu de Granollers

Tercera Fira d'Economia Social 
i Solidària de Granollers.
Què té a veure l'economia social

amb l'habitatge?

20 h Cinema Edison

Tardoral de Cinema de Muntanya. 
Ríos patagónicos

El festival de cinema de terror de Cardedeu, 
el Cardoterror, reivindica enguany el 
cinema de sèrie B, uns films que es 
menystenien perquè estaven fets amb pocs 
recursos, però que sovint són més lliures 
i imaginatius. Aquesta 15a edició tindrà 
un format reduït de tres dies arran de la 
pandèmia i l'aforament serà limitat. Amb 
tot, de divendres a diumenge es podrà 
gaudir de cintes de Roger Cornan, William 
Castle, el primer David Cronenberg, la 
productora Dark Castle i el cinema asiàtic 
més salvatge. També es projectaran dos 
films acabats d'estrenar a Sitges, Train to 

Busan 2: Península i Psycho Goreman. Tota la 
programació es pot consultar a elcardot.org.

Exposicions
Ajuntament de Granollers 

Les festes i balls d'abans. L'Arxiu ha 
preparat l'exposició de fotografi es 
antigues. Fins al 27 de novembre. 
Museu de Granollers 

Afi nitats. Permanent 
Retorn a Granollers del retaule gòtic 

de Sant Esteve. Fins al març de 2021
Museu de Ciències Naturals

Tu investigues! Permanent
Invertebrats. Sala permanent
Què mengem avui?, refl exions 

d'Ada Parellada. Fins al febrer 
Viatge a l'invisible. 
Fins al 29 de novembre 
Biblioteca Can Pedrals

Exposició d'aquarel·les de 
Joan Aiza. Des de dilluns i fi ns 
al 7 de novembre
Biblioteca Roca Umbert

L'extimitat a la literatura. Exposició 
documental. Fins a l'1 de novembre
Roca Umbert

Panoramic from home.

Transitional de Jacqui Barrowcliff e 

LES FRANQUESES

DIJOUS, 29

17.30 h Biblioteca de Bellavista

Hora del conte. Contes al rebost, 
a càrrec de Rosa Fité

DISSABTE, 31

12 h Casal Cultural Corró d'Avall

Espectacle del cicle Humor & Co. 
Home Orquesta, del Peyu

No surrender de Jean M. Gosselin 
Time on quaaludees and red wine 

d'Anna Galí 
L'extimitat impresa. Fotollibres  
Totes fi ns a l'1 de novembre
Las muertes chiquitas de Mireia 
Sallarés. Fins al 29 de novembre 
Llibreria La Gralla

Abraça'm. Dibuixos de Lluïsa Martin 
C. Fins al 31 d'octubre
Centre Cívic Nord

Veritat o mentida? Fotografi es de 
Meritxell Borràs. Fins al 19 de novembre

CARDOTERROR
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