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ADVOCATS D’EMPRESA I PARTICULARS 

25 ANYS A GRANOLLERS

La primera onada de la pandèmia 

va evidenciar més que mai les de-

sigualtats a la ciutadania pel que fa 

a l'accés als recursos tecnològics i 

als coneixements de les tecnologi-

es de la informació i la comunica-

ció (TIC). Aquesta bretxa digital fa anys que està detectada, però fins al confinament no es va revelar 
com una desigualtat importantís-

sima, entre altres coses, per als in-

fants i joves que havien de seguir el 

curs online i que no disposaven ni 

d'ordinador, ni tauleta ni tan sols 

connexió a Internet. Les habilitats 

digitals, però, també són cada cop 

més rellevants en els adults, en el 

marc, per exemple, d'un tendència 

a l'alça dels serveis sanitaris a pri-

oritzar eines com l'e-Salut i l'aten-

ció telemàtica.

L'enquesta sobre equipament 

en TIC a les llars de l'Institut 

d'Estadística de Catalunya (Ides-

cat) mostra com hi ha un 15% de 

llars al Vallès Oriental (amb al-

gun membre entre 16 i 74 anys) 

que no disposen d'ordinador, un 

5% de les quals sense connexió 

a Internet. Amb tot, l'evolució de 

la darrera dècada palesa un in-

crement dels equips i connexions 

als habitatges vallesans, de mane-

ra que la tinença d'ordinador ha 

crescut en 8 punts i la connexió a 

internet, en 21. A més, la majoria 

de llars disposen d'un telèfon mò-

Les incidències amb els proveïdors d'Internet 

tornen a créixer a la comarca des de 2013, 

després d'anys de millora arran de la crisi 

Més d'un 20% de ciutadans d'entre 16 i 

74 anys no han utilitzat el correu electrònic

els darrers tres mesos i un 25%, un ordinador

Les compres online gairebé s'han duplicat 

en una dècada i l'any passat un 68,2% dels 

enquestats van fer-ne alguna, segons l'Idescat

aquest any –sobretot a partir de 

març– s'haurà disparat, és la de 

les compres per internet, que en  

una dècada pràcticament es van 

duplicar. L'any passat un 68,2% 

dels enquestats explicava que al-

guna vegada hi havia comprat; el 

2010, un 37,5%. i m.e.

Un 15% de les llars del Vallès 
Oriental no disposa d'ordinador
Tot i que la majoria de famílies tenen un contracte de connexió a internet i telèfon 
mòbil, la pandèmia ha evidenciat la bretxa digital encara existent a la societat

bil i pràcticament totes les conne-

xions són de banda ampla. 

Des del 2013 creixen, però, les 

incidències amb els proveïdors 

d'Internet, i gairebé 1 de cada 3 

llars va tenir un problema amb la 

seva connexió l'any passat.

Creix l'ús de l'ordinador
Segons l'Idescat, un 93,3% de les 

persones entre 16 i 74 anys de la 

comarca van utilitzar l'any passat 

un ordinador, mentre que el 2013, 

eren un 80,2% i fa una dècada, 

només el 73,8. Llavors les conne-

xions a Internet eren inferiors a 

l'ús d'ordinador, una tendència 

que, amb l'extensió de l'ús dels te-

lèfons intel·ligents, s'ha capgirat.

En canvi, encara hi ha molts 

ciutadans que no utilitzen el cor-

reu electrònic, més d'un 20%, de 

fet. De tota manera, en una dèca-

da l'ús del correu ha passat del 

63,3% al 78,9%.

Una altra de les dades de l'estu-

di que ha presentat aquesta set-

mana l'Idescat i que, segurament 

font: idescat

GRANOLLERS. El Consell 

Comarcal del Vallès Oriental 

iniciarà aquest mes un estudi 

sobre la bretxa digital en el món 

empresarial. La Taula Vallès 

Oriental Avança (TVOA), reunida 

dimarts, va donar llum  verda al 

qüestionari que es distribuirà 

a empreses de tots els sectors, 

excepte comerç i administració 

pública. L'estudi –encarregat a 

l'empresa Kite Projects– vol una 

mostra de 400 empreses de la 

comarca, com a mínim. L'objectiu 

de l'estudi, que ha d'estar 

acabat al desembre, és conèixer 

la bretxa digital en el teixit 

productiu del Vallès Oriental i 

tenir una diagnosi sobre l'ús, 

l'accés i la capacitació digital 

de les empreses, així com del 

capital humà que hi treballa. A 

més, identificarà les principals 
barreres que impedeixen l'accés 

i la capacitació digital, i aportarà 

recomanacions a seguir. Aquest 

projecte forma part de les 

actuacions incloses al Pla de 

reactivació econòmica del Vallès 

Oriental, aprovat l'estiu passat.

Llum verda a 

un estudi sobre 

la bretxa digital 

de les empreses

En deu anys han

augmentat 20 punts

el nombre de persones 

d'entre 16 i 74 anys que 

utilitzen un ordinador

    EQUIPAMENT EN TIC A LES LLARS

Tinença 

d'ordinador

Connexió 

a Internet
Telèfon mòbil Banda ampla

Incidència 

amb proveïdor

2019 85,1 95,2 98,8 95,2 30,5

2017 82,2 85,4 97,7 85,1 24,8

2015 80,2 81,4 96,8 79,9 24,2

2013 71,1 70,4 95,4 69,2 20,1

2011 75,1 70,4 95,5 67,5 11,2

2010 74,1 69,9 95,6 68,5 17,5

2009 77,7 74,1 96,4 71,3 34,5

Unitats: % de llars amb algun membre de 16 a 74 anys
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Granollers tenia dimecres 433 

alumnes confinats a casa en haver 

detectat algun positiu als centres 

educatius els darrers 10 dies. Con-

cretament, la ciutat tenia 16 grups 

confinats –força menys que la set-

mana passada–, i en total s'han de-

tectat 69 casos positius de Covid 

els darrers 10 dies a les aules de 

la ciutat.  Bona part dels centres 

han hagut d'activar el protocol de 

confinament en algun moment. 

Actualment, l'Escola Cervetó és 

qui té més alumnes a casa (90), se-

guit de l'INS Antoni Cumella (80) i 

l'Escola Municipal del Treball (39). 

A les Franqueses, dimecres hi ha-

via confinades 215 persones, i 11 

grups no tenien activitat presen-

cial a l'aula. En aquest cas, els dar-

rers 10 dies s'han detectat 21 ca-

sos positius de Covid a les escoles i 

els instituts del municipi. 

Pel que fa al tancament de cen-

tres per un brot de transmissió 

comunitària, actualment no hi ha 

cap centre en aquetsa situació al 

Vallès Oriental. De fet, només n'hi 

ha tres en tot Catalunya: 2 a l'Ur-

gell i 1 a la Ribera d'Ebre. Al con-

junt de Catalunya hi havia dime-

cres 68.982 persones de l'àmbit 

educatiu en confinament, de les 

quals 65.665 eren alumnes; 3.178 

docents i 139 personal extern. 

Aquestes dades, segons el Depar-

tament d'Educació, representen 

un percentatge molt baix de la co-

muntat educativa: un 4,56% en el 

cas de l'alumnat i un 1,94% en el 

cas del professorat.

Menys presencialitat
Les noves mesures restrictives 

aprovades pel Govern per a l'edu-

cació van començar a aplicar-se 

dilluns, si bé a infantil, primària i 

secundària no hi ha cap canvi res-

pecte al funcionament dels dos 

primers mesos del curs. Per al 

conseller d’Educació, Josep Bar-

galló, és "primordial mantenir i 

preservar" el dret a l'educació de 

l'alumnat, i destaca que les restric-

cions afecten només els estudis 

postobligatoris. "Infantil, primà-

ria i ESO no tenen cap modifica-

EDUCACIÓ  SEGONS DADES D'EDUCACIÓ, DIMECRES HI HAVIA 27 GRUPS SENSE ACTIVITAT A L'AULA

ció", diu Bargalló, qui afegeix 

que batxillerat, FP i els ensenya-

ments de caràcter especial "han 

de tendir a reduir la presen-

cialitat". En aquest sentit, la in-

tenció del Govern és allargar les 

classes telemàtiques de la posto-

bligatòria durant tot el trimestre. 

Pel que fa a la convivència amb 

la Covid, Salut ha anunciat que 

farà testos ràpids als contactes 

de les persones que hagin donat 

positiu per coronavirus, i que els 

cribratges massius es focalitzaran 

als barris i escoles on es disparin 

els contagis. En educació secun-

dària (ESO, batxillerat i centres 

d'FP), es recomana fer un estudi 

de contactes amb proves PCR en 

frotis nasal, un procediment 

que podran fer-se els mateixos 

alumnes sempre que estiguin 

supervisats pels docents. A in-

fantil i primària, en canvi, es man-

tindrà el cribratge amb proves 

PCR en els grups de convivència 

estables en què es detecti un cas 

positiu. Segons Salut, aquests 

cribratges només haurien d'apli-

car-se en zones d’alta incidència 

o davant de brots complexos en 

llocs d'elevada exposició, i no-

més es valoraran en centres de 

secundària i d'FP segons la "pre-

valença en la zona" a partir de la 

informació que proporcionin els 

serveis de vigilància territorial.

Davant d'aquest escenari, l'as-

sociació de Famílies per a la Re-

volta Educativa fa una crida a 

aturar l'activitat lectiva de for-

ma temporal davant de l'elevada 

transmissió i mentre el risc de re-

brot sigui molt elevat, que servei-

xi per replanificar la presenciali-

tat als centres amb més mesures 

de seguretat, personal i mitjans. i

Acció de suport al poble kurdXerrada sobre el model de territori
La Plataforma Azadî-Comitè de suport al Kurdistan 

de Granollers ha convocat aquest dijous (19.30 h), a la 

Porxada, una concentració de suport al poble kurd i contra 

el feixisme coincidint amb la Setmana Internacional 

d'accions solidàries, de l'1 al 8 de novembre.

En el marc de les Jornades de defensa del territori que organitza

la plataforma Salvem Corró d'Amunt, divendres (19 h) tindrà 

lloc al seu canal de YouTube la xerrada Model de territori per a 

les Franqueses del Vallès: la conservació del mosaic agroforestal, 

amb Agàpit Borràs, Fidela Frutos i Pep Riera.

SOCIETAT

A partir d'aquest novembre, els 

docents i monitors de totes les 

llars d'infants, escoles i instituts 

de les Franqueses –així com a l'Es-

cola Municipal de Música, l'Escola 

d'Adults, els casals infantils, el Cen-

tre de Joves i l'Espai Zero– podran 

utilitzar mascaretes transparents, 

que l'Ajuntament ha distribuït amb 

l'objectiu de millorar la comunica-

ció amb l'alumnat. Les mascaretes 

transparents als centres educatius 

faciliten la lectura labial i la visua-

lització de les expressions facials. 

Els materials de fabricació i l’alta 

eficàcia de filtració bacteriana fan 

que aquestes mascaretes puguin 

ser utilitzades per persones amb 

necessitats especials i en entorns 

de més calor. "Amb aquesta ini-

ciativa, el consistori treballa 

per la igualtat d’oportunitats 

i la inclusió, facilitant que tots 

els alumnes puguin aprendre 

millor, especialment aquells 

amb dificultats auditives", asse-

gura el consistori. A més, destaca 

la importància de connectar amb 

els alumnes a les escoles bressol i 

aportar-los proximitat i tranquil-

litat amb les expressions facials. 

El Servei de Logopèdia Munici-

pal també quedarà proveït d’una 

trentena de mascaretes transpa-

MILLOREN LA COMUNICACIÓ DELS DOCENTS AMB L'ALUMNAT

Les Franqueses distribueix

mascaretes transparents 

als centres educatius

Bargalló considera
primordial mantenir el dret 
a l'educació presencial
a primària i secundària

rents, tant per als professionals 

com per als infants atesos al servei. 

Aquestes mascaretes permeten 

una millor observació dels infants 

i un òptim desenvolupament de les 

sessions.

D'altra banda, aquest mes també 

se substituiran les tanques de ferro 

per sectoritzar espais als centres 

educatius per tanques de plàstic 

molt més segures i estables. 

Marina Viñallonga, alumna de 

l’Institut Vinyes Velles de Mon-

tornès, ha estat l'alumna premia-

da de la beca Treballs de Recerca 

que entrega la Fundació Onco-

vallès. El premi, de 500 euros, el 

concedeix la mateixa fundació en 

col·laboració amb Bankia, i pretén 

reconèixer els millors treballs de 

recerca de secundària relacionats 

amb el càncer. El treball de Viña-

llonga s'ha centrat en el dia a dia 

dels pacients amb càncer fora dels 

hospitals. Des de l’any 2006, On-

covallès, juntament amb els insti-

tuts de la comarca, desenvolupa 

treballs de recerca amb els seus 

oncovallès

MARINA VIÑALLONGA

Marina Viñallonga guanya el 

premi de recerca d'Oncovallès

alumnes sobre els 15 càncers més 

freqüents amb l'objectiu d'incen-

tivar futurs investigadors. 

n Ivan Meseguer i Roger Pascual, dos 
joves empresaris propietaris de Felmar 
Salud, amb seu a Canovelles, han donat 
aquesta setmana 13.000 mascaretes 
infantils a l'Ajuntament de Granollers.
Segons afirmen, "la donació és el nos-
tre petit gra de sorra per lluitar contra 
la pandèmia, amb la intenció que les 
mascaretes es reparteixin a les escoles 
i arribin a totes les famílies en situació 
de vulnerabilitat". Meseguer i Pascual 
també han destacat "la tasca valenta i 
impagable del professorat que s'ex-
posa diàriament a l'amenaça de la 
pandèmia per tal que els seus alumnes 
rebin la millor educació possible".

FELMAR SALUD 
DÓNA 13.000 UNITATS
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El Govern diu que batxillerat i FP han de tendir a reduir la presencialitat

Baixen els grups confinats 
a les escoles i els instituts
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Les policies locals de Granollers i 

les Franqueses han multat 39 ve-

ïns dels municipis aquesta setma-

na per saltar-se o el toc de queda 

o bé el confinament local, que el 

govern de la Generalitat decreta-

va dijous per als caps de setmana, 

des de les 6 h de divendres a les 

6 h de dilluns. La majoria de mul-

tes, però, són per no respectar el 

toc de queda a partir de les 22 h, 

de manera que la Policia Local de 

Granollers ha interposat 12 sanci-

ons i la de les Franqueses, 25.

Els agents també han sancionat 

altres ciutadans per no dur mas-

careta –a Granollers, 21, i a les 

Franqueses, 20–. 

Multen 39 veïns 
per saltar-se 
el toc de queda i el 
confinament local

Les dades d'evolució de la pan-

dèmia donen un bri d'esperança 

sobre l'efectivitat de les mesures 

restrictives de les darreres set-

manes. A tot el país, tant la taxa 

de contagi com la de velocitat de 

transmissió (Rt) de la Covid-19 

han baixat lleugerament. En el cas 

de Granollers, la Rt se situa per 

sota de l'1 ja des de fa dies, con-

cretament ha passat d'1,3 a 0,82 

–és a dir, cada 100 contagiats de 

coronavirus transmeten la malal-

tia a 82 persones–.

Amb tot, la taxa de contagi con-

tinua sent molt alta, de 865 punts 

–es considera elevada per sobre 

de 200; i al conjunt del país era de 

747–. Segons les dades de la Gene-

ralitat, entre el 25 i el 31 d'octu-

bre s'ha calculat aquesta taxa per 

sota dels 1.000 punts, mentre que 

la setmana anterior, del 18 al 24, 

es va arribar als 1.338 –1.366 uns 

dies abans–.

El percentatge de PCR positives 

també s'ha reduït respecte a fa 15 

dies, tot i que continua sent alt, 

d'un 12,89% –mentre que l'OMS 

troba idoni no superar el 5%–.

actualitzades de dimecres, ja n'eren 

52, 6 dels quals a la UCI. Des de 

l'inici de la pandèmia els casos con-

firmats a la ciutat són 2.921, prop 

Segons Salut, dilluns hi havia 40 

granollerins i granollerines hospi-

talitzats a causa de la Covid-19, 5 

dels quals a l'UCI, i amb les dades 

Data
Casos confirmats 

per PCR

Taxa confirmats 

per PCR

Risc de 

rebrot
Rt

PCR 

Fetes

% PCR

Positives

Mitjana 

edat

%

Dones

25/10/2020 -

31/10/2020
286 454,99 865 0,82 2.477 11,79 40,65 54,55

18/10/2020 -

24/08/2020
379 602,95 1.057,94 1,30 2.921 13,01 41,93 52,77

16/08/2020 -

22/08/2020
272 706,35 943 1,33 1.699 15,81 42,11 50

01/03/2020 -

08/09/2020
2.776 4.416,30 31.452 9,03 42,42 51,08

FONT: DEPARTAMENT DE SALUT

SALUT EL RISC DE CONTAGI CAU A GRANOLLERS, PERÒ ENCARA ESTÀ MOLT LLUNY DE LES DADES ÒPTIMES SEGONS LA GENERALITAT

La velocitat de transmissió de 
la Covid-19 baixa per sota d'1

CONTROLS

d'un 4,7% de la població total.

Pel que fa a les Franqueses, les 

dades del Departament de Salut 

tenen una tendència similar. Així, 

la velocitat de reproducció se si-

tua en el 0,9 (la setmana anterior 

era de l'1,33) i el risc de contagi 

a 797, més de 250 punts per sota 

que en el període anterior. De 

les 726 proves PCR que s'hi han 

fet, l'11,74% han sigut positives. 

L'Hospital té 6 pacients franques-

ins, 1 dels quals a l'UCI. M.E. 

-300
EL GOVERN DE LA GENERALITAT 

DIU QUE PER PODER RELAXAR  

les restriccions hi ha d'haver menys 
de 300 persones ingressades a 
les UCI dels hospitals del país, així 
com no superar el miler de contagis 
diaris i reduir la velocitat de contagi 
a menys d'1. De moment, només es 
compleix aquest darrer paràmetre,
 ja que dimecres hi havia 489 llits 
d'UCI ocupats a Catalunya i se 
sumaven uns 4.000 contagis. Al 
Parlament, el Govern deia que cal 
que es compleixin aquestes 
condicions de manera sostinguda 
per tal de plantejar una rebaixa 
de les restriccions de mobilitat i 
d'interacció social.

L'HOSPITAL TÉ 114 INGRESSATS, UNA 
XIFRA SIMILAR A LA DE FINALS DE MARÇ
■ El nombre d'ingressats positius de la Covid-19 a l'Hospital de Granollers ha 
continuat creixent aquesta setmana, de manera que ha passat del 92 pacients de 
dimecres passat als 114 d'avui. Així, el centre arriba a xifres similars a les de finals 
del març passat, en la primera onada de la pandèmia. Actualment té 5 unitats de 
les 10 d'hospitalització dedicades a malalts de la Covid-19.

Tot i que l'augment de casos havia estat progressiu i lleu des de l'estiu, aquests 
darrers 15 dies s'ha disparat, coincidint amb l'elevat risc de contagi arreu del 
país i, especialment a Granollers i el seu entorn. Amb tot, les autoritats sanitàries 
esperen que aquesta setmana es comencin a notar els efectes de les mesures 
restrictives aplicades fa tres setmanes, i més severes, la setmana passada.

Si fa només set dies encara quedava alguna plaça d'Unitat de Cures Intensives 
(UCI) i de crítics lliures, aquest dimecres ja hi ha 24 malalts, de manera que s'han 
hagut d'habilitar 4 llits més de les 20 places estables de l'UCI.

En el vessant més positiu del balanç hospitalari, el centre granollerí ha infor-
mat que acumula 818 altes de malalts des del març, una cinquantena donades 
aquesta darrera setmana.

L'altra cara de la moneda, la més tràgica, són la desena de morts que s'han 
produït els darrers 7 dies i que fan que l'Hospital acumuli 144 defuncions arran de 
la Covid-19.

Premi a la jornada 
de l'Aliança C-17

El grup de treball d'anatomia pa-

tològica de la C-17, liderat per la 

doctora Inma Méndez, cap del 

servei d'Anatomia Patològica de 

l'Hospital de Granollers, ha gua-

nyat el premi Roche Farma de la 

quarta Jornada d'Innovació de 

l'Aliança Estratègica C-17. 

Els tests ràpids als 
polígons, dijous 12

Els tests ràpids d'antígens –en 20 

minuts detecten proteïnes virals– 

que impulsen Pimec, Mutuacat, 

l'Associació d'Empresaris de Polí-

gons Industrials de les Franque-

ses i l'Ajuntament es faran el 12 de 

novembre. La unitat mòbil s'ins-

tal·larà a Can Ribas de 12 a 16 h. 
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estabanellenergia.cat

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

Entra i navega per:

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

Ja és aquí la teva nova web:
estabanellenergia.cat
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Per potenciar les competències 
laborals i millorar el perfil 
professional, una òptima opció és 
certificar l’experiència i/o formació 
“no formal” adquirida durant la 
trajectòria personal.

Acreditar oficialment els coneixements 
i les capacitats en el sector obre portes 
per incorporar-se a una nova feina 
o millorar l’actual. Hi ha diferents 
unitats o conjunts de competències 
a convalidar de l’activitat professional 
que es poden qualificar amb validesa a 
l’estat Espanyol.

Aquesta gestió permet incrementar 
les possibilitats d’empleabilitat dels 
treballadors/es, per la qual s’ha de 
complir els següents requisits:
· Disposar de la nacionalitat espanyola.
· Ser major de 18 anys per un Nivell I, 
o major de 20 anys per un Nivell II i III.
· Tenir experiència laboral i/o formació 
relacionada amb la competència 
professional a acreditar. En el Nivell 
I cal justificar un mínim 2 anys 
d’experiència (1.200 hores treballades) 
en els últims 10 anys o almenys 200 
hores de formació; mentre que, en el 
Nivell II i III cal justificar un mínim 
3 anys d’experiència (2.000 hores 
treballades) en els últims 10 anys o 
almenys 300 hores de formació.

Cal revisar el Catàleg Nacional 
de Qualificacions Professional 
(CNCP) i estar alerta de l’obertura 
de convocatòries al SEPE per fer la 
inscripció. Per més informació es 
pot accedir a l’Institut Nacional de 
Qualificacions https://incual.mecd.es

En el cas dels/de les cuidadors/es de 
persones en situació de dependència 
també hi ha una habilitació 
professional que és imprescindible 
gestionar abans del 12/12/2020 per 
la Generalitat de Catalunya; aquesta 
serà necessària per poder continuar 
treballant en aquest àmbit.

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

Certifica la teva 
experiència professional

LES FRANQUESES. El PSC va acusar 

en l'últim ple l’alcalde i l’equip 

de govern actual, de Junts per 

les Franqueses, de "passivitat" 

davant les irregularitats de l’em·

presa Befesa Aluminio, del Pla de 

Llerona. Concretament es referia 

a un problema urbanístic que s’ar·

rossega des de fa més d’un any, 

quan es va detectar que l’empresa 

estava construint sense llicència i 

en un lloc que no estava permès 

una xemeneia de grans dimen·

sions, amb un filtre que havia de 

servir per millorar la qualitat am·

biental de les seves emissions.

Segons va explicar el regidor 

Joan Antoni Marín, l’agost de 2019 

–amb el PSC a l’alcaldia acciden·

tal– es va detectar que Befesa esta·

va construint aquesta gran xeme·

en què un informe tècnic ha justi·

ficat el caràcter il·legalitzable de 

l’obra i s’està a l’espera de possi·

bles noves al·legacions per part de 

l’empresa. Entremig, la declaració 

de l’obra com a il·legalitzable i l’or·

dre d’enderroc (octubre 2019); el 

recurs de reposició de l’empresa 

en què al·lega que no està justi·

ficat el caràcter il·legalitzable de 

l’obra (gener 2020); la sol·licitud 

de Befesa per tramitar una modi·

ficació del pla general d’ordenació 

urbanística per regularitzar l’ocu·

pació dels patis de l’empresa (ge·

ner 2020); i la resolució d’un bufet 

d’advocats que estima les al·lega·

cions de l’empresa en el sentit que 

no s’ha justificat prou el caràcter il·

legalitzable de l’obra (juliol 2020).

Sobre la sol·licitud per modificar 

neia sense permís, i posteriorment 

es va ordenar la paralització de 

les obres. Des d’aleshores encara 

no s’ha restituït l’espai –com ha 

demanat l’Ajuntament en diver·

ses ocasions– ni s’ha solucionat 

el problema amb l’empresa. "Per 

què no s’actua contra aquesta 

irregularitat? Heu tingut una 

actitud contemplativa per res-

tablir una irregularitat urbanís-

tica", etzibava Marín, qui també 

acusava l'alcalde d'haver trigat 

quatre mesos a signar el decret de 

paralització de l'obra.

El regidor d’Urbanisme, Jordi 

Ganduxé, va detallar tota la crono·

logia de les accions dutes a terme 

amb Befesa, des que es va ordenar 

la suspensió de les obres i es van 

precintar, l’agost del 2019, fins ara, 

arxiu / x.l.

URBANISME  EL GOVERN DEFENSA QUE L'EXPEDIENT DE L'OBRA IL·LEGAL DE L'EMPRESA SEGUEIX EL SEU CURS TÈCNIC

BEFESA  Davant els requeriments per reduir les emissions, l'empresa va instal·lar un nou filtre sense llicència

el pla general, el PSC va llegir un 

document de l'àrea d'urbanisme 

que preveia un canvi de normativa 

per permetre la instal·lació d'ele·

ments tècnics fora dels volums edi·

ficables, sempre que se'n justifiqui 

la necessitat i que serveixin per re·

duir emissions de gasos o partícu·

les contaminants. L'alcalde, Fran·

cesc Colomé, recalcava que aquest 

canvi de normativa feia referència 

a construccions auxiliars, que "no 

és el cas d'aquesta xemeneia". 

"L’expedient de Befesa continua 

obert, i ha de seguir el seu camí 

tècnic, no polític", deia Colomé. 

També expressava que "sempre 

que hi ha un problema gran, com 

el de Befesa, el govern l’entoma", 

i retreia al PSC que els acusi de per·

metre irregularitats després d’es·

tar tants anys plegats al govern.

Sorolls i contaminació

A banda del problema urbanístic, 

Colomé també es va referir als 

problemes de sorolls i contami·

nació atmosfèrica que arrossega 

l’empresa. Va detallar les darreres 

sonometries homologades prac·

ticades –que marquen nivells per 

sota dels límits permesos– i les re·

unions que s’han mantingut amb la 

direcció de Befesa per mostrar·los 

els resultats i demanar·los de re·

duir el soroll. "Sabem que hi ha 

90 famílies que viuen de Befesa, 

però si els paràmetres surten 

malament, nosaltres actuarem", 

assegurava. També apuntava que 

tots els mesuraments que es fan es 

passen a la Generalitat perquè és 

qui té competència en la concessió 

de la llicència ambiental.  x.l.

Un informe tècnic

emès aquest octubre

justifica el caràcter

il·legalitzable de l'obra

El PSC acusa Junts de 
“permetre irregularitats”
amb la xemeneia de Befesa
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El futur 
de l’educació
explicat per 7 dels millors
especialistes del món

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

atlasofthefuture.org

Atlas of the Future Fixing the future 

Granollers aposta pel programa 

Reciclos amb l’objectiu de fo-

mentar el reciclatge de llaunes i 

envasos de plàstic de begudes, i 

l'implanta a tota la ciutat. Reciclos 

es va implantar l’estiu de 2019 

als barris de Can Bassa i Ponent, 

i aquest estiu es va estendre a la 

resta de la ciutat. Ja són més de 

500 veïns i veïnes que han partici-

pat en aquest sistema de reciclat-

ge que té cura de la sostenibilitat i 

premia el compromís de la ciuta-

dania amb el medi ambient.

Més de 150 contenidors grocs 

de Granollers ja tenen instal·lats 

els codis QR necessaris per poder 

fer servir l’aplicació app.reciclos.

com. Per utilitzar Reciclos només 

cal registrar-se, escanejar els codis 

de barres de les llaunes o ampolles 

de plàstic de begudes i, posterior-

ment, escanejar el QR dels conte-

nidors grocs quan s’hi llencin els 

d’un acord amb la Creu Roja, que 

consistirà en l’ajut a les famílies 

que més ho necessitin a través del 

lliurament de targetes moneder 

per a la compra d’aliments. Es po-

dran acumular Reciclos per aques-

ta campanya fins a finals d’any.

Els anteriors projectes col·lec-

tius amb la Fundació Apadis i les 

millores del parc de Can Bassa es 

donen per finalitzats. Durant el 

període de confinament els veïns 

i veïnes del barri de Ponent van 

aconseguir assolir els Reciclos ne-

cessaris per instal·lar un nou joc 

infantil al parc de Ponent.

Reciclos és una iniciativa impul-

sada per Ecoembes, l’organització 

mediambiental que coordina el 

reciclatge d’envasos a tot l'Estat, 

i s’emmarca dins el projecte pi-

lot Reciclatge 5.0 de la mà de The 

Circular Lab, el centre d’innovació 

d’Ecoembes. Granollers ha estat 

envasos a reciclar. En escanejar el 

QR s’obtenen punts, en forma de 

Reciclos, que es poden bescanviar 

per premis sostenibles o bé per 

contribuir a projectes mediambi-

entals i solidaris al municipi.

Aliments per als més desfavorits
Aquest mes Reciclos renova la cam-

panya d’incentius col·lectius fruit 

MEDI AMBIENT  LA CAMPANYA DE RECICLATGE DE LLAUNES I ENVASOS DE PLÀSTIC ES VA AMPLIAR EL JULIOL A TOTA LA CIUTAT

Reciclos ajudarà Creu Roja per 

lliurar més targetes moneder

Els Mossos d'Esquadra van dete-

nir dimarts al vespre un jove de 

23 anys després d'identificar-lo 

perquè s'estava fent fotos i vídeos 

amb el mòbil davant la comissaria, 

i també feia fotos de l'equipament, 

dels vehicles i de les persones que 

entraven i sortien de la comissaria.

Es tracta d'un jove de 23 anys 

amb antecedents per delinqüència 

comuna que es va presentar vo-

luntàriament a la comissaria. Un 

cop allà, va començar a fer fotos de 

les instal·lacions, les persones i els 

vehicles que entraven i sortien. En 

veure'l per les càmeres de segure-

tat, els agents van identificar-lo i 

van detectar que tenia una ordre 

de crida i cerca i estava pendent 

d'ingressar a presó. "És per això 
que va ser detingut", aclareixen 

els Mossos. 

La Comissaria General d'Infor-

mació dels Mossos va obrir una 

Detingut un jove que feia fotos i 

vídeos a la comissaria dels Mossos
investigació per aclarir el motiu pel 

qual el jove feia fotos a l'equipa-

ment i a les persones que entraven 

i sortien. Ara per ara no sembla que 

es tracti d'una persona que pugui 

tenir relació amb l'islamisme radi-

cal, tot i que els Mossos volen acla-

rir quines eren les seves intencions. 

El nivell d'alerta 4 sobre 5 

d'amenaça terrorista i alguns dels 

episodis registrats darrerament 

vinculats a l'islamisme radical fa 

El Rotary Club Granollers ha es-

collit qui serà el nou president a 

partir de l'estiu que ve. Es tracta 

de Manuel Castaño, dissenyador 

multidisciplinari i impulsor de 

l'empresa Ingrup Estudio, dedi-

cada al disseny integral d'espais i 

la comunicació visual i el grafisme 

de locals comercials, restaurants i 

particulars. Castaño, de 38 anys, 

serà el president més jove que ha 

tingut l'entitat en els seus 27 anys 

d'història. 

Actualment, Rotary Club Grano-

llers compta amb una quinzena de 

socis i està presidit per l'empresà-

ria Margarita Arderiu, que va acce-

dir al càrrec el desembre de l'any 

passat després de la mort sobtada 

de qui fins llavors n'era el presi-

dent, Felip Rovira. Amb la renova-

ció de la junta acordada la setmana 

passada, Castaño, vinculat a l'enti-

tat des de fa cinc anys, passa a ser 

vicepresident fins l'estiu que ve.

Entre els projectes de l'entitat 

destaquen els actes solidaris amb 

entitats com El Xiprer i Creu Roja, 

l'organització del sopar Somriu-

res a taula per recaptar fons per 

diverses iniciatives de l'Hospital 

de Granollers i la col·laboració 

amb diverses ONG en matèria de 

refugiats entre d'altres.  x.l.

ENTITATS  

Manuel Castaño 

rellevarà Margarita 

Arderiu com a 

president del Rotary

Més models

En el marc del ple en què es van apro-

var les ordenances fiscals per al 2021, 

que inclouen un increment del rebut de 

les escombraries, el regidor d'Hisen-

da, Jordi Terrades, va assegurar que 

el govern local està disposat a debatre 

sobre la implantació d'una taxa de resi-

dus per generació –és a dir, que pagui 

més qui més residus genera i menys 

en recicla–, tal com proposen diversos 

grups de l'oposició i ja des de l'anterior 

mandat Junts per Granollers. "Esperem 
que tothom estigui a l'altura. Perquè 
aquest nou model tindrà un cost i 
caldrà repercutir-lo a les ordenances 
fiscals del 2022", deia Terrades.

EL GOVERN ESTUDIA 
LA TAXA DE RESIDUS 
PER GENERACIÓ

una de les ciutats pioneres en la 

implantació de Reciclos, que actu-

alment ja està estès a set comuni-

tats autònomes i el 2021 ja cobrirà 

tot el territori de l'Estat. 

que els cossos policials estiguin 

més vigilants a accions que puguin 

fer sospitar, i per això s'activen in-

vestigacions per descartar la vin-

culació terrorista. Darrerament, 

a Catalunya, s'han produït un pa-

rell de casos en què els Mossos 

d'Esquadra han estat atacats per 

homes que han admès que el seu 

objectiu era atacar el cos policial. 

De fet, un dels objectius terroris-

tes arreu d'Europa són els efectius 

de policia. Els Mossos d'Esquadra, 

com la resta de cossos policials, 

han rebut instruccions d'augmen-

tar l'autoprotecció personal i els 

equipaments policials per prevenir 

possibles atacs terroristes. 

SUCCESSOS  EL NOI, DE 23 ANYS, ESTAVA PENDENT D'UNA ORDRE DE CRIDA I CERCA PER INGRESSAR A PRESÓ

reciclos

APP  Cal escanejar els QR 

rotary

MANUEL CASTAÑO
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La primera tinenta d'alcalde de 
Granollers, Alba Barnusell, ha re-
llevat Albert Camps a la primera 
secretaria del PSC de la ciutat des-
prés de l'aprovació divendres en 
assemblea de la nova executiva 
de l'agrupació local. Sergi Fenán-
dez Bernal, fins ara vocal, passa a 
ser adjunt a la primera secretaria, 
mentre que Juanma Segovia as-
sumeix organització, amb Vanesa 
Jiménez Cano com a adjunta. S'hi 
mantenen també Andrea Canelo, 
històricament responsable de fi-
nances, que ara passa a acció sec-
torial; Pietat Sanjuán, que passa 
de vocal a responsable d'acció ciu-
tadana, i el vocal Antonio Luis de 
la Fuente. L'executiva es completa 
amb les incorporacions de Jordi 
Terrades a acció electoral; Maria 
del Mar González Resina, a acció 
interna; i els vocals Carlos García 
Torrado, Raquel Fragusto i Jaime 
Soto. Surten de l'executiva Maria 
del Mar Sánchez, Francesc Arolas, 
Mar Canelo i Ivan Moncusí. 

"El procés independentista 

és nacionalpopulista, perquè 

l'element central és nacional, 

no de classe, i perquè catalitza 

les frustracions assenyalant un 

enemic". Així ho expressava el 
doctor en Història Contemporània 
i degà de la Facultat d'Empresa 
i Comunicació de la UVic, Josep 
Burgaya, en la presentació virtual 
del llibre Populismo y relato inde-

pendentista en Cataluña. ¿Un pero-

nismo de clases medias?, del qual 
és autor. En la sessió, organitzada 
dimarts per l'agrupació comar-
cal de Federalistes d'Esquerres, 
Burgaya analitzava el creixement 
de l'independentisme dels últims 
anys, "una rauxa temporal" que 
ara considera "estancada". "Mal-

grat el que creu molta gent de 

bona fe", deia, el moviment "no 

és espontani", sinó que hi ha qui 
articula un discurs per benefici-
ar-se'n, i tot plegat va començar 
els anys 80 amb les polítiques de 

Després de l'expulsió del govern 
municipal dels regidors socialistes, 
el PSC de les Franqueses ha reno-
vat el 45% dels seus membres. La 
nova executiva compta ara amb 8 
dones i 8 homes "compromesos 

amb el municipi i amb una im-

portant participació activa en 

diferents àmbits". Juan Antonio 
Corchado repeteix com a primer 
secretari. També en formen part 
José Antonio Aguilera com a res-
ponsable d'organització i finances; 
Jéssica Pérez Carbonell de comu-
nicació; Joan Antoni Marín i Car-
los Munzón de política municipal; 
Juan Martínez de dinamització i 
mobilització; i Francisco Salado de 
polítiques sectorials. També Marta 
Reche com a responsable de femi-
nisme, igualtat i LGTBI; Mariana 
Garrido i Elena Montañés de for-
mació; Juan José Blanch de relació 
amb les entitats; Carmen Rodrí-
guez de gent gran; i Mar Gallego, 
Ángeles Sánchez, Francisco Zarallo 
i Raquel Cortés com a vocals. 

POLÍTICA  FEDERALISTES D'ESQUERRES REPRÈN LES ACTIVITATS AMB JOSEP BURGAYA

Barnusell agafa

el relleu de Camps 

a la primera

secretaria del PSC

Corchado

repeteix com a 

primer secretari

a les Franqueses

"fer país" de Jordi Pujol. També 
apuntava que la política catala-
na és "pintoresca i excèntrica", 
i que "l'independentisme no 

s'entén sense la queixa i el victi-

misme". "Aquest sentiment està 

consolidat", de manera que "la 

sortida d'aquesta situació serà 

llarga i complexa, potser qües-

arxiu

JOSEP BURGAYA

"L'independentisme no s'entén 
sense la queixa i el victimisme"

L'Oficina de Relacions amb la Comunitat dels Mossos d'Esquadra va instal-
lar la setmana passada diversos plafons informatius a la Porxada per do-
nar consells de seguretat a la ciutadania, especialment a la gent gran en un 
moment en què no és possible fer les habituals xerrades de la policia als 
casals. Els principals consells feien referència a com protegir les pròpies 
pertinences a l'espai públic i a com prevenir estafes quan s'està a casa. i

Consells de seguretat a la Porxada

La Policia Local de les Franqueses 
ha alertat de trucades falses a ma-
sies del municipi en què s'informa 
sobre feines de desinfecció de Co-
vid-19 a les cases. L’alerta arriba 
després que alguns veïns hagin ex-
plicat que han rebut trucades per 
dur a terme una desinfecció a casa 
seva. L'Ajuntament aclareix que no 
s'està fent cap treball de desinfec-
ció en habitatges del municipi i que, 
per tant, aquestes trucades són 
falses. D'altra banda, els Mossos 
d'Esquadra també alerten d’una 
tipologia d’estafa a les residències 
de gent gran de l'àrea de Barcelona 
que consisteixen en la recepció de 
trucades en què es demana el co-
brament d’un pagament pendent 
per la compra de material sanitari 
relacionada amb la Covid-19. i

GRANOLLERS. La secció 5a de l’Au-
diència de Barcelona jutjarà di-
marts vinent un jove de 21 anys, 
veí de Granollers, acusat d’un 
delicte continuat d’abús sexual a 
una menor de 16 anys. La fiscalia 
demana per a l’acusat una pena 
d’11 anys de presó i l’allunya-
ment de la víctima a un mínim de 
500 metres per un temps superi-
or a 11 anys al de la durada de la 
pena de presó que s'imposi en la 
sentència, així com 20.000 euros 
d’indemnització a la víctima pels 
perjudicis morals i psicològics so-
ferts a conseqüència dels fets. Part 
de la pena de presó també pot ser 
substituïda per l’expulsió del país, 
ja que el jove es troba en situació 
irregular a l’Estat. A més, també 
es demanen 10 anys de llibertat 
vigilada després de la privació de 
llibertat, així com la prohibició de 
treballar amb menors 5 anys més 
dels que dicti la sentència.  

Els fets pels quals serà jutjat 
van passar el 13 d’abril de 2017 
al domicili del processat, quan, 
segons el relat de la fiscalia, amb 

“ànim libidinós i de satisfacció 

sexual i tot i conèixer l’edat de 

la menor, va mantenir relaci-

ons sexuals amb penetració 

vaginal i anal amb la víctima, 

de 12 anys d’edat”. Una setmana 
després, amb el mateix propòsit, 
el jove va dur la víctima novament 
al seu domicili, on van mantenir 
una altra vegada relacions sexuals 

amb penetració. A conseqüència 
d’aquests fets, la víctima ha patit 
simptomatologia posttraumàtica. 
Poc després dels fets, el juliol de 
2017, el jutjat d’instrucció núme-
ro 4 de Granollers va dictar una 
ordre de protecció en favor de la 
víctima, així com la imposició al 
processat de comparèixer davant 
el jutge cada 15 dies. 

TRIBUNALS  ELS FETS VAN PASSAR QUAN EL NOI TENIA 18 ANYS

La fiscalia demana
11 anys de presó
o commutar part de la
pena per l'expulsió del país

A judici un jove acusat 
d’abús sexual continuat 
a una nena de 12 anys

Alerta per estafes 

telefòniques

en cases i masies

Els Mossos d'Esquadra van dete-
nir el 16 d'octubre a Granollers 
un agent del cos policial acusat de 
tràfic de drogues. El detingut, que 
estava destinat a la comissaria de 
Ciutat Vella, a Barcelona, va ser 
arrestat juntament amb un trafi-
cant amb qui robaven la droga a 
altres narcotraficants. L'agent, que 
formava part de la 24a promoció 
del cos de Mossos d'Esquadra, te-
nia un elevat i ostentós nivell de 
vida. Tenia diversos cotxes d'alta 
gamma i regentava tres negocis: 
dos bars de copes i una hambur-
gueseria. El detingut va quedar en 
llibertat amb càrrecs després de 
passar a disposició judicial. El cos 
policial el va suspendre de feina i 
sou de forma cautelar, i el cas es 
manté sota secret de sumari. 

Detingut un agent 

dels Mossos per 

tràfic de drogues

tió de generacions". I afegia: "els 

dies més complicats encara es-

tan per arribar". L'historiador 
també afirmava que "l'indepen-

dentisme planteja una dinàmi-

ca excloent, de divisió profunda 

i fractura social", i assegurava 
que el procés ha estat una "qui-

mera" i una "batalla per l'hege-

monia política", actualment molt 
visible entre JxCat i ERC. Davant 
d'això, cridava a articular un dis-
curs que trenqui la dualitat que 
planteja l'independentisme i que 
posi en valor les posicions inter-
mèdies entre aquest sentiment i 
l'"espanyolisme ranci".  x.l.

L'historiador afirma
que el 'procés' és
només una batalla per 
tenir l'hegemonia política

n Divendres va quedar vist per a sen-
tència el judici per la presumpta violació 
als lavabos de la discoteca 2046 l’abril 
del 2017. Va ser en la tercera i última 
sessió del judici a dos joves de la Gar-
riga per haver violat, presumptament, 
una noia de 18 anys a l’interior del local. 
El judici va arrencar el 29 de setembre, 
quan els acusats van assegurar a pre-
guntes de la fiscalia que les relacions 
havien estat consentides. La seva ver-
sió era totalment oposada al relat de la 
noia i al de diversos amics d’ella i d’al-
guns testimonisa. El judici va seguir el 2 
d’octubre amb la declaració de la pro-
pietària de la discoteca, més testimonis 
que coneixien els acusats i diversos 
agents i pèrits coneixedors del cas. No 
obstant això, havia quedat pendent la 
declaració del metge que va atendre la 
noia a l’Hospital la mateixa nit dels fets, 
així com la presentació de les conclusi-
ons definitives. La fiscalia va qualificar 
els fets d’abús sexual amb agreujant de 
gènere i va demanar set anys de pre-
só per als joves, mentre que l’acusació 
particular ho qualifica d’agressió sexual 
i demana 15 anys de presó. Les defen-
ses, per la seva banda, van demanar la 
lliure absolució dels nois, esgrimint que 
no s’havia pogut acreditar el delicte.

QUEDA VIST PER A 
SENTÈNCIA EL JUDICI 
PER LA PRESUMPTA 
VIOLACIÓ DEL 2046

LES AGRUPACIONS SOCIALISTES RENOVEN LES DIRECCIONS
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BUTLLETÍ DE 

NOTICIES DEL 

GRUP MUNICIPAL 

JUNTS PER GRANOLLERSjunts
NENS DE LA COVID

La pesta bubònica (segle VI), la pesta negra 
(1348), la grip espanyola (1918), la grip de Hong 
Kong (1957) i ara la Covid-19 (2020)  són  algu-
nes de les grans epidèmies víriques que han es-
biaixat la vida de milions de persones. Grans 
pandèmies que han deixat grans  perjudicis 
amb un grup social ben damnificat: els nens.

Però la baixa incidència de la Covid-19 en nens, 
1% taxa d’hospitalització i 0% de letalitat, els si-
tua en última posició en l’esgraó de prioritats en 
la crisi. El confinament no va ajudar, tot el con-
trari: inquietuds, tristor, pors, emocions, irrita-
bilitat, s’han  apoderat  d’ells i els hem d’ajudar a 
gestionar-ho. Més enllà de la salut física, els hem 
de preparar i enfortir perquè aconsegueixin do-
nar fruit  malgrat les  circumstàncies. Cal edu-
car-los pel canvi perquè puguin aprofitar el ventall 
d’oportunitats que dóna la vida. Cal que desenvo-
lupin una bona resiliència i la seva autoestima.

A més, s’ha de combatre la desigualtat social, 
que s’ha fet més notòria, tant a casa com a les 
classes a distància i al retorn a les escoles, amb 
mancances de necessitats bàsiques. Grans  di-
ferències  entre l’escola pública i la privada, com 
no disposar d’internet, ordinadors, sisena hora, 
extraescolars o especialistes d’educació especial. 
Mancances que s’agreugen entre els més neces-
sitats per l’absentisme escolar. En resum, l’escle-
txa s’ha fet més gran i les cicatrius perduraran. 
L’experiència és desigual entre els nens i no po-
dem deixar que es converteixin en els nens de 
la Covid. Tots han de tenir les mateixes opor-
tunitats i serà molt injust si no ho aconseguim.

Cal treballar junts –centres educatius, família i 
administració- perquè les escoles siguin segures, 
però és impossible blindar els nens de l’entorn i 
aquí entra la responsabilitat de tots. Ajudem a fer 
que tot funcioni i que no perdin més socialització 
de la perduda amb el confinament. Són el nostre 
futur i si com a societat no els protegim, tindrem 
un problema més greu que la pandèmia. 

Amanda Ramos. 

Regidora de Junts per Granollers.

Granollers, com tot el país, va celebrar el dia 1 del mes 
passat el tercer aniversari del referéndum d’autodeter-
minació de l’1 d’octubre del 2017. Com a punt central 

Àlex Sastre, portaveu de Junts per Granollers, va deixar 
clara la posició de la nostra formació en el Ple munici-
pal d’octubre, que va aprovar inicialment les ordenances 
fiscals pel 2021: ‘Aquestes ordenances no ens agraden i 
segurament tampoc a l’equip de govern. Si som capaços 
d’entendren’s i els pressupostos que votarem a finals de 
novembre aprofiten l’increment previst de determinats 
impostos per ajudar a revifar els sectors més castigats 
per la pandèmia, possiblement reconsiderem el nos-
tre vot en l’aprovació defintiva’. Després d’uns anys de 
congelació, i per fer front a la disminució dels ingressos 
a causa de la crisi, el PSC ha decidit apujar un punt i mig 
l’IBI i l’IAE i un 7,4% lineal el rebut de les deixalles, al-
hora que ha recollit la reivindicació de JxG de bonificar 
en un 50% la plusvàlua per la transmissió de l’habitatge 
habitual, entre altres mesures. 

En la sessió plenària virtual vam donar suport a la modi-
ficació de l’ordenança municipal de circulació de vehicles 
i vianants, requisit necessari per adaptar Granollers al 
model de ‘Ciutat 30’, una de les nostres propostes elec-
torals, i en canvi vam votar en contra de l’ampliació de 
l’estacionament regulat a través de les zones blaves i ver-
des, que passaran de 861 a 1.500 a la ciutat ‘perquè no ho 
creiem convenient en aquests moments i no s’ha apro-
fitat l’oportunitat per introduir una tarifa pels vehicles 
ecològics com reclamen des de fa temps, va defensar 
Amanda Ramos.

VINCULEM ORDENANCES I PRESSUPOSTOS

També vam votar a favor, com totes les formacions, de 
renunciar a l’assignació que la corporació destina a cada 
grup, corresponent a un mes, i que per un import de 
27.800 euros es destinarà a entitats del tercer sector. I sen-
se entrar en populismes, per no confondre a la ciutadania, 
Sastre va afegir ‘que aquesta renúncia, en el marc de la 
situació actual que viu el país, s’ha d’explicar bé perquè 
aquest grup municipal utilitza aquesta subvenció men-
sual per fer millor la seva feina política i no són uns re-
cursos sobrers’. 
I finalment, gràcies a una moció presentada per Junts per 
Granollers, l’Ajuntament s’ha adherit a la Xarxa de Ciutats 
i Pobles per la Reforma Horària que, amb l’horitzó de l’any 
2025, persegueix establir uns horaris laborals que perme-
tin ‘una millor conciliació familiar i millor qualitat de 
vida que, de fet, a causa de la pandèmia, ja s’ha començat 
a instaurar’, va afirmar Laura Sabatés.

EXERCICI DE DIGNITAT COL.LECTIVA

de l’acte, a la Porxada, la periodista Clara Armengol 
va entrevistar l’historiador Josep Maria Solé Sabaté
que, entre d’altres reflexions,  va afirmar que  ‘estem 
vivint una revolució democràtica’ i que l’1-O  ‘ens va 
donar una lliçó extraordinària amb una actuació per-
sonal coretjosa dels catalans’, a més de recordar que 
‘les coses que estem reclamant no són delicte a l’Estat 
espanyol’,  en referència a les legítimes aspiracions del 
poble català. La convocatòria, feta per la Coordinado-
ra d’Entitats i Partits Independentistes de Granollers, 
va comptar amb l’actor Pep Planas, com a presentador, 
i es va completar amb un espectacle de bombolles del 
també granollerí Pep Bou, amb un record especial per 
a tots els presos polítics i milers de persones imputades.

Junts per Granollers @JxGranollers

     Altaveu de megafonia Som a la Porxada per manifestar-nos contra la 

repressió i exigir la llibertat dels detinguts! #ProuRepressió
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GRANOLLERS. La pandèmia ja va 

fer endarrerir el Mercat de l'Au-

diovisual de Catalunya (MAC) 

del juny al novembre i, ara, ha 

convertit la 21a edició d'aquesta 

trobada del sector a Roca Umbert 

en la més inusual de les viscu-

des aquestes dues dècades. Tant 

és així que, finalment, dimecres 

vinent el MAC es podrà celebrar, 

però en format totalment virtual, 

amb més d'una vinetena de ses-

sions que es podran seguir per 

streaming al web audiovisualmac.

cat i a les xarxes socials del Mer-

cat. Això, sí, Roca Umbert i, con-

cretament la sala Nau B1, conti-

nuarà sent el centre d'operacions, 

"on totes les sessions es grava-

ran amb una realització mul-

ticàmera per emetre-les amb 

molta qualitat", destacava el 

director del MAC, Josep Maria Co-

dina. De les més d'una vintena de 

sessions programades, 15 seran 

en directe i 8 preenregistrades. 

Aquest nou enfocament, obligat 

per la situació sanitària, també es 

veu com una oportunitat perquè 

el MAC tingui una major projecció 

i una audidència més diversa.

El 5G al programa inaugural
Per encetar la jornada de dimecres 

vinent, després de la inauguració 

dels representants institucionals, 

el MAC arrencarà amb la ponència 

del director del Programa 5G del 

Mobile Wold Capital Barcelona, 

Eduard Martín, amb el títol La cin-

quena generació. Impacte de la tec-

nologia 5G en el sector audiovisual. 

De fet, en la presentació del MAC, el 

director general de Mitjans de Co-

municació de la Generalitat, Ignasi 

Genovès, destacava aquesta sessió 

per "entendre les possibilitats 

que genera el 5G i com seran els 

mitjans de l'era postcovid".

Per continuar plantejant "rep-

tes de futur amb mirada llarga", 

deia l'alcalde, Josep Mayoral, el 

MAC ha dividit les sessions en tres 

grans blocs temàtics.

Mitjans locals, més referents
De manera ineludible en les cir-

cumstàncies actuals, el primer eix 

temàtic tractarà com canviarà el 

panorama comunicatiu en l'era 

post-Covid. En aquest sentit, el 

conseller delegat de la Xarxa de 

Comunicació Local (XAL), Lluís 

Garriga, explicava que en una de 

les sessions (11 h) detallarà el 

pla estratègic de la Xarxa apro-

Primer Mercat de l'Audiovisual virtual
Dimecres totes les sessions es podran seguir 
per streaming al web 'audiovisualmac.cat'

Es tractarà l'impacte de la pandèmia als mitjans de 
proximitat, el fenomen del podcast i temes tècnics

La xarxa de ràdios 

escolars, en marxa

Tallers, concursos i 

activitats paral·leles
La Fira, també online, comptarà 

amb 7 empreses de fora de l'Estat
El MAC 2020 també serà l’esce-

nari de la presentació del projec-

te de la xarxa de ràdios escolars 

dels Països Catalans. Ara com ara 

més de mig centenar de ràdios 

escolars, locals i comunitàries ja 

en formen part amb l’objectiu de 

promoure l'aprenentatge i poten-

ciar les veus dels infants i joves.

El certamen acull enguany el 

8è Concurs de Guió de Projec-

tes Transmèdia i el 3r Premi 

MAC-Fantàstik Granollers, així 

com un taller intensiu de narra-

tiva transmèdia i una conversa 

entre Joan Fontcuberta, Premi 

Nacional de Fotografia 1998, i 

l’artista visual Daniel G. Andújar.

Tot i que el MAC ja descartava fa mesos poder fer la fira a l'espai ha-

bitual –la nau Dents de Serra– ha volgut mantenir aquest aparador 

tecnològic del sector, però amb un format virtual. Entre els avantatges 

del nou model, explicava Codina, hi ha la major presència d'empreses 

estrangeres. Així, de la més d'una trentena de firmes que hi partipa-

ran, set provenen de França, Dinamarca i els Països Baixos. En paral-

lel, el MAC desplega enguany una sèrie de sessions preenregistrades 

per a empreses que es posaran online dimecres, encetant una línia de 

continguts exclusius que tindrà continuïtat durant tot l’any.

COMUNICACIÓ  LA 21a EDICIÓ DEL CERTAMEN APLEGARÀ MÉS D'UNA VINTENA DE SESSIONS, 15 EN DIRECTE I 8 PREENREGISTRADES

EXPERIÈNCIES TRANSMÈDIA MÉS D'UNA TRENTENA D'EXPOSITORS

n El programa Territori Contemporani, 
coproduït per Vallès Oriental Televisió 
(VOTV) i la Xarxa de Televisions Locals, 
és un dels tres finalistes de la cate-
goria de millor contingut vídeo dels 
Premis de la Comunicació Local, que 
enguany s'ha recuperat –s'havien dei-
xat d'atorgar el 2013– en el context del 
MAC. De fet, la proclamació dels gua-
nyadors tancarà dimecres la jornada 
del MAC, tot i que la gala de lliurament 
de premis, als quals s'han presentat un 
centenar de candidatures, s'ha hagut 
de posposar. Territori Contemporani, 

dirigit per Albert Jordana i Frederic 
Montornès, va emetre una quarante-
na programes des del març de 2018, 
i pretén apropar i difondre l'art con-
temporani que té lloc a les comarques 
del país amb entrevistes a artistes i vi-
sites a espais culturals. L'any passat el 
programa de VOTV ja va rebre el Premi 
GAC que atorga el Gremi de Galeries 
d'Art de Catalunya i l'Associació Art 
Barcelona.

VOTV AMB 'TERRITORI 
CONTEMPORANI', 
FINALISTA AL MILLOR 
CONTINGUT TELEVISIU

VEUS QUE DEBATRAN SOBRE EL FUTUR

A les 17.30 h. Entre les presències més mediàtiques 
del MAC, hi haurà un especial protagonisme de la ràdio 
esportiva a Catalunya. Així, les principals veus d'aquest 
àmbit debatran sobre com ha de ser el futur del seu ofici. 
Seran Ricard Torquemada i Sònia Gelmà, periodistes 

de Catalunya Ràdio; Joan Maria Pou de RAC1; Danae 
Boronat, periodista de Movistar+, i els tertulians Ramón 
Besa, de la SER, i Manel Vidal-Boix, del programa  
La Sotana. Tots ells moderats per Òscar Herreros,  
productor executiu del programa En joc de la Xarxa.

mac

La ràdio esportiva en el nou context comunicatiu

vat dimarts, que pretén ser "un 

pla de plans per acompanyar 

el conjunt del sector. Estem en 

un moment de transformació 

profunda i de la forma de con-

sum dels nostres continguts", 

apuntava. Garriga també indica-

va que es presentarà un estudi 

de les audiències de la televisió 

de proximitat, abans i després de 

la pandèmia, elaborat per Blan-

querna-Universitat Ramon Llull  

(13.30 h). A més, des de Londres, 

una gran experta, Maria Rua 

Aguete, abordarà les tendències 

globals en els mitjans audiovisu-

als, especialment les ràdios i tele-

visions de proximitat (12 h).

En relació amb el paper dels 

mitjans locals, el director de l'Ob-

servatori de la Ràdio, Josep M. 

Martí, assegurava que arreu del 

món "els mitjans de proximitat 

han sigut els de referència per 

informar-se durant la pandè-

mia" i les audiències han crescut, 

així com posava en valor l'esforç 

per adaptar-se al teletreball dels 

mitjans, tot apuntant que un re-

ferent com el New York Times ha 

alertat que no tornarà a la presen-

cialitat fins a l'estiu.

El protagonisme del podcast
El segon eix temàtic tindrà com a 

protagonista la ràdio i, en concret, 

els podcast, que ja van centrar 

xerrades en edicions anteriors i 

que cada cop són eines més útils 

per a la difusió de continguts. A 

les 13 h, Eduard Suárez, cap de 

comunicació al Reuters Institute 

of Journalisme, tractarà la pers-

pectiva internacional dels podcast 

d'informació. Seguidament (13.35 

h), Quim Espinosa de Ràdio Ciutat 

de Tarragona, Raúl Terol –autor 

del llibre La radio 3.0 en el entor-

no municipal– i Josep Lluís Vidal 

de Maresme 360 debatran sobre 

l'oportunitat que suposen els 

dailys per a les ràdios locals. A les 

14.10 h serà el moment de parlar 

d'innovació en els podcast, amb La 

Coctelera Music i Plan H Media.

A més, hi haurà una sessió pre-

enregistrada sobre el poder del 

podcast amb Bernat de Ciurana i 

Marta Tortosa que també es podrà 

veure al web del MAC.

Sessions tècniques
Completaran l’oferta un seguit de 

sessions de caràcter tècnic, que a 

la tarda tractaran qüestions com 

l’operativitat a distància (15.45 

h) o els continguts pels assistents 

de veu (16.55). Intervindran ex-

perts com Judit Argila, cap de no-

ves plataformes i xarxes socials a 

mitjans digitals de TV3 i Catalunya 

Ràdio; Xavier Fisa, director de La-

vinia Voice, i Emili Planas, gerent 

d’operacions de Mediapro. En ses-

sió preenregistrada Tom Voncina, 

CEO de Lang Iberia, tractarà sobre 

solucions per a recuperar l'activi-

tat en l'espai públic. i M.E.

Més sobre ràdio

Mariola Dina-
rès, directora i 
presentadora 
del programa 
Popap de Ca-
talunya Ràdio, 
exercirà com a 

moderadora d'un debat sobre la pro-
gressiva desmaterialització dels estu-
dis de ràdio i televisió, en què també 
participarà Pepa Fernández, directora 
del programa De Pe a Pa a RNE; Jordi 
Colom, CTO de betevé; Nacho Olivella, 
comercial d'AEQ a Catalunya, i Sergi 
Sendra, director sènior de producció 
de Dorna Sports.

DESMATERIALITZACIÓ 
DELS ESTUDIS, AMB 
MARIOLA DINARÈS

"Els mitjans de proximitat
han sigut els de referència

per informar-se durant 
la pandèmia"
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Durant la República, Granollers 

disposava d'un cos propi de Bom-

bers, que va tenir un paper impor-

tant en la protecció de la població 

durant la Guerra Civil. Molts d'ells 

van ser cridats al front i, d'altres, 

van perdre la feina després de la 

guerra, quan van ser depurats per 

la repressió franquista.  

L'historiador egarenc Marc Fer-

rer ha volgut difondre un dels te-

mes més oblidats i poc investigats 

de la Guerra Civil, com ha estat el 

paper dels cossos de bombers i 

com la guerra va afectar la seva 

organització i, sobretot, el seu per-

sonal. Així ha nascut aquest any 

el portal Bombers en guerra, que 

recull documents i fotografies, així 

com documenta 495 bombers, 22 

dels quals del cos de Granollers.

El meitat d'aquests bombers de la 

ciutat van patir depuracions després 

AMGR

MEMÒRIA HISTÒRICA  EL PORTAL 'BOMBERSENGUERRA.CAT' DOCUMENTA 495 TREBALLADORS, DELS QUALS 22 DE GRANOLLERS

La meitat dels bombers de la República 

van patir les depuracions franquistes

EXHIBICIÓ  Dels Bombers de Granollers el 1937

"Als anys 80 no passaven gai-

res coses a Granollers, però si 

passava alguna cosa i ho volies 

saber, anaves a la Gralla", expli-

ca l'autor del curtmetratge Apa-

rador de La Gralla, Joan Corbera 

i Santanach. El film escollit per 

l'Arxiu Municipal de Granollers 

(AMGr) per commemorar el Dia 

Mundial del Patrimoni Audiovisu-

al pren com a escenari la llibreria, 

com a epicentre de la ciutat, fent 

honor a la història de Granollers 

i al patrimoni audiovisual. L'acte 

de presentació del curtmetratge, 

divendres de la setmana passada, 

va comptar amb la col·laboració 

de l'Associació Cultural i l'Edison.

El curt es registra "en un mo-

ment de canvi, un moment en 

què volíem fer coses diferents", 

explica Rosa Viñallonga, protago-

nista del film. En tan sols 4 minuts 

i 13 segons, el curt, a través de 

seqüències estàtiques i mudes, fa 

un càlid retrat de què passava a 

n.n.

JOAN CORBERA VA PRESENTAR DIVENDRES DE LA SETMANA PASSADA UN CURTMETRATGE DELS ANYS 80 AMB MOTIU DEL DIA MUNDIAL DEL PATRIMONI AUDIOVISUAL

JOAN CORBERA A la porta de l'Edison

"Si volies saber què passava 
a Granollers, anaves a La Gralla"

Granollers el 1981. Un senzill apa-

rador composat amb un parell de 

cadires i una taula amb llibres i un 

gerro de flors, dóna vida a aquesta 

peça a mans de la coneguda cà-

mera de Corbera. "Sempre ana-

va amb la càmera penjada, que 

no era precisament petita, i un 

o dos fills agafats de les mans", 

recorda l'autor.

L'acollidora quotidianitat de les 

converses entre el veïnat de Grano-

llers i Rosa Viñallonga mentre pre-

nen el te i fan mitja, que mostren 

els clips, xoca amb l'insòlit seguit 

de barrets que vesteix la protago-

nista, des d'una clàssica barretina 

fins a un casc de motocicleta verd 

ampolla. Un aparador que testa a la 

ciutadania i "mostra les ganes que 

teníem de posar a prova la nos-

tra creativitat", explica Viñallonga.

El curtmetratge es pot veure al 

portal web de l'Arxiu d'Imatges de 

l'AMGr. Juntament amb el film, s'han 

publicat 11 entrevistes audiovisu-

als realitzades entre 1998 i 2001 a 

persones vinculades a moviments 

polítics i sindicals des dels anys 30 

fins al franquisme, que formen part 

de la col·lecció Espartacus, donació 

de Lluís Guix.  núria navarro

an Lassús Pecamins (1908-1945), 

que va ser el cap de bombers d'una 

manera fugaç, des del 3 de setem-

bre de 1936, quan el Comitè Anti-

fexista Revolucionari el va nomenar 

arquitecte municipal, i fins al 16 de 

març de 1937, tot i que el 8 d'octu-

bre del 36 es va allistar voluntari a 

la columna del ram de la construc-

ció de Granollers. El seu compromís 

amb la república li va comportar la 

persecussió del règim franquista, 

que el 1942 el va inhabilitar a per-

petuïtat com a arquitecte per una 

ordre ministerial. De fet, acaba-

da la guerra, Lassús es va haver 

d'exiliar a França i, amb l'ocu-

pació nazi, els alemanys el van 

enviar a treballar a fortificacions 

a Lapurdi, on va morir malalt el 

30 de juny del 1945. El seu anteces-

sor com a cap, August Miret, va ser 

també inhabilitat i jutjat per masó.

El portal també recull la història 

de Josep Camps Marsans (1895-

1942) i Manuel Cola Safont (1902-

1976), ambdós expulsats del cos 

per un acord municipal de l'abril 

de 1939. De fet, mesos després van 

ser empresonats, Camps acusat de 

separatista i de militar a ERC, i Cola, 

acusat de desmuntar les campanes 

de l'església el juliol de 1936 i de 

ser de la CNT. Camps, que va ser 

sotscap del cos de bombers gra-

nollerí, va ser jutjat en consell de 

guerra i condemnat a 20 anys de 

presó, acusat de formar part d'un 

tribunal que jutjava persones de 

dretes. La pena se li va rebaixar a 

15 anys i va ser traslladat a la presó 

de Sant Elies de Barcelona. Va mo-

rir el 1942, a Roda de Ter, quan feia 

treballs de construcció d'un pont. 

Cola va ser condemnat a 12 anys de 

presó i va ser a Carabanchel fins a la 

seva llibertat condicional el 1943.

El web bombersenguerra.cat re-

cull informació dels bombers, docu-

mentació dels cossos i fotografies, 

les darreres incorporades, cedides 

aquest octubre per l'Arxiu Municipal 

de Granollers (AMGr).  m.e.

de la victòria franquista i alguns, no 

només van perdre la feina, sinó que 

van ser inhabilitats a perpetuïtat i 

jutjats.

Entre els casos 

més documentats hi ha el de Mari-
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LES FRANQUESES. El mossèn de 
Marata i Corró d’Amunt, Josep 
Cardús i Grau, va morir dissabte 
a l’edat de 89 anys. Cardús era 
veí de Marata des del 1957, any 
en què es va esdevenir rector de 
la parròquia de Santa Coloma. 
Posteriorment, el 1986, també es 
va fer càrrec de Sant Mamet de 
Coró d’Amunt.

Nascut a Terrassa el 1930, va 
arribar a Marata de jove i es va 
convertir en un veí molt estimat 
pel poble i en part activa del teixit 
associatiu. Va col·laborar des del 
primer moment en els esdeveni-
ments socials i culturals de Marata, 
fins al punt d’esdevenir-ne un dels 
principals dinamitzadors. Gran afi-
cionat a la música, va ser un dels 
promotors i fundadors del Centre 
Cultural el 1958 i de cicles com els 
Concerts a Marata des de 1973 i 
els Dijous Culturals. Els anys 60 
va impulsar també el retorn d'un 
orgue a Marata –l'original s'havia 
cremant durant la Guerra Civil–, un 
petit orgue de Manuel Blancafort.

Cardús també era reconegut 
pel seu compromís amb el país, el 
poble de Marata i el Vallès Orien-
tal. Es va implicar en la lluita an-
tifranquista i va ser molt actiu en 
les reivindicacions veïnals en de-
fensa del territori, com la campa-
nya contra el Quart Cinturó. L’any 
2017 va ser distingit amb la Meda-
lla d’Honor de les Franqueses.

A principis d'aquest octubre 
també va morir el seu germà bes-
só, Oriol, amb qui mantenia una 
estreta relació. 

GRANOLLERS. Just abans de tan-
car arran de les restriccions per 
la pandèmia, el cinema Edison 
projectava una proposta íntima i 
emotiva, (Re)viu, una reconstruc-
ció de la vida del jove Joan Font 
–que va morir en un accident als 
22 anys–, de la mà del seu germà 
petit, el periodista Quim Font. La 
sala es va omplir de molts dels 
amics i familiars del Joan, vincu-
lat a entitats com Blaus, l'Agrupa-
ment Escolta i Guia Sant Esteve, 
Diables i el grup Kom un Llum.

El seu germà Quim explicava 
com als 21 anys va ser conscient 
que properament seria més gran 
que el seu germà gran. "Això no 
passa habitualment i menys a 
aquestes edats, i em va fer molta 
impressió", deia, i explicava com 
va tenir la necessitat d'"omplir 
els buits" de la història del seu 
germà, que va morir quan ell tenia 
14 anys, i d'"omplir el silenci de 
paraules". Així, el jove periodista 
també ha "tancat un cicle de dol"
i ha fet un homenatge al Joan.

Quim Font recull imatges i víde-
os del Joan i una trentena de testi-

'(Re)viu' reconstrueix 
la vida del jove Joan 
Font, mort als 22 anys

AJUNTAMENT

OBITUARIS PART ACTIVA DEL TEIXIT CULTURAL I SOCIAL DES DELS ANYS 50, HA FINIT ALS 89 ANYS DOCUMENTALS EL GERMÀ PETIT PRESENTA EL FILM A L'EDISON

Mor Josep Cardús, mossèn 

de Marata i de Corró d'Amunt

JOSEP CARDÚS  Va rebre la Medalla d'Honor de les Franqueses el 2017

La seva pèrdua deixa un gran 
llegat cultural, social i religiós al 
municipi, i són moltes les mostres 
de condol que s'han publicat a les 
xarxes socials, entre altres, les de 
representants polítics del muni-
cipi, les de la parròquia de Santa 
Maria de Llerona i el Col·lectiu 
Vall del Carbonell, que el descriu 
com "un dels últims Mossèn 

Tronxo. Gràcies pels 60 anys de 
sandàlies que han deixat petja 
en aquests camins", afegeix.

La cerimònia de comiat es va fer 
dilluns a la tarda, evidentment a 
l'església de Santa Coloma de Ma-
rata, i amb aforament limitat per 
complir la normativa arran de la 
pandèmia. La missa va ser presi-
dida pel bisbe de Terrassa, Josep 
Àngel Saiz Meneses, i celebrada 

per diversos rectors, com Ser-
gi Gonzàlez, de Santa Eulàlia de 
Corró d'Avall; el diaca Josep Ma-
ria Fernàndez, de Santa Maria de 
Llerona; i Josep Monfort, de Sant 
Esteve de Granollers. També hi 
van assistir l'alcalde de les Fran-
queses i diversos representants 
municipals, així com el conseller 
d'Interior, Miquel Sàmper. 

Q.F.

JOAN FONT  En una imatge del film

monis –amics, pares i el seu germà 
Martí– que desgranen qui i com 
era el seu germà gran, "els prota-
gonistes del projecte que tam-
bé eren els protagonistes de la 
vida del Joan", explicava Font. El 
treball, doncs, és ple d'anècdotes 
i històries que permeten "reviure 
el Joan amb alegria. És un acte 
generós, que és tan bonic com 
dolorós". El documental (Re)viu 

es pot veure al web reviueldocu-

mental.wixsite.com. M.E.

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

25/10 Robert A. Ledesma Cordero 56 anys 
26/10 Montserrat Borrell Padrós  85 anys 
27/10 Ángel Manuel Durán Asensio 52 anys 
27/10 Antonio Mersé García  88 anys
27/10 Francisca Arminio Mariscal  76 anys 
28/10 Carmen C. Vielsa Presumido 86 anys
28/10 María Bolsa Costa  86 anys
28/10 Carlos Brunat Pérez  51 anys
29/10 Josefa Larga Gallego      55 anys
29/10 Andrés Arias Ávarez  88 anys
30/10 Modesto Molina Vega  79 anys 

30/10 Diego Garro Parra  79 anys
30/10 Montserrat Arenas Perea     41 anys 
30/10 Isabel Cañada Venegas  88 anys 
31/10 Josep Cardús Grau  89 anys 
31/10 Juan Manuel Becerra Páez  86 anys
31/10 Gregorio Rivero Fernández  83 anys 
31/10 María Alonso Sierra  99 anys
31/10 Mercedes Nogués Urquizu    105 anys
01/11 Magdalena Fusté Alcázar  78 anys
01/11 Vicenta Cebrián Valero  91 anys
01/11 Manuel Navarro Cantos  82 anys

La Campanya Contra el Quart Cin-
turó (CCQC) ha alertat que el pro-
jecte de pressupostos de l'Estat  
per al 2021, impulsat pel PSOE i 
Podemos, preveu novament par-
tides per a l'autovia B-40, és a dir 

per al conegut i polèmic Quart 
Cinturó o Ronda del Vallès. Al do-
cument hi apareix una partida de 
més de 13,5 milions d'euros per a 
l'obra del tram d'Olesa a Viladeca-
valls, i una altra de 124.900 euros 

MEDI AMBIENT EL DOCUMENT PREVEU 124.900 € PER A L'ESTUDI DEL TRAM TERRASSA-GRANOLLERS 

La CCQC alerta que l'Estat preveu 

el Quart Cinturó als pressupostos

per a redactar l'estudi informatiu 
del tram Terrassa-Granollers –en 
el subtram del Vallès Occidental 
fins a Caldes–. La CCQC recorda 
que l'antiga Iniciativa (ICV) va 
participar en la campanya contra 
aquesta via i, per això, reclama al 
grup parlamentari d'En Comú-Po-
dem que es posicioni "radical-
ment en contra d'aquestes par-
tides i en forci la retirada". 

Mans Unides ha posat en marxa la 
12a edició del Festival de Clipme-
tratges, un concurs de curts adre-
çats escoles i instituts, però també 
amb una categoria general per a 
majors de 18 anys, que tindrà com a 
lema Combat el virus de la desigual-

tat. Enguany, la proposta convida a 
reflexionar sobre el dret a la salut 
que, teòricament, empara tots els 
humans, però que la Covid-19 ha 
posat en evidència que l'accés a una 
sanitat adequada no és universal. 

Mans Unides 

obre el concurs de 

clips per a escoles
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Programa
d’activitats
per a l’empresa 
i l’emprenedoria

NOVEMBRE 2020

C. Camí del Mig, 22

Polígon Industrial 

Palou Nord

Tel. Granollers Mercat: 

93 861 47 83

Tel. Cambra de Comerç

Delegació de Granollers: 

902 448 448  ext.1033

08401 Granollers

www.canmuntanyola.cat
Amb el suport de:

PROGRAMACIÓ DESTACADA
9 NOVEMBRE
14.30 a 16.30 h. Formació. 
Comerciants.
RECURSOS AVANÇATS 
PER DONAR-NOS A CONÈIXER 
I VENDRE A FACEBOOK.
Granollers Mercat

10 NOVEMBRE
10.00 a 12.30 h. 
Formació de 8 hores. Emprenedoria.
VISUAL THINKING AL SERVEI 
DELS EMPRENEDORS.
Granollers Mercat

18 NOVEMBRE
9.30 a 12.00 h. 
Sessió R-Digital. Emprenedoria.
PLANIFICA LA TEVA WEB.
Granollers Mercat

20 NOVEMBRE
9.30 a 12.00 h. Sessió informativa. 
Emprenedoria.
COM MUNTAR UNA EMPRESA.
Granollers Mercat

24 NOVEMBRE
10.00 a 13.00 h. 
Formació de 8 hores. Emprenedoria.
DECÀLEG DE BONES PRACTIQUES 
PER SOBREVIURE ELS PRIMERS 
ANYS DE VIDA DE L’EMPRESA.
Granollers Mercat

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

27 NOVEMBRE
13.00 a 14.00 h. 
Jornada Reempresa

COM TROBAR LA NOSTRA 
EMPRESA IDEAL?
Granollers Mercat 

Com trobar la nostra empresa ideal és una 
activitat d’una hora destinada a persones 
reemprenedores que estan pensant en comprar 
una empresa que ja està en funcionament. 
En aquesta activitat t’ajudarem a identificar quina 
és la teva empresa objectiu i et conduirem a la 
recerca d’empresa a través del Marketplace. 
S’ha detectat que moltes persones 
reemprenedores donades d’alta en el servei 
de Reempresa no donen el pas de començar a 
buscar empreses activament atès que, davant de 
la quantitat d’oferta publicada al web, sovint no 
tenen clar quin tipus de projecte encaixa amb el 
seu perfil.

Què t’explicarem?
* DAFO     * Ikigay     * Marketplace

Si encara no coneixes Reempresa pots trobar més 
informació a: www.reempresa.org

17 NOVEMBRE 
10.00 a 12.00 h. 
Empreses

WEBINAR COM PREPARAR-NOS 
PELS NOUS REPTES D’INNOVACIÓ 
I OPORTUNITATS DE FINANÇAMENT?
Estem preparats pels reptes d’innovació i 
oportunitats per finançar-los que tenim a les portes? 
Com organitzar-nos per aprofitar-los?

Objectius 
Donar a conèixer els mecanismes que ajuden a les 
pimes a desplegar la innovació a les seves empreses 
i a reflexionar sobre si elles mateixes estan 
preparades per aprofitar les oportunitats de 
finançament que tenim a les portes.

Programa:
10.00 h Presentació de la sessió 
                 i del programa InnoCámaras. 
10.15 h Reptes d’innovació i oportunitats 
                 per finançar-los.
11.15 h Torn de preguntes.
11.30 h La creativitat com a camí cap a la innovació. 
11.45 h Pràctiques d’economia circular a nivell local.
12.00 h Cloenda.
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de resums de premsa. Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot realitzar-se amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepció 
prevista per la llei. Dirigeixi’s a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necessita fotocopiar o escanejar fragments d’aquesta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)

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

Premi de periodisme Eugeni Xammar d’Òmnium Cultural (2017)
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Mantenir les escoles obertes i amb un funcionament actiu, el màxim de normal 
possible, ha de ser una prioritat per a tota la comunitat educativa. El benefici de 
l’escolarització supera amb escreix els possibles riscos per als menors i les seves 
famílies, i així ho ha entès també el Departament d'Educació, malgrat l'esforç 
que suposa per als docents i malgrat les incerteses que encara comporta la 
presència del virus en la societat. Tot i que l'objectiu s'ha repetit mantes vegades 
pels responsables educatius, el conseller del ram ja ha dit aquesta setmana que 
l'ensenyament no obligatori –universitats, batxillerat i formació professional– 
ha de tendir a la no presencialitat, i de fet, ja ha recomanat que almenys fins a 
final d'any l'educació es traslladi de nou a les pantalles. És clar que l'evolució de 
la pandèmia ha de poder condicionar la manera d'educar els infants i joves, però 
també ho és que per evitar un escenari com el de la primavera cal prendre les 
mesures adequades per fer que escoles i instituts continuïn sent espais segurs.

ESCOLES OBERTES I ACTIVES

Editorial

er començar, vull fer constar que 
el motiu d’aquest article no és ata-
car cap empresa en concret, sinó 
denunciar una situació que crec 

injusta, a partir d’una realitat viscuda per 
molta gent i de les dades de què disposo.

Des de fa uns mesos corre per les xarxes i 
va apareixent en alguns diaris de la comarca 
una problemàtica que dura a les Franqueses 
des de fa anys i que afecta els pobles de la 
conca del Congost: la contaminació acústica 
i de l’aire provocada per algunes indústries.

Molt preocupant és el soroll, que afecta 
la salut de moltes famílies de Llerona i de 
Corró d’Avall. És un so constant, d’una in-
tensitat que causa moltes molèsties i crea 
dificultats per agafar el son.

A la sessió del Consell de Poble de Llerona 
del 29 de setembre s’informà sobre la sono-
metria realitzada en un domicili rural situat 
a prop de les empreses Befesa i Ascable el 
juliol del 2020. Segons aquesta sonometria, 
realitzada a la nit, el nivell de so és de 50 
dB, just per sobre dels 47 dB permesos als 
sòls d’ús residencial i els habitatges rurals. 
Ara bé, en haver-hi a la zona una carretera 
secundària, se li aplica un nivell de 55 dB 
(segons el Reglament de la Generalitat de 
novembre de 2009), de manera que oficial-
ment no incompleix la normativa. Qui hagi 
aplicat aquest criteri, potser s’hauria d’haver 
plantejat que no causen els mateixos efectes 
els sorolls intermitents, que puguin produir 
uns vehicles en passar, que els que produeix 
una maquinària en constant funcionament.

A la mateixa sessió del CP de Llerona es 
proposà que es realitzin més mesures de 
sons en altres indrets i en dies i hores di-
ferents, ja que les activitats de l’empresa 
poden variar d’intensitat.

Alguns dels efectes de l’exposició a so-
rolls elevats són: problemes de conciliació 
del son, alteracions del sistema nerviós, 
problemes de concentració... Quan el pro-
blema persisteix de forma reiterada, pot 
provocar trastorns de tipus digestiu, cardi-
ovascular, mals de cap i altres efectes físics 
que poden esdevenir crònics. Els efectes 
s’agreugen quan aquest soroll és perma-
nent, sobretot a les nits, com és el cas.

Encara que els nivells de soroll estiguin 
dins el llindar permès per la normativa vi-
gent, si aquests perjudiquen la salut de les 
persones, hom no pot evitar preguntar-se 
si no caldria plantejar-se restringir la nor-
mativa. Com bé deia un company, “la lega-
litat i les normes estan per ordenar una 

Fum i sorolls
situació i fer-la justa, sempre amb una prio-
ritat: el benestar i l’equilibri de la població”.

Més greu encara és la contaminació at-
mosfèrica provocada per l’activitat a la 
zona del Congost. Segons dades de la Se-
cretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat, 
de les inspeccions ambientals del 2017 al 
2019, les instal·lacions de Befesa, situades 
al polígon industrial del Pla de Llerona, no 
compleixen les condicions per l’autoritza-
ció de l’autorització ambiental integrada.

Hom es pregunta: s’ha fet tot el que cal 
per corregir aquestes anomalies Com és que 
l’any 2017 es va autoritzar l’ampliació en 
un 25% de l’activitat de la planta d’aquesta 
empresa, si no complia amb la normativa 
de Medi Ambient? I com és que ni l’Oficina 
de Gestió Ambiental de Barcelona ni l’Ajun-
tament de les Franqueses no van presentar 
al·legacions? S’ha informat d’aquesta situa-
ció a la ciutadania? Sospitem que les partí-
cules que contenen aquests fums que cons-
tantment veiem sortir de les xemeneies són 
perjudicials per a la salut i contribueixen al 
canvi climàtic. A més, sovint es troben resi-
dus d’alumini en forma de pols als carrers 
del voltant de l’edifici de la mateixa empresa.

Al ple de l’Ajuntament de les Franqueses 
del 30 de juliol, dos grups de l’oposició –IEC 
i Sal-CUP– van presentar una moció dema-
nant una major implicació en fer complir la 
normativa mediambiental. Aquesta no va 
prosperar pel vot en contra de l’equip de 
govern, que va al·legar que ja estan fent les 
gestions en el tema sorolls i que el control 
de les emanacions industrials correspon a 
la Generalitat. Però, consultat el Servei de 
Vigilància i Control de l'Aire de la Generali-
tat, ens hem assabentat que els ajuntaments 
també hi tenen una part de responsabilitat.

Actualment, a les Franqueses, un grup 
nombrós de persones conscients de la gra-
vetat de la situació estan recollint dades i 
proporcionant informació a fi de pressio-
nar els responsables públics perquè trobin 
solucions efectives a aquest problema. És 
urgent que els ajuntaments i la Generalitat 
assumeixin les seves responsabilitats i facin 
complir la normativa mediambiental, i quan 
sigui necessari, vetllin per adequar-la en 
pro de la salut física i mental de les perso-
nes. És una bona notícia que l’Ajuntament de 
les Franqueses al ple del 29 d'octubre, hagi 
aprovat per unanimitat la moció presenta-
da per IEC i Sal-CUP, en la qual es demana la 
instal·lació de mesures de control ambien-
tal de manera permanent. Esperem que es 
porti a terme amb la màxima celeritat.

I cal que, juntament amb els nostres re-
presentants, ens plantegem quin model de 
societat volem: que hi prevalguin els bene-
ficis del capital, o bé la salut de la gent.

P

FIDEL MEMBRIVE 

President de l'Associació 

Les Franqueses Imagina

han rigut de nosaltres, sí se-
nyor, i en tota la cara perquè no 
hi ha cap raó que justifiqui una 
celebració al Casino de Madrid 

ple de polítics i d’altres càrrecs de la crê-
me de la crême social. Aquests sense mas-
careta, els servents amb ella, per mostrar 
qui és qui en aquest món pandèmic.

Així estem, predicant amb l'exemple! 
Els polítics van de botellón revestit de 
glamur en ple nou Estat d’Alarma, amb un 
40% d'atur juvenil, amb un 16% de famí-
lies en situació d'atur, sense ajudes per 
als autònoms a qui se'ls obliga a tancar la 
persiana però a seguir complint amb els 
seus pagaments, i si no poden... doncs a 
demanar préstecs ICO! que cobrar l'Estat 
sempre ha de cobrar.

Tenim a Càritas i els Bancs d'Aliments 
que no poden satisfer les necessitats de 
les famílies simplement per una cosa tan 
“banal” com menjar cada dia, el SEPE tan-
cat, els ERTO, molts d'ells encara pendents 
de ser pagats, els sanitaris “al borde de 
un ataque de nervios”, a rastrejadors mai 
contractats, amb toc de queda que només 
s'aplica als ciutadans de tercera classe i a 
les portes, potser, d’un altre confinament 
no sé si de cap de setmana o de setmana 
completa, per ajudar a incrementar aques-
tes xifres que ens porten a l'angoixa, a la 
misèria física i moral i la infelicitat. No po-
dia esperar aquest festeig uns mesos més? 
És clar que no, viuen una altra realitat, que 

El 'botellón' amb glamur
ja no sé si paral·lela o estratosfèrica. Ja po-
sats amb el coet de la nova NASA catalana 
els podrien enviar a tots a la lluna, amb pic 
i pala a buscar aigua fresqueta.

La mascareta, que fa uns mesos no era 
necessària en absolut... Déu ens en guard! 
Quin disbarat!, però que ara suposa una 
multa no portar-la, no és només un siste-
ma de protecció, sinó per sobre de tot, un 
símbol de la vergonya d'uns polítics que 
no ha invertit en salut, educació i sortides 
professionals per als seus ciutadans durant 
les últimes dues dècades. La vergonya, sí, la 
vergonya per a una infància i una joventut 
que en aquest país o es fan funcionaris o 
els hem d'exportar a UK, Germany, Canadà 
o Austràlia. Vaig estar en política uns anys, 
alguns de vostès ja ho saben i, a part d'un 
estrès amb insomni i certs problemes de 
salut que es van dissipar el dia que ho vaig 
deixar, em vaig jurar no tornar mai més a 
un lloc que no arregla el món ni les neces-
sitats de la gent, com han demostrat i estan 
demostrant ben clarament.

Jo, a hores d'ara, només em somio al vo-
lant d'un Ford Thunderbird del 66, sense 
màscara de la vergonya però amb moca-
dor al cap com a Thelma & Louis de Ridley 
Scott, i sentir el vent i el sol al meu rostre 
mentre cremo rodes per alguna carretera 
de costa vora un immens mar de blau infi-
nit i a la ràdio sona:

“Big wheels keep on turning / Carry me 

home to see my kin / Singing songs about 

the Southland / I miss Alabamy once again 

and I think it’s a sin, yes… / Sweet home 

Alabama / Where the skies are so blue / 

Sweet home Alabama / Lord, I’m coming 

home to you…”.

S'

CHELO MORILLO 
Doctora en Comunicació

El 'botellón' amb glamur
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OPINIÓ

a junta directiva del Gremi d’Hos-
taleria del Vallès Oriental volem 
manifestar el nostre més absolut 
desacord amb les mesures res-

trictives imposades des del Govern al sector 
de la restauració. El tancament dels establi-
ments de restauració limitant-ne la seva ac-
tivitat a servir menjars per emportar con-
dueix, irremissiblement, a molts d’ells a la 
ruïna més absoluta. El servei de take away

requereix unes infraestructures i una logís-
tica molt diferent a la de qualsevol restau-
rant tradicional i, tot i l’esforç d’adaptació 
que suposa, no garanteix uns ingressos mí-
nims que permetin ni tat sols cobrir despe-
ses. Si a això hi sumem uns ajuts clarament 
insuficients a tots nivells (municipals, au-
tonòmics i estatals) estem condemnant al 
tancament a gran part d’un dels sector pro-
ductius més perjudicats per aquesta pan-
dèmia. Els restauradors han aplicat totes i 
cadascuna de les mesures establertes en els 
pla sectorial actuant, en múltiples ocasions, 
com a garants del seu compliment. Estadís-
ticament no ha estat tampoc un dels princi-
pals punts de contagis tal i com ha quedat 
sobradament demostrat amb les restricci-
ons d’aforament imposades durant gairebé 

Comunicat del Gremi d'Hostaleria
dos mesos i el tancament d’aquests darrers 
dies en els que la xifra de contagis no ha dei-
xat en cap moment d’augmentar i, tot i això, 
ha estat sempre uns dels primers en veure’s 
afectat per restriccions. Reiterem el nostre 
més enèrgic rebuig al tractament rebut per 
part del Govern i les administracions, que 
han actuat sense cap mena de consideració 
amb el sector, amb tancaments d’un dia per 
l’altre sense tenir en compte les necessitats 
i la complexitat que suposa tancar un ne-
goci de restauració. És indecent que en ple 
tancament obligat s’hagi de fer el pagament 
d’imposto ja que d’ajornar-los s’acumulen 
en els propers mesos amb els ajornats en 
anteriors trimestres i en els que no sabem 
si podrem treballar ni, en el millor dels ca-
sos, en quines condicions. I seguim sumant: 
impostos municipals amb les mínimes re-
duccions que els han estat possibles, ajuts 
que no arriben ni a la consideració de mí-
nims comparats amb les pèrdues a assumir, 
i, això si, mantenint totes i cadascuna de les 
obligacions empresarials.

Exigim que l’administració aporti soluci-
ons via ajuts directes per tal que el sector 
pugui recuperar l'activitat i es permeti la im-
mediata reobertura dels establiments, amb 
el compliment de les mesures higiènico-sa-
nitàries com fins ara i, si cal, amb limitació 
horària. És necessari actuar per a garantir la 
supervivència del sector. Cada dia que pas-
sem en aquesta situació és irrecuperable.

L

DAVID VÀZQUEZ 
President del Gremi 

d'Hostaleria del Vallès Oriental

CIBERACTIVITAT Segueix-nos a @aragranollers

Camins i caminets plens de gent 
gaudint de l’entorn natural. Refugi en 
temps de pandèmia. Moneda de canvi 
per especuladors xarlatans de 
progressos imaginaris. Ho diu un de 
#Granollers on ja ho han trinxat tot.

Vicenç Viaplana @vviaplana Artur Colom @ArturColom

Viure a #Granollers significa aguantar el 
soroll de fons del circuit de #Montmeló. 
Sabent que la població no pot 
escapar-se’n i ha d’estar a casa no 
es podien haver cancel·lat les proves 
d’aquest cap de setmana? @salutcat 

L'ACUDIT de Manel Fontdevila
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L'Edifici Ciències és una promoció 

d’obra nova que la promotora SALAS, 

amb seu a Sabadell i amb presència 

a Catalunya i les Balears, ha desen-

volupat al centre de Granollers, con-

cretament davant del Museu de La 

Tela. Aquest edifici busca ara els seus 

últims veïns, ja que només queden en 

venda 3 dels 25 pisos d’aquesta pro-

moció que ja està acabada i disponi-

ble per entrar-hi a viure. Per facilitar 

la decisió a aquells que vulguin viu-

re a un pas del centre, des de SALAS 

han llençat una campanya en què ofereix 

un 5% de descompte directe sobre el preu 

del pis. D’aquesta manera, SALAS tancaria 

la seva primera promoció a Granollers, on 

han volgut apostar per la bona ubicació i 

els acabats de gran qualitat, dos dels trets 

d’identitat d’aquesta promotora que, des de 

1992, busca donar resposta a la demanda 

d’habitatge en diferents localitats.

En el cas de l’Edifici Ciències, cal destacar 

el sistema d’aerotèrmia, que permet una mi-

llor i més eficient climatització dels habitat-

ges, el paviment de parquet al menjador, els 

La promotora SALAS fa un descompte

del 5% als últims veïns de l'Edifici Ciències

EDIFICI CIÈNCIES - PROMOTORA SALAS
carrer Comerç, 2-8 · Granollers

Tel. 93 745 73 01 · www.salas.plus · comercial@salas.plus

L'APARADOR

DE LA SETMANA

Helpoint Serveis, consultoria de re-

cursos humans per a empreses espe-

cialitzada en selecció d’oficis, i Isoveri, 

centre de formació que proporciona 

als alumnes coneixements, habilitats 

i capacitats per adaptar-se a l’entorn 

laboral com a professionals especia-

litzats en oficis, han signat un acord 

de col·laboració per atendre els alum-

nes d’oficis. Arran de la demanda de 

professionalització del mercat labo-

ral, els alumnes amb perfils d’oficis 

necessiten incorporar-se en l’entorn 

laboral per aplicar els coneixements adqui-

rits. L’evolució del sector posa de manifest 

la necessitat de personal qualificat, i cal que 

la nova generació de professionals desenvo-

lupin l’aprenentatge i adquireixin les habi-

litats necessàries per créixer professional-

ment. Per això, les dues entitats han acordat 

col·laborar per promocionar els alumnes i 

donar cobertura a les necessitats d’ocupabi-

litat, competitivitat i promoció laboral teòri-

ca i pràctica. Isoveri Formació centra la seva 

activitat en la part teòrica, mentre que Hel-

point Serveis aposta per donar resposta en 

ISOVERI FORMACIÓ
c. Josep Maria de Sagarra, 68 · Granollers

Tel. 93 470 00 00 · www.isoveri.com

dormitoris i les zones de pas i de gres por-

cellànic a banys i cuines; i el fet que tots els 

pisos són amples i exteriors, amb distribu-

cions perfectament estudiades per aprofitar 

l’espai. A més, aquesta promoció compta 

amb places d’aparcament, també disponi-

bles per a la compra, per a tots aquells que 

busquin un lloc on poder deixar el cotxe a 

només 5 minuts a peu de la plaça de la Coro-

na. Una demanda a la qual SALAS ha volgut 

donar resposta, oferint aquestes places no 

només als veïns de l’edifici, sinó a tothom 

que pugui estar interessat a adquirir-les.

la part pràctica. Des d’ara, doncs, els alum-

nes formen part de la borsa de candidats 

per accedir a les empreses que requereixin i 

necessitin donar cobertura a llocs de treball. 

Tant Helpoint Serveis, que ofereix un servei 

de proximitat i responsabilitat en l’àmbit 

empresarial per la selecció de personal qua-

lificat, disposant d’acords d’intermediació 

laboral amb diversos col·lectius, com Iso-

veri Formació, que respon a les necessitats 

formatives realitzant cursos tècnics i gestio-

nant carnets per instal·ladors, són agències 

de col·locació acreditades pel SOC.

  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

Acord entre Helpoint Serveis i Isoveri 

Formació per atendre alumnes d’oficis

HELPOINT SERVEIS
Consultoria de Recursos Humans

Tel. 93 170 21 90 · www.helpointserveis.com
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www.rojasiassociats.com

Segons l'Observatori-Centre d'Estu-

dis del Vallès Oriental, la comarca va 

perdre 1.975 llocs de treball durant 

el tercer trimestre –juliol, agost i se-

tembre– respecte al mateix període 

de l'any passat, una davallada d’ac-

tivitat derivada de l’impacte de la 

Covid-19. Més al detall, els assalari-

ats es van reduir en 1.794 persones 

(-1,5%), mentre que els autònoms van baixar en 181 (-0,6%). A final 
de setembre, hi havia registrats 

145.532 llocs de treball al Vallès 

Oriental, dels quals 116.291 eren 

assalariats i 29.241 autònoms. Pel 

que fa al nombre d’empreses, el ter-

cer trimestre de l’any va registrar 

769 empreses menys que en el ma-

teix període de l’any passat (-6,2%). 

Malgrat aquestes dades, molt 

negatives respecte al 2019, el ter-

cer trimestre d'enguany presenta 

una lleugera millora respecte al 

trimestre anterior –abril, maig i 

juny–, els mesos més afectats pel confinament i l’aturada de l’activi-
tat productiva. Per municipis, Gra-

nollers va perdre durant el tercer 

trimestre 207 empreses respecte 

arxiu

OFICINA DE TREBALL  L'atur continua estable a la ciutat al voltant del 14%

TEIXIT PRODUCTIU  LES DADES DEL TERCER TRIMESTRE MILLOREN FORÇA LES DEL SEGON TRIMESTRE

al mateix període de l’any passat (-8,3%), fins a les 2.289, mentre 
que els llocs de treball es van re-duir en 493 (-1%), fins als 28.521 
d’enguany. A les Franqueses es van perdre 65 empreses (-9%) –fins a 
les 661 d’enguany–, i els llocs de 

treball eren 78 menys que un any enrere (-7%), fins als 7.599 que hi havia a finals de setembre. 
L'atur de l'octubre, estable
Segons l’Observatori del Treball i 

Model Productiu de la Generalitat, 

Granollers va tancar el mes d’octu-

bre amb 4.369 persones inscrites a les Oficines de Treball, 29 més que 
al setembre (+0,7%). Aquesta xifra 

situa la taxa d’atur de la ciutat en 

el 14% de la població activa. Les 

Franqueses, per la seva banda, va 

registrar 2 persones menys a les 

llistes de l’atur, i va tancar el mes 

amb 1.296 desocupats (-0,1%). En 

aquest cas la taxa d’atur es manté 

en el 13,8%, per sobre de la mitjana 

de la comarca, que és del 13,1%. Al 

conjunt del Vallès Oriental, l’atur va 

reduir-se en 44 persones (-0,1%), i 

el total d'aturats és ara de 25.735.

Davant d'aquestes dades, enti-

tats com Pimec han demanat “ac-

tuacions efectives”, “encara que 

per aquests casos siguin protec-

cionistes”, per garantir la super-

vivència del màxim nombre de pi-

mes i autònoms dels sectors –com 

l’hostaleria, la restauració, el petit 

comerç no alimentari, la cultura o 

les activitats esportives– més afec-

tats per les mesures adoptades 

per contenir la pandèmia. i

La comarca perd 1.975 llocs
de treball respecte a fa un any El Servei Local d’Ocupació i Grano-

llers Mercat participen en una nova 

edició del Programa 30 plus, que 

ofereix  subvencions de fins a 1.108 

euros mensuals, equivalent al sa-

lari mínim interprofessional, als 

contractes d’un mínim de 6 mesos 

a persones desocupades majors de 

30 anys i que incloguin la formació 

adient al lloc de treball. L'import 

és per a cada persona contractada, 

fins a un màxim de 9 mesos sub-

vencionables i cinc treballadors 

per empresa. Al Vallès Oriental, 

50 persones podran beneficiar-se 

del programa en les seves tres lí-

nies d’acció: formació, experiència 

laboral mitjançant contractació i 

accions de tutoria. El termini de les 

empreses per acollir-se a les sub-

vencions acaba el 22 de juliol de 

2021, i les contractacions es poden 

fer a partir del 21 de novembre. 

Granollers tenia el tercer 

trimestre 207 empreses 

menys que l'any passat, i 

les Franqueses, 65 menys

#jocomproacasa a les FranquesesEls Premis Porxada al comerç, posposats

Les Franqueses presenta avui, dijous, la 

campanya #jocomproacasa, que també inclou la 

nova marca del comerç del municipi. La iniciativa 

vol potenciar el comerç local i de proximitat

per fer front als efectes econòmics de la Covid-19.

L’Ajuntament de Granollers i Gran Centre Granollers han decidit

ajornar l’acte de lliurament dels Premis Porxada, Gala del  

comerç, amb motiu de les restriccions actuals en matèria de salut 

pública per contenir l'expansió el coronavirus. La gala s'havia  

de celebrar el dimecres 18 de novembre al Cinema Edison.

ECONOMIA

OCUPACIÓ

Subvencions a la 

contractació de 

majors de 30 anys

La Llotja del Disseny, el mercat dels 

petits creadors de Granollers i co-

marca, tornarà aquest dissabte a 

la Porxada durant tot el dia amb el 

lema Colors d'hivern., amb desenes 

de parades i activitats paral·leles, 

com un concert amb The Jaç Mes-

sengers. La Llotja ofereix una pla-

taforma a artistes i petits creadors 

per a establir nexes d’unió amb una 

àmplia comunitat de compradors. 

Nova edició de la 

Llotja del Disseny

La companyia asseguradora Ma-

pfre i Correos han arribat a un 

acord pel qual algunes oficines del 

servei postal –entre les quals la de 

Granollers– permetran accedir a la 

cartera de productes asseguradors 

de Mapfre, tot i que la gestió i la 

formalització final dels contractes 

amb els interessats quedarà a càr-

rec de la xarxa comercial pròpia de 

l’asseguradora. L’acord s’aplicarà 

inicialment a 500 oficines de l’Estat 

i, en funció dels resultats s’estendrà 

progressivament a la resta d’ofi-

cines. Començarà amb la promoció 

de les assegurances d’automòbils, 

llar, salut i empreses, amb la possi-

bilitat de contractar qualsevol altre 

producte que ofereix Mapfre. Amb 

aquest acord comercial, Correos 

amplia l’oferta disponible a la seva 

xarxa d’oficines per aportar nous 

serveis a ciutadans i empreses. 

EMPRESES

Mapfre oferirà 

els seus serveis a 

l'oficina de Correos

El cicle de xerrades de la 3a Fira 

d'Economia Social i Solidària (ESS), 

que se celebra aquest octubre i no-

vembre al Museu de Granollers, ha 

ajornat les darreres sessions del 

cicle, previstes per als dies 4, 11 

i 18 de novembre i centrades en 

la relació entre l'ESS i l'habitatge 

i l'economia feminista. L'objectiu 

és reprendre les xerrades quan es 

puguin fer de manera presencial.  

La Fira d'Economia 

Social, ajornada
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L’empresa granollerina Dara Phar-

ma, dedicada al disseny i fabrica-

ció d'equips de packaging asèptic 

per al sector farmacèutic, serà 

l’encarregada de subministrar les 

línies de fabricació de les vacunes 

de la Covid-19 que les farmacèuti-

ques CZ Vaccines i Rovi fabricaran 

a l’Estat. Aquestes dues empreses 

han estat les úniques escollides, 

respectivament, pels laboratoris 

nord-americans Novavax i Moder-

na per produir a l’Estat les vacu-

nes que estan desenvolupant. Tant 

CZ Vaccines com Rovi han consi-

derat que la “qualitat, fiabilitat i 

flexibilitat” de Dara Pharma eren 

“imprescindibles” per escollir a 

l'empresa responsable de fabricar 

els equips que permetran complir 

els compromisos adquirits en l'ac-

tual entorn de pandèmia mundial.

La fabricació d'aquests equips 

s’havia de fer en un termini excep-

cional de 6 mesos, de manera que 

les dues farmacèutiques puguin 

disposar de la seva capacitat pro-

fabricació de les vacunes, previst 

per al desembre d’enguany, tindrà 

una capacitat productiva de 150 

milions de dosis a l'any, fet que 

permetrà a les farmacèutiques CZ 

Vaccines i Rovi atendre la deman-

da del  mercat espanyol i internaci-

onal en els temps requerits.

Per fer-ho possible, la firma 

ductiva tan bon punt la vacuna esti-

gui a punt. Actualment les vacunes 

ja es troben en la fase 3 del període 

de prova, i el procés de fabricació 

pot començar en pocs mesos si els 

resultats dels assajos són positius 

i són validats per les autoritats 

sanitàries. El subministrament de 

les tres línies completes per a la 

L’històric grup de distribució ali-

mentària HD Covalco, amb seu a 

Granollers i propietat de la famí-

lia Saperas, negocia la compra de 

GM Food –més coneguda per la 

seva antiga denominació, Miquel 

Alimentació Grup–, a la multina-

cional xinesa Bright Food, segons 

publicava fa uns dies el diari eco-

nòmic Expansión.

Actualment, GM Food és el grup 

líder de la distribució majorista a 

l’Estat, amb més de 2.400 emple-

ats i una facturació anual de 1.100 

milions d'euros. Amb 72 centres, 

és referent en el negoci de l'au-

toservei a l'engròs per a hotels, 

restaurants i cafeteries, tot i que 

també té presència en el segment 

minorista, amb 700 supermercats 

franquiciats de les marques Suma, 

Pròxim i Spar.

L'empresa, amb seu a Vilamalla 

(Alt Empordà) i gairebé cente-

nària, pertany a Bright Food des 

de 2015, quan l'empresa estatal 

xinesa –juntament amb socis mi-

noritaris del mateix país– va pa-

arxiu

EMPRESES  LES LÍNIES DE PRODUCCIÓ SUBMINISTRADES PERMETRAN LA FABRICACIÓ DE 150 MILIONS DE VACUNES A L'ANY PER A DIVERSOS MERCATS

Dara Pharma subministra els equips 
per fabricar les vacunes anti-Covid

DARA PHARMA  Situada al polígon Coll de la Manya, factura 56 milions

Emagina, la filial de telecomunica-

cions del Grup Estabanell, amplia 

l’oferta de la seva plataforma de 

televisió amb la incorporació de 6 

nous canals. Dark, amb continguts 

exclusius del gènere de terror; el 

canal d’acció XTRM; l’alternatiu 

Blaze; Somos, per als nostàlgics 

del cine; Crimen+Investigación, i 

l’espai infantil Canal Panda passen 

a formar part del seu pack Pre-

mium. Segons el seu director, Jo-

sep Solé, “Emagina continua crei-

xent el focus en l’experiència de 

l’usuari”. “Per això, els serveis 

que oferim de fibra, mòbil i TV 

evolucionen contínuament per 

oferir més al consumidor i ar-

ribar a nous públics que apos-

tin per un servei de proximitat, 

qualitat i confiança”. A més de la 

plataforma de televisió a la carta, 

amb més de 60 canals en dues mo-

dalitats de contractació, Emagina 

ofereix fibra òptica en més de 30 

municipis de Catalunya i diferents 

opcions de telefonia mòbil i fixa. 

La Unió d’Empresaris d’Automoció 

de Catalunya (UEAC), amb seu a 

Granollers, ha reclamat més con-

tundència de les autoritats amb la 

data d’inspecció de les ITV. Segons 

les dades d'AECA-ITV, 5,7 milions 

de vehicles circulen amb l’ITV ca-

ducada a l’Estat i 2 milions més 

circulen sense assegurança. L’en-

titat recorda que els vehicles amb 

data de venciment de la ITV poste-

rior a l'1 de setembre ja no tenen 

cap pròrroga per l'efecte de la Co-

vid-19. A més, amb l’objectiu de re-

forçar la seguretat a les carreteres 

i actuar contra l’intrusisme laboral 

del sector, la UEAC reclama que les 

reparacions greus que impliquen 

una ITV desfavorable estiguin fe-

tes per un taller autoritzat i regu-

laritzat, de manera que en el cas en 

què s'estigui obligat a fer repara-

cions sigui necessari un justificant 

del taller on ha reparat el vehicle i 

no s’acceptin autoreparacions. La 

UEAC fa anys que reclama aques-

ta mesura a les administracions.  

La UEAC demana 
més contundència 
de les autoritats
respecte a les ITV

Emagina TV reforça
la seva oferta 
d’entreteniment 
amb 6 nous canals

HD Covalco negocia la compra dels
supermercats Suma, Pròxim i Spar

cil·lar en funció de l'impacte de la 

pandèmia.

La compra de GM Food encaixa 

en l'estratègia d'expansió d’HD Co-

valco, que el 2018 va facturar 575 

milions d’euros i que els últims 

anys ha adquirit diversos compe-

tidors. Durant l’últim any i mig, de 

fet, ha obert 130 supermercats de 

proximitat arreu de l’Estat. 

gar 110 milions d'euros pel 100% 

del capital. Cinc anys després, 

Bright Food ha optat per despren-

dre’s de l'empresa, un procés que 

va començar formalment a l'estiu 

amb la distribució del quadern de 

venda. Segons el diari econòmic, 

Bright Food té sobre la taula una 

oferta de Covalco. L’operació po-

dria rondar els 200 milions i os-

arxiu

HD COVALCO  Ha obert més de 130 nous establiments els últims 18 mesos

n Dara Pharma ha obtingut aquest 
any el Premi Pime del 2020 de l’àrea de 
Barcelona per la seva capacitat trans-
formadora. El guardó, que atorga el 
Banco Santander, reconeix la capacitat 
d’innovació i qualitat de l’empresa per 
dissenyar i fabricar equips per al ren-
tat, l’esterilització o el condicionat de 
productes de la indústria farmacèutica. 
“Aquest premi és un reconeixement a 

tots els membres de l’equip, a la seva 

implicació i dedicació”, assenyala 
Andreu Antonell, director general de la 
companyia. Actualment, Dara Pharma 
exporta el 95% de la seva producció i 
opera a escala mundial amb presència 
en més de 80 països; disposa d’una 
filial a Mèxic i de quatre plataformes 
de servei per garantir una cobertura 
mundial. A més, la innovació és una 
altre dels punts forts de l'empresa, i el 
80% dels seus productes no té més de 
cinc anys d’antiguitat. Arran d’aquest 
guardó, Dara Pharma aspira ara a ob-
tenir el Premi Pime de l’Any a Espanya, 
que es lliurarà el primer trimestre del 
2021. La firma preveu facturar 56 mili-
ons d’euros aquest 2020 i compta amb 
una plantilla de més de 350 persones.

GUARDONADA AMB 
EL PREMI PIME 2020 DE 
L'ÀREA DE BARCELONA

granollerina ha invertit 10 mili-

ons d’euros i ha posat a disposició 

de CZ Vaccines i Rovi una maqui-

nària modular i flexible que, a més 

d’atendre en part la demanda de 

vacunes de Covid al mercat euro-

peu, japonès, canadenc i xinès per 

als quals ha obtingut autorització 

de subministrament de la vacu-

na, també servirà en el futur per 

al desenvolupament d’altres pro-

ductes farmacèutics. La direcció 

de Dara Pharma manifesta sen-

tir-se “orgullosa” de formar part 

de la “solució a la pandèmia” i fa 

un reconeixement a l'equip humà 

de l’empresa per la seva dedicació 

al projecte. 

Aquest mateix desembre 
proporcionarà tres
línies de fabricació
a dues farmacèutiques

La firma granollerina ha invertit 10 milions d'euros per assegurar el projecte
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Una arma contra 
els desnonaments: 
la poc coneguda Llei 1/2013

Ara fa uns dies, l’Ajuntament 
de Barcelona feia públiques 
unes dades veritablement es-
glaiadores respecte el nombre 
de desnonaments executats a 
la ciutat entre el passat 14 de 
setembre, data de represa de 
l’activitat judicial després de 
l’aturada obligada per la pri-
mera onada de la Covid-19, i 
el 23 d’octubre. En aquest breu 
lapse de temps, l’Ajuntament 
barceloní afirmava haver tin-
gut coneixement de 443 ordres 
judicials de desnonament que, 
en total, afectaven 1211 perso-
nes de les quals 463 eren me-
nors d’edat.

Aquestes dades descriuen a la 
perfecció un veritable drama 
humà i social que, per suposat, 
no es limita a la capital catala-
na sinó que afecta en diferent 
mesura a tot el territori, mos-
trant que les mesures aprova-
des per establir moratòries pel 
que fa als desnonaments han 
estat únicament un pedaç in-
suficient.

Una norma poc coneguda
El 14 de maig de 2013 es va 
aprovar una norma malaura-
dament poc coneguda que, 
en les presents circumstàn-
cies i amb la xifra de desno-
naments de nou a l’alça, pot 
resultar d’ajuda a les famílies 
que afronten el tràngol de la 
pèrdua de l’habitatge. 

Es tracta de la Llei 1/2013, ano-
menada de mesures per re-
forçar la protecció als deutors 
hipotecaris, reestructuració de 
deute i lloguer social.

Aquesta llei imposa, en el seu 
article 1, la suspensió durant 
11 anys (fins el 15/05/2024) 
dels llançaments (és a dir, el 
desallotjament de l’immoble) 
que afectin l’habitatge habitu-
al de persones i famílies en 
situació d’especial vulnera-
bilitat que acreditin determi-
nades circumstàncies d’insu-
ficiència de rendes. L’aspecte 
més interessant de l’article és 
que els supòsits «d’especial 
vulnerabilitat» són amplis i in-
clouen, per exemple, les fa-
mílies nombroses, les que in-
cloguin un menor d’edat, les 
unitats monoparentals, les 
víctimes de violència de gènere 
o, entre d’altres, deutors hipo-
tecaris majors de 60 anys o en 
situació de desocupació. 

Com dèiem, la definició d’es-
pecial vulnerabilitat que fa la 
norma és suficientment ampli 
per abastar diferents casuísti-
ques a les quals cal sumar el 
requisit d’insuficiència de ren-
des. Com a regla general s’es-
tableix que els ingressos de la 
unitat familiar no pot superar 
el límit de 3 vegades l’Indica-
dor Públic de Renda d’Efec-
tes Múltiples (IPREM) anual 
de 14 pagues que, de moment, 
és de 7.519,59 €. Per tant, el 
límit d’ingressos de la unitat 
familiar és de 22.558,77€ amb 
diferents variacions en funció 
del nombre de fills a càrrec i en 
determinats supòsits de disca-
pacitat o malaltia greu.

Davant aquesta renovada i 
gravíssima situació d’emer-
gència que suposa l’actual 
allau de desnonaments és 
important recórrer a tots els 
recursos legislatius al nostre 
abast per aturar aquesta altra 
pandèmia de pèrdua d’habi-
tatges i exclusió social. 

L’expert respon

Núria Vilarnau

Advocada 
de Col·lectiu Ronda

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

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

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

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

GRANOLLERS

www.cronda.coop

Malgrat l’estat d’alarma, el confi-

nament internacional i la situació 

crítica del sector, els allotjaments 

turístics de la comarca han aguan-

tat el cop i han pogut atendre la 

demanda turística que hi ha hagut 

darrerament a la comarca. Segons 

dades del Servei de Turisme del 

Consell Comarcal, el sector ho-

teler va registrar una caiguda de 

més del 50% de pernoctacions 

els mesos de juliol i agost, mentre 

que en càmpings i turisme rural 

el descens va ser d’entre el 20% i 

el 30%, sobretot per la davallada 

de turistes estrangers. L’ocupació 

mitjana de places hoteleres durant 

l’agost va ser només del 33%. L’es-

tada mitjana dels turistes va ser de 

tres nits de pernoctació, una mica 

per sobre del que era habitual, 

mentre que la valoració de la mar-

xa del negoci va ser a l’agost de 

4,9 respecte al 7,2 de l'any passat. 

Pel que fa al preu de comercialit-

zació de les habitacions dobles en 

establiments hotelers, al juliol va 

créixer un 36% i a l’agost un 22% 

respecte al 2019, fins a situar-se 

en els 77 euros per habitació i nit a 

l’agost. Durant aquests dos mesos, 

el Vallès Oriental va ser la comarca 

de l'àrea de Barcelona on més van 

créixer els preus, més d'un 20% de 

mitjana respecte al 2019. 

Pla d'accions per al 2021
El sector turístic del Vallès Orien-

tal ha aprovat el pla d’accions per 

al 2021, que marcarà les actuaci-

ons del servei comarcal de turisme 

durant l’any que ve en coordinació 

amb els ajuntaments i el sector pri-

vat. Entre les principals propostes 

hi ha la creació de productes turís-

tics vinculats al turisme actiu i de 

natura, seguit del turisme familiar, 

el turisme termal i de benestar i el 

turisme de compres i gastronòmic. 

En aquests àmbits es crearan pa-

quets turístics sostenibles, es pro-

mocionaran les bones pràctiques 

dels visitants en espais naturals, 

es treballarà la xarxa de camins, 

el senderisme i el cicloturisme i es 

farà promoció amb personatges 

il·lustres de la comarca. També 

s’incentivarà el turisme urbà, el co-

merç i les comunicacions entre mu-

nicipis i es fomentarà la proximitat, 

El Gremi d’Hostaleria del Vallès 

Oriental ha manifestat el seu "més 

absolut desacord" amb les me-

sures restrictives imposades pel 

Govern al sector de la restauració 

i exigeix que l’administració aporti 

"solucions" per mitjà d’ajuts "re-

als i directes" per tal que el sector 

pugui recuperar la seva activitat. 

També demana que el Govern per-

meti la immediata reobertura dels 

establiments amb el compliment 

de les mesures higièniques i sa-

nitàries necessàries i, si cal, amb 

limitació horària. "Cal actuar per 

garantir la supervivència del 

sector", diuen des del gremi, que 

considera que el tancament de la 

restauració i la limitació de l’activi-

tat a servir menjars per emportar 

condueix molts establiments "a la 

ruïna més absoluta". El gremi ex-

pressa que el servei de take away

requereix unes infraestructures i 

una logística molt diferent a la de 

qualsevol restaurant tradicional, i 

TURISME EL SECTOR TURÍSTIC VALORA AMB UN 4,9 LA MARXA DEL NEGOCI TURÍSTIC A L'ESTIU

El Gremi d'Hostaleria reclama 

poder "reobrir la restauració"

afegeix que tot i l’esforç d’adapta-

ció que suposa, "no garanteix uns 

ingressos mínims que perme-

tin ni tan sols cobrir despeses". 

També recorda que la restauració 

no ha estat un dels principals punts 

de contagi, i qualifica d’"indecent"

que en ple tancament obligat s’hagi 

de fer el pagament d’impostos, en-

cara que siguin ajornats. En aquest 

sentit, carreguen especialment 

contra els ajuntaments, que han 

fet "reduccions mínimes" que 

"no arriben ni a la consideració 

de mínimes comparades amb 

les pèrdues a assumir", mentre 

"s’han mantingut totes les obli-

gacions empresarials".

■ Segons dades del Servei de Turisme 
del Vallès Oriental, un 77% dels bars i 
restaurants que preparen menjar per 
emportar ja oferia aquest servei abans 
de l’estat d’alarma, mentre que el 23% 
restant l’han hagut de crear. En el cas 
del servei a domicili, la xifra d’empre-
ses que han creat el servei recentment 
arriba al 60%. Davant la situació crítica 
que viuen aquests establiments a cau-
sa de les restriccions decretades per la 
Covid-19, són moltes les iniciatives que 
s'han posat en marxa per promocio-
nar els bars i restaurants que ofereixen 
menjar per emportar o servei a domicili. 
És el cas del mateix servei comarcal de 
Turisme, que ha impulsat un mapa amb 
alguns d'aquests establiments al Vallès 
Oriental, així com els ajuntaments de 
Granollers i les Franqueses i la coope-
rativa Som*, que manté actiu, des de fa 
tres setmanes, el web cuinesobertes.cat 

amb tots els serveis de menjar a domicili 
o per emportar que s'hi vulguin anunciar.

SOM* MANTÉ EL MAPA 
DE MENJAR PER ENDUR 
I SERVEI A DOMICILI

la natura, la història, la cultura i les 

emocions. Es reforçarà la senyalit-

zació dels senders, especialment 

als eixos fluvials del Tenes, el Con-

gost i el Mogent, i s’instal·laran tan-

ques publicitàries al llarg de l'AP-7 

i altres carreteres. A més, el Servei 

de Turisme renovarà el seu portal 

web –TurismeVallès–. Pel que fa 

als productes de la terra, es crearà 

una associació de productors i es 

reforçaran projectes que ja estan 

en marxa, com el Banc de Llavors 

o el cens de productors artesans de 

la comarca entre d'altres. 

ARXIU

TOCATS  El turisme estranger s'ha reduït a pràcticament zero aquest any

Aprovat el pla d'accions per promocionar el sector durant el 2021 

Hotels al 33% d'ocupació
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Figaró, caminem a contracorrent per la riba 
de la riera de Vallcàrquera, entre vernedes, 
freixes, oms, alzines i figueres. La tardor 
omple el bosc de daurats, de grocs i d’ocres, 
a mitja tarda la llum es filtra entre les bran-
ques i projecta damunt l’aigua un to brillant, 
dens, d’Oscar a la millor fotografia. La Júlia se 
m’avança, s’acosta a un gorg i s’ajup per tocar 
l’aigua, per un moment penso en les dones 
d’aigua i en les il·lustracions d’un magnífic lli-
bre de poemes d’Apel·les Mestres, Liliana, que 
el meu avi em mostrava a mitjans de la dèca-
da dels 60. I la miro… i no sé si llançar un roc 
a l’aigua per esquitxar-la o començar la con-
versa, opto per les paraules, de fet som aquí 
perquè em digui coses i vosaltres les llegiu.
–Júlia, qui és aquesta noia del Figaró de 

qui tant es parla darrerament?

–Sóc una noia amb moltes inquietuds, im-
plicada en tots els àmbits per aconseguir un 
món més just, vull aportar canvis, afegir el 
meu granet de sorra davant l’emergència cli-
màtica i aconseguir un món millor. Em con-
sidero sensible, compromesa, divertida, es-
portista, artista, riallera, inquieta, amb ganes 
d’estimar i amb moltes ganes de viure i de 
continuar aprenent de tot i de tots. Vull con-
vertir-me amb la millor versió de mi mateixa 
i, com gairebé tots, ser el més feliç possible.
–De més jove dibuixaves molt bé.

–Encara ho faig, però anys enrere dibuixa-
va molt més. Com en tot, per evolucionar 
en el dibuix es necessita pràctica. M’agrada 
dibuixar i m’ajuda a desconnectar i recon-
nectar amb mi mateixa en molts sentits, 
també m’agrada escriure. Avui la majoria 
dels meus dibuixos són dissenys.
–Només vull tres noms, per exemple un 

pintor, un músic i un dissenyador...

–Miquel Àngel, Vivaldi i Lurdes Bergada.
–Ets del Figaró, també una mica garri-

guenca, però ara passes molts dies i mol-

tes nits a Barcelona. Et sents gaire d’aquí?

–I tant, aquesta terra és la meva, la dels Sots 
Feréstecs, la de les bruixes, de nàiades i de 
molta gent que estimo. És el meu origen i 
sempre l’estimaré. Encara que vaig d’un cantó 
a un altre, a sac, mai hem d’oblidar la terra, la 
vida familiar, els amics. Sense la vida social no 
som res. Som persones, no robots, i penso que 
una de les coses positives del confinament ha 
estat valorar aquestes petites-grans coses que 

són la família, l’amistat i l’amor. La creativitat 
que tants busquem també pot ser fruit de les 
relacions amb les persones que estimes, amb 
el paisatge del teu poble, amb el Montseny.
–T’agrada l’esport, la filosofia, l’art, sem-

pre has estat una estudiant més que bri-

llant. Per què el món de la moda?

–La moda sempre m’ha interessat, ja de peti-
ta dissenyava vestits de paper per a les Tres 
Bessones. Amb els anys m’he adonat que 
gran part del món de la moda és superficial, 
frívol. Jo sempre he volgut canviar el món, 
innovar, i un dia als 15 anys vaig dir-me: Jo 
vull fer moda termoreguladora, i això i la 
tecnologia que comporta va ser i és una de 
les meves tantes obsessions, lluitar contra 
la contaminació de la indústria tèxtil, bus-
car solucions, combinar tecnologia i noves 
propostes. Tot influenciat, naturalment, pel 
Renaixement, per les tragèdies gregues. Què 
cony faig aquí si no intento millorar el món.
–I la teva psicòloga què et diu?

–Que em calmi. Que dono massa voltes a les 
coses. Sóc tan racional que mai he prioritzat 
les emocions. Ho vull racionalitzar tot i, quan 
no puc controlar alguna cosa, em costa accep-
tar-ho i les emocions no es poden controlar.
–Sovint i pels qui no ens interessa mas-

sa, la moda sembla una mena de circ de 

colors i purpurina, de gent de porcellana 

que caminen rectes...

–Tens raó, sovint ho sembla i és això; és 
contra el què lluito. Sóc l’antítesi del xou, 
la moda ha de respondre a una necessitat i 
hem d’entendre el context social, sostenibi-
litat, senyores i senyors, sostenibilitat. Hem 
de ser radicals i tornar a l’equilibri amb l'en-
torn. I, també en el món de la moda, innovar, 
aportar tecnologia i no oblidar uns valors 
imprescindibles, cal ser transparents i con-
vèncer tota aquesta gent que compra a Indi-
tex que un món millor encara és possible.
–La 080 Barcelona Fashion amb tota la 

seva parafernàlia i tu, Júlia, allà. Des-

prés dels nervis, de l’estrès, del cara a 

cara amb els gegants, de les entrevistes 

als mitjans estatals i nacionals i dels co-

mentaris dels monstres de tota la vida 

tan allunyats a la teva manera de pen-

sar... Com ho has viscut?

–Curiós, màgic, esgotador. Que la 080 fos di-
gital m’ha ajudat, m’he sentit més còmoda. 

He conegut molta gent i m’ha alegrat conèi-
xer molts projectes interessants; respecto 
totes les propostes de disseny, però especial-
ment m’alegro per aquelles que aposten per 
un objectiu sostenible. A nivell social hem de 
canviar moltes coses, justícia per damunt de 
tot, sempre he plantat cara a les injustícies i 
ataco la prepotència i l’abús de poder. Quan 
crec que s’està cometent una injustícia, m’hi 
encaro, i ha estat la causa d’algun problema 
amb coneguts, amb professors o amb aquells 
del casc, la porra i l’aparell de matar a la cin-
tura. No he nascut per estar a les ordres de 
ningú i no em mossego la llengua. Cal lluitar, 
sempre, per ser lliures i aconseguir alguna 
cosa millor en el món de la moda, de l’esport, 
de la cultura… allà on sigui.
–Ara que vas embalada, parlem més de 

la 080 i dels teus 20 anys.

–La 080 està apostant per la sostenibilitat i 
això m’entusiasma. D’altra banda, hi ha grans 
empreses que fan unes campanyes especta-
culars basades en aquesta sostenibilitat però, 
en el fons, això només significa un petit tant 
per cent de la seva producció, tot és màrque-
ting, greenwashing. Sobre els meus 20 anys, 
l’edat m’ha portat molts problemes, fins i tot 
en algun moment l'he amagada. Hi ha força 
gent que mai han cregut que una dona de 20 
anys pugui crear un projecte sòlid. Però tam-
bé m’ha aportat avantatges, i a la 080 vaig fer 
pública la meva edat de manera viral. Sóc molt 
tossuda i una enamorada dels genis del Renai-
xement, alguns d’aquests als 20 anys ja havien 
creat obres d’art eternes. Fa uns anys una de 
les meves obsessions era haver aconseguit al-
guna cosa creativa, que m’omplís, que millorés 
les condicions de la humanitat, abans dels 20 
anys. Salvant les distàncies, naturalment (riu).
–T’has sentit sola?

–Sí, en algun moment. Ha estat esgotador, ha-
via d’estar en tot, pensar constantment, pen-
sar massa. He arribat a creure que em tornava 
boja, ara estic aprenent a delegar feines quan 
és possible i confiar encara més en la gent... 
No puc amb la gent que va pel món amb aires 
de superioritat, sigui pel que sigui, he intentat 
crear vincles amb els treballadors de la 080. 
No sóc millor que ningú i sembla que per tri-
omfar diuen que t’has de creure millor que 
la gent que t’envolta. La solitud se soluciona 
amb els amics de veritat, en tinc molts i me’ls 

estimo una barbaritat però, tot i això, sovint 
acabo parlant amb els meus pares o amb la 
psicòloga. Si hi ha gent que t’estima pots tirar 
endavant qualsevol projecte, i et menges amb 
patates aquella mena de frivolitat, aquella me-
diocritat de coloraines que ho empastifa tot.
–Per què els teus models portaven els 

dits pintats de blanc?

–És curiós però cap d’ells ho va preguntar, 
era un símbol, un missatge en contra de la 
possessió, de la dominació que l’ésser humà 
vol exercir sobre qualsevol cosa, animal 
o persona. Toquem la lluna, els cims alts, 
toquem el mar, ho toquem tot però res és 
nostre, ni ho serà. Per molt que ho pensem.
–No ets massa exigent amb tu mateixa?

–Sóc massa perfeccionista i quan no puc con-
trolar alguna cosa m’angoixo. He d’acceptar 
que no puc controlar les emocions i d’apren-
dre a saber viure amb el dubte.
–Inditex ha decidit tancar 1.200 botigues, 

diuen que és una visió de futur. A Grano-

llers ja han abaixat la persiana botigues 

que eren rendibles. Què en penses?

–Malgrat la baixada de visitants al centre, 
hem de ser positius. D’una vegada per to-
tes hem d’omplir l’armari amb menys peces 
i de més qualitat, disseny, artesans, qui-
lòmetre 0, imaginació. Ja n’hi ha prou de 
compres compulsives, el consumisme s’ha 
normalitzat i això no hauria de ser així. No 
esperem que hi hagi un daltabaix irremeia-
ble, atenció amb el medi ambient, l’ecosis-
tema, el planeta, la vida, la nostra i la dels 
nostres descendents. L’objectiu és el canvi 
i espero que cada cop hi hagi més gent que 
s’adoni que, si seguim en aquest ritme, la 
humanitat se n'anirà a la merda.
–Júlia, portes la brusa mal cordada?

–Sí, ho sé. Hem de ser diferents.

I m’ho diu així, seriosa, mirant-me als ulls. 
Em recorda la coreògrafa Marta Carrasco, 
ella portava les sabates de colors diferents. I 
continuem caminant riu amunt pel seu Figaró 
estimat i se m’apareixen la Suzanne d’en Co-
hen, la Greta Thunberg, la WonderWoman... 
Després de parlar amb ella, un s’adona que 
encara pot haver-hi un futur blau-verd per 
aquesta casa enorme i rodona que ens acull 
però, potser necessitaríem moltes més dones 
com aquesta, moltes més Júlies. 

Júlia G. 
Escribà

Dissenyadora de moda

“Vull lluitar contra 

la contaminació de 

la indústria tèxtil”
S.M.

Tot poble, tota ciutat té uns personatges molt seus, únics i que per ser 

com són, per dir el que diuen o per fer el que fan, s’han convertit en 

elements inseparables de la ciutat. Vull fer una sèrie d’entrevistes a 

aquesta gent, persones triades per mi i que si em deixen i es deixen, els 

farem una fotografia i els omplirem de lletres de dalt a baix

PERSONATGES ÚNICS (XI) Per Santi Montagud
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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

aprofi tar-ho han de passar per les seves instal·lacions al 

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

603 61 35 11 · 93 846 57 85 

93 135 21 36 

93 119 03 98 

93 870 38 47 (La Magrana)
93 870 92 38 (El Cuit)

93 879 40 82

Carrer Girona, 29
93 870 91 56 · 690 06 36 39

93 879 52 23 (comandes)

Carrer Joan Prim, 37
93 013 91 14

de dilluns a dijous de 19.30 

19.30 h a 00 h. Diumenge tancat.

Carrer Joan Prim, 1 · 93 870 78 48
www.naguabo.cat/per-emportar 

Carrer Alfons IV, 77 
93 013 49 25

Horari: de dime-

ÑAM-ÑAM RESTAURANT

645 053 916 (whatsapp o trucant)

Travessia del Lledoner, 9
93 840 30 39

Carrer Joan Prim , 177
93 625 39 13 · 616 50 40 44

. Comandes fi ns a les 

685 835 725 (whatsapp i trucades)
93 840 58 65

938 418 580 · 679 463 928 

Re-
serves per telèfon fi ns a les 12.30 h.

Carrer Anselm Clavé, 77 
93 870 60 38

rada, especialitat en paella, fi deuàs 

93 870 69 91

Hora-

93 178 78 60  · 671 92 46 96 

Camí de la Torre, s/n · Palou
938706945 · 625428826

625 744 990 · 93 879 24 58 

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

931 137 603 · 622 405 352

dimarts a dissabte de 20 a 23 h. Di-

93 625 07 02

Carrer Princesa, 65 · 652 897 376

93 879 44 17 · 

h i tarda de 19 a 23 h.

93 768 46 15

Carretera de Ribes, 97
667 617 857 

BAR LIBÈL·LULA
Carrer Sant Joaquim, 65 · Corró
d'Avall · 647 891 694 
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INGRUP OFEREIX VINILS GRATUÏTS

L'empresa granollerina de disseny i construcció Ingrup Estudio 
(www.ingrup.es) ofereix gratuïtament des de fa dues setmanes 
vinils als negocis de la restauració que hagin hagut d'adequar la 
seva oferta gastronòmica com a conseqüència de les restriccions, i 
ara ofereixin menjar per emportar. Els bars i restaurants que vulguin 
aprofi tar-ho han de passar per les seves instal·lacions al carrer Sant 
Jaume, 21, situades al centre de Granollers, i recollir de 8 a 14 h 
el rètol que permet indicar que es disposa de menjar per emportar. 
Ingrup, empresa dedicada al disseny i construcció d'espais 
comercials, desenvolupament d'imatge corporativa i retail, pretén 
així posar el seu "granet de sorra en un sector massa castigat".

>> 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 divendres de 19 a 

21 h; dissabte de 12.30 a 15 h i de 19 

a 21 h, i diumenge de 12.30 a 15 h.

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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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

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
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 -
deuades, tapes, formatges d'afi na-

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.

VIPS BURGER GRANOLLERS
Carrer Girona, 9 · Bellavista   
611 444 802
Hamburgueses a domicili. Horari 

cada dia de 18.30 a 23 h i caps de 
setmana també de 13 a 16 h.
Instagram: vipburgergranollers

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
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 

#cuinesobertes No deixem que s'apaguin els fogons

    

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  
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

dor i embotits artesanals. Tapes 
casolanes, tradicionals amb un toc 
modern. Comandes abans de les 12 
h. Distribució a Granollers, les Fran-
queses 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
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 

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

LA ROCA



laconfi anza.carte.one. 
laconfi anzabarrestaurant

www.lapizzeriadelaroca.es
42 pizzes a triar, pasta, amanides, pos-

Facebook: La-Pizzeria-de-la-roca
Instagram: @lapizzeriadelaroca

sa, guisats, esmorzars de forquilla, 
entrepans, paelles i fi deuades (en-

comandes migdia és fi ns a les 11.30 

Esmorzars i dinars. 

Informació carta i horari: Whatsapp.

www.lestresalzines.es

zines.convivialis.com
Facebook.com/tresalzines

Cafès, entrepans, tapes i brasa

Entrepans calents i freds, tapes, trui-
tes al gust, cafès.

a consultar per telèfon.

Cafès i entrepans.

Entrepans, frankfurts i tapes.

Cafès, entrepans i menjar per endur.

Fleca, cafès i rebosteria

Fleca i cafès. Per endur, feiners de 7 

Cafès, entrepans i pastes.

Cuina mediterrània. Esmorzars, en-

per emportar (es recomana fer co-

Fleca, cafès i rebosteria. Caps de 

Menús, cafès i entrepans.

Pizzes i tapes.

jessicaleonalmazan@gmail.com
Cafès, entrepans i menú per recollir. 

yaninaizhe@gmail.com

Cafès i en-

dilluns a dissabte fi ns a les 15 h  

quan puguin obrir).

i restaurants puguin ser contactats de forma senzilla pels usuaris. 

al web i els que ja hi consten poden sol·licitar la modifi cació de les 
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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 di-

vendres i dissabte de 20 a 23 h. Mig-

dies, 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. Per endur, feiners de 7 
a 21 h, i caps de setmana de 8 a 15 h. 

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

EL TAST DE LLIÇÀ
Carretera de Caldes a Granollers, 153
600 200 994 (whatsapp)
Cuina mediterrània. Esmorzars, en-
trepans especials, burgers. Servei 

per emportar (es recomana fer co-
mandes un dia abans).

Horari: divendres de 19.30 a 21.30 h. 

Dissabte de 13 a 15.30 i de 19.30 a 

21.30 h. I diumenges, de 13 a 15.30 h. 

Instagram: el tast_de_llissa

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. Recollida en el 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, caps de setmana. Recollida. 

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.

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.
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BÀSQUET | Lliga EBA

ESPORTS
Les 24 Hores d'AutomobilismeEls germans Espargaró al GP d'Europa a València
Els dies 3, 4 i 5 de setembre de 2021 el 

Circuit de Barcelona-Catalunya acollirà una 

de les seves proves més valorades i sòlides 

del calendari any rere any: les 24 Hores de 

Barcelona d'Automobilisme. 

Antepenúltim assalt dels germans Espargaró del calendari de MotoGP.

Pol i Aleix Espargaró visiten el cap de setmana València per disputar

el Gran Premi d'Europa. De fet, el circ del motociclisme s'atura a la 

ciutat valenciana durant dues setamnes per disputar dos grans premis 

seguits, el pròxim cap de setmana serà el Gran Premi de València. 

Les alarmes al Palau d'Esports es 

van encendre amb una pancarta 

pel possible adéu de Kaba Gassa-

ma i al final s'han complert amb 

un comunicat oficial: la capitana 

fitxa pel Nantes Atlantique. La 

pivot internacional del KH-7 BM 

Granollers inicia una nova etapa 

professional, seduïda per la lli-

ga francesa, després d'acceptar 

l'oferta del Nantes Atlantique 

Handball, que ha fet el pagament 

de la seva clàusula de rescissió.

Gassama va entrar al Palau 

d'Esports amb 12 anys i marxa 

amb 23, sent capitana, internaci-

onal i referent per a la parròquia 

granollerina. "És una barreja de 
sensacions. D'una banda estic 
trista per marxar de casa, de la 
meva rutina d'onze anys d'anar 
al Palau; però també estic molt 
il·lusionada per l'oportunitat 
que no podia deixar escapar", 

admet Kaba Gassama, en una tru-

cada per telèfon, ja establerta a 

Nantes. 

L'equip francès va posar els ulls 

en la granollerina després de patir 

diverses baixes per lesió de llarga 

durada, precisament en la posi-

ció de pivot. "El Nantes vol estar 
entre els tres millors equips 
francesos; jo, personalment, se-

HANDBOL | Divisió d'Honor  LA GRANOLLERINA, I CAPITANA, ACCEPTA MARXAR DUES TEMPORADES A LA LLIGA FRANCESA

gueixo la lliga francesa des de fa 
anys i em donarà l'oportunitat 
d'evolucionar amb un hand-
bol diferent", diu Gassama, que 

aquest mateix diumenge ja podria 

debutar contra el Niça. 

Contracte fins al juny de 2022
La granollerina, que ha signat el 

seu nou contracte fins al juny de 

2022, admet que hi havia conver-

ses des de feia setmanes, però fins 

aquesta setmana no s'ha rubricat 

Kaba Gassama: "No podia deixar 
escapar l'oportunitat d'anar al Nantes"

bmg/ xavi solanas

S'ajorna el partit del KH-7 
contra el Rocasa Gran Canaria

Divisió d'Honor  EL PRÒXIM DUEL SERÀ CONTRA EL PORRIÑO

El KH-7 BM Granollers no juga-

rà el partit del dissabte al Palau 

d'Esports contra el Rocasa Gran 

Canaria. A petició del club valle-

sà, el comitè de competició de la 

federació espanyola ha confirmat 

l'ajornament del partit correspo-

nent a la sisena jornada de la Lliga 

Guerreras Iberdrola. "La sol·lici-
tud d'ajornament s'ha produït 
arran dels pocs dies de prepa-
ració que ha tingut la plantilla 
del KH-7 després de complir els 
dies de confinament que marca 
el protocol del Servei Català de 

la Salut", ha informat en una nota 

el club granollerí, que ara espera 

establir una nova data per dispu-

tar el duel contra l'equip canari. 

Segon partit ajornat
El KH-7 BM Granollers encadena 

el segon partit ajornat en les dues 

últimes jornades. Les de Robert 

Cuesta tenen pendent disputar un 

partit de lliga a la pista de l'Elx i 

aquest segon al Palau d'Esports. El 

pròxim partit de les granollerines 

es preveu dimecres a la pista del 

BM Porriño. 

Se suspèn la Copa Asobal 2020 
de Santander pel coronavirus

Asobal  EL BMG HA JUGAT DUES DE LES ÚLTIMES CINC EDICIONS

La Copa Asobal 2020 s'ha decidit 

cancel·lar per la situació de la Co-

vid-19. La competició, que s'havia 

de celebrar entre el 19 i 20 de de-

sembre a Santander, ha estat sus-

pesa, informa en un comunicat el 

Club Sinfín, amfitrió del torneig. 

Segons explica el club cantà-

bric, dilluns la Comissió Esportiva 

d'Asobal, va acordar suspendre la 

competició per l'actual situació 

sanitària amb la Covid-19. 

Aquest campionat el disputen 

quatre equips, els tres millors 

classificats en l'acabament de la 

primera volta de l'Asobal i el club 

amfitrió. Els darrers cinc anys, 

el Fraikin Granollers ha disputat 

aquest torneig en dues ocasions, i 

ha estat eliminat en semifinals la 

temporada 2018-2019 pel Bida-

soa Irun; i la 2016-2017 perdent 

la final contra el Barça.

El Fraikin contra el Logronyo
Després de superar aquesta set-

mana de seleccions, el Fraikin 

Granollers reprendrà la lliga Aso-

bal el pròxim dimecres a la pista 

del Logronyo. 

l'acord. "Mai no m'hauria ima-
ginat jugar en l'handbol d'elit. 
Tot i que quan vaig veure que 
el primer equip pujava a la mà-
xima categoria, la meva idea va 
canviar i any rere any vaig se'm 
donava millor, gràcies, al club, 
és clar", adverteix la jugadora, 

que no tanca la porta a un retorn 

en un futur. 

Amb la marxa de Kaba Gassama, 

el BMG perd una referent i se li 

gira feina al tècnic, Robert Cuesta. 

EN JOC  Gassama era la capitana del KH-7 BM Granollers

Derbi vallesà
al Palau d'Esports

El filial masculí del KH-7 BM 

Granollers disputarà dissabte el 

derbi comarcal contra el Palau-

tordera, al Palau d'Esports. Els 

granollerins van perdre la jornada 

passada a la pista de l'OAR Gràcia 

Sabadell, per 37 a 31, mentre que 

el Palautordera, ho va fer contra 

el Banyoles, 21 a 24, sumant un 

punt en només dues jornades. Els 

granollerins ocupen el 5è lloc, del 

grup D, amb 11 a punts. 

Primera Estatal

GRANOLLERS B - PALAUTORDERA

Dissabte, 7 - 19 h Granollers

El club buscarà al mercat un pos-

sible, i complicat, recanvi de la pi-

vot. Tot i que la complexitat de la 

situació fa que la tasca sigui difícil, 

a banda dels motius econòmics. 

A tot això, se suma que Gassama 

deixarà un buit al joc del KH-7 i 

també al vestidor.  jl.rodríguez b.

Records

D'entre els molts partits que Kaba 

Gassama ha jugat amb la samarreta 

del KH-7 BM Granollers, la granollerina 

guarda un millor record de la victòria a 

la tornada de l'eliminatòria de la Cha-

llenge Cup, al Palau d'Esports. L'equip 

va assolir el passi a les semifinals de la 

competició continental guanyant con-

tra el Juro Unirek VZV, dels Països Bai-

xos, per 36 a 30. "Ens va sortir tot rodó. 
Havíem de guanyar i vam aconseguir 
fer-ho, passant a les semifinals de la 
competició europea. A més, amb el 
rècord d'assistència. Vam jugar molt 
bé, tot l'equip", recorda Gassama, que 

en aquell duel del març van anar al  

Palau d'Esports unes 1.900 persones, 

sent el rècord en partit femení. 

EL MILLOR PARTIT 
DE LA CAPITANA

El CB Granollers 

debutarà a Lliga 

EBA contra el Lliçà

El CB Granollers debutarà en el 

seu retorn a la Lliga d'EBA a la 

pista del Lliçà d'Amunt, que en-

guany també és novell de la cate-

goria. L'equip de Ricard Ventura 

ja coneix el nou full de ruta de la 

categoria després de l'acord en-

tre clubs i federació espanyola, 

que han refet els grups i calendari 

d'aquesta temporada en la Confe-

rència C. 

Aquesta setmana s'inicia la fase 

regular, de tan sols set equips per 

grup, però els granollerins tenen 

jornada de descans. Així que el 

duel contra el Lliçà d'Amunt serà 

la pròxima setmana. "És un grup 
més complicat perquè si tens 
una ratxa negativa, pots situ-
ar-te en la part baixa. Aquest 
any serà realitat allò que diem, 
cada partit és una final. És així", 

admet el tècnic Ricard Ventura, 

que se satisfà de l'acord perquè 

"ens permet jugar, que és el 
que volem i perquè ens dóna 
una seguretat a l'equip amb la 
realització de tests setmanals". 

L'altre duel vallesà del grup 

serà en la quarta jornada contra 

el DM Group Mollet, un dels rivals 

més forts. La resta d'equips són el 

CB Quart, el Consell Air Europa de 

Mallorca, l'Almozara de Saragossa 

i el Mataró. 
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R.A.
Rita Aguyé, de 17 anys i jugadora 

juvenil del CE Llerona, ha com-

plert un dels seus somnis després 

de fitxar per la Universitat de 

Cumberlands, de l'estat de Ken-

tucky dels Estats Units, fa unes 

setmanes. La vallesana podrà 

cursar els estudis de química i bi-

ologia molecular, a més de seguir 

jugant a futbol en un dels equips 

més competitius de les lligues uni-

versitàries de futbol. 

La nova aventura d'Aguyé co-

mençarà el pròxim curs i ha estat 

seleccionada després d'un llarg 

procés que va començar fa dos 

cursos, quan va tornar d'una esta-

da col·legial a Indiana, quan cur-

sava 4t d'ESO, i que també va com-

paginar amb la seva passió del 

futbol guanyant la copa de futbol 

de l'estat. "En tornar em vaig po-

sar en contacte amb una agèn-

cia i vam començar el procés 

per intentar ser universitària 

als EUA, compaginant-ho amb 

el futbol. Vaig haver d'enviar 

vídeos jugant a futbol i parlar 

FUTBOL | Formació  LA JUVENIL ACCEPTA L'OFERTA DE CUMBERLANDS, A L'ESTAT DE KENTUCKY

Rita Aguyé, del Llerona, fitxa per 

una universitat dels Estats Units

SIGNATURA  Rita Aguyé amb el contracte amb la Universitat de Cumberlands

amb entrenadors, a banda del 

meu historial acadèmic i, final-

ment, va haver-hi tres universi-

tats que em van fer una oferta", 

explica la jugadora del Llerona, 

que es va decidir per Cumber-

lands: "m'agrada la universitat 

i és molt bona jugant a futbol, 

amb un alt nivell de joc". 

Rita Aguyé, veïna de l'Ametlla 

del Vallès, juga a futbol al Llero-

na des dels 6 anys i destaca com 

a central esquerre. Abans de mar-

xar als Estats Units, la vallesana té 

com a objectiu fer una bona tem-

porada amb el seu equip, a Pre-

ferent. "Sempre seré d'aquest 

equip, que m'han ensenyat uns 

valors per ser persona i una 

manera d'entendre el futbol", 

admet Aguyé, il·lusionada amb el 

nou repte.  jl.rodríguez B.

Tornen les classes virtuals, 

xerrades i concursos a la base

POLIESPORTIU  ELS CLUBS FAN ÚS DE LES NOVES TECNOLOGIES PER APROPAR-SE AL PLANTER

Amb l'aturada de l'esport quinze 

dies des de divendres passat, una 

mesura de la Generalitat per evi-

tar la propagació de la Covid-19, 

els clubs vallesans que competei-

xen en categories catalanes han 

tornat a oferir classes o xerrades 

virtuals i fer volar la imaginació 

per participar en concursos amb 

la seva base. Una de les primeres 

entitats a reaccionar va ser el Club 

Natació Granollers, que el mateix 

divendres passat ja oferia un nou 

programa de sessions en línia. 

Els clubs han tornat a fer ús de 

les noves tecnologies per seguir a 

prop de la seva base, tot i el tan-

cament de les instal·lacions. Entre 

elles, el Club Bàsquet Granollers, 

que ha impulsat aquesta setmana 

entrenaments virtuals individu-

als, que coordinen els entrena-

dors, o el BM Granollers. També 

l'ECG ofereix mitjançant diverses 

xarxes socials tutories individu-

als, sessions per equip o per de-

marcació. Fins i tot, l'Spartans de 

rugbi ha iniciat un concurs mitjan-

çant les xarxes socials amb la seva 

base per celebrar amb una imatge 

el 20è aniversari del club durant 

aquests dies. 

A L'ESPERA D'UNA SITUACIÓ SANITÀRIA MÉS FAVORABLE

El CEVO ajorna totes les competicions
Els calendaris de futbol-7, handbol i voleibol del Consell Esportiu del Vallès Oriental (CEVO) estan en pausa fins que es reprenguin les com-

peticions, "en el moment en què les circumstàncies permetin rei-

niciar-les", ha informat el CEVO en una nota. Davant de les limitacions 

i restriccions indicades pel Procicat contra la Covid-19, totes les acti-

vitats esportives organitzades pel Consell Esportiu del Vallès Oriental 

"queden ajornades fins que l'aixecament de les limitacions i les 
restriccions permetin la realització de les activitats". 

L'EC Granollers afrontarà el duel 

contra el Vilassar de Mar amb la 

confiança plena després d'haver 

golejat en la visita al complicat 

camp de Vilatenim, del Figueres. 

Els de José Solivelles van guanyar 

per 0 a 7 amb dos gols de Río i les 

dianes de Molins, Marc Gelmà, 

Prado, Muela i Albert, tot i que 

Tercera Divisió  ELS GRANOLLERINS GOLEGEN EL FIGUERES, O A 7

tenen el regust del primer partit 

com a local, amb empat contra el 

Cerdanyola (1-1).

La golejada històrica apropa els 

granollerins a les tres primeres 

places del grup, que dóna accés 

a la fase d'ascens. L'ECG ocupa el 

quart lloc amb quatre punts, a dos 

del tercer classificat, el Girona B. 

El rival granollerí no travessa per 

un bon moment després d'enca-

denar tres derrotes i ocupar l'úl-

tim lloc, encaixant sis gols i no 

fent-ne cap. Els maresmencs vé-

nen de perdre contra la Fundació 

Grama per 0 a 2. 

UE FIGUERES

GOLEJADA  Un dels moments de la victòria històrica a Vilatenim

L'ECG busca la primera 
victòria al carrer Girona

EC GRANOLLERS - VILASSAR 

Diumenge, 8 - 12 h Granollers
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AE CArlEs VAllbonA
L'Institut Carles Vallbona ha estat 

doblement reconegut en els Pre-

mis del Pla Català de l'Esport a 

l'Escola, que impulsa l’Agrupació 

d'Associacions Esportives Esco-

lars de Catalunya amb el suport 

i la col·laboració de la Secretaria 

General de l’Esport i de l’Activitat 

Física. El centre educatiu grano-

llerí va rebre el guardó per la sec-

ció esportiva escolar i per la tasca 

del seu coordinador, Joan Carles 

Marín, de 51 anys, i que exerceix 

el càrrec des del 1997. 

En la categoria de secció escolar, 

l'institut va ser reconegut per dos 

projectes referents. Des de fa 12 

anys, el Carles Vallbona es distin-

geix per ser Centre d'Atenció Pre-

ferent a la Pràctica Esportiva, que 

consisteix a crear les condicions a 

fi que tot jove esportista tingui la 

possibilitat de desenvolupar fins 

a l'excel·lència les seves capacitats 

envers l’esport, durant el seu pro-

cés d’educació i formació acadèmi-

ca. Aquest projecte coordinat per 

l'institut compta amb el BMG, el 

CNG i l'Associació Esportiva Carles 

Vallbona –que pertany a l'institut–. 

A més, també es va destacar per ser 

VÒLEI  EL COORDINADOR JOAN CARLES MARÍN I EL CENTRE SÓN PREMIATS PER LA TASCA ESPORTIVA

El Carles Vallbona, reconegut 
als premis de l'esport a l'escola

La pilot Ana Carrasco, de Múr-

cia i establerta a Granollers, ha 

renovat una temporada més per 

l'equip granollerí del Kawasaki 

Racing Team (KRT). L'acord entre 

totes dues parts té com a principal 

objectiu guanyar el Campionat del 

Món de Supersport 300 de Super-

bike del 2021, que la pilot ja va 

guanyar el 2018, convertint-se en 

la primera dona a imposar-se en 

Nous circuits per a la pràctica 

de BMX i BTT al Pla de Llerona
EN PISTA L'equip infantil femení del 2019, campió de Catalunya

MOTOR | Superbike  LA PILOT, ESTABLERTA A GRANOLLERS, CONTINUA UNA TEMPORADA MÉS

un Mundial de la federació inter-

nacional, i va ser tercera el 2019. 

Carrasco s'està recuperant 

d'una caiguda al tram final de la 

temporada 2020, en què es va 

fracturar vàries vèrtebres. Aques-

ta pausa fa que la pilot centri tots 

els seus esforços en tornar amb 

la màxima il·lusió per guanyar el 

seu segon campionat del Món, de 

la categoria 300. "El 2018 va ser 

el primer club de voleibol a liderar 

un projecte Erasmus Esportiu mit-

jançant l'associació esportiva. 

L'Institut Carles Vallbona va es-

tar representat en l'acte del lliura-

ment virtual dels premis a través 

de la seva directora, Olga Romero, 

i el professor, coordinador i pre-

miat, Joan Carles Marín. "És un 
reconeixement que engloba to-
tes les persones que han pres 
part en aquests darrers 23 anys 
en la junta directiva del club, el 

claustre de professors i equips 
directius", admet Marín, que 

destaca la feina transcendental 

per acollir el programa Erasmus 

Esportiu el curs passat de "Ma-
riona Casanovas, l'actual coor-
dinadora, que lidera el club de 
voleibol esdevenint  un club de 
referència del vòlei català". El 

projecte d'Erasmus Esportiu, ano-

menat DONA, té com objectiu evi-

tar l'abandonament esportiu en 

les edats de 14 a 20 anys.  jl.r.b.

krt

RENOVACIÓ  Ana Carrasco lluitarà pel títol del 2021 a Supersport 300

El Patronat Municipal d'Esports, 

amb la col·laboració de la Unió 

Ciclista les Franqueses, està habi-

litant aquests dies un Pump Track 

–un circuit per a bicicletes amb 

salts i ressalts que permet la pràc-

tica de la BMX– i un minicircuit 

per a BTT en un solar de 1.600 

metres quadrats al polígon Pla de 

Llerona, entre els carrers Holan-

da, Suècia i Alemanya.

El circuit està pensat per ins-

tal·lar-hi l'Escola Municipal de Ci-

clisme a principis de 2021, que es 

destinarà a infants i joves d'entre 

3 i 18 anys. Els tràmits adminis-

tratius es realitzaren a l'oficina 

del Patronat Municipal d'Esports 

i la part esportiva anirà a càrrec 

de la Unió Ciclista les Franque-

ses, amb tècnics especialistes en 

aquesta disciplina. En un futur 

està previst crear també la secció 

de bicicleta de carretera amb la 

construcció d'un circuit adient a 

aquesta modalitat.

De moment, però, s'han plani-

ficat diverses jornades de portes 

obertes per a donar a conèixer el 

projecte i animar als amants de 

la bicicleta a apuntar-s'hi. Seran 

els dissabtes 28 de novembre, 5 

de desembre i 12 de desembre de 

10 a 12 h. La realització d'aquesta 

activitat està subjecta a la situació 

sanitària i a la normativa vigent.

La construcció del Pump Track 

i del minicircuit per a BTT només 

és la primera fase del projecte 

d'ús esportiu d'aquesta parcel·la. 

En un futur hi ha prevista la cre-

ació d'un circuit de terra i d'un al-

tre de carretera, d'un circuit MTB-

CX i una pista d'atletisme.  

CICLISME  S'IMPULSA UNA ESCOLA MUNICIPAL EN UN SOLAR

AjuntAmEnt lEs frAnquEsEs

OBRES  Els circuits, en un solar del polígon Pla de Llerona

Ana Carrasco renova 
amb el granollerí KRT

un any molt especial per a mi i 
en certa manera ho sento com 
si fos ahir. Guanyar el campi-
onat del món va canviar-me la 
vida per sempre. No només ha-
via aconseguit un dels objectius 
de la meva vida, sinó que tam-
bé em vaig convertir en certa 
manera en un símbol perquè 
altres dones aspiren a fer reali-
tat els seus somnis. A la graella, 
sóc un pilot com qualsevol al-
tre", explica Carrasco, que augura 

el 2021 una temporada exigent: 

"en aquesta temporada, que 
correré de nou amb el suport 
de Provec i Kawasaki, el meu 
desig és guanyar el campionat 
per segona vegada, això ha es-
tat el combustible per la meva 
recent recuperació".

Després d'un esgotador règim 

d'entrenaments i de condicio-

nament físic, Carrasco està ara 

a punt per tornar a muntar la 

seva Ninja 400. "Aquest és un 
projecte que s'ha construït no-
més pera  ella; els seus èxits són 
un benefici a tot el campionat 
Superspost 300", diu Guim Roda, 

director del KRT.  

Automobilisme  SE CELEBRA LA CURSA AL CIRCUIT VALLESÀ

Chaves i Ramos, campions del GT Open

El Circuit de Barcelona-Catalunya ha viscut una jornada dominical de 
moltes emocions fortes. Amb tot per decidir, l’International GT Open s’ha 
acomiadat de la temporada brindant un últim assalt molt igualat amb final 
dramàtic. Els premiats han acabat sent Henrique Chaves i Miguel Ramos, 
tots dos enrolats en el Teo Martín Motorsport, que també ha aconseguit 
la corona dels equips de l'International GT Open.

CirCuit
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Setmana de l’iPhone vàlida del 2 al 8 de novembre

INTECAT Granollers - Plaça Lluís Perpinyà, 30
Tel. 931 595 423 |     . 679 730 469
granollers@intecat.com | www.intecat.com

Setmana de l’iPhone
Ofertes totes les setmanes

a botiga i a intecat.com 

 ANTICIPA’T AL 

BLACK FRIDAY
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CULTURA
Xerrades del PanoràmicTrencar estereotips sexistes en la cultura popular
Les xerrades i visites guiades a les 

exposicions del Panoràmic que s'han  

hagut d'anul·lar de manera presencial,  

es poden seguir per mitjà del canal  

de YouTube del Festival Panoràmic.

Avui, dijous, a les 19.30 h, La Troca ha programat una jornada per a 

professionals amb el títol Gegantes i diablesses: trencant estereotips 

sexistes en la cultura popular. L'acte, organitzat pel Departament de Cultura i Roca Umbert, s'haurà de celebrar finalment en línia, de 
manera que es podrà seguir al canal de YouTube de Roca Umbert f.a.

Farell reivindica 

el valor educatiu 

de l'art urbà a la 

ponència de l'AC

Amb el títol El procés creatiu com a 

eina comunitària i educativa, l'artis-

ta granollerí i doctor en Art i Edu-

cació per la UB, Pau Farell, va oferir 

dijous una xerrada del Centre d'Es-

tudis de Granollers –secció de l'As-

sociació Cultural–, que es recollirà 

en la propera revista Ponències. 

Farell reivindicava el valor educatiu 

de l'art urbà i la creació col·lecti-

va, i basava aquesta premisa en la 

pròpia experiència. De fet, l'artista 

i educador ha treballat en projectes 

a Granollers amb diferents col·lec-

tius. El 2015, en el marc del projec-

te Murs que Parlen, dirigia la inter-

venció als Jardins de Can Guitart 

–al carrer València–, amb la parti-

cipació dels veïnat, l'AV de Ponent, 

l'Escola i el Centre Obert, tant en les 

idees per al mural com en l'execu-

ció. Posteriorment, Farell tornava a 

Ponent per emprendre un nou pro-

jecte de mur participaciu, en aquest 

cas amb la comunitat educativa de 

l'escola i amb un dibuix al mur del 

pati. "Aquestes iniciatives perme-

ten la participació de molta gent, 

tenen moltes potencialitats edu-

catives i comunitàries", destacava 

Farell, qui també va impulsar, jun-

tament amb l'educadora Mariona 

Arolas, el projecte #quèéselXiprer, 

amb una capsa que permetia deixar 

les idees sobre l'entitat i que va cul-

minar amb l'execució d'un mural. 

Farell apunta que l'autoria de l'ar-

tista ha anat perdent importància 

en pro del col·lectiu.

"Espais de llibertat creativa"
Farell també valorava el projecte 

Murs que parlen iniciat el 2014 per 

l'Ajuntament de Granollers com 

"una bona aposta per un art pro-

fessional i de qualitat" a la ciutat, 

tot i que apuntava que els darrers 

murals a Roca Umbert i Can Jonch 

han perdut la característica dels 

primers encàrrecs, que tots eren 

directament participatius, des de la creació i fins a l'execució.
A més, el doctor en Art i Educa-

ció reivindicava "espais de lliber-

tat creativa" –com els de la riera– 

a Granollers, perquè apuntava que 

"quan l'encàrrec ve d'un poder 

públic, els murs no són crítics".  

GRANOLLERS. D'un gran mal en 

surt un gran bé, diu el refranyer 

popular. I des d'aquest octubre la frase s'exemplifica a les parets 
dels locals de Blancs i Blaus al re-

cinte fabril de Roca Umbert.

El mal estat de la façana va por-

tar a la decisió, l'any passat, de 

repintar-la. Així, desapareixia el 

fris amb siluetes que havia carac-

teritzat aquest espai des de 2014. 

"Ara la façana estava molt mal-

mesa i calia rehabilitar-la per 

seguretat", explica Josep Torres, 

responsable de La Troca Centre 

de Cultura Popular. Per començar, 

l'Ajuntament va contractar un pin-

tor per pintar de blanc i blau la pa-

ret i, "després, es va decidir que 

es tornés a fer el mural".

Fa sis anys, a proposta de La 

Troca, els llavors artistes resi-

dents de Roca Umbert Arnau Be-

llavista i Pau Farell –i vinculats a 

les colles de festa major (de fet, 

van ser iniciadors de la Guspira)– 

van dissenyar aquell antic fris, 

amb la col·laboració de blancs i 

blaus que van ajudar a pintar el 

mur. Ara, Bellavista i Farell han 

tornat a ser els artífexs del nou 

mural, "més modern, amb més 

Obra d'Arnau Bellavista i Pau Farell, exresidents a Roca Umbert i vinculats a les colles

profunditat", elogia Torres.

Els dibuixos de diferents ele-

ments de la Festa Major de Blancs 

i Blaus lluen des d'aquest octubre, 

després que la Covid-19 endar-

rerís el projecte, que havia d'estar 

enllestit abans de la festa major 

d'enguany, també anul·lada. De 

fet, Farell –que tot i no ser ja ar-

tista resident a l'Espai d'Arts, sí 

que és un dels associats– explica 

com el projecte es va encarregar ara fa un any i fins ara no s'ha po-

gut materialitzar. Els dos artistes 

granollerins hi han dedicat uns 

10 dies, una cinquantena d'hores 

en total per fer uns dibuixos més 

detallats, amb desenes d'elements 

festius que retraten la festa de 

Blancs i Blaus. Des de proves, com l'estirada de corda, fins a actes ja 
emblemàtics, com el correaigua 

i els toros embolats, passant per 

elements com la guspira, la gralla 

de foc, els gegantons, els cucots, 

els draguets, el Farres i els torets 

embolats, entre molts d'altres. 

"Nosaltres ja teníem dissenys 

pensats, però alguns ens els 

han suggerit les colles, que tam-

bé han donat el vistiplau al pro-

jecte", detalla Farell.  montse eras

xavier solanas

MURAL  Les parets dels locals de Blancs i Blaus lluen, des d'aquest octubre, una nova façana repintada amb elements de la festa major

ART URBÀ  EL MAL ESTAT DE LA FAÇANA HA FET REPINTAR LA PLANTA BAIXA DELS LOCALS I SUBSTITUIR L'ANTERIOR FRIS DE SILUETES PER UN AMB MÉS DETALLS

Els elements festius de Blancs i 
Blaus, ara a la façana dels locals

x.s.

DETALLS  El Correfoc de Diables és un dels elements retratats al mural

Els dibuixos de la façana dels locals de Blancs i 

Blaus tenen un estil semblant a les il·lustracions de 

la portada de l'edició especial retrospectiva de la 

festa majora que Som* va publicar aquest agost. I és 

que la portada també va ser fruit de la creativitat 

de Pau Farell, col·laborador habitual del diari.

De la portada al mur



dj, 5 novembre 2020 37

GEMMA
C/ Girona, 96

BEA
C/ Roger de Flor, 93

Demana cita en els nostres centres NaturHouse a Granollers.

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

C/ Roger de Flor, 93 · Granollers · 93 879 00 67 ·      615 66 51 59
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Divendres, les restriccions del Pro-

cicat per intentar frenar la pandè-

mia tornaven a ferir el sector cultu-

ral. La Generalitat decretava, per un 

mínim de 15 dies, el tancament de 

teatres, cinemes i sales de concerts, 

de manera que aquests equipa-

ments van haver d'anul·lar la seva 

activitat a darrera hora.

Per denunciar aquest prejudici 

a un sector que, poques setma-

nes abans, la mateixa Generalitat havia definit com a essencial, mig 
centenar de persones es van ma-

nifestar dissabte al vespre pels 

carrers de Granollers, encapçalats 

per la pancarta La cultura és segu-

ra. La protesta va sortir de la plaça 

Maluquer i Salvador i va acabar 

davant del Teatre Auditori (TAG) 

amb la lecturra d'un manifest.

Anul·lacionsPrecisament, tota la programació 
del TAG va quedar anul·lada des 

de divendres, com l'obra de Les 

Nou confinament del sector cultural
cup grn

RESTRICCIONS COVID-19  LA GENERALITAT DECRETA EL TANCAMENT DE TEATRES, CINEMES I SALES DE CONCERTS

PROTESTA  El manifest de suport al sector cultural es va llegir davant del TAG

CINEMA

Impuxibles Suite TOC núm. 6, que 

ha es va haver d'endarrerir a la 

primavera amb motiu de la pri-

mera onada de la Covid-19. A les Franqueses, l'esperada actuació 
d'en Peyu al Casal Cultural de Cor-ró d'Avall també haurà d'esperar. 
El Microteatre a Roca Umbert s'ha traslladat també a la primavera.Així, les restriccions han obligat també a tancar el cinema Edison 
i la sala Nau B1 de Roca Umbert, 

així com els concerts de divendres 

del cicle de Jazz al Casino, i el pro-grama d'oci nocturn del Gra, Dnit.
Serveis oberts
Sí que es mantenen oberts els mu-

seus, tot i que amb un aforament màxim del 33% i amb la suspensió de totes les activitats programa-

des paral·leles a les exposicions. El 

Museu de Granollers es pot visitar de dimarts a diumenge de 17.30 a 20.30 h, i diumenge d'11 a 14 h. El Museu de Ciències Naturals té ho-

als matins, de 9 a 13.30 h–.
Les biblioteques, tant Can Pe-

drals com Roca Umbert, poden oferir el servei de préstec amb cita 
prèvia i el retorn de documents s'ha de fer a través de les bústies 
situades a l'exterior dels equipa-ments. L'atenció i assessorament bibliogràfic es fa per correu elec-

trònic o telèfon, i les activitats es 

fan en format virtual. i

Posposat el novè 
festival Fantàstik

L'estrena de 'Terra 
de telers' s'ajorna
a l'11 de desembre

El festival de cinema fantàstic i de terror Fantàstik Granollers haurà 
d'endarrerir la seva novena edi-ció, que s'havia de celebrar el pro-

per cap de setmana. El festival es fonamenta en la projecció de pel·lícules i curtmetratges i aquests 
darrers poden aspirar als premis MAC Fantàstik –es preveu la par-ticipació de 14 treballs–. i

Les restriccions arran de la Co-vid·19 han suposat també l'ajor-

nament de l'estrena de la pel·lí-

cula Terra de telers del granollerí Joan Frank Charansonnet, que 
havia de ser aquest novembre. Finalment, l'estrena simultània a 
cinemes i a Filmin de la cinta s'ha 

previst per a l'11 de desembre. El sisè film del director i actor grano-

llerí tracta el passat industrial de Catalunya entre els anys 20 i fins a la crisi del tèxtil dels anys 80. i

Mig centenar de persones es van manifestar 

dissabte amb el lema 'La cultura és segura'

rari de dimarts a dissabtes, de 16 a 19 h, i diumenge, d'11 a 14 h. També es manté obert l'Espai 
d'Arts de Roca Umbert i les expo-sicions del festival Panoràmic ins-

tal·lades a la Nau Dents de Serra.

Els centres cívics continuen oberts com a servei d'informació, 
però canvien horaris, de dilluns a dijous, de 16 a 20 h, i divendres, de 17 a 20 h –i el cívic Nord també 
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FUTBOL. DIUMENGE 8, 12 h
EC GRANOLLERS - UE VILASSAR DE MAR  
Municipal del carrer Girona 

Amb Roger Santaeugènia i Emma Montané

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

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

PREVISIÓ METEOROLÒGICA
del dijous 5 al diumenge 8 de novembre

Dijous Divendres Dissabte Diumenge

20º 14º 20º 15º 19º 12º 22º 12º

ART  LA MOSTRA 'SOS', AMB QUATRE PECES INÈDITES, ES PODRÀ VEURE FINS AL 31 DE GENER

Vicens Vacca exposa un nou 
projecte d'art sonor a Castelló
Vicens Vacca (Granollers, 1954) 

exposa des de dissabte –i fins al 

31 de gener de 2021– la mostra 

SOS a l'Espai d'Art Contemporani 

de Castelló, amb quatre peces no-

ves creades per aquesta iniciativa 

organitzada per l'Institut Valencià 

de Cultura. 

Es tracta de les peces d'art so-

nor Speech –un sistema acústic 

autònom que genera música en 

funció del so emès davant d'un mi-

cròfon, i modula al mateix temps 

la il·luminació que incideix sobre 

la peça–, N.H.H.R. –bucle de 21 

frases, en tres idiomes, que mos-

tra sentències, interrogacions, 

retards i dilacions que conduei-

xen a la resposta "no hi ha res"–, 

Himne piccolo duet –túnel acústic 

que emet la confrontació estere-

ofònica musical de dos coneguts 

himnes nacionals– i SOS –emissió 

cíclica del conegut senyal inter-

nacional d'auxili. S'emet des del 

primer pis de la sala principal, 

que roman tancada al públic du-

rant l'exposició. Una variant amb 

temps d'emissió i silenci diferents 

s'emetrà en el bar de l'EACC–.

Vacca, descendent de músics de 

jazz, porta més de 35 anys de tra-

jectòria experimentant amb la in-

cidència del so com a mitjà artístic 

i treballant en els marges del con-

ceptual. Des dels seus primers tre-

balls, el so mai és un complement 

addicional, sinó un element corpori 

amb qualitats plàstiques, que es 

materialitza en l'espai d'acció com 

a objecte escultòric. Les obres de 

Vacca han sigut exposades al Mu-

seu Picasso de Barcelona, al Museu 

Patio Herreriano, a Errant Sound 

(Berlín) o a Iklectik (Londres).

Per al coordinador de l'IVC a 

Castelló, Alfonso Ribes, "és un ho-

nor que un dels millors artistes 

sonors del moment hagi triat 

exposar a l'EACC i, a més, amb 

peces construïdes pel mateix 

artista específicament per a 

l'EACC i adaptades al seu espai".

En el marc de l'exposició, s'ha 

editat una publicació que inclou 

un text escrit pel comissari, es-

criptor i director de La Virreina 

Centre de la Imatge des de 2016, 

Valentín Roma (Ripollet, 1970). 

eacc

VACCA  Fa més de 35 anys que experimenta amb la incidència del so

GRANOLLERS. El guanyador de 

la 15a edició del Premi de Pin-

tura Paco Merino es farà públic 

dimarts (19 h) a la llibreria La 

Gralla, en un acte que, amb motiu 

de les mesures de prevenció de 

la Covid-19, tindrà l'aforament 

limitat i caldrà invitació per as-

sistir-hi. La Gralla acollirà també 

l'exposició d'una selecció de les 

obres presentades feta pel jurat, 

que enguany ha comptat amb 

l'artista plàstic Lluís Estopiñan, la 

tècnica del Museu de Granollers 

Glòria Fusté, el dissenyador d'in-

teriors Kiku Mena, el crític d'art i 

comissari Frederic Montornès i la 

galerista i comissària d'exposici-

ons Cristina Requena. La mostra 

romandrà exposada fins al 7 de 

desembre. El premi Paco Merino 

està dotat amb 2.500 euros. 

L'evolució de la pandèmia i les no-

ves mesures restrictives van obli-

gar la setmana passada a pospo-

sar la inauguració de l'exposició 

Veritat o mentida? al centre cívic 

Nord. Amb tot, la mostra hi està 

instal·lada, a l'espera de poder 

fer la inauguració formal quan les 

dades de la pandèmia millorin. Es 

tracta d'una mostra fotogràfica de 

la granollerina Meritxell Borràs 

Nogué, que proposa un joc sobre 

la realitat i la ficció a través de les 

imatges i el retoc fotogràfic. "He 

intentat portar a la realitat to-

tes aquelles idees que, si no fos 

per la fotografia i els programes 

de retoc, no em serien possibles 

de crear", explica. La mostra de la 

jove fotògrafa ja es va poder veure 

l'any passat a l'equipament juve-

nil Gra. 

El grup Pro Art 

Paco Merino lliura 

dimarts el 15è 

premi de pintura

L'exposició de 

fotos de Meritxell 

Borràs, pendent 

d'inauguració

L'artista visual i performer Llapis-

panc va ser dimecres l'encarregat 

de conduir la sessió participativa 

sobre dispositius sonors Batibull 

de sons i altres coses, organitzada 

per l'Espai d'Arts de Roca Umbert. 

L'activitat del Laboratori de pràc-

tiques performatives es va fer en 

línia, a través d'una inscripció gra-

tuïta. L’obra de Llapispanc es com-

pon de diverses estratègies per 

fer aflorar un corpus artístic que 

voldria fer-se coherent i compacte, 

però que es diversifica en textos, 

missatges, correus electrònics, 

blog, imatges, dibuixos, accions 

participatives i musicals, vestigis i 

residus de les accions, vídeos, mú-

sica, soroll i art sonor, instal·lació 

i bastant art efímer en constant 

autoconsumició al voltant del seu 

taller a La Escocesa (Barcelona). 

L'artista visual 

Llapispanc condueix 

una sessió virtual 

de Roca Umbert
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