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Últims pisos i plantes baixes al centre!

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

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

Places de pàrquing en venda per 16.000 euros

Ara amb un 5% de descompte
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EN PORTADA

El mercat dels 
dijous, aturat  
i sense acord 
dels marxants
La proposta de trasllat a la zona sud de la 

ciutat, que inicialment va rebre el suport de 

les associacions de paradistes, és rebutjada 

o ignorada pel 73% dels 372 venedors

ASESORAMIENTO Y FORMACIÓN PARA HOSTELERÍA.

LUIS BELMONTE 
ASESOR COMERCIAL DE DISBESA 

APRENDE TODO LO QUE DEBES SABER SOBRE EL CAFÉ.

Contáctame sin compromiso: luisbelmontemarin@yahoo.es

638 31 35 51

GRANOLLERS. Finalment, l'anunci 

de l'Ajuntament de Granollers de 

la setmana passada de reprendre 

el mercat dels dijous en un empla-

çament provisional ha quedat en 

paper mullat. El govern municipal 

comunicava dilluns als paradistes 

la decisió de suspendre el trasllat 

provisional del mercat a la zona 

sud de la ciutat perquè, en una en-

questa als mateixos marxants, el 

73% ho ha rebutjat o no s'ha pro-

nunciat sobre la proposta.

Fa un mes que, arran de les res-

triccions del Procicat per la pandè-

mia –que limita al 30% l'aforament 

dels mercats no sedentaris–, el 

mercat dels dijous no se celebra. Se-

gons el consistori, les 372 parades 

als carrers i places del centre, amb 

diversos punts d’entrada i on convi-

uen molts usos urbans, fan molt di-fícil el control d'aforament per res-

pondre a les mesures decretades.

Per això, en una reunió dimecres 

passat amb representants de qua-

tre entitats representants de para-

distes de Granollers, l'Ajuntament 

proposava el trasllat provisional 

a la zona sud de la ciutat, entre el Camp de les Moreres i el recinte fi-
ral. Tot i que el consistori havia tre-

DIFERÈNCIA RESPECTE A LA PRIMAVERA Després de la primera onada de la pandèmia i en el procés de desconfinament, 
l'Ajuntament de Granollers va començar a reprendre el mercat per fases, amb una primera obertura de les parades 
d'alimentació que es van traslladar a l'avinguda del Parc (a la fotografia) i, setmanes més tard, es va permetre a altres 
paradistes instal·lar-se a les places Barangé i Pau Casals. Ara, però, el consistori assegura que no té els arguments, 
segons les restriccions de la Generalitat, per prioritzar un sector i no oferir la mateixa oportunitat a tots els marxants.

Segons la regidora de Serveis 

i Via Pública, Andrea Canelo, les 

quatre entitats, "tot i reconèixer 

que no és la solució ideal i ve-

ient que no es pot complir amb 

el control d'aforament al centre, 

estaven d'acord amb el canvi 

provisional", detalla, i afegeix que 

"agraïen l'esforç". El consens en-

tre els mateixos marxants, però, és difícil. "Abans d'acceptar el canvi, 

les entitats han de consultar als 

paradistes que representen", ex-

clama Damián López, un dels con-

traris al trasllat. Per això, va pro-

posar una votació perquè els 372 

titulars de les parades del mercat 

de Granollers poguessin dir-hi la 

seva. El resultat: el 73% ha refusat 

o no s'ha pronunciat respecte al 

trasllat, de manera que l'Ajunta-

ment ha decidit fer marxa enrere i 

suspendre el mercat a la zona sud.

"Si el trasllat fos amb una taxa 

zero, encara. Si no, no ens surt 

a compte, perquè allà vendrí-

em molt menys. Com a mínim, 

si no posem parada no paguem 

taxes", argumenta López, qui in-

sisteix en el fet que el preu de les 

taxes granollerines són força més 

alts que altres mercats propers.

Segons el paradista, molts dels 

venedors pensen que el control 

d'accés a l'emplaçament habitual 

seria possible si el consistori con-

tractés més personal per dur-lo a 

terme. A més, diu que van posar 

sobre la taula la idea d'alternar-se 

la presència al mercat cada 15 dies 

per facilitar-ho. En canvi, Canelo 

assegura que aquesta proposta mai 

no ha estat sobre la taula i insisteix 

que el mercat al centre, "amb 22 

accessos, no es pot tancar".

La votació

La consulta a tots els paradistes 

consistia en la pregunta: Muntarieu 

parada a la nova ubicació provisio-

nal?. S’han emès 188 vots vàlids –el 

mercat té 372 parades–, dels quals 

només un terç s’han manifestat a 

favor de fer el mercat a la nova ubi-

cació. El resultat d’aquesta consulta 

conclou que el 73% dels marxants 

han rebutjat o no s’han pronunciat 

sobre la proposta de trasllat i, amb 

aquest resultat, l’Ajuntament ha 

decidit anul·lar-ho. La regidora, a 

més, recorda que el darrer decret 

aprovat per la Generalitat (resolu-ció del 12 de novembre) especifica 
sobre els mercats no sedentaris 

que poden mantenir la seva acti-

vitat condicionada a una reducció 

al 30% de la capacitat d'aforament 

màxim del recinte i al compliment 

de les mesures previstes al corres-

ponent pla sectorial aprovat pel 

Procicat. "Si les característiques 

del mercat no sedentari no per-

meten aquesta adaptació, no es 

podrà dur a terme aquesta activi-

tat", conclou. Canelo apunta que la 

proposta d'alternativa provisional 

"es feia pensant en què els para-

distes poguessin treballar i que 

suposa un cost important", ja que 

caldria perimetrar tota la zona, con-

tractar persones per al control dels 

accessos, llogar lavabos, incremen-

tar presència policial per regular-ho 

i fer una neteja especial. i M.ERAS

arxiu / x.solanas

Agricultura

El sindicat agrari Unió de Pagesos va 

celebrar que l’Ajuntament de Grano-

llers busqués un lloc alternatiu per tal 

que el mercat, i en concret les parades 

de fruita i verdura, poguessin seguir 

funcionant. A més, sindicat i consisto-

ri van acordar estudiar que la pagesia 

pugui situar les seves parades al mer-

cat dels dissabtes amb l’objectiu de 

suplir la baixada de vendes. Unió de 

Pagesos recorda que l’activitat agrària 

és essencial per la seva contribució a 

l’hora de proveir la població de pro-

ductes frescos i de proximitat.

L'ALTERNATIVA 

OFERTA SATISFEIA 

A UNIÓ DE PAGESOS

ballat la proposta amb marxants, 

productors i pagesos, l'endemà 

una trentena de paradistes ja van 

mostrar el seu desacord –van con-

vocar protestes tant dijous passat 

com aquest dilluns– en considerar 

que el trasllat repercutiria negati-

vament en les vendes.
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La Cambra habilita un punt de 

tests ràpids a Can Muntanyola 

La Cambra de Barcelona ha habit-

litat un punt per fer tests ràpids 

d'antígens al centre de serveis a 

les empreses Can Muntanyola de 

Granollers. Des de la Cambra es 

defensa que, en absència d’una va-

cuna o un tractament efectiu contra 

la Covid-19, cal intensificar la de-

tecció de positius i el rastreig dels 

seus contactes i destinar-hi més 

recursos. Aquesta mesura ajudaria 

a controlar l’expansió de la pandè-

mia i evitaria el tancament de sec-

tors econòmics. "És urgent que el 
Govern estableixi un protocol 
per fer proves amb tests ràpids 
sobre tota la població possible, 
seguint l’exemple de països com 
Eslovàquia, i destinar tots els 
recursos disponibles per fer-ho 
possible, habilitant punts com 
les farmàcies per fer aquest ti-
pus de proves", assenyalen des de 

la Cambra. L’ús massiu d'aquests 

tests "permetria reactivar l’eco-
nomia, descongestionar els hos-
pitals i salvar vides", afegeixen. 

En comparació amb les proves PCR, 

els tests d'antígens donen resultats 

en 15 minuts. "Això els converteix 
en una bona eina per controlar 
de manera més àgil l’evolució 
de la pandèmia, ja que obren la 
porta, per exemple, a ser aplicats 
de forma massiva i a un cost més 
assumible". Cada prova d'aquest 

SALUT LA GENERALITAT ESTUDIA UN PLA DE DESESCALADA DE LES RESTRICCIONS QUE ES PODRIA ACTIVAR DILLUNS I QUE RESPON A LA MILLORA DE LES DADES SANITÀRIES

tipus té un cost de 24,75 euros. 

De fet, dimarts, la consellera de 

la Presidència, Meritxell Budó, in-

dicava que la Generalitat està pre-

parant una estratègia per testar 

massivament la població i que ha 

comprat 8 milions de tests. Recor-

dava, però, que "l'organització és 
complexa" i demanava temps per 

planificar com i quan arriben els 

tests. En tot cas, assegurava que 

el cost de les proves anirà a càrrec 

de les arques públiques.

Cita prèvia
La Cambra ha habilitat el web cam-

brabcncovid.cat per concertar la 

cita prèvia. Les proves també esta-

ran obertes a persones sense cita 

que acudeixin al punt, però hauran 

d’esperar el seu torn, ja que es do-

narà prioritat a qui tingui cita. ❉

Xerrada sobre diagnòstic prenatalIntel·ligència artifi cal per detectar positius
L'àrea de l'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva de 

l'Atenció Primària Metropolitana  Nord oferirà dimarts (16 h) una xerrada en línia sobre les ecogra�ies 
durant l'embaràs per saber quina informació donen. 

Cal inscriure's a primaria.icsmetropolitananord.cat.

El Circuit, en el Racing Weekend del cap de setmana passat, 

va fer el control de temperatura dels assistents per mitjà d'un sistema d'intel·ligència arti�icial, concretament unes càmeres 
de detecció per infrarojos de l'empresa ABC4tech. També es van 

fer tests d'antígens a 66 treballadors, tots amb resultat negatiu.

SOCIETAT

El Govern anuncia una estratègia de testatge massiu amb proves d'antígens

David Aran · Tel. 678 32 94 42 · finestrambient@gmail.com · GRANOLLERS · AIGUAFREDA 

www.finestrambient.com
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A diferència del conjunt 
del país, Granollers torna a 

tenir la taxa de reproducció
de la Covid per sobre de l'1

La Fundació Privada Hospital Asil 

de Granollers tenia ahir, dimecres, 

84 persones ingressades que han 

donat positiu de Covid-19, una xi-

fra encara alta –que tensa el servei 

hospitalari–, però que manté la 

tendència a la baixa iniciada la set-

mana passada després d'un pic de 

més d'un centenar d'ingressats. En 

comparació amb dimecres passat, 

hi ha 12 casos menys.

Molts dels malalts de corona-

virus que ha acudit a l'Hospital 

també s'han recuperat. En con-

cret, aquesta setmana el centre ha 

donat l'alta a 57 pacients, que se 

sumen a la cinquantena de la set-

mana anterior i que fan un total 

de 925 altes acumulades des de 

l'inici de la pandèmia.

També aquesta setmana hi ha 

hagut menys mortalitat, tot i que 

l'Hospital ha hagut de lamentar 

7 defuncions, que ja sumen 162 

acumulades des del març arran 

de la Covid-19.

El Vallès, per sobre la mitjana
Tot i la millora en la pressió hos-

pitalària, Granollers ha empitjorat 

les taxes de contagi respecte a la 

setmana passada, de manera que 

el risc de rebrot –de 642 entre els 

dies 8 i 14, mentre que entre l'1 i el 

7 era de 574– duplica pràcticament 

la taxa del conjunt del país –390–. 

A més, la pitjor notícia és l'augment 

de la velocitat de reproducció del 

coronavirus (Rt), que a Granollers i 

les Franqueses torna a superar l'1, 

mentre que al Vallès Oriental és de 

0,82 i a Catalunya del 0,76.

Nous barems per desescalar
De fet, entre els nous barems que 

la Generalitat ha anunciat per de-

cidir quan es poden desescalar les 

restricicions és que l'Rt estigui 

per sota de l'1, així com que dis-

minueixi la pressió a les UCI. 

Durant aquesta setmana s'han 

produït diverses filtracions d'un pla 

de desescalada que, si es confirma, 

començaria dilluns amb l'obertura 

del sector de la restauració, però 

amb limitacions d'aforaments i ho-

raris que encara no s'han acabat 

de decidir. L'inici de la desescalada 

també podria afectar els equipa-

ments culturals i l'esport a l'aire 

lliure. Amb tot, dimecres encara no 

hi havia res confirmat. ❉ M.E.

L'Hospital manté 
la tendència a la 
baixa d'ingressats

Més de 250 treballadors a la unitat mòbil

Dijous, 256 treballadors dels polígons de les Franqueses van participar en 
l'acció organitzada per Pimec i Mutuacat per detectar asimptomàtics de 
Covid. Amb el suport de l'Ajuntament i l'Associació de Polígons, van instal·lar 
tres carpes a l'exterior de Can Ribas, on sis professionals sanitaris van fer 
tests ràpids d’antígens a les persones prèviament inscrites de 19 empreses 
dels polígons. Cap de les persones que van fer-se el test va resultar positiva.
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Granollers ha registrat una mi-

llora de la qualitat de l’aire per la 

reducció del trànsit des de la de-

claració del segon estat d’alarma, 

el 25 d'octubre. Les restriccions 

en la mobilitat, l'augment del te-

letreball i la limitació perimetral 

de caps de setmana han suposat 

una reducció dels principals con-

taminants de l’aire a Granollers, 

tal com va passar durant el primer 

estat d’alarma.

Segons ha publicat l'Ajunta-

ment, les dades recollides a l’es-

tació situada davant del Palau 

d’Esports durant la setmana del 2 

al 8 de novembre pel que fa a les 

emissions contaminants evidenci-

en mínims històrics en compara-

ció a la mitjana de la mateixa set-

mana dels quatre anys precedents 

(2015-2019).

El monòxid de nitrogen (NO) ha 

estat el component que més s'ha 

reduït, un 80,8%, mentre que el 

diòxid de nitrogen (NO2), molt 

vinculat al trànsit i als combusti-

bles fòssils, s'ha reduït un 52,3%; i 

l'òxid de nitrogen (Nox) un 69,1%.

Pel que fa a les partícules en 

suspensió inferiors a 10 micres 

(PM10), la reducció de l'ante-

rior setmana va ser del 13,4%. 

Les partícules en suspensió són 

emissions a l’aire produïdes per 

diferents fonts com el trànsit, les 

activitats industrials, les emissi-

ons de l’àmbit domèstic o, també, 

per fonts naturals com pot ser un 

episodi de pols africana.  

El Departament d'Educació de la 

Generalitat ha distingit el centre 

de formació Parc Estudi, de Gra-

nollers, amb un premi a la qualitat 

i la millora educativa. Les seves 

responsables, Mònica i Esther de 

Vega, i la seva mare i fundadora del 

centre fa 38 anys, Lina Casassas, 

van rebre el diploma de mans del 

conseller d'Educació, Josep Barga-

lló, qui va destacar que el centre 

"innova per la millora" i "aposta 
per l'avenç metodològic i fun-

cional". La directora, Mònica de 

Vega, agraeix el reconeixement i el 

fa extensiu a l'equip de 28 docents 

i gairebé 300 alumnes que hi ha ac-

tualment al centre. "És un premi a 
tot l'equip humà i professional 
de Parc Estudi, una xarxa educa-
tiva de qualitat que a poc ha anat 
evolucionant i creixent", diu. 

Parc Estudi, que forma part de la 

Xarxa de Qualitat i Millora Educati-

va, centra el seu projecte educatiu 

en els ODS, i especialment en tres 

La Diputació de Barcelona ha publicat una guia per promoure solucions 

en l'àmbit urbà basades en la natura, que posa una vintena d'exemples 

executats per ajuntaments diversos. Entre aquests exemples pràctics hi 

ha l’actuació dels aiguamolls de Can Cabanyes –actualment inclòs com 

a part del riu Congost a la Xarxa Natura 2000– de l’Ajuntament de Gra-

nollers, que en la presentació de la guia va explicar el biòleg i tècnic de 

medi ambient Xavier Romero. El llibre es pot descarregar al web de la 

llibreria de la Diputació.  

GRANOLLERS. El cap de setmana 

es va celebrar el primer festival 

de la sostenibilitat i l'emergència 

climàtica, l'EcoFest, que la pan-

dèmia va obligar que tingués un 

format virtual. Amb tot, dissabte i 

diumenge al matí es van poder se-

guir pel web del festival i pel seu 

canal de YouTube ponències, con-

certs, concursos i altres propostes 

impulsades per jovent de la ciutat, 

algun del qual vinculat al projecte 

Eyes –un programa Erasmus+ que 

impulsa la capacitació juvenil en-

torn de l'acció climàtica–.

Així, en el marc de l'EcoFest, 

els organitzadors –de la mà de 

les germanes Judith i Susanna 

Purrà– van fer arribar a l'alcalde 

Mayoral un paquet de propostes 

per encarar l'emergència climàti-

ca a Granollers, que van dividir en 

quatre grups: consum i mobilitat 

sostenible, alimentació conscient, 

cultura, educació i política, i cièn-

cia i tecnologia.

Pel que fa a la mobilitat, els jo-

ves proposen la creació de més 

carrils bici, aprofitant la nova 

normativa de Ciutat 30; un pro-

grama de projectes pilot en mo-

bilitat sostenible, i avançar en la 

introducció de vehicles de baixes 

emissions a les flotes de busos de 

TransGran i vehicles municipals. 

En l'àmbit del consum, demanen 

més àrees d'horts urbans muni-

cipals a disposició del jovent; la 

promoció del compostatge do-

mèstic i col·lectiu amb bonificaci-

ons fiscals, i la promoció del con-

sum de proximitat que inclogui la 

creació d'una moneda local.

Com a alimentació conscient, 

també volen que es promocioni 

l'alimentació sostenible a les esco-

les –que s'estableixi un % mínim 

de productes ecològics–; assegu-

rar que totes les entitats públiques 

tinguin un dia sense carn, i orga-

nitzar festivals per presentar plats 

amb menys impacte ambiental.

En el tercer bloc, pel que fa a 

la cultura es proposa la creació 

d'un premi per a joves que apor-

tin projectes en sostenibilitat, fer 

campionats inclusius per a la vida 

saludable, i organitzar festivals 

que promoguin la salut, amb nu-

tricionistes i experts ambientals. 

A l'apartat d'educació, proposen 

campanyes a les escoles sobre els 

efectes de l'emergència climàtica 

i jornades per a la conscienciació 

d'adults; crear espais oberts de 

debat i intensificar les sancions 

davant actuacions incíviques com 

abocaments a la llera del Congost; 

educar sobre reciclatge i fer políti-

ques per reduir el consum de paper 

en escoles i instituts municipals. 

Finalment, pel que fa a ciència i 

tecnologia, els joves volen imple-

mentar el projecte del FabLab de 

Roca Umbert, crear un programa 

específic d'inversió anual per a 

implantar energies renovables 

i establir un programa de joves 

investigadors locals per encarar 

l'emergència climàtica.

Un cop exposades les propos-

tes, Josep Mayoral va intervenir 

a l'EcoFest per recordar que les 

accions individuals també són 

molt importants en la lluita con-

tra el canvi climàtic. L'alcalde 

va assegurar que algunes de les 

propostes ja estan en marxa i 

de les noves va dir que prenia el 

compromís d'estudiar-les i imple-

mentar-les, i que "cal buscar la 
manera d'emprendre-les con-
juntament".  m.e.

El jovent presenta una 
vintena d'accions contra 
l'emergència climàtica

MOBILITAT  LA REDUCCIÓ DEL TRÀNSIT A LA CIUTAT FA MILLORAR ELS ÍNDEXS DE CONTAMINACIÓ MEDI AMBIENT  LES PROPOSTES ES VAN EXPOSAR A L'ECOFEST

EDUCACIÓ  LINA CASASSAS I MÒNICA I ESTHER DE VEGA REBEN EL GUARDÓ DE JOSEP BARGALLÓ

Les restriccions per la Covid 
comporten un descens de NO2

El centre de formació 

Parc Estudi, premiat per la 

qualitat i millora educativa

La Diputació posa l'actuació de 

Can Cabanyes com a exemple

Control policial

De l’1 al 10 de novembre la Policia Local 

de Granollers va interposar 114 sanci-

ons per incomplir la normativa Covid, 

majoritàriament per no portar mas-

careta. Vuit de cada 10 persones a les 

quals s’ha aixecat una acta són homes. 

Pel que fa a les franges d’edat, prop 

de la meitat (un 48%) corresponen a 

persones d’entre 16 i 25 anys. La gran 

majoria de les infraccions (70%) han 

tingut lloc durant el cap de setmana.

UN 80% DELS 144 
SANCIONATS EN 10 
DIES SÓN HOMES

Entre les propostes,  una
 moneda local per potenciar 

el comerç de proximitat 
i més espai per a bicicletesArran de les queixes reiterades per 

les molèsties que causen empreses 

com Befesa i Ascable, amb emissions 

i sorolls continus, veïns de Llerona i 

Corró d'Avall han constituït la plata-

forma Aturem la contaminació, amb 

l'objectiu de "vetllar per la salut 
pública i els ecosistemes". La  

plataforma diu que "és  responsabi-
litat de l'Ajuntament i la Generalitat 
que les empreses acatin la legislació 
vigent". Dilluns, va penjar pancartes 

en diversos punts del municipi –que 

van ser retirades poc després–.

          Neix el col·lectiu 
de veïns Aturem 
la contaminació

aturem la contaminació

pilars: educació de qualitat; igualtat 

de gènere; i treball decent i creixe-

ment econòmic, sempre amb l'ob-

jectiu, diu De Vega, de "millorar i 
dignificar la nostra professió".

Aquesta és la segona vegada 

que Parc Estudi obté un guardó 

d'aquestes característiques. El curs 

2010-2011, la Generalitat i Cecot 

també li van reconèixer la creati-

vitat artística i el projecte educatiu 

en el concurs de la Nit dels Nous 

Professionals, especialment pel 

projecte educatiu La màgia de Gra-

nollers, centrat en el maquillatge, 

la perruqueria i els vestuaris de les 

fades de Granollers. Anteriorment, 

els anys 90, Lina Casassas també 

va rebre la carta de mestra artesa-

na en reconeiexemnt del mestratge 

i l'ofici de la perruqueria.  X.L.
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Més a prop teu

www.bazarelregalo.com

CELEBREM

a prop teu 1975-2020

3X13X1
PAGUES 1 

T’EMPORTES 3

3x13x1
RENTADORA ABR LV-914DIN3
BATERIA CUINA AMERCOOK TERRACOTA
SET 4 GANIVETS 1031307 /1032539/1030848

9 KG 

299299€€

P.V.P.

++

++
4 Ganivets
Acer Inox.

3X13X1299299€€

interès0%
Finançament

3X13X1375€

interès0%
Finançament

3x13x1
LED PHILIPS 50 PUS7505 
ALTAVEU ELBE ALT58BT
AURICULARS ONE FOR ALL HP 1020
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7
c
m50”

HDR
10+ 

1500 
PPI

Dolby Vision 
Dolby Atmos

4K
ULTRA HD

Wi-Fi
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P.V.P.

1033345/1033015/1023496

1400 
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A
+++
-10%

Motor
Inverter
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antiadherents

Apta tot
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BLACKFRIDAY

Bluetooth

1919€€

P.V.P.

5959€€

P.V.P.

39399595
€€

P.V.P.

19199595
€€

P.V.P.

GRANOLLERS  SANT ROC, 12
(Davant Fonda Europa)
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El marc normatiu de la Prevenció de 
Riscos Laborals (PRL) a l’empresa 
identifica els drets i deures com les 
responsabilitats i sancions. Essent 
obligatori l’anàlisi dels factors de risc 
i els danys professionals a l’entorn de 
treball, en matèria de prevenció com 
de protecció per les persones.

Els empresaris són responsables de 
la planificació, la gestió i el control 
de la prevenció a l’empresa. Han 
d’aplicar mesures individuals i 
col·lectives, segons les funcions 
dels professionals, elaborant un pla 
d’emergència i evacuació. Alhora que 
els treballadors/es són responsables 
de dur a terme les normes de PRL 
de l’empresa.

És essencial disposar d’unes condicions 
laborals i una cultura preventiva 
per identificar i evitar danys dels 
treballadors/es, en el context de 
Seguretat i Salut en el Treball (SST). 
Cal valorar els àmbits i les activitats 
laborals per relacionar les condicions 
amb els factors de risc, determinant els 
requisits i les necessitats com a mesura 
de prevenció a aplicar.

Hi ha diferents tipus de riscos 
professionals i factors de risc segons 
les situacions de perill. S’han de 
descriure i registrar els possibles 
accidents de treball i les malalties 
professionals, en relació al perfil i a 
les tasques laborals per evitar-los o 
disminuir-los. També cal implementar 
un pla de seguretat, desenvolupant 
una senyalització i uns protocols 
d’actuació; per si es dona el cas. A més, 
de valorar les condicions de protecció 
en els llocs de treball, els equips, els 
recursos i les instal·lacions.

La Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos 
Laborals (LPRL) detalla l’adequat 
nivell de protecció per la salut dels 
treballadors/es, a fi efecte d’evitar 
la probabilitat de riscos i el perill en 
l’àmbit empresarial pel benestar físic, 
mental i social de les persones.

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

La importància de la 
Prevenció de Riscos

El PSC del Vallès Oriental reivindi-

cava dimarts a Granollers el pro-

jecte de pressupostos generals de 

l'Estat i les inversions que preve-

uen per a la comarca, sobretot en 

infraestructures. En una trobada a 

l'estació de Granollers-Canovelles, 

els socialistes van explicar algunes 

de les principals actuacions que es 

preveuen executar a la comarca si 

s'aproven els pressupostos.

La inversió més destacada és la 

licitació de les obres de desdobla-

ment de l'R3 en el tram que va de 

Parets a la Garriga, una llarga rei-

vindicació del territori. "El projec-

te executiu ja està fet i ja s'han co-

mençat a fer treballs previs, com 

la supressió dels passos a nivell i 

la renovació de material ferrovi-

ari i tecnològic", destacava l'alcal-

de de Granollers, Josep Mayoral.

formadores noves: una a Parets i 

una altra a la Garriga. Finalment, 

es licitaran els treballs de desdo-

blament de les vies, que es preveu 

El projecte també inclou la re-

novació de les estacions de Parets, 

Granollers-Canovelles i la Garriga, 

així com dues subestacions trans-

x.l.

POLÍTICA  ELS SOCIALISTES DESTAQUEN QUE LA PROPOSTA DE SÁNCHEZ INCLOU PARTIDES PER ALS TREBALLS PREVIS I PER A LA LICITACIÓ

PRECAMPANYA  Mayoral i altres representants del PSC vallesà a l'estació

El PSC defensa els pressupostos de l'Estat 
per avançar en el desdoblament de l'R3

que s'executin el 2022 i que esti-

guin enllestits el 2023.

"L'objectiu és guanyar fre-

qüències i temps de desplaça-

ment", insistia Mayoral. "Tenim a 

tocar el desdoblament, que serà 

l'inici de moltes més millores per 

a l'R3 i per al territori industrial 

del Vallès". D'altra banda, també 

en infraestructures, es preveu que 

durant el 2021 deixi d'estar opera-

tiu el peatge de l'AP-7, a la Roca.

L'alcalde de Granollers també 

confia que la partida general des-

tinada a estudis tècnics en matèria 

ferroviària incloguin l'estudi de 

l'enllaç entre l'R4 i l'R8, un projecte 

de futur per connectar els dos valle-

sos "que ens ha de permetre anar 

de Granollers a Sabadell i Ter-

rassa sense haver de fer aventu-

res a Montcada".  x.l.

GRANOLLERS. El primer secretari 

del PSC, Miquel Iceta, va triar Gra-

nollers com a ciutat per explicar 

les propostes dels socialistes sobre 

política ambiental en el marc de la 

precampanya de les eleccions al 

Parlament del febrer. Iceta propo-

sa un "acord verd de país", que 

aplegui institucions, partits, enti-

tats i agents econòmics, per avan-

çar cap a la transició energètica i 

ecològica. En aquest sentit, posava 

com a exemple les actuacions que 

en aquest àmbit està duent a terme 

el govern granollerí. La visita d'Ice-

ta de dijous començava al Congost 

i acabava a l'Escola Municipal del 

Treball (EMT), a una de les teula-

des dels dos edificis amb plaques 

solars. Allà, el regidor granollerí i 

diputat al Parlament pel PSC, Jordi 

Terrades, assegurava que la prope-

ra dècada serà clau per avançar en 

els compromisos de París i que "cal 

un govern a Catalunya que acom-

panyi". "Portem 10 anys perduts 

a Catalunya en l'àmbit de la tran-

sició energètica". El líder del PSC 

assegurava que caldrà "aprendre 

molt dels ajuntaments com el 

de Granollers" per treballar per 

l'increment de producció d'ener-

Iceta lloa la tasca a la ciutat 
en transició energètica

m.e.

MIQUEL ICETA  Visitava dijous Granollers, que posava com a exemple

gies d'origen renovable, per tal de 

complir el 2030 amb la reducció del 

55% del CO2. Iceta situava les pri-

oritats en la reactivació econòmica, 

la reconstrucció social i la transfor-

mació energètica.  m.e.
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#fibricitat
El doble de bon rotllo per pagar

menys per la fibra i l’electricitat!

Amb i
estalvia’t 108€ l’any en Fibra

i un 10% al mes en el teu 

consum de llum*

Promo Doble Estalvi

*El descompte s’aplica sobre el terme d’energia, 

que està sempre referenciat en la factura, i en 

tarifes 2.0DHA i 2.1DHA.

Consulta condicions entrant al web.

estabanellenergia.cat Informa-te’n a emagina.cat

* Per l’entrega de 3 tiquets de compra = 1 ampolla de brou termal i 1 bossa de Shop in Caldes.

Recollida ampolla promoció + venta d’ampolles al Museu Thermalia.

DE CALDES DE MONTBUI

100%NATURAL

BROU 
ECOLÒGIC 

DE CARN I DE 
VERDURES

COMPRA A CALDES 

I ACONSEGUEIX 

UNA AMPOLLA 

DE BROU TERMAL *

Les federacions comarcals d’ERC dels dos 

vallesos han presentat esmenes parcials 

als pressupostos generals de l’Estat per-

què es prioritzi la inversió pública en la 

connexió ferroviària i la mobilitat soste-

nible entre les dues comarques. La recla-

mació és que es concretin partides per a 

la línia orbital ferroviària entre Sabadell i 

Granollers, valorada en 443 milions d’eu-

ros; el desdoblament definitiu de l'R3 (95 

milions); o l’habilitació de 6 noves estaci-

ons a la xarxa de Renfe, entre les quals la de 

Montmeló-Circuit de Catalunya a l'R3.

"Aquestes partides poden concre-

tar-se en el capítol d’inversions per a 

infraestructures a l’àrea metropolitana 

de Barcelona, on no es detalla el destí 

final dels recursos", apunten els republi-

cans, que sospiten que aquesta provisió, si 

s’arriba a executar, pot concentrar-se en la 

construcció de la B-40 (Quart Cinturó) o 

l’estació de l’AVE de la Sagrera a Barcelona, 

mentre que el Vallès torni a quedar oblidat.

ERC inisiteix en l’aturada total del Quart 

Cinturó entre Terrassa i Granollers, que sí 

que té una partida de 124.900 euros a la 

proposta de llei dels pressupostos de l'Es-

tat del 2021.

Més transport ferroviari
La proposta d'ERC es basa en les al·legaci-

ons al Pla Específic de Mobilitat del Vallès 

(PEMV) presentades a la Comissió de Ter-

ritori el maig passat. D’acord amb aquest 

document, "ERC prioritza el desenvolupa-

ment sostenible, basat en les connexions 

ferroviàries i la millora de les carreteres 

ja existents, descartant nous traçats que 

envaeixin el territori, així com millorar 

l’accessibilitat universal del sistema de 

transport i l’augment de les connexions 

internes entre les dues comarques". Així, 

insisteix en la priorització de la línia orbital 

Sabadell-Granollers, dins de l’eix transversal 

de Vilanova-Mataró. Per a ERC, l’acció "més 

assequible" en l'àmbit ferroviari és comple-

tar l’intercanviador entre les línies R3 i R8 a 

Santa Perpètua. També es demana l’elabo-

ració de plans específics de mobilitat en els 

grans centres de trànsit, com Granollers. ❉

ERC critica la manca de 

partides concretes per a la 

mobilitat sostenible al Vallès

ELS REPUBLICANS PRESENTEN ESMENES ALS PRESSUPOSTOS DE L'ESTAT
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MICROCRÉDITOS
hasta 500 € 

Con Nómina o Pensión

www.microcreditosbcn.com
C/ Provença, 281- 4º 3ª · Barcelona · T. 653 535 554

C M MICROCRÉDITOS 

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

08/11 José Pelejero Cabruja  94 anys

09/11 Josefi na Palau Serra  65 anys 
09/11 Jaume Gutinell Maynou     78 anys

09/11 Rafael Pascual Galve  67 anys
09/11 Elvira Visuña Visuña  88 anys 

10/11 Francesc Domingo Cárceles 73 anys

11/11 José Borja Martínez  71 anys

11/11 Carmen Ruiz de Arcos  91 anys

12/11 Patrocini Bachs Grau  92 anys

12/11 Vicente Navarro Villacampa      82 anys

12/11 María Jesús Veloso Romero      96 anys 

12/11 Antonio Rodero Muñoz     69 anys 
13/11 Joana Barnosell Batlle  74 anys 

13/11 Xavier Quer Monar  70 anys 

13/11 Teresa Gendra Capella  94 anys

14/11 Remedios Herrerías Gea  87 anys 

14/11 Carmen Sánchez Cárdenas  68 anys
14/11 Rosa Duque García  84 anys 

15/11 W. Remedios Hernández  83 anys 
15/11 Camila Rovira Porta      96 anys 
15/11 Teresa Beloqui Goya  84 anys
16/11 M. Pilar Castellanos Cuesta  85 anys

Sàhara Dempeus, amb el suport 

de moviments de suport al poble 

sahrauí i organitzacions d'esquer-

res de Granollers, ha convocat 

per avui, dijous (17.30 h), una 

concentració a la Porxada per so-

lidaritzar-se amb el poble sahrauí 

i denunciar l'agressió de l'exèrcit 

marroquí –amb la intervenció mi-

litar a la zona de Guerguerat– i el 

trencament dels acords de pau de 

1991. Les entitats denuncien "la 

complicitat d'estats com França, 

Espanya i els EUA". Sàhara Dem-

peus recorda com el 21 d’octubre 

desenes d’activistes sahrauís es 

van manifestar pacíficament al sud 

dels territoris alliberats del Sàha-

ra Occidental per reclamar la fi de 

l’ocupació marroquina, la fi de l’es-

poli de recursos naturals per part 

del Marroc i la celebració del refe-

rèndum d’autodeterminació pactat 

des del 1991. El 13 de novembre, el 

Marroc va travessar la bretxa il·le-

gal del Guerguerat per desallotjar 

els manifestants i "així va trencar 

els acords", diu Sàhara Dempeus, 

que reclama a les administracions 

públiques un clar posicionament a 

favor del dret d’autodeterminació 

del poble sahrauí, la condemna a 

l’ocupació marroquina del Sàhara 

Occidental i a les accions que han 

dut al trencament de l’alto el foc, i 

que l'Estat espanyol assumeixi la 

seva responsabilitat com a potèn-

cia administradora del territori. 

SOLIDARITAT RECONEIXEMENT AL DRET D'AUTODETERMINACIÓ

L’Audiència de Barcelona jutjarà 

dimarts un home de 51 anys acusat 

d’abús sexual a menor. Els fets van 

passar l’agost del 2016, quan l’ho-

me va aturar pel carrer una noia de 

15 anys, li va dir que era fotògraf 

professional –li va mostrar un do-

cument acreditatiu–, i que si volia 

fer-se un book gratuït. La noia va 

accedir i va tenir diverses troba-

des amb el fotògraf, que li va fer un 

book en roba interior i despullada. 

Fins i tot, li va pagar un viatge a Bèl-

gica per guanyar-se'n la confiança. 

En una altra ocasió, l’home va por-

tar la noia i una amiga seva a Puig-

graciós, on els va fer tocaments. 

També els va mostrar pornografia 

amb menors i oferir begudes alco-

hòliques. La Fiscalia l'acusa d’un 

delicte d’abús sexual a menors –per 

al qual demana una pena de presó 

de 3 anys i mig– i d’exhibició de ma-

terial pornogràfic –1 any més–, a 

més d’una indemnització de 3.000 

euros per danys morals.

TRIBUNALS

A judici un fotògraf 

acusat d'abús 

sexual a menors

Divendres va morir Xavier Quer 

Monar, conegut economista, em-

presari i estrateg publicitari de Gra-

nollers. Nascut a la ciutat el 1950, 

aquest octubre va fer els 70 anys. Va 

ser un dels promotors de l'associa-

ció de comerços i serveis Gran Cen-

tre. De fet, va ser-ne el gerent des 

de la seva creació, el 1995, i fins al 

OBITUARIS L'ECONOMISTA I EMPRESARI TENIA 70 ANYS

Mor Xavier Quer, un dels 
impulsors de Gran Centre

■ Dilluns també moria la monja ve-

druna de l'Hospital de Granollers, Pilar 

Castellanos, als 85 anys. Castellanos, 

que va treballar a la Fundació Hospital 

Asil des de 1964, va dirigir durant tres 

dècades l'escola d'Infermeria del cen-

tre sanitari. La cerimònica de comiat 

serà avui, dijous, a les 15.30 h a la par-

ròquia de Sant Esteve.

MOR A 85 ANYS LA 

MONJA DE L'HOSPITAL 

PILAR CASTELLANOS

2001. "Durant la meva etapa com 

a gerent vam presentar el nostre 

projecte arreu de Catalunya amb 

molt bona acollida", recordava 

Quer en un article amb motiu dels 

10 anys de l'associació comercial. 

Quer també va ser gerent de Tarafa 

Editora de Publicaciones, l'empresa 

que publicava la desapareguda La 

Revista del Vallès.

J.B.

Concentració a la Porxada 

en suport al poble sahrauí
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La 21a edició del  Mercat Audio-
visual de Catalunya (MAC 2020) 
ha tancat la seva primera edició 
totalment virtual amb més d'un 
miler de visualitzacions en di-
recte dels continguts emesos per 
streaming, a través del seu canal 
de vídeo a YouTube i de les xarxes 
socials Twitter i Facebook.

Totes les sessions, tant les eme-
ses en directe com les preenre-
gistrades, es poden consultar de 
forma permanent al web del MAC. 
L'endemà de l'esdeveniment ja 
portaven un total de 2.871 repro-
duccions i continuen creixent.

Premi a VOTV 
D'altra banda, el MAC també va ser 
l'escenari del veredicte dels Premis 
de la Comunicació Local, represos 
enguany, i que van reconèixer en 
la categoria de millor programa 
televisiu Territori Contemporani de 
VOTV. A la categoria de millor mitjà 
televisiu, el premi va ser per a Tele-
visió de Cardedeu. 

GRANOLLERS. El projecte Dinamit-

zació cultural i recerca científica a 

Granollers durant el primer fran-

quisme (1939-1960), presentat 
pel doctor en Història de la Cièn-
cia per la UAB i responsable de la 
biblioteca del Museu de Ciències 
Naturals de Granollers, Miquel 
Carandell, ha resultat guanyador 
de la Borsa d’Estudi 21è Memori-
al Joan Camps convocada per l’As-
sociació Cultural (AC) a través del 
Centre d’Estudis de Granollers.

A la convocatòria s’havien pre-
sentat 11 projectes de recerca, el 
nombre més elevat dels darrers 
anys. El jurat del premi, integrat 
per Jaume Dantí, Antoni Garrido, 
Montserrat Lorente, Pelai Pagès, 
Jordi Pardo, Borja de Riquer, Isabel 
Rodà i Jordi Planas, va considerar 
de gran interès el projecte per la 
seva temàtica i per les aportacions 
originals que hi podia fer, així com 
la possibilitat de posar en relació 
els treballs parcials ja existents 

amb una perspectiva de la història 
científica i cultural més general.

El guanyador de la borsa d’estu-
di, dotada amb 5.000 euros, haurà 
de fer el treball sota el control ci-
entífic del jurat en el termini d’un 
any. Carandell Baruzzi (1981), que 
és professor associat del Centre 
d’Història de la Ciència de la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona i 
responsable de la biblioteca, arxiu 
i patrimoni científic del Museu de 
Ciències Naturals de Granollers, ja 
s’havia encarregat de descriure i in-
ventariar el fons documental d’An-
toni Jonch, fruit del qual el 2018 
va publicar el llibre De les Gàbies 

als Espais Oberts. Història i Futur 

del Zoo de Barcelona, de l’editorial 
Alpina. Carandell és també mem-
bre de la comissió de col·loquis de 
la Societat Catalana d'Història de 
la Ciència i la Tècnica, i fundador 
d'Històries de Ciència, una empresa 
que ofereix rutes històriques de ci-
ència per Barcelona. M.E.

ESTUDI SOBRE LA RECERCA CIENTÍFICA DURANT EL FRANQUISME COMUNICACIÓ

El primer MAC on

line suma un miler 

de visualitzacions 

en directe

Miquel Carandell, vinculat 

a La Tela, guanya el premi

Memorial Joan Camps de l'ACDel 14 al 29 de novembre se ce-
lebra a tot Catalunya la 25a Set-
mana de la Ciència, durant la qual 
es duen a terme centenars d’acti-
vitats de disseminació científica, 
també en centres educatius per es-
timular les vocacions científiques.

A Granollers també s’han pro-
gramat activitats. L'Hospital, per 
exemple, difon com funcionen al-
guns dels seus departaments, com 
l'Àrea d'Innovació i Transferència 
de Tecnologia, mentre que el Mu-
seu de Ciències Naturals La Tela 
ofereix del 20 al 30 de novem-
bre,  de 18.30 a 19.30 h, tallers 
com Insectes, crancs i aranyes a 

les vostres mans!, pensat per al 
públic familiar; i La vida dins d’un 

formiguer, en aquest cas adreçat 
al públic familiar i en especial als 
estudiants des de primària a bat-
xillerat i cicles formatius.

Dimecres 25 (18.30 h) es pro-
jectarà el documental How Lynn 

Margulis rocked the boat and 

started a scientific revolution, que 
tracta sobre la microbiòloga Lynn 
Margulis i analitza la seva contri-
bució al desenvolupament de la 
teoria de la simbiosi. El passi, vin-
culat a l'exposició Viatge a l’invisi-

ble, comptarà amb una breu pre-
sentació del biòleg Rubén Duro. 
Per a les activitats cal inscripció 
gratuïta al telèfon 93 870 96 51 o 
al correu reserves@museugrano-

llersciencies.org. ❉ X.L.

Commemoració de la 

Setmana de la Ciència

DIVULGACIÓ LA TELA PROJECTA EL FILM SOBRE LYNN MARGULIS

Dos ferits menys greus en un incendi
Un home i una dona van resultar ferits de caràcter menys greu en l’in-
cendi d’un pis dissabte al matí. Els fets van passar al carreró que enllaça 
la plaça Onze de Setembre amb el carrer Josep Umbert. Sis dotacions 
dels Bombers van treballar en l’extinció del foc i per rescatar la dona, 
que havia quedat a l’interior del pis. Els ferits van ser atesos pel SEM i 
traslladats a l’Hospital de Granollers, afectats per inhalació de fum. 
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La coordinadora feminista de 
Granollers ha convocat la quarta 
edició de la Marxa Nocturna Fe-
minista, que es fa anualment en 
la vigília del 25-N, dia contra les 
violències masclistes, i que en-
guany vol denunciar especialment 
la precarització del treball de cu-
res, altament feminitzat. La Marxa 
sortirà a les 19 h del dimarts de la 
plaça Barangé, on es farà una acció 
per "denunciar la violència vers 

les dones en el món de la sani-

tat. Tenint en compte les reta-

llades i la situació de pandèmia, 

les dones són qui més pateix la 

precarització laboral i l'escletxa 

salarial també en les tasques de 

cures", indica Laia Torras, mem-
bre de la coordinadora.

La plataforma d'entitats de Gra-
nollers i el Vallès Oriental també 
denuncien com moltes dones es 
veuen obligades a deixar les feines 
o a reduir jornades laborals per 
tenir cura dels familiars, especial-
ment també actualment, quan so-

recorda que s'han pres totes les 
mesures pertinents per a la marxa 
i davant la situació de pandèmia, 
de manera que es contemplen tots 
els escenaris per si hi ha canvis a 
la normativa. "Ara més que mai 

és necessari que les feministes 

ens plantem, ens organitzem i 

diguem prou!", concloïen.  m.e.

vint els infants s'han de confinar.
La protesta continuarà a la pla-

ça Maluquer i Salvador, cap a les 
19.25 h, on es posarà l'accent en 
l'educació –"que sovint és sexis-

ta, racista i colonial"–, i finalit-
zarà a la Porxada, amb una acció 
per denunciar l'assetjament se-
xual. La coordinadora feminista 

El Consell Comarcal i la Direcció 
General d’Igualtat de la Generali-
tat han posat en marxa un Servei 
d’Atenció Integral (SAI) per a les 
persones LGBTI que donarà servei 
a la ciutadania dels 37 municipis 
de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials 
del Vallès Oriental. Amb aquest 
nou servei, basat en la llei 11/2014 

per garantir els drets LGBTI i per 
erradicar l'homofòbia, la bifòbia i 
la transfòbia, el Consell Comarcal 
s’incorpora a la Xarxa Catalana 
SAI, impulsada pel Departament 
de Treball, Afers Socials i Famílies. 
A més, s’afegeix també a alguns 
punts informatius locals, com el 
que té Granollers des de l’any pas-

Granollers acollirà divendres 27, 
en format virtual i amb motiu del 
25-N, una jornada tècnica sobre les 
violències masclistes en temps de 
pandèmia. Hi intervindrà la psicò-
loga especialista en violències mas-
clistes Alba Alfageme, i tot seguit es 
debatrà sobre les estratègies per a 
la detecció de la violència masclis-
ta viscuda pels infants durant el 
confinament; les adolescències en 
època de restriccions sanitàries; i 
sensibilització sobre les violències 
masclistes envers les dones grans. 
Les inscripcions per participar-hi, 
gratuïtes, es poden fer fins al 26 de 
novembre al web municipal. 

També per commemorar el 25-
N, dimarts (10 h) es presentarà 
l’estadística judicial sobre violèn-
cies masclistes al Vallès Oriental 
2019, i dimecres (10 h), al canal de 
YouTube de l’Ajuntament, es llegi-
rà el manifest a càrrec de la Taula 
d'Igualtat de Granollers i intervin-
drà l'alcalde, Josep Mayoral. 

La violència en temps 
de pandèmia, a debat 
amb motiu del 25-N

m.e.

IGUALTAT  MOBILITZACIÓ, EN LA VIGÍLIA DEL 25-N, AMB SORTIDA DES DE LA PLAÇA BARANGÉ LA LECTURA DEL MANIFEST ES FARÀ DIMECRES ONLINE

La marxa feminista denuncia la 

precarietat dels treballs de cura

CONVOCATÒRIA  Representants de la coordinadora feminista a la Porxada

El Consell Comarcal activa 

un Servei d'Atenció Integral 

per a les persones LGBTI

A les Franqueses

Amb motiu del 25-N, l'Associació Mi-

rall de les Franqueses ha organitzat 

diferents activitats durant la setmana. 

Divendres, dilluns i dimarts farà tallers 

sobre els mites de l'amor romàntic als 

instituts El Til·ler i Lauro. El mateix di-

mecres 25 farà una performance virtual 

amb el títol Ens volem vives, i l'endemà, 

l'Espai Zero acollirà el taller Què m'estàs 

cantant?. Finalment, dissabte al mig-

dia es farà l'acte commemoratiu del Dia 

contra la violència masclista a la plaça de 

l'Ajuntament, que inclourà la lectura del 

manifest i, ara presencialment, la per-

formance Ens volem vives. Amb tot, l'en-

titat alerta que el desenvolupament de 

l'acte dependrà de la situació sanitària.

L'ASSOCIACIÓ MIRALL 
ORGANITZA TALLERS 
I PERFORMANCES

El pilot granollerí Pol Espargaró 
és una de les cares de la campa-
nya digital All together week que 
l'AECC-Catalunya contra el càncer 
ha engegat com a alternativa a la 
Nit Solidària del Càncer, que en-
guany no es pot celebrar. A allto-

getherweek.com hi ha tota la pro-
gramació i el dia 26 hi haurà una 
subhasta benèfica amb una obra 
de Jaume Plensa. 

Pol Espargaró, a la 

campanya de l'AECC 

'All together week'

sat, per assessorar sobre diversitat 
afectiva, sexual i de gènere.

L’oficina comarcal del SAI serà 
un espai en què les persones LGB-
TI podran adreçar-se per abordar 
problemes derivats de les incerte-
ses, les incomprensions i les dis-
criminacions que sovint pateixen 
per la seva condició sexual o la 
seva identitat de gènere. Atendrà 
dubtes, consultes i denúncies, farà 
acompanyament a les persones 
que ho sol·licitin, oferirà recursos i 
farà tasques de sensibilització ciu-
tadana per evitar situacions de dis-
criminació i violència. “Avançar en 

aquest àmbit és avançar en drets 

per a tota la ciutadania”, diu Ro-
ser Colomé, consellera Polítiques 
Socials i Igualtat del Consell Comar-
cal, qui també convida les entitats a 
col·laborar amb el SAI i agraeix el 
paper d’associacions LGBTI en el 
suport de lesbianes, gais, bisexuals, 
transgèneres i intersexuals i en la 
sensibilització ciutadana. Francesc 
Colomé, president del Consell Co-
marcal, apunta que “vivim en un 

país on encara no hi ha norma-

litat en aquests temes”, i celebra-
va poder disposar d’un servei per 
“ajudar el col·lectiu en tots els 

problemes que tenen per viure 

amb normalitat en la societat”. 
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Els canvis en l'evolució de la pandèmia fan que les mesures que es prenen per 

frenar-la s'hi vagin adaptant. Aquest és l'argument del Govern per instaurar 

unes restriccions que sovint la ciutadania percep com a contradictòries, però 

que les xifres de contenció de contagis avalen –tot i que hi ha altres fórmules–. 

Amb tot, la gestió de la comunicació des de l'inici de la crisi sanitària ha estat 

poc reeixida, amb desenes de filtracions de plans i mesures que, finalment, es 

modifiquen, com en la proposta de desescalada que es vol començar a aplicar 

aquest dilluns i que, a hores d'ara, encara ningú sap com s'encararà. Tot plegat, 

fa ballar el cap de la població, prou confosa per aquesta situació sanitària i 

d'aïllament social que s'està propiciant. Les picabaralles del govern no haurien 

de servir per confondre la ciutadania i menys en un moment tan complex com 

l'actual. Però les ganes de ser el primer d'anunciar una 'bona notícia' en un 

context de pessimisme instaurat, ha fet que a hores d'ara ningú sàpiga segur 

què podrà fer i què no dilluns –una situació que dificulta l'organització, per 

exemple, de bars i restaurants–. A Granollers, a més, els marxants del mercat 

també estan pendents setmana rere setmana de si podran posar parada. 

Aquí, però, el sector s'hauria de posar d'acord, més enllà de pensar cas per cas.

FER BALLAR EL CAP

Editorial

ls ressupostos municipals per 
al 2021 suposen un canvi de 
paradigma, amb relació als 
darrers anys, a causa de la crisi 

sanitària de la pandèmia de la Covid-19. 
Afectarà sens dubte les dinàmiques de 
despesa i d’inversió de les corporacions 
locals i clarament a totes les administra-
cions, tot cercant els ajustos pressupos-
taris necessaris, tenint en compte que es 
possibilita una major flexibilitat del dèfi-
cit per afrontar la inèdita situació creada 
per aquesta crisi sanitària i la utilització 
dels romanents positius per part dels 
ajuntaments. La Generalitat de Catalunya 
i l’administració estatal hauran de fer 
tanmateix un exercici molt realista dels 
ingressos que s’assoliran l’any vinent per 
facilitar polítiques de reforç en l’àmbit sa-
nitari, educatiu i social.

Conscients de la situació econòmica i 
social de la nostra ciutat, amb negocis tan-
cats, davallada d’ingressos del comerç i de 
la restauració, entitats turístiques i hotels 
amb una incertesa de futur molt compro-
mesa, amb aturades de projectes d’autò-
noms i de pimes, amb moltes persones 
davant d’una incertesa manifesta de futur 
(molts encara en ERTO), des del nostre 
grup municipal tenim les idees ben clares. 
Junts per Granollers proposa actuacions 
per al pressupost 2021 que prioritzin par-
tides que possibilitin de forma decidida 
l’ajuda i el suport d’aquells sectors econò-
mics més durament castigats per la pan-
dèmia i per les mesures restrictives adop-
tades, així com a les entitats dedicades a 
l’àmbit social i a les persones vulnerables 
a les quals la crisi ha provocat una situació 
més dura i crua.

Pressupostos i eficàcia de les 
administracions davant la Covid 

Aquest grup, amb una política realista i 
de mà estesa, vol possibilitar que el pres-
supost de 2021 que gestioni l’Ajuntament 
de Granollers se sustenti en aquesta ne-
cessària ajuda a una societat trasbalsada 
per la Covid-19. Essent un any marcat 
també pels fons de recuperació europeus, 
ha de possibilitar que siguin veritables 
estímuls ben canalitzats per l’adminis-
tració espanyola i la Generalitat de Cata-
lunya. Projectes per dinamitzar el teixit 
empresarial en la transformació digital, 
l’ecologia i la cohesió social, a partir de 
projectes sòlids, fent cabdal l’eficiència i 
eficàcia de totes les administracions per 
a recolzar, assistir i resoldre situacions 
problemàtiques d’entitats, empreses i ciu-
tadans i, alhora, possibilitar un necessari 
creixement raonable i sostenible.

Entitats com el Banc d’Espanya i l’AIREF 
han qüestionat el projecte de Pressupost 
del Govern espanyol per al 2021 per no 
ser realista quant als ingressos, i posen 
també en dubte la deguda canalització 
acurada dels recursos de recuperació de 
la Unió Europea. Tanmateix, seran totes 
les administracions que hauran de fer un 
esforç de contenció, d’una gestió òptima, 
d’eficiència i de bones pràctiques. S’impo-
sa més que mai la millor connexió i proxi-
mitat amb els ciutadans, entitats i empre-
ses i l’impuls inversor imprescindible pel 
progrés econòmic i social. En definitiva, 
administracions eficients per a una socie-
tat sacsejada. Ens hi juguem molt!

E

JOSEP MARIA 
NOGUERA 

Regidor de Junts per Granollers

Bústia

El català com a eina de país!

La cançó del grup Ginestà Estimar-te com 

la terra és un clam de tendresa cap a la 
terra ple de reivindicació que ens apropa 
a un sentiment col·lectiu que és l'amor. És 
aquest amor en totes les seves formes el 
que transmet aquest missatge que ens arri-
ba a l'ànima. Però en quina llengua ho fas? 
Quina és la llengua que utilitzes en el teu 
dia a dia? Com fas ús d'aquesta llengua?

El català és una llengua molt antiga que ha 
passat per moltes etapes i circumstàncies 
socials. Una llengua que ve de la lluita i que 
ha de ser sinònim d'estima per part de tots 
els que la utilitzem, també dels que no en 
fan ús, però que l'estan aprenent; fins i tot 
d'aquells que no l’han après, però que l'ente-
nen, perquè una llengua per ser útil i mante-
nir-se en el temps ha de ser socialment viva.

Això implica comunicar-nos en català 
amb els nostres veïns i veïnes, però també 
facilitar l'aprenentatge dels que per moltes 
raons no l'han pogut aprendre des del prin-
cipi. Perquè sovint es pot pensar que hi ha 
veïns i veïnes que no tenim el català com a 
llengua materna i que no la volem apren-
dre, però si ens canvieu la llengua pel nos-
tre aspecte, no ens faciliteu l’aprenentatge i 
no farem que aquesta situació canviï.

Entitats com Plataforma per la Llengua, 
entre d'altres, lluiten pels drets de llengua 
en la política, en les empreses i en l'àmbit 
judicial. Però és deure col·lectiu que el cata-
là sigui una llengua socialment viva i ama-
ble per a tothom. Relacionar-nos en català, 

ser voluntaris en entitats per practicar el 
català o ensenyar la llengua a la veïna són 
eines bàsiques que poden ajudar a mante-
nir la nostra llengua.

Estimar en català, tot i sonar molt poètic, és 
una eina súper potent i imprescindible d'in-
clusió per a les persones que hem arribat al 
nostre país. Els Països Catalans són sinònim 
de multiculturalitat i podem dir ben alt que 
som terra d’intercanvi social i cultural, el pre-
sent i el futur de la nostra llengua en una part 
molt important depèn dels i les que hem triat 
la nostra terra per construir el nostre futur. 
Perquè som la terra del l’arròs”(paraula d’ori-
gen àrab), dels xavals –d’origen caló-gitano–, 
del balcó –mot d’origen italià– i del folklore

–d’origen anglès–, totes elles paraules que en-
riqueixen la nostra llengua i història; exem-
ples de com la nostra llengua és una llengua 
d’inclusió que genera riquesa cultural.

Com a poble tenim la gran responsabilitat 
d’ensenyar i fer accessible la nostra llengua 
a les persones que no la tenen(im) com a 
llengua materna i sobretot, saber estimar i 
valorar la multiculturalitat que hi ha a casa 
nostra, i, alhora, aprendre de les seves cul-
tures i llengües, ja que aquest fet és un fidel 
reflex de la realitat dels Països Catalans i 
del seu futur, una terra que estima a tothom 
vingui d'on vingui, una terra que ensenya i 
aprèn, en definitiva una terra que està per-
manentment amb els braços oberts. I tu ho 
fas en català?

APRI SINGH, DANIELA ESTEFANIA GIL, JOSEF 
KOUMIA, OMAR NOUMRI, LISBETH MURGA, 

ZAINAB TAMARA ZUBAIR

CIBERACTIVITAT Segueix-nos a @DiariSomGRN

Estimat Xavier [Quer], quants records i 
quantes bones estones ens quedaran per 
sempre del teu pas per @GranCentre, has 
deixat petjada als cors dels que hem pogut 
compartir moments amb tu. Bon professional
i millor persona... Gràcies per tant Xavier.

Laura Sabatés @laura_sabates Ge @gemma_aris

L’altre dia, en anar a fer-me el DNI a 
Granollers, la poli nacional: “me lo puedes
decir en castellano? No te entiendo”. 
1 minut més tard: Jo enrotllant-me 
com una persiana en català (sense 
ser-ne conscient) i ella em contesta.

Cal prioritzar les partides que

possibilitin de forma decidida

l'ajuda i el suport d'aquells

sectors més durament castigats

per la pandèmia i les restriccions
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Per aquest motiu, els Objectius de 

Desenvolupament Sostenible (ODS), 

el full de ruta para assolir un món 

més igualitari i just, recullen en el seu 

sisè punt el compromís d’aconseguir 

el 2030 aigua neta i sanejament per 

a tota la població mundial. La pan-

dèmia de la COVID-19 ha posat de 

manifest la importància vital d’amb-

dós serveis per prevenir i contenir les 

malalties infeccioses. Les aliances 

publicoprivades (punt 17 dels ODS) 

són bàsiques per universalitzar-los.

Aquest any, Nacions Unides posa el 

focus en el sanejament sostenible 

i el canvi climàtic. Però, com pot un 

vàter ajudar a combatre l’emergència 

climàtica? Quan imaginem els efec-

tes del canvi climàtic, pensem en el 

desgel dels casquets polars o en la 

desertització de grans extensions de 

sòl abans cultivable. Però, gairebé 

mai pensem en les conseqüències 

en la nostra vida quotidiana. El canvi 

climàtic, tanmateix, constitueix tam-

bé una amenaça per a un element 

El repte de garantir 
el sanejament adient per a tothom 

>> DINS ELS OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE HI ÉS EL COMPROMÍS D'ACONSEGUIR AIGUA NETA I SANEJAMENT A TOT EL PLANETA L'ANY 2030

bàsic a totes les llars: el vàter. El 

sistema de sanejament, basat en la 

disponibilitat d’aigua i en la innovació 

que van suposar en el seu moment el 

sifó hidràulic i les cisternes domès-

tiques connectades a una xarxa de 

desguàs comú, va suposar un avenç 

bàsic per a la salubritat pública i va 

accelerar el procés d’urbanització 

lligat al desenvolupament industrial. 

Ara, en un moment crític a causa de 

la crisi sanitària, aquest salvavides 

en la lluita contra la transmissió de 

malalties no està garantit perquè és 

vulnerable davant la violència dels 

episodis climàtics.

Les inundacions, les sequeres i  

l’augment del nivell del mar poden 

malmetre qualsevol part d’un siste-

ma públic de sanejament –les ca-

nonades, els tancs o les plantes de 

tractament— i provocar abocaments 

d’aigües residuals. Això pot generar 

una emergència de salut pública, així 

com deteriorar el medi ambient. Per 

aquest motiu, és urgent enfortir els 

Sabies que 4.200 milions de persones no disposen de serveis de 

sanejament gestionats de forma segura? Prendre consciència 

d’aquest fet és l’objectiu del Dia Mundial del Sanejament, 

impulsat per Nacions Unides des de l’any 2013, que se celebra el 

19 de novembre. Davant la crisi sanitària, humanitària i climàtica 

que això suposa, l’organització fa una crida a l’acció per garantir un 

sanejament adient per a tothom.

sistemes de sanejament, especial-

ment a les grans ciutats, perquè re-

sisteixin els episodis meteorològics 

extrems i siguin sostenibles.

El repte d'evacuar cada cop més aigua

SOREA i les seves filials tracten, 
anualment, 132,6 hm3 d’aigua a les 

estacions depuradores d’aigües re-

siduals. Per això, apliquen els prin-

cipis bàsics de l’economia circular 

(reutilització dels recursos) en el sa-

nejament, així com la política de zero 

residus i l’autosuficiència energètica. 
La prioritat és tractar les aigües resi-

duals per tornar-les al medi en bones 

condicions i amb la qualitat que exi-

geix la Directiva UE 21/271 i les nor-

"Nacions Unides enguany ha 
posat el focus en el 
sanejament sostenible i el 
canvi climàtic. Un bon ús del 
vàter pot ajudar el clima"

LES NOSTRES ACCIONS COMPTEN
Per a un sanejament responsable, les nostres accions compten.  

La companyia recorda la importància de no llençar pel vàter i ni per 

l’aigüera burilles, oli, productes per a la cura personal (tovalloletes, 

tampons i bastonets, entre d’altres) ni medicaments, així com tampoc 

mascaretes ni guants. L’abocament de productes de difícil desintegració  

directament pel desguàs provoca el deteriorament de la xarxa de 

sanejament, així com greus danys al medi ambient, enormes pèrdues 

econòmiques i múltiples problemes als usuaris que es troben amb les 

canonades de les instal·lacions interiors obturades. 

Recorda que el vàter no és una paperera! 

+ Per a més informació, www.sorea.cat

"Les inundacions, sequeres 
i augment del mar poden 
malmetre un sistema públic 
de sanejament i provocar 
abocaments residuals"

matives locals.

El nou repte davant del canvi climà-

tic és aconseguir que les poblacions 

evacuïn amb el menor impacte ecolò-

gic un flux d’aigua (aigües residuals i 

pluvials) cada cop major. La solució 

passa per la integració del clavegue-

ram amb les depuradores per així 

restituir al medi natural les aigües 

captades en les millors condicions 

possibles. Per fer-ho, és necessària 

una revolució en la gestió, de la mà 

de la digitalització i les noves tecno-

logies. Es tracta d’introduir sensors a 

tota la xarxa, tractar de forma global 

les dades, elaborar programes de ne-

teja del clavegueram i gestionar de 

forma integral els tancs i dipòsits. La 

innovació tecnològica en el saneja-

ment també és fonamental en la llui-

ta contra la pandèmia i en la qual és 

bàsica l’anticipació. En aquest sentit, 

Agbar ha desenvolupat City Sentinel, 

una eina de monitoratge que detecta 

i quantifica la presència en les aigües 
residuals del virus SARS-CoV-2, que 

permet seguir l’evolució del virus i 

predir possibles rebrots. i
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Caldes ven brou ecològic 

embotellat amb aigua

termal de la Font del Lleó
L’Ajuntament de Caldes de Montbui s’ha 

vist obligat a cancel·lar la que hauria es-

tat la 35a Fira de Nadal, que s’havia de 

celebrar el 28 i 29 de novembre, a causa 

de la situació de crisi sanitària. Amb tot, 

per primer cop ofereix brou termal em-

botellat a la botiga del Museu Thermalia. 

L’Oficina de Turisme i el Museu Therma-

lia treballen per mantenir la cocció del 

tradicional brou de Nadal que sempre 

ha estat l’essència de la Fira de Na-

dal i gestionar-ne la venda a la botiga 

del museu calderí. La idea és poder-lo 

oferir embotellat i començar a comerci-

alitzar-lo el divendres 27 de novembre, 

coincidint amb l’encesa de les llums de 

Nadal i la sonorització dels carrers de 

Caldes per a la campanya nadalenca. 

S’elaboraran dos tipus de brous termals, 

un amb carn i verdures i, l’altre, només 

amb verdures. El brou serà elaborat de 

Fa més d’un segle del naixement de La 

Perpetuenca, el 1911, com un sindicat 

agrícola. Des d’aquell moment s’ha anat 

diversificant el negoci al voltant dels 

productes del camp, i actualment és 

l’agrobotiga del Vallès, amb molts pro-

ductes ecològics a preus competitius. A 

causa de la creixent necessitat d’espai, 

l’any 2001 es van inaugurar les noves 

instal·lacions com resposta a aquesta 

diversificació i a un canvi d’orientació 

que no oblida el pagès, però que incor-

pora nous mercats. La superfície total 

és de 2.100 metres quadrats, dels quals 

900 són agrobotiga, on els serveis que 

es donen es multipliquen i marquen la 

diferència amb altres grans superfícies. 

Per exemple, en l’alimentació: vins i olis 

seleccionats d’altres cooperatives de 

Catalunya, llegums, embotits i format-

ges artesanals i tota mena de productes 

ecològics, des de l’arròs fins a la pizza. 

Els productes d'alimentació que 

La Lliçanenca prepara

lots de Nadal personalitzats
La Cooperativa La Lliçanenca és una 

agrobotiga amb més de 30 anys d'història 

que ofereix un ampli assortit de produc-

tes d’alimentació, per a la llar i, sobretot, 

productes de proximitat, de temporada i 

de qualitat. A més, podeu adquirir-hi tota 

mena de pinsos per a animals domèstics 

i de granja, així com bales d’encenalls, 

fenc, alfals i palla. La cooperativa té una 

zona exterior destinada als substrats, 

els adobs i els arbres, amb plantes vives, 

flors i planter de temporada. A les portes 

de Nadal, La Lliçanenca prepara lots i 

paneres presentades en cistell o en cap-

ses de cartró personalitzades i amb un 

5% de descompte en tots els productes 

seleccionats. Es fan packs eco (29,49 € 

més IVA), i també es poden fer a mida en-

tre un ampli assortit de vins, caves, car-

quinyolis, polvorons, embotits, galetes, 

torrons, galets i pasta, brou... Es poden 

fer comandes per whatsapp al 697 16 79 

78. També hi ha opció d’entrega a domicili.

LA LLIÇANENCA

carretera de Granollers a Lliçà, km 3
Telèfon: 93 841 51 53
www.lallicanenca.org

La Perpetuenca, productes 

de proximitat i de qualitat

ALIMENTACIÓ TRADICIÓ

AGROBOTIGA

Menjar
Beure

ofereix La Perpetuenca són sempre 

de proximitat i de la màxima qualitat, 

no només per a les properes festes de 

Nadal, sinó també durant tot l'any. 

Pel que fa a jardineria, a més de fer-

tilitzants, terres, llavors, fitosanitaris, 

reg, eines i tots els complements, també 

assessora en la construcció de jardins. 

També hi ha tot allò necessari per a ani-

mals de companyia (alimentació, gàbi-

es, productes sanitaris i complements) 

i per a la hípica (alimentació, sanitaris, 

complements vitamínics, vestuari i com-

plements). També destaca el suport a 

l'agricultura ecològica amb l'assortiment 

de compostadores, llavors, fungicides, 

insecticides i fertilitzants necessaris.

TURISME CALDES

plaça Font del Lleó, 20 - Caldes
Telèfon: 93 865 41 40
www.visiteucaldes.cat

DE CALDES DE MONTBUI

100%NATURAL

1 ampolla de brou termal 

i 1 bossa de Shop in Caldes 

per l’entrega de 3 tiquets de compra dels 

establiments de Caldes de Montbui.

Conservem 
entre tots l’essència 
de la Fira de Nadal, 
mentre esperem 

la propera 
edició.

Tiquets de compres fetes entre el 27/11/20 i el 05/01/21. 

Recollida del brou termal a Thermalia (del 27/11/20 al 05/01/21).

1 ampolla de brou termal per persona.

Es repartiran 620 litres de brou termal per ordre de demanda fins a acabar les existències.

COMPRA EN AQUEST 
ESTABLIMENT I ACONSEGUEIX 

UNA AMPOLLA DE 
BROU TERMAL.

BROU 
ECOLÒGIC 

DE CARN I DE 
VERDURES

forma artesanal amb aigua termal de 

Caldes de Montbui i productes ecolò-

gics frescos, de qualitat i 100% naturals, 

amb la corresponent certificació homo-

logada. A través d’aquesta iniciativa es 

pretén conservar l’essència de la Fira de 

Nadal a l’espera de la propera edició.

D'altra banda, Thermalia i la Taula de 

Comerç participen en una promoció 

conjunta: per cada 3 tiquets de com-

pra en un comerç calderí de proximitat, 

podreu recollir gratuïtament una am-

polla de brou termal dins d’una bossa 

de la marca comercial calderina Shop 

in Caldes, Compra a Caldes. La cam-

panya serà del 27 de novembre al 5 de 

gener de 2021 i fins a esgotar existènci-

es. Es calcula repartir 620 litres de brou 

termal. La darrera edició de la Fira de 

Nadal, el 2019, va rebre la visita d’unes 

30.000 persones i es van repartir més de 

10.000 racions de brou termal elaborat 

en l’olla més gran de Catalunya, d'1,5 

m de diàmetre, amb una capacitat de 

1.500 litres, i cuit amb foc de llenya.

LA PERPETUENCA

ctra. Sabadell, km 4, Santa Perpètua
Tel. 93 560 00 60
www.laperpetuenca.com
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#unitsperlhostaleria

divendres 27

Torrons

Polvorons

Pernils

Xarcuteria

Lots i Cistelles

* Oferta vàlida fins a fi 
d’existències. Per a tot els centres 
excepte Andalusia. Subjecte 
a l’estoc disponible al centre. 
Només per a compres realitzades 
al centre.

Consulta 
aquesta i altres 

promocions 
a la nostra APP

iOs Android
dte.dte.

exexclusiu per aclusiu per a
     professionals
     professionalsexclusiu per a
     professionals

Comerco, compromís
amb els professionals de 
l'alimentació i l'hostaleria

COMERCO GRANOLLERS

camí del Mig, 15 - Granollers 
Tel. 93 860 31 30 
www.comerco.es

Comerco és la 

insígnia amb la 

qual HD Coval-

co desenvolupa el 

model de cash& 

carry. Amb capi-

tal 100% nacional, 

té més de 80 anys 

d’experiència de-

dicats al mercat 

majorista d’ali-

mentació, fins al 

punt d'esdevenir un dels principals 

grups de distribució del país. La mida 

dels seus centres i la seva filosofia ofe-

reixen la comoditat, l’agilitat i la pro-

ximitat perquè Comerco sigui el vostre 

magatzem de referència. 

La firma atén més de 70.000 professi-

onals de l'hostaleria i l'alimentació grà-

cies als més de 100 cash&carry que hi ha 

a tot l'Estat. Ofereix la màxima qualitat i 

servei per garantir la rendibilitat dels 

negocis, i assessora els clients per trobar 

la millor solució a les seves necessitats 

professionals. Donada la situació actual, 

Comerco, amb la campanya #unitsper- 

lhostaleria vol ajudar un dels principals 

motors de creixement de l'economia del 

país, l'hostaleria. La marca s'ha unit a 

més de 60 fabricants líders i ofereix des-

comptes de fins al 25% en més de 250 

marques i 1.500 articles clau per al sector.

Si sou professionals de l’hostaleria, 

descarregueu-vos la seva app i uniu-

vos a Comerco!

SERVEIS

Per Nadal, Arderiu porta la 

tradició dels àpats de l'àvia
Aquest any tots hem hagut de fer canvis 

en el nostre dia a dia i el nostre tarannà 

habitual; d’anar a fer la cervesa amb els 

amics al bar de la cantonada, de tro-

bar-nos per gaudir d'un bon àpat amb 

els amics i familiars... Per això Carns Ar-

deriu vol aportar un punt de caliu tradi-

cional amb els canelons de la mestressa 

i els rodons de pollastre farcits, perquè 

aquestes festes, tot i que seran diferents 

per a moltes famílies, tinguin el punt de 

confort que recordi les tradicions.

Els canelons tradicionals de carn de 

pollastre, de porc i de vedella són rostits, 

com s’han fet sempre, presentats en sa-

fates amb llard, oli, cebes i alls... amb el 

mateix sabor que els rostits de les iaies, 

perquè els fan com la mestressa els ho va 

ensenyar, com ella ho va aprendre de la 

seva mare i àvies. I després cada cuinetes 

els pot acabar de preparar i servir amb 

el seu toc especial. Els rodons farcits de 

pollastre són un pollastre sencer sense 

ossos i farcit amb picada i els diferents 

complements per a cada un: pernil dolç i 

formatge, prunes i pinyons, pinya i pernil 

del país, figues i foie, dàtils i bacó. El clàs-

sic de prunes i pinyons agrada a tothom, 

petits i grans, i és el que fa més Nadal. El 

de pernil dolç i formatge és ideal per a la 

canalla, ja que per les festes hi ha plats 

que els nens no gaudeixen i amb aquests 

rodons sempre són feliços. I els de figues 

i foie per als qui vulguin donar-li un toc 

especial, i els de dàtils i bacó per als més 

llaminers. Hi ha un rodó farcit de pollas-

tre ideal per a cada taula, i cada cuinetes 

li pot acabar donant el seu toc personal 

amb la salsa i l’acompanyament. I per als 

que vulguin preparar algun plat especial, 

Arderiu ofereix tota mena de carn: llates i 

filets de vedella, llom per fer rosbif, porc 

duroc per fer llom farcits, espatlles i cui-

xes de cabrit, espatlles de xai, garrinets 

de Segovia, pollastres de pagès de l’Em-

pordà i de Lleida, ànecs, perdius, etc.

Per Nadal, a Carns Arderiu cada any 

es preparen per fer contents a tots els 

clients. A partir del 23 de novembre re-

partiran el seu famós calendari, aquest 

any amb receptes enviades pels matei-

xos clients. 

ÀPATS PREPARATS

L'Hotel Granollers i el seu restaurant La 

Gran Olla proposen un menú de 10 euros 

amb un arròs diferent cada setmana com 

a menjar per emportar. El servei s'ofereix 

de dilluns a diumenge, tant per dinar 

com per sopar. Les comandes poden 

fer-se cada dia de 9 a 12 h i recollir-se 

al mateix restaurant de 12.30 a 14.30 h. 

Fora del moment de restriccions actual, 

La Gran Olla ofereix un gran bufet, de 

dilluns a divendres, al millor preu i amb 

productes de temporada. El restaurant 

forma part de l'Hotel Granollers, un es-

tabliment modern i funcional situat a 

l'entrada sud de la ciutat, amb 72 habita-

cions i 5 sales de reunions amb capacitat 

per a 200 persones. A més, l'establiment 

disposa d'una terrassa tranquil·la, cò-

moda i fresca on se serveixen dinars, 

sopars, còctels, vins i copes; un espai 

adequat per compartir moments agra-

dables amb familiars i amics.

RESTAURANT LA GRAN OLLA

av. Francesc Macià, 300 - Granollers 
Tel. 93 879 51 00
www.restaurantlagranolla.com

RESTAURANTS

Menú d'arròs 

per emportar, 

a La Gran Olla

                    Menjar & Beure

CARNS ARDERIU

c. Juan de la Cierva, s/n - Canovelles 
Tel. 637 84 19 59 - 93 861 69 10 
www.arderiu.net
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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 

de les 20 h de dilluns a dissabte, i 

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, les 

Franqueses i altres indrets de la comarca. Ja ho vam 

fer per Sant Jordi amb la 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
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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 dimecres a diu-
menge 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 
685 835 725 (whatsapp i trucades)
93 840 58 65
Cuina argentina. 'Parrillas', 'combos' 
i ofertes a domicili. Comandes: tots 

els dies de 12 a 15 h, i divendres, dis-

sabte i diumenge nit, 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 · 93 849 51 53
Menjar casolà per emportar.

Instagram: bartrebol201

CAFÈ RESTAURANT MAS COLOMÉ 
Carrer Can Mas Colomé, 6 

LES FRANQUESES

LUIS BELMONTE: ASSESSORAMENT 
I FORMACIONS PER A L'HOSTELERIA

Un bon cafè pot alegrar un matí i posar la cirereta a qualsevol àpat. 
I un cafè que no sigui òptim pot deslluir-lo. Per aquest motiu, Luis 
Belmonte, asesor comercial de la distribuïdora Disbesa i tota una 
institució del cafè a la comarca, ofereix assessorament i formacions 
per a bars i restaurants. Luis Belmonte posa així tres dècades de 
coneixement al servei del sector per trobar "el blend més òptim per 
a cada tipus d'establiment". Podeu contactar-hi sense compromís 
al mail luisbelmontemarin@yahoo.es i al telèfon 638 31 35 51.
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CANOVELLES

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
Per rebre el menú diari per whatsapp 
truqueu o envieu missatge. Per endur.

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-
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.

LA BOTERIA DE CORRÓ
Carrer Sant Joaquim, 86 · Corró 
d'Avall · 93 849 44 24 
664 58 28 58 (whatsapp)

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. Espe-
cialitat, 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 migdies. Dilluns tancat.

THE BERVIS BAR
Carrer Llevant, 9-11 · Llerona
696 484 430 (telèfon i whatsapp)
Tapes, vermuts i menús. Per endur 
(nachos, braves, xips d'albergínia, 
paelles, mandonguilles 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 RESTAURANT EL RACÓ
Carrer de la Torregassa, 39
93 843 05 86
Esmorzars, cafeteria, dinars i so-
pars. També caps de setmana.
Instragram: @martamateosso

CAMPUS BAR
Avinguda Roca, s/n (al costat del 
camp de futbol Josep Costa)

665 585 747
Instagram: @campusbarametlla

EL MINI DE L'AMETLLA
Carrer Jeroni de Moragas, 14
93 141 18 66
Servei de recollida i a domicili. Menú 
migdies, carta Box i carta Burguer's. 
Tots els dies de 13.30 a 16 h i de 
20.30 a 22.30 h. Entrega: migdies a 
partir de les 14.30 h i nits a partir de 
les 20.30 h.
www.espaielmini.com
Instagram: @elmini_ametlla

LA GRANGETA BY FUENSY
Carrer Mossèn Jacint Verdaguer, 14
93 843 00 50 · 639 248 144
Entrepans, coques i plats especials. 
www.lagrangetabyfuensy.com
Instagram: @lagrangetabyfuensy

LA MASIA DE L'AMETLLA
Carrer de la Torregasa, 77
93 843 00 02
Comandes tots els dies de 9 a 20 h.  
Carta i menús disponibles al web. 
Entrants, arrossos, carns i peix.
www.lamasiarestaurant.com
Instragram: @lamasialametlla 

L'ESQUITX
Passatge Josep Arimon, 6, local 2
93 601 21 37 (de 19 a 23 h)
603 59 45 92 (fi ns a les 19 h)
Instagram: @barlesquitx

PIZZERIA CAN ARIAS
Carrer Sant Feliu, 67
691 835 382 (fi ns a les 19 h)
93 843 06 73 (a partir de les 19 h)
Entrants, espaguetis, pizzes, creps 
dolces i salades, postres. Opcions 
sense gluten.
www.pizzeria-can-arias.cat/carta
Instagram: @pizzeria_can_arias

PIZZERIA IL POMO EXPRESS
Carrer Pompeu Fabra 30, Local 21 
93 843 25 73
Pizzes artesanes per endur i a casa.
www.ilpomoexpress.com
Instagram: @ilpomoexpress

RESTAURANT SANT JORDI
Carretera C-17, km. 27 
(Centre Comercial) · 653 572 585
Cuina mediterrània i bar-cafeteria.
Instagram: @santjordibar

RESTAURANT LA FONTANA
Carrer Poeta Maragall, 1-3
93 845 76 06

#cuinesobertes No deixem que s'apaguin els fogons

    

Pizzeria i braseria. Amanides, pizzes 
i pasta. Carta disponible al web. 
www.restaurantlafontana.com
Instagram: @restaurant_lafontana

RESTAURANT LA PLAÇA BELLA
Plaça Vella, 1
93 843 17 94 
Espai gastronòmic.
facebook: Laplacabellarestaurant

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

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.

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)
Cuina de brasa, km. 0, tapes clàssi-
ques, 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
Pizza italiana. 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 LLERONA
Carrer Catalunya, 41· Llerona
625 619 396
Menú diari i esmorzars
Comandes de 7 del matí a 16 h.

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

L'AMETLLA
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dissabte i festius, 15 €. Menú fi xe 

11 h de 12 fi ns a les 22 h (o fi nalitza-

Cuina mediterrània. Arrossos i fi -
deuades, tapes, formatges d'afi na-

(Edifi ci Nec) · 93 861 82 09

cialitat, arrossos (caps de setmana) 

(nachos, braves, xips d'albergínia, 

amb motos elèctriques (es cobrarà 

Esmorzars, cafeteria, dinars i so-

migdies, carta Box i carta Burguer's. 

Entrants, arrossos, carns i peix.

603 59 45 92 (fi ns a les 19 h)

691 835 382 (fi ns a les 19 h)

Entrants, espaguetis, pizzes, creps 

Pizzes artesanes per endur i a casa.



Pizzeria i braseria. Amanides, pizzes 

Hamburgueses i pizza.

cili import mínim 12 € (suplement 15 

Entrepans de salsitxa, frankfurt i es-

Paelles i fi deuàs.

Hamburgueses, sandvitxos, amani-

arrossos i carn a baixa temperatura. 
Menú diari take away 12,50 € (menú 

li. Peus de porc a les fi nes herbes, 

canyella. Dos plats i postre (10 €). 

Horari de 9 a 23 h (fi ns a les 22 h els 

Pizza italiana. 

Menú diari i esmorzars

           LOCALITZA I CONTACTA AMB AQUESTS ESTABLIMENTS AL WEB CUINESOBERTES.CAT

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

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

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

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

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

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

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

CARGOLS EL PARQUE
Avinguda Gaudí, 73 · 93 842 01 34  
670 70 70 59 (whatsapp)
restaurantcargolselparque.com
Carta, cargols, arròs amb llamàntol 
Esmorzar i dinar. A domicili i endur. 
Instagram: coquinaria_

EL CAFÈ
Carrer La Placeta, 14 · 644 362 711
Begudes, tapes i entrepans per en-
dur. Menú diari. A les tardes a partir 
de les 16 h (l'horari pot variar).

EL PLA RESTAURANT
Carretera de Valldoriolf, km 0,5
93 879 16 31· 696 80 78 73
www.elplarestaurant.es/take-away
Slow Food. Menú diari per emportar. 
De dilluns a dissabte de 13 a 15 h.
Instagram: @el_pla_restaurant

LA CONFIANÇA
Carrer Anselm Clavé, 26
93 842 04 63 
Cuina mediterrània, mexicana i bo-
liviana. Begudes, plats combinats i 
entrepans. Menú diari i carta. Opció 
recollida (gratuïta) i a domicili (2 €). 
Obert de dimarts a diumenge de 9 
a 16 h i de dijous a dissabte també 
de 19 a 22.30 h. Consulteu carta a 
laconfi anza.carte.one. Instagram: 
laconfi anzabarrestaurant

LA PIZZERIA DE LA ROCA
Carrer Catalunya, 126, baixos
93 842 44 31 
653 813 201 (whatsapp)
www.lapizzeriadelaroca.es
42 pizzes a triar, pasta, amanides, pos-
tres casolans, begudes i vins (mosc-
to, lambrusco). A domicili i recollida 
de 20 a 23 h, de dijous a diumenge. 
Facebook: La-Pizzeria-de-la-roca
Instagram: @lapizzeriadelaroca

LA REPÚBLICA DE SANTA AGNÈS
Avinguda Gaudí, 83 
93 842 47 76 
621 243 720 (whatsapp)
Menú diari i de cap de setmana, bra-
sa, guisats, esmorzars de forquilla, 
entrepans, paelles i fi deuades (en-
càrrecs, mínim 2 persones), pollas-
tres a la llenya  (cap de setmana)i 
molt més per emportar. L'horari de 
comandes migdia és fi ns a les 11.30 
h. Obert de 8 a 16 h (dimarts tancat).
facebook.com/larepublicabar

MELARA RESTAURANT CAFETERIA
Carrer Nòria, 15 · 93 860 63 98
Plats combinats, entrepans, begudes, 
menú migdia. Esmorzars i dinars. 
Recollida a l'establiment.
Facebook: melara restaurante

RESTAURANT LES LLUMS  
Carrer Anselm Clavé, 53 
699 28 95 58 · 93 768 34 87

www.restaurantlesllums.com 
Cuina de mercat i de proximitat. Ser-
vei per emportar, caps de setmana.  
Instagram: restaurant_les_llums
Informació carta i horari per What-
sapp.

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, burgers. Per endur (es reco-
mana fer comandes 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).

LA ROCA

LLIÇÀ D'AMUNT

VILANOVA DEL V.
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  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

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:

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

PROGRAMACIÓ DESTACADA

20 NOVEMBRE 
(2.5 hores)
COM MUNTAR 
UNA EMPRESA 
Emprenedoria
Granollers Mercat

24 NOVEMBRE 
(8 hores)
DECÀLEG DE BONES 
PRÀCTIQUES PER 
SOBREVIURE 
ELS PRIMERS ANYS 
DE VIDA 
DE L’EMPRESA 
Empresa 
i emprenedoria
Granollers Mercat

25 NOVEMBRE 
(6 hores)
PITCH ELEVATOR
Empresa 
i emprenedoria
Granollers Mercat

27 NOVEMBRE 
(1 hora)
COM TROBAR 
LA NOSTRA 
EMPRESA IDEAL? 
Emprenedors
Granollers Mercat
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El Vallès Oriental va tancar el ter-

cer trimestre de l'any amb 11.611 

empreses, una xifra similar a la del 

trimestre anterior, però un 6,2% 

inferior a la registrada el mateix 

trimestre de l'any passat (769 em-

preses menys), segons les dades de 

l'Informe trimestral del teixit em-

presarial i mercat del treball elabo-

rat per la Cambra del Vallès Oriental 

i el Gabinet d’Estudis Econòmics de 

la Cambra de Barcelona. La recupe-

ració del teixit empresarial després 

de la forta caiguda del març "és gra-

dual i a un ritme lleugerament 

superior al de la mitjana catala-

na, tot i registrar caigudes simi-

lars", apunten des de la Cambra. 

Per sectors, i en comparació amb 

l'any passat, la indústria va caure un 

11,7%, seguida dels serveis (-5,4%) 

i la construcció (-3,6%). Només a 

l'agricultura, gairebé marginal, aug-

menten les empreses (+3,5%). Res-

pecte al segon trimestre, destaca 

l’increment als serveis (1,1%).

Segons la dimensió de les empre-

ses, el nombre de microempreses (fins a 10 treballadors i amb un pes 
del 83% a la comarca) va caure un 

7,1% el tercer trimestre en rela-

ció amb el mateix període de l'any 

anterior, seguit de les empreses mitjanes (-3,5%) i de les d’11 a 50 
treballadors (-1,8%). En compara-

ció amb el segon trimestre, creix 

un 6,1% el nombre d'empreses de 

més de 251 treballadors. En aquest 

MICROEMPRESES  Els negocis petits són els més afectats per tancaments

TEIXIT PRODUCTIU  LES EMPRESES INDUSTRIALS CAUEN UN 11,7% RESPECTE A L'ANY PASSAT

cas, tot i tenir un pes reduït sobre el total d’empreses (0,3%), ocupen 
el 16,3% dels assalariats totals de la comarca (19.008 persones).

Finalment, pel que fa als autò-

noms, el tercer trimestre n'hi havia 29.241, un 0,2% més que el trimes-tre anterior però un 0,6% menys 
que un any enrere. En comparació 

amb l’evolució anual de la mitjana catalana (-0,5%), el ritme de recu-

peració és similar, tot i que la cai-

guda del juny va ser menys accen-

tuada. També en relació amb l'any 

passat, els treballadors per compte 

propi es redueixen sobretot en la 

indústria (-2,9%), mentre que en la 

construcció i els serveis els nivells 

es mantenen estables.

7.682 persones en ERTO
El nombre d’assalariats augmenta 

un 2,6% el tercer trimestre res-pecte al trimestre anterior, fins als 
116.291, tot i que la xifra encara 

és un 1,5% més baixa que la que 

hi havia abans de la pandèmia. La 

dada inclou com a assalariats en 

actiu els treballadors que actual-

ment estan en situació d’ERTO –el 30 d’octubre hi havia 7.682 perso-

nes en ERTO a la comarca segons el 

Servei Públic d’Ocupació Estatal. 

Les microempreses són les
més afectades pels tancaments

Nova xerrada de Gran CentreCondis obre nou supermercat al passeig Colom Avui, dijous (20 h), al canal d'Instagram Live
de Gran Centre, tindrà lloc una nova xerrada

del cicle El Repte de Ser Persona. Anirà a  càrrec de Núria Puig, del Centre Shala Ioga, i 
tractarà sobre el moviment energètic del cos.

Supermercats Condis ha obert un nou establiment a Granollers sota l’ensenya Condis Express, amb una superfície de vendes de 170 m2. 
Situat al passeig Cristòfol Colom, 16, disposa de drogueria i perfumeria, 

congelats, fruiteria, forn de pa, i expositors de carnisseria i xarcuteria. 

L'horari és ininterromput de dilluns a diumenge de 8 a 23 h.

ECONOMIA

FORMACIÓ  LLUITA CONTRA LA BRETXA SALARIAL I L'ASSETJAMENT

El grup de distribució alimentària 

Sorli, amb seu a Granollers, ha pre-

sentat la Fundació Sorli amb l’ob-

jectiu d’impulsar la igualtat efecti-

va entre homes i dones en el teixit 

empresarial i un entorn laboral 

lliure de violències. La fundació ja 

compta amb 14 empreses i enti-

tats de diferents sectors –entre les 

quals l’Ajuntament de Granollers– 

que treballen en xarxa per assolir 

la igualtat de gènere a partir de 

la formació, l'acompanyament i 

la connexió d'empreses i entitats 

que comparteixen aquests valors. 

La fundació treballa per posar fi a 

la bretxa salarial entre dones i ho-

mes, l’atur i la precarietat laboral, 

així com a l’assetjament sexual a 

la feina. També per augmentar la 

presència de dones en càrrecs de 

responsabilitat i facilitar al màxim 

la conciliació, i ofereix formació a 

les empreses per elaborar i aplicar 

el protocol contra l’assetjament 

sexual i per raó de gènere. 

La fundació Sorli impulsa 

la igualtat en l'àmbit laboral

El tercer trimestre

es va tancar amb 116.291 

assalariats, incloses

7.682 persones en ERTO

El Centre d’Informació per a Tre-balladors Estrangers (CITE) de 
CCOO ha signat un conveni de 

col·laboració amb la Fundació El Xiprer i l’Associació per a la In-tervenció Social Integral Dimas 
per oferir assessorament legal en 

matèria d’estrangeria i formació 

de drets i coneixements laborals, 

coneixement de l’entorn i la soci-

etat catalana), estrangeria, nacio-

nalitat i lluita contra els prejudicis, 

així com més formació que es pu-

gui establir de comú acord. Per la seva banda, El Xiprer i Dimas pro-

mouran el coneixement dels drets 

laborals i la importància de la par-

ticipació sindical entre persones 

vinculades a les seves entitats. 

La Xarxa Acció Solidària (XAS) 

de CCOO de Catalunya inicia la 

8a campanya de recollida de jo-

guines. La campanya dura del 16 

de novembre al 18 de desembre 

amb el lema Cap infant sense jo-

guina. Com cada any, les joguines 

seran donades als centres de mà-

xima complexitat, a nens i nenes 

i famílies en risc d’exclusió social 

en col·laboració amb entitats i 

serveis socials. Enguany la cam-

panya té una importància especial 

a causa de la situació econòmica i 

social provocada per la pandèmia. 

El local de Granollers –carrer Pius XII, 5– serà punt de recollida de jo-

guines, que no podran ser sexistes 

o que fomentin la violència. i

Formació en

drets laborals per

a Dimas i El Xiprer

CCOO promou una 

recollida solidària 

de joguines

arxiu
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Clàusula sòl: encara pots 
reclamar si vas acceptar 
una rebaixa amb acord 
de no demandar

Milers de persones a tot l’Es-
tat espanyol van subscriure 
acords amb els seus bancs per 
tal de rebaixar la clàusula sòl 
de les seves hipoteques, que 
limita les baixades del tipus 
d’interès i els impedeix benefi-
ciar-se de disminucions en l’im-
port de la seva quota mensual. 
Les entitats financeres, però, 
van condicionar en molts ca-
sos aquesta rebaixa al fet que 
els clients signessin també un 
acord on es comprometien 
a no fer cap demanda futu-
ra per recuperar les quanti-
tats abonades indegudament. 
Aquests acords o pactes nova-
toris es van començar a oferir 
a partir de 2013, quan el Tribu-
nal Suprem va dictar la prime-
ra sentència que condemnava 
la possible abusivitat de la 
clàusula sòl, instant a la seva 
supressió de la clàusula però 
negant el dret a la devolu-
ció amb efectes retroactius
de les quantitats generades 
de més.  Els bancs van oferir 
aquests acords, intentant pro-
tegir-se front a una futura sen-
tència que desactivés la limita-
ció temporal dels efectes de la 
nul·litat de la clàusula sòl.

L’any 2016 va arribar la sen-
tència del Tribunal de Justícia 
de la Unió Europea (TJUE) que 
deia que els perjudicats tenien 

dret a reclamar la devolució 
de tots els diners que havien 
pagat de més sense cap res-
tricció temporal, contradient la 
tesi del Tribunal Suprem. L’Es-
tat espanyol es va veure obli-
gat a crear un mecanisme per 
afavorir la consecució d’acords 
entre els consumidors i les en-
titats que evités la previsible 
allau de demandes judicials i 
reconegués el dret a la devolu-
ció dels diners. 

En una altra sentència del pas-
sat mes de juliol, el TJUE consi-
dera que, de la mateixa forma 
que la validesa de l’acord per 
rebaixar la clàusula sòl està 
supeditada a l’obligació de 
transparència i informació per 
part de l’entitat, aquests matei-
xos requisits han d’aplicar-se 
a l’acord de renúncia d’acci-
ons legals. I en aquest sentit, 
el TJUE determina que només 
pot ser vàlid el compromís de 
no emprendre accions legals 
quan el banc pugui demostrar 
que va oferir informació sufi-
cient sobre les conseqüències 
econòmiques i jurídiques del 
pacte. Arran d’aquest pronun-
ciament, el Tribunal Suprem ha 
hagut de modificar la seva doc-
trina i admetre que malgrat un 
pacte per rebaixar la clàusula 
sòl pugui ser vàlid i transpa-
rent l’acord de renúncia d’ac-
cions judicials per part dels 
clients pot no ser-ho i ha de 
sotmetre’s a control judicial. 

Fins ara, aquests pactes havien 
impedit reclamar per la totali-
tat de les quantitats indeguda-
ment abonades a la major part 
de la gent que va acordar una 
modificació de la clàusula 
sòl amb anterioritat a 2017.
Ara, milers d’hipotecats que es 
van veure obligats a renunciar 
als seus drets tindran,  final-
ment, la possibilitat d’acudir 
als jutjats i reclamar tot allò 
que els correspon.

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

El Consell Comarcal i la Taula Va-
llès Oriental Avança (TVOA) han 
activat un web dels polígons d'acti-
vitat econòmica del Vallès Oriental 
per centralitzar les dades referents 
als 127 polígons de la comarca i 
per recollir informació sobre el 
sector industrial i les polítiques 
d’ocupació i suport a l’empresa. El 
nou portal –poligons.vallesoriental.
cat– recull, entre d’altres, l’oferta 
de naus i solars disponibles, dades 
estadístiques del teixit productiu i 
de l’activitat econòmica i el contac-
te de les associacions empresarials 
i dels serveis d’ocupació de cada 
municipi. També hi ha un recompte 
d’empreses de cada polígon, l’ocu-
pabilitat de cada un d’ells, les ca-
racterístiques de les parcel·les, els 
serveis i subministraments de què disposen i informació de la �isca-
litat de cada municipi i de l’acces-
sibilitat i mobilitat a cada polígon, 
entre d’altres. Tota la informació es 
pot segmentar per municipi o per 
polígon industrial, i també hi ha un 
mapa interactiu amb la localització de cada empresa i una breu �itxa 
tècnica de cadascuna. “Volem que 

sigui un portal dinàmic i que es 

vagi actualitzant contínuament”, 

deia Albert Marañón, tècnic de 
Desenvolupament Local del Con-
sell Comarcal. “Per això hi ha un 

formulari al mateix web perquè 

les empreses actualitzin les da-

des que tenen associades”.

EL WEB  Amb un mapa interactiu i dades dels 127 polígons de la comarca

TEIXIT PRODUCTIU L'EINA HA DE FACILITAR LA CREACIÓ DE SINERGIES ENTRE LES EMPRESES

El web pretén contribuir a la di-
namització dels polígons i el sector 
industrial de la comarca, així com 
a la captació de noves activitats 
econòmiques i el creixement de les 
ja existents. “Una empresa, quan 

vol invertir, vol informació clara, 

ordenada i comparable”, deia 
Jordi Manils, conseller de Promo-
ció Econòmica i Estudis del Consell 
Comarcal, qui també indicava que 
el portal permet la cooperació en-
tre municipis i reforça el compro-
mís de la TVOA amb la indústria i el 
teixit productiu del Vallès Oriental.

Una eina útil i operativa
Eva Menor, en nom de la Diputació 
de Barcelona, apuntava que aquest 
és “un projecte de valor afegit”

que ha d’afavorir les inversions 

i permetre a les administracions 
disposar d’unes dades molt relle-
vants per incorporar a les seves 
agendes urbanes. Des de les enti-
tats empresarials, Joan Carles Basi, 
delegat territorial de Pimec, asse-
gurava que “amb aquesta eina 

el Vallès Oriental es posa en el 

mapa industrial de Catalunya”

i que el portal “posarà a l’abast 

de les empreses informació de 

l’activitat econòmica del seu en-

torn, cosa que facilitarà la crea-

ció de sinergies entre elles”. En 
la mateixa línia, Joaquim Colom,  
de la UEI, expressava que “calia 

una eina que centralitzés tota la 

informació existent” i augurava 
que “portarà riquesa al territori 

i un creixement industrial molt 

important”. X.L.

Un web centralitza la informació 

de polígons per atraure inversió

L’oferta immobiliària de naus i 
solars als polígons del Vallès Ori-
ental no remunta després de la 
caiguda registrada el passat mes 
de març. Segons l’informe de l’Ob-
servatori de Polígons d’Activitat 
Econòmica del Vallès Oriental 
corresponent al tercer trimestre 
d’enguany, al setembre hi havia 
a la comarca 1.194 naus i solars 
disponibles. Per municipis, Grano-
llers continua liderant el rànquing 
de naus i solars en venda o lloguer 
amb 196 ofertes, tot i que registra 
una reducció del 10,5% respecte 
al trimestre anterior. El segueixen 
les Franqueses, amb 109 ofertes i 
un 6% menys que el juny passat, i 
Llinars, Lliçà de Vall i Parets, amb 
unes 90 ofertes cadascun. 

A diferència de fa uns mesos, 

abans de la pandèmia, la majoria 
d’aquestes naus i solars dispo-
nibles són en règim de lloguer, ja 
que actualment hi ha més movi-
ment en el mercat de lloguer que 
no pas de venda. El preu mitjà 
dels lloguers segueix a l’alça des 
de principis d’any. L’augment pro-
gressiu del preu va caure al juny 
per un excés de sostre disponible, 
però al juliol va tornar a pujar. Ac-
tualment, el preu mitjà del lloguer 
de naus i solars a la comarca és de 
3,94 euros per metre quadrat, tot 
i que Granollers i les Franqueses 
registren preus mitjans entre els 4 
i els 4,50 euros per metre quadrat.

En canvi, en règim de venda, 
el sostre total ofert disminueix i 
els preus es mantenen estables a 
l’entorn dels 573 euros el metre 

Baixa l'oferta de naus i
solars en venda i lloguer

quadrat. Els municipis amb preus 
més elevats són Santa Eulàlia de 
Ronçana (766 €/m²), Llinars del 
Vallès (740 €/m²) i Canovelles 
(689 €/m²). A Granollers els preus 
oscil·len entre els 600 i els 680 eu-
ros per metre quadrat, mentre que 
a les Franqueses el preu mitjà de 
venda és inferior als 600 €/m². La 
disminució de naus i solars en ven-
da fa preveure un increment de 
preus els pròxims mesos, com de 
fet ja s’ha començat a notar lleuge-
rament durant el tercer trimestre.

Sòl industrial pendent
Actualment, al Vallès Oriental hi 
ha 286,74 hectàrees projectades 
com a sòl industrial pendents 
de desenvolupar, que suposen el 
12,2% de les 2.343 hectàrees que 
actualment ocupen els polígons 
d’activitat econòmica al Vallès Ori-
ental. Granollers, amb un 22,9% de sòl quali�icat pendent de desen-
volupar, encapçala el rànquing de 
municipis de la comarca. ❉

CONSELL COMARCAL
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Torneig de tenis de Nadal al BelullaApp a les Franqueses per a l'assistència esportiva
El Nou Tenis Belulla preveu celebrar el 

Torneig Estatal de Nadal de Tenis a partir del 

19 de desembre amb un total de 800 euros 

en premis. Les categories són les d'absolut, 

juvenil i màster 40 i 50. 

El Patronat Municipal d'Esports de les Franqueses, dins les accions 

incloses al Pla de Xoc contra la Covid-19, ha posat en marxa una 

l'aplicació mòbil Fullresponsable.cat perquè els clubs i les entitats 

esportives puguin portar un control d'assistència. L'objectiu és 

configurar llistats rigorosos i detectar ràpidament casos de la Covid-19.

El KH-7 Granollers haurà de tirar 

de treball, enginy o èpica per pas-

sar la tercera ronda de l'European 

Cup contra l'Elx. Al partit d'anada 

les granollerines van anar de més 

a menys, i per a la tornada neces-

sitaran mostrar la seva millor ver-

sió i capgirar l'eliminatòria, que 

ara està quatre gols a favor de les 

alacantines, 26 a 22. 

Tot i aquesta situació, el KH-7 

va plantar cara i en moments del 

partit va portar la iniciativa. "Hem 

tingut dues setmanes amb mol-

tes jugadores que han passat 

la Covid-19 i hem afrontat el 

partit intentant recuperant la 

millor forma física possible, 
per afrontar dimecres el partit 

de Porriño i el d'Elx", explica el 

tècnic Robert Cuesta, que consi-

HANDBOL | European Cup  LES DE ROBERT CUESTA VAN PERDRE L'ANADA, 26 A 22

derava que l'equip té possibilitats 

de passar ronda: "no hem de so-

miar en la remuntada, hem de 
treballar".

El KH-7 ha comptat amb una 

setmana per preparar el decisiu 

duel al Palau d'Esports de diu-

El KH-7 necessita remuntar 
per passar ronda contra l'Elx

El Fraikin BMG es confina 
fins a la pròxima setmana

Asobal  L'EQUIP GRANOLLERÍ AJORNA QUATRE PARTITS

El Comitè Nacional de Competició 

de la federació espanyola d'hand-

bol ha confirmat, a petició del BM 

Granollers, l'ajornament de fins a 

quatre partits d'aquest mes que 

estaven previstos fins al 25 de no-

vembre. Aquesta sol·licitud s'ha 

donat després que un jugador del 

primer equip hagi donat positiu 

per Covid-19. 

Segons explica el club, durant 

el viatge de dimecres passat a Lo-

gronyo es va activar el protocol i 

es va ordenar el confinament de 

la resta de la plantilla –jugadors 

i cos tècnic– com a mesura inclo-

sa dins les directrius establertes 

per les autoritats sanitàries de 

CatSalut perquè hi havia un juga-

dor que presentava símptomes de 

coronavirus. Poc després, se li va 

realitzar una prova PCR, que ha 

confirmat el positiu. 

BMG-Barça
La represa competitiva del Fraikin 

podria ser el pròxim 28 de novem-

bre amb el duel contra el Barça al 

Palau d'Esports, que està previst 

retransmetre'l pel canal Gol.  

menge. "Ens veiem capaces de 

remuntar al Palau d'Esports; 

som conscient de les errades 

que hem fet, de les coses que no 
hem fet bé i de les que sí. Hem 
tingut una setmana per poder 

analitzar el partit i preparar-lo 

de la millor manera", relata 

Cuesta, que té com aval la imma-

culada dinàmica de victòries en la 

Divisió d'Honor femenina i ocupa 

el lideratge virtual del grup B amb 

10 punts.  JL.R.B.

El CBG s'estrena 
amb derrota a Lliçà

No va ser el millor debut del CB 

Granollers en la tornada a la Lli-

ga d'EBA. El Granollers va perdre 

el derbi vallesà a la pista del Lliçà 

d'Amunt, per 79 a 59, que va te-

nir un percentatge alt en triples, 

11 de 22, el 50%, que va suposar 

un maldecap pels granollerins. 

Aquesta setmana el CBG de Ricard 

Ventura no jugarà perquè hi ha 

setmana de descans competitiva 

–s'aprofita per jugar partits ajor-

nats– i tornarà el 28 de novembre 

contra el CB Consell, que ha per-

dut aquesta jornada contra el DM 

Group Mollet (59-69).  

BÀSQUET| Lliga EBA

Federacions i 
clubs, a l'espera 
de la desescalada

Les federacions esportives catala-

nes i els clubs estan a l'espera de 

conèixer com serà el document 

definitiu del pla de desescalada de 

la Generalitat de Catalunya. Ara 

per ara, els diferents ens federa-

tius han comunicat les seves pro-

postes en la desescalada esporti-

va catalana, que des del passat 17 

i 18 d'octubre no hi ha activitat 

esportiva. 

Una de les primeres federaci-

ons en pronunciar-se va ser la 

Federació Catalana de Futbol, que 

ha previst la represa de partits de 

futbol i futbol sala el 5 i 6 de de-

sembre. Tanmateix, la federació 

d'handbol, que creu oportú re-

prendre la competició el 5 i 6 de 

desembre, tot i que segons el seu 

calendari no hi ha cap jornada as-

signada, s'aprofitaria per celebrar 

partits ajornats. 

Pel que fa a la federació de bàs-

quet, va més enllà i no preveu 

reprendre les competicions cata-

lanes fins al 16 i 17 de gener del 

2021. A més, es refarien els ca-

lendaris amb un màxim de 5 o 6 

equips.  

Totes aquestes decisions, se-

gueixen a l'espera del pla de de-

sescalada que preveu el Govern 

català per a les pròximes setma-

nes, en l'àmbit esportiu.  

KH-7 - BM ELX

Diumenge, 22 - 19.30 h Granollers

FUTBOL | Tercera Divisió

L'EC Granollers 
contra l'Horta 
de Víctor Valdés

L'EC Granollers rebrà diumenge 

l'Horta de l'exjugador profes-

sional Víctor Valdés. El conjunt 

barceloní ocupa el setè lloc amb 

cinc punts després de sumar una 

victòria i dos empats en cinc jor-

nades. De fet, l'únic triomf va ser 

en la primera jornada contra el 

Banyoles (1-0). La jornada passa-

da va perdre contra la Grama, per 

1 a 2. Pel que fa L'ECG, ocupa el 

cinquè lloc amb sis punts i la jor-

nada passada va asolir un empat 

al camp del Sants (2-2). 

EC GRANOLLERS - UA HORTA

Diumenge, 22 - 12 h Granollers

BMG

VÍCTOR VALDÉS

DERROTA Un dels temps mort demanats a la pista d'Elx

fcB
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Pol Espargaró afrontarà el cap 

de setmana amb el Gran Premi 

de Portugal, la seva última cur-

sa amb el Red Bull KTM Factory, 

abans d'unir-se a l'equip d'Honda, 

al costat de Marc Márquez. El pilot 

granollerí posarà punt final a qua-

tre temporades amb la factoria de 

KTM, sent aquesta última la millor  

des que hi va aterrar el 2017. 

Aquesta campanya, el pilot ha 

signat ja cinc podis, de fet, tots cinc 

són terceres posicions. D'aquests, 

en les dues últimes curses al Cir-

cuit de Xest, Pol va pujar al podi, 

signant actuacions de mèrit, que li 

valen per ocupar ara el setè lloc de 

la classificació general amb 122 

punts, a tan sols 5 del quart lloc de 

Maverick Viñales.  

Pel que fa Aleix Espargaró 

(Aprilia Racing Team Gresini), va 

MotoGP  EL PILOT GRANOLLERÍ HA SIGNAT JA CINC PODIS

millorar a Xest amb un novè lloc 

en cursa i ocupa el 17è de la clas-

sificació general amb 34 punts.  

ktm

POL ESPARGARÓ

Racing Wekeend  NICOLAS MILAN VENÇ LA CLIO CUP ESPANYA

Victòria de Kas Kaverkort a l'F4

El Racing Weekend s'ha acomiadat del Circuit de Barcelona-Catalunya 
amb una jornada que ha tingut l'automobilisme de protagonista. El nivell 
present s'ha fet latent en cadascuna de les curses celebrades, plenes 
d'avançaments i emoció.  L’F4 Spanish Championship ja havia triat al seu 
campió, Kas Haverkort, mentre que la Clio Cup Espanya ho feia diumenge, 
i li donava una nova corona a l'experimentat Nicolas Milan. L'holandès Kas 
Haverkort (MP Motorsport) ha signat una temporada brillant a l'F4 Spanish 
Championship, i va posar-hi la cirereta amb la victòria al Circuit.

circuit

Belén García serà a les W Series 

el 2021. Encara que era d'espe-

rar, no ha estat fins ara quan la 

sèrie ha confirmat que les pilots 

que havien de disputar la tempo-

rada 2020 seran les mateixes que 

competiran a la propera de 2021. 

D'aquesta manera, la vallesana 

s'assegura una plaça en el cam-

pionat internacional femení, que 

aquest dijous ha anunciat la seva 

associació amb la Fórmula 1 per 

l'any vinent i successius. 

Tal com han fet públic les dues 

parts, F1 i W Series compartiran 

protagonisme en vuit esdeveni-

ments. En el cas del campionat 

femení, com a carrera de suport 

de la categoria reina. Un aparador 

de luxe per a una jove pilot que 

vol arribar al més alt. "És un reco-
neixement molt important, ens 
donarà molta més credibilitat 
i visibilitat. A la fi, el que vam 
guanyar sobretot és que ens pu-
guin veure al pàdoc més pres-
tigiós del motorsport i que es 
parli més de nosaltres", assegu-

ra Belén García, que fa exactament 

un any conqueria el Trofeu Feme-

ní de l'F4 Spanish Championship, 

i tenia previst fer el salt aquest 

2020 a la prestigiosa competició 

exclusiva per a dones.

"És la millor notícia que podia 
rebre. Tornar als monoplaces, 
ara mateix, ho significa tot per 

MOTOR | Automobilisme  ACABA SETENA A L'ESTATAL DE KARTS

a mi", reconeix García. "No ha es-
tat un any fàcil per a ningú, es-
tar tant de temps aturada et fa 
posar les coses en perspectiva. 
Ara li dono molt més valor al fet 
de poder ser al W Series 2021", 

explica la pilot. 

Setena posició a l'estatal
La vallesana va tancar el cap de 

setmana la seva participació al 

Campionat d'Espanya de Kàrting 

amb un setè lloc, que millora la 

desena posició que va assolir el 

2018. García va ser cinquena en 

una de les curses i en l'última va  

haver d'abandonar.  

arxiu

BELÉN GARCÍA

Belén García competirà 
a les W Series el 2021

CICLISME | Formació

Tres jornades de 

portes obertes a 

l'Escola de Ciclisme

LES FRANQUESES. La futura Escola 

de Ciclisme de les Franqueses s'es-

trenarà el darrer cap de setmana 

de novembre amb una jornada de 

portes obertes a les instal·lacions 

que s'estan adequant al polígon 

industrial del Pla de Llerona, entre 

els carrers d'Holanda, de Suècia i 

d'Alemanya. Els dies 28 de novem-

bre i 5 i 12 de desembre, aquest 

solar de 1.600 metres quadrats 

s'estrenarà amb la posada en mar-

xa de les primeres instal·lacions de 

l'escola durant el matí, a partir de 

les 10 h. Aquestes jornades estaran 

subjectes a la situació sanitària i la 

normativa vigent. 

S'hi duran a terme activitats 

adaptades a les edats i al nivell 

dels participants amb sessions 

de jocs, d'habilitats, de tècnica, 

tallers i campus per a ciclistes o 

futurs ciclistes a partir de 4 anys.

El Patronat Municipal d'Esports 

de les Franqueses, amb la col·la-

boració de la Unió Ciclista les 

Franqueses, està treballant per te-

nir l'Escola Municipal de Ciclisme 

a principis de 2021. De moment, 

s'ha construït un Pump Track, un 

circuit per a bicicletes amb salts i 

ressalts que permet la pràctica de 

la BMX, i un minicircuit per a bi-

cicletes de BTT que s'estrenaran 

durant les tres jornades portes 

obertes.  

cNG

WATERPOLO | Primera Divisió  GUANYA A MADRID, 14 A 15

PISCINA  La plantilla granollerina després de guanyar a Madrid

El CN Granollers de waterplo va 

estrenar-se a la Primera Divisió 

d'enguany amb victòria contra 

l'equip madrileny AR Concepción 

Líneal, per 14 a 15. El quart gol de 

Josep Colominas a un minut del fi-

nal per posar el 13 a 15, va ser de-

cisiu per celebrar la primera vic-

tòria granollerina de la campanya. 

El CNG, que no havia pogut en-

trenar-se amb normalitat les set-

manes anteriors per les restricci-

El CNG busca el segon triomf 

a casa contra el Sevilla

ons per la Covid-19, va mostrar 

una molt bona versió i físicament 

va competir fins al final. Abans del 

descans, el Granollers havia asso-

lit un avantatge màxim de quatre 

gols, 4 a 8, però a la represa els 

locals van empatar fins a dos cops. 

El CNG ocupa el tercer lloc del 

grup A de la Primera Divisió amb 

tres punts, empatats amb Brains, 

Rubí i Horta, que són primer, se-

gon i quart, respectivament. Dis-

sabte, el CNG rebrà el Waterpolo 

Sevilla, que a finals d'octubre va 

jugar un partit amb derrota contra 

l'Horta (10-8). L'equip granollerí 

afrontarà el duel amb dinàmica de 

partits i amb dues setmanes com-

pletes d'entrenaments.  jl.r.b.

CNG - SEVILLA 

Dissabte, 21  16.15 h Granollers

Pol Espargaró s'acomiadarà de 

KTM al gran premi de Portugal

FUTBOL | FC Barcelona

Antoni Bassas, a 

la precandidatura 

de Víctor Font
El periodista Antoni Bassas serà 

el número 2 de la precandidatura 

de Víctor Font a la presidència del 

FC Barcelona, per a les eleccions 

previstes per al 24 de gener. L'em-

presari granollerí suma un segon 

nom en la candidatura Sí al Futur! 

Després de l'anunci de Toni Na-

dal, ara ha presentat Bassas, que 

va ser el codirector del mític pro-

grama de TV3, Aquest any cent, 

sobre el centenari del Barça, i és 

una de les cares reconegudes del 

periodisme català. Antoni Bassas 

faria tasques executives del gabi-

net de presidència i també estaria 

vinculat a l'àrea institucional, el 

departament de comunicació i la 

Fundació del club. A més, el perio-

dista seria el responsable d'orga-

nitzar els actes del 125è aniversa-

ri del FC Barcelona.  
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cng
La cursa solidària CNG4Camins 

s'ha reconvertit, en la seva segona 

edició, en virtual. A diferència de 

l’any anterior, enguany no hi ha 

una distància fixa com tampoc hi 

ha una data i hora determinada. El 

que es proposa és que fins al 20 de 

desembre es realitzin 4 segments, 

on a cada tram els corredors hau-

ran d’esprémer-se al màxim per 

fer el millor temps possible, que 

es veurà reflectit en una classifi-

cació final. 

Les inscripcions de la cursa vir-

tual ja s'han obert i des d'aquest 

dilluns, fins al 20 de desembre, ja 

es pot realitzar la prova on line. La 

cursa funcionarà amb l’aplicació 

per a telèfons mòbils Strava, que 

haurà de tenir cada corredor, i 

s'haurà de vincular  amb la plata-

forma de classificacions Segment-

Peaks. "Per mantenir l’essència 

de la primera edició, els seg-

ments també transcorren per 

CURSA POPULAR  LES INSCRIPCIONS ESTAN OBERTES, AMB UN PREU DE 4 EUROS, I ES PODEN FER FINS AL 20 DE DESEMBRE

La cursa CNG4Camins es posa 
en marxa en format virtual

SEGMENTS  Un dels moments de la cursa del 2019

camins i algun corriol dels mu-

nicipis de Granollers i Vilanova 

del Vallès, i es proposa que es 

tingui el pavelló de Can Bassa 

com a línia de sortida", detalla 

Jordi Mas, director executiu del 

CNG, tot i que es dóna total lliber-

tat als corredors, que per partici-

par només tenen com a requisit 

indispensable passar pels quatre 

segments "significatius de la 

cursa", diu Mas. 

Orientació

L'OnCodines crea la 

prova FontCodines 

que ha de passar 

per punts d'interès

L’ajornament de l’OnCodines Trail 

fins al març de 2021 ha fet que 

des de l’organització dels 11 mu-

nicipis implicats –entre els quals 

Granollers i les Franqueses– es 

plantegi un joc esportiu d'orienta-

ció i estratègia per equips, anome-

nat FontCodines. La cursa virtual 

es podrà realitzar des d'aquest 

divendres i fins al 31 de desembre 

amb un preu de 20 euros –gratuïta 

pels inscrits a l'OnCodines Trail–. 

La prova és un repte esportiu a 

realitzar en equips d’entre 2 i 6 

persones, que consisteix a obtenir 

la màxima puntuació possible en 

un màxim de 5 hores. Els punts 

s’obtenen fent quilòmetres i lo-

calitzant diversos elements dels 

boscos del nostre entorn.

Amb orientació i estratègia cada 

equip s’haurà de muntar un recor-

regut pels voltants del seu poble o 

bé de lloc que esculli, si les normes 

sanitàries del moment permeten 

la mobilitat, on pugui obtenir pun-

tuació d’uns punts d’interès que 

formen part del joc. Amb l’objectiu 

d’aconseguir el màxim de punts 

possibles en un temps màxim de 

5 hores. Els punts s’obtenen loca-

litzant construccions com ermites, 

castells, molins o fonts, l’element 

que dóna nom al joc i, alhora, un 

dels que dóna més puntuació. Un 

altre element que dóna puntuació 

és el Punt OnCodines, que és l’edi-

fici de l’ajuntament de cadascun 

dels municipis per on transcorrerà 

el repte OnCodines Trail al març.

Per capturar els elements cal-

drà que els participants els facin 

una foto i l’adjuntin amb el track 

del seu recorregut juntament amb 

una fitxa que trobaran al web quan 

s’apuntin (oncodinestrail.cat).  

S'ajorna per segon cop El Tast 

Solidari, fins al 19 de desembre

DONACIÓ DE PROP DE 10.000 EUROS A L'HOSPITAL

El Tast Solidari, de l'AE Mitja, 

s'ha tornat a posposar a causa de 

les restriccions per la Covid-19. 

La cursa granollerina, de 10 km, 

s'ajorna fins al 19 de desembre. 

"Si per aquella data no és possi-

ble fer-lo, llavors el suspendrí-

em definitivament", ha informat 

en un comunicat l'organització de 

la cursa. El Tast de la Mitja, amb 

un total de 10 quilòmetres de re-

corregut per Granollers, s'havia 

previst pel 31 d'octubre, però es 

va haver d'ajornar fins al 21 de 

novembre. Ara, els responsables 

tornen a posposar-la fins al dis-

sabte 19 de desembre. 

A més, la prova atlètica es va 

plantejar amb l'objectiu de pro-

porcionar respiradors a l'Hospital 

General de Granollers, i el 19 de 

desembre finalment es farà entre-

ga de la donació al centre sanitari: 

prop de 10.000 euros.  

El Club Atlètic preveu el Cros 

Internacional el 6 de desembre

L'ENTITAT VALORA L'OPCIÓ DE LIMITAR ELS PARTICIPANTS

El Club Atlètic Granollers (CAG) 

preveu celebrar la 54a edició del 

Cros Internacional Ciutat de Gra-

nollers el 6 de desembre. La cursa 

encara no té les inscripcions ober-

tes, però aviat s'obriran "un cop 

decidim si es posaran limitaci-

ons de participació en les cate-

gories o no", admet el president 

del club granollerí, Joan Cutrina, 

qui adverteix que és possible que 

només participin atletes federats. 

Tot i que la disputa de la cursa 

està subjecte a la situació sanità-

ria, el club confia tirar endavant 

amb una de les proves del calen-

dari de cros amb més renom des-

prés d'haver celebrat amb èxit 

el Campionat d'Espanya sub-16 

d'atletisme. "Vam reunir prop 

de 800 atletes. Estem preparats 

per tirar-ho endavant amb to-

tes les mesures de seguretat", 

assegura Cutrina.   JL.rodríguez b. 

Solidaritat

El preu de la inscripció és de 4 euros, 

que inclou un esmorzar a la cafeteria 

del CNG i premis pel millor de cada ca-

tegoria masculina i femenina, a més es 

col·labora amb 1 euro per la cursa soli-

dària, que enguany sevirà per recaptar 

fons per a La Marató de TV3 dedicada en 

la recerca de la Covid-19. 

PER CADA INSCRIT, 
1 EURO A LA MARATÓ

Dels quatre segments marcats 

de la cursa virtual, hi ha dues 

pujades i dues baixades. El pri-

mer segment és la pujada del Tú-

nel-Montserrat Montero, amb una 

distància de 0,51 quilòmetres i 

un desnivell del 7,3%; el segon, la 

baixada de les Arrels, de 0,27 km 

i -8,1%; el tercer, la baixada de 

l’Hotel, amb 0,17 km i -15,4%; i el 

quart, la pujada fins a les Antenes, 

de 0,59 km i 7,5%. En total, s'ha 

de fer una distància d'1,5 quilò-

metres i un desnivell acumulat de 

133 metres.  JL.rodríguez b. 
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CULTURA

Visita comentada en líniaLa Gralla convida a xerrar amb Núria Esponellà
La visita comentada prevista per dissabte (12 h) 

a l'exposició Las muertes chiquitas de Mireia Sallarés es farà, �inalment, en línia, a través de  
la plataforma zoom –trobareu l'enllaç a l'apartat 

de l'exposició del web panoramicgranollers.cat–.

La llibreria La Gralla ha organitzat per dimecres (18.30 h) una 

conversa entre els lectors i l'escriptora Núria Esponellà, autora 

de l'Ànima de tramuntana (Columna) –darrer Premi Prudenci 

Bertrana–. Les restriccions de la Covid-19 han fet programar l'acte 

a l'Instagram live de la @llibreriralagralla.

Veus participa a l'acció de 

la Nit dels Museus virtual
Les restriccions per la pandèmia 

van fer reformular l'activitat que 

el Museu de Granollers tenia pre-

vista per commemorar la Nit dels Museus. Així, no es va voler re-nunciar a l'experiència artística i 
musicals a l'entorn de l'exposició 

d'escultures Objectes personalsdel granollerí Efraïm Rodríguez, 
amb la participació del cor Veus.

La proposta, doncs, ha hagut de 

ser virtual i, des de dissabte, es 

pot veure al canal de YouTube del 

Museu de Granollers. A banda de 

la música interpretada per la for-

mació infantil de la Societat Coral 

Amics de la Unió, la intervenció de 

la Nit dels Museus inclou una en-

trevista de la directora del Museu, Glòria Fusté, amb l'autor. Efraïm Rodríguez explica com les obres 
de la mostra són representatives 

GRANOLLERS. En nom de la ferida
és el nom del disc que es publicarà 

aquest divendres fruit d'una nova 

col·laboració entre la cantautora 

granollerina Ivette Nadal i el com-

positor i multiinstrumentista de la 

Catalunya Nord Pascal Comelade.

El 2018, Nadal va celebrar 10 anys de discogra�ia, amb un es-
pectacle amb Comelade al Teatre 

Auditori de Granollers i el treball 

conjunt al disc Arquitectura pri-
mera –que revisa el repertori dels �ins llavors quatre treballs dis-cogrà�ics de Nadal amb nous ar-
ranjaments–. Ara la nova trobada 

ha servit per fer un disc a quatre 

mans, a piano i veu, en el qual la 

poesia encara pren més força. 

"De les trobades neix un vincle 

fort d'amistat, àpats, records i 

moments en què la música i la 

lletra s'agermanen per parlar 

amb sinceritat i radicalitat de la 

ferida original", explica Nadal al 

seu web.

En nom de la ferida compta amb 

12 peces, entres les quals s'han 

musicat poemes propis i també inclou cançons dels dos, així com 
tres versions –un nou arranjament 

de No sé on de Pj Harvey (Love to 
soon, una cançó que la cantant 

anglesa i Comelade van gravar el 

I.N.

IMATGE PROMOCIONAL  Pascal Comelade i Ivette Nadal publicaran divendres 'En nom de la ferida'

MÚSICA LA CANTAUTORA GRANOLLERINA HA PUBLICAT 'EN NOM DE LA FERIDA'

Ivette Nadal torna a trobar-se 

amb Comelade en un nou disc

1998) amb lletra inèdita d'Enric 

Casasses; Passejant per Barcelona 
de Quico Pi de la Serra, i Has vist 
la pluja?, una versió en català dels Creedence Clearwater Revival.

Nadal destaca també el disse-

nyador Josep Abril com a "tercera 

peça clau del projecte", que ha 

creat la caràtula del disc –amb una 

tela esquinçada i el nom escrit en guix–, així com una samarreta.
Es tracta d'un disc autoeditat, d'edició limitada, que �ísicament 

es podrà adquirir al web pascalco-
melade.ivettenadal.com, així com 
també les samarretes de marxan-

datge. M.ERAS

ART EXPERIÈNCIA A L'EXPOSICIÓ D'EFRAÏM RODRÍGUEZ
MUSEU

EFRAÏM RODRÍGUEZ  Conversa en el vídeo amb la directora del Museu

www.rojasiassociats.com

VIATGES I ASSEGURANCES
OBERT 

De dilluns a divendres

de 9.00 a 13.30 h

i de 16.00 a 19.00h

de la darrera dècada de la seva 

trajectòria, amb una presència 

important de la infantesa. "El nen 

serveix com a bon suport per 

representar moltes sensacions 

que tots tenim", diu l'escultor, 

que intenta interpel·lar l'especta-

dor amb personatges a mida real 

fets amb fusta. 

Fusté repassa les sensacions 

davant de diferents peces exposa-

des, algunes de les quals també fan 

imaginar l'espai on seria el perso-

natge. La gravació també incorpora imatges del procés creatiu de Ro-dríguez, així com de les eines que 
utilitza, amb música del cor Veus 

–dirigit per Josep Vila–, que inter-

preta peces de Britten (A Ceremony 
of Carols) i Rutter (Dancing Day) –i que �inalment, no va poder ser gra-
vat en directe al Museu–. 
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El músic franquesí de prestigi in-

ternacional Claudi Arimany (Gra-

nollers, 1955), ha tancat l'obra en-

registrada més gran feta mai per un flautista, ja que ha recollit totes 
les partitures que ha pogut trobat 

dels germans polonesos Franz i 

Karl Doppler, compositors del se-

gle XIX i fundadors de l'Orquestra 

Filarmònica de Viena.La integral de música per flauta 
dels germans Doppler inclou 12 

CD enregistrats entre els Estats 

Units i Catalunya –concretament 

als estudis d'Albert Moraleda a la 

Garriga–, i editats pel segell dis-cogràfic austríac Capriccio. Els CD 
compten amb altres solistes i amb 

orquestres, bàsicament catalanes 

o de la resta de l'Estat.Arimany va iniciar el projecte 
el 2007, quan va decidir recopilar 

l'obra dels Doppler per tenir un 

nou repte i ampliar el repertori a 

autors que normalment no li de-manaven. De fet, aquest projecte 
s'emmarca també en el vessant de 

Claudi Arimany enllesteix la publicació 

de l'obra integral dels germans Doppler
arxiu

MÚSICA  EL FLAUTISTA FRANQUESÍ DE PRESTIGI INTERNACIONAL HA DEDICAT MÉS D'UNA DÈCADA A RECUPERAR LES PARTITURES

CLAUDI ARIMANY  Ha actuat sovint a Granollers i les Franqueses, on viu

L'escenari obert 

del Gra es trasllada 

a les xarxes a partir 

de diumenge

L'habitual escenari obert de l'equi-pament juvenil Gra haurà de fer-se, 
en aquesta ocasió, a través de les 

xarxes socials, concretament al ca-

nal grajove d'Instagram i YouTube, 

on es podran veure les actuacions dels joves participants. Així, a par-

tir de diumenge i fins divendres de 

la setmana vinent, cada tarda, a les 

18 h, s'hi podrà veure una de les 

actuacions d'aquesta edició espe-

cial de l'escenari obert. Cada mes, l'escenari del Gra s'obre als i les jo-ves de Granollers i del conjunt del 
Vallès Oriental que vulguin mos-

trar les seves creacions, art i habi-

litats escèniques davant del públic. 

Les inscripcions estan obertes fins 

un dia abans de l'activitat.

D'altra banda, l'equipament es-

pera poder reemprendre el cicle 

d'oci nocturn Dnit, que el 4 de de-

sembre té programada l'actuació 

de la cantautora granollerina Laia 

Llach, que recentment va ser la veu, 

amb Cesk Freixas, de la campanya 

de suport al comerç de la ciutat. i

ARTS ESCÈNIQUES

recerca musical del vallesà, que als 

anys 80 el van portar a fer una re-

visió d'obres pràcticament desco-

negudes d'autors alemanys i a es-criure bibliografia de compositors 
catalans, com Joan Baptista Pla. En aquest darrer projecte, Ari-

many ha recorregut biblioteques 

i conservatoris de tot Europa –aprofitant gires de concerts– per 
rescatar les partitures. Els CD in-

clouen un llibret de com ha trobat 

aquests treballs, així com frag-ments de les autobiografies dels 

Doppler i articles d'especialistes. 

En els enregistraments, en total, 

hi ha 94 peces, de les quals 64 són 

primeres gravacions.El flautista franquesí és consi-
derat deixeble i hereu estilístic de l'exponent de la flauta solis-

ta Jean-Pierre Rampal (París, 

1922-Marsella, 2000), de qui, de 

fet, va ser alumne i company en 

molts concerts –i que toca amb una flauta del 1959, que havia 
usat Rampal–. L'activitat com a 

concertista d'Arimany l'ha portat 

a auditoris de tot el món i ha es-

tat convidat com a solista per les 

principals orquestres internacio-

nals. i m.e.

El flautista ha recopilat
un centenar de peces 

en 12  CD, de les quals 64 
són primeres gravacions
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FUTBOL. DIUMENGE 22, 12 h
EC GRANOLLERS - UA D'HORTA 
Municipal del carrer Girona 
Amb Roger Santaeugènia i Emma Montané

HANDBOL. DIUMENGE 22, 19.30 h
KH7 BMG - CB ELCHE 
Palau d'Esports 
Amb Aitor Compañón i Roger Santaeugènia

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

PREVISIÓ METEOROLÒGICA
del dijous 19 al diumenge 22 de novembre

Dijous Divendres Dissabte Diumenge

20º 8º 16º 7º 17º 7º 17º 7º

FOTOGRAFIA  L'AUTOR HA POSAT A LA VENDA EL CALENDARI 'RIBOART 2021'

El fotògraf Jordi Ribó aporta
una nova mirada a la Porxada
Encara és possible mirar la Porxada 

amb uns altres ulls? Jordi Ribó pro-

va que sí a RibóArt 2021, el calenda-

ri que acaba de posar a la venda i 

que té com a protagonista el monu-

ment més emblemàtic de la ciutat. 

El fotògraf granollerí explica que 

"durant el temps de confinament 

la meva feina de reportatges so-

cials va baixar, i m’he hagut de 

reinventar. Vaig començar a fer 

fotos nocturnes de la Porxada i a 

partir d’aquí va anar sortint tot". 

El projecte és fruit de la crea-

tivitat estimulada pel període de 

confinament, el posterior tanca-

ment perimetral i la recomanació 

de relacionar-se dins de grups 

bombolla, petits i tancats. Precisa-

ment té el seu origen en una pri-

mera imatge, que és també la que 

il·lustra la portada: una Porxada 

confinada dins d’una bombolla de 

sabó del bufaplanetes Pep Bou, 

amb el qual Ribó ha col·laborat en 

nombroses ocasions. "Aquesta és 

la foto que em provoca fer el ca-

lendari, la que realment m’ins-

pira aquest petit projecte d’art. 

Un intent de fugir de la tradició 

de les Porxades convencionals 

i oferir a la gent jove unes por-

xades una mica diferents, més 

agosarades", afegeix el fotògraf.

Experimentació i joc 
El calendari està integrat per set 

fotografies, antigues i noves, que 

repassen els interessos perso-

nals de l’autor. Ribó va començar 

als anys 80, a les pàgines de Pla-

ça Gran i l'Actualitat Comarcal. 

D’aquella època ha rescatat una 

imatge insòlita de la Porxada sense 

teulada, quan es trobava en procés 

de restauració. La seva fascinació 

pel pop art prové del seu primer 

viatge a Nova York, i té el seu re-

flex en un muntatge fotogràfic que 

recorda l’obra d’Andy Warhol. El 

joc visual també està present en 

una altra imatge inspirada pels 

mosaics de color de Piet Mondrian.

A Ribó sempre l’ha atret l’experi-

mentació i la improvisació, de ve-

gades amb resultats sorprenents. 

La fotografia dels mesos de març 

i abril, per exemple, capta la Por-

xada a la tarda, després de la pluja. 

El retoc amb els filtres fotogràfics 

d’una aplicació de mòbil han fet 

ressaltar uns curiosos relleus ge-

omètrics al terra moll de la plaça.

Un calendari gens convencional
Les fotografies tenen la seva his-

tòria o justificació al peu de pàgi-

na, com la dedicada a les víctimes 

del bombardeig durant la Guerra 

Civil. Però també hi ha detalls  

–alguns amagats– i picades d’ull 

que no s’inclouen als calendaris 

tradicionals i que fan d’aquest un 

treball atípic. Entre els dies asse-

nyalats, a manera de recordatori, 

hi figuren l’1 d’octubre, la Festa 

Major, la diada de Sant Jordi… o el 

dia dels Innocents, amb els núme-

ros capgirats. També bromes pri-

vades, com la calçotada del 7 març 

que celebra cada any amb la seva 

colla de Madame Gomes. O el 22 

de juliol, aniversari de la inaugu-

ració de la seva botiga-estudi. “La 

veritat és que sempre he tingut 

la il·lusió de fer un calendari. 

Els dos únics que he fet han es-

tat pels Xics i per la colla dels 

Blancs, però van ser encàrrecs. 

Em faltava un treball més meu, 

més personal”, confessa Ribó.

El projecte s’ha pogut fer rea-

litat en molt poc temps gràcies a 

la complicitat de col·laboradors 

habituals, com el dissenyador Mi-

quel Llach i la impremta digital 

iGrafic. El calendari es pot trobar 

ja al mateix estudi de Ribó i també 

a la llibreria la Gralla, a un preu de 

25 euros.  carles riobó

c.r.

JORDI RIBÓ  El fotògraf subjecta el calendari 'RiboArt 2021'

El cinema Edison de Granollers és 

una de les primeres sales adheri-

des a Promio, una xarxa de cine-

mes independents, que aquesta 

setmana s'ha presentat en el marc 

del Festival de Sevilla. La inicia-

tiva, que defensa la diversitat de 

les programacions amb la inclusió 

de cinema d'autor i independent, 

té una cinquantena de sales ad-

L'Edison se suma a una xarxa 

de sales de cine independent
herides, entre les quals, a banda 

de l'Edison, el Cinema Truffaut de 

Girona, Cinebaix de Sant Feliu de 

Llobregat i Zumzeig de Barcelona.

A més de defensar la diversifi-

cació cinematogràfica, Promio vol 

ajudar a millorar el sector, fomen-

tar la versió original i subtitulada, 

potenciar l'alfabetització audiovi-

sual, impulsar mesures d'estímul 

econòmic, defensar l'experiència 

cinematogràfica a la sala i enfortir 

la relació amb altres sectors de la 

creació i la indústria, promoure la 

innovació en els models de negoci, 

la tecnologia i els continguts, i de-

fensar la sostenibilitat mediambi-

ental aplicada a les sales de cinema.

El president de Promio destaca-

va que cinemes com l'Edison fan 

que les pel·lícules independents, la 

majoria europees o de països infra-

representats a les sales d'exhibició, 

"passin a formar part de l'actua-

litat i de la base cultural".  

CINEMA  PROMIO DEFENSA LA DIVERSIFICACIÓ DE FILMS I APLEGA UNA CINQUANTENA D'ESPAIS
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Setmana del Mac vàlida del 16 al 22 de novembre

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

Setmana del Mac
Ofertes totes les setmanes

a botiga i a intecat.com 

 ANTICIPA’T AL 

BLACK FRIDAY


