
Tot i que van disminuint els 

contagis, Mayoral alerta que 

"l'agost serà molt complicat"

Creix la recollida selectiva, 

especialment de paper, que en 

5 anys s'ha multiplicat per cinc

SALUT

L'Hospital frega els
80 ingressats per Covid
i també creixen a l'UCI  6

MEDI AMBIENT

Cada granollerí genera 
1,18 quilos de residus 
diaris, més que mai  10

somgranollers.cat

PLANIFICACIÓ

EL TERCER PLA ESTRATÈGIC TINDRÀ UNA
DIRECCIÓ COL·LEGIADA AMB TRES CAPS VISIBLES: 
MIREIA CAMMANY, FINA JEREZ I ARNAU QUERALT  4

EQUIPAMENT FUNERARI

L'AJUNTAMENT MODIFICA EL REGLAMENT 
DEL CEMENTIRI MUNICIPAL PER "HUMANITZAR" 
EL SERVEI I FACILITAR ELS TRÀMITS  6

  ANY VII   Núm. 310   29 juliol 2021

DIARI DE GRANOLLERS I LES FRANQUESES

SERVEIS  EL DEBAT SOBRE EL SERVEI D'ABASTIMENT POSA EN EVIDÈNCIA LES DEFICIÈNCIES A LES INSTAL·LACIONS 2, 3 i Editorial

L'Ajuntament opta per la 
gestió indirecta de l'aigua

El ple aprovava amb els vots del PSC i Cs la memòria que conclou més avantatges 

de la concessió davant la gestió directa, mentre que la Plataforma per l'Aigua 

insisteix a demanar una consulta ciutadana, en aquest cas via referèndum XA
VI

ER
 S

OL
AN

AS

L'home, de 33 anys, acumulava 

fins a 24 antecedents policials

SUCCESSOS

A presó l'autor d'un 
robatori violent en una 
botiga de telefonia  11

Llança el seu joc més elaborat

i es fa un lloc al mercat asiàtic

ECONOMIA

Dolores Entertainment, 
videojocs creats a Roca 
Umbert per a tot el món  15

EN AQUESTA VIDA
SEMPRE HI HA EL MILLOR.

I DESPRÉS TOTS ELS DEMÉS.

NÚM. 1 A CATALUNYA
30 ANYS DE TRAJECTÒRIA
LES MILLORS TAXACIONS

/ OR

/ RELLOTGES

/ DIAMANTS“Jo sempre
he sabut

escollir bé”

Plaça Lluís Perpinyà, 1 - GRANOLLERS93 860 60 73



dj, 29 juliol 20212

EN PORTADA

GRANOLLERS. Com els darrers 50 anys, 

l'Ajuntament de Granollers tornarà a confiar la gestió de l'abastiment d'ai-gua potable al municipi a una em-presa externa. Aquest és la fórmula que aprovava el ple municipal aquest dimarts, després que s'hi presentés la memòria de la comissió formada fa un parell de mesos per avaluar l'informe que el consistori havia demanat a la consultora PWACS sobre quin era el model més adient per prestar el servei a la ciutadania, i que els tècnics muni-cipals han completat "sense ingerèn-

cies polítiques", apuntava el portaveu socialista Jordi Terrades.El memòria conclou que "tant des 

del punt de vista de l'eficiència eco-

nòmica com tenint en compte altres 

criteris organitzatius, financers, 
laborals i socials, es pot concloure 

que, en el context i les circumstànci-

es de funcionament del mateix con-

sistori, la millor forma de gestió és 

la indirecta per mitjà de concessió", llegia el regidor de Transició Energèti-ca, Juanma Segovia. L'informe s'apro-vava dimarts amb els vots a favor del PSC i Cs, l'abstenció de Junts, i els vots contraris d'ERC i Primàries.Aquests és un nou pas per gestionar el servei a partir de l'any vinent, da-vant la finalització del contracte amb Sorea (Agbar) l'octubre vinent. El pri-mer va ser l'encàrrec de l'estudi de la consultora PWACS i el segon, la consti-

tució de la comissió d'estudi –formada per 9 tècnics municipals, 9 regidors dels grups municipals i 1 represen-tant d'usuaris–. Aquesta comissió ha elaborat la memòria que inclou un estudi de les característiques actuals del servei i les necessitats d'inversió futures –s'han estimat a l'entorn dels 20 milions d'euros–, l'estudi econò-mic-financer dels models de gestió i l'anàlisi econòmica de cada alternativa de gestió, l'anàlisi jurídica, social i de gestió dels diferents models del servei, el projecte de tarifes del servei d'aigua, una proposta de reglament regulador del servei d'abastament d'aigua po-table a Granollers, la justificació de la conveniència i l'oportunitat de la im-plantació del servei, el seu àmbit d'ac-tuació i els supòsits de finalització de l'activitat. El document, de 305 pàgines –destacava Segovia–, incorpora també l'anàlisi d'altres criteris multivariables que tenen impacte sobre l'eficiència, la sostenibilitat financera i ambiental, la capacitat per obtenir finançament per a inversions futures, l'eficiència en l'as-signació de recursos humans i el bon funcionament del servei, així com la necessària resposta immediata en un servei de primera necessitat.
"S'ha fet una comparativa de ta-

rifes mitjanes a Catalunya i una si-

mulació de rebuts. I es fa menció de 

l'augment de les tarifes en qualse-

vol de les modalitats, segons l'es-

tudi", alertava el regidor de Transició Energètica. El portaveu socialista hi afegia: "Si es comparen les tarifes, 

els granollerins estan a la banda 

mitjana-baixa respecte a Catalunya 

i el Vallès Oriental". I Segovia insis-tia que "des de 2012 que no s'apu-

ja la tarifa, i no recordo que ningú 

demanés que ho fessim per poder 

invertir", etzivava a l'oposició, que re-cordava l'insuficient manteniment de canonades i comptadors.
Mantenir els serveis del ConsorciLa memòria també ha analitzat la vi-abilitat o conveniència de la gestió del cicle integral de l'aigua, inclòs el clavegueram i l'aigua no potable, que actualment té una fórmula de gestió mancomunada per mitjà del Consor-ci Besòs Tordera. "Tot i que a priori 

semblaria millor la gestió integral, 

analitzades les característiques de 

Granollers, la memòria conclou que 

és millor la gestió separada", expli-cava Segovia.El regidor ponent insistia que la del ple de dimarts és una aprovació inici-al, i que ara el document s'ha de sot-metre a 30 dies d'exposició pública perquè qui ho vulgui pugui fer arribar opinions o al·legacions. "La memòria 

indica un camí, el més beneficiós 
per al servei a la ciutat i que suposa 

un menor impacte a la butxaca dels 

ciutadans", assegurava. i montse eras

El ple va aprovar la proposta de la comissió 

amb els vots a favor del PSC i Cs, l'abstenció 

de Junts, i els vots contraris d'ERC i Primàries

En les valoracions dels models, la gestió directa 

guanya en transparència i corresponsabilitat,

i la indirecta en sostenibilitat i eficiència

L'Ajuntament opta per la 
gestió indirecta de l'aigua
Segons la memòria aprovada, amb la tarifa actual del servei cap dels 

models no és viable, de manera que ja s'apunta a un augment del rebut

NOVA PETICIÓ  La Plataforma per l'Aigua va demanar dimarts un referèndum per carta certificadaw

Seguiment de 50 anys de 

L'OPINIÓ DE L'OPOSICIÓ

ERC, Junts i Primàries posaven sobre la 

taula els avantatges de la gestió directa 

del servei d'aigua, com la transparència i 

la corresponsabilitat. Tant ERC com Pri-

màries denunciaven també la manca de 

participació més àmplia en l'estudi de les 

opcions. "S'hauria d'haver obert el de-
bat", deia la portaveu republicana, Núria 

Maynou, qui considerava que la memòria 

aprovada està "esbiaixada en favor de la 
gestió indirecta. No fonamenta prou bé 
perquè aquesta és l'opció més viable".

En canvi, Junts per Granollers confia 

en els criteris tècnics de la memòria i les 

seves conclusions. Amb tot, demana que 

s'estudiïn altres terminis de contractes in-

feriors als 25 anys, que la forma de gestió 

no comprometi la capacitat financera de l'Ajuntament i 

que el contracte de prestació de serveis inclogui clàusules 

socials. La regidora de Junts Amanda Ramos també con-

com ara, un servei deficitari
una major capacitat fiscalitzadora de l'Ajuntament per 

assimilar el grau de transparència al de la gestió directa.
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EN PORTADA

XAVIER SOLANAS

La memòria fi xa per a la 
comparativa de models de gestió 
un termini d'estudi de 25 anys 
–tot i que el govern assegura que 
aquest període no és defi nitiu– 
i preveu una inversió de 19,4 
milions d'euros, que mantenint 
les tarifes actuals no és viable en 
cap de les modalitats, ni gestió 
directa, ni indirecta ni mixta. No 
obstant, apunta que la gestió 
indirecta seria més efi cient que 
els altres tipus de gestió. De fet, 
assegura que en cas de gestió 
directa la pujada de tarifes 
requerida seria superior que en
el cas de la gestió indirecta, 
concretament 1 punt percentual 
per sobre. A més, també té en 
compte les limitacions fi nanceres i 
la disminució de fl uxos de caixa en 
el cas de la gestió directa i afi rma 
que "a Granollers, tot i disposar 

d'empreses públiques, cap 

d'elles reuneix els requisits per 

prestar el servei" i, si se'n crea 
una de nova, caldria veure "la 

viabilitat en el marc de la LRSAL".

La memòria ha 
plantejat una 
hipòtesi de 
gestió a 25 anys

referèndum per carta certificadaw

La Plataforma demana un 

referèndum després que el 

consistori negués la consulta

anys de contracte

La Plataforma per l'Aigua de Gra-

nollers –partidària de la municipa-

lització del servei– ha sol·licitat a 

l'Ajuntament que convoqui un refe-

rèndum per decidir sobre la gestió 

del subministrament de l'aigua a la 

ciutat. El col·lectiu va fer dimarts 

una tramesa per correu adminis-tratiu certi�icat al consistori, amb 
una proposta de pregunta que con-

templa com a respostes úniques dues opcions, o sí o no.
Proposen la pregunta: "Doneu 

suport a una gestió del Servei Pú-

blic Municipal d'abastiment d'ai-

gua potable a la ciutat de Gra-

nollers sota la forma de gestió 

directa del servei, amb mitjans 

propis, sense intermediaris i sen-

se la contractació de la concessió 

del servei a persones jurídiques 

privades mitjançant licitació?".La tramesa certi�icada s'ha fet 
per demanar que es pregunti a la 

ciutadania si es vol que el servei 

tingui la gestió directa pública. Actualment, el servei el presta la siderava que durant els 50 anys de 

gestió de Sorea "hi ha hagut un baix 

control i seguiment de la concessió 

que ha provocat mancances, i els 

usuaris en paguen les conseqüèn-

cies". També recordava que l'estudi 

previ va constatar que hi ha 75 qui-

lòmetres de canonades que encara 

són de fibrociment. "Demanem que 

el govern tingui en compte els er-

rors, i faci més control i seguiment 

del servei", concloïa Ramos.

Per la seva banda, Ciutadans, 

l'únic partit de l'oposició que vo-

tava a favor de la memòria, també 

demanava un treball més rigorós en 

el plec de condicions per "no tenir, 

com ara, un servei deficitari" –deia Jorge Pavón– i 

una major capacitat fiscalitzadora de l'Ajuntament per 

assimilar el grau de transparència al de la gestió directa.

companyia Agbar, a través d'un 
contracte de Sorea de fa 50 anys que �inalitza aquesta tardor.

El col·lectiu ja va presentar una 

proposta per fer una consulta 

ciutadana per la via no de refe-rèndum, però l'Ajuntament la va 
triar enrere argumentant criteris 

tècnics. Ara tornen a fer la petició 

perquè el consistori posi en marxa 

la maquinària i emuli altres pobla-cions, com Terrassa, on el servei 
s'ha municipalitzat amb la creació 

de l'Observatori de l'Aigua.

"Reclamem uns millors cri-

teris ecològics i una tarifació 

social que s'ajusti als criteris 

d'altres serveis municipals", destaca Marc Plana, membre de la plataforma. En aquest sentit, consideren que els bene�icis que 
s'obtinguin de la gestió directa del 

servei revertirien directament a la xarxa, en lloc "de ser el bene�ici 
d'un capital privat, en aquest 

cas una multinacional". ❉ M.E.

La instància que la Plataforma per l'Aigua ha enviat al govern municipal indica 

que, emparats en el Reglament de Participació Ciutadana de l'Ajuntament, i la Llei 

4/2010, vol promoure una consulta popular per via de referèndum i que considera 

que la població cridada a les urnes ha de ser la del cens electoral vigent. La petició 

també argumenta el compliment dels requisits per tirar endavant el referèndum, i 

demana al secretari municipal que ho verifiqui. Per fer un referèndum cal aplegar 

unes 7.000 signatures (1.000 més el 10% de signatures dels habitants del municipi), 

com apuntava el consitori davant la petició de consulta.

El contingut de la instància

Granollers es proveeix íntegra-ment de la compra d'aigua a l'ATL i, a banda del dipòsit de l'ATL –el de més capacitat– té dos dipòsits 
de 8.000 metres cúbics –munici-pal i Puig de les Forques–, i un de 
2.000 al Coll de la Manya. No obs-tant això, disposa de tres punts de 
captació diferents de procedència subterrània –Can Serra, pous de 

Roca Umbert i pou Mogent–, que 
actualment es troben fora de ser-

vei i alguns s'utilitzen com a aigua 

de reg. La xarxa de distribució té 185 quilòmetres de canonades, dels 
quals 75 (un 40%) són de fibro-ciment, un percentatge molt per 
sobre de la mitjana de l'Estat 

(20%). A banda de presentar pro-

La infraestructura actual

i les necessitats futures

blemes relacionats amb les fuites d'aigua, el fibrociment també pot 
representar problemes de salut 

als operaris que el manipulen 

–per la possible generació de pols 

d'amiant–.A més, la xarxa també té 336 hidrants, dels quals la majoria no estan senyalitzats; 512 boques de reg, la majoria en estat òptim, i 29.221 equips del parc de comp-tadors, el 61,86% dels quals té 
una antiguitat superior a la reco-manable, és a dir, superior als 10 anys. L'estudi també considera 

interessant estudiar la possibilitat 

d'implantació d'un sistema de te-

lelectura a Granollers.Segons l'estudi, la substitució de 
les canonades de fibrociment tin-dria un cost d'11,7 milions d'eu-ros, als quals s'hi hauria de sumar 
les connexions a la xarxa existent (1,3), les arquetes (600.000 eu-ros), les escomeses (1,3 milions) 
i els serveis afectats (750.000 eu-ros). Tot plegat, incloses les des-
peses generals i el benefici indus-trial, tindria un cost més IVA de 22,6 milions d'euros. 

SERVEI DE VALORACIÓ  INTEGRAL A VÍCTIMES

www.advaloremadvocats.cat

Telèfon d’atenció a víctimes: 93 135 21 94

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

Accidents de trànsit i laborals, negligències mèdiques, incapacitacions...
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El tercer pla estratègic 
tindrà una triple direcció

El ple municipal ha aprovat per 
unanimitat el document d'ori-
entació i organització del procés 
d'elaboració del tercer Pla estra-
tègic de ciutat, que s'emprendrà 
al setembre. Una de les caracterís-
tiques que el fan diferent respecte 
als anteriors planejaments, és que 
la direcció d'aquest tercer pla serà 
col·legiada, de manera que els 
grups municipals també han con-
sensuat els tres comissaris que 
en lideraran l'elaboració: Mireia 
Cammany Dorr, Arnau Queralt i 
Bassa i Fina Jerez Bernat.

Mireia Cammany, vicepresiden-
ta de Pimec Catalunya, és directiva 
del grup Epi Industries Family of 
Companies de Lliçà de Vall i treso-
rera al BMG. Treballa per difondre 
els 17 Objectius de Desenvolupa-

PLANIFICACIÓ  L'AJUNTAMENT APROVA EL DOCUMENT PER ORGANITZAR EL PROCÉS, COMISSARIAT PER CAMMANY, JEREZ I QUERALT

gencatescola piapimec

ment Sostenible (ODS). Fina Jerez 
és professora de secundària a l'Es-
cola Pia de Granollers i doctorada 
en ciències actuarials i financeres 
per la UB i llicenciada en ciències 
empresarials per la UPF. Arnau 
Queralt, llicenciat en Ciències Am-
bientals per la UAB i màster en 
Gestió Pública, és director del Con-
sell Assessor per al Desenvolupa-
ment Sostenible de la Generalitat.

La regidora de processos estra-
tègics, Alba Barnusell, explicava 
que els comissaris han estat triats 
tant per la seva vàlua com per la 
implicació en la ciutat. També de-
tallava que el document aprovat 
estableix la fase de participació, 
la redacció dels projectes i la im-
plantació del pla, i agraïa les apor-
tacions de tots els regidors i grups 

municipals. "El tercer pla ens 
porta cap al 2030, per això ha 
d'anar més enllà de la mirada 
d'un govern i uns regidors, que 
ha de comptar amb la mirada 
dels ciutadans, empreses i ins-
titucions", assegurava.

Des del setembre i fins a l'abril 
de 2022, professionals, entitats, 
consells participatius i ciutada-
nia a títol individual "podran dir 
la seva, a través d'una direcció 
col·legiada, en què cadascú li-
derarà un grup motor amb pro-
fessionals i experts", detallava 
Barnusell.

Els criteris previs són que el pla 
ha d'estar vinculat a les agendes 
internacionals de desenvolupa-
ment sostenible, ha de tenir cohe-
rència amb els plans vigents, ha de 

El Punt G, a les nits de festa majorERC critica les propostes per als Next Generation
El Punt G, el dispositiu d'atenció, prevenció
i reducció de riscos d'agressions masclistes
i LGTBIfòbiques, s'instal·larà en els espais
de concerts de festa major, primer al parc
de Ponent, del 21 al 26, i després, al Parc Firal.

Els regidors d'ERC-AG van plantar dimecres passat el govern en la 
presentació del full de ruta dels projectes que l'Ajuntament presentarà 
als fons Next Generation. Els republicans consideren que els projectes 
presentats, tot i suposar un impacte positiu per a la ciutat, no suposen 
cap diferència substancial respecte als que l'equip de govern ja preveia.

SOCIETAT

MIREIA CAMMANY

LES FRANQUESES. El govern en mi-
noria de JxLF (amb 6 regidors) 
presentarà avui, dijous, un acord 
de govern amb el PSC (amb 5) 
per garantir-se de nou la majoria 
al ple municipal. Tots dos partits 
ja havien governat plegats fins al 
setembre de l'any passat, quan, 
"per petits detalls acumulats al 
llarg de molt temps", el pacte es 
va trencar i JxLF va quedar en mi-

noria. El pacte amb el PSC de Juan 
Antonio Corchado es va firmar 
per primer cop durant el man-
dat 2015-2019, i es va reeditar 
després de les eleccions munici-
pals del 2019, fins al setembre de 
l'any passat. Durant aquests anys 
van treballar plegats, i, malgrat 
les diferències en l'àmbit de país, 
"sempre hem intentat mante-
nir el cap fred i tirar endavant 

POLÍTICA  LA REEDICIÓ DEL PACTE ES FORMALITZARÀ AQUEST MATEIX DIJOUS, JUST ABANS DE L'APROVACIÓ DEL PRESSUPOST AL PLE

Colomé acorda amb el PSC 

la reincorporació al govern

un govern que ha permès enge-
gar molts projectes per avançar 
com a municipi", deia Colomé el 
setembre passat. Amb tot, les di-
ferències internes entre els dos 
grups municipals van propiciar 
el trencament la tardor passada, 
just el dia que s'havia de presen-
tar el Pla d'Actuació Municipal. 
JxLF, amb 6 regidors, passava a 
governar en minoria, mentre que 
els 5 regidors socialistes passaven 
a l'oposició juntament amb els 3 
d'IEC, 2 de Cs, i 1 de Sal-CUP.

Ara, però, la necessitat de ne-
gociar els pressupostos del 2021 

amb altres grups per tirar-los en-
davant, ha acostat de nou els dos 
principals partits de l'arc munici-
pal, que sumen 11 regidors dels 
17 que té el ple. A més, durant 
aquests mesos també s'ha produït 
la renúncia de Juan Antonio Cor- 
chado, qui havia estat cap de llista 
del PSC i primer tinent d'alcalde.

Aquesta setmana s'estaven aca-
bant de tancar les negociacions 
per reeditar el pacte, i la previsió 
és que l'acord es pugui formalit-
zar aquest mateix dijous, abans 
del ple de pressupostos previst al 
vespre.  X.L.

FINA JEREZ ARNAU QUERALT

ser supramunicipal i ha de tenir 
un lideratge distribuït i compar-
tit, que ha d'anar en paral·lel de la 
mateixa estructura municipal.

Barnusell desgranava també els 
quatre reptes transversals del pla 
estratègic: fomentar la transició 
ecològica i fer front a la urgència 
climàtica; treballar per la prosperi-
tat econòmica i la redistribució de 
la riquesa; promoure la igualtat 
d'oportunitats i la cohesió social, i 
enfortir comunitats i fomentar la 
corresponsabilitat. "El pla estra-
tègic és sinònim d'una gran fita: 
pensar global i actuar local", 
concloïa la regidora ponent.

La regidora portaveu d'ERC, 
Núria Maynou, considerava que 
aquesta és una oportunitat per 
"no fer els mateixos processos 
participatius encotillats. Els 
reptes requereixen una nova 
manera de governar, amb més 
interlocució amb la ciutadania".

Per la seva banda, el portaveu 
de Junts per Granollers, Àlex Sas-
tre, demanava a l'Ajuntament que 
"faci aterrar el pla en accions 
concretes, en iniciatives palpa-
bles per la ciutadania", i reco-
neixia que "una direcció col·legi-
ada el farà més ric". El portaveu 
de Ciutadans, Jorge Pavón, agraïa 
la receptivitat de la regidora Bar-
nusell i destacava que "és un do-
cument obert, a diferència dels 
anteriors". Finalment, la regidora 
de GxI - Primàries, Mònica Ribell, 
considera que "és important que 
el pla s'obri a les generacions 
més joves, que sigui una parti-
cipació efectiva, que es decidei-
xin de manera vinculant aspec-
tes clau de la ciutat".  m.e.

L'Ajuntament ha acordat demanar 
al Departament de Drets Socials 
que tot el terme municipal de Gra-
nollers formi part de l'àrea de mer-
cat d'habitatge tens, de manera 
que es puguin aplicar les mesures 
en matèria de contenció de ren-
des que preveu la Llei 11/2020. 
La regidora d'Habitatge, Mònica 
Oliveres, ha recordat que Grano-
llers ha vist els darrers anys un 
increment interanual del preu del 
lloguer important. "Compartim la 
necessitat de legislar en matèria 
de lloguer per evitar situacions 
abusives i anòmales", indicava 
la regidora, que assegura que el 
consistori pretén ajudar al desple-
gament de la llei, amb lleiatat insti-
tucional al Parlament, malgrat que 
l'Estat en demani la impugnació. 
En aquest sentit, Cs votava en con-
tra de la proposta del govern, tot 
recordant que "està recorreguda 
pel govern de l'Estat". A més, el 
regidor Juanma de Vargas conside-
rava que la proposta de regulació 
del preu dels lloguers no serà efec-
tiva. "És una mesura fracassada 
a Berlín i Estocolm, per exem-
ple, perquè ha reduït l'oferta i 
afavoreix l'economia submergi-
da, així com fa baixar la inversió 
en la millora dels habitatges". 
La regidora de Primàries, que hi 
votava en contra, també esgrimia 
aquests arguments.  m.e.

HABITATGE

Granollers demana 

ser inclosa a l'àrea 

de regulació de 

preus de lloguer

GRANOLLERS. La moció presentada 
per ERC, a proposta de la CUP, en 
reconeixement a la figura d'Enric 
Valor no ha prosperat arran del vot 
contrari del PSC. Els socialistes, tot 
i reconèixer Valor i estar d'acord 
amb la qüestió central de la pro-
posta –la defensa de la unitat de 
la llengua–, van votar-hi en contra 
perquè un dels punts demanava la 
convocatòria de la comissió de no-
menclàtor per estudiar batejar un 
espai amb el nom del lingüista. 

La moció per 

reconèixer Enric 

Valor no prospera
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El promotor immobiliari que va 

construir l'edifici als terrenys de 

l'antic cinema Majestic de Gra-

nollers haurà de cedir els baixos 

a l'Ajuntament de Granollers, tal 

com estipulava un conveni signat 

per les dues parts l'any 2005, que 

l'empresari va intentar esquivar 

per mitjà del ligiti als tribunals.

Passats 11 anys de l'inici de la 

pugna, la sala de contenciosos del 

Tribunal Superior de Justícia de 

Catalunya (TSJC) ha sentenciat a 

favor de l'Ajuntament, de manera 

que desestima el recurs d'apel·la-

ció que Majestic Capital Group, 

SL –la promotora de l'edifici cons-

truït entre els carrers Marià Sans, 

Enginyers i Benet Morató, que 

abans operava amb el nom Majes-

tic Unión SA– va presentar contra 

una sentència del Jutjat Contenci-

ós Administratiu núm. 8 de Bar-

celona de setembre de 2018, que 

considerava que els baixos del 

bloc a l'antic cinema Majestic eren 

de propietat municipal, ja que re-

van signar un conveni urbanístic 

–com també es va fer en el cas del 

cinema Mundial– en què la socie-

tat promotora es comprometia a 

coneix l'obligació de la promotora 

de cedir el local.

Els fets es remunten al 2005, 

quan l'empresa i l'Ajuntament 

xavier solanas

TRIBUNALS  EL CONSTRUCTOR VA DESATENDRE EL CONVENI SIGNAT AMB EL CONSISTORI EL 2005 I FA 11 ANYS VA PRESENTAR UN CONTENCIÓS ADMINISTRATIU

El TSJC conclou que els baixos del bloc de 

l'antic cinema Majestic són de l'Ajuntament

ELS BAIXOS DE LA DISCÒRDIA  Entre els carrers Marià Sans, Enginyer i Benet Morató, han estat anys tapiats

cedir gratuïtament la planta baixa 

a canvi que es requalifiqués el so-

lar per permetre la construcció de 

l'edifici –de 4 plantes, una trente-

na d'habitatges i aparcament–.

Quan la promoció immobiliària 

es va acabar el 2010, els propieta-

ris van negar-se a fer la cessió, de 

manera que l'Ajuntament els ha 

negat la llicència d'ocupació, i els 

baixos han estat tapiats 11 anys.

I davant del requeriment mu-

nicipal de la cessió, l'empresa co-

mença el periple judicial, primer, 

amb una querella criminal contra 

l'alcalde, que va ser arxivada. 

El 2014 la promotora va vendre 

el local a una altra empresa, fet 

que va suscitar una demanda de 

l'Ajuntament per frau. El 2019, el 

Jutjat de Granollers va anul·lar la 

compravenda i va considerar que 

l'empresa va incomplir el conveni 

per enriquir-se encara més a cos-

ta de l'interès general. El conveni 

de 2005 estipulava que els baixos 

es destinarien a un equipament 

municipal, que en un primer mo-

ment es volia que fos una sala de 

cinema. L'obertura de l'Edison 

obre la porta ara a altres usos.

Aquesta darrera sentència en-

cara no és ferma i Majestic Capital 

Group podria presentar-hi un re-

curs de cassació al Suprem. Amb 

tot, l'Ajuntament ha fet efectiva la 

propietat del local i ha canviat la 

porta d'accés. 
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Data
Casos confirmats 

per PCR
Taxa confirmats 

per PCR / TA
IA14

Risc de 
rebrot

Rt
PCR 
i TA

% PCR
Positives

18/07/2021 -
24/07/2021

369 586,64 1.302,05 1.120 0,86 2.245 19,80

11/07/2021 -
17/07/2021

450 715,41 1.343,38 1.545 1,15 2.389 21,21

04/07/2021 -
10/07/2021

395 627,97 1.014,29 1.458 1,43 885 18,41

01/03/2020 -
10/07/2021

7.477 11.886,93 7,95

Baixen els contagis, però els 
ingressos augmenten fins a 79

Tot i que fa un parell de setma-

nes que el nivell de contagis va a 

la baixa, les xifres encara no són 

prou bones per garantir una mi-

llora de la situació hospitalària. 

En el cas de l'Hospital General de 

Granollers, el nombre d'ingres-

sats continua en augment i se si-

tua en xifres similars a les de la 

primera onada.

Segons les dades facilitades 

per la Fundació Hospital Asil de 

Granollers, dimecres el centre te-

nia 79 persones ingressades que 

havien donat positiu en una PCR, 

una catorzena més que fa una 

setmana, i set vegades més que a 

principis de mes. Això ha fet que 

el centre hagi hagut d'anar desti-

nant més espais a pacients Covid, 

que ara ja ocupen tots els llits de 

la 6a planta i la meitat de la 4a.

La situació a l'UCI, col·lapsada 

des de fa dies, també empitjora. 

Dimecres hi havia 32 pacients, 

dels quals 28 hi eren per la Covid, 

tres més que la setmana anterior 

i gairebé el doble de fa 15 dies. Fa 

setmanes, doncs, que ha calgut 

habilitar nous llits de crítics més 

enllà dels 20 estructurals que té la 

Unitat de Cures Intensives.

En el vessant més tràgic, aques-

ta setmana l'Hospital ha hagut de 

font:gencat

SALUT  AQUESTA SETMANA HI HA MORT UN ALTRE PACIENT I A L'UCI HI HA 28 MALALTS COVID

SALUT PRORROGA EL TOC DE QUEDA I 
PENSA QUE EL PIC POT SER EN SET DIES
n Salut ha demanat una altra setmana de pròrroga del toc de queda, que des 

de fa gairebé 15 dies es va imposar per mirar de contenir la nova onada de la 

Covid-19, així com el tancament d'activitats a les 00.30 h. De fet, el conseller de 

Salut, Josep Maria Argimon, ha demanat prudència a l'espera de l'estabilització.

Salut preveu que es pugui arribar al pic assistencial a les UCI la setmana que 

ve amb uns 700 pacients. Argimon, en la seva compareixença a la comissió de 

Salut al Parlament, també ha dit que el pic dels ingressos hospitalaris s'assolirà 

aquesta mateixa setmana. 

L'alcalde de Granollers, Josep 

Mayoral, ha avançat que l'amplia-

ció de de l'àrea de psiquiatria de 

l'Hospital, al Complex Assistenci-

al en Salut Mental (CASM) Beni-

to Menni, està a punt d'entrar en 

funcionament. L'alcalde apuntava 

que els nous 18 llits podrien en-

trar en funcionament en dos me-

sos o a l'octubre tot estirar.

Aquesta ampliació arriba amb 

gairebé dos anys de retard, des-

prés que les obres al CASM s'inici-

essin el 2018, i que a principis de 

2020 s'aturessin pel confinament. 

Els treballs, de fet, no es van re-

prendre fins a l'octubre. 

Actualment hi ha una trentena 

de llits per a malalts aguts i 2 boxs 

d'urgències. L'ampliació preveu 

L'ALCALDE, JOSEP MAYORAL, HA AVANÇAT QUE LES NOVES 18 PLACES ESTAN GAIREBÉ A PUNT

L'ampliació de llits per a 
malalts mentals, a l'octubre

Mayoral: "Tenim a l'UCI xifres idèntiques a les del mes de febrer"

incorporar una vintena de nous 

llits destinats a malalts subaguts  

–de mitjana estada–, un servei 

que actualment és inexistent al 

Vallès Oriental –el més proper és 

a Sant Boi, al Baix Llobregat–.

Les places estaran distribuïdes 

en habitacions dobles i individu-

als, i es calcula que poden acollir 

mig centenar de persones cada 

any, tenint en compte que les es-

tades i els tractaments poden ar-

ribar a ser d'uns tres mesos.

La nova unitat de psiquiatria ha 

suposat una inversió d'1,5 milions 

d'euros. 

L'Ajuntament ha fet canvis al re-

glament del servei públic del ce-

mentiri municipal amb la intenció 

"d'humanitzar el servei, i fer 

senzills els tràmits en moments 

durs", indicava la regidora de 

Serveis, Andrea Canelo. Les mo-

dificacions pretenen adaptar el 

reglament a la normativa actual 

i "a la realitat social de l'època, 

així com els drets i deures dels 

titulars dels drets funeraris i, 

en general, dels usuaris del ser-

vei", insistia Canelo.

L'actual reglament és vigent des 

de 2003 i "presenta dificultats 

en la gestió que calia resoldre", 

reconeix la regidora, qui assegura 

que es busca establir "d'una ma-

nera entenedora el funciona-

ment del cementiri".

Pel que fa als canvis més evi-

dents, la durada de les concessi-

ons que fins ara eren de 50 anys, 

les anomenades de compra, i de 2, 

les de lloguer, es mantenen, però 

passen a anomenar-se a llarg ter-

mini i a curt termini. Aquesta dar-

rera, de 2 o 5 anys, tindrà l'opció 

de ser prorrogada 2 anys més. A 

més, es crea la concessió provi-

sional –de 2 o 5 anys, però sense 

opció a pròrroga–, pensada per a 

circumstàncies que obliguin la fa-

mília a utilitzar aquesta opció de 

forma breu.

També hi ha una adequació 

terminològica de conceptes a la 

normativa vigent, de manera que 

s'eliminen termes com nínxols de 

primera i de segona.

A més, s'aprofita per regular 

els nous columbaris que s'instal-

laran a l'espai d'acompanyament 

de dol perinatal que actualment 

s'està habilitant al cementiri.

"Volem fer més amable la tria 

del lloc d'inhumació", deia Ca-

nelo, qui demanava disculpes "als 

familiars que m'han fet evident 

que el reglament actual ens en-

cotillava i, gràcies a ells, tenim 

ara un marc millor per a la ges-

tió del cementiri municipal", 

concloïa.

La modificació es va aprovar 

inicialment al ple de dimarts. Ara 

se sotmetrà al corresponent ter-

mini d'informació pública i, un 

cop resoltes les al·legacions, si 

n'hi ha, s'aprovarà definitivament 

i podrà entrar en vigor.  m.eras

EQUIPAMENTS  APROVACIÓ INICIAL PER UNANIMITAT

Canvis al reglament del 
cementiri per facilitar els 
tràmits i humanitzar-lo

arxiu

CEMENTIRI  El nou reglament inclou una nova concessió provisional

El govern prepara el finançament 
per al nou accés a l'aparcament
El ple de dimarts també va donar llum verda a un canvi en l'anualitat 

per a la inversió del nou accés a l'aparcament de l'Hospital de Grano-

llers, per tal que es pugui enderrocar l'existent i es puguin fer les obres 

del nou Hospital. La reurbanització té un pressupost de 980.644 euros, 

dels quals 500.000 s'aplicaran enguany i 480.643 l'any vinent. El ple 

aprovava avançar el percentatge d'anualitat de l'exercici 2022, del 70% 

al 96%. També es passava el percentatge del 70% al 79% la inversió en 

la reforma de les instal·lacions del CNG.  

lamentar una nova defunció d'un 

pacient Covid, amb la qual acu-

mula 276 morts des de l'inici de la 

pandèmia, el març de l'any passat.

D'altra banda, l'Hospital acu-

mula 1.733 altes de pacients Co-

vid, de les quals 47 s'han donat els 

darrers set dies.

"Un agost molt complicat"  
L'alcade de Granollers, Josep Mayo-

ral, posava aquesta setmana sobre 

la taula la preocupació per la pan-

dèmia. "Tenim xifres desbocades, 

comparables a les que teníem 

ara fa un any", alertava. A més, 

explicava que el nombre de malalts 

a l'UCI és "idèntic al del mes de 

febrer". Per això, feia una crida a 

"responsabilitzar-nos de la nos-

tra situació i actitud, i esperar 

iniciatives dels governs que ens 

ajudin a afrontar un agost que 

promet ser ben complicat".

Malgrat que els darrers 15 dies 

les dades epidemiològiques han 

millorat, el risc de rebrot encara és 

altíssim, tant a Granollers (1.120) 

com a les Franqueses (818).

Pel que fa al ritme de vacunació, 

el 60% de la població té la pauta 

completa subministrada. i m.e.
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El nombre de naixements a la co-
marca va caure un 7,8% durant el 
2020, l'any més cru de la pandè-
mia. En total es van registrar 2.854 
naixements, mentre que l'any an-
terior havien estat 3.098. Amb tot, 
totes dues xifres queden lluny dels 
nivells de natalitat que hi havia fa 
deu anys, al voltant dels 4.700 nai-
xements anuals al Vallès Oriental. 
Per municipis, Granollers va re-
gistrar durant el 2020 un total de 
514 naixements –274 nens i 240 
nenes–. És un 3,9% menys de nai-
xements que la xifra registrada 
l'any anterior (535), però un 31,1% 
menys que la dada registrada l'any 
2007, quan la ciutat va registrar 
746 naixements. Des d'aleshores la 
xifra s'ha anat reduint progressiva-
ment. Des del 2011 la xifra és infe-
rior a 700 naixements i, a partir de 
2017, els naixements estan per sota 
dels 600 anuals. 

A les Franqueses la tendència és la 
mateixa. Si l'any 2008 es van regis-
trar 301 naixements, poc més d'una 
dècada després la xifra s'ha reduït 
fins als 137 –80 nens i 57 nenes–. 
En aquest cas també s'han anat 
reduint progressivament, i des del 
2016 es registren cada any menys 
de 200 naixements al municipi. 

Al conjunt de Catalunya, el nom-
bre mitjà de fills per dona és ara 
d'1,20, un dels més baixos dels úl-
tims 25 anys i alhora un dels més 
baixos del món, mentre que l'any 
2008 era d'1,53, ja lleugerament 
per sota dels estàndards europeus.
La tendència de disminució dels 
naixements va començar a Catalu-
nya el 2009, però s'ha vist accen-
tuada per la crisi sanitària. De fet, 
el nombre de naixements va caure 

DEMOGRAFIA  1,20 FILLS PER DONA, L'ÍNDEX MÉS BAIX DEL MÓN

La natalitat del 2020

cau als nivells més baixos 

dels darrers 25 anys
LES FRANQUESES. Aquest mes de 
juliol s'ha posat en marxa el Servei 
Municipal d'Informació i Atenció a 
les Dones (SIAD) de les Franque-
ses, un servei comunitari de caràc-
ter preventiu que atén en l'àmbit 
de violència masclista, però que 
també enforteix la xarxa d'entitats 
de dones al territori i garanteix els 
drets humans en matèria d'igual-
tat al municipi.

Divendres, el nou servei va rebre 
la visita de la presidenta de l'Insti-
tut Català de les Dones (ICD), Merit-
xell Benedí, qui destacava la impor-
tància de treballar per enfortir la 
xarxa feminista al territori. "Fer un 

país feminista, imprescindible 

per ser un país de persones lliu-

res, és garantir els drets humans 

que fan que les nostres vides si-

guin lliures de violència", deia la 
presidenta de l'ICD, qui recordava 

que les violències van més enllà de 
les agressions físiques i que es tro-
ben en molts espais diferents, com 
la falta d'accés de les dones a la xar-
xa de serveis que les pot atendre. 
"Sense igualtat no hi ha lliber-

tat", insistia Benedí.
La regidora de Feminisme i 

Igualtat, Sònia Tena, celebrava 
l'obertura del nou servei i recor-
dava que "les Franqueses és un 

municipi feminista, on no hi ha 

espai per a les discriminacions 

gualtat de gènere, sigui en l'àmbit 
familiar, laboral o social; i assesso-
rament legal en temes com sepa-
racions, divorcis, maltractaments, 
relacions laborals, recursos i drets 
en casos de violència masclista.

A més, també està previst que 
s'hi organitzin tallers de creixe-
ment personal i que sigui un espai 
de formació i sensibilització per 
fomentar l'autonomia i l'apodera-
ment de les dones.

Les usuàries poden accedir al 
servei de manera confidencial i gra-
tuïta, demanant cita prèvia o bé per 
telèfon. El SIAD té seu a Bellavista, 
a les oficines de Bellavista Activa, i 
també a Corró d'Avall, a la Casa del 
Bon Repòs, davant l'Ajuntament, i 
està obert de dilluns a dijous de 9 
a 13 h. A més, les Franqueses for-
ma part de la Xarxa SIAD de Catalu-
nya, coordinat per l'Institut Català 
de les Dones, i això permetrà tenir 
una connexió amb un centenar de 
serveis com aquest i disposar d'un 
ampli catàleg de recursos.  x.l.

de gènere". Com a tal, deia Tena, 
"refermem el nostre compro-

mís amb la igualtat i el respecte 

i amb l'erradicació de tota mena 

de discriminació o violència per 

raons de gènere".
Francesc Colomé, per la seva 

banda, recordava que serveis com 
aquest són possibles perquè les 
Franqueses té més de 20.000 ha-
bitants, cosa que "ens ha de fer 

pensar en gran". "I això vol dir 

disposar de tots els recursos 

que ens permetin estar al costat 

de la ciutadania", afegia.

Orientació i assessorament
El servei ofereix informació a les 
dones sobre recursos, actes i ac-
tivitats relacionades amb la igual-
tat; un espai d'escolta, suport i 
acompanyament en què es dóna 
una primera orientació personalit-
zada. També suport i acompanya-
ment psicològic per desenvolupar 
estratègies i recursos personals 
per fer front a situacions de desi-

icd

SERVEIS  HI HAURÀ UNA SEU A BELLAVISTA ACTIVA I UNA ALTRA A CORRÓ, DAVANT DE L'AJUNTAMENT

Les Franqueses activa el SIAD

INAUGURACIÓ  Tena, Colomé i Benedí a les portes del SIAD a Bellavista

S'hi organitzaran xerrades 

i tallers per fomentar

l'apoderament i

l'autonomia de les dones

Punt d'informació, orientació i assessorament a les dones en matèria de 
treball, educació i salut, i també en els àmbits social, personal i familiar

un 20,1% al desembre del 2020, 
nou mesos després de l'esclat de la 
pandèmia. 

Mares cada cop més grans
D'altra banda, segons l'Institut d'Es-
tadística de Catalunya, l'edat mitja-
na per ser pares s'ha endarrerit 
notablement els últims anys. Si fa 
una dècada només el 3,7% de les 
mares de Granollers tenien més de 
40 anys a l'hora de tenir fills, l'any 
2020 aquesta franja d'edat supo-
sava el 9,2% de les progenitores, 
mentre que a les Franqueses era de 
l'11,7%. Catalunya també és un dels 
territoris en què més tard es té el 
primer fill –31,4 anys de mitjana–, 
uns dos anys més que la mitjana 
europea. En aquest cas la tendèn-
cia també ha anat creixent. Així, fa 
cinc anys l'edat mitjana per tenir el 
primer fill era de 30,5 anys, mentre 
que abans del 2011 la mitjana era 
sempre inferior als 30 anys. De fet, 
en la dècada dels 80 la mitjana esta-
va per sota dels 27 anys.   x.l.

Naixements

Agost (272), març (256) i juny (254) són 

els mesos en què més parts hi va ha-

ver al Vallès Oriental, i desembre (203) 

i maig (217) els que menys. Els noms 

més freqüents dels nadons nascuts a la 

comarca durant el 2020 són Júlia (29), 

Ona (29), Pol (28), Abril (26), Martina 

(26), Martí (26), Liam (24), Marc (24), 

Arnau (23), Emma (23) i Pau (23).

JÚLIA, ONA I POL,
ELS NOMS MÉS POSATS
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ARA, COM SEMPRE,
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Cada granollerí genera cada dia 

1,18 kg de residus, un 9% més que 

fa cinc anys. Així es desprèn de les 

dades fetes públiques aquesta 

setmana per l'Agència de Residus 

de Catalunya, que quantifica en 

26.783 les tones de residus mu-

nicipals generades l'any passat a 

la ciutat. Aquesta dada, excepci-

onalment, és un 2,35% inferior 

a la de l'any anterior, quan a la 

ciutat es van recollir 27.427 tones 

de residus. Les dades de l'any de 

pandèmia, per tant, han trencat 

la tendència a l'alça dels darrers 

anys, i és que del 2015 ençà la ge-

neració de residus a Granollers ha 

crescut un 13,5%, fins al punt que 

cada habitant produeix 429 kg de 

brossa a l'any. 

A les Franqueses, la proporció 

per habitant encara és més gran. 

L'any passat es van generar 9.093 

tones de residus, que equivalen a 

446,5 kg/hab./any, o el que és el 

mateix, 1,22 quilos per persona 

al dia. A diferència de la tendèn-

cia general –l'any de pandèmia 

ha suposat una reducció de resi-

dus a la majoria de municipis–, a 

les Franqueses s'ha incrementat 

un 8,6% respecte a l'any anterior 

(quan es van generar 8.372 tones 

de residus municipals) i un 15,3% 

més que fa cinc anys (7.885 to-

nes). A més, aleshores la propor-

ció de residus per habitant també 

era menor a l'actual, de 405,5 kg/

hab./any.  

Amb tot, tant a Granollers com 

a les Franqueses la proporció de 

residus per habitant i any és força 

inferior a la mitjana catalana, que 

s'enfila fins als 511 kg/hab./any 

–1,40 kg per persona i dia–. X.L.

ARXIU

MEDI AMBIENT MALGRAT UNA CERTA FRENADA DURANT L'ANY DE LA PANDÈMIA, LA GENERACIÓ DE RESIDUS NO PARA DE CRÉIXER

Cada granollerí 
genera 1,18 kg
de residus cada dia

Del total de residus generats a Granollers, un 40,6% (10.889 tones) corresponen a 

alguna fracció de la recollida selectiva, mentre que fa cinc anys aquest percentat-

ge era del 29,3%. En aquest increment destaca especialment el paper i cartró, que 

en cinc anys s'ha multiplicat per més de cinc, de les 359 tones de fa cinc anys a les 

1.896 actuals. A les Franqueses, dels residus recollits, el 43% van ser de recollida 

selectiva (3.914 tones), mentre que fa cinc anys el percentatge era del 31,6%. En 

aquest cas, l'increment més notable ha estat en la recollida de la fracció orgànica, 

que ha passat de 383 tones a 941.

Al conjunt de Catalunya, la recollida selectiva suposa el 45,9% del total de 

residus generats. A tot el país s'han recollit selectivament 1,8 milions de tones de 

residus, un 0,5% més que l'any anterior i un 26% més que fa cinc anys. No obstant 

això, l'Agència de Residus de Catalunya recorda que "cal continuar millorant la 
recollida selectiva i l'eficiència dels processos de tractament", ja que les da-

des de recuperació encara queden lluny del 50% marcat com a objectiu per la 

Unió Europea per al 2020. En total, al conjunt del país es van generar l'any passat 

gairebé 4 milions de tones de residus, unes 72.000 tones menys que l'any anterior.

Augment en la recollida selectiva
Durant l'any passat, 

Granollers va registrar 

429 kg/hab./any,

i les Franqueses, 446,5

Entre dilluns i dimecres de la set-

mana vinent, l'Ajuntament de Gra-

nollers impulsarà actuacions de 

millora als paviments de diversos 

carrers. Es tracta de l'última fase 

del projecte d'adequació de pavi-

ments d'aquest 2021, i consistirà 

en treballs de fressat, asfaltatge i 

pintura al carrer Príncep de Via-

na, entre Guayaquil i Sant Jaume; 

el carrer Guayaquil, entre Navarra 

i Príncep de Viana; i el carrer Vi-

dal i Jumbert, entre Puiggraciós i 

Maria Palau. 

Per fer els treballs s'aprofiten 

els dies en què hi ha una reducció 

substancial del trànsit a la ciutat, 

les escoles estan tancades i molts 

veïns són de vacances. També es 

té en compte l'evolució dels ni-

vells de contaminació atmosfèrica 

i s'evita fer els treballs de reasfal-

tatge els dies en què la qualitat de 

l'aire empitjora. Mentre durin les 

obres no es podrà circular pels 

carrers afectats i només es perme-

trà el pas del veïnat per poder ac-

cedir als aparcaments. Les obres 

seran senyalitzades i s'indicaran 

els itineraris alternatius.

VIA PÚBLICA

Millora al paviment 

als carrers Príncep 

de Viana, Guayaquil, 

i Vidal i Jumbert

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
19/07 M. Magdalena Prat Bachs  90 anys 
19/07 José Pajuelo Estirado  61 anys
19/07 M.Jesús Martínez Jiménez     75 anys 
20/07 Escolástica Ferrer Liñán     98 anys 
20/07 Jaume Carbonell Cristòfol   89 anys 
20/07 Joaquín Solsona Catalán  79 anys 
21/07 Maria Sitjà Cortada   94 anys
21/07 Eloy González Juárez  77 anys 
21/07 Cristina Carbó Virgili  87 anys 
21/07 Enrique Sánchez Munuera  92 anys 
21/07 Leonor Delgado Ruiz  95 anys

22/07 Francisco Ávila Priego  77 anys
22/07 Feli Sanjuán Durà  82 anys
22/07 Josep Moreno Miralles  71 anys
23/07 Jaume Ortafà Jordi  89 anys 
23/07 Alfredo Mañas Requena  78 anys
23/07 Cèsar Clapés Agudo  70 anys 
23/07 Joan Manel Samper Segura  85 anys 
24/07 Rosa Vicente López  91 anys 
25/07 Susana Chacón Carbonell  68 anys 
25/07 Joan Capell Cargol  89 anys 
25/07 Isidre Maltas Ciurans  82 anys

Màquines autoservei a Correus
Correus està instal·lant màquines autoservei a les seves oficines per di-

positar-hi paquets, una de les quals ja és a l'oficina de Granollers. Les 

màquines consten de dos elements: un quiosc que permet pesar el pa-

quet en la balança annexa, calcular el preu corresponent, seleccionar el 

tipus d'enviament segons el termini desitjat, fer el pagament i generar 

l'etiqueta identificativa de l'enviament; i una bústia que s'obre per dipo-

sitar-hi el paquet, prèvia lectura del codi de l'enviament. Aquest sistema 

permet als clients operar 24 hores al dia els set dies de la setmana. 

GUERRA A CERBERUS

HABITATGE CAMPANYA PER EVITAR L'ESPECULACIÓ DELS VOLTORS

La PAH va organitzar dissabte la 

xerrada El moviment per l'habitat-

ge contra els fons voltor, per pre-

sentar la campanya Guerra a Cer-

berus i la proposta de regulació de 

lloguers segons la renda. La sessió 

va comptar amb la participació de 

persones de tota la comarca afec-

tades pel fons voltor Cerberus i de 

persones solidàries i organitzades 

en la lluita per l'habitatge. També 

es va aprovar un conveni col·lectiu 

per aplicar a totes les propietats 

de Cerberus i les seves societats 

pantalla, que sigui revisable a 5 

anys per adaptar-lo als canvis i que 

hi hagi delegats per negociar de 

forma permanent. També preveu, 

entre d'altres, que sigui aplicable 

a famílies vulnerables, amb llo-

guer social, amb lloguers per sota 

de 30% renda i que les propietats 

siguin venudes sempre a l'estat o a 

entitats sense ànim de lucre.

La PAH inicia la 'guerra'
contra el fons voltor Cerberus

La Fundació Humana ha recupe-

rat 37.607 kg de tèxtil usat a Gra-

nollers durant el primer semestre 

del 2021 que es podrà reutilitzar 

o reciclar. La recollida selectiva 

de residus tèxtils –roba, calçat, 

complements i tèxtil de la llar que 

ja no s'utilitza– ha augmentat un 

34,3% respecte als primers sis 

mesos de l’any passat (28.001 

kg). Les més de 37 tones recupe-

rades equivalen a 169.000 peces 

de roba. Segons Humana, aquesta 

gestió implica un doble benefici. 

Un d'ambiental, perquè en redu-

eix la generació de residus i evita 

que acabin en un abocador. I un 

altre de social, ja que la fundació 

genera un lloc de treball per cada 

30.000 kg de tèxtil recollit. A més, 

afegeix, els recursos que se n’ob-

tenen es destinen a iniciatives so-

cials. Segons l'Agència Catalana de 

Residus, cada ciutadà llença apro-

ximadament 20 quilos de roba a 

l'any, dels quals només se'n recu-

peren poc més del 10%. 

Humana recupera 
a Granollers més 
de 37,6 tones de 
roba i calçat usats
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L’expert respon

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

Funcionàries interines i abús 
de la temporalitat a les 
administracions públiques

Ja fa anys que el conflicte re-

lacionat amb la temporalitat 
abusiva a les diferents adminis-

tracions, especialment la que 
té a veure amb la figura dels 
funcionaris interins, acumula 
nous episodis que bàsicament 
tenen a veure amb els retrets 
de la UE cap a Espanya pel fet 
de no comptar amb mecanis-

mes legislatius suficients per 
combatre aquesta temporalitat 
fraudulenta. De forma molt re-

sumida, allò que les autoritats i 
els tribunals europeus retreuen 
a l’Estat espanyol és el fet que 
quan consta acreditat que la 
temporalitat del funcionari inte-

rí no és justificada, per exemple 
perquè la seva plaça no surt mai 
a concurs per a la seva definiti-
va cobertura, l’administració 

no pateix cap tipus de retret 

legal ni econòmic i, en canvi, la 
persona interina no pot gaudir 
de drets com ara el de percebre 
una indemnització en cas de 
perdre el lloc de treball.

Ara fa uns dies, el Congrés va 
convalidar per un sol vot de dife-

rència el RDL 14/2021,  anome-

nat de medidas urgentes para 
la reducción de la temporalidad 
en el empleo público (tot i que 
més congeut com a «Icetazo»). 
Un conjunt de mesures que, 
precisament, pretenen satisfer 
les exigències comunitàries en 
matèria de prevenció de l’ús 

abusiu dels nomenaments 

temporals. Es tracta d’una nor-

ma de caràcter provisional,

doncs la condició d’alguns dels 
grups parlamentaris que van 
votar a favor de la convalidació 
és que el reial decret-llei conti-
nués la seva tramitació parla-

mentària com a projecte de llei 
i, per tant, pogués ser modificat 
mitjançant la presentació d’es-

menes. Tot i així, a l’espera de 
conèixer quina serà definitiva-

ment la norma aprovada, convé 
destacar alguns dels aspectes 
més rellevants que conté.

Segurament, la més transcen-

dent de les mesures incorpora-

des sigui el compromís d’impul-
sar un pla d’estabilització que 
redueixi la taxa de temporalitat 
de les administracions des del 
gairebé 30% actual -per sobre 
de la taxa del sector privat- fins 
menys d’un 8%. Seran objecte 
del pla d’estabilització totes les 
places estructurals que hagin 
estat ocupades de forma tem-

poral durant almenys 3 anys

de forma ininterrompuda amb 
anterioritat al 31 de desembre 
de 2020. L’estabilització es farà 
a través de concursos-oposició 
on l’experiència suposarà un 

40% de la puntuació total en 

la fase de valoració.

A banda, ara sí es contempla 
la possibilitat de que els interi-
ns percebin en alguns casos 
una indemnització econòmica 
equivalent a 20 dies de salari 
per any treballat fins un màxim 
de 12 mensualitats quan, per 
exemple, hi hagi un incompli-

ment del termini màxim de 

permanència de la persona 
interina en el seu càrrec.

Es diu també que la futura llei 
incorporarà el dret dret de les 

persones interines a adquirir 

la seva plaça mitjançant la 

valoració dels seus mèrits,

sense necessitat de superar 
una oposició, quan hagin vin-

gut ocupant-la de forma inin-

terrompuda durant almenys 
10 anys sense que aquesta 

hagi sortir mai a concurs. 

Això, però, no figura al text 
convalidat pel Congrés i caldrà 
esperar fins a l’aprovació de la 
llei per saber del cert si serà 
així o no. 

Un home de 33 anys i veí de Bar-

celona, amb 24 antecedents poli-

cials, ha ingressat a presó després 

d'haver estat detingut fa uns dies 

Vilassar de Mar. Se l'acusa de ser 

l'autor d'un robatori d'una botiga 

de telefonia mòbil a Granollers el 

28 de juny, i també se li atribueixen 

altres robatoris violents.

El 15 de juliol, agents de la divisió 

d'investigació criminal de Barce-

lona van establir un dispositiu per 

vgilar i detenir l'autor de diversos 

robatoris violents en botigues de 

telefonia mòbil de Barberà del Va-

llès i Granollers, els 21 i 28 de juny. 

Els investigadors van localitzar 

l'home quan circulava amb un ci-

clomotor sostret i van seguir-lo dis-

cretament fins que va arribar a una 

botiga de telefonia de Barcelona. 

L'investigat va passar diversos cops 

per davant de la botiga i finalment 

va marxar fins al Masnou, on també 

va aturar-se davant d'una botiga de 

telefonia sense accedir a l'interior.

Finalment, a Vilassar de Mar, el 

detingut va aparcar el ciclomotor 

davant d'una farmàcia i va entrar 

a l'interior, va sortir-ne al cap de 

poc. Va pujar de nou al ciclomotor i 

va fugir a gran velocitat. Els agents 

van detenir-lo in fraganti en com-

provar que s'havia endut els diners 

de la caixa registradora després 

d'amenaçar la treballadora de l'es-

tabliment i tres clients més amb la 

mateixa navalla que havia utilitzat 

en els dos robatoris anteriors.

En tots tres fets, utilitzava el 

mateix modus operandi. A les boti-

gues de telefonia, s'acostava amb el 

casc posat a l'establiment i espera-

va que algun altre client hi accedís 

per entrar amb ell. Un cop a dins 

mostrava una navalla de grans di-

mensions i feia entrar tothom qui 

hi havia al magatzem per així ga-

rantir-se la fugida sense incidents.

El detingut, de qui consten 24 

antecedents, la majoria per delictes 

violents i furts de vehicles, va robar 

telèfons mòbils per valor de 13.000 

euros i se'n va endur aproximada-

ment 200 euros d'una farmàcia. El 

17 de juliol va passar a disposició 

judicial i va ingressar a presó.

MOSSOS D'ESQUADRA

SUCCESSOS L'HOME ACUMULAVA 24 ANTECEDENTS POLICIALS

Ingressa a presó l'autor 
d'un robatori violent en una 
botiga de telefonia mòbil

EL DETINGUT  Amb una navalla

Una dona de 28 anys i veïna de 

Granollers va ser detinguda el 16 

de juny acusada d'haver comès 

almenys quatre furts a persones 

grans. La dona, treballadora en di-

verses residències geriàtriques de 

la comarca, es guanyava la confi-

ança de les persones grans i apro-

fitava la seva condició de cuidado-

ra i la vulnerabilitat de les víctimes 

per sostreure'ls joies i objectes de 

valor quan no se n'adonaven.

La investigació dels Mossos es 

va produir després d'un requeri-

ment del Jutjat de Granollers, que 

va activar el cas per la denúncia 

d'un resident d'un centre geriàtric 

del Figaró on treballava la dona.

Els Mossos van constatar que 

l'acusada havia dut a terme, darre-

rament, la venda d'almenys 13 jo-

ies i objectes de valor en quatre es-

tabliments de compravenda d'or. 

Això els va permetre relacionar-ho 

amb l'activitat de la treballadora 

del centre geriàtric, i alhora amb 

quatre denúncies per la desapari-

ció de joies i objectes de valor en 

tres residències diferents.

Per tot plegat, la dona va ser 

detinguda i posada a disposició ju-

dicial. Amb tot, els Mossos mante-

nen la investigació oberta per de-

terminar si la resta d'objectes que 

va vendre en aquests establiments 

–fins a un total de 13– també van 

ser sostrets prèviament d'alguna 

residència de gent gran o aprofi-

tant la seva feina de cuidadora.

EN ALMENYS QUATRE CASOS

Detinguda una 
treballadora d'una 
residència per
furtar joies als avis

Caçats in fraganti quatre lladres 
de catalitzadors al barri Congost
Quatre homes d'entre 19 i 24 anys 

van ser detinguts dilluns al vespre 

al barri Congost com a presump-

tes autors d'un robatori de cata-

litzadors de vehicles, que després 

desmuntaven i venien per peces. 

Els fets van passar sobre les 21 h, 

quan un testimoni va alertar que 

quatre homes estaven serrant el 

catalitzador d'un vehicle estacionat 

a la via pública, i els Mossos d'Es-

quadra van activar un dispositiu 

per mirar d'enxampar-los in fra-

ganti. En inspeccionar el lloc dels 

fets, els agents van localitzar uns 

homes que coincidien amb la des-

cripció del testimoni. En un primer 

moment, aquests homes –veïns del 

Barcelonès– van intentar fugir en 

cotxe, però els Mossos van poder 

interceptar-los i escorcollar el vehi-

cle. En l'escorcoll van trobar-hi un 

catalitzador i les eines necessàries 

per sostreure'l, com una serra elèc-

trica i un gat hidràulic, motiu pel 

qual van quedar detinguts per un 

presumpte delicte de furt i danys 

i van passar a disposició judicial. 

MOSSOS

MATERIAL  Trobat en l'escorcoll

Una jove de 19 anys va resul-

tar ferida divendres al vespre, al 

voltant de les 22 h, per l'impacte 

d'un tren a l'estació de Granollers 

Centre. Segons fonts dels serveis 

d'emergències, la jove travessava 

la via quan va rebre l'impacte d'un 

tren. Arran de l'accident, la noia va 

haver de ser traslladada a l'Hospi-

tal de Granollers amb una fractura 

al braç. D'altra banda, dissabte al 

migdia, al voltant de les 13.20 h, es 

va produir un accident a l'autopis-

ta AP-7, al seu pas per Granollers, 

en el qual es van veure implicats 

quatre vehicles, que van picar per 

encalç. Arran de l'impacte, diver-

sos passatgers van resultar ferits 

lleus i van haver de ser traslladats 

a l'Hospital de Granollers. 

Ferida una jove per 
l'impacte d'un tren 
a Granollers Centre
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Sembla que l'estudi que fa mesos va elaborar la consultora PWACS sobre el 

model de gestió de l'abastiment d'aigua a Granollers, a petició del consistori, ha 

avalat la decisió de mantenir la gestió indirecta per mitjà d'una concessió, com 

els darrers 50 anys. La comissió constituïda per emetre una memòria al ple per 

definir el futur model li ha donat llum verda. I, finalment, dimarts el ple municipal 

ho aprovava amb els vots a favor del PSC i Cs. La decisió, doncs, tot i que hi han 

participat altres veus, l'ha pres el govern municipal, format pel PSC en majoria 

absoluta. La petició de consulta popular que feia la Plataforma per a l'Aigua de 

Granollers va ser rebutjada, i part de l'oposició considera que hagués calgut més 

debat. Així, es manté un tipus de gestió que el mateix estudi que l'avala també 

n'havia destapat les vergonyes –com la manca de renovació de les canonades, 

encara moltes de fibrociment–. D'uns anys ençà el model de la gestió de l'aigua 

ha estat molt present en el debat polític al país i, segurament, això ha comportat 

que s'hagi partit de certs apriorismes. I, a banda d'això, potser amb més temps 

s'hauria pogut explorar un model mixt que podria haver acontentat més tothom.

MODEL CONTINUISTA

Editorial

i vaig veure cap capítol del seri-

al sobre la Rocío Carrasco, que 

tant famós es va fer, ni gairebé 

en vaig saber res del que s'hi 

deia, perquè no em va despertar gens 

d'interès. En canvi, he seguit amb indissi-

mulat entusiasme el serial sobre els àudi-

os gravats a Florentino Pérez, i ho he fet 

perquè, en aquest cas, el personatge sí que 

m'interessa.

Un home que, sortint pràcticament del 

no-res, és capaç de muntar una de les em-

preses constructores més grans del món, 

evidentment ha de tenir el seu què.

No obstant això, però, sempre havia 

donat la imatge de ser un home gris, ins-

titucional i molt centrat (en la doble ac-

ceptació del terme, és a dir, la personal i 

la política). Tant, que fins en els seus pit-

jors moments sempre havia estat discret 

i no tornava resposta, o s'havia limitat a 

pronunciar discursets asèptics i innocus, 

evidentment llegits, per no sortir en cap 

cas del guió.

Però de sobte, apareixen uns àudios i la 

imatge que teníem del personatge fa un 

gir radical, com passa amb els girs argu-

mentals de les millors novel·les. L'home 

gris resulta que ara se'ns apareix com 

un home polièdric, no només carregat de 

vida, sinó també carregat de raó i de sentit 

de l'humor, i es converteix, de cop i volta, 

en una persona humana, tan humana com 

qualsevol de nosaltres.

Amb el que hem sentit fins ara, ens hem 

Florentino
assabentat que és tan normal, que fins 

i tot també té vísceres, que sap baixar al 

fang i que, com fem molts de nosaltres 

en les nostres tertúlies de cafè, dirigeix 

majoritàriament la seva irada indignació 

contra uns joves malcriats, carregats de 

diners i amb un ego fora del normal. Uns 

joves incultes, inconscients i maleducats 

que, en la seva ceguesa, fins ignoren que 

quan parla una persona com el senyor 

Florentino Pérez, haurien de tenir prou 

respecte intel·lectual per no comportar-se 

com uns estudiants de primer d'ESO, tot i 

que potser ni a tant arriben.

Tanmateix, és possible que vagi equi-

vocat, però em sembla que si traient a la 

llum aquests àudios algú pretenia enfon-

sar-lo, l'efecte ha estat el contrari. Aquest 

gir inesperat de guió, ha servit per treure 

a la llum un personatge complex, com som 

tots, i situar-lo al lloc que ocupava el per-

sonatge taciturn, avorrit i poc interessant 

que havíem vist fins ara. I això, evident-

ment, el revalora com a persona, perquè 

l'humanitza i l'aparta de la típica imatge 

estereotipada del triomfador, construïda 

com una narració, propera a l'hagiografia, 

farcida de mentides i propaganda falsa-

ment elogiosa.

Els humans som així i que un home com 

en Florentino Pérez ens ho acrediti públi-

cament, és un goig per a tots.

N

RAMON 
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Advocat

CIBERACTIVITAT Segueix-nos a @DiariSomGRN

Això del Casado ens ho hem 
sentit dir sempre i ens ho 
sentirem dir per anys gràcies 
al nostrat melic de molts 
catalans.

Jordi Rosàs @RodoredaJordi Eduard Navarro @eduardnd1967

Avui he demanat hora a l'OAC de 
@granollers i em citen el 3 d'agost. 
No poden preveure vacances amb prou 
personal x fer gestions de 2 minuts 
sense esperar 8 dies?

Si traient a la llum aquests 

àudios algú pretenia 

enfonsar-lo, l'efecte ha estat 

el contrari, perquè l'humanitzen

truir frases esgarrinxant-me entre les bar-

disses i els galzerans de Santa Agnès, però 

sempre em quedava penjat a Montmeló, 

molt a prop del ginkgo, observant amb 

ulls humits aquella olivera recargolada 

amb els peus plens de marialluïsa, men-

tre les mallerengues devoraven cacauets 

a l'alzina.

Enyoro escriure i moltes altres coses, 

però la llosa és encara enorme i quan 

busco qualsevol instrument de dibuixar 

lletres m'enlluerno per uns ulls color de 

mar, per un somriure etern i una mica de 

cendra, un polsim desat dins d'una caixeta 

màgica de la seva col·lecció.

Deixarem passar el temps, potser el sol 

d'agost evaporarà humitats i tot tornarà a 

una aparent normalitat, potser el proper 

setembre serà, com diu la cançó, l'hora de 

recapitular les hòsties que m'ha donat el 

món, les hòsties que ens dona la vida i po-

dré continuant fent camí, pas a pas, lletra a 

lletra, ben acompanyat però molt més sol 

que abans.

es de la mort de la meva ger-

mana, ja fa més de dos mesos, 

he llegit poc i no havia tornat a 

escriure. L'ordinador i el paper 

són allà on sempre, però el joc de barre-

jar lletres va quedar colgat sota una llosa 

dura, profunda i terriblement trista.

Vaig intentar-ho algunes nits, fins i tot 

amb l'ajut d'un escocès, un parell de can-

tautors i alguna altra cosa... però només 

apareixien rams de flors negres i pètals 

secs que desava entre els fulls d'uns lli-

bres magnífics que ja pertanyen a futurs 

familiars de pantalla plana. De tant en tant 

he dibuixat imatges blanques i grises d'un 

temps de pardals i quiosc en una plaça de 

plàtans enormes, l'acollidor caliu d'una 

estufa de ferro que cremava esclòfies o les 

esgarrapades assassines del gat Pitàgores. 

Hi ha hagut moments de records d'un Ins-

titut escardat i d'un carrer amb nom de po-

eta valencià, no massa lluny de la tercera 

planta de l'Hospital on encara, de tant en 

tant, el xiscle d'un nen ofega el plor d'una 

infermera. I el tacte de velles fotografies de 

Cadaqués o d'un Puiggraciós que ens aco-

llia durant els mesos d'estiu, quan encara 

hi havia papallones i flors de tots els colors 

i moltes més abelles que ara.

Les darreres setmanes he volgut cons-

D
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SANTI MONTAGUDDes del balcó

Potser al setembre podré 

continuar fent camí, pas a pas,

lletra a lletra, ben acompanyat

però molt més sol que abans

Marxem de vacances
L'edició en paper habitual del diari Som* deixarà de distribuir-se a 
l'agost, però dijous vinent, dia 5, hi haurà una edició especial de Festa 

Major, i una altra el 19 d'agost. Fins llavors, que tingueu molt bon estiu!
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OPINIÓ

M'haureu de disculpar el títol, però m'ha sem-

blat oportú recordar la que, diuen, va ser la 

frase que va fer guanyar les eleccions a Bill 

Clinton l'any 1992. Sovint, en campanya elec-

toral es tracta, només, de saber trobar aquells 

conceptes que més mobilitzen i sedueixen 

votants diversos. Que ningú s'ho prengui 

malament ni s'hi faci mala sang; el títol no va 

contra ningú en concret. Ho juro. Sí, però, que 

té certa intencionalitat. La intento resumir.

Ens trobem al bell mig del mandat mar-

cat, sens dubte, pels efectes de la pandèmia. 

La Covid ho condiciona tot de fa temps. Els 

governs d'arreu han hagut de fer front a si-

tuacions socials noves i han reaccionat. La 

unanimitat a l'hora d'impulsar plans de xoc 

ha estat la norma habitual, doncs. També a 

Granollers. Tots hem sumat perquè no hi 

havia altra opció. Això no vol dir, però, que 

des de l'oposició no tinguem una mirada 

crítica sobre la ciutat i allò que podríem fer 

per resoldre dubtes i incerteses. Des d'ERC 

Granollers hem intentat, des de la responsa-

bilitat, aportant idees perquè l'acció de go-

vern municipal fos més àgil i eficaç. Ho vam 

fer durant els dies de confinament (amb la 

proposta d'obrir carrers i places a la gent 

prohibint-ne la circulació de vehicles) i ho 

continuem fent ara demanant més valentia 

en els projectes que l'Ajuntament fa dels 

Next Generation (NG), entre d'altres.

El Govern socialista, però, navega amb un 

rumb fix, invariable. La vida canvia, però ells i 

elles segueixen dansant la música de sempre; 

el ball de saló clàssic dels Miven, diria. Cap ga-

nes de canvi, ni cap voluntat de trobar noves 

il·lusions col·lectives. I mira que, precisament, 

els NG van d'això: de trobar nous camins (cap 

a la transició energètica i la digitalització), de 

compartir mirades i reflexions i de cercar es-

pais pel debat sincer i sensat. Doncs, no. Els 

NG del PSC a Granollers és el seu programa 

electoral de 2019. Europa ens demana futur i 

el mayoralisme proposa passat, altre cop.

Podríem aprofitar els NG per fer canvis ra-

dicals a la ciutat; apostant per una mobilitat 

elèctrica, repensant els espais urbans per 

peatonalitzar illes de vianants més enllà del 

centre històric (Teruel existe!... el Lledoner i 

Tres Torres, també) o per trobar, entre totes, 

la millor manera d'ajudar la nostra indústria, 

convertint-nos en un hub potent d'empreses 

de l'àmbit de l'alimentació o la química. Po-

dríem aprofitar els NG per encerclar la ciutat 

dins una anella verda de boscos que fessin 

frontera i fossin pulmons d'aire fresc pel que 

ha de venir –en forma de calorades!– el dia 

de demà. I podríem apostar més encara per 

la cultura i la innovació que els nostres artis-

tes demostren; fent de RU un centre de cre-

ació cultural modern que tingui voluntat de 

ser referent en alguna cosa (teatre de carrer, 

potser?). Accions que caldria debatre, esme-

nar, discutir... Accions que seria bo que uns 

i altres ens féssim nostres per trobar espais 

de consens real de cara a un futur que dema-

narà, sens dubte, aprendre a ser resilients i 

a no desaprofitar cap ment creativa ni cap 

idea innovadora.

El que passa és que el PSC a Granollers 

segueix la vella tònica del socialisme buro-

cràtic de sempre; qui dia passa, any empeny. 

I així cauen els dies, els mesos i els anys. I 

l'aposta més innovadora que han plantejat 

durant aquest temps és, bàsicament, prohi-

bir la circulació de vehicles els diumenges al 

passeig fluvial. Una proposta petita que, un 

cop el confinament s'ha acabat, ja no té gaire 

quòrum. La nostra proposta, recordem-ho, 

demanava obrir espais alliberats de cotxes a 

tots els barris, a tots!

"I així, tot". Que diuen els joves. Munici-

palitzar l'aigua? Ui, no! Farem un estudi per 

dir que no cal canviar la concessió i que no 

cal fer referèndums perquè la ciutadania triï 

com vol que sigui el servei. La mobilitat? Cap 

proposta efectiva. Millora de parcs i jardins? 

Estem revisant els jocs d'aigua del parc del 

Congost (i creuem els dits perquè la calor 

relativament moderada d'enguany no apreti 

més del compte). I podríem seguir i seguir.

Per ser justos, sí que cal dir que les formes 

de la regidora Barnusell pel que fa als tre-

balls d'inici del tercer Pla Estratègic disten 

de les que, fins ara, altres regidors han prac-

ticat. La regidora escolta i això ja obre ca-

mins al diàleg. Si ens creiem que això del Pla 

Estratègic és alguna cosa més que publicitat 

encoberta de l'acció del govern municipal, 

és bo que anem teixint espais amb gent de 

talent que hi digui la seva i ens ajudi a pensar 

la ciutat del demà que volem.

Amb tot, torno al títol. La política ha de 

saber crear il·lusions. Idees compartides de 

treball comú que cridin gent diversa a apor-

tar el seu esforç cap a un projecte col·lectiu. 

El mayoralisme és, precisament, això. Un 

projecte polític basat en una certa idea de 

bona gestió dels afers col·lectius i la sensa-

ció que l'alcalde és arreu. Del que es tracta, 

doncs, és de combatre aquests preceptes 

amb la capacitat que tinguem de construir 

una alternativa àmplia, republicana i pro-

gressista que sàpiga subratllar els reptes 

(ja urgents!) que la ciutat necessita. Saber 

trobar aquestes idees per, després, sumar-hi 

tantes mans com siguin necessàries. Pen-

sem-hi durant l'estiu i parlem-ne al setem-

bre, va. Bones vacances i cuideu-vos!

Es tracta de construir una alternativa, estúpids!

PAU LLOBET

I ROURA
Regidor d’ERC-AG

Podríem aprofitar els Next 

Generation per fer canvis radicals

a la ciutat, amb una aposta per

repensar espais urbans als barris

ELS DIES 
14 I 15 D’AGOST
PER CELEBRAR 

LA MARE DE DEU 
D’AGOST

Anem de vacances!

Obert

TANCAT DEL 9 AL 20 D’AGOST

Obert a partir del 21 d’agost.
De dimarts a diumenge 
de 9 a 15 h.
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Connecta Jove insereix més de 60 jovesIdees per a la campanya de Nadal
El programa Connecta Jove VO, impulsat per Pimec en

col·laboració amb el SOC, ha aconseguit inserir 61 joves al 

mercat laboral d'entre els 90 participants, la majoria amb un 

contracte de més de mig any. A la comarca, el programa està 

enfocat al sector de la indústria 4.0 i els seus serveis auxiliars.

L'associació de comerciants Gran Centre Granollers

va fer entrega, el 19 de juliol, dels premis als projectes

dels alumnes del cicle formatiu de grau mitjà en Gestió

Administrativa d'Educem, que cada any presenten

les seves propostes d'accions per a la campanya de Nadal.

ECONOMIA

Els treballadors i la direcció de 

Sandoz han arribat a un preacord 

pel tancament de la planta de les 

Franqueses. Segons CCOO, s'han 

previst diverses mesures no trau-

màtiques per als 170 treballadors 

de la fàbrica, que tancarà el 2024. 

Fins aleshores, la plantilla es po-

drà acollir a recol·locacions, baixes 

voluntàries o plans de jubilació a 

partir dels 55 anys. En el primer 

cas, la companyia ofereix 83 pla-

ces a la planta de Palafolls, amb 

una compensació de 20.000 euros 

pel trasllat. Pel que fa a les baixes 

voluntàries, seran indemnitzades 

amb 45 dies per any treballat amb 

un màxim de 42 mensualitats. En 

el cas del pla de jubilacions, San-

doz ofereix un pla de rendes als 

treballadors de 55 anys, amb un 

complement d'entre el 75% i el 

85% del salari net segons l'edat. 

EMPRESES 

Pneumàtics JDF 

s'incorpora a

la xarxa BestDrive, 

de Continental

Després de 17 anys al capdavant 

de la Fira de l'Ascensió de Gra-

nollers, Enric Brufau deixarà el 

càrrec de director aquest estiu. El 

substituirà a partir del setembre 

Gregori Vizcaíno, que té experi-

ència en l'organització de dife-

rents esdeveniments i mostres, 

com la Fira de la Botifarra de la 

Garriga. El canvi es produeix com 

a resultat del concurs públic que 

va convocar l'Ajuntament fa unes 

setmanes per renovar el càrrec, 

i coincideix amb un moment de 

canvi en la Fira de l'Ascensió, que 

fa temps que repensa el seu mo-

arxiu

GREGORI VIZCAÍNO

del de futur per esdevenir més 

sostenible. No serà fins la pro-

pera tardor, amb l'arribada del 

nou responsable, que es detallarà 

el model de la mostra dels prò-

xims anys, d'acord també amb la 

comissió de la fira que impulsa 

l'Ajuntament de Granollers. 

L'empresa granollerina Pneumà-

tics JDF, situada a l'avinguda Sant 

Julià, s'ha incorporat aquest estiu 

a BestDrive, la xarxa de tallers de 

pneumàtics i mecànica ràpida de 

Continental. Amb aquesta adhesió, 

BestDrive guanya presència a l'àrea 

de Barcelona, sobretot en una zona 

tan industrial com Granollers. 

Pneumàtics JDF, especialitzada en 

serveis a camions, compta amb una 

nau de 900 metres quadrats més 

un terreny de 600, fet que li permet 

atendre els clients amb molta co-

moditat. Ofereix serveis per a tota 

mena de vehicles, i és especialista 

en els serveis de pneumàtics i re-

paració a camions. La firma es va 

crear el 2011 per iniciativa de tres 

socis, Daniel Almansa i Juan i Fran-

cisco Codina. El primer any només 

disposaven d'un servei mòbil, però 

el segon ja tenien una nau per em-

magatzemar pneumàtics i van ad-

quirir un segon vehicle. El 2013 

es van traslladar a una altra nau 

per respondre a un ritme d'activi-

tat creixent, i el 2014 van obrir el 

primer taller a Lliçà de Vall, on s'hi 

van estar fins al 2019, quan van ad-

quirir el taller actual de l'avinguda 

Sant Julià. Actualment, Pneumàtics 

JDF té quatre cotxes d'intervenció i 

un d'urgències per prestar servei a 

tota mena de vehicles. 

Sandoz recol·locarà la meitat

de la plantilla abans de tancar

Gregori Vizcaíno, 
nou director de la 
Fira de l'Ascensió

Els tres casos són fins que els tre-

balladors compleixin els 63 anys, 

amb una clàusula de revaloritza-

ció de l'1,5% anual. Qui no s'aculli 

a cap d'aquestes opcions, quan es 

faci efectiu el tancament rebrà una 

indemnització de 55 dies per any, 

més un lineal de 1.600 euros per 

any d'antiguitat. També rebrà una 

prima anual de 2.000 euros men-

tre continuï treballant, que sumarà 

per calcular la indemnització. Fi-

nalment, també s'estableix un pla 

de recol·locació durant 12 mesos 

per a aquestes persones, i a qui es-

tigui en situació de jubilació parci-

al, l'empresa li pagarà 3.000 euros 

com a compensació.

CCOO valora el preacord positi-

vament, tot i que lamenta no haver 

pogut evitar el tancament. 

Després de més de 25 anys al ma-

teix local del carrer Jaume Corbera 

de Granollers, l'Hospital Veterinari 

Lauro s'ha traslladat i ha ampliat 

les seves instal·lacions. L'hospital té 

ara la seva seu al Camí Antic de Vic 

de les Franqueses, a la històrica ma-

sia de Ca l'Arabia. El canvi ha supo-

sat doblar la superfície interior, fins 

als 500 metres quadrats, i afegir-ne 

uns 300 més de pati que s'adequa-

ran per a l'espera de gossos abans 

d'entrar a la consulta. També ha 

permès millorar l'atenció als clients 

i els animals i especialitzar més els 

serveis del centre. "Hem passat 

de 3 a 5 consultes, d'1 a 2 quirò-

fans i hem ampliat la sala per als 

preoperatoris", diu la directora, 

Núria López. També ha augmentat 

la capacitat de la recepció i, sobre-

tot, fer un salt endavant important 

en medicina felina, amb "una àrea 

d'especialització per a gats, amb 

una consulta, un espai d'hos-

pitalització i una sala d'espera 

pròpies". De fet, diu López, ara es 

distingeixen fins a cinc àrees d'hos-

pitalització diferents, de manera 

que es poden atendre més còmoda-

ment les diverses especialitats del 

centre: traumatologia, oftalmolo-

gia, neurologia, cardiologia, derma-

tologia o oncologia, entre d'altres.

Pel que fa a l'equip, l'Hospital 

El canvi d'instal·lacions també 

coincideix amb l'adhesió de l'hospi-

tal veterinari a la xarxa AniCura, un 

grup que "ofereix suport constant 

i que s'adiu molt a la filosofia que 

tenim al Lauro": cuidar molt el 

client, la professionalitat dels ser-

veis i l'ús de les millors tecnologies 

per als diagnòstics. En aquest sen-

tit, "formar part de la xarxa ens 

ha permès invertir i incorporar 

nous aparells de diagnòstic per 

a la imatge, com un TAC i una 

ressonància, que era el que ens 

faltava", diu López, qui recorda 

que el centre està sempre obert per 

atendre urgències, "les 24 del dia 

els 365 dies de l'any".  x.l.

també ha passat de 19 treballadors 

a 28 entre veterinaris, auxiliars i 

personal de recepció. "Això per-

metrà especialitzar-nos molt 

més", insisteix López, qui apunta 

que el centre també fa de suport a 

altres clíniques veterinàries de la 

comarca. "Molts centres ens deri-

ven els seus clients per fer deter-

minades proves o per atendre 

urgències fora dels horaris ha-

bituals, i després tornen als seus 

veterinaris de referència". 

A banda de gats i gossos, el centre 

també és la referència a la comarca 

en l'atenció d'animals infecciosos i 

exòtics, des de tortugues o fures fins 

a hàmsters o ocells, entre d'altres. 

x.l.

EL CENTRE, TRASLLADAT ARA A LES FRANQUESES, HA INCORPORAT UN TAC I UNA RESSONÀNCIA

L'Hospital Veterinari Lauro creix 
i s'especialitza en un nou local

HOSPITAL VETERINARI LAURO  Ha estrenat noves instal·lacions a Corró d'Avall

FORMACIÓ

Aprovada la

creació del Consell 

de l'FP i l'Ocupació 

del Vallès Oriental

El ple del Consell Comarcal ha 

aprovat la creació del Consell de 

l'FP i l'Ocupació del Vallès Orien-

tal i el seu reglament de funciona-

ment. Prèviament, al juny, va ser 

validat pel Consell d'Alcaldies. Es 

tracta d'un nou espai impulsat per 

la Taula del Vallès Oriental Avança per planificar, de manera conjunta, 
la formació professional de manera 

que s'ajusti a les necessitats dels 

sectors i les empreses del territori, 

així com a les estratègies de desen-

volupament econòmic locals i co-

marcal, a mitjà i llarg termini. 

El consell, complementari al que ja 

existeix per exemple a Granollers, 

es proposa, entre d'altres, plani-ficar l'oferta d'FP a la comarca; 
mantenir un mapa actualitzat i ac-

cessible a tothom dels serveis d'FP de la comarca; impulsar l'FP dual i 
les relacions entre centres i empre-

ses per reforçar els vincles per a la realització de pràctiques; impulsar centres d'FP integrada; i promoure 
projectes pilot d’innovació d'FP al 

territori. També fomentar la inno-vació i la recerca en la formació; 
potenciar la mobilitat i les pràc-tiques internacionals; prestigiar l'FP al Vallès Oriental; i fer difusió de l'oferta formativa i dels perfils 
professionals amb més demanda 

dins del mercat de treball. 

Els treballadors podran 

triar recol·locació,

baixa voluntària o pla de

jubilació a partir de 55 anys
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Coincidint amb l'arribada de l'es-

tiu, l'empresa granollerina Dolo-

res Entertainment ha llençat al 

mercat internacional el seu joc 

més elaborat, Indigo 7, desenvolu-

pat durant dos anys a les oficines 

que la firma té a Roca Umbert i a 

Roma. "L'Indigo 7 és un joc de 

puzles de colors basat en un 

joc dels anys 90, Seven Colors, 

en què havies de conquerir ter-

renys amb molta estratègia", 

explica Daniel Navarro, programa-

dor de Dolores Entertainment. "La 

mecànica inicial és semblant, 

però molt més pensat de cara a 

la competició; aquí poden jugar 

fins a 4 persones a la vegada i és 

molt més ràpid i dinàmic". 

El joc explica la història del Na-

than i la seva banda de música, que 

marxen de vacances després que 

el protagonista hagi estat abando-

nat per la seva xicota. Per refer-se, 

amb el suport dels amics i la mú-

sica, els personatges es veuen em-

bolicats en una batalla de bandes.

"El gruix del videojoc és la his-

tòria que expliquem, que està 

molt treballada", explica Navar-

ro. "Per això hem trigat dos anys 

a desenvolupar-lo en comptes 

dels cinc mesos habituals, entre 

plantejar i dibuixar els perso-

natges, trobar els actors que hi 

X.L.

AUDIOVISUAL L'EMPRESA GRANOLLERINA, AMB SEU A ROCA UMBERT, TREU QUATRE O CINC VIDEOJOCS AL MERCAT INTERNACIONAL CADA ANY

Dolores Entertainment treu al 
mercat el seu joc més elaborat

DANIEL NAVARRO  Responsable de Dolores Entertainment, de Granollers

■ Normalment, la firma treu els seus 
videojocs al mercat al mateix moment 
als mercats europeu, americà i asiàtic. 
En aquest cas, però, el llançament al 
Japó es farà esperar fins a comença-
ments de l'any que ve, perquè "per al 

mercat asiàtic hem preparat una edi-

ció molt especial, amb un doblatge 

al japonès molt acurat i amb acom-

panyaments musicals i vocals que 

enregistren ara dues bandes japone-

ses", explica Navarro. El mercat asiàtic 
representa un 20% de les vendes de la 
firma, i "per això volem afinar més el 

producte i adaptar-lo a la seva estè-

tica perquè sigui més ben acceptat". 
Actualment, Dolores Entertainment ja 
ha publicat una dotzena de jocs per als 
mercats japonès i xinès, uns mercats 
als quals "és molt difícil accedir-hi al 

començament", diu Navarro.

EL MERCAT ASIÀTIC, 
ESPECIAL I DIFERENCIAT

posessin veu...". La història està 

explicada en 32 capítols i narrats 

en un còmic interactiu, i entremig 

hi ha la part de joc més activa. 

A la sala de màquines de Do-

lores Entertainment, el Daniel 

s'ha encarregat del disseny de les 

mecàniques, la història, els perso-

natges i la programació, i l'Steven 

de la part artística. Després, han 

encarregat a altres professionals 

els serveis de música, efectes de 

so i traduccions, i com a novetat 

a l'Indigo 7, el doblatge per part 

d'actors professionals dels Estats 

Units i el Canadà. De moment, 

aquest juliol s'ha publicat la ver-

sió digital del joc a les botigues de 

les principals plataformes –Play-

Station, Xbox i Nintendo Switch–, 

i a partir del 9 d'agost ja es podrà 

trobar la primera edició física del 

producte.

Deu anys fent videojocs
La firma granollerina ha celebrat 

10 anys en aquest sector tan com-

petitiu, no sense dificultats per 

fer-se un lloc en el mercat interna-

cional. De fet, cada any treu entre 

quatre i cinc videojocs al mercat, 

tant propis com de tercers, ja que 

també distribueix per a terceres 
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Des de 1987
La garantia per a empreses 
i candidats

Empresa fabricant de materials per la 
construcció ubicada al Vallès Oriental 
precisa incorporar: 
Administratiu/va comercial exportació 
amb anglès
Perfil: Administrativa Comercial FP, amb 
idioma Anglès parlat i escrit nivell avançat, 
valorant idioma Francès. Important que si-
gui de la zona per els desplaçaments al lloc 
de treball. Tasques sota la supervisió de la 
seva Responsable Comercial: Fer ofertes, 
comandes, estudis, parlar i gestionar amb 
Delegats de España y França, mails, control 
de CRM, nocions en formes de pagament, 
cartes de crèdit, etc. Atenció al client, rebre 
visites, gestionar centraleta... Recerca activa 
licitacions. Condicions laborals: Horari: De 
Dilluns a Dijous de 8h a 13h i de 14.30h a 18h, 
Divendres de 8h a 14h (feina 100% presen-
cial) • Salari 22-23.000€/bruts (14 pagues).

Concesionario oficial de vehículos industria-
les (camiones) ubicado en el Vallés Oriental, 
precisa incorporar: 
Comercial vehículos industriales
Se incorporará a la red comercial con una amplia 
cartera de clientes en la provincia de Barcelo-
na. Se encargará de la gestión de la cartera de 
clientes así como captación de nuevos clientes.
Gestión de ofertas, tramitación de pedidos, 
seguimiento de la fecha de entrega, entrega 
de vehículos, especificaciones técnicas, tra-
mitación de la documentación, seguimiento de 
clientes etc… 
La venta se centra en tractoras y vehículo indus-
trial ligero carrozado. Imprescindible experien-
cia demostrable en venta de vehículo industrial, 
así como manejo de aplicaciones informáticas. 
Se valorará idioma Inglés, así como poseer el 
carnet de camiones C.
Se ofrece contrato directo y estable con em-
presa. Salario base aproximado de 30.000€ 
brutos anuales más comisiones. Coche de em-
presa para uso profesional y particular.
Tipo de puesto: Jornada completa, Indefinido

Empresa Industrial fabricante 
de materiales para la cons-
trucción, líder en su sector, 
necesita incorporar para sus 
instalaciones ubicadas en el 
Vallès Oriental: 
Director/a Técnico sector 
Construcción
En dependencia de Dirección 
General y Dirección Ejecutiva, 
sus responsabilidades serán:

Proporcionar la asistencia 
técnica necesaria a Dirección 
general y Ejecutiva en la cre-
ación de nuevos productos, 
dar el nivel de asesoramiento 
que precisen los departa-
mentos comerciales, marke-
ting, producción y calidad y 
medio ambiente, así como el 
soporte técnico a los clientes 
que lo precisen y a las obras 
ejecutadas.

Coordinación con Dirección de 
marketing para la elaboración de 
catálogos y nuevos productos.

Interlocución con las diferentes 
asociaciones del sector (AIF, AN-
DECE, SF, etc...). Responsabilidad 
técnica del sistema de muros de 
contención Allan Block.

Apoyo y redacción de los siguien-
tes informes técnicos:
 -Desarrollo de proyectos.
 -Recomendación de instalación.
 -Análisis de patologías.

Formación:
-Arquitectura, Ingeniería de la 
construcción, Ingeniería de cami-
nos, etc...
-Conocimientos en AUTOCAD, SW, 
Revit, BIM.

Nivel Alto de Inglés.

Classificats
per anunciar-te en aquesta secció: publicitatdiarisom@som.cat

IMMOBILIÀRIA

CESSIÓ

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. 

CEDO APARTAMENTO. Ce-
sión de apartamento a una 
persona a cambio de pe-
queños trabajos de man-
tenimiento de la casa. Tel. 
629 545 033.

AIGUAFREDA. Centro. Bo-
nito ático con terraza de 82 
m2, 3 han., baño y cocina. 
Calefacción y con electro-
domésticos. Las ventanas 
son de aluminio, las puer-
tas de madera y los suelos 
de parquet. El precio in-
cluye una plaza de parking. 
Piscina comunitaria. Precio: 
215.000 €. Tel. 647 577 183. 

PISO EN MOLLET. Can Bor-
rell. Ref. JV14342. Piso re-
formado con parking en la 

finca. 111 m2, cuenta con 
4 habitacions y 2 baños. 
Suelo de parqué, ventanas 
de aluminio. CEE: E. Precio. 
225.000 €. Tel. 93 579 33 33.

MARTORELLES. Ref.JV14333. 
Piso reformado de diseño 
rústico, 2 hab., baño, coci-
na, salón-comedor, suelos 
de parquet, ventanas de 
aluminio, calefacción. Co-
munidad con parque pri-
vado. CEE: E. Precio: 150 €. 
Tel. 93 579 33 33.

CASA EN MONTORNÈS. 
CENTRO. Obra nueva, casa 
de 2 plantas, 140 m2 cons-
truidos. Planta baja: salón 
comedor, cocina, baño, 
lavadero, patio trasero y 
porche delantero. Primera 
planta: 3 hab. (2 dobles y 1 
individual), baño completo, 
balcón y terraza. Acabados 
de primera calidad. CEE: C. 
Precio: 292.500 €. Tel. 93 
568 35 45.

IMMOBILIÀRIA

VENDA

empreses. "Hi ha empreses que 

tenen desenvolupats jocs per 

PC que contacten amb nosaltres 

perquè puguem adaptar-los per 

a consoles i distribuir els jocs a 

escala mundial", explica. X.L.

Des d'aquest juliol,
Indigo 7 es pot trobar 
online a les principals 
plataformes digitals
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El Llerona, al grup 1B de Preferent El Mundial de Superbike, amb 15.000 espectadors
El sènior femení del Llerona ha estat enquadrat 
al grup 1B, de la Preferent. L'equip franquesí 
tindrà com a rivals Cerdanyola, Júpiter, Girona, 
Terrassa, PBB La Roca, Manlleu, Martinenc, 
Palautordera, Pontenc, Porqueres i Sabadell.  

En menys de dos mesos, el Circuit de Barcelona-Catalunya
tornarà a rebre al Mundial de Superbike. Concretament ho farà els 
dies 17, 18 i 19 de setembre, amb diferents modalitats d'entrades 
disponibles. L'esdeveniment comptarà amb un aforament
de fins a 15.000 localitats, segons les directrius del Prociccat.

El Club Tennis Els Gorchs va cele-
brar dissabte, durant tot el dia, el 
50è aniversari de l'entitat. La fun-
dació del club de Llerona va ser 
l'any 1970, però a causa de la Co-
vid-19 van ajornar un any la com-
memoració del mig segle. La cele-
bració va comptar amb tornejos 
de tennis i pàdel al matí, activitats 
de piscina al migdia, i un sopar de 
gala al vespre. 

El club es va obrir fa 50 anys amb 
quatre pistes de tennis i una pisci-
na. Cinc dècades després, el club 
ha crescut fins a sumar 13 pistes 
de tennis –dues de terra batuda i 
onze de pista ràpida–, sis pistes de 
pàdel, un gimnàs i una piscina. "És 
veritat que el pàdel ha permès 
fer créixer el club, però continu-
em sent un club, principalment, 
de tennis", explica el president 
de l'entitat, Jaume Marquès, que 
compleix deu anys en el càrrec: "el 
club ha tingut alts i baixos, però 
ara estem en una bona època 
i sumem prop de 650 socis, a 
banda dels abonats". 

L'entitat potencia la seva aposta 
pel tennis amb l'organització de 

TENIS | Divisió d'Honor  EL CLUB RECONEIX ELS EXPRESIDENTS BARÓ, GENDRE I RODRÍGUEZ

dos tornejos internacionals. A fi-
nals d'octubre, el club celebrarà la 
desena edició del femení absolut 
WTA, amb 80.000 dòlars en pre-
mis, i a principis de setembre cele-
brarà per primer cop l'ITF júnior 
masculí i femení. 

El sopar dels 50 anys
El sopar de gala va comptar amb 
la presència de diverses autoritats, 

El Club Tennis Els Gorchs 
celebra mig segle i un any

El Fraikin Granollers ja coneix el 
full de ruta de la lliga Sacyr Asobal 
2021-2022. El clàssic català entre 
l'equip vallesà i el totpoderós FC 
Barcelona es jugarà en la primera 
volta al Palau d'Esports. Serà en la 
cinquena jornada del campionat, 
el 6 d'octubre. De fet, aquesta jor-
nada serà entre setmana. La tor-
nada, a la segona volta, es disputa-
rà al palau blaugrana el 5 de març.  

Aquesta temporada formaran la 
lliga espanyola d'handbol un total 
de 16 equips després del descens 
de quatre i l'ascens de dos, amb 
el Bathco Torrelavega. de Cantà-
bria, i l'Iberoquinoa Antequera, 
d'Andalusia. Així que en total es 
disputaran 30 jornades. L'equip 

El Fraikin-Barça d'Asobal,
el 6 d'octubre al Palau

d'Antonio Rama obrirà el capio-
nat amb una primera jornada al 
Palau d'Esports contra el Bada 
Huesca l'11 de setembre. A més, 
en l'última jornada els vallesans 
tindran el factor pista al seu favor 
perquè tornaran a jugar com a lo-
cals i rebran el Recoletas Atlético 
Valladolid.

Dilluns s'inicia la pretemporada
El Fraikin Granollers iniciarà di-
lluns la pretemporada sense els 
dos jugadors olímpics, Antonio 
García Robledo, amb Espanya, i 
Rangel Luan, amb el Brasil. Tam-
poc no hi serà Jan Gurri, que ha 
estat convocat per disputar l'Eu-
ropeu juvenil amb Espanya. 

HANDBOL | Asobal  LA PRIMERA JORNADA SERÀ L'11 DE SETEMBRE

EN JOC  Els infants del club en una activitat durant la celebració

ct els gorchs

entre les quals el president de la 
Federació Catalana de Tennis, Jor-
di Tamayo; la de pàdel, Felip Róde-
nas; el director esportiu de la Fed-
eració Espanyola de Tennis, Javier 
Soler; la regidora d'Esports de les 
Franqueses, Montse Vila, i l'alcal-
de, Francesc Colomé. A més el club 
va retre homenatge als expresi-
dents Josep Baró, Joan Gendre i 
Joan Manel Rodríguez. jl.r.b.

L'EC Granollers va iniciar dilluns 
la pretemporada sota la direcció 
del nou entrenador, Javi Pérez. 
La renovada plantilla disputarà 
un total de sis amistosos abans de 
l'inici de la Tercera Divisió, que 
tindrà lloc el cap de setmana del 
4 i 5 de setembre. Els dos primers 
partits es disputaran al Camp Mu-
nicipal del carrer Girona. Dissab-
te, l'ECG rebrà la UE Cornellà, de la 
Primera RFEF (19.30h), i el segon 
partit serà el divendres 6 d'agost 
contra el San Cristóbal, de Terce-
ra Divisió (19h). Posteriorment, 

Primera Catalana

El CF Les Franqueses s'ha refor-
çat de cara la campanya 2021-
2022 amb cinc cares noves. A la 
porteria ha incorporat Ousmane 
Kande, del juvenil del Sant An-
dreu; en la defensa, Gerard Silves-
tre, del Rubí; al migcamp, Ramón 
Suárez, del CF Mollet UE, i Omar 
Qanni, del Sabadell Nord; i en la 
davantera, Rubén López, del CF 
Parets. La plantilla, que tornarà a 
ser dirigida per Manolo Parralo, 
també ha renovat Tunkara, Ka-
rach, Llanes, Sergi, Vilà, Maude, 
You, Roger, Marwan, Lars, Óscar, 
Aparicio, Jahir, Víctor, Manzanera 
i Atanasio. D'altra banda, l'equip 
franquesí ha estat enquadrat al 
grup 1 de la Primera Catalana. 

El CF Les Franqueses

es reforça amb

cinc incorporacions

jugarà al camp del juvenil de Di-
visió d'Honor de la UE Cornellà 
(14 d'agost), rebrà el Girona (15 
d'agost) i el Terrassa (21 d'agost), 
i finalment visitarà el Manlleu (28 
d'agost). 

Quatre incorporacions més
L'ECG va comunicar els darrers 
dies la incorporació dels davan-
ters Hamza Bakali, del Cerda-
nyola, i Roger Escamilla, del San 
Cristóbal. A més, els juvenils Pepo 
Ulldemolins i Timbiry Fofana pu-
gen al primer equip. jl.r.b.

L'ECG planifica sis
partits a la pretemporada

FUTBOL | Tercera Divisió  L'EQUIP JA S'ENTRENA DES DE DILLUNS

PRIMER DIA  La nova plantilla de l'ECG al Municipal del carrer Girona, dilluns

ecg

MOTOR | Rx  JOSÉ LUIS GARCÍA DISPUTA LA CURSA D'ELÈCTRICS

Hansen venç el ral·licròs del Circuit

El FIA World Rallycross Championship ha obert un altre curs esportiu com 
el va tancar, visitant el Circuit de Barcelona-Catalunya. A més, ho ha fet 
amb un pilot que no havia aconseguit alçar-se encara en la part més alta 
del podi del World RX of Catalunya. Kevin Hansen ha acaparat totes les 
mirades amb una actuació impol·luta, demostrant les seves habilitats i la 
seva astúcia a l'hora de decidir estratègia. En la categoria d'elèctrics, va 
debutar José Luis García, de l'Ametlla, que va quedar-se a les semifinals. 

circuit
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ud lourdes
Judith Verdaguer ha tancat una 

etapa d'una temporada amb el 

Santa Teresa de Badajoz i n'ha 

començat una de nova amb el 

Zaragoza CFF, al Reto Iberdrola  

–Segona Divsió espanyola–. La 

granollerina, de 24 anys, va de-

butar aquesta campanya a la mà-

xima categoria estatal, amb la de-

cepció del descens, però amb molt 

d'aprenentatge. "Les coses no 
han sortit bé per a l'equip i per 
a mi, que no he gaudit de gaires 
minuts. Tot i això, ha estat un 
orgull poder debutar a la Pri-
mera Divisió amb el Santa Te-
resa", explica Judith Verdaguer, 

que fa pocs dies ja s'ha compro-

mès amb el Zaragoza. 

La migcampista, formada a la 

Penya Blanc i Blava la Roca, aterra 

a l'Aragó amb l'objectiu d'inten-

tar fer l'ascens. "És un dels clubs 
històrics, que ha estat a Prime-
ra i fa anys que intentar recupe-
rar la categoria. El pròxim curs 
intentarem fer l'ascens", asse-

FUTBOL | Segona Divisió  LA GRANOLLERINA DEIXA EL SANTA TERESA DESPRÉS D'UNA TEMPORADA

Judith Verdaguer lluitarà per 
l'ascens amb el Zaragoza CFF

DE CAMPUS La granollerina va participar al campus molletà de la UD Lourdes

nyala la granollerina, que afegeix: 

"vam buscar una alternativa en 
cerca de minuts i canvi d'aires, 
i va sorgir Zaragoza, que em 
motiva moltíssim". Judith Ver-

daguer destaca per ser una juga-

dora corpulenta, amb arribada a 

porteria i un xut potent. 

La granollerina, que abans del 

Santa Teresa va formar-se durant 

quatre anys als Estats Units men-

tre estudiava una carrera de ne-

gocis internacionals, va participar 

divendres en un campus de la UD 

Lourdes, de Mollet. La vallesana 

va respondre les preguntes dels 

infants, va participar en una tec-

nificació i va signar autògrafs. La 

pròxima setmana iniciarà la pre-

temporada a Saragossa.  jl.r.b.

CICLISME | Júnior  EL FINQUES FELIU QUEDA TERCER CLASSIFICAT

Sergi Galvany, del Finques Feliu 

Unió Ciclista Les Franqueses, s'ha 

proclamat campió de Catalunya 

Júnior a Mollet. El corredor es va 

imposar diumenge a la 40a edició 

del Critèrium del Vallès, de 110 

quilòmetres. El podi es va comple-

tar amb la plata de Ricard Fitó, del 

CC Mollet, i el bronze de Jan Caste-

llón, del Vilanova.

El grup amb els favorits va atra-

par els dos escapats al quilòmetre 

90 i va encarar el tram final amb 

una selecció dels millors. Galvany 

es va situar al capdavant als da-

rers metres, juntament amb Fitó i 

Castellón, que van estar a punt de 

caure. El franquesí va aprofitar la 

situació i amb una millor destresa 

va passar el primer classificat a 

meta. "Ha estat una cursa molt 
dura, estic molt content per la 
victòria. El territori el coneixia 
bé perquè sempre entro per 
aquí i amb l'equip hem sabut 
neutralitzar l'escapada", expli-

cava en l'arribada Sergi Galvany.

El Finques Feliu Unió Ciclista 

Les Franqueses va acabar al ter-

cer lloc d'equips.  jl.r.b.

finques feliu

PODI Sergi Galvany, amb el mallot de campió català, amb el seu equip

Sergi Galvany guanya
el català júnior a Mollet
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Reserves de Mishima i la Brisa de jocsLes entrades de Blancs i Blaus volen

Dimecres encara quedaven algunes entrades per

a les activitats de festa major de Granollers, entre les 

quals el concert de Mishima a l'Espai Firal, les sardanes, 

l'activitat Brisa de jocs, les carretillades de la colla

infantil i jove, i els espectacles de pagament al TAG.

Les entrades per als actes amb aforament limitat de la festa de 

Blancs i Blaus estan volant. En menys de tres hores es van exhaurir 

les reserves de la majoria de concerts, com el de Zoo, El Pony  

Pisador i Joan Garriga, així com d'altres activitats de la litúrgia  

granollerina, com la mostra de lluïment de les colles i el repte.

CULTURA

TRADICIÓ  LA FESTA MAJOR INCLOURÀ UN CONCERT AMB CARLES BELDA I JAUME ARNELLA, I L'ACTUACIÓ DE QUIM VILA, ENTRE ALTRES PROPOSTES

El poble de Marata va ser l'any 

passat un dels pocs indrets que 

va poder mantenir la seva fes-

ta major, això sí, amb renúncies 

importants com el Maratafolk. El 

model ja assajat l'any passat ser-

virà, doncs, per reeditar enguany 

una festa de petit format, pensada 

especialment per al veïnat, i que 

manté les seves senyes d'identitat 

com el ball de l'Espolsada.

Quim Vila encetarà el programa
L'encarregat d'obrir el programa 

festiu demà, divendres (21.30 h), 

a la plaça de Marata serà el músic 

i xouman moianenc Quim Vila, qui 

oferirà el seu darrer espectacle, Un 

tipus de riure al temps del corona 

virus, ple de la ironia còmica que ja 

és marca de la casa. Es tracta d'una 

reflexió satírica sobre el sentit de 

l’humor a l’era de la Covid-19, de 

les xarxes socials, el postureig, la 

manipulació informativa, el re-

Marata aplega una desena 

d'actes per a la gresca d'estiu

arxiu

Enguany sí, la nova Associació 

Festa Major de Corró d'Amunt es 

podrà estrenar en les seves fun-

cions. Constituïda l'any passat al 

gener, al març començava a veure 

que ho tindria complicat per de-

senvolupar una festa amb garan-

ties, i mesos després decidia sus-

pendre-la. L'entitat ha "treballat 

amb il·lusió per oferir la millor 

festa possible amb el proposit 

que la cultura sigui un punt de 

trobada, de gaudi col·lectiu i de 

nutrició per a l'anima", diuen 

des de l'Associació Festa Major.

Així, entre el divendres 6 i el 

diumenge 8 d'agosts'han orga-

nitzat vuit actes amb l'aforament 

limitat i per als quals caldrà re-

servar entrada (es pot fer a través 

del telèfon 678 31 35 34).

El primer a pujar a l'escenari 

de les Antigues Escoles de Corró 

d'Amunt serà un dels franquesins 

més internacionals, l'artista Pep 

Bou, que hi durà el seu nou espec-

tacle Univers bombolla, en què re-

flexiona sobre l'origen de la vida 

i l'univers a través de la poesia 

visual, la música i, evidentment, 

les bombolles de sabó que l'han 

fet famós arreu del món. Per tal 

que més veïns puguin gaudir de 

l'espectacle se'n faran dos passis, 

a les 10.30 i a les 22.30 h.

Circ i humor amb 'El mêtre'
La festa continuarà dissabte a ves-

pre (19 h), al complex esportiu, 

amb l'espectacle de circ i clown 

El mêtre, de la companyia JAM, el 

nom artístic de Jaume Jové. El mê-

Pep Bou, Sabana i la Cobla Genisenca 
seran a la festa major de Corró d'Amunt

L'ESPOLSADA  Es ballarà en tandes, amb menys parelles a la vegada

m.e.

CANÇÓ  Els vallesans Carles Belda i Jaume Arnella actuaran dissabte

guetón, la crisi d’espiritualitat, les 

teràpies alternatives, el rebrot del 

feixisme, etc. Aquest és el desè 

espectacle de Vila, que també ha 

gravat una desena de discs.

La festa major de Marata conti-

nuarà dissabte al matí (9 h) amb 

l'habitual Cros Popular, que trans-

corre pels camins del poble. Ja a 

la tarda (18 h) la plaça de Marata 

acollirà la Mostra infantil d'arts 

plàstiques, jocs infantils i l'espec-

tacle musical del grup granollerí 

El tramvia blanc.

La jornada acabarà amb el so-

par popular consistent en una 

botifarrada, i el concert (22 h) de 

cançons de taverna dels vallesans 

Carles Belda i Jaume Arnella.

Diumenge, el darrer dia de fes-

ta, també serà el més tradicional, 

amb la celebració de l'eucaristia 

i el cant dels Goigs de Santa Co-

loma, a les 11 h a l'esglesia, i l'Es-

polsada i el ball del Pericó amb la 

Cobla Genisenca, a les 12.30 h, al 

Centre Cultura de Marata. Com 

l'any passat, el ball es farà amb va-

riacions adaptades a les mesures 

contra la Covid-19, com els torns 

per ballar, de manera que hi ha 

menys parelles alhora a la pista

El programa festiu es clourà a 

les 21 h, a la plaça de Marata, amb 

les populars havaneres amb rom 

cremat per als assistents.  

pep bou

PEP BOU  El franquesí torna a presentar el seu darrer espectacle al municipi

TRADICIÓ  ENTRE EL 6 I EL 8 D'AGOST HI HAURÀ VUIT ACTES AMB AFORAMENTS CONTROLATS I LIMITATS PER GARANTIR LA SEGURETAT ENVERS LA COVID-19

tre és un espectacle, premiat a Ro-

mania i Alemanya, que trasllada el 

públic al món de la imaginació, de 

la complicitat, el riure, l’amor, les 

emocions, el joc i la tendresa.

Tot seguit, a les 22 h, el grup 

granollerí Sabana presentarà la 

seva proposta d'indie pop costu-

mista i el disc Ja no m'hi encanto  

al complex esportiu.

Ja diumenge, la missa i els Cants 

dels Goigs de Sant Mamet a l'es-

glésia obriran la jornada festiva, 

que a la tarda, entre les 18 i 21 

h, convidarà la ciutadania a jugar 

a l'Escape room Desactivem la 

bomba de fum –en grups bombo-

lla de 6 persones com a màxim–, a 

les Antigues Escoles.

La música popular tancarà la 

festa major, amb les sardanes de 

la Cobla Genisenca a les 19 h a la 

plaça de l'Església i les havaneres 

amb La Ribera, a les 22 h al com-

plex esportiu municipal.

Finalment, des de divendres a 

les Antigues Escoles es podrà veu-

re l'exposició Curiós veí. 
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MÚSICA  LA GRANOLLERINA CANTA HISTÒRIES ESPERANÇADORES, DESPRÉS D'UN PROCÉS DE DOL

El 'Despertar' de la cantautora 
Maria Castell Margenat
La música és un bàlsam per a l'àni-

ma. I així ho ha entès la cantant i 

compositora Maria Castell Mar-

genat (Granollers, 1995), que ha 

editat el seu disc debut, Despertar 

(Discmedi), amb cinc temes que 

canten històries esperançadores. 

Després d'haver viscut una mort 

propera, Castell va tenir la neces-

sitat de crear aquestes cançons, 

com una manera de pal·liar l'an-

goixa i el patiment. 

Així neix Despertar, un projecte 

íntim de cançons de pop costu-

mista, que enllaçades entre si con-figuren un cicle que va de la foscor 
a la llum, en un trajecte emocional 

de l'autora, i també amb el con-

venciment que tothom és natura.

La setmana passada presentava 

el treball a la llibreria Ona, acom-

panyada del músic Eduard Iniesta, que la va presentar. De fet, el disc 
es publicarà el 7 d'octubre en ex-

clusiva a la llibreria barcelonina, 

i a partir del 8 es podrà trobar a 

altres botigues.

De moment, es poden veure els 

jazzgranollers

MARIA CASTELL  Ha anat desgranant les cinc cançons del disc amb clips

videoclips de les cançons –com de 

Cuqueta amb sucre i de La mort i 

l'esperança–, uns treballs del tam-

bé vallesà Enric Vilageliu. 

El Cor Jove d'Amics de la Unió, que 

la temporada vinent passarà a ser formació resident al Teatre Audi-tori de Granollers (TAG), ha actu-at aquesta setmana a dos festivals de referència per al cant coral del 
País Valencià, en el marc de la gira 

Anades i tonades. 

Divendres va ser al Certamen 

Internacional de Habaneras y Po-lifonía de Torrevella i diumenge, 

al 37è Festival Coral Segorbe en el 

marc del qual va actuar a la cate-

dral de Sogorb, amb algunes peces 

de l'espectacle Lux, amb un reper-

tori de música sacra.

D'altra banda, Veus –el cor in-fantil d'Amics de la Unió– ha fet aquest juliol una gira per dife-

rents municipis de Castellà i Lleó 

i Navarra, que acabava dissabte a 

Pamplona. 

El Cor Jove Amics de la Unió, a 

dos festivals del País Valencià

HA CANTAT A TORREVELLA I SOGORB AMB PECES DE 'LUX'

El músic granollerí Albert Lax 

serà el 17 de setembre a l'exterior 

de la Jazz Cava de Vic, en el marc 

del Festival de Música Viva, un dels certamens referents per des-

cobrir talents consolidats i nous. 

Lax hi presentarà temes inèdits, 

entre els quals les dues primeres 

cançons en català del seu reper-

tori –Fred i Espurnes–, que va en-

registrar a l'estudi Musiclan, amb 

la col·laboració de Quimi Portet, 

qui també va mesclar els temes, i 

Víctor Valiente, el productor dels 

dos treballs anteriors del grano-

llerí. "Són dues peces que reflec-

teixen la passió i el gust per la 

música orgànica i de cor", defi-neixen des del festival.
Des del seu primer treball, The 

Deepest String (2017), Lax se sent còmode amb la barreja de folk i rock alternatiu dels 90, que va 
seguir explorant a l'EP Goldmund, 

presentat l'any passat a l'Obert x 

GRAVATS A MUSICLAN, AMB QUIMI PORTET I VÍCTOR VALIENTE

Albert Lax presentarà nous 

temes en català al Mercat 

de Música Viva de Vic

Vacances de Roca Umbert.

Ara gira el seu nou projecte 

amb l'acompanyament de Ferran 

Alemany a la bateria, Narr Eph al baix, Guillem Torà a la guitarra, 
Mirlo també a la guitarra, i Elle 

León a les veus.

El concert a la Jazz Cava de Vic 

serà gratuït, però cal reservar en-trades perquè l'aforament serà 
limitat. 

El cicle Lletra Estesa, que organitzen 

les biblioteques de Granollers,  

es va tancar dijous amb l'espectacle  

La força incendiària de les paraules, 

un homenatge a l'escriptor i activista 

italià Erri De Luca, protagonitzat pel 

periodista i activista social David 

Fernàndez i la instrumentista Lu Roi. 

El recital, que es va fer a la sala 

Francesc Tarafa, va recollir alguns 

dels textos més rellevants de l'extensa 

obra del napolità, des que el 1989  

va escriure la seva primera obra  

Non ora, non qui.

         L'homenatge a 
Erri De Luca tanca 
el cicle Lletra Estesa

xavier soalanas

mmvv

ALBERT LAX

ADVOCATS

BUFET  ESPAÑOL  MOREDA

MOLLET DEL VALLÈS  Avinguda Burgos, 29, 1ª planta ·       93 570 73 09 ·  93 716 12 75

SABADELL Carrer Capmany, 4, 2-A ·  MADRID Paseo de la Castellana, 79, 6ª planta   

DRET IMMOBILIARI · ARRENDAMENTS · DESOCUPACIONS 

RECLAMACIONS DE QUANTITAT · DRET HIPOTECARI 

25 ANYS D’EXPERIÈNCIA

bufetespanol.es
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ESCOLTA RÀDIO GRANOLLERS 
AMB EL TEU DISPOSITIU MÒBIL 
DES DE QUALSEVOL LLOC. 
Descarrega't l'aplicació disponible 
per Android i iOS!

107.6 FM
@RadioGrEsports
radiogranollers.cat

ART  EL GRANOLLERÍ PARTICIPA A L'EXPOSICIÓ COL·LECTIVA DE LA GALERIA ARTÁGORA

El fotògraf i artista visual Francesc 

Ventura ha participat aquest juliol 

a l'Art Photo BCN 2021, la mostra 

de fotografia contemporània que 

s'ha celebrat a l'Ars Santa Mònica. 

Les peces de Ventura han format 

part de l'exposició col·lectiva de la 

galeria Artágora, de Sevilla, junta·

ment amb les obres de Vicent Fe·

liu i José Miguel Negro Macho.

Ventura va crear el seu estudi de 

fotografia industrial i publicitària 

el 1984. Paral·lelament treballa 

la fotografia artística i comença a 

experimentar amb la pintura. En·

tre altres feines, és el responsable 

de la imatge gràfica de La Magra·

na Vallesana, de l'edició del llibre 

L'escola republicana a Granollers 

i de la imatge del 25è aniversari 

de l'escola Granullarius. En el ves·

Francesc Ventura 

exposa a Art Photo Bcn

La granollerina d'origen granadí 

Aida Dueñas (Barcelona, 1989) 

acaba de publicar la seva primera 

novel·la, Fuego, ambientada en un 

racó de la Costa Brava. La trama 

s'endinsa en els obstacles i les il·

lusions de dos joves per convidar 

el lector a reflexionar sobre com 

el destí ens condueix cap a un de·

senllaç inevitable.

Dueñas, que fa més de 5 anys 

que viu a Granollers, és aficiona·

da a l'escriptura des de ben peti·

ta, i va guanyar amb 9 anys el seu 

primer certamen literari. L'any 

2000 va començar a treballar en 

rodatges i figuracions al cinema i 

la publicitat, activitat que compa·

ginava amb els estudis adminis·

tratius fins al 2017. Des de llavors 

treballa a l'administració, primer 

a l'Ajuntament de Granollers i 

ara a la Generalitat. Feia temps, 

però, que volia tornar a escriure 

i ara s'ha decidit a publicar Fuego 

(ExLibric, 2021). 

Aida Dueñas publica la

seva primera novel·la, 'Fuego'

LITERATURA  LA JOVE AUTORA FA CINC ANYS QUE VIU A GRANOLLERS

f.v.

PREVISIÓ METEOROLÒGICA
de dijous 29 de juliol al diumenge 1 d'agost

Dijous Divendres Dissabte Diumenge

31º 20º 31º 20º 28º 21º 26º 18º

A.D.

AIDA DUEÑAS

Bivouac sorprèn el públic de Roca Umbert 

Cada cop costa més que un espectacle de carrer sorprengui el públic que 
el gaudeix. I la companyia Bivouac ho va aconseguir sens dubte dissabte a 
Roca Umbert, amb l'espectace de circ Percepcions, que compta amb una 
anella de grans dimensions per on discorren les acrobàcies dels artistes.

toni torrillAs

A partir de setembre, Mònica Pin·

to farà un nou taller de cal·ligrafia 

amb pinzell a La Gralla. Es farà els 

dimarts de 18 a 20 h entre el 28 

de setembre i el 21 de desembre 

i té un preu de 225 euros, que in·

clou els materials. Mònica Pinto és 

especialissta en collage digital i en 

caligrafia·lettering. Enguany, de 

fet, en deixava constància en una 

acció a una paret de la llibreria.

D'altra banda, La Gralla també 

ha fet públic quin serà el primer 

llibre del club de lectura del curs 

vinent. Es tracta de La cosina Ra-

chel, de Daphne du Maurier (Vie·

na Edicions). i

Mònica Pinto farà 

un taller a La Gralla 

de cal·ligrafia

n N.H.H.R. (1990-2001) és un treball 
de l'artista granollerí Vicens Vacca 
que, fins al 31 d'agost, es pot veure a 
les dues façanes de l'edifici d'ETOPIA, 
Centro de Arte y Tecnología de Sara-
gossa. Vacca va generar N.H.H.R. per 
mitjà d'un programa informàtic que 
es manifesta com un bucle aleatori de 
21 frases, a triar en tres idiomes, que 
mostren sentències, interrogacions, 
retards i dilacions que condueixen a 
una resposta: No hi ha res. Ara funci-
ona com un programa autònom que es 
pot veure tot l'estiu a l'ETOPIA o bé al 
web vacca.cc/NHHR. Frases com "pot-
ser hem oblidat", "el vostre error", "us 
vaig a dir", "heu sentit parlar", "en el 
fons"  desemboquen al N.H.H.R. Vacca 
és també impulsor del cicle d'art con-
temporani al Casino Ítem Sèries.

EL TREBALL DE VICENS 
VACCA A UNA FAÇANA 
DE SARAGOSSA

sant artístic, és fundador de l'As·

sociació G·57 als 90 a Granollers, 

i ha exposat a La Gralla, el Museu 

de Granollers i la Galeria AB, entre 

altres espai de la ciutat. 

UNA DE LES PECES DE LA MOSTRA
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Programa de festa major de 1911

El web de l'Arxiu Municipal de Granollers  

publicarà diumenge un nou Document del Mes.  

En aquesta ocasió s'hi podrà consultar un programa  

de la festa major de l'any 1911, quan es va  

celebrar durant la primera setmana de setembre.

La Garriga, a punt de fer festa

Voltem per l'entorn

GRANOLLERS
DIVENDRES, 30

9 h Plaça Can Trullàs

Encants de l'Assemblea d'Aturats

23 h Masia de Palou

Monòleg de Danny Boy 

DISSABTE, 31

9 h Carrer Esteve Terrades

Mercat de Can Bassa. Fins a les 13.30 h

9 h Plaça de la Corona

Mercat setmanal del dissabte

9 h Plaça Maluquer i Salvador

Mercat de Brocanters. Tot el dia

9 h Plaça Can Trullàs

Encants solidaris de l'Assemblea  

d'Aturats de Granollers 

23 h Masia de Palou

Concert d'El último tributo

DIVENDRES, 6

9 h Plaça de la Corona

Mercat d'Artesans

DISSABTE, 7

9 h Plaça Can Trullàs

Encants de l'Assemblea d'Aturats

9 h Carrer Esteve Terrades

Mercat de Can Bassa. Fins a les 13.30 h

9 h Plaça de la Corona

AGENDA

Mercat setmanal del dissabte

DILLUNS, 9

10 h Parròquia de Sant Esteve

Donació de sang. Fins a les 14 h i 

de 17 a 21 h

Demà, divendres, comença la festa major de 

la Garriga, que s'allargarà fins al 3 d'agost amb 

una cinquantena d'activitats descentralitzades 

amb reserva prèvia d'entrades. Així, s'han 

establert espais perimetrats per fer les 

activitats amb contol d'aforament: el Teatre El 

Patronat, la Terrassa de Can Luna, l'envelat de 

can Noguera i l'envelat del Giroi.

L'accés a les activitats no serà lliure, sinó 

que caldrà fer reserva prèvia, a partir del dia 

26 de juliol a les 15 h, a través del web del 

Teatre la Garriga-El Patronat o el web de 

Participació o de manera presencial a l'OAC 

(a partir del dia 27 a les 9 h).

La programació, que potencia artistes i 

entitats locals, podrà variar en funció de la normativa vigent. S'informarà dels 

possibles canvis o variacions a través del web municipal lagarriga.cat.

Exposicions
Museu de Granollers 

Retorn a Granollers del retaule gòtic 

de Sant Esteve. Fins al gener de 2022 

Arqueologia d'un inventari. Ignasi 

Prat. Fins al 26 de setembre

El modernisme i les flors. 

Fins al 9 de gener 

Museu de Ciències Naturals

Tu investigues! Permanent

Invertebrats. Sala permanent

Ajuntament de Granollers

Una passejada per l'Ascensió, dels 

anys 40 als 60. Fins al 13 d'agost 

Galeria Sol - Antiga Casa Matas

Il·lustracions de Pol Pons. 

Fins al 9 d'octubre

Espai Tranquil de Barbany

10è aniversari dels Personatges 

de la Festa Major. Il·lustracions 

de Francesc Payàs. 

Del 7 d'agost al 18 de setembre

LES FRANQUESES

DIVENDRES, 30

21.30 h Aparcament del Centre 

Cultural de Marata

Festa Major. Espectacle amb Quim Vila

DISSABTE, 31

9 h Camins de Marata

Festa Major. Cros Popular

18 h Plaça de Marata

Festa Major. Espectacle infantil amb el 

Tramvia Blanc

18 h Plaça de Marata

Festa Major. Mostra infantil d'arts 

plàstiques i jocs infantils

21 h Plaça de Marata

Festa Major. Sopar popular

22 h Plaça de Marata

Festa Major. Concert de plaça

DIUMENGE, 1

11 h Església de Marata

Festa Major. Celebració de l'eucaristia 

i cant dels goigs de Santa Coloma 

12.30 h Centre Cultural de Marata

Festa Major. Ball de l'Espolsada,  

amb la Cobla Genisenca

21 h Plaça de Marata

Festa Major. Havaneres

DIVENDRES, 6

19 h Escoles de Corró d'Amunt

Festa Major. Exposició Curiós veí

20.30 h Escoles de Corró d'Amunt

Festa Major. Espectacle Univers 

bombolla amb Pep Bou

DISSABTE, 7

19 h Complex Esportiu Corró d'Amunt

Festa Major. Circ El Mêtre

22 h Complex Esportiu Corró d'Amunt

Festa Major. Concert de Sabana

DIUMENGE, 8

13.15 h Església de Sant Mamet

Festa Major. Missa i cant dels Goigs

De 18 a 21 h Escoles de Corró d'Amunt 

Festa Major. Escape room:  

Desactivem la bomba de fum

19 h Plaça de l'Església

Festa Major. Sardanes amb la Cobla 

Genisenca

22 h Complex Esportiu Corró d'Amunt

Festa Major. Havaneres La Ribera
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