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Transport públic

La plataforma Promoció del Transport 

Públic ha celebrat aquesta setmana la 

fi d'un model lucratiu que ha compor-

tat el sobrepagament de les vies d'alta 

capacitat per al benefici privat, "en un 

model opac i allunyat dels interessos 

de tothom", però ha criticat alhora que 

els governs no hagin aprofitat la fi de 

les concessions per establir un model 

alternatiu "just i sostenible". "Els ve-

hicles privats deixen de pagar, però 

la societat perd recursos per al trans-

port públic, ja que l'administració 

haurà de destinar ara 42 milions dels 

pressupostos públics al manteniment 

d'aquestes vies". "I això suposa treure 

recursos destinats a les alternatives 

de mobilitat sostenible com el trans-

port públic", insisteix.

RECURSOS PÚBLICS 
PER AL MANTENIMENT 
DE LES VIES

La fi de les concessions acaba 
amb més de 50 anys de peatges
Les barreres de les autopistes AP-7, AP-2, 
C-32 nord i C-33 es van aixecar dimarts
a la nit després de dècades de pagament

Des de dimarts al vespre, els vehi-

cles que circulen per l'AP-7, l'AP-2, 

la C-32 nord i la C-33 ho fan de ma-

nera gratuïta. Les barreres dels pe-

atges, entre els quals el gran peat-

ge troncal de la Roca i les sortides 

de Sant Celoni, Cardedeu i la Roca, s'obrien definitivament un cop fi-
nalitzades les concessions per la 

construcció i el manteniment de 

les vies, que en algun cas han durat 

més de 50 anys. Tot i que el termi-

ni expirava la mitjanit de dimarts, 

tres hores i mitja abans de l'hora 

ja es van eliminar els peatges de la 

Jonquera i la Roca, a l'AP-7, una via 

que és titularitat de l'Estat junta-

ment amb l'AP-2.

La ministra de Transports, Mo-

bilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, afirmava dimarts des 
de la Roca que aquest era un dia 

"molt esperat", i celebrava que 

la imatge d'acumulació de trànsit 

als peatges "passarà a la histò-
ria". Sánchez, però, recordava que l'eliminació de la barrera física 
no implica que els conductors 

deixin de pagar per circular per 

vies ràpides: "No té sentit que el 
manteniment vagi a càrrec dels 
pressupostos de l'Estat", aler-

tava. El pagament es recuperarà, 

deia, amb un sistema que no serà 

assimilable al peatge tradicional i 

que encara s'ha de concretar. "Qui 
l'utilitzi, que la pagui", etziba-

va Sánchez, qui recordava que ja 

hi ha altres sistemes de tarifació 

per ús a Europa, com el sistema 

vinyeta –una tarifa plana per a ve-

hicles– o el pòrtic –pagament per 

telepeatge–. Tot i que no es va po-

sicionar sobre cap opció concreta, afirmava que el nou sistema serà 
"públic, just i territorialment 
homogeni". L'Estat preveu co-

mençar a aplicar el nou sistema 

de pagament a partir de 2024 i vol 

consensuar la solució amb tots els agents polítics i les administraci-
ons implicades.

Per la seva banda, el vicepresi-dent i conseller de Polítiques Di-

gitals i Territori, Jordi Puigneró, 

assegurava que l'Estat hauria de 

demanar perdó per "l'espoli" de 

50 anys de peatges a les autopis-

tes de Catalunya. "Avui no venim 
a donar gràcies a l'Estat. És 
l'Estat qui hauria de demanar 
perdó per l'espoli de 50 anys 
sense construir cap alternativa 
ni autovia gratuïta", deia el vice-

president també des del peatge de 

la Roca just quan s'aixecaven les 

barreres de pagament. "Avui hem 
conegut de boca de la ministra 
la dimensió d'aquest espoli: 
752 milions d'euros anuals", 

apuntava.

Més trànsit a la C-33
D'altra banda, les altres dues vies 

que passen a ser gratuïtes (la C-32 

nord, entre Montgat i Palafolls, i 

la C-33, entre Montmeló i Barce-

lona) són titularitat de la Genera-

litat. La nova gratuïtat d'aquesta 

última via representarà, segons 

calcula el mateix Govern català, un 

increment del trànsit del 60% per 

entrar i sortir de Barcelona. Bona 

part d'aquest volum de trànsit 

sortirà de la C-17, una via que ara 

feien servir molts conductors per 

estalviar-se el peatge. Actualment, 

tant la C-33 com la C-17 registren 

a parts iguals volums de trànsit 

superiors als 55.000 vehicles dia-

ris per accedir a Barcelona.

En una primera fase, al peatge de 

la Llagosta de la C-33 hi ha oberts 

quatre carrils de circulació per cada sentit per així evitar l'efecte 
embut, i la velocitat per passar per 

la zona de cabines està limitada 

a 30 km/h. La Generalitat preveu 

iniciar el desmuntatge de les ins-

tal·lacions de manera immediata i 

preveu tenir-ho enllestit a comen-

çaments de l'any que ve. i x.l.

BARRERES ENLAIRE  Els operaris van aixecar les barreres del peatge de la Roca dimarts al vespre i feien passar els vehicles sense aturar-se

jordi pujolar / acn
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Adjudicat el manteniment

de la C-32 i C-33 un

cop alliberats els peatges
El Govern ha adjudicat, per un 

import de 8,4 milions d’euros, les 

tasques de conservació integral 

dels trams de la C-32 i C-33 –titu-

laritat de la Generalitat– que han 

deixat de ser de peatge aquest 

setembre. El contracte inclou les 

operacions, fins al març vinent, de 

vigilància i ajuda a la vialitat, con-

servació, programació, seguiment 

i control de 130 quilòmetres de 

la xarxa corresponents a la C-32 

–Montgat-Mataró-Palafolls– i la 

C-33 –Barcelona-Montmeló–, així 

com els enllaços amb la carretera 

N-II i altres ramals de connexió de 

la C-32. Segons el Govern, aquests 

treballs permetran garantir unes 

condicions adequades per a la 

conducció en aquestes vies i res-

pondre a qualsevol incidència. El 

contracte inclou la gestió i el man-

teniment dels túnels i les seves 

instal·lacions, viaductes i altres es-

tructures i els elements funcionals 

de la carretera (ferm, drenatge, se-

nyalització i barreres de seguretat, 

entre d’altres), la neteja, el mante-

niment de talussos i terraplens, la 

resposta a situacions d’emergèn-

cia, la senyalització i el desmuntat-

ge de les cabines actuals. 

Pel que fa a les autopistes de 

l'Estat (AP-7 i AP-2), la ministra 

de Transports, Raquel Sánchez, ha 

descartat de traspassar-ne la gestió 

dels trams catalans a la Generalitat, 

tal com demana el Govern català. 

Sánchez ha indicat que el traspàs 

"no és dins dels objectius del mi-

nisteri" i que el govern espanyol 

estudia un sistema de tarifació per 

ús que garanteixi el manteniment 

de les vies i la seguretat viària. i

Arran de la supressió del peatge 

de l'AP-7 i de la previsió d'alleu-

jament de càrrega de vehicles a la 

ronda Sud (C-352), la plataforma 

Integració Ronda Sud de Grano-

llers fa dies que reivindica altres 

mesures per pacificar el trànsit a 

la via. També el diputat del PSC i 

regidor granollerí, Jordi Terrades, 

i la portaveu del grup parlamen-

tari Alícia Romero han presentat 

una proposta de resolució sobre 

la ronda Sud.

El PSC proposa que el Parla-

ment insti la Generalitat a pro-

hibir el pas de vehicles pesants i 

els de mercaderies perilloses pel 

tram central i urbà de la ronda 

Sud –en el darrer cas, ja és així–, 

i per la carretera BP-5002 entre 

la Interpolar C-35 i la mateixa 

C-352, de manera que el trànsit 

d'aquests camions es desviï per 

l'AP-7, des d'aquest dimecres lliu-

re de peatges. La proposta també 

demana la instal·lació de càme-

res de lectura de matrícules per 

sancionar els vehicles pesants i 

els de mercaderies perilloses que 

no respectin aquesta prohibició. 

Finalment, insta el Govern a "cer-

car instruments de col·labora-

ció per establir i finançar me-

sures per minimitzar l’impacte 

en la qualitat ambiental (acús-

tica i atmosfèrica) en les noves 

construccions i en les existents 

d’aquesta zona".

El PSC argumenta la proposta 

perquè "al llarg dels anys s'ha 

anat produint un increment 

notable del trànsit –uns 30.000 

vehicles diaris– incidint molt 

negativament sobre la qualitat 

MOBILITAT  JORDI TERRADES PRESENTA UNA PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE INSTA EL GOVERN A MINIMITZAR L'IMPACTE EN LA QUALITAT AMBIENTAL

Pantalles acústiques per reduir 

el soroll de la C-17 als polígons
Coincidint amb les obres de cons-

trucció del tercer carril de la C-17 

en sentit sud entre Granollers i Pa-

rets, aquest agost s'han començat 

a instal·lar pantalles acústiques 

en un dels trams afectats, per on 

circulen uns 80.000 vehicles dia-

ris. L'objectiu és reduir l'impacte 

sonor de la via a l'entorn dels po-

lígons Sector Zeta i Can Volart de 

Parets, on a més de naus d'activi-

tat econòmica també hi ha alguns 

habitatges. Les obres del tercer 

carril en sentit sud en aquest tram 

de 4 quilòmetres –a més de la 

reordenació d'accessos– van co-

mençar la tardor de l'any passat 

amb un pressupost de 10,5 mili-

ons i un termini d'execució de 14 

mesos. Un cop finalitzada aquesta 

obra, a final d'aquest any, arren-

caran els treballs per ampliar el 

mateix tram amb un tercer carril 

en sentit nord. En aquest cas, les 

obres, ja adjudicades, tenen un 

cost de 20,6 milions. 

El PSC proposa al Parlament 

prohibir els vehicles pesants 

al tram urbà de la ronda Sud

arxiu

PROTESTA  Els veïns fa temps que reivindiquen la pacificació del trànsit

acústica i atmosfèrica, alhora 

que fa més evident l’efecte bar-

rera entre una part i l’altra de 

la ciutat. Com és lògic, les quei-

xes veïnals sobre les molèsties 

que causava el trànsit han estat 

contínues". "Aquesta via supor-

ta un elevat nombre de vehicles 

pesants, més sorollosos i im-

pactant a l’entorn", afegeix.

L'opinió del veïnat
Així, arran de la supressió del peat-

ge de l'AP-7, Integració Ronda Sud 

ha insistit precisament en la neces-

sitat de prohibir el pas de vehicles 

pesants pel tram urbà de la C-352. 

La reivindicació final del veïnat, 

però, és el soterrament de la ron-

da. A més curt termini, la platafor-

ma també demana la semaforitza-

ció del pas de vianants a la ronda 

Sud amb el carrer Lluís Companys, 

i donar prioritat absoluta als via-

nants en els temps dels semàfors a 

la ronda i al carrer Marie Curie.

Davant la proposta parlamentà-

ria del PSC, Integració Ronda Sud 

recorda que fa 3 anys la platafor-

ma ja la va fer tant a l'Ajuntament 

com a la Generalitat –titular de la 

via–, i no va obtenir resposta. i m.e.

L'Estat estudia un

sistema de tarifació

per ús que garanteixi

el manteniment de les vies
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“Ara, també a Granollers”

www.reformasiluro.com            623 03 36 83

Plaça Onze de Setembre, 13, 1r pis · 08402 Granollers

Carrer Germans Thos i Codina, 45, local 7 · 08301 Mataró

L'Hospital General de Granollers 

ha passat un agost complicat i ara 

comença a veure la fi de la cin-

quena onada de coronavirus, que 

va començar a anar a la baixa a 

mitjans de mes. Segons les dades 

de la Fundació Hospital Asil, di-

mecres hi havia 39 pacients que 

havien donat positiu en Covid-19 

ingressats al centre sanitari, men-

tre que fa una setmana n'eren 48, 

i el primer dimecres d'agost van 

arribar gairebé a la norantena.

Així, respecte a principis d'a-

gost, l'Hospital té menys de la 

meitat d'ingressats, de manera 

que fa una setmana que ha pogut 

recuperar plantes per a l'activitat 

al centre granollerí. Entre el 28 de 

juliol i aquest 1 de setembre, han 

mort a l'Hospital 31 persones que 

hi estaven ingressades per la Co-

vid-19. Amb tot, aquesta darrera 

setmana no se n'ha produït cap. 

Així, des de l'inici de la pandèmia 

el març de 2020, el centre acumu-

la 307 defuncions.

En el vessant més positiu, l'Hos-

pital acumula 1.887 pacients de 

Covid que han rebut l'alta, dels 

quals uns 150 l'han rebuda durant 

aquest agost. M.E.

no Covid i ara només les dues uni-

tats de la 6a planta estan destina-

des a malalts de coronavirus.

També la Unitat de Cures Inten-

sives (UCI) ha tornat a una ocupa-

ció més adient respecte a les 20 

places estables de les quals dis-

posa l'Hospital. Aquest dimecres 

hi havia un total de 18 pacients 

amb necessitat de cures intensi-

ves, dels quals 12 malalts de Co-

vid. D'aquests, 7 són a l'UCI i 5 a la 

unitat de semicrítics. A principis 

d'agost l'UCI estava col·lapsada, 

amb una trentena de malalts po-

sitius de coronavirus.

La cinquena onada s'ha cobrat 

més d'una trentena de defuncions 

La cap de Medicina Interna de l'Hospital de Granollers, la doctora Eli-

sabet Deig, ha estat elegida com a nova presidenta de la junta comarcal 

del Vallès Oriental del Col·legi de Metges de Barcelona (CoMB), en subs-

titució del doctor Esteve Llargués, que ha ocupat aquest càrrec durant 

els darrers gairebé quatre anys. La constitució de la nova junta comar-

cal és conseqüència del resultat de les darreres eleccions per a la reno-

vació dels membres de l'assemblea de compromissaris i de la junta de 

govern del CoMB. La candidatura encapçalada pel doctor Jaume Padrós 

va resultar-ne guanyadora, el 29 de juliol, en ser l'única presentada dins 

del termini establert. 

La Generalitat va tancar a finals 

d'agost temporalment la residèn-

cia de gent gran San José de Gra-

nollers –al carrer Sant Josep, 6 i 

que gestiona la congregació de les 

Hermanas Hijas de San José–, que 

ha provocat tres morts, segons ha 

confirmat la Conselleria de Drets 

Socials. Almenys 21 de les 37 per-

sones usuàries del centre han do-

nat positiu. Nou han donat nega-

tiu a la PCR i quatre són contactes 

estrets de positius.

Les persones afectades han estat 

aïllades en residències de Sabadell i 

Premià de Mar, mentre que tres re-

sidents que han donat negatiu han 

anat a casa de les seves famílies.

També hi ha alguns positius en-

tre les professionals i les germa-

nes de la congregació, que estan 

fent aïllament. El tancament es va 

Un brot obliga a tancar 
la residència San José

ARXIU

SALUT DIMECRES HI HAVIA 39 INGRESSATS POSITIUS EN UNA PCR, LA MEITAT QUE FA UN MES HI VAN MORIR TRES INTERNS I LA RESTA S'HAN TRASLLADAT

La cinquena onada, en baixada

FAÇANA DE LA RESIDÈNCIA

Eli Deig, presidenta del Col·legi 

de Metges al Vallès Oriental

Durant l'agost l'Hospital ha lamentat una trentena de defuncions de 
malalts de Covid i ha tramitat l'alta a uns 150 pacients que l'han superat

fer dijous i serà temporal.

El Departament de Drets Socials 

està fent seguiment de la situació 

per facilitar la reobertura del cen-

tre com més aviat millor. 

Curs de lactància maternaEl 70% de la població està vacunada

L'Hospital organitza un curs de lactància materna, del 

20 de setembre i al 7 d'octubre, adreçat a professionals de 

les àrees de pediatria i maternoinfantil. El centre ha estat 

reconegut amb el guardó a la Humanització de l’Assistència 

al Naixement i la Lactància, atorgat per l'OMS i Unicef.

A Granollers, 42.568 veïns tenen la pauta completa de vacunació 

de la Covid-19 –a l'entorn del 70% de la població–, mentre 

que a les Franqueses hi ha 13.053 persones –aproximadament 

un 65% dels habitants–. El ritme de vacunació havia caigut a 

principis d'agost, però en la darrera setmana s'ha incrementat.

SOCIETAT

L'HOSPITAL ALLARGA LES VACUNACIONS 
SENSE CITA FINS AL 9 DE SETEMBRE
■ El Palau d'Esports i l'Hospital de Granollers han acollit aquest agost campanyes 
de vacunació sense cita prèvia. En el cas del centre hospitalari, s'iniciava el 17 
d'agost i s'hi vacunava amb Janssen –una única dosi– els dimarts i dijous de 8 a 
14 h a persones de més de 40 anys –i que compleixin els requisits de vacunació: 
no estar vacunats, no ser contacte estret d’algú amb la Covid-19 o no haver passat 
la malaltia els darrers 6 mesos–. Fins ara s'ha injectat la vacuna a 108 persones 
i l'Hospital ha decidit allargar la campanya fins al 9 de setembre. Les injeccions 
s'administren a l'Àrea Ambulatòria, a la zona d'Extraccions, i s'hi pot acudir aquest 
dijous o el dimarts i dijous vinent, en el mateix horari. Pel que fa al punt de vacunació 
del Palau d'Esports, Salut també hi impulsava la vacunació sense cita prèvia per a 
majors de 40 anys a partir del 10 d'agost i durant tot el mes. Els interessats s'hi 
podien desplaçar entre les 16 i les 20 h i vacunar-se, sense necessitat d'haver-se 
inscrit anteriorment. També es feia amb el vaccí Janssen, d'una sola dosi.

Rt a 0,93
LES DADES EPIDEMIOLÒGIQUES
TAMBÉ HAN MILLORAT RESPECTE 
al juliol, quan la situació es va 
desbordar. De fet, fa setmanes que 
l'índex de velocitat de contagi (Rt)
es manté per sota de l'1. Segons les 
dades del Departament de Salut, 
dimecres a Granollers l'RT era de 
0,93, mentre que el risc de rebrot 
era de 170, i a les Franqueses de 
0,91 i 183. Amb tot, les dades encara 
són lleugerament més altes que
la mitjana catalana i comarcal. 
La incidència acumulada aquesta 
setmana a Granollers és de 88,93 
casos confirmats per cada 100.000 
habitants; a les Franqueses, de 
79,60, i al conjunt del país, de 83,36.
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Els centres cívics de Granollers 

ja tenen a punt les propostes per  

als mesos d'octubre, novembre, 

desembre i gener, d'acord amb les 

mesures de prevenció de la Co-

vid-19. Es tracta de més d'una se-

tantena de cursos i tallers que se-

ran presencials si l'evolució de la 

pandèmia ho permet. En cas con-

trari, algunes activitats passaran a 

ser en línia, mentre que algunes 

altres quedaran suspeses.

Les inscripcions als cursos i ta-

llers es podran fer a partir del 13 

de setembre i fins a l'1 d'octubre  

de manera presencial a qualsevol 

dels cinc centres cívics de la ciutat 

o en línia a www.granollers.cat/

centrescivics. 

En aquest mateix web ja es po-

den consultar totes les propostes, 

molt variades i d'àmbits diversos: 

salut i benestar, expressió i creati-

vitat, expressió i moviment, terra 

i fogons, recursos, fotografia i cul-

tura digital, i activitats adreçades 

específicament a infants i joves.  

Els alumnes es podran treure la 

mascareta al pati si no es barre-

gen amb altres grups. Aquest és 

un dels canvis que s'introduei-

xen de cara al curs escolar, que 

comença el 13 de setembre de 

forma presencial. El Govern ha 

donat a conèixer el Pla d'inici del 

curs escolar 2021-2022 en l'ac-

tual context de pandèmia. "Les 

classes seran presencials i se-

gures, els alumnes aniran amb 

mascareta, no s'hauran de con-

finar aquells grups que ja esti-

guin vacunats amb pauta com-

pleta encara que hagin sigut 

contacte estret d'un positiu i 

les zones comunes, com els pa-

tis, ja es podran compartir en-

tre diferents grups. Si a l'espai 
exterior hi ha un únic grup de 

convivència podran anar sense 

mascareta", indicava la portaveu 

del Govern, Patrícia Plaja.

També subratllava que aques-

tes pautes de funcionament que 

marcaran l'arrencada del curs 

s'aniran revisant de manera per-

manent.  L'Executiu, a més, ha in-

sistit en la vacunació de l'alumnat 

major de 12 anys.

Escoles obertes i presencials
El curs 2021-2022 serà completa-

ment presencial a totes les etapes i 

mantindrà els grups de convivèn-

cia estable. Respecte a les mesures 

ja presentades al maig hi haurà al-

guns canvis, com que al pati, dins 

del mateix grup estable, no cal dur 

la mascareta, o que les famílies po-

dran entrar als centres mantenint 

les mesures sanitàries. Si l'entrada 

al centre es fa pel pati, l'alumnat 

podrà ser acompanyat per la famí-

lia; es permet l'adaptació a l'edu-

cació infantil, i les reunions amb 

les famílies seran preferiblement 

virtuals –es pot valorar format hí-

brid–. També es recomana iniciar 

les extraescolars a l'octubre, amb 

un màxim de 15 persones si l'espai 

permet mantenir les distàncies de 

seguretat, i les festes escolars es 

podran fer amb les famílies sem-

pre en espais exteriors. 

EDUCACIÓ  LES MATÈRIES ALTERNEN PRESENCIALITAT I VIRTUALITAT L'ALUMNAT VACUNAT NO HAURÀ DE CONFINAR-SE LLEURE

Els centres cívics 

obren inscripcions 

als nous tallers 

el dilluns dia 13

Es manté la mascareta 

a l'aula, però no al pati

La Universitat Popular de Grano-

llers (UPG) ha obert aquest dime-

cres les inscripcions per al primer 

trimestre del curs –el vuitè que 

emprèn–, amb 28 matèries, al-

gunes virtuals i la majoria mixtes 

(presencials i virtuals). L'afora-

ment dels centres està limitat, i 

per això l'atorgament de places 

presencials seguirà l'ordre d'ins-

cripció. Les sessions presencials 

s'impartiran, com cada any, a la 

sala d'actes de Centre Tecnològic i 

Universitari de Granollers (CTUG), 

i les inscripcions oscil·len entre els 

20 i els 30 euros per matèria. Els 

destinataris dels cursos són per-

sones amb inquietuds culturals i 

formatives que consideren l'apre-

nentatge com un procés necessari 

que s'estén al llarg de tota la vida.

Entre les propostes d'aquest 

curs hi ha noves sessions dedi-

cades a l'art –Claus per entendre 

l'art contemporani; Art i feminis-

me; Música inquieta; La pintura 

veneciana del segle XVI; Un pas-

seig per les avantguardes, i Tas-

tets literaris, entre d'altres–.

També hi ha sessions per conèi-

xer curiositats matemàtiques, per 

gaudir dels escacs i sobre la sim-

bologia d'alguns objectes quotidi-

ans, així com teatre social, dansa 

lliure i piano en directes.

En l'àmbit de la història, repeti-

ran les sessions dedicades a dones 

singulars i sobre la salut, i en eco-

nomia i sociologia hi haurà sessi-

ons sobre el capitalisme del segle 

XXI; sociologia amb l'excusa de la 

Covid i iniciació al món digital i les 

comunicacions, entre d'altres. i 

La Universitat Popular 
obre inscripcions a 
una trentena de cursos

En marxa el nou edifici de l'Hospital
EQUIPAMENTS  L'ACTUACIÓ, QUE SUMARÀ 9.000 METRES QUADRATS AL CENTRE, TINDRÀ UN COST DE 35 MILIONS I UN TERMINI D'EXECUCIÓ DE 40 SETMANES

generalitat

RECREACIÓ  Imatge del projecte d'ampliació de l'Hospital amb el nou edifici

Aquesta setmana s'han iniciat els 

treballs previs a la construcció del 

nou edifici per a l'ampliació de 

l'Hospital de Granollers, que su-

posarà una inversió de 29,25 mili-

ons d'euros en el projecte i obra i 

6 milions més per a l'equipament, 

aproximadament.

El nou edifici se situarà annex a 

l'edifici on actualment hi ha el Ser-

vei d'Urgències, i s'estendrà fins 

als terrenys d'aparcaments muni-

cipals gratuïts que ha cedit l'Ajun-

tament de Granollers. La cons-

trucció s'emmarca en el projecte 

d'ampliació i modernització de 

l'hospital per afrontar la pandèmia 

i la postpandèmia de la Covid-19. 

Disposarà d'uns 9.000 metres qua-

drats assistencials i uns 6.000 me-

tres d'espais de serveis generals, 

instal·lacions, logística, etc.

En aquesta primera fase s'edi-

ficarà el nou Servei d'Urgències, 

que ocuparà tota la planta baixa 

de 4.000 metres i que compta-

rà amb 90 punts d'atenció, i una 

planta, de 2.000 metres quadrats, 

on hi haurà les àrees de crítics, 

semicrítics i d'hospitalització 

convencional, fins a una capaci-

tat total de 40 llits, dels quals 8 es 

consolidarien com a llits de crítics 

estructurals. Així, es passarà dels 

20 llits actuals a 28.

Els 3.000 metres quadrats res-

tants es reserven per a l'ampliació 

quirúrgica en una segona fase. A 

més, una vegada tancat el pla fun-

cional es determinarà l'ampliació 

de la resta d'àrees.

El projecte es va adjudicar a la 

unió temporal d'empreses (UTE) 

formada per les firmes ACSA, So-

gesa i Bosch i Pascual, els equips 

d'arquitectura Sulkin Marchissio, 

SCP i Llongueras Clotet Arquitec-

tes, SLP i l'enginyeria Proisotec, SL.

Trasllat de l'aparcament públic
Durant la segona quinzena del 

mes d'agost s'ha traslladat l'apar-

cament públic gratuït de l'Ajunta-

ment i també s'han canviat els ac-

cessos de l'aparcament públic  de 

l'Hospital –de pagament–, amb-

dós situats ara al carrer Manuel 

Cornellà. El nou espai municipal 

d'aparcament prop del centre 

geriàtric Adolfo Montañá –d'un 

propietari que l'ha cedit al consis-

tori– es va posar en marxa el 16 

d'agost, després que es tanqués el 

que hi havia a tocar d'Urgències, i 

on ara hi anirà el nou edifici. L'ac-

cés a l'aparcament es fa pel carrer 

Bartomeu Brufalt.

Seguidament a aquest trasllat 

s'ha iniciat l'execució de l'actuació 

al costat d'Urgències, que consis-

teix en la redacció del projecte 

bàsic i els treballs previs: tanca-

ments de l'àmbit, moviments de 

terres, desviament de les xarxes 

existents, contenció de terres i fo-

namentació. Les darreres setma-

nes, les empreses constructores ja 

han començat a desar tanques per 

perimetrar els espais de treball.

Un cop avancin les obres, es 

preveu que també s'hagi d'habili-

tar un nou accés temporal al Ser-

vei d'Urgències per tal de garantir 

tant la seguretat dels usuaris com 

el desenvolupament de les obres. 

De moment, però, encara no s'està 

actuant a la zona de l'entrada ac-

tual d'Urgències.

Es preveu un termini d'execució 

de 30 setmanes per a les obres i 

d'unes 10 setmanes per a l'equi-

pament i posada en funcionament 

d'aquesta ampliació.  m.e.

L'ampliació es farà al costat 
de les actuals Urgències i ha

calgut traslladar l'espai
 d'aparcament públic gratuït

Hi ha matèries sobre
art, matemàtiques, escacs, 
història, teatre, dansa, 
sociologia i món digital
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La Plataforma per l'Aigua de Grano-

llers començarà la propera setmana 

la recollida de signatures necessàri-

es per poder impulsar un referèn-

dum sobre el model de gestió del 

subministrament de l'aigua potable 

que prefereix la ciutadania. L'enti-

tat, partidària de la municipalitza-

ció del servei, va rebre la resolució 

d'Alcaldia del 13 d'agost en què ad-

metia a tràmit la consulta popular 

per via referèndum, que la platafor-

ma havia sol·licitat a finals de juliol, 

després que l'Ajuntament denegués 

una proposta anterior per fer una 

consulta ciutadana no referendària 

–per demanar la qual calen menys 

firmes, un 5% del cens–.

Perquè el consistori convoqui 

el referèndum, l'entitat haurà de 

recollir en 3 mesos més de 7.000 

signatures –1.000 més que un 10% 

dels habitants del municipi–. Un 

cop validades, el ple ha d'aprovar 

la proposta per majoria absoluta. 

Llavors l'alcalde encara ha de tra-

metre la documentació a la Genera-

litat, i aquesta al govern de l'Estat, 

que finalment és qui ha d'aprovar o 

del servei d'aigua és una gestió in-

directa per mitjà de concessió –la 

fórmula actual, amb un contracte 

vigent durant 50 anys amb So-

rea, que acaba aquest octubre. La 

plataforma vol reorientar aquest 

camí i preguntar en referèndum: 

Doneu suport a una gestió del 

servei públic municipal d'abasta-

ment d'aigua potable a la ciutat 

de Granollers sota la forma de ges-

tió directa del servei, amb mitjans 

propis, sense intermediaris i sense 

la contractació de la concessió del 

servei a persones jurídiques priva-

des mitjançant licitació?.  m.e.

no la convocatòria del referèndum, 

que ha d'anar precedit d'un perío-

de de campanya informativa.

Per aconseguir l'objectiu, la pla-

taforma –que fins ara ha promogut 

xerrades sobre l'abastament d'ai-

gua i les virtuts de la gestió direc-

ta que defensa– demana persones 

voluntàries per recollir signatures 

porta a porta, així com també plan-

teja taules informatives al carrer. 

L'entitat ja ha presentat els fulls 

per recollir signatures, que l'Ajun-

tament ha de validar i numerar 

abans de dimecres. Serà aleshores 

quan es podrà començar a dema-

nar firmes a la ciutadania.

L'Ajuntament ja va aprovar al 

ple de juliol una memòria que con-

clou que el model més sostenible 

L'administració de loteria número 

7 de Granollers, al número 28 del 

carrer Travesseres, va validar la 

butlleta premiada de Primera Ca-

tegoria del sorteig del Joker de la 

loteria estatal del darrer dijous de 

juliol. El guanyador s'enduia 1 mi-

lió d'euros. El Joker és un joc asso-

ciat a La Primitiva. La Primera Ca-

tegoria vol dir que el guanyador ha 

El parc del Congost, davant de 

la plaça de les Hortes, ha incor-

porat nous punts de refresc que 

se sumen a la font ornamental 

ja existent i estrenada el 2018. 

D'aquesta manera, l'Ajuntament 

ha instal·lat uns elements que 

permeten refrescar-se amb ai-

gua sobre la font. Així s'aprofita 

la instal·lació de dues maneres: a 

l'estiu com a punt de refresc per a 

la ciutadania i com a element més 

lúdic en el moment de més calor 

i, la resta de l'any, com a element 

d'aigua ornamental del parc.

Els elements funcionen amb un 

polsador i l'horari previst és de 

10 a 14 h i de 16 a 20 h. Amb tot, 

la darrera setmana diversos veïns 

han alertat de la manca de funcio-

nament en els horaris establerts. 

Un cop acabat l'estiu, l'Ajunta-

ment retirarà els elements per 

tornar-los a col·locar novament 

l'estiu vinent, però seguiran fun-

cionant les fonts ornamentals. 

Jocs dels Jardins d'Enrica Roca
Aquest estiu també s'han refet els 

dos espais de l'àrea de jocs dels 

Jardins d'Enrica Roca: una per a 

infants fins a 6 anys i l'altra per a 

infants fins a 12 anys. Aquest pro-

jecte s'ha treballat conjuntament 

amb l'equip del Centre de Desen-

volupament Infantil i Atenció Pre-

coç amb l'objectiu de facilitar un 

nou espai als infants del centre i a 

l'alumnat de les escoles properes 

i el mateix veïnat. 

Fonts per refrescar-se 
al parc del Congost

arxiu

SERVEIS  A MITJANS D'AGOST L'AJUNTAMENT VA ADMETRE A TRÀMIT LA CONSULTA MOLTS VEÏNS S'HAN QUEIXAT PER MANCA DE FUNCIONAMENT

JOC  A L'AGOST TAMBÉ VA TOCAR A LA CIUTAT LA BONOLOTO, EN AQUEST CAS 198.000 EUROS

A punt per recollir firmes per 
al referèndum sobre la gestió 
del subministrament d'aigua

El sorteig del Joker va deixar 

un milió d'euros a Granollers

ajuntament

EFÍMERES  Quan acabi l'estiu es retiraran fins a l'any vinent

encertat totes les xifres del sorteig.

D'altra banda, el 19 d'agost, en 

el sorteig de la Bonoloto, es va re-

gistrar una butlleta premiada de 

Segona Categoria que va deixar 

un premi de 198.692,45 euros a 

Granollers. En concret, la butlle-

ta guanyadora va ser validada al 

punt de venda número 13.535, 

situat al carrer Joan Prim, 112. 

SE NECESITA AUTÓNOMO 
PARA VALLÈS ORIENTAL. 

FONTANERO, ELECTRICISTA Y ALBAÑIL. 

TEL. 93 009 11 26. LLAMAR DE 9 h A 13 h.

La Plataforma per l’Aigua
 cerca voluntaris per recollir 

porta a porta les  7.000
 signatures necessàries
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Després de l'alerta de la platafor-

ma 'Perquè no ens fotin el tren' 

sobre la supressió de trens per 

les obres a l'estació de la Garriga 

pel desdoblament i de les queixes 

dels usuaris, el Departament de 

Polítiques Digitals i Territori ins-

tava Renfe, l'operadora del servei 

de Rodalies, a habilitar un servei 

Els autobusos funcionaran tot el 

setembre i, acabat el mes, s'avalu-

arà la necessitat de la seva conti-

nuïtat o de cercar altres mesures.

El departament ho va comuni-

car en una reunió celebrada fa uns 

dies a l'ajuntament de la Garriga, 

a la qual van assistir la directora 

general de Transports i Mobilitat, 

provisional d'autobusos llançado-

ra entre les estacions de la Garriga 

i les Franqueses de l'R3. La me-

sura s'ha posat en marxa aquesta 

setmana per contrarestar les afec-

tacions al servei que provoquen 

les obres de reforma de l'estació 

vinculades al desdoblament de la 

línia, que Adif va iniciar dilluns. 

LES FRANQUESES. El ple de les 

Franqueses del juliol va aprovar 

suspendre durant un any les lli-

cències de tot tipus per a la ins-

tal·lació de parcs d'energies reno-

vables al municipi, tant eòlica com 

solar fotovoltaica, en terrenys no 

urbanitzables. La decisió de mo-

dificar el Pla General d'Ordenació 

Urbana (PGOU) ve motivada per 

les contradiccions entre l'actual 

pla i el Decret Llei 16/2019, de 26 

de novembre, de mesures urgents 

per a l'emergència climàtica i l'im-

puls de les energies renovables. 

Aquest decret i el fet que el pla de 

les Franqueses no especifiqui cap 

criteri sobre aquest tipus d'usos 

ha permès que, ara com ara, una 

empresa privada tingui el vistiplau 

de la Generalitat per fer un parc 

fotovoltaic en uns terrenys de re-

gadiu de Marata. L'Ajuntament hi 

ha presentat al·legacions i espera 

que la modificació del PGOU, ara 

en procés, el doti d'un recurs legal 

per aturar aquestes iniciatives en 

sòl no urbanitzable.  

MOBILITAT  LES OBRES A L'ESTACIÓ PER AL DESDOBLAMENT AFECTA LA FREQÜÈNCIA DE PAS, FET QUE DENUNCIA LA PLATAFORMA 'PERQUÈ NO ENS FOTIN EL TREN'

MEDI AMBIENT  L'AJUNTAMENT VOL FRENAR EL PARC A MARATA

Renfe habilita un bus llançadora 
entre les Franqueses i la Garriga

Suspeses les llicències de 
parcs de renovables un any

Mercè Rius, i representants del 

consistori i Renfe.

Territori, a més, demanarà a 

Adif, organisme que depèn del 

Ministeri de Transports, Mobilitat 

i Agenda Urbana, que faciliti el ca-

lendari complet de totes les obres 

que ha programat per al desdo-

blament de dos trams de la línia 

R3 i les seves afectacions.

Segons l'Ajuntament de la Garri-

ga, "continuem treballant per tal 

que el servei de l'R3 d'aquests 

trens es pugui mantenir" i "per 

tal d'aconseguir tota la infor-

mació que necessitem per sa-

ber com es desenvoluparan les 

obres de desdoblament".

Des del Departament de Terri-

tori, per la seva banda, s'ha em-

plaçat el consistori a una nova re-

unió la setmana vinent, així com el 

ministeri també ha convocat una 

reunió el 15 de setembre.

Via 4 de la Garriga, inoperativa 
Dilluns d'aquesta setmana Adif 

va iniciar els treballs per deixar 

inoperativa la via 4 de l'estació de 

la Garriga, per tal de començar a 

desmantellar-ne l'estructura com 

a fase prèvia als treballs de des-

doblament. Amb aquesta opera-

ció s'allibera espai per als edificis 

tècnics d'instal·lacions i gestió del 

trànsit del futur desdoblament.

Aquesta operació està inclosa en 

el projecte constructiu per a l'exe-

cució de nous enclavaments elec-

trònics, la renovació dels circuits 

de via, senyals, accionaments, ca-

bles, així com tots els elements de 

camp i cabina de les estacions de 

Parets, Granollers-Canovelles, les 

Franqueses i la Garriga.

La denúncia dels usuaris 
'Perquè no ens fotin el tren' denun-

ciava aquest agost la supressió de 

sis serveis amb origen o destinació 

a la Garriga sense cap oferta alter-

nativa. Això suposava un 10% de 

freqüència menys. Des de Renfe 

asseguraven que les obres de des-

doblament i les incidències que 

comporten s'han informat correc-

tament i que la supressió dels sis 

trens era l'aternativa pactada amb 

Territori, que dies després va ins-

tar Renfe a habilitar els busos.  m.e.
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25 ANYS D’EXPERIÈNCIA
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Junts per les Franqueses (JxLF) i 
el PSC van formalitzar, l'últim di-
jous de juliol, just abans del ple de 
pressupostos, el pacte que donarà 
majoria i estabilitat al govern mu-
nicipal. Les dues formacions ja ha-
vien governat juntes entre 2016 i 
2020, fins que el setembre de l'any 
passat, a les portes de la presen-
tació del Pla d'Actuació Municipal 
(PAM), van donar per trencat el 
pacte. "Aquests mesos ens han 

servit per replantejar-nos allò 

que no havíem fet bé", deia l'alcal-
de, Francesc Colomé. "Hem parlat 

amb tots els grups municipals 

i hem constatat que alguns te-

nen un model de municipi molt  

diferent del nostre". "Amb el 

PSC, en canvi, hem vist que hi ha 

més coses que ens acosten que 

no pas que ens separen, deixant 

més lentament, però ara li do-

narem un impuls", deia l'alcalde, 
i concloïa: "Un govern estable 

permetrà impulsar projectes de 

futur en l'àmbit urbanístic, so-

cial i del medi ambient, les tres 

prioritats que ens hem marcat".

"Consens constant"
Per part del PSC, Marta Reche as-
segurava que "avui les Franque-

ses comença a caminar de nou, 

amb les idees clares i el com-

promís de treballar pel munici-

pi". També afirmava que fins ara 
el municipi ha estat "paralitzat", 
i que cal aquest "nou impuls" per 
tirar endavant projectes com el 
nou pavelló, la comissaria, la resi-
dència de Bellavista i el centre de 
dia, així com càmeres de segure-
tat a la via pública, el gimnàs de 
l'escola Joan Sanpera o suport en 
material escolar a les famílies per 
d'aquí a dos cursos.

"Els cinc pobles mereixen un 

govern fort i estable, que posi 

els interessos del municipi per 

damunt de tot", deia Reche. "Co-

mença una nova etapa des del 

diàleg i el consens constant; te-

nim molta feina a fer".

Comissió de seguiment
D'acord amb el pacte, el cartipàs 
municipal també ha canviat, de 
manera que el portaveu munici-
pal del PSC, José Antonio Aguilera, 
és ara el primer tinent d'alcalde. 
També hi haurà una comissió de 
control que avaluarà, cada tres 
mesos, el funcionament de l'acord, 
i s'establirà un calendari d'actu-
acions per anar desenvolupant el 
centenar d'accions previstes del 
Pla d'Actuació Municipal.  x.l.

de banda les qüestions de país".
Colomé insistia que l'objectiu 

del pacte és "avançar com a mu-

nicipi". "Fins ara ja ho fèiem, 

x.l.

POLÍTICA  ACORD PER FER UN "GOVERN ESTABLE" QUE PERMETI "AVANÇAR COM A MUNICIPI"

ACORD  Colomé (JxLF) i Reche (PSC)

Més de 700 persones participa-
ran aquest cap de setmana, a Roca 
Umbert, en la cinquena Escola 
d'Estiu de la CUP, dues jornades de 
debat i reflexió que, segons Laura 
Fernández Vega, responsable de 
la trobada, abordaran temes que 
enforteixen el projecte polític de 
la CUP i que són "transformadors 

de la societat". En total, més de 70 
ponents intervindran en 24 taules 
rodones, que abordaran des del 
model econòmic i la Unió Europea 
fins al model d'organització políti-
ca, l'ecologisme, la llengua, el femi-
nisme, la unitat popular o la cons-
trucció nacional entre d'altres. Per 
a Josep Maria Gontan, de la CUP 
Granollers, destaquen temes sobre 
sobirania energètica i defensa del 
territori, dos aspectes que vincula 
a l'activitat de la CUP a la ciutat. 

Entre els ponents, a més d'acti-
vistes, experts i docents en diver-
ses matèries, hi haurà el periodista 
Asad Haider, l'economista Jason W. 
Moore i l'expresidenta del Parla-
ment grec Zoe Konstantopouplou, 
així com l’historiador Fermí Rubi-
ralta i la filòsofa i activista Mont-

serrat Galceran, entre d'altres. 
També hi haurà un espai d’apre-
nentatge per als més petits mitjan-
çant el joc i la cultura; concerts dis-
sabte al vespre, i dues sessions de 
cinefòrum, dissabte i diumenge a 
les 16 h. Serà amb la projecció d’El 

año del descubrimiento, sobre el 
desmantellament industrial i l’im-
pacte de grans conflictes laborals 
–amb un debat moderat per l’exdi-
putat Vidal Aragonès–, i White Riot, 
sobre la història del moviment 
Rock Against Racism a l’Anglaterra 
de finals dels 70 –amb un debat so-
bre la cultura com a element polític 
generador de comunitat–.

Suport condicionat
En la presentació de l’Escola d’Es-
tiu, dimarts, el portaveu del secre-
tariat nacional, Edgar Fernàndez, 
advertia el Govern en els cupaires 
"no serem la crossa d’un go-

vern neoautonomista", i que el 
suport de la CUP serà només per 
"avançar en drets socials i na-

cionals, i sempre que el govern 

sigui de confrontació amb l’Es-

tat espanyol". i x.l.

SERÀ AQUEST DISSABTE I DIUMENGE, AMB UNS 70 PONENTS

Persones vinculades a l'ANC, Òm-
nium, el Consell per la República i 
el CDR es mobilitzen, cada dimarts 
al vespre pel centre de la ciutat per 
"trencar la falsa normalitat" i dir 
"prou a la repressió política". Di-
marts vinent la marxa arrencarà al 
Museu (19.30 h) i comptarà amb la 
presència de l'exconsellera de Tre-
ball i Afers Socials Dolors Bassa, 
condemnada a 12 anys de presó i 
inhabilitació arran del procés. 

Amb la incorporació del PSC al govern municipal, el cartipàs i les responsabilitats 

de les regidories s'han replantejat de nou. Des d'aquest agost, el govern està 

format per 11 regidors i gestiona 23 regidories. D'una banda, el socialista José 

Antonio Aguilera passa a ser el primer tinent d'alcalde. Montse Vila (JxLF) és  

la segona tinenta d'alcalde; Sònia Tena (JxLF) la tercera; Marta Reche (PSC) la 

quarta; i Marta Sánchez (PSC) la cinquena tinenta d'alcalde.

Pel que fa a les regidories, Sònia Tena (JxLF) es fa càrrec d'Activitats, Comerç, 

Mercats, Fires, Turisme i Gent Gran. També de JxLF, Moisés Torres assumeix  

Agricultura, Medi Ambient i Mobilitat. Montse Vila és responsable d'Esports,  

Seguretat Ciutadana, Hisenda, Règim Intern i Participació Ciutadana. Marina 

Ginestí continua al capdavant de Salut Pública, Sanitat, Presidència, Processos 

Estratègics, Cultura, Infància i Joventut; i Jordi Ganduxé manté Urbanisme.

Pel que fa al PSC, José Antonio Aguilera recupera la regidoria d'Educació. Marta 

Reche assumeix Feminisme, Igualtat i Relacions Ciutadanes; Joan Antoni Marín 

és responsable de Civisme, Convivència i Habitatge; Marta Sánchez de Polítiques 

Socials, Obres i Serveis; i Raquel Cortés s'encarrega de Dinamització Econòmica.

La regidoria de Comunicació serà compartida entre PSC i JxLF, amb Marta 

Reche i Montse Vila com a responsables.

Nova distribució de regidories

La CUP celebra la cinquena

escola d'estiu a Roca Umbert
JxLF i PSC, junts de nou
al govern de les Franqueses

L'Anònims acollirà dissabte (18 h) 
la presentació del llibre Tosquelles. 

Curar les institucions. Ho farà amb 
l'autora, la crítica literària Joana 
Masó, i Pelai Pagès, historiador i 
membre de la Fundació Andreu 
Nin. L'endemà, diumenge (12 h), es 
presentarà el llibre Toda una vida. 

Memorias de un obrero internacio-

nalista, amb pròleg de Fermín Mu-
guruza. La sessió comptarà amb 
l'autor, David Cacchione.  

Dolors Bassa serà 

dimarts a Granollers

Dues presentacions 

de llibres a l'Anònims



dj, 2 setembre 2021 15



DJ, 2 SETEMBRE 202116

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

20/08 Antonio Jurado Costanilla     77 anys 
20/08 José Palacios Sánchez  90 anys
20/08 Adoración López García  83 anys 
21/08 M. Rosa Serrats Viñals  88 anys 
21/08 Juan Giménez Pelegrín  83 anys 
21/08 Carolina Puig Gómez   34 anys
22/08 José Antonio López Álvarez  94 anys 
22/08 Maria López Resina  94 anys 
23/08 Isidoro Abellán Nieto  73 anys 
23/08 Pura Estruch Celdrán  98 anys 
24/08 Núria Oliveras Lloreda  90 anys

24/08 Vicente Jorge Sánchez Ruiz  66 anys
24/08 José Daza Gutiérrez  72 anys 
24/08 Agustí Camps Sala  87 anys 
24/08 Sisco Solà Capilla  75 anys 
24/08 Carmen Sola Lorente     92 anys 
26/08 Visitación Martín Moreno  95 anys 
26/08 Carmela López Novoa  81 anys
27/08 Esteban Sevillano Satorres  88 anys 
29/08 Joan Forns Diví   85 anys
29/08 M. Dolores Morales Martín  61 anys
30/08 Concepción Espuña Semolue 67 anys

Alerta en allotjaments de vacances
ELS MOSSOS D'ESQUADRA INFORMEN

Les vacances d'estiu és un dels moments més esperats de l'any. És l'hora de fer re-
serves de viatges, excursions, hotels o apartaments. Davant la gran varietat d'oferta 
d'allotjament és aconsellable adoptar determinades mesures preventives.

Si trobeu anuncis molt atractius o preus molt baixos, desconfieu. Els fraus poden 
amagar-se en anuncis amb faltes d'ortografia o redacció poc acurada i amb fotogra-
fies de l'apartament o del pis molt genèriques, amb marques d'aigua o de molt poca 
qualitat. A l'hora de fer el pagament, una cop contrastada la informació, feu-ho per 
mitjà d'una entitat-segura. Quan sigueu a l'allotjament escollit, vigileu l'equipatge i 
els objectes personals a les zones comunes, feu ús de les caixes fortes per guardar els 
objectes de valor i documentació i quan sortiu de l'habitació o quan dormiu, i tanqueu 
portes i finestres. Recordeu que davant qualsevol incidència o sospita podeu trucar al 
telèfon 112 o adreçar-vos als Mossos d'Esquadra o a les policies locals.

Informació facilitada per
l'Àrea Bàsica Policial de Granollers

La Policia Local de Granollers va 
detenir, a començaments d'agost, 
un home de 67 anys i veí de Sant 
Antoni de Vilamajor com a res-
ponsable d'una plantació de ma-
rihuana que va ser desmantellada 
en un local del carrer Joan Prim, al 
barri del Lledoner. L'actuació po-
licial va començar després que la 
companyia elèctrica Endesa infor-
més d'un consum molt elevat de 
fluid elèctric en aquest local. 

Després d'organitzar un dispo-
sitiu de vigilància a les portes del 
local per trobar-ne els responsa-
bles, la Policia va localitzar i iden-
tificar l'home que se'n feia càrrec. 
En certificar que al local hi havia 
una plantació de marihuana, tal 
com s'intuïa, els agents van de-
tenir l'home, acusat d'un delicte 
contra la salut pública per tràfic 

plantació i va comissar unes 300 
plantes, així com els elements ne-
cessaris per al seu cultiu, com les 
làmpares i els sistemes de reg.

de drogues i també per defraudar 
el fluid elèctric, ja que l'home te-
nia punxada la llum del local. 

La Policia va desmantellar la 

POLICIA LOCAL

SUCCESOS DETINGUT UN VEÍ DE VILAMAJOR DE 67 ANYS ACUSAT DE TRÀFIC DE DROGUES

Desmantellada una plantació 
amb 300 plantes de marihuana

AL BARRI DEL LLEDONER  En aquest local s'hi cultivaven unes 300 plantes

El divendres 6 d’agost va morir, a 
82 anys, el metge i científic grano-
llerí Francesc Jané Carrencà, que el 
2015 va rebre la Medalla de la Ciu-
tat en reconeixement a la seva tas-
ca científica. Jané va dedicar la seva 
vida professional a la docència i la 
medicina, i, en particular, a l’estudi 
des medicaments. De fet, va desta-
car també per la publicació de més 
de 250 treballs científics. Doctor 
en Medicina per la Universitat de 
Barcelona i especialista en Farma-

també va ocupar càrrecs de res-
ponsabilitat en organismes naci-
onals i internacionals. En l’àmbit 
associatiu de la ciutat, va estar vin-
culat al Club Bàsquet Granollers.

cologia Clínica, va ser catedràtic 
de Farmacologia de la Facultat de 
Medicina de la UAB i director del 
Servei de Farmacologia de l’Hos-
pital de Sant Pau durant 30 anys, 
de 1979 a 2009. Va ser membre 
del Comitè Científic de la Funda-
ció Ferrer per a la investigació que 
convoca el Premi i les Beques Seve-
ro Ochoa d'Investigació Biomèdica, 
i va aportar les seves reflexions en 
el pla estratègic de l'Hospital de 
Granollers (2013-2017). A més, 

ARXIU

FRANCESC JANÉ  El 2015

La Policia Local ha qualificat de 
"tranquil·les" les nits de festa ma-
jor d'aquest any pel que fa a l'ordre 
públic. La menor concentració de 
persones –arran dels menys actes 
programats i que tots finalitzaven 
abans de les 0.30 h– va ajudar a 
mantenir la calma. Malgrat això, la 
Policia va detectar dos punts amb 
grans concentracions de persones 
les nits de divendres i dissabte 
que van requerir la vigilància dels 
agents. Un al parc del Congost amb 
uns 2.000 joves, sobretot d'entre 
15 i 25 anys, i un altre al voltant de 
la plaça Barangé, amb unes 1.200 
persones de més de 25 anys. En cap 
cas no hi va haver intervenció poli-
cial, tret dels casos en què, per al-
guna baralla o incidència, es va re-
querir l'actuació dels agents o dels 
serveis d'emergències mèdiques. 

CAP PERSONA DETINGUDA

La Policia qualifica 

de "tranquil·les" les 

nits de festa major
Durant tota aquesta setmana es du 
a terme a les Franqueses una cam-
panya preventiva de control i se-
guretat dels vianants. És una inici-
ativa coordinada pel Servei Català 
de Trànsit, en què la Policia Local 
de les Franqueses se centra a de-
tectar les infraccions i conductes 
de risc que posen en perill els via-
nants, el col·lectiu més vulnerable 
de la mobilitat. Entre d'altres, s'ob-
serva si els vehicles fan accions 
perilloses com no respectar els 
passos de vianants, la preferència 
als passos amb semàfor o les im-
prudències en girs, incorporacions 
i avançaments en zones amb pri-
oritat dels vianants. La campanya 
no només afecta els cotxes, motos 
o camions, sinó que també contro-
la la circulació de bicicletes i altres 
vehicles de dues rodes.

FINS AL 5 DE SETEMBRE

Campanya

per a la seguretat 

dels vianants

OBITUARIS DURANT 30 ANYS VA SER DIRECTOR DE FARMACOLOGIA DE L'HOSPITAL DE SANT PAU

Mor el metge i científic 

Francesc Jané als 82 anys

Quatre dotacions dels Bombers 
van intervenir, dissabte a la tar-
da, en l’extinció d’un foc que es va 
declarar a la llera del riu Congost 
a  Granollers i que va afectar uns 
4.000 metres quadrats de vegeta-
ció. Els Bombers van treballar-hi 
durant una hora i mitja. Aquesta 
actuació se suma a un altre foc que 
va cremar també a la llera del riu, 
a l’altura del passeig Fluvial, la tar-

da del 18 d’agost, en plena alerta 
per l'elevat risc d'incendis per la 
sequera i les altes temperatures. 
En aquest cas el foc va afectar uns 
1.000 metres quadrats, i els Bom-
bers van treballar-hi amb tres do-
tacions durant mitja hora. Tots dos 
focs a la llera del riu van tenir un 
precedent la tarda del 21 de juny, 
quan va cremar vegetació en un 
marge del riu al passeig de la Con-

Alerta per dos focs a la llera

del Congost durant l'agost

ca del Besòs. En aquest cas, l'ori-
gen del foc va ser, probablement, 
el llançament d'un petard. 

Foc a Terra Alta
A començaments d’agost, un altre 
foc va afectar una petita zona bos-
cosa del barri de Terra Alta, sobre 
l'estació Nord. Van cremar 1.000 
metres quadrats de sotabosc i pi, 
tot i que el foc no va arribar a la 
part superior dels arbres. Bom-
bers, Agents Rurals i les ADF Mont-
seny-Congost i de Lliçà d'Amunt 
van treballar en l'extinció de l'in-
cendi, perimetrat en 40 minuts.

L'any 2015 va rebre la Medalla de la Ciutat
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OPINIÓ
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prevista per la llei. Dirigeixi’s a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necessita fotocopiar o escanejar fragments d’aquesta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)
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Aquesta setmana el Vallès Oriental ha dit adéu als peatges de l'AP-7 a la Roca 

i de la C-33 a Mollet. Després de dècades de greuge comparatiu amb gran part 

de la resta de xarxa viària de l'Estat, on moltes de les vies d'alta capacitat són 

gratuïtes, els conductors que circulin per les autopistes catalanes no hauran de 

pagar peatge, però, fins quan? L'aixecament de barreres deixa un escenari de 

difícil gestió i el debat sobre qui s'ha de fer càrrec del manteniment d'aquestes 

vies. La gratuïtat –amb l'Estat o la Generalitat assumint els costos a través dels 

impostos– sembla poc sostenible econòmicament i els mateixos governs 

argumenten que és injust per als contribuents que no en són usuaris. 

Així, doncs, queda clar que l'aixecament de peatges té data de caducitat. 

Mentrestant, però, la mobilitat a Granollers es pot beneficiar molt directament 

de l'alliberament de la barrera de la Roca, que es preveu que contribueixi a 

disminuir considerablement el trànsit de la ronda Sud. I, ara, després que la 

plataforma Integració Ronda Sud ho demanés des de fa anys, el partit del 

govern de la ciutat insta el govern català a prohibir-hi el pas de camions, que 

ara sí tindran l'alternativa gratuïta a l'AP-7. Potser aquesta mesura es podria 

haver impulsat abans, però si arriba, benvinguda serà. I si algun dia es torna

a pagar a l'AP-7, que els responsables recordin el trànsit actual de la ronda.

SENSE PEATGE, A VEURE QUÈ

Editorial

nric Valor i Vives va ser un im-

portant membre de la Secció 

Filològica de l'Institut d'Estudis 

Catalans i reconegut escriptor, 

folklorista i gramàtic valencià que recu-

perà amb els seus treballs la lexicografia 

valenciana. En aquest sentit és una de 

les figures lingüístiques més rellevants 

que amb els seus estudis van demostrar 

la unitat de la llengua catalana, una uni-

tat que des de terra, mar i aire les dretes 

espanyoles volen menystenir. Ara farà fa 

uns mesos, el PP i VOX van retirar el seu 

nom a una avinguda de Mutxamel per 

substituir-lo pel nom d'avinguda d'Espa-

nya. Amb accions com aquesta pretenen 

buidar de l'espai públic les referències a 

la llengua i cultura catalanes. A la vegada, 

aquests dies s'afegeixen les declaracions 

de Pablo Casado en referència a la llengua, 

atacant la unitat lingüística del català ar-

reu dels Països Catalans tot dient que el 

mallorquí, menorquí, eivissenc i formen-

teres en són llengües diferents.

Tot plegat, una estratègia de la dreta es-

panyolista que vol fragmentar-nos com a 

poble i negar la nostra unitat, basada en 

una llengua, unes tradicions i una cultura 

comuna. I enfront d'això, hem volgut pre-

sentar a debat una moció a l'Ajuntament 

de Granollers per tal de dedicar un espai 

públic a Enric Valor i així refermar la im-

portància del que defensà ell i defensem 

nosaltres. A més, el fet que s'hagi presen-

tat i acceptat a altres municipis dels Països 

Catalans, fins i tot alguns dins la nostra co-

marca com Cardedeu, dona força i contin-

gut a la iniciativa en clau de voluntat con-

junta de no cedir en la unitat com a poble.

Aquesta moció, defensada al ple per 

ERC, no es va acabar aprovant. Va tenir els 

Dignifiquem la figura d'Enric 
Valor, també a Granollers

vots contraris del PSC i Cs, que no accep-

ten que una ciutat com Granollers man-

tingui a la memòria persones com Enric 

Valor, que va lluitar per la dignificació i 

recuperació del català. Els arguments per 

no acceptar-la van amagar la seva posi-

ció contrària sota aspectes tècnics, no es 

vol tocar el nomenclàtor, la negociació va 

anar variant, pressionant a darrera hora 

per una moció que feia setmanes havíem 

presentat i negant-se a "obrir el meló del 

nomenclàtor" (J. Terrades dixit). Altres 

arguments amb sentit polític que no són 

incompatibles: hem de prioritzar dones i 

àmbits locals. Celebrant la voluntat de te-

nir aquesta mirada i priorització, exposem 

la necessitat de no deixar enrere figures 

que han treballat per la cultura i la llengua 

en moments de repressió i persecució si-

tuant aquests elements de confrontació i 

resistència del franquisme.

Tot plegat en el context actual en el qual 

els atacs cap als drets lingüístics són or-

questrats pel feixisme i la dreta espanyo-

lista, l'alineació del PSC amb Cs mostra 

quina és la posició dels socialistes: no de-

fensar ni fer-se seves les qüestions de de-

fensa de la llengua i la cultura catalana, tot 

facilitant imposar la voluntat de la dreta 

espanyolista de negar-les i anar-les esbor-

rant. En definitiva la seva voluntat és im-

pedir la construcció nacional dels Països 

Catalans, sigui des de la confrontació di-

recta o mirant cap a una altra banda, fent 

veure que no és cosa seva, però sent ple-

nament conscients de quin és el seu paper.

Nosaltres seguirem defensant que es 

reconegui la figura d'Enric Valor i Vives i 

farem propostes per omplir els carrers de 

la nostra ciutat de personalitats represen-

tatives de la nostra cultura… Mentrestant, 

fem arribar propostes: carrer, avinguda, 

parc, sala d'estudis, jardins… d'Enric Valor 

i Vives podrien ser alternatives a l'immobi-

lisme espanyolista. Mentrestant, no farem 

cap pas enrere en la defensa de la unitat de 

la llengua i la cultura del nostre poble.

E

EDUARD  NAVARRO I 
ROGER  CAMPDELACREU

CUP Granollers i Endavant Vallès Oriental

CIBERACTIVITAT Segueix-nos a @DiariSomGRN

Pas a pas... inexorablement el 
Campionat del Món s'acosta, amb 
gran protagonisme de #Granollers. 
Serà un desembre emocionant i 
mooolt intens! #SheLovesHandball 

Immà Juncà @immajunca Sergi Rueda @SergiRueda97

Ha quedat un parc del Congost ben maco 
perquè els joves de la ciutat i voltants pensin 
que s'hi pot fer el que es vulgui. L'argument 
de la PL que només hi ha tres "patrulles"
fa massa dies que el diuen, ni hi passen...

A mi m'agradava escoltar 
RKOR a l'estiu perquè era 
una ràdio sensacional i 
perquè el nom em recordava 
la WKRP Ràdio Cincinnati.

J. Clotet @jaumeclotet Rosa M. Borrell @rosambomo

@Blancsiblaus @granollers Sempre a 
tocar de la línia normativa… ara si vas a
 la botiga a recollir la comanda a l'hora 
indicada, sense cua, i vols comprar un 
trist mocador més no te'l poden vendre!

@granollers hi ha algun botó secret […] 
que hem de buscar, no? Ahir tots ben 
preparats i ens vam quedar amb les 
ganes, malgrat l'horari que publiciteu 
[de les fonts del parc del Congost]

Martina Martínez @martinamd18

L'ACUDIT de Manel Fontdevila
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SERVEI DE VALORACIÓ  INTEGRAL A VÍCTIMES

www.advaloremadvocats.cat

Telèfon d’atenció a víctimes: 93 135 21 94

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

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

La supressió dels peatges de paga-

ment en algunes autopistes cata-

lanes també tindrà un impacte en 

l'ocupació. Les empreses concessi-

onàries Acesa, Autopistas España i 

Invicat –companyies del grup Aber-

tis– van signar a mitjans d'agost 

l'acord per acomiadar 340 treba-

lladors –dels 348 que Abertis plan-

tejava inicialment– a través d'un 

expedient de regulació d'ocupació 

(ERO). Els afectats són empleats de 

l'AP-7, l'AP-2, la C-32 i la C-33 vincu-

lats a peatges i serveis centrals o de 

suport. L'ERO no afectarà la planti-

lla encarregada del manteniment 

de les vies, que continuarà treba-llant tres mesos després que �ina-
litzi la concessió i, posteriorment, 

passarà a formar part de la nova 

empresa que s'adjudiqui el servei. 

A més, el centre de control d'au-

topistes de Granollers, des d'on es 

controla el trànsit de 542 km de la 

xarxa d'autopistes, també continu-

arà operatiu. El centre té centenars 

de pals SOS, càmeres de vídeo, pa-

nells d'informació variable, esta-

cions meteorològiques i diverses 

línies de telefonia, des d'on es coor-

dinen les actuacions amb els cossos 

de seguretat i emergències i les em-

preses d'assistència mecànica.

Segons els sindicats, del total 

d'afectats per l'ERO 73 són veïns 

de la comarca. D'aquests, 58 treba-

llen als punts de cobrament d'Acesa 

als peatges de l'AP-7 de Granollers, 

MARTA CASADO / ACN

TREBALLADORS  La plantilla d'Abertis es va mobilitzar a l'abril per negociar l'ERO

OCUPACIÓ EL PERSONAL DE MANTENIMENT S'INTEGRARÀ, D'AQUÍ A UNS MESOS, A L'EMPRESA QUE S'ADJUDIQUI EL SERVEI

la Roca, Cardedeu i Sant Celoni, 

mentre que 15 ho fan al peatge de 

la Llagosta (C-33), gestionat per 

Invicat. Segons Abertis, els treba-

lladors acomiadats rebran la in-

demnització màxima per acomia-

dament improcedent: 45 dies per 

any treballat, amb un màxim de 42 

mensualitats. El personal amb una 

indemnització més baixa rebrà una 

compensació mínima de 45.000 

euros, i als empleats amb una 

antiguitat mínima de 12 anys se'ls 

afegirà una compensació lineal de 

7.500 euros. Als majors de 55 anys, 

se'ls aplicarà el conveni especial de 

cotització per a majors de 55 anys.

D'altra banda, tots els empleats 

afectats per l'ERO es podran be-ne�iciar d'un pla de recol·locació 
externa. En cas que les empreses 

que s'encarreguin de la concessió 

necessitin personal, els treballa-

dors acomiadats també tindran 

preferència a l'hora de ser contrac-

tats. Aquesta mesura estarà vigent �ins al 2024. Finalment, empresa i 
sindicats han acordat que la plan-

tilla acomiadada gaudirà d'una as-

segurança mèdica durant un any a 

càrrec de la companyia. ❉

Abertis acomiada 73 persones a
la comarca per la fi  dels peatges

Noves formacions onlineSorteig pels 250 anys de la Fonda Europa
El centre de serveis a les empreses Can

Muntanyola reprèn aquest setembre les 

formacions per a emprenedors, pimes, 

comerciants i treballadors autònoms. Es pot 

consultar el programa a canmuntanyola.cat.

La mítica Fonda Europa celebra els seus 250 anys d'història amb un sorteig
a Instagram (@fondaeuropa). L'establiment sorteja una nit en una habitació 

Premium i l'esmorzar de forquilla del dia següent. Per participar-hi–�ins al 8 de setembre–, cal seguir el seu compte d'Instagram, publicar
un comentari etiquetant una altra persona  i compartir el post a les stories. 

ECONOMIA

Si el temps ho permet, Gran Centre 

Granollers i Comerç de Dalt sorti-

ran de nou al carrer aquest dissab-

te amb tot el seu estoc. Ho faran en una nova edició de la Gran Fira al 
Carrer, en la qual participen bona 

part dels establiments associats 

a les dues entitats comercials. La 

fira, amb promocions destacades, 

tindrà lloc de 10 a 13.30 h i de 17 

a 20.30 h als carrers Anselm Clavé, 

Joan Prim, Sant Roc i Santa Anna i 

les places Maluquer, Perpinyà, de 

l'Oli i de la Caserna. 

Ara feia gairebé un any que els 

comerços del centre no celebraven una edició de la Fira al Carrer, que 
sol tenir dues edicions cada any 

–al febrer i al setembre–. La situ-

ació de la pandèmia del març pas-

sat va aconsellar posposar-ne la 

celebració fins després de l'estiu, 

de manera que aquest dissabte 

uns 65 comerços i serveis torna-

ran a omplir els carrers d'activitat 

i productes, seguint tots els pro-

tocols i les mesures de prevenció 

i seguretat marcades. Entre les 

novetats més destacades, hi haurà 

un espai infantil davant del Museu 

i un espai lúdic amb simuladors 

a tocar de la plaça Maluquer. "A 

part de passejar i comprar, vo-

lem  recuperar l'ambient festiu 

amb una acció presencial ober-

ta a tothom", diu Laura Sabatés, 

presidenta de Gran Centre.

COMERÇ

Gran Centre i 
Comerç de Dalt 
celebren una nova 
Gran Fira al Carrer

Recursos

D'acord amb les quantitats que Abertis 

va pagar el 2020, un cop expirada la 

concessió de l'AP-7, l'AP-2, la C-32 i 

la C-33 els municipis catalans dei-

xaran de cobrar prop de 14,4 milions 

d'euros anuals en concepte d'IBI. En 

el cas de Granollers, la quantitat que 

deixarà de percebre l'Ajuntament per 

aquest concepte serà d'uns 45.100 eu-

ros aproximadament. Des del 2017, els 

municipis per on passen les autopistes 

de pagament podien cobrar el 100% de 

l'IBI corresponent a la superfície que la 

via ocupava en el terme municipal. Fins 

llavors, els municipis només ingressa-

ven el 5% de l'IBI de les autopistes de 

l'Estat, que gaudien d'una bonificació 

del 95%. Aquesta exempció benefici-

ava les concessionàries de les auto-

pistes. Aquests ingressos extra per als 

ajuntaments, però, no han durat més 

de cinc anys, ja que la fi dels peatges 

implica també que desenes de munici-

pis deixin de percebre aquests recur-

sos. A banda, alguns ajuntaments tam-

bé cobraven l'IBI de les àrees de servei. 

Al Vallès Oriental, Sant Celoni serà 

un dels municipis més afectats, amb 

470.790 euros que deixarà d'ingressar, 

juntament amb Llinars (260.663 euros) 

i la Roca del Vallès (256.148 euros), on 

hi ha un dels principals peatges. A més, 

alguns d'aquests municipis també re-

bien un import extra pel fet de tenir-hi 

una àrea de servei, com Llinars.

GRANOLLERS DEIXA 
D'INGRESSAR UNS 
45.000 EUROS D'IBI

El centre de control

de Granollers continuarà 

actiu amb el personal i els 

recursos de manteniment
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L'assemblea general del Gremi 

d'Hostaleria del Vallès Oriental va 

ratificar a finals de juliol, un cop 

finalitzat el procés electoral, la 

continuïtat de la candidatura de 

la junta actual per a un període de 

quatre anys, tal com estableixen 

els estatuts de l'entitat. 

Així, David Vázquez, del Restau-

rant D.O., continuarà com a presi-

dent, mentre que José Fernández, 

del Bar Restaurant Os Galegos, 

serà el vicepresident de Bars; Julià 

Bellalta, del Restaurant La Cruïlla 

i El Portal Vell, el vicepresident 

de Restaurants, i Alfonso Garcia, 

director de l'Hotel Ciutat de Gra-

nollers, vicepresident d'Hotels. 

Completaran la junta els vocals 

Margarita Pagès, del Restaurant 

El Remei; Andrés Armendáriz, 

del Restaurant Sanfrancisco; Ra-

quel Tesina, dels Restaurants 

Cargols, El Parque i Coquinaria; 

Meritxell Ripoll, del Restaurant 

Olimpo; José Luis Montes, de Bo-

cactoria; Miquel Sala, d'El Grillat; 

Rosa Parera, de Can Parera, i Mò-

nica Galán, de Yögos. Destaquen 

la nova incorporació dels vocals 

Margarita Pagès, Meritxell Ripoll, 

José Luis Montes i Mònica Galán, 

així com del vicepresident d'Ho-

tels, Alfonso Garcia, director de 

l'Hotel Ciutat de Granollers, en re-

presentació de Fondese SL. Amb 

la incorporació d'un dels grups 

hotelers més importants del Va-

llès Oriental a la junta es pretén 

dotar de transversalitat les actua-

cions del gremi amb accions enfo-

cades al turisme i la promoció. 

gremi hostaleria

PART DE LA JUNTA  L'assemblea del gremi va celebrar-se a finals de juliol

El Gremi d'Hostaleria 
renova part de la junta

Comença l'enderroc de l'antiga Evonik

Enderrocs Garriga ha començat aquest agost l'enderroc i el desmantellament 
de les instal·lacions de l'antiga química Evonik, situada a l'avinguda Sant  
Julià. El 2019, la multinacional va decidir desinvertir a la planta de Granollers 
i posar-la a la venda. A finals de l'any passat, davant la impossibilitat de  
concretar-ne la venda, la firma va optar pel tancament i per acomiadar
o recol·locar 49 treballadors, mentre mantenia sobre la taula l'oferta per les 
instal·lacions, que ara ha començat a desmantellar. L'empresa, dedicada 
sobretot a la producció de tensoactius per a la indústria de detergents,  
funcionava a la ciutat des de mitjans dels 80, tot i que durant aquests anys
ha tingut diversos propietaris i ha operat amb marques comercials diferents.

x.l.

El pròxim 21 de setembre s'obrirà 

el termini per presentar les candi-

datures a la 5a edició del Premi i 

els Distintius LismiVO 2020, que 

tenen l'objectiu de reconèixer i fer 

una valoració pública de la tasca 

social d'empreses del Vallès Ori-

ental en la integració laboral de les 

persones amb diversitat funcional. 

El premi distingeix les empreses 

que garanteixin la igualtat d'opor-

tunitats i de tracte de les persones 

amb diversitat funcional a través 

de l'accés a l'ocupació. Es tenen en 

compte criteris com la contracta-

ció de persones amb discapacitat 

i puntuen, també, aspectes com la 

franja d'edat, els contractes indefi-

nits i a jornada completa, l'antigui-

tat, els contractes a persones amb 

diversitat funcional amb especials 

dificultats o a dones amb un reco-

neixement del grau de discapacitat 

igual o superior al 33%. També es 

valoren les empreses que adqui-

reixen productes o serveis a cen-

tres especials d'ocupació o que 

col·laboren amb entitats per a la 

inclusió laboral, així com les bones 

pràctiques en responsabilitat soci-

al corporativa.

Les candidatures es poden pre-

sentar els 10 dies naturals des de 

l'endemà de la publicació al But-

lletí Oficial de la Província de la 

convocatòria del premi –prevista 

per al 20 de setembre–, al registre 

electrònic del Consell Comarcal.

Dara Pharma (Granollers) –1a 

edició–, l'Hospital Asil (Grano-

llers) –2a edició–, Arkema Quími-

ca (Sant Celoni) –3a edició–, i Dara 

Pharma (Granollers) i Xócala (Car-

dedeu) –4a edició– han estat les 

empreses guanyadores del premi 

en les quatre edicions anteriors. 

RESTAURACIÓ  L'ENTITAT VOL PROMOCIONAR MÉS EL TURISME

Nova convocatòria dels premis 

LismiVO, a partir del setembre

La collita de cereals d'enguany 

ha estat un 10% superior a la de 

l'any passat, malgrat la manca de 

pluges des del gener, una sequera 

persistent que feia preveure uns resultats més dolents fins i tot 
al mateix sector. Malgrat això, al 

conjunt de Catalunya s'han reco-

llit enguany 1,3 milions de tones 

de cereals, un 10% més que en 

la campanya de l'any passat. Així 

ho explicava el sindicat Asaja a 

mitjans d'agost en roda de prem-

sa, un cop completat el període 

de sega del cereal. Aquest any el 

Vallès Oriental ha obtingut un 

rendiment d'uns 4.500 quilos per 

hectàrea, un dels més alts de tot el 

país juntament amb el de les co-

marques de Lleida, mentre que en 

comarques veïnes, com Osona o 

el Vallès Occidental, el rendiment 

ha estat més baix perquè molts 

camps s'han vist afectats per la 

presència de senglars i conills. 

Gra de bona qualitat
Des de la Cooperativa Agrària del 

Vallès assenyalen que "per sort, 

els períodes d'elevades tempe-

ratures a finals de primavera no 
han estat notables i la insolació 
ha estat més minvada, i això ha 
permès uns resultats prou bons 
pel que fa a la producció i quali-
tat del gra". En general, la qualitat 

agrària del vallès

SEGA  Una segadora en un camp de les Franqueses, fa uns mesos

AGRICULTURA  LES GRANS HUMITATS I LES BAIXES TEMPERATURES HAN AJUDAT LA PRODUCCIÓ

de la collita ha estat molt bona per-

què, a diferència de l'any passat, el 

gra no s'ha vist afectat pels fongs. 

D'altra banda, Asaja també ha 

destacat el fort increment de preus  

–del 22% en blat i del 29% en 

ordi– que s'ha produït aquest any 

per la falta d'oferta per l'acapa-

rament de producció de la Xina. 

"Aquesta és una bona notícia 
per als pagesos que només te-

nen camps de cereals", deia 

Rosa Pruna, presidenta d'Asaja, 

però "no tan bona per als qui 
també són ramaders i que, si no 
poden autoabastir-se, notaran 
l'increment de preus i potser 
llavors no els sortirà a compte 
produir carn, llet o ous", deia. i

La collita de cereal, un 10% 
superior tot i la forta sequera

El reconegut forn i pastisseria Pa 

Tonet, amb obrador a Arenys de 

Mar, obrirà a partir de dimarts, 

un nou forn de pa amb espai per a 

degustació de pastes i brioixeria al 

centre de la ciutat, al local que fins 

l'any passat van ocupar els pro-

ductors de Can Busquets amb un 

forn ecològic. Es tracta del local de 

l'antiga pastisseria Torres, al nú-

mero 27 de la plaça de la Porxada. 

La centenària pastisseria Torres va 

abaixar la persiana el juny del 2018 

després que la seva darrera propi-

etària, Roser Alarcón, decidís jubi-

lar-se després de gairebé 40 anys al 

capdavant del negoci. Abans d'ells, 

Enric Ribera hi havia estat més 

d'una dècada com a successor de la 

senyora Cunillera, qui havia obert 

el forn 45 anys abans. Ara, Pa To-

net continuarà l'activitat amb un pa 

elaborat amb massa mare. 

Pa Tonet, d'Arenys, 
obrirà un nou forn 
de pa a la Porxada

n La presència de conills i la sequera 

estan dificultant l'inici de la campanya de 

la mongeta del ganxet. Segons l'Agrària 

del Vallès, els conills furguen i rebenten 

les cintes de reg a la cerca d'aigua, fet 

que provoca danys notables als conreus. 

A més, la sequera i els episodis de calor 

intensa també han fet que el naixement 

de la mongeta del ganxet hagi estat ir-

regular, sobretot als sòls més argilosos i 

aterrossats, mentre que els sòls més fins 

i calcaris s'han encrostat i han dificultat 

l'emergència de les mongeteres.

EL GANXET, AFECTAT 

PER LA FALTA D'AIGUA
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Stage d'àrbitres a les FranquesesS'obre el període per ser voluntari del Mundial
El Comitè Català d’Àrbitres de la Federació 
Catalana d’Handbol durà a terme dissabte a 
les Franqueses un stage d’àrbitres, que tindrà 
lloc tindrà lloc a les instal·lacions de Can Riba – 
Centre de Recursos de 9 a 17.30 h. 

El Comitè Organitzador del Campionat del Món d'handbol femení 
d'Espanya 2021 ha obert el període per optar a ser voluntari de 
l'esdeveniment, que tindrà lloc de l'1 al 19 de desembre. El termini 
estarà obert fins al 14 de novembre i per fer la sol·licitut, cal omplir 
el formulari de la web del Mundial (www.spainhandball2021.com).

El Fraikin Granollers és el clar fa-
vorit per passar la primera ronda 
de l'EHF European Cup contra 
l'HC Prolet 62, de Macedònia del 
Nord. El conjunt dirigit per Anto-
nio Rama torna a una competició 
continental després de dues tem-
porades i ho farà en una doble 
eliminatòria que es jugarà ínte-
grament al Palau d'Esports. De 
fet, del conjunt macedoni el més 
perillós era encarar el partit al seu 
pavelló, i aquesta variable s'ha 
desconnectat per l'acord que van 
arribar totes dues entitats per dis-
putar el duel a terres vallesanes. 

Al partit d'anada, el Fraikin ju-
garà al Palau en condició de vi-
sitant i un dia després, dissabte, 
ho farà com a local. "Arribem 
amb ganes i il·lusionats per-
què és una competició especial. 
Són dos partits que juguem a 
casa. Portem tot el més prepa-
rant-nos per això", explica el tèc-
nic Antonio Rama, que va valorar 
positivament treure's el duel a 

HANDBOL | EHF EUROPEAN LEAGUE EL DOBLE PARTIT DE LA PRIMERA RONDA ES JUGARÀ A CASA

Macedònia: "tant de bo el Palau 
estrenyi i respongui. També és 
important el fet que no viatges 
i que et treus un partit a Mace-
dònia, que tot és més complicat. 
Això fa que sigui un avantatge. 
Hem de fer valer aquest doble 
partit a casa, tot i que és veritat 
que dos partits seguits farà que 
el segon es faci molt dur". 

L'HC Prolet 62 és un dels equips 

El Fraikin, clar favorit 
contra l'HC Prolet 62

PRESENTACIÓ  Al saló de plens de l'Ajuntament de Granollers, dimarts

JL.R.B.

Supercopa Catalunya  EL FRAIKIN I EL KH-7, A PEL PRIMER TÍTOL

Les finals de la Supercopa de Ca-
talunya d'handbol es disputaran 
al Palau d'Esports amb un màxim 
del 33% del públic a les grades, és 
a dir, amb prop de 1.600 persones, 
com a capacitat màxima, segons la 
normativa Covid. Els dos partits 
es jugaran el pròxim dimarts al 
pavelló olímpic granollerí entre 
els equips masculins del Fraikin i 
el FC Barcelona; i els femenins del 
KH-7 i el Sant Quirze.

En anteriors edicions s'havia 
apostat per celebrar un format 
amb semifinals i finals, però en-

El Palau d'Esports acollirà 

les finals de la Supercopa 
JL.R.B.

guany a causa de la Covid s'ha 
decidit que es juguin en un únic 
partit entre els dos equips de més 
nivell. "Tots quatre estem en 
les màximes categories, serà 
un gran espectacle", admetia di-
marts durant l'acte de presentació 
de les finals de la Supercopa de 
Catalunya Josep Pujades, presi-
dent del BMG, qui felicitava el Sant 
Quirze pel recent ascens del feme-
ní a Divisió d'Honor. 

El clar favorit de la final femeni-
na serà el KH-7 i en la masculina, 
el Barça. "Veure el recent Cam-
pió d'Europa, és un motiu més 
per venir al Palau", va dir l'alcal-
de de Granollers, Josep Mayoral. 
També, el president de la Fede-
ració Catalana d'Handbol, Jaume 
Fort, va convidar a assistir al Pa-
lau d'Esports. JL.R.B.

Antonio García, homenatjat a la Llagosta

Antonio García Robledo, capità del Fraikin Granollers i veí de la Llagosta, va 
rebre ahir dimecres el caliu del seu municipi amb un homenatge organitzat 
per l'Ajuntament. El jugador va mostrar la medalla de bronze que va 
aconseguir amb Espanya als Jocs Olímpics de Tòquio. L'alcalde, Óscar 
Sierra, va ser l'encarregat de rebre a l'esportista, que posteriorment va 
saludar als veïns i veïnes des del balcó de la Casa de la Vila. El llagostenc 
va agrair el suport de la Llagosta, que durant la disputa olímpica va muntar 
una pantalla gegant per seguir els passos del seu únic esportista olímpic. 

potents de la lliga de Macedònia 
del Nord, però un autèntic des-
conegut a Europa, amb tres parti-
cipacions en la Challenge Cup en 
els darrers 10 anys. "La clau és 
treure la nostra millor versió. 
Si juguem al nostre 100x100, 
tenim moltíssimes opcions de 
guanyar. És un equip bastant 
desconegut", apunta el capità An-
tonio García Robledo. JL.R.B.

FRAIKIN BMG - HC PROLET 62

Divendres, 3 – 19h Granollers

FRAIKIN BMG - HC PROLET 62

Dissabte, 4 – 17.30h Granollers

KH-7 BMG - SANT QUIRZE

Dimarts, 7 – 18.30h Granollers

FRAIKIN BMG - BARÇA

Dimarts, 7 – 20.45h Granollers
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san cristobal

L'Esport Club de Javi Pérez no 
tindrà res a veure amb l'ECG de la 
passada temporada, que va tenir a 
tocar l'ascens a la Segona RFEF. El 
nou projecte del club granollerí es 
posarà a prova diumenge contra 
el San Cristobal en la primera jor-
nada de la Tercera RFEF amb una 
plantilla completament renovada, 
és a dir, que cap dels jugadors van 
estar presents el curs passat sota 
les ordres de José Solivelles. 

La passada setmana, el club va 
acabar de reforçar la plantilla de 
22 fitxes de l'ECG amb les incorpo-
racions dels migcampistes Roger 
Garcia, cedit de l'Espanyol, i Al-
bert Morral, cedit del Sabadell; el 
defensa Adrián Vico, de Les Fran-
queses; i el davanter, Bilal Nfinaf, 
del Cerdanyola. De fet, totes les 
fitxes són de jugadors menors de 
23 anys, excepte el migcampista 

FUTBOL | Tercera Divisió  TANCA LA PRETEMPORADA AMB 2 VICTÒRIES, 2 EMPATS I 2 DERROTES

El renovat Esport Club 
de Javi Pérez s'estrena a casa

Primera Divisió  EL CONJUNT BASC FITXA L'ATACANT GRANOLLERÍ

El granollerí Mamadou Sylla va 
debutar diumenge amb el seu nou 
equip, l'Alavés, a la Primera Divi-
sió espanyola. El davanter va ser 
fitxat per l'equip basc la setmana 
passada després de pagar prop 
d'un milió d'euros al Girona FC. 

El futbolista va entrar al terreny 
de joc per disputar el tram final 
del partit contra el València, que 
no va poder fer-hi res per evitar 
l'ensopegada de l'Alavés, per 3 a 0. 
Tot i això, el granollerí es va mos-
trar satisfet en acabar el duel de 
l'estrena. "Va ser un debut agre-

dolç. Per un costat content per 

jugar en la lliga amb l'Alavés 

i, per l'altre, trist pel resultat. 

Està clar que hem de millorar 

moltes coses perquè l'equip no 

arrenca", va dir el granollerí, de 
27 anys, que confia en la recupe-
ració de l'equip basc perquè, des-
prés de tres jornades, són cuers 
amb un ple de derrotes. 

Sylla aterra a Vitòria després de 
completar una magnífica tempo-

rada amb el Girona, i és un titular 
indiscutible, amb 11 gols. L'aval 
gironí per la temporada passada a 
la Segona Divisió, va donar l'opció 
a Sylla de rebre diverses ofertes 
d'equips de la Primera Divisió. 
"Vinc a aportar treball, sacrifi-

ci i profunditat en el joc, que és 

el meu punt fort", va explicar el 
granollerí.  

Mamadou Sylla s'estrena 

amb l'Alavés a València

EN JOC  L'ECG va perdre l'amistós de pretemporada contra el San Cristobal

Isaac Serra. "La resta són juga-

dors menors de 23 anys perquè 

és una nova filosofia que s'im-

posa al club", diu Javi Pérez, que 
es mostra satisfet d'una plantilla 
"tancada, tot i que sempre es 

mira com poder millorar-la". 
L'ECG ha disputat fins a sis amis-

tosos de pretemporada amb un ba-
lanç de dues victòries, dos empats 
i dues derrotes. Un dels partits 

perduts va ser precisament contra 
el San Cristobal (1-2). "Serà un 

partit completament diferent 

perquè l'anterior es va celebrar 

a l'inici de la pretemporada. Vo-

lem començar bé i fer-ho amb 

victòria", explica Pérez, que as-
senyala que una de les dificultats 
d'aquesta nova temporada serà 
"la cohesió d'una plantilla com-

pletament nova".  jl.rodríguez b.

Pau Capdevila, del CE Rayo Team, 
i Sofia Aguayo, del Prat Triatló 
1994, han guanyat l'11a edició del 
Duatló Ciutat Granollers, que va 
tenir lloc dissabte sobre l'asfalt del 
Circuit de Barcelona-Catalunya. 
La prova, que va ser organitzada 
pel Triatló Granollers, va comptar 
amb prop de 200 participants. 

L’escenari del circuit vallesà 
va ser un any més un dels grans 
atractius dels duatletes, que van 
completar un recorregut dividit 
en tres sectors. El primer va ser 
una cursa a peu, equivalent a una 
mica més d’una volta al Circuit. 
Després van completar un tram 
de 19 quilòmetres en bicicleta i 
per a acabar, els participants van 
fer una última cursa a peu de 2 
quilòmetres. Pau Capdevila va 

superar els tres sectors amb un 
temps de 52 minuts i 32 segons, 
amb un marge de 12 segons amb 
el segon, Daniel Álvarez (Prat Tri-
atló 1994), i 15 amb el tercer, Al-
bert Serra (Katoa Barcelona).

A les portes del podi absolut es 
va quedar Albert Majó, del Triatló 
Granollers, que va imposar-se en 
la categoria juvenil, amb un temps 
de 53 minuts i 2 segons.

En categoria femenina, la cam-
piona va ser Sofía Aguayo, que va 
dominar la cursa vallesana amb 
un registre de 57 minuts i 46 se-
gons. El podi femení es va com-
pletar amb Marina Burgaya, del 
Katoa Barcelona, amb 58 minuts i 
30 segons, i Carmen Maria Rodrí-
guez, del Prat Triatló 1994, amb 1 
minut i 23 segons. 

Prop de 200 participants al 

Duatló Ciutat de Granollers

roger (duatló granollers)

EN CURSA  Alguns participant en bicicleta al Circuit de Barcelona-Catalunya

deportivo alavés

MAMADOU SYLLA

Segona Divisió

Sekou Gassama, 
marxa cedit 
al Málaga CF
El Real Valladolid i el Málaga CF 
han arribat a un acord per la ces-
sió del davanter granollerí Sekou 
Gassama fins a final de la tempo-
rada. El futbolista formarà part de 
la plantilla malaguenya fins al 30 
de juny i el club de la Costa del Sol 
es guarda una opció de compra 
quan acabi l'actual curs. 

Gassama, de 26 anys, té una àm-
plia trajectòria al futbol estatal. 
La temporada 2019-20 va fitxar 
pel Valladolid després de passar 
pels clubs de l'Almeria, el València 
i el Badalona. En incorporar-se a 
l'equip de Castella i Lleó, ràpida-
ment va ser cedit una temporada 
i mitja de l'altre al Fuenlabrada, 
de la Segona Divisió espanyola, on 
va tenir una actuació discreta amb 
un balanç de 18 partits i un total 
de vuit gols. 

El granollerí arriba al Málaga CF 
amb l'objectiu de fer-se un lloc a la 
Segona Divisió espanyola i dins la 
plantilla malaguenya, que té com 
obejctiu la permanència.  

EC GRANOLLERS - SAN CRISTOBAL

Diumenge, 5 – 19 h Granollers

ATLETISME | Duatló  TRIOMFS DE PAU CAPDEVILA I SOFIA AGUAYO

Trail  PARTICIPA EN LA MODALITAT VERTICAL I EN LÍNIA A ITÀLIA

La franquesina Anna Guirado, cor-
redora del Trail Xics Montseny, 
s'ha proclamat subcampiona del 
Mundial sub-23 de curses per 
muntanya, que va tenir lloc a Itàlia 
a principis d'agost. La vallesana va 
penjar-se dues medalles de plata 
en les modalitats de vertical i en 
línia. 

Guirado, que ja ha debutat amb 
l'equip absolut de trail de Catalu-
nya, va ser una de les sensacions 
del Mundial sub-23 amb el segon 
lloc a la Gran Sasso Vertical Run, 
una cursa de 3,8 quilòmetres amb 
1.000 metres de desnivell, que 
arriba als 2.130 metres. A més, 
també va ser segona classificada 
a la Gran Sasso SkyRace, de 23 
quilòmetre i un desnivell de 2.369 
metres positius. La corredora de 

les Franqueses del Vallès va pen-
jar-se la plata  de les dues proves, i 
només va ser superada per la txe-
ca Barbora Macurova.  

Anna Guirado, doble plata 

del Mundial sub-23 de trail
trail xics montseny

ANNA GUIRADO
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aprilia
Podi històric per Aprilia a MotoGP 
amb el tercer lloc d'Aleix Esparga-
ró al circuit de Silverstone. El pilot 
granollerí va travessar diumenge 
la línia de meta en un meritori 
tercer lloc, que suposa el primer 
podi històric d'Aprilia des del seu 
debut a la categoria reina el 2015. 
L'Aleix havia aconseguit el sisè 
millor temps en la ronda de qua-
lificació i en cursa va superar po-
sicions fins a establir-se i defensar 
el tercer lloc final. 

Tot i sortir sisè l'Aleix, ja en la 
sisena volta aconseguia superar 
Pol Espargaró (Repsol Honda 
Team), que havia aconseguit la 
pole position, i ja se situava entre 
els tres primers classificats. De 
fet, ja no va perdre en cap moment 
els llocs de podi, fins aconseguir 
un resultat històric per a la mar-
ca italiana. "Ens hi vam acostar, 

el vam tocar diverses vegades i 

al final ha arribat! Un pòdi ben 

merescut i suat, que dedico pri-

mer a Aprilia. Els companys han 

MOTOR | Motociclisme  POL ESPARGARÓ ACABA CINQUÈ DESPRÉS D'ASSOLIR LA POLE POSITION

Podi històric d'Aleix Espargaró 
amb Aprilia a la Gran Bretanya

CELEBRACIÓ El pilot granollerí alça els braços pel tercer lloc

treballat molt al llarg dels anys, 

junts hem superat moments di-

fícils i ara collim els fruits del 

nostre compromís", explicava en 
acabar la cursa Aleix Espargaró.

Aquest és el segon podi del pilot 
granollerí a MotoGP, que no pujava 
a un esglaó de mèrit de la categoria 
reina des del 2014 quan competia 

amb Forward Yamaha i havia estat 
segon a la cursa de l'Aragó. 

D'altra banda, Pol Espargaró 
també va signar un cap de set-
mana de mèrit. El granollerí va 
aconseguir la pole position, però 
en cursa no va poder mantenir el 
primer lloc i va acabar en la cin-
quena posició.  

DJ, 27 FEBRER 2020

Entre aquestes promocions, hi ha 

descomptes especials si t'apuntes 

a dos cursos o més, i també en cas 

que s'inscriguin dos germans, entre 

altres. A banda de les classes abans 

referides, el centre també ofereix 

cursos de cheer dance pom poms 

(animadores); hip hop (iniciació i 

competició); K-pop; salsa i bachata; 

balls de saló, baby gym (gimnàstica 

artística per a nens i nenes de 4 a 

6 anys); psicomotricitat i iniciació a 

la gimnàstica; mommy dance, i sexy 

style, per a majors de 16 anys.

Tot en un mateix espai perfectament 

equipat per dur a terme aquestes 

Portes obertes gratuïtes a Dinasty
per conèixer les noves instal·lacions

> AMB MOTIU DE L'ESTRENA, EL CENTRE OFEREIX DESCOMPTES I PROMOCIONS EN TOTES LES ACTIVITATS I MÀSTER CLASS DE FRANC DURANT TOTA LA SETMANA

disciplines esportives. Dinasty creix 

i t'ajuda a millorar la teva condició 

física o pràctica esportiva, i també 

emocionalment. Si practiques par-

kur, breakdance, crossfi t o calistè-
nia, prova la seva classe de gim-

nàstica per a adults que t'ajudaran 

a millorar el teu rendiment. 

I si pateixes fi bromialgia, depressió, 
ansietat i/o obesitat, Dinasty dispo-

sa d'un grup específi c de treball físic 
i emocional, on podràs trobar una 

millora susbtancial a aquests pro-

blemes i afeccions: Bailo Terapia. 

Sigues part de la generació que va 

canviar la medicació per salut. Ins-

Gimnàstica rítmica i artística, cheerleading, urban dance, modern 

jazz, balls llatins, acrobàcies per a adults a partir de 15 anys. 

Aquestes són algunes de les múltiples disciplines que ofereix Dinasty, 

el centre esportiu de les Franqueses que estrena noves instal·lacions, 

ara al carrer Gran Bretanya, 13. Precisament amb motiu de la 

inauguració del nou espai la setmana vinent hi haurà jornada de 

portes obertes perquè qui vulgui pugui provar qualsevol de les 

disciplines de les quals Dinasty imparteix classes. Aprofita els preus 

especials, descomptes i promocions amb motiu de l'estrena.

DINASTY.CHEER

criu-te a la reunió informativa sense 

cap compromís. 

El seu equip està sobradament 

preparat per desenvolupar la seva 

tasca. N'és un clar exponent l'opció 

d'aprendre i entrenar gimnàstica rít-

mica amb campions internacionals.

No t'ho pensis més i prova ja, de 

franc, les classes dirigides de Di-

Durant tota la setmana 
podràs provar les classes 
dirigides amb màsters 
class impartides per 
campions internacionals

Si practiques breakdance, 
parkur o crossfi t les classes 
t'ajudaran a millorar 
el rendiment. Si tens 
depressió o ansietat, també

nasty. Demana cita i durant tota la 

setmana vinent podràs provar quina 

és la disciplina que s'ajusta més al 

que busques. Per a més informació 

contacta al whatsapp del centre. ❉

Dinasty

C/ Gran Bretanya, 13 

Les Franqueses del Vallès

Whatsapp: 638 98 32 88

Instagram: dinasty.cheer

W Series

Belén García, il·lesa 

d'un aparatós 

accident a Bèlgica
Belén García ha viscut una autèn-
tica muntanya russa d'emocions i 
sensacions en la cinquena cita de 
les W Sèries al circuit d'Spa-Fran-
corchamps, a Bèlgica. La pilot va-
llesana es va veure involucrada 
en un esgarrifós accident durant 
la classificació de divendres entre 
quatre monoplaces, tot i que va 
sortir il·lesa. García va disputar 
dissabte la cursa, sobre mullat, i 
va acabar al 14è lloc, sense punts. 
"Vaig sortir a la classificació 

amb moltes ganes d'anar a totes 

i em vaig veure involucrada en 

un accident que no vaig poder 

evitar. Per sort vam sortir totes 

bé de l'accident i estic molt con-

tenta per això, per la bona feina 

de la FIA dissenyant els cotxes", 
va comentar.

Després de la cinquena cursa de 
la temporada, García és novena 
a la classificació general amb 18 
punts, després de quedar-se sense 
puntuar a Spa-Francorchamps. La 
propera cita de les W Sèries 2021 
arriba el cap de setmana al circuit 
de Zandvoort, a Holanda.  

Automobilisme

Les 24 Hores 

tindrà 33 equips 

de 14 nacionalitats
El Circuit de Barcelona-Catalunya 
serà escenari a partir de divendres 
de la 22a edició de les 24 Hores de 
Barcelona d’Automobilisme-Tro-
feu Fermí Vélez. En col·laboració 
amb el promotor Creventic en 
estar adscrites al calendari de les 
24H Series, un certamen interna-
cional que reuneix els millors tu-
rismes i GT, la cursa de resistència 
tornarà al traçat català amb la par-
ticipació de 33 equips majoritària-
ment europeus i nord-americans. 
D’aquesta manera, els equips ins-
crits que conviuran a la pista del 
Circuit de Barcelona-Catalunya 
procedeixen de 14 nacionalitats 
diferents: Alemanya (9), Espanya 
(3), França (3), Suïssa (3), Estats 
Units d’Amèrica (3), Països Baixos 
(2), Bèlgica (2), Àustria (2), Itàlia 
(1), República Txeca (1), Luxem-
burg (1), Romania (1), Anglaterra 
(1) i Canadà (1).

El Circuit vallesà ha posat a la 
venda un total de 3.000 entrades 
amb un preu de 5 euros. Els se-
ients disponibles seran a les tri-
bunes Principal i G.  
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Gresca de pel·lículaDe les cadires lliures a les tanques plenes
El portal de l'Arxiu d’Imatges mostra un �ilm de la festa major de 1981, que va tenir com a �il conductor els gegants perduts: calia trobar fragments dels gegants escampats 
pels barris per reunir-los tots a la Porxada.

Les restriccions arran de la pandèmia han limitat el públic que va poder gaudir dels actes de la festa major. Per això hi havia imatges de persones mirant des de les tanques o en�ilades al mur de l'aparcament de Roca Umbert. En canvi, en alguns actes dels primers dies, el contrast es veia en forma de cadires buides de persones que havien reservat i �inalment no hi van assistir.

Granollers tancava 
diumenge a la nit 9 dies d'una fes-ta major atípica, 
marcada per les 

restriccions arran de la pandèmia i que, malgrat tot, ha pogut ser un tastet d'entitats, elements festius i actes culturals. Enguany, però, 
no hi ha hagut competició de les colles i, per tant, el tradicional ve-redicte –que habitualment aple-gava centenars de persones a la Porxada– s'ha convertit en un es-pai televisiu a VOTV en què l'inde-fectible Pep Callau proclamava un guanyador simbòlic: "la il·lusió".El programa començava amb una Porxada buida i el capgròs de Callau –estrenat a la darrera festa major de 2019– entrant a l'ajuntament, també desert. Allà, 
el conegut speaker recordava els elements de la festa de Blancs i Blaus, �ins a trobar-se amb els caps de colla, Xavi Raich i Jenni Moreno, així com altres membres 

any hem estirat la corda de la 

mateixa banca, però l'any que ve 

us esperem a l'altra banda esti-

rant amb més força que mai!", deia la cap de Blaus, delerosa de la quarta victòria consecutiva de la colla. I malgrat la Covid, Blaus 
ha "escalfat la festa amb la cami-

VOTV

FI DE FESTA  L'animador Pep Callau, flanquejat pels caps de colla, Jenni Moreno i Xavi Raich

REPTE BLAU  Uri Puig va protagonitzar la posada en escena dels blaus

FESTA MAJOR 2021 UN VEREDICTE SIMBÒLIC I TELEVISAT TANCA L'ATÍPICA GRESCA DE BLANCS I BLAUS D'ENGUANY

Sense competició, guanya la "il·lusió"

de les entitats de cultura popular i l'alcalde i la regidora de Cultura.I des del balcó de l'Ajuntament, Callau proclamava guanyadora de la festa major "la il·lusió, les 

ganes de festa, els mocadors al 

carrer, la gent de Blancs, la gent 

de Blaus, tot aquest ambient. La 

vostra força, la vostra pertinen-

ça a la colla, la il·lusió", reiterava.Jenni Moreno agraïa a blaves i blaus haver mantingut "l'essència 

i gràcies per currar colze a col-

ze amb Blaus per tirar endavant 

aquesta festa que tant estimem". Això sí, també alertava: "Aquest 

XAVIER SOLANAS

CULTURA

nada, han tornat les bitlles, els 

jocs, ens hem emocionat amb la 

dansa, han tornat les barres sota 

el sol de Ponent i hem tornat a 

olorar la pólvora pels carrers de 

Granollers", detallava.Per la seva banda, Xavi Raich recordava com l'any passat Blancs va anunciar el �il conductor des de la televisió i com la colla encarava la festa amb més preparació que mai per guanyar. La Covid, però, ho va estroncar. "Les nostres ga-

nes de fer festa han pogut amb 

tot", deia, i agraïa a tots els qui han tirat endavant els seus actes. Tam-bé posava sobre la taula el repte de recuperar l'any vinent "una 

festa participativa, per a tots i 

per a totes. Una festa blanca". Raich també lloava la feina con-junta amb Blaus, però alertava: 
"demà el que vam començar el 

2019 s'acabarà el 2022. Blaus, 

uniu-vos, feu pinya, perquè ve-

nim per vosaltres!".I, aquest cop per televisió, la imatge de l'intercanvi de moca-dors posava el punt i �inal a la inu-sual Festa Major de Blancs i Blaus de 2021. M.E.

En una edició sense competició, les colles han hagut de plantejar els 
seus respectius reptes de mane-ra molt diferent, amb humor àcid però sense desa�iaments explícits. Així, el primer diumenge de fes-ta major, Blaus va optar per una proposta minimalista, amb l'es-cenari despullat i un format de monòleg a càrrec d'Uri Puig, amb una gran càrrega irònica. L'objec-
tiu era proporcionar alguns con-sells per motivar a la colla rival, ja que, tal com recordava, "Blancs fa 

cinc anys que no guanya la festa 

major. I espòiler… aquest any 

tampoc no la guanyarà!".En acabat, el reptador blau ho resumia dient que "per guanyar 

la festa major cal farra, cultura, 

enginy, revolta i sentimiento".Blancs, per la seva banda, va muntar una doble escenogra�ia 
per ambientar una mena de repte teatralitzat, "un conte que passa 

a una ciutat llunyana que s'as-

Reptes amb càrrega irònica

sembla molt a la nostra" i on durant la festa major s'enfronten dues colles, els Crancs i els Braus.
En el primer escenari es mos-

REPTE BLANC  La colla va simular entre bastides l'anul·lació de 'la Patèntesi'

XAVIER SOLANAS

trava com van viure els mesos de con�inament tres joves l'any passat, "mentre pensaven que 

potser hi hauria festa major". 

El segon va ser una recreació es-bojarrada de com es va viure des de dins de l'Ajuntament la cancel-lació d'una programació festiva 
anomenada la Patèntesi.En allò que totes dues colles sí que van coincidir és en la decepció per la festa major "amb cometes"

que enguany ens ha tocat viure. 
L'enuig per l'anul·lació del (Parèn-tesi) i, en canvi, el manteniment del mercat del dijous, l'estiu pas-sat, encara cuegen. Per als Blancs la re�lexió �inal és que "en aques-

ta ciutat el gintònic l'heu d'anar 

a fer al mercat". C.RIOBÓ
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Hi havia expecta-
ció per veure com 
es plantejava la 
posada de llarg 
d'aquesta edició de 

la Festa Major de Blancs i Blaus, 
marcada per l'excepcionalitat del 
moment. L'ampli escenari ins-
tal·lat a la zona d'aparcament de 
Roca Umbert Fàbrica de les Arts 
ha permès una bona circulació i 
visibilitat, però l'incombustible 
presentador Pep Callau –amb gai-rebé 30 anys de �idelitat a la festa 
granollerina– va haver d'engres-car el públic per vèncer la fredor 
ambiental. El caliu ciutadà que 
aporten els carrers del centre i, 
sobretot, l'espai de la plaça de la Porxada, es va trobar a faltar. 

Diumenge, els Draguets de 
Blaus (1) inauguraven la Mostra 
de lluïment de les colles de Blancs 
i Blaus, no sense abans deixar 
clar que “aquesta no és la Festa 

Major de Blancs i Blaus. No ens 

TOTES LES FOTOGRAFIES: XAVIER SOLANAS

FESTA MAJOR 2021 LES BASTONERES VAN DEDICAR EL BALL DEL FARRAS A LA MEMÒRIA DE LA JOVE ÚRSULA GONTÁN, QUE VA MORIR FA UN MES

Roca Umbert acull l'escenari per al lluïment
agrada aquest format, perquè 

les festes populars són per a 

tothom, són per estar a prop, 

són per compartir".Durant la des�ilada es va pro-
duir un moment especialment 
emotiu –i llargament aplaudit– 
quan les Bastoneres (2) van dedi-
car el ball del Farras a la memòria 
d'Úrsula Gontán, una jove inte-
grant de Blauchirris que va morir fa un mes.

El ball conjunt dels gegants 
Galí i Biscarri (3) –que enguany, 
amb motiu del seu 30è aniversari, 
han estrenat nous vestits, també confeccionats al Taller Saranda-
ca– van donar pas a les colles de 
Blancs, on dues aparicions de 
signe oposat van encendre pun-
tualment els ànims: el ball de la 
Guspira i l'aparició del Basser (4) 
evolucionant amb la música vi-
brant del Correaigua, taral·lejada 
per tot el públic dempeus. 

La cercavila, convertida aquest 

any en una des�ilada, va veure 
passar també, entre d'altres, el 
Farras, els toros embolats (5), les 
Guapes  (6) i els Cucots (7). 

1

2

3

4 5

6

7
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L'acte del pregó de 

dijous també va ser 

restringit, a l'esce-

nari de Roca Um-

bert. Abans de do-

nar pas a la intervenció de l'alcalde 

de la ciutat i el pregoner, els músics 

de la Big Band de Granollers, diri-

gits pel mestre Martí Ventura, van 

interpretar la sintonia de la sèrie 

Missió impossible. Una elecció mu-

sical irònica en un context en què 

colles, entitats i comissió han fet 

mans i mànigues per tirar enda-

vant aquesta edició de la festa, i 

fer-ho de la millor manera possi-

ble. Aquest esforç col·lectiu es va 

poder apreciar en la mostra de llu-

ïment i el pregó, molt participada 

pel públic i viscuda de nou amb 

una barreja d'estranyesa i emoció.

L'alcalde, Josep Mayoral, va re-

un vídeo amb testimonis d'alguns 

treballadors de l'hospital, com la 

cap de servei de Medicina Inter-

na, Eli Deig; el tècnic de laboratori 

Lluís Campoy, la treballadora de la 

neteja Dolores Astorga, i el tècnic 

d'infermeria d'Urgències Toni Ru-

bio. Tant des del vídeo com Lledó 

XAVIER SOLANAS

PREGONER  El director de l'Hospital de Granollers, Rafael Lledó

FESTA MAJOR 2021 BLANCS I BLAUS FAN UN PREGÓ CONJUNT I ACORDEN HOMENATJAR EL SECTOR SANITARI TOT CONVIDANT-HI EL DIRECTOR DE L'HOSPITAL

"Viure sense por i amb seny"

fermar la raresa del moment que 

vivim i l'enyor per algunes senyes 

d'identitat de la ciutat: "ens ha 

faltat l'element més important: 

la Porxada plena, aquest caliu. 

No és la festa major que haurí-

em volgut, però és la que hem 

pogut fer. Un pont cap al 2022".

Mayoral feia una crida a la pru-

dència, a la responsabilitat per 

vèncer al virus i va dedicar un 

agraïment especial a les colles i a 

les entitats. "Farem aquesta fes-

ta major fantàstica l'any que ve, 

segur", prometia.

Tot seguit es vivia un moment 

històric: per primera vegada les 

colles de Blancs i Blaus es van 

posar d'acord per organitzar un 

pregó conjunt. "Mai no havia 

calgut que fos així", recalcava el 

presentador Pep Callau. El prego-

ner, fruit d'aquest consens, va ser 

el director de l'Hospital General de 

Granollers, Rafael Lledó.

Les colles van voler reconèixer 

i homenatjar els professionals de 

la sanitat i Lledó –vestint una ca-

misa blanca amb estels blaus– va 

parlar en representació d'aques-

ta "gran família" que formen 

els 1.750 treballadors del centre 

granollerí. "Volem retornar en 

aquest pregó dues emocions 

ben diferents: el condol per les 

persones que hem perdut per la 

Covid i l'agraïment per la vostra 

complicitat, solidaritat i suport. 

El pregó pretén ser un homenat-

ge, un record i una abraçada per 

a les persones que han patit els 

estralls més dolorosos de la ma-

laltia", proclamava Lledó.

El pregó també va incorporar 

al �inal del pregó van demanar 
"viure la festa sense por, però 

amb responsabilitat i seny. Avui 

comença el futur, un futur que 

ha de ser millor. I ho podem fer 

coincidir amb l'arrencada de 

la festa major. Hi ha un dia mi-

llor?". C.R.

El doctor Lledó va esperonar a celebrar la festa, però amb prudència

LA TROBADA DE 
LA GRALLA DE FOC I 
LA GUSPIRA

Dissabte a mitjanit, la plaça Barangé acollia la trobada de les bèsties de foc de les 

colles, la Gralla de Foc dels Blaus i la Guspira dels Blancs, una sortida conjunta 

que mostra la companyonia de la competició festiva. Per accedir-hi, hi havia 350 

entrades que es van esgotar i molta gent es va aplegar darrere les tanques per no 

perdre's la dansa infernal de les dues bèsties de foc. D'espurnes i espetecs no en 

van faltar, tot i que enguany el públic s'ho ha hagut de mirar de lluny.

XAVIER SOLANAS

UN ALTRE ACTE CONJUNT DE BLANCS I BLAUS AMB LES SEVES BÈSTIES DE FOC

Alternatives als enyorats castells 

Enguany, Xics de Granollers –en el seu 30è aniversari– ha hagut de 
renunciar a l'emocionant entrada a la Porxada amb el pilar caminat. A la 
mostra de lluïment de les entitats, sí que va aixecar pilars, però que no 
es van moure de lloc. La Covid també ha impedit la tradicional diada 
castellera, però els de la camisa grana no van voler que el diumenge de 
festa major passés sense recordar els castells. Així, al migdia, i gràcies a 
una grua, la colla aixecava un 4 de 8, això sí, construït sense ni un humà. 
Un castell simbòlic observat amb enyorança per castellers i públic.

X.SOLANAS
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Són diables i van 

amb forca, però els 

de Granollers dis-

paraven amb bala 

en una nova edició 

dels populars Versots. Aquest cop en un format generós al recinte �i-
ral, amb un gran escenari i davant 

un públic molt considerable. La 

colla va aconseguir congregar més 

de 700 persones, que van esgotar 

les entrades només mitja hora des-

prés de ser posades a disposició.

Pocs abans de la mitjanit els ta-

bals ressonaven a les fosques al 

Parc Firal, anant a l'encontre del 

Bailo, el portador del foc. Tot seguit 

la colla pujava dalt de l'escenari, 

envoltada per l'espessa boira ver-

mella de les bengales fumejants.

I aleshores, vet aquí la sorpresa. 

La pantalla gegant va projectar un 

missatge de l'actor Toni Albà en 

el seu paper característic de rei 

emèrit, però aquest cop vestit de 

Diable: "Desde mi paradero des-

conocido me llena de orgullo y 

satisfacción hacerle a este acto 

impío surreal introducción. De 

los Versots mucho no sé, aunque 

también os diré que de reinar ni 

idea y 40 años me marqué".

Els Versots han combinat textos 

repescats de l'any passat amb al-

tres comentaris ben recents, com les pí�ies i caigudes de Pep Callau; 
el fenomen dels actes amb cadi-res reservades però buides; els 
botellots nocturns esbandits per 

la policia o l'aglomeració a l'exte-

rior del concert de dilluns al parc 

de Ponent, amb 400 assistents i 

1.500 persones esperant a fora, 

segons els Diables.

En qualsevol cas, l'objectiu era 

el mateix: no deixar canya dreta. 

Ja ho van advertir des de bon prin-

cipi: "Avisats quedeu: cap �igura 
respectable deixarem en peu. 
De mentides no en diem, que 
això ja ho fa el govern. Nosal-
tres només pregonem des del 
fons de l'infern".

Els comentaris irònics van co-

mençar pels grans temes, com el 

canvi climàtic, el procés o l'ascens 

de l'extrema dreta: "Nosaltres se-
rem diables de l'infern i portem 
mals, pestes i vida peluda, però 
ni al cel ni a la terra ni a l'Avern 
el feixista pot tenir cabuda!".

Els Versots van tenir un to clara-

ment anticapitalista, anticonsu-

mista i alternatiu. En l'àmbit polític 

va rebre tothom, des del president 

de la Generalitat ("Pere, la gent 

una crida a la incorporació de més 

dones a la colla.

Fidels al seu esperit, els Diables 

van reiterar la negativa a haver de 

tornar al Parc Firal i han reblat el 

XAVIER SOLANAS

PUNYENTS  Els Versots no van escatimar crítiques i burles

LA COLLA VA PROJECTAR UN VÍDEO DE L'ACTOR TONI ALBÀ FENT DE JOAN CARLES I, I VA ACONSEGUIR UN PLE ABSOLUT EN L'AFORAMENT DEL PARC FIRAL

Diables fa escarni amb els 

versots i convidat sorpresa

no és ingènua!, no us recorda a 
tots a un vell convergent?"), als 

caps visibles del PP, passant per la CUP i Podemos ("molt ideal i pas-
qual, però en menys de quatre 
dies s'han venut al capital!").Òbviament, el con�inament pro-
vocat per la pandèmia tenia un 

gran protagonisme: "la vida a 
fora seguia i la natura va revi-
far. Veiem do�ins al Maresme, 
�lors silvestres als parcs. Si fos 
pel planeta… passaríem l'any 
tancats! I visca la hipocresia! A 
les 8 aplaudim cada dia, però a 
l'hora de la veritat dels sanita-
ris tothom n'ha passat!".

En clau més local, els Versots van 

passar revista a aspectes urbanís-

tics ("ziga-zaga, ziga-zaga, deia 
el Guardiola en ser campions. El 
míster es devia inspirar al carrer 
Girona dels collons"), la demanda 

de soterrament de la ronda Sud o 

la perdurabilitat de Josep Mayoral 

a l'Alcaldia ("segons el seu criteri, 
és l'alcalde sense relleu. Quan 
plegarà és un misteri, no ho deu 
saber ni Déu").

Els Diables tampoc van tenir 

inconvenient a esbandir els seus 

draps bruts. I a les colles tam-

bé els va tocar el rebre: "Blaus, 
Blancs, què ha passat? Que el 
collar apreta molt i la sang no 
us arriba al cap? Ens heu dei-
xat de banda en la vostra cursa 
a l'Ajuntament. No ens voleu a 
la Comissió, heu repetit �il per 
randa. Ja sabem de què teniu 
por. De què el nom de Diables es 
digui diumenge al balcó!".

El patriarcat i l'empoderament 

femení també mereixia un capítol 

a part ("de complicacions sem-
pre n'hi haurà, doncs a Blaus 
s'ha vist ben clar: hi ha una 
dona al capdavant i el que la 
pobra ha d'aguantar...") i es feia 

clau valorant el model festiu adap-

tat: "posem �i a aquesta festa ma-
jor. No sortiu el diumenge al bal-
có, que s'acabi aquest corcó, que 
de totes ha estat la pitjor". C.R.

XAVIER SOLANAS

ELS ESPAIS  Entre les crítiques, les cadires reservades buides i les cues
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Un dels elements centrals de la festa de Blancs i Blaus d'enguany era 

aconseguir que, malgrat totes les restriccions, la litúrgia festiva grano-

llerina es pogués fer present. Així, tant les colles amb les seves activitats 

de producció pròpia com les entitats de cultura popular van mantenir  la �lama d'uns actes genuïns que han hagut d'adaptar. 
Les entitats van mantenir un dia per a elles al programa. Així, si Xics 

centrava les activitats en diumenge, els Amics dels Gegants i Capgrossos 

mantenien la ballada el dissabte (1), això sí, en comptes de la Porxada a l'aparcament de Roca Umbert, on també es van fer les mostres de lluï-ment. La pèrdua de l'escenari habitual va comportar també la renúncia al 
Ball de Giravoltes, que l'entitat vol mantenir al seu emplaçament tradicio-

nal. Els gegants de la ciutat van fer altres danses, així com els capgrossos 

i el Colom. També Drac de Granollers va organitzar un espectacle a Roca 

Umbert amb els dracs de foc i la Granota de Can Bassa com a millor vacu-

na per a l'època (2). Els reis de les espurnes, però, van ser els Diables, que 

van haver d'adaptar-se a espectacles amb carretillades i públic assegut 
(3), a l'espera de poder recuperar els correfocs. L'Agrupació Sardanis-

ta, en canvi, va poder recuperar la ballada a la Porxada, tot un privilegi davant les restriccions actuals que han allunyat la festa del seu habitual 
centre neuràlgic.Blancs, tot i les di�icultats, van voler mantenir el Correaigua (5), amb 
un nou sistema de torns per remullar-se que va substituir l'aglomeració 

de la Porxada. En aquesta ocasió els canons es van instal·lar a la plaça 

Barangé, que també va acollir el Vine a ballar la rata dels MacNessie dels 

Blaus (6). Entre els actes de producció pròpia de la colla blanca, es va 

reeditar el XaiFest i la Revolta Nimfa, així com l'espectacle de les Dames 

de Foc (7), el Combat de glossa (9), i l'estrena de la nit d'observació dels estels (8). Blaus va produir el Blau es crema (11), el Blau Night Show 
(10) i l'espectacle de dansa contemporània, entre d'altres. FOTOS: XAVIER 

SOLANAS (EXCEPTE LA7, DE TONI TORRILLAS)

FESTA MAJOR 2021 TOT I LES RESTRICCIONS, ELS 9 DIES D'ACTES HAN DEIXAT UN MUNT D'IMATGES TRADICIONALS DE LA FESTA GRANOLLERINA, AMB LA CIUTAT TENYIDA DE BLANC I BLAU, I ELS ELEMENTS FESTIUS ALS ESPAIS HABILITATS

3 4

7

8

Els actes de producció pròpia i la 
cultura popular mantenen l'essència
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E LA FESTA GRANOLLERINA, AMB LA CIUTAT TENYIDA DE BLANC I BLAU, I ELS ELEMENTS FESTIUS ALS ESPAIS HABILITATS

1 2

5

9

10

11

6



DJ, 2 SETEMBRE 202138

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

TRADICIÓ  LLERONA CELEBRARÀ UNA VINTENA D'ACTES FINS AL 12 DE SETEMBRE

Diumenge es reprendrà la tempo-

rada de festes majors a les Fran-

queses, amb la gresca al poble de 

Llerona. Els encarregats d'encetar 

el programa d'actes serà la com-

panyia local Toc Toc Teatre Lau-

rona, que durà a l'escenari del Ca-

sal de Llerona el muntatge Segona 

oportunitat, diumenge a les 18.30 

h. Les entrades es poden reservar 

a la Casa de la Mestra divendres 

de 13 a 0.30 h, dissabte de 9 a 0.30 

h i el mateix diumenge a partir de 

les 9 h. El preu és de 3 euros.

La festa major de Llerona conti-

nuarà dilluns (21.30 h) amb el par-

tit de futbol a la fresca que organit-

zen Joves Laurona; dimecres (20.30 

h) amb cinema a la fresca infantil, i 

dijous (20 h) amb la Frankfurtada 

Schara, cinema adult i la nit de Po-

quer. El gruix dels actes es concen-

traran el cap de setmana següent.

Teatre Laurona escalfa motors per 

al retorn de les festes franquesines

L'actor i cantautor Joan Dausà, 

que ja va actuar al Teatre Auditori 

de Granollers el 2019 –i prèvia-

ment, el 2012, a la Sala Nau B1–, 

tornarà el 18 de febrer de 2022 

amb un nou disc sota el braç, Ho 

tenim tot, que veurà la llum el 22 

d’octubre del 2021.

Serà el quart disc de Dausà en 

solitari després d'On seràs demà? 

(2014), La festa final (2016) i Ara 

som gegants (2018), i inclou can-

çons com la que ha donat nom al 

treball, Omple de vida els pulmons

i Buenos Aires. Dausà, però, va de-

butar el 2012 amb la banda els 

Tipus d'Interès i l'èxit Jo mai mai.

L’anterior gira va suposar un pas 

de gegant a la carrera de Dausà, 

que va accedir als grans festivals i 

espais escènics del país tot exhau-

rint les entrades arreu. Dimecres 

es posaven a la venda les del TAG.

Va compondre i cantar la can-

çó de l’anunci d’Estrella Damm i 

va incorporar dues cançons més 

al greatest hit català com La gran 

eufòria i Tot anirà bé.

Joan Dausà presentarà 

el nou disc al TAG al febrer

MÚSICA  ESCENA GRAN HA POSAT LES ENTRADES A LA VENDA

PREVISIÓ METEOROLÒGICA
de dijous 2 a diumenge 5 de setembre

Dijous Divendres Dissabte Diumenge

26º 18º 26º 17º 26º 18º 29º 19º

El MiniBeat, el festival familiar de 

música alternativa, torna a plante-

jar-se un ajornament. La cinquena 

edició està programada pel 19 de 

setembre i els organitzadors, Ar-

cada Koncerts, segueixen anunci-

ant incorporacions al cartell, però 

alerten que els concerts i activi-

tats "són impossibles de dur a 

terme asseguts en cadires i res-

pectant la distància de segure-

tat que marquen les autoritats 

actualment". "No volem perdre 

l'essència del MiniBeat", alerta 

l'organització, qui anunciarà la de-

cisió final els propers dies. ❉

El MiniBeat, pendent 

de nou de les dades 

i les mesures Covid

Corró d'Amunt, la darrera d'agost

A principis d'agost Corró d'Amunt també va celebrar la seva festa major, 
amb una vintena d'actes, com l'espectacle de Pep Bou, el circ d'El Mêtre i 
la música de Swing Plaça Vella (a la fotografia), entre altres propostes.

AJUNTAMENT

Coincidint amb la festa major, l'1 

d'agost el poble de Marata va estrenar 

el capgròs del Pastor de Can Torrents, 

un homenatge a Josep Sala, un 

personatge estimat i vinculat al poble i 

al Centre Cultural. El capgròs ha estat 

encarregat a l'artesà Arnau Guardi 

Codina, i té una música pròpia obra 

de Cesc Alexandri Muchart. El primer 

dia va dansar amb els pesus de Pau 

Cassà Canadell, que va interpretar el 

ball ideat per Pili Ordoño Pino i Mireia 

Torta Reche. El grup Xò fred no val rè 

va fer sonar les notes de la composició 

d'El pastor de Can Torrents.

la música de Swing Plaça Vella (a la fotografia), entre altres propostes.

           Marata dedica 
un capgròs al pastor de
Can Torrents, Josep Sala

G.LLOREDA
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Concurs de punts de llibre de La Gralla

La llibreria La Gralla ha convocat el primer Concurs de punt 

de llibre naladenc per a il·lustradors majors de 16 anys.  

La data límit d'entrega de les propostes és l'1 de novembrei el dia 26 del mateix ms es farà oficial el guanyador, 
que rebrà un xec de 150 euros en material de papereria.

Poltrona i Penalba al Guspira

Voltem per l'entorn

GRANOLLERS
DIJOUS, 2

9 h Porxada i carrers del centre

Mercat setmanal

DIVENDRES, 3

9 h Plaça de la Corona

Mercat d'Artesans

9 h Plaça Lluís Perpinyà

Mercat del disc. Tot el dia

17.30 h Museu de Ciències Naturals

Insectes, crancs i aranyes a les vostres 

mans. També sessió a les 18.30 h

DISSABTE, 4

9 h Plaça Lluís Perpinyà

Mercat del disc

9 h Plaça de les Olles

Mercat d'artesans d'alimentació

10 h Carrers del centre

La Gran Fira al carrer, organitzada 

per Gran Centre i Comerç de Dalt als 

carrers Anselm Clavé, Joan Prim, Rec, 

Sant Roc, Santa Anna i les places de la 

Caserna, i Maluquer i Salvador

12 h Plaça de la Corona

Avui cantem pels carrers, amb  

AGENDA

recorregut fins a la Porxada,  
passant pel Museu, la Fonda Europa i 

la plaça de les Olles. En cas de pluja, 

directament a la Porxada
16 h Museu de Ciències Naturals

Animals amagats. Joc de realitat 

augmentada al voltant de l'exposició 
Tu investigues!

16.30 h Museu de Ciències Naturals

Visites guiades a Tu investigues!

DIUMENGE, 5

9 h Parc del Lledoner

Mercat de segona mà del barri de 

l'Hostal

16 h Museu de Ciències Naturals

Animals amagats. Realitat augmentada

16.30 h Museu de Ciències Naturals

Visites guiades a Tu investigues!

Santa Maria de Martorelles viurà aquest 

dissabte i diumenge el seu primer 

festival d'arts escèniques, el Guspira, 

una iniciativa de l'Ajuntament i el mag 

Pau Segalés. La primera edició del 

festival compta amb set propostes, 

com l'espectacle Post-clàssic de 

Tortell Poltrona, diumenge al vespre, i 

el concert dels valencians Mireia Vives 

i Borja Penalba de dissabte, quan 

presentaran al públic vallesà el seu 

tercer treball, Cançons per fer camí. 

També hi serà present l'artista i acròbata 

suïsso-brasilera Jessica Arpin, l'il·lusionista solsoní Pere Rafart, el clown Negro Casali 

i La Voodoo Trio. L'escenari principal estarà situat al parc de la Torrentera, on també 

s'instal·larà una zona gastronòmica amb food-truck per als assistents.

Exposicions
Museu de Granollers 

Afinitats. Permanent 

Retorn a Granollers del retaule gòtic 

de Sant Esteve. Fins al març de 2021

Arqueologia d'un inventari. Vida i 

política dels objectes de la 

salvaguarda a Granollers 1936-

2021. 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

Flors del Montseny.  

Fins al 26 de setembre

Espai Tranquil de Barbany

Exposició 10è aniversari dels 

Personatges de la Festa Major. 

Il·lustracions de Francesc Payàs. 

Fins al 18 de setembre

Biblioteca Can Pedrals

Agenda 2030 Granollers. Una 

dècada d'accions per a les persones 

i el planeta. A partir de dilluns.  

Fins al 27 de setembre

LES FRANQUESES

DIVENDRES, 3

10 h Casal de la Gent Gran

Donació de sang fins les 14 h i de 17 a 21

DIUMENGE, 5

18.30 h Casal de Llerona

Festa Major. Teatre a càrrec de Toc 

Toc Teatre Laurona amb l'obra Segona 

Oportunitat. Preu: 3 euros

DILLUNS, 6

20.30 h Antigues escoles de Llerona

Consell del poble

21.30 h Camp de futbol de Llerona

Festa major. Partit de futbol a la fresca, 

organitzat per Joves Laurona

DIMECRES, 8

20.30 h Carpa del Consell de Llerona

Cinema infantil a la fresca, organitzat 

per Apen Centre informàtic

DIMECRES, 8

17.30 h Museu de Ciències Naturals

Taller La vida dins d'un formiguer i 

Visita guiada a la Sala d'invertebrats
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