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Us desitgem una bona Diada

Dilluns començarà el curs 2021-

2022 per a 12.825 alumnes a 

Granollers, uns 300 més que el 

curs anterior. Ho farà novament 

de manera presencial, i marcat un 

any més per les mesures de segu-

retat sanitàries a causa de la Co-

vid-19, fet que obliga els centres 

educatius a prendre mesures higi-

èniques i de distanciament social. 

En educació infantil i primària, les 

escoles de la ciutat rebran 5.900 

alumnes de 6 a 12 anys, uns 300 

menys que l'any passat. A secun-

dària seran 3.202 –una trentena 

més que el curs passat–, mentre 

que a batxillerat i cicles formatius 

seran al voltant de 3.000. 

Francesc Arolas, regidor d'Edu-

cació, explica que enguany "es 

consolida la tendència dels úl-

tims anys, amb una reducció 

d'alumnes a primària i un in-

crement a secundària". En con-

cret, a P3 baixen les inscripcions �ins a les 551 –un centenar menys 
que fa dos anys–, tot i que a les es-

coles públiques es mantenen els mateixos grups que �ins ara. Als 
centres concertats, en canvi, s'han 

reduït dos grups, un al Col·legi Jar-

dí i un altre a l'Escola Pia. 

Pel que fa a primer d'ESO, en-

guany començaran el curs 768 

alumnes, pràcticament els matei-

xos que l'any passat, tot i que hi 

haurà una línia nova a l'INS Carles 

Vallbona i es consolidarà la que 

l'any passat es va obrir a l'insti-

tut Antoni Cumella. Aquesta forta 

demanda s'explica també, en part, 

perquè molts instituts de la ciutat 

reben alumnat de poblacions ve-

ïnes, sobretot de Canovelles, les 

Franqueses i la Roca. 

Tot i que enguany es mantin-

dran bona part de les mesures 

de prevenció que ja s'aplicaven el 

curs passat –grups estables, en-

trades esglaonades o per diferents 

accessos, mesures higièniques, 

mascareta obligatòria a l'interior 

de les aules a partir dels 6 anys...–, 

l'evolució de la campanya de va-

cunació i de les dades epidemiolò-

giques obren un nou escenari per 

al curs que ara comença, i "a poc 

a poc esperem anar recuperant 

situacions de més normalitat 

que el curs passat", diu Arolas. 

De fet, el Departament d'Educació 

Menys alumnes 
a P3 i primària, i 
més a secundària

AULES A PUNT  Prop de 12.900 alumnes granollerins i 3.300 franquesins tornaran a les classes dilluns

ARXIU

Pel que fa als estudis de formació professional, enguany s'ha agreujat un problema 

que s'ha anat fent evident els darrers cursos: la falta de places per donar sortida al 

nombre d'alumnes que s'hi volen matricular. El problema és comú a tot Catalunya, 

i, de fet, els sindicats han xifrat en 10.000 els joves de tot el país que s'han quedat 

sense plaça per cursar els estudis d'FP demanats en primera opció, un desajust 

que, segons el Fòrum de Ciutats amb Consell de Formació Professional, del qual 

forma part Granollers, "comportarà greus conseqüències a nivell social, cultural, 

educatiu i econòmic els propers anys". A Granollers, el regidor d'Educació con-

firma la gran diferència entre oferta i demanda. "Tenim poc més de 500 places 

per a més de 1.100 inscrits", explica Francesc Arolas, qui avança que a l'octubre 

es presentarà l'estratègia municipal per a l'FP en el marc del Consell de la Formació 

Professional de la ciutat. "Aquest curs ja hi haurà un nou cicle de grau mitjà d'in-

formàtica al Vallbona i grups desdoblats a l'EMT, però tot i això l'oferta és del tot 

insuficient", diu el regidor, qui insisteix en la necessitat d'ampliar l'oferta de places 

d'FP a la ciutat, especialment en la modalitat dual, de la qual Granollers ja té un dels 

percentatges més elevats de Catalunya. "Des de Granollers apostem clarament 

per l'FP, ja que és un model amb uns índexs d'inserció laboral molt alts", diu. 

Al juliol, el Consell de la Formació Professional de la ciutat ja reclamava al Depar-

tament d'Educació que augmentés l'oferta de places, i aquest dimecres el conseller 

d'Educació, Josep González-Cambray, garantia que "cap alumne" que vulgui cur-

sar un cicle formatiu de grau mitjà es quedarà sense plaça, tot i que potser alguns 

ho hauran de fer de manera telemàtica a través de l'Institut Obert de Catalunya 

(IOC), sobretot els que tenen més demanda (cures auxiliars d'infermeria i sistemes 

microinformàtics i xarxes). Un cop finalitzat el procés de matrícula, Educació ha 

obert un procés extraordinari de matrícula amb més de 6.500 places.

Més de la meitat dels inscrits, 
sense plaça d'FP a Granollers

Tot i que les escoles públiques de Granollers 

mantindran els mateixos grups que el curs 

passat, a P3 començaran dilluns 551 alumnes,

mentre que fa dos anys van fer-ho 656 infants

ja avançava fa uns dies que de cara 

al nou curs els alumnes es podran 

treure la mascareta al pati si no es 

barregen amb altres grups, i que 

l’alumnat vacunat amb la pauta 

completa –dilluns ho estaran dues 

terceres parts dels alumnes de 

més de 12 anys– no haurà de fer 

quarantena en cas que sigui con-

tacte estret d’un positiu. A més, a 

diferència del curs passat, el curs 

serà 100% presencial per a tots els 

nivells. A nivell organitzatiu, serà 

cada centre el que estableixi el seu 

pla de funcionament d'acord amb 

la normativa Covid. "Els mestres 

i professors van fer un gran es-

forç per poder tenir les escoles 

obertes el curs passat, i ara es 

tracta de no pensar tant en què 

es pot fer i què no per culpa de 

la pandèmia, i de tornar a la fei-

na habitual d'acompanyament 

a l'alumnat", diu Arolas.

Per la seva banda, a les Franque-

ses començaran el curs al voltant 

de 3.300 alumnes –uns 1.600 a 

primària i uns 950 a secundària–, 

i no es preveu cap canvi respecte 

al curs passat pel que fa al nombre 

de línies de P3 i 1r d'ESO. ❉

Entre les novetats, els 

alumnes es podran treure 

la mascareta al pati si no es 

barregen amb altres grups
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Protegir els infants i adolescents 

millorant la seguretat i reduint la 

contaminació a les entrades i sorti-

des dels centres educatius. Aquest 

és l'objectiu del projecte Entorns 

escolars segurs i saludables, una 

iniciativa que es posa en marxa 

aquest curs i que parteix d'un dels 

projectes guanyadors dels pres- 

supostos participatius del 2018. 

El projecte busca reduir l'accés 

als centres educatius amb vehi-

cle privat; pacificar els entorns 

escolars; fomentar l'accés a peu, 

en bicicleta, patinet o transport 

públic als centres educatius; i 

sensibilitzar sobre la mobilitat 

sostenible, segura i saludable. Per 

aconseguir-ho, el Consell Escolar 

Municipal ha treballat els darrers 

anys en un seguit d'iniciatives que 

s'han consensuat amb la comuni-

tat educativa, representants de 

l'administració, entitats, sindicats 

i grups polítics municipals. Con-

cepció Rossich, mestra de l'es-

cola Granullarius, apuntava que 

en aquest treball s'han definit 19 

zones escolars, s'han analitzat els 

camins més comuns per accedir-hi 

i s'han llistat les mancances i les 

propostes d'actuació. "Demanem 

canvis que impliquen canviar 

la comoditat, i això interpel·la 

molta gent", deia dimarts en la 

presentació del projecte. Tània 

Vera, directora de l'escola Salva-

dor Espriu, explicava que els cen-

tres ajudaran a crear consciència 

perquè "entrar i sortir de l'esco-

la sigui un moment agradable".   

i d'agents cívics al voltant dels 

centres per fer una feina de sen-

sibilització in situ. "De manera 

informativa, alumnat, famílies i 

agents cívics repartiran multes 

pedagògiques dins de la campa-

nya de sensibilització, i un cop 

acabada la campanya, la Policia 

Local sancionarà les infraccions 

dels vehicles que estacionin de 

manera indeguda".  

Col·laboració ciutadana
Les accions responen a l'estratègia 

de pacificació del trànsit i a la re-

cuperació de l'espai públic per als 

vianants de cara a implementar la 

zona de baixes emissions a Gra-

nollers, prevista per d'aquí a poc 

més d'un any. Segons el regidor 

de Transició Energètica i Mobili-

tat, Juanma Segovia, l'Ajuntament 

ja ha començat a definir com serà 

aquesta zona de baixes emissi-

ons que s'implantarà a la ciutat el 

2023, un projecte que es treballa-

rà amb els municipis de l'entorn i 

com a estratègia de regió metro-

politana. "A poc a poc hem d'anar 

reduint la presència de cotxes 

a la ciutat i, especialment, dels 

entorns escolars", deia Segovia. 

"I per això cal la complicitat de 

la ciutadania per aconseguir el 

canvi d'hàbits necessari". 

L'alcalde Mayoral, per la seva 

banda, recordava que la norma-

tiva de baixes emissions permet 

actuar sectorialment, i per això 

es comença pels centres educa-

tius. "Estem en una greu crisi 

climàtica; o fem una dràstica 

reducció d'emissions o el futur 

del planeta, les ciutats i les per-

sones està en risc". I per recordar 

que la implicació i el compromís 

de tothom, afegia: "L'esforç per la 

millora de la qualitat de l'aire és 

de tots i totes, no només de les 

institucions".  x.l.

El curs passat, de fet, ja es van 

dur a terme algunes actuacions 

com el tall de carrers, les entrades 

i sortides esglaonades als centres 

educatius o l'ampliació de voreres 

i zones segures davant d'escoles 

i instituts. Ara, segons el regidor 

d'Educació, Francesc Arolas, es vol 

fer un pas més, consolidar aques-

tes mesures i ampliar-les amb una 

desena d'actuacions més, tan tèc-

niques com educatives i divulgati-

ves. Així, es fomentarà l'accés a les 

escoles a peu o en bici (bicibús), 

s'instal·laran aparcaments per a 

bicicletes als centres educatius, 

es faran accions de sensibilitza-

ció als centres i es prohibirà es-

tacionar a les calçades –sobretot 

en punts com els carrers Roger 

de Flor i Torras i Bages–. També 

s'ha editat un tríptic adaptat a 

cada centre amb informació dels 

aparcaments propers per facilitar 

un canvi d'hàbits dels qui van en 

cotxe. "La informació s'enviarà 

a les famílies perquè avaluïn 

les alternatives que tenen per 

accedir a l'escola o l'institut", 

explicava Arolas. Finalment, es 

reforçarà la presència policial 

ajuntament

MOBILITAT  PER FACILITAR EL DESPLAÇAMENT D'INFANTS I JOVES DE MANERA AUTÒNOMA I SEGURA

El projecte 'Entorns escolars 
segurs i saludables', en marxa

Com és habitual, l'Ajuntament ha 

aprofitat les vacances d'estiu per 

fer manteniment als centres educa-

tius públics de la ciutat. La majoria 

de les intervencions –valorades en 

413.844 euros (IVA inclòs)– han 

estat per millorar l'eficiència ener-

gètica i els usos socials d'escoles i 

instituts. Així, entre d'altres, a les 

escoles bressol Giravoltes i El Te-

ler s'ha arranjat el terra d'algunes 

estances, i a l'escola bressol Tortu-

ga s'hi ha instal·lat un nou sistema 

d'intèrfons amb càmera. A primà-

ria, s'han renovat algunes finestres 

d'El Turó de Can Gili i alguns la-

vabos a Mestres Montaña i Granu-

llarius. A l'escola Joan Solans s'hi 

ha instal·lat parquet i s'han canviat 

les portes a cicle infantil, i a Ponent 

s'han instal·lat cortines ignífugues 

a les finestres d'educació infantil i 

piques en diverses aules, igual que 

a l'escola Pereanton. A Salvador 

Espriu s'ha col·locat una reixa a la 

terrassa de dalt de l'edifici i a Salva-

dor Llobet s'ha insonoritzat el men-

jador, s'han abaixat alguns sostres i 

s'han canviat els vidres d'una vinte-

na de finestres. A secundària, l'Es-

cola Municipal del Treball (EMT) 

ha instal·lat una cabina de pintura 

de vehicles i un compressor d'aire 

al taller d'automoció, i s'ha actuat 

al pati per reconduir les aigües plu-

vials. Al Centre Vallès s'ha instal·lat 

un nou projector i dues càmeres al 

pàrquing de patinets, s'ha ampliat 

una estança i s'ha renovat la porta 

d'entrada d'alumini. Finalment, al 

Centre d'Educació Especial Mont-

serrat Montero s'han substituït fus-

teries exteriors i la tanca dels patis, 

s'ha rehabilitat la coberta inclinada, 

s'han reformat els vestidors i s'ha 

millorat la sala de calderes. 

EQUIPAMENTS  L'AJUNTAMENT HI HA INVERTIT 414.000 EUROS

Noves instal·lacions a l'Escola Pia

L'estiu del 2018 es va enderrocar l'església dels escolapis, a la cantonada dels 
carrers Conestable de Portugal i Sant Josep de Calassanç, i això ha permès a 
l'Escola Pia construir-hi un pavelló i un gimnàs, que s'estrenaran aquest curs. 
Aquesta setmana ha quedat visible la nova façana del centre, que des del 2016, 
mitjançant diverses intervencions, ha duplicat l'espai destinat a les aules.

x.l.

Aquest setembre començarà la instal·lació de nou mòduls 

segurs d'aparcaments per a bicicletes a prop de l'Hospital, 

les piscines, el pavelló de Can Bassa, el Centre Cívic Nord, 

el pavelló del Congost, la plaça de Can Trullàs, la plaça Pau 

Casals, al barri Primer de Maig i dins del recinte de Roca 

Umbert. També es millorarà l'accessibilitat als carrers Príncep 

de Viana i Molí i s'executaran una desena d'obres per millorar 

la connectivitat, l'accessibilitat i la seguretat viària al voltant 

dels centres educatius. Així, es construiran passos de vianants 

elevats als carrers Caterina Albert i Capcir (davant de  

l'INS Celestí Bellera) i al carrer Rosselló (escola Lledoner),  

així com orelleres amb guals per a vianants al carrer Pallars.  

També es reubicarà el pas de vianants semaforitzat a  

Josep Umbert amb Maresme per facilitar l'accés a l'escola 

Granullarius, se senyalitzaran amb led diversos passos de 

vianants a Prat de la Riba i Roger de Flor, es millorarà  

l'accessibilitat de l'escola Salvador Espriu i al carrer Jaume 

Corbera (El Teler), i la connectivitat d'itineraris de vianants a 

l'escola El Turó de Can Gili. El contracte d'obres per tirar-ho 

endavant, valorat en 118.000 euros, va quedar desert en la 

licitació publicada al juny, però mitjançant un procés negociat 

amb les empreses podrà tirar endavant durant aquest curs.

Una desena d'intervencions a la via pública

Entre d'altres, es

prohibiran les parades 

de vehicles davant de

les escoles i els instituts

Treballs de manteniment 

als centres durant l'estiu



dj, 9 setembre 2021 5



dj, 9 setembre 20216

La fi de la cinquena onada es co-

mença a albirar a l'Hospital Ge-

neral de Granollers, que dimecres  

va reportar 22 casos de pacients 

ingressats positius de Covid-19 

en una PCR, 17 menys que la set-

mana passada. De fet, fa setmanes 

que la xifra d'ingressos està bai-

xant, després de puntes de més 

de 80 pacients entre finals de ju-

liol i principis d'agost. Amb tot, 

aquesta setmana el centre sanitari 

ha hagut de lamentar dues morts 

més per Covid i té 11 persones in-

gressades pel coronavirus a l'UCI..

De fet, ja fa dies que s'ha pogut 

alliberar espai que s'havia hagut 

de destinar a llits Covid, i actu-

alment només hi ha una planta 

d'hospitalització per a aquesta 

vintena de pacients.

A l'UCI la situació també ha 

millorat, tot i que es manté certa 

pressió, amb 18 pacients de cures 

intensives, dels quals 11 hi són ar-

ran de la Covid.

Des de l'inici de la pandèmia el 

març de 2020, el centre acumula 

309 defuncions i 1.906 pacients 

de Covid que han rebut l'alta, dels 

quals 19 aquesta darrera setmana.

Dades epidemiològiques
La millora de la situació sanitària 

va acompanyada d'uns índexs de 

risc de rebrot en descens les dar-

El punt del Palau d'Esports de Gra-

nollers ha vacunat aquest agost 

entre 20.000 i 25.000 persones, 

segons estima l'adjunta a direcció 

del Servei de Primària del Vallès 

Oriental i responsable de les vacu-

nacions a la comarca, Lídia Pedre-

jón. Tot i el fre en el ritme de vacu-

nacions en el període habitual de 

vacances de gran part de la pobla-

ció, el departament assegura que 

es comença a notar un cert repunt 

i que, un cop retornats de les va-

cances, la demanda anirà creixent.

Pedrejón assegura que s'està 

"preparat tant pel que fa als 

mitjans com als recursos i re-

serves de vacunes" per repren-

dre un volum més alt de dosis 

diàries, i anima la ciutadania a 

aprofitar l'oferta de vacunacions 

sense cita.

De fet, malgrat que l'horari ofi-

cial al Palau d'Esports per pre-

sentar-s'hi directament sense cita 

és de 16 a 20 h, la responsable 

comarcal assegura que "al matí 

també vacunem a tothom". Sa-

lut reconeix que, sobretot, a partir 

de la segona setmana d'agost el 

descens de demanda va ser molt 

evident, però "pensem que al se-

tembre s'animarà", apunta.

Tot i que el 70% de la població 

compta ja amb la pauta completa, 

Pedrejón insisteix en "la impor-

tància de vacunar de 12 a 49 

anys". De fet, indica que entre els 

40 i 49 és una de les franges d'edat 

Salut fa una crida a 
vacunar-se sense cita

SALUT  DIMECRES HI HAVIA 39 INGRESSATS POSITIUS EN UNA PCR, LA MEITAT QUE FA UN MES A L'AGOST, PEL PALAU HI HAN PASSAT MÉS DE 20.000 PERSONES

L'Hospital respira després 
de superar la cinquena onada
Aquesta setmana hi han mort dos malalts
positius de Covid i n'hi ha 11 ingressats a l'UCI

amb un percentatge menor de va-

cunats i considera que cal "prio-

ritzar-la, perquè són persones 

amb risc d'acabar a l'UCI". La 

responsable comarcal també re-

corda que els infants i joves de 12 

a 15 anys que es vacunin no hau-

ran de fer quarantena en cas d'un 

positiu a la seva aula. "La majoria 

vénen amb els pares i, ara que 

han tornat de vacances, estan 

responent més a la crida", apun-

ta Pedrejón, qui insisteix en l'efec-

tivitat i seguretat del vaccí.

D'altra banda, l'Hospital va 

allargar la campanya iniciada a 

l'agost de vacunació a persones 

majors de 40 anys. El darrer dia 

per rebre el vaccí d'una sola dosi 

a l'àrea d'extraccions de sang és 

avui, dijous, de 8 a 14 h.  m.e.

Acció al CAP CanovellesTercera edició del grup de criança en línia
Amb l'objectiu d'incentivar la vacunació contra  

la Covid-19, Salut ha organitzat per divendres, de 10 

a 13 h i de 15 a 19.30 h, una campanya de vacunació 

sense cita per a la població a partir de 18 anys que 

té assignat el CAP Canovelles (c. Indústria, 23).

L’Equip d’Atenció Pediàtrica Territorial de Granollers posa en marxa 

la tercera edició del grup de criança, adreçat a famílies amb infants 

de 0 a 6 mesos. Aquest grup farà trobades en línia, a través de la 

plataforma Teams, amb l’objectiu de crear un espai per compartir 

informació. Cal inscriure's a pediatriagranollers.mn.ics@gencat.cat.

SOCIETAT

LICITAT L'EQUIPAMENT PER A QUIRÒFANS 
DEL CENTRE DE SALUT AL CARRER GIRONA
n El nou hospital lleuger del carrer Girona, als terrenys de l'antiga Policlínica, avança 
per poder obrir portes els propers mesos. De fet, el Servei Català de la Salut, un cop 
enllestida l'obra, ha licitat el contracte de subministrament d'un sistema de monitorat-
ge, màquines d'anestèsia, respiradors i desfibril·ladors per als futurs quiròfans  
del nou centre sanitari. CatSalut invertirà uns 573.000 euros en aquests equipaments,  
que s'han de subministrar i instal·lar en un termini màxim de 5 mesos. Els quiròfans, 
però, no seran el primer servei en posar-se en marxa del nou edifici, ja que es preveu 
que ben aviat ja s'hi pugui obrir el Centre d'Urgències d'Atenció Primària (CUAP) i, 
seguidament, la unitat d'atenció a la salut sexual i reproductiva (ASSIR) territorial.

44.556
AQUESTES SÓN LES PERSONES
DE GRANOLLERS QUE ESTAN 
vacunades amb la pauta completa, 
prop del 75% de la població de la 
ciutat. Pel que fa a vacunats amb la 
primera dosi, la xifra s'incrementa 
fins a 46.615. En el cas de les 
Franqueses, hi ha 13.827 persones 
amb la pauta completa de vacunació, 
i 14.460 amb la primera dosi del 
vaccí. El ritme de vacunació, però, 
ha anat en descens les darrers 
setmanes.

Menys restriccions

A partir de divendres, el Govern català 
aixecarà totes les restriccions anticovid 
que "afecten drets fonamentals" i que 
necessitaven un aval setmanal del Tri-
bunal Superior de Justícia (TSJC). Així, 
les trobades socials deixaran d'estar 
limitades a 10 persones. "Per tant, 
decauen les restriccions en el dret 
de reunió i també la que afectava la 
llibertat de culte restringint l'afora-
ment en els centres religiosos", deia 
la portaveu del Govern, Patrícia Plaja. 

EL GOVERN PERMET 
LES TROBADES DE 
MÉS DE 10 PERSONES

reres setmanes. A Granollers, se-

gons les dades de Salut, dimecres 

el risc de rebrot es calculava en 

121 –i a les Franqueses, 140–, una 

xifra inferior a fa 15 dies, tot i que 

encara més alta que la del conjunt 

del país (101).

També és positiva la dada de la 

velocitat de contagi (Rt), que fa 

setmanes que es troba per sota 

de l'1. Al conjunt de Catalunya 

és de 0,57; al Vallès Oriental, de 

0,77; mentre que a Granollers 

és de 0,80, i a les Franqueses és 

una mica més preocupant, ja que 

s'apropa a l'1 (0,96). 
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Dilluns van començar les obres 

d'instal·lació de les rampes mecà-

niques al tram baix del carrer de 

Carles Riba, entre el passeig de la 

Muntanya i el carrer Joan Lluís Vi-

ves, que donen continuïtat a les ja 

instal·lades entre els carrers Joan 

Lluís Vives i Veneçuela. Les ram-

pes tenen per objectiu facilitar la 

mobilitat al veïnat de la zona alta 

de la Font Verda i fer més acces-

sibles equipaments com el Centre 

Vallès, l'Arxiu Comarcal, la comis-

saria dels Mossos, el camp de fut-

bol, el cementiri i el tanatori.

Les obres tindran una durada 

prevista de 12 mesos. Per minimit-

zar les afectacions es faran en tres 

fases. Una primera al costat sud del 

carrer de Carles Riba, entre la pla-

ça de la Font Verda i el carrer Josep 

Maria de Sagarra; la segona al costat 

sud de Carles Riba, entre els carrers 

Josep Maria de Sagarra i Joan Lluís 

Vives; i la tercera al costat nord de 

Carles Riba, entre la plaça de la Font 

Verda i el carrer Joan Lluís Vives.

entre la plaça de la Font Verda i el 

carrer Josep Maria de Sagarra, on 

només es podrà circular de pujada. 

L'accés d'autobusos i de camions 

de fins a 3,5 tones des de la plaça 

de la Font Verda al carrer Carles 

Riba també estarà garantit.

S'anul·larà l'aparcament a tots 

dos costats del carrer Carles Riba, 

No es preveuen afectacions de 

mobilitat durant les dues primeres 

setmanes, ja que es duran a terme 

estudis superficials com l'aixeca-

ment topogràfic de la zona o la va-

loració dels serveis existents.

Passats els primers 15 dies se 

suprimirà el carril de circulació 

actual de baixada en aquest tram, 

arxiu

URBANISME  L'AJUNTAMENT PREVEU QUE LA INSTAL·LACIÓ ESTIGUI ENLLESTIDA LA TARDOR DE L'ANY VINENT

Comencen les obres de les 
noves rampes a la Font Verda

VIRTUAL  Primera aproximació de com s'instal·larà la nova rampa al tram sud

en aquest tram, i s'habilitarà un 

espai al costat nord per a càrrega 

i descàrrega. El veïnat podrà acce-

dir als guals existents, amb possi-

bles afectacions puntuals que se-

ran comunicades amb antelació a 

les persones afectades. Pel que fa 

a la recollida de residus, els con-

tenidors afectats en aquesta pri-

mera fase es desplaçaran al carrer 

Josep Maria de Sagarra.

De vorera a passeig
Les obres consisteixen a eixamplar 

la vorera sud de Carles Riba, entre 

la plaça de la Font Verda i el carrer 

Joan Lluís Vives, per poder instal·lar 

el darrer tram de rampes mecàni-

ques, que tindran continuïtat al llarg 

de tot el carrer. Això comportarà la 

demolició de la vorera i de l'asfalt 

per construir-ne una de nova de 

més de 5 metres d'amplada, entre la 

façana sud dels edificis i les rampes. 

Aquesta vorera servirà per al pas de 

vianants i per a l'accés als guals ac-

tuals i del futur, i s'hi instal·larà nou 

mobiliari urbà i arbrat.

L'aparcament de la vorera nord 

de Carles Riba es mantindrà. Els 

165 metres de carrer, amb un pen-

dent que s'acosta al 10% de mitjana, 

es dividiran en tres trams de rampa. 

El projecte preveu refer tots els ser-

veis del subsòl (clavegueram, reco-

llida d'aigües pluvials, abastament 

d'aigua potable, enllumenat, soter-

rament de les línies aèries d'elec-

tricitat i telefonia) i reurbanitzar 

les voreres i les cruïlles. El tram de 

carrer de Carles Riba passarà a tenir 

un sol sentit de circulació, de pujada. 

Les obres s'han encarregat a 

l'empresa Abolafio, que ha reduït el 

pressupost licitat en un 13%, amb 

un import final d'1.464.799,08 eu-

ros, IVA inclòs, comptant la redacció 

del projecte, les obres d'instal·lació 

i el manteniment durant 2 anys. 

n Les obres de reurbanització per 
convertir els carrers Sol i Unió en vial 
de plataforma única hauran d'esperar, 
malgrat que ja s'havien licitat. La junta 
de govern ha hagut de declarar el con-
curs desert perquè no s'hi ha presentat 
cap oferta. Es tracta d'un projecte amb 
un pressupost de prop de 300.000 eu-
ros. Així caldrà elaborar un nou expedi-
ent licitatori per encarregar els treballs, 
que han de permetre millorar l'espai 
per a vianants davant del vehicle, així 
com l'estat dels serveis existents.

EL CONCURS PER ALS 
TREBALLS ALS CARRERS 
SOL I UNIÓ, DESERT
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LES FRANQUESES. El pavelló de la 

zona esportiva de Corró d'Avall ha 

recuperat aquest setembre l'acti-

vitat esportiva després de gaire-

bé sis mesos, i ho ha fet amb una 

nova coberta, més lluminosa, i un 

parquet renovat. Les obres per 

condicionar el pavelló s'han acce-

lerat durant l'estiu, de manera que 

aquest setembre ja s'han reprès a 

l'equipament bona part dels entre-

naments i les competicions, inter-

romputs des del març passat. 

D'una banda, s'ha renovat el 

sostre de la instal·lació i el singu-

lar lluernari que travessa la pista, 

malmès pel pas del temps i a tra-

vés del qual es filtrava aigua de la 

pluja. Ara s'ha impermeabilitzat 

i s'ha renovat del tot, de manera 

que es pugui ventilar la instal·la-

ció i que permeti més entrada de 

llum. Aquesta intervenció, que va 

començar al febrer, ha tingut un 

cost aproximat de 600.000 euros. 

deixar impracticable i que va obli-

gar clubs i esportistes a traslla-

dar l'activitat a Granollers durant 

uns mesos. Ara s'ha polit de nou 

aquest paviment, s'han substituït 

les parts que estaven danyades i 

s'han pintat de nou les línies per 

a la pràctica dels diversos esports 

adaptant-les a les normatives i 

necessitats actuals. A més, s'ha 

renovat da tanca de les graderies, 

de manera que no sigui escalable 

i tingui més visibilitat, i s'han re-

pintat de nou les instal·lacions, 

amb colors clars que donen més 

lluminositat i sensació d'espai. En 

aquest cas la intervenció ha costat 

uns 60.000 euros.

Actualment, segons l'àrea d'Es-

ports de l'Ajuntament, encara falta 

acabar alguns detalls per enllestir 

la intervenció, com els ventiladors 

que s'instal·laran a les graderies, 

uns marcadors més grans per a les 

pistes de bàsquet laterals, noves 

cortines automàtiques i la remo-

delació del sistema de canalització 

de l'aigua a les dutxes. 

D'altra banda, arran del fort ai-

guat que va caure el 19 de març, 

just quan l'antic lluernari s'estava 

desmuntant, el pavelló es va veure 

afectat per l'acumulació d'aigua a 

l'interior i es va bufar el parquet 

d'un sector de la pista, fet que el va 

xavier solanas

EQUIPAMENTS  EL PAVIMENT VA QUEDAR IMPRACTICABLE DESPRÉS DE L'AIGUAT DEL 19 DE MARÇ

El pavelló de Corró d'Avall 

renova part de la instal·lació

MÉS LLUM  El nou lluernari, ara impermeabilitzat, dóna més sensació d'espai

QUATRE NOVES CALDERES PER A LA 
CALEFACCIÓ I L'AIGUA CALENTA AL PALAU
n L'Ajuntament de Granollers, en el marc dels treballs empresos per a la millora 
energètica del Palau d'Esports –que al desembre acollirà el Mundial femení 
d'handbol– ha encarregat a l'empresa Llonch Clima Suplà quatre calderes 
noves, amb un pressupost de 34.830 euros. Les quatre calderes han de permetre 
adaptar i millorar la generació d'aigua calenta sanitària a l'equipament esportiu, 
així com la calefacció. Se substituiran les calderes actuals, i s'hi instal·laran les 
noves i els col·lector d'aigua i gas, vasos d'expansió hidràulics, tubs d'evacuació 
de fums, filtres, sondes i altres elements necessaris. L'any passat, el Palau 
ja va estrenar nou paviment i grades retràctils, que permeten dividir la pista 
central amb dues, amb vistes a acollir el Mundial. Ara, en els propers mesos, el 
govern municipal també vol convertir el Palau en un punt d'autoconsum elèctric, 
amb un projecte que preveu que tota la teulada de l'equipament incorpori 
plaques fotovoltaiques, que permetin que tota la instal·lació elèctrica es renovi
i tingui un nivell d'autoconsum superior al 90%.

Després de les queixes durant set-

manes dels usuaris de la Biblioteca 

de Roca Umbert, l'Ajuntament va 

concloure que el sistema de clima-

tització de l'equipament necessita 

la substitució de la bomba de calor 

que es troba instal·lada a la cober-

ta de l'equipament i que té distri-

bució per mitjà de diferents con-

ductes d'aire i un circuit hidràulic. 

Així, doncs, la setmana passada 

licitava l'oferta pública per atorgar 

el contracte de subministrament i 

canvi d'aquest element per tal de 

tornar a garantir una climatització 

òptima a la biblioteca. El pressu-

post de la licitació és de 85.725 

euros més IVA (un total de més de 

103.000 euros), i el termini d'exe-

cució del desmuntatge de l'actual 

mecanisme i la instal·lació del nou 

és de dos mesos i mig.

L'actual bomba de calor és de 

2004 i l'avaria a les seves plaques 

electròniques ha estat irreparable 

perquè no existeixen recanvis. La 

nova màquina serà més eficient i 

ecològica. 

UNS 100.000 EUROS PER ARREGLAR LA CLIMATITZACIÓ

Nova bomba de calor a la 

biblioteca de Roca Umbert

El Centre d'Estudis de l'Associa-

ció Cultural (AC) de Granollers ha 

convocat la 17a edició del Premi 

Camí Ral per a treballs de recer-

ca de batxillerat que tractin sobre 

el Vallès Oriental, des de qualse-

vol àmbit, ja sigui el medi natu-

ral, la història i l'economia com 

l'art i el patrimoni. Les bases es 

poden consultar al web de l'enti-

tat –acgranollers.cat– i hi podran 

concórrer tots els treballs de re-

cerca realitzats per estudiants de 

batxillerat de qualsevol centre 

d’ensenyament durant el curs 

2021-2022. S'han de presentar a 

la secretaria de l'AC, al carrer Ro-

ger de Flor, 33, segon pis –l'horari 

d'oficina és de 9 a 13 h–, o bé per 

mitjà del correu electrònic secre-

taria@acgranollers.cat, abans del 

25 de març.

L'estudiant guanyador rebrà 

un ordinador portàtil i un lot de 

llibres, així com la publicació del 

treball a la revista Ponències.  

EDUCACIÓ  PER A TREBALLS DE BATXILLERAT SOBRE LA COMARCA

El Centre d'Estudis de l'AC 

convoca el 17è Premi Camí Ral

Palou dels 30, amb la mirada de Llobet
Palou vist per Salvador Llobet és el títol de la nova exposició de l’Arxiu 

Municipal al vestíbul de l’Ajuntament, que es podrà visitar a partir de 

dilluns i fins al 26 de novembre. La mostra recull una dotzena de foto-

grafies d’entre els anys 30 i 50 –la majoria, fetes pel mateix Llobet–, que 

plasmen la fesomia i la vida del Palou agrícola d’aquells anys. Són imat-

ges analògiques, originàriament de format petit i poca qualitat, de gran 

valor documental i històric, que transporten a èpoques i quotidianitats 

avui en bona part desaparegudes. 
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GRANOLLERS. Passada una pandè-
mia i després de situacions politi-
cosocials convulses, el volum de la 
mobilització d'enguany per la Di-
ada Nacional de Catalunya és una 
incògnita. Després que l'any passat 
Òmnium i ANC optessin per actes 
descentralitzats als municipis, en-
guany es reedita la convocatòria 
de manifestació a Barcelona –a les 
17.14 h, des de la plaça Urquinao-na fins al parc de la Ciutadella–. Tot 
i que, les assemblees territorials de 
l'ANC estan organitzant autocars, 
enguany se'n noliejaran menys que 
en edicions anteriors. A Granollers 
n'hi ha un amb les places plenes i 
s'espera omplir-ne un segon.

El vespre previ
A Granollers, els partits i entitats 
independentistes –ANC, Òmnium, 
CDR, ERC, Junts, GxI-Primàries i 
CUP– han preparat una comme-
moració similar a la de la vigília. 
Així, divendres es mantenen les 
activitats habituals, tot i que, com 
l'any passat, Amics de l'11 s'absté 
de fer el sopar popular. En canvi, 
sí que s'estrenarà un homenatge a 
Francesc de Perpinyà Sala i Sasala 
(1675-1730).

Així, els actes de divendres co-
mençaran a les 19 h a l'olivera 
de la Porxada amb el lliurament 
del premi Salvador Casanova. Se-
guidament, a les 19.30 h, es farà 
l'homenatge al granollerí que es 
va negar a acceptar la rendició de 
Barcelona el 1714.

Els actes continuaran a les 20 h 
amb la simbòlica crema del Decret 
de Nova Planta i la lectura del ma-
nifest de la Diada 2021, a la qual 
seguirà la concentració de torxes, 

La Diada pandèmica i post-indults

arxiu

POLÍTICA  CRIDA A LA PARTICIPACIÓ A LA MANIFESTACIÓ DE BARCELONA DESPRÉS DE LES RESTRICCIONS COVID I AMB MENYS BUSOS NOLIEJATS D'ANC I ÒMNIUM

que arribarà a les 20.30 h a la pla-
ça Onze de Setembre. A les 21 h s'hi farà una ofrena floral i els ac-
tes es clouran amb diferents actu-
acions poètiques i musicals.

"El diàleg torna a l'agenda"
D'altra banda, aquesta setma-
na, l'alcalde de Granollers, Josep 
Mayoral, posa en valor el diàleg 
i el respecte "a la pluralitat i la 

diversitat" i "als drets del nos-

tre país" com a aspectes clau per 
encarar el nou cicle polític. El ban 
d'Alcaldia amb motiu de la Diada 
de l'11 de setembre també se cen-
tra en la crisi de la Covid-19 i les 
víctimes que ha deixat la malaltia, 
i en comença fent un recordatori.

El text parla de "dinamisme, 

competitivitat, innovació, sos-

tenibilitat" per a les estratègies 
de futur per recuperar la vitalitat 
econòmica. I, en l'àmbit nacional, 
aposta per "avançar sense por 

per indrets encara insuficient-

ment explorats". "El diàleg torna 

a estar a l'agenda. S'han superat 

alguns obstacles. Els indults als 

dirigents polítics i socials que 

representen una part de la so-

cietat catalana, el més rellevant. 

Però n’hi ha –i en vindran– més", 
assegura l'alcalde socialista.

Mayoral advoca pel respecte a 
la pluralitat en una Catalunya que 
"guanya quan defineix objectius 
que sumen les mirades i els an-

hels d’una gran majoria de la ciu-

tadania". A més, demana respecte 
"a la nostra llengua, a la nostra 

cultura, a la nostra història. Res-

pecte a la nostra voluntat d’au-

togovern. De construir el nostre 

futur. Ho hem de recordar a les 

institucions estatals i europees".
Finalment, en l'àmbit social, 

reclama respecte a les persones i 
"afrontar amb decisió els pro-

blemes quotidians i de futur de 

la ciutadania des dels governs, i 

també des de la força d'una so-

cietat civil que a Catalunya ha 

liderat sovint moments de re-

presa econòmica i social". i

Jordi Turull serà el 

conferenciant de 

l'Onze de Setembre 

a les Franqueses

LES FRANQUESES. L'exconseller Jordi Turull, empresonat durant més de 
tres anys per la causa del procés, 
serà el conferenciant d'enguany 
a les Franqueses amb motiu de la Diada. Turull impartirà la conferèn-
cia Aprenentatges i reptes d’ençà de 

l'1 d'octubre, que començarà a les 
10.30 h. Enguany, per ampliar l'afo-
rament, la xerrada es farà des de la sala d'actes de Can Ribas. Turull, veí 
de Parets, és llicenciat en Dret. Vin-
culat a la política des de molt jove, Turull va exercir de diputat al Parla-
ment entre 2004 i 2018 i va ser no-
menat conseller de la Presidència el 
2017. Va ser empresonat arran de 
l'1-O acusat de sedició i malversa-
ció. Després de 1.220 dies de presó, 
va ser indultat al juny.

Ofrena al monòlit i sardanes
Després de la conferència, a les 12 
h, hi haurà l'acte institucional al passeig Tagamanent, amb la tradi-cional ofrena floral al monòlit de 
l'Onze de Setembre i les actuacions 
de les corals Xeremella i Cor Ca-
mins. Es tancarà l'acte amb una ba-
llada de sardanes dels Sardanistes 
Franquesins i la Cobla Genisenca. i

Els partits i entitats independentistes preparen 

mitja dotzena d'actes per la vigília de l'11-S

El ban de l'alcalde Mayoral demana "respecte" 

per la pluralitat d'opinions i per als drets del país

Marta Vilaret, al 

Salvador Casanova
L'historiador Diego Sola glossarà la 

figura de Francesc de Perpinyà Sala
La vice-secretària general de 
Drets, Llibertats i Lluita Antire-
pressiva d'ERC, Marta Vilaret, 
participarà a l'acte de lliurament 
del premi Salvador Gasanova, 
que la secció local d'ERC atorga 
anualment a organitzacions que 
hagin aportat valor afegit a la cul-
tura i societat de la ciutat i el país.

Francesc de Perpinyà Sala i Sasala va ser un granollerí benestant, de 
Can Masferrer, membre de la Diputació del General, que el 12 de se-
tembre de 1714 va negar-se a acceptar la rendició de Barcelona da-
vant les tropes borbòniques. Per això va ser embargat i els seus béns no li van ser retornats fins a la pau de Viena de 1725. Per conèixer més 
el personatge, l'historiador Diego Sola –autor d'Una història grano-

llerina amb Pau Farell i El cronista de la China– n'explicarà més detalls 
a l'acte d'homenatge convocat divendres a la Porxada. 

PREMI D'ACCIÓ CÍVICA HOMENATGE AL GRANOLLERÍ QUE NO ACCEPTAVA LA RENDICIÓ

Granollers celebrarà dissabte la Diada Nacional de Catalunya amb la tradicional 

ofrena floral convocada per l'Ajuntament al monument commemoratiu de la 

plaça Onze de Setembre, per part de les entitats i associacions ciutadanes. 

L'acte començarà a les 11 h amb la interpretació de diverses peces musicals, 

a càrrec de Tais Costa, al violoncel, i Enric Riera, al violí; tots dos membres de 

l'Orquestra de Cambra de Granollers. Seguidament es farà la interpretació del 

ball de l'Homenatge, a càrrec de membres de l'Esbart Dansaire de Granollers, 

amb Ariadna Illa i Pere Illa, acompanyats de Marçal Ramon, a l'acordió.

A causa de la situació sanitària, l'acte tindrà l'aforament limitat.

EXPERTS EN 

L’ATRACCIÓ DEL 

TALENT



dj, 9 setembre 2021 13



dj, 9 setembre 202114

Dolors Bassa

Exconsellera i represaliada de l'1-O

–Participa a les voltes a la Porxada con-

vocades cada dimarts des de l'empreso-

nament dels jordis?

–Sí, ho faig per un doble motiu. Per agrair 
que hem tingut el suport tot aquest temps. 
La presó sense el suport de la gent no l'hau-
ríem aguantada i ara intentem respon-
dre-hi. Vaig rebre moltes cartes de gent de 
Granollers que m'explicaven que venien els 
dimarts aquí. I, per altra banda, també hi ha 
un component anímic: quan la gent ens veu 
té una alegria que val la pena compartir.
–Malgrat els indults, però, la repressió 

no s'ha acabat.

–No, en el meu cas l'indult és reversible i 
les penes s'han de recalcular als 3 anys. A 
més, a mi m'impliquen com a responsable 
de l'1 d'Octubre i, a banda de sedició, per 
un delicte de malversació. Per tant, ara hau-
rem d'anar al Tribunal de Comptes. A finals 
d'any sortirà el que hem de pagar de l'1-O, 
tot i que des de la Generalitat no es va gas-
tar ni un sol diner. Tenim la repressió contí-
nua, amb més de 3.000 persones afectades.
–Sí, a banda dels membres del Govern, 

més coneguts, hi ha molta altra gent 

pendent de judici arran del Procés. En 

aquest cas, els indults no solucionen res.

–La millor solució és la via que hem triat, 
que és la taula de negociació. Després de tot 
aquest temps de persistència i esforç, s'ha 
reconegut que hi ha un conflicte polític a 
Catalunya. El següent pas és aquesta taula 
de diàleg, en què creiem relativament, però 
que hem de demostrar que hi som. De fet, 
a l'octubre de 2017 reclamàvem diàleg per 
seguir endavant. Per això, ara hi hem de ser. 
Per si dona resultats i, si no, per demostrar 
al món que nosaltres hem continuat per la 
via pacífica i democràtica.
–Per tant, no hi té gaire esperança dipo-

sitada en aquesta taula de diàleg.

–No gaire, però sí que és un símbol del fet 
que alguna cosa pot canviar. No hi hem de 
creure, però sí que hi hem d'anar amb totes 
les energies. I, d'altra banda, hem d'explicar 
que la repressió no s'ha acabat, que tenim 
els companys a l'exili que haurien de poder 
tornar com més aviat millor. I tenim 3.000 
represaliats i el seu entorn… s'ha d'acabar. 
Per això és molt clara la nostra aposta per 
l'amnistia, i també l'autodeterminació, per-
què la nostra convicció és encara més forta.
–El president espanyol, però, ja ha dit 

que no està disposat a parlar-ne.

–Parlar, forçosament n'haurà de parlar, enca-
ra que no estigui disposat a negociar-ho. Es-

tem pendents de veure què ofereixen davant 
de les nostres propostes que són molt clares.
–Competències i transferències?

–Aquesta taula no és per això i els ho hem 
de demostrar. Ja tenim les taules bilaterals 
amb l'Estat, com qualsevol altra comunitat 
europea. Però, reconegut el conflicte, la tau-
la ha de servir per trobar-hi solucions. Una 
altra cosa és el temps que caldrà. Nosaltres 
tenim les propostes; tinc certa curiositat 
per saber quines propostes tenen, perquè 
de moment no n'hi ha hagut cap.
–La trobada es produirà després de la 

Diada. Pensa que és volgudament poste-

rior a l'11-S en què la mobilització d'en-

guany potser és menor?

–A la Diada sempre demostrem que persis-
tim, que hi som, i això, hi hagi més o menys 
gent, no ha canviat. Sortim d'un temps de 
Covid i les condicions són complicades. Per 
tant, no es pot comparar amb els anys en 
què jo era consellera. De tota manera, per 
l'11 de setembre el poble català sempre 
surt, i demostrarem la nostra persistència. 
De fet, que a les darreres eleccions fóssim 
més d'un 50% demostra que la gent està 
molt decidida, malgrat tots els malgrats.

–Ha passat l'1-O, un anterior mandat mar-

cat per la discòrdia entre els partits inde-

pendentistes i un camí costarut per tornar 

a formar Govern. Com ho va viure des de 

la presó i com veu el futur polític al país?

–A la presó aprens molt a interioritzar tot 
allò que passa, sobretot en el cas de les pre-
ses polítiques com la Carme i jo, que hem 
estat soles. Hem tingut molt temps per re-
flexionar. Entre els presos i exiliats no hi ha 
hagut mai cap problema; al contrari, hi ha 
bona comunicació. Els mitjans han ressaltat 
la part de confrontació i, evidentment, les 
tàctiques dels partits són diferents. Però 
l'objectiu nacional el tenim tots clar, partits 
i organitzacions. Una altra cosa és de qui-
na manera hi arribem. Els partits indepen-
dentistes són diferents i ningú pregunta en 
l'àmbit de l'unionisme perquè hi ha partits 
diferents. No val la pena burxar sobre feri-
des que hi puguin haver.

“En la taula de diàleg hi 
crec relativament, però és 

un símbol del fet que 
alguna cosa pot canviar”

ENTREVISTA

m.e.

Perfil

Dolors Bassa Coll (Torroella de Montgrí, 1959), mestra i psicopedagoga, va arribar a 

la política nacional provinent del món sindical –va ser secretària general de la UGT a 

Girona– i de la base municipal. El gener de 2016 va ser nomenada consellera de  

Benestar, Treball i Família, i després de l'1 d'Octubre, el novembre de 2017, l'Audiència 

Nacional va decretar-ne la presó incondicional i el 2019 va ser condemnada a 12 anys de 

presó i d'inhabilitació. Ara fa dos mesos que va ser indultada. De la presó, assegura

que no hi ha cap aspecte bo, però que les mostres de suport rebudes hi ajudaven, per 

la qual cosa ara volta pel país per agrair-les. Dimarts era a Granollers amb les persones 

que des de 2017 cada dimarts es manifesten contra la repressió a la Porxada.

–Qüestió de tàctica, doncs.

–Sí, de com llegim l'1-O. Crec que tots n'es-
tem orgullosos, pel comportament de la 
gent del nostre país, de la dignitat, de què 
vam aconseguir. Mai ningú es va imaginar 
la repressió que hi va haver.
–Llavors no pensava que podien acabar 

a la presó?

–Abans de l'1 d'Octubre, no, perquè pen-
sàvem que en una societat democràtica 
europea cap govern podia anar a la presó 
per desobeir. De fet, el govern de l'Estat ha 
desobeït moltes lleis. Érem conscients que 
desobeíem per permetre que el poble vo-
tés, però no d'haver fet cap delicte penal.
–La resta del Govern tampoc?

–No. Si més no, el que sí que puc afirmar és 
que no es va parlar mai en cap reunió de 
govern. Si algú ho pensava a títol personal, 
no ho va dir. A partir del 3 d'octubre tot 
es va anar enrarint, i el 10 d'octubre ens 
van dir que hi hauria mediació i, per això, 
el president Puigdemont no declara la in-
dependència. I llavors sí que es complica, 
perquè és el moment en què demanem la 
negociació i no arriba mai. Vam començar a 
veure que la repressió seria forta.
–Es penedeix d'alguna cosa?

–No, en aquells moments no podíem reti-
rar-nos perquè havíem de veure fins on ar-
ribàvem. I, sabent el que sabíem, vam fer el 
millor que podíem fer. Ara, amb la perspec-
tiva de com han anat les coses, veiem que 
ho podríem haver fet millor. 
–Se sent decebuda amb l'entorn europeu?

–Em sento decebuda amb l'Estat espanyol, 
que no és democràtic. Però vam descobrir 
que Europa no és la suma d'uns pobles de-
mocràtics, sinó d'estats... i que les forces 
dels estats passen per sobre de qualsevol 

argument democràtic. Per tant, la fiabilitat 
és amb la justícia europea i no amb els es-
tats... a Exteriors hi tenim l'exministre Bor-
rell, per tant… No és l'Europa social de la 
suma de pobles que molts desitgem.
–I en aquest context, quin creu que és el 

futur polític del país?

–No sóc gens pessimista. La gent que lluita 
per la independència perquè no se li tom-
bin les lleis socials que aprova el Parlament, 
perquè no hi hagi ingerències i es pugui viu-
re millor… Tota la gent que vam estar llui-
tant hi continuem sent. L'altra cosa és si es-
tem en un estat d'ànim positiu com llavors. 
Però qualsevol fet disruptiu ho farà canviar, 
si a la base hi ha solidesa.
–L'horitzó d'un referèndum pactat el 

plantegen al 2030.

–La mesa de negociació és molt important, 
com a eina que hem triat per poder avan-
çar, perquè puguem tenir un reconeixement 
internacional. Els catalans i catalanes con-
tinuen amb la mateixa convicció i tenen el 
diàleg com a bandera. No sortirem de la via 
democràtica. Potser trigarem més del que 
havíem pensat el 2017, però la base hi és, i 
ens en sortirem.
–I pel que fa al futur personal, la inhabili-

tació no només li ha impedit accedir a un 

càrrec públic, sinó també a la seva feina.

–Sí, jo treballava en una escola concertada 
i, com que tinc inhabilitació per a qualsevol 
lloc públic, no hi puc tornar. El meu futur és 
continuar treballant per la independència 
de Catalunya; no estaré a primera línia, però 
hi seré. Tothom sap que les meves convic-
cions segueixen fermes. I continuar en les 
dues vies: la nacional per al dret a l'autode-
terminació, i la social per combatre les desi-
gualtats. i m.eras

Entre presos i exiliats no hi ha

hagut mai cap problema; altra 

cosa són les tàctiques dels partits,

que tenen un objectiu comú
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La cinquena Escola d'Estiu de la 

CUP va aplegar el cap de setmana 

a la fàbrica Roca Umbert cente-

nars de persones que van parti-

cipar en les 26 xerrades i debats 

plantejats, amb uns 700 inscrits 

en total. Entre els participants, la 

diputada al Congrés Mireia Vehí 

i els exdiputats al Parlament Da-

vid Fernàndez, Albert Botran i 

Eulàlia Reguant, qui va aprofitar 

la trobada per reclamar la com-

pareixença "urgent" al Parlament 

del president i vicepresident de la 

Generalitat, Pere Aragonès i Jordi 

Puigneró, per donar explicacions 

de l'acord amb l'Estat sobre l'am-

pliació d'El Prat.

Durant l'Escola d'Estiu dels cu-

paires, Reguant deia que "amb ac-

cions com l'aeroport, el Circuit 

de Catalunya o els Jocs Olímpics 

d'hivern" el Govern s'acomoda en 

la "sociovergència" i s'allunya de 

l'acord d'investidura i de la possi-

bilitat de tenir el seu suport per 

aprovar els pressupostos. "Amb 

aquestes polítiques ens hi tro-

baran de cara", advertia, i re-

cordava la manifestació del 19 de 

setembre.

Amb la compareixença d'Arago-

nès i Puigneró, la CUP vol saber 

"si el que volen és transformar 

estructuralment aquest país 

perquè en futures crisis siguem 

capaços de resistir-les o si el 

que volen és continuar en les 

dinàmiques dels governs de 

Jordi Pujol i Felipe González". 

Les declaracions del Govern so-

bre l'ampliació de l'aeroport d'El 

Prat "no han estat gens clares", 

criticaven tot fent una crida a "tot 

el país" a manifestar-se el 19 de 

setembre contra aquest projecte.

En el mateix sentit s'expressava 

el diputat de la CUP al Parlament 

POLÍTICA LA FORMACIÓ DE L'ESQUERRA ANTICAPITALISTA VA CELEBRAR LA CINQUENA ESCOLA D'ESTIU A LES INSTAL·LACIONS DE ROCA UMBERT

La CUP prepara el nou curs a 

Roca Umbert i vol explicacions 

sobre l'ampliació d'El Prat

XAVIER SOLANAS

TROBADA  L'Escola d'Estiu va fer-se a les instal·lacions de Roca Umbert

La trobada va comptar amb 
700 inscrits i 26 debats

 sobre ecologia, feminisme i 
lluita social, entre altres temes

Dani Cornellà, que presideix la 

comissió d'Acció Climàtica, que 

qualifica el projecte "d'atemptat 

climàtic" que "cal aturar per ga-

rantir el futur del nostre país". 

El cupaire assegurava que la ma-

nifestació del 19 de setembre serà 

l'inici d'una "gran mobilització"

que sostindran fins que els go-

verns català i espanyol decideixin 

"tirar-lo enrere".

De fet, l'ecologisme com a pa-

lanca de canvi i fre a l'emergència 

climàtica va ser un dels temes que 

van plantejar-se a l'Escola d'Estiu, 

que també va apostar per xerra-

des de contextualització històrica 

de l'esquerra independentista, i 

debats sobre la sobirania dins la 

Unió Europea, les potencialitats 

del feminisme, l'auge de l'extre-

ma dreta i l'antifeixisme, la lluita 

de classes i el control social, entre 

altres taules rodones. 

■ Des del Vallès Oriental s'està orga-
nitzant una columna per assistir a la 
concentració del 19 de setembre contra 
l'ampliació de l'aeroport d'El Prat, con-
vocada per la Xarxa de Justícia Climàtica 
amb el lema En lluita pel clima, la salut i 

la vida. L'inici de la columna vallesana es 
convoca a l'estació de la R2 a Sant Celo-
ni per agafar el tren a Barcelona de les 
10.37 h. La columna anirà sumant gent 
a les estacions de Palautordera, Llinars, 
Cardedeu, les Franqueses (10.55 h), 
Granollers (10.59), Montmeló, Mollet i la 
Llagosta per arribar a Sants a les 11.37 h 
i poder-se sumar a les 12 h a la convo-
catòria del carrer Tarragona, entre les 
places Espanya i dels Països Catalans.

UNA COLUMNA 
VALLESANA, A LA 
MANIFESTACIÓ DEL 19

Els nostres cursos gratuïts faciliten 
la formació continuada al llarg 

de la vida amb certificats oficials 
del Departament d’Educació.

Cursos d'idiomes 

Informàtica semipresencial 
   (mèrits per a la funció pública) 

Preparació per a la prova d'accés 
   a Grau Superior semipresencial 

Graduat en Educació Secundària 
   a distància i cursos per aprendre 
   a llegir i escriure 

Vols comunicar-te en anglès 
quan viatgis a l’estranger, 
adquirir agilitat amb el mòbil 
i amb l’ordinador, preparar-te per 
a la prova d’accés a Grau Superior?

INSCRIPCIONS OBERTES 
Truca’ns o consulta la nostra pàgina web per demanar informació.

Centre de formació d’adults

CENTRE DE FORMACIÓ D’ADULTS BELLAVISTA 
C/ Rosselló, 37 (al costat de l'estació de Les Franqueses-Granollers Nord) 

T. 93 840 26 53  ·  agora.xtec.cat/cfabellavista

FORMACIÓ AL LLARG 

DE LA VIDA
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Prevenció de mort sobtada a l’esport. 
     (examen, electro repòs, ecocardiograma 
      Doppler-color, electro d’esforç).

Detecció de cardiopaties hereditàries.
Insuficiència coronària. 
Arrítmies cardíaques.

Dr. Jordi Trias de Bes
CARDIÒLEG TRIASDEBES

Per reservar cites: 

93 871 75 19

o al web: 

www.triasdebes.es

(També visites online 
per video-trucada, whatsApp...)

Consulta de Cardiologia La Garriga 
Ronda Carril, 28 · www.triasdebes.es · drjtriasdebesc@gmail.com

1 H 
GRATUÏT

ACCÉS PER 
A CADIRA 
DE RODESP

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

30/08 José Ramón Andrés Aucejo  68 anys 

01/09 Eusebio Montañés de Sande 58 anys

01/09 Pilar Bringué Pujol  88 anys 

01/09 Mercè Antich Ventura  91 anys 

02/09 Joan Lloreda Pujol   84 anys

02/09 Antonio Pérez Sánchez  88 anys 

02/09 Elena Estellers Perona  88 anys

02/09 Núria Mitjans Arenas  93 anys 

03/09 José Romero Cascales  72 anys

04/09 Maria Surroca Tarradellas  88 anys 

04/09 Rosa Arumí Riera  81 anys 

04/09 Josefa Rodríguez Múrcia  80 anys 

04/09 Luis Vázquez Mallorquín  73 anys 

05/09 Josep Calderó Badal     84 anys 

05/09 Joan Roura Catafal   70 anys

05/09 Juan Alcaide Roldán      71 anys 

05/09 Albert Malet Arrufat  95 anys

06/09 Dolors Montoliu Castells  92 anys

LES FRANQUESES. L'última oficina 

bancària que queda a Bellavista, la 

del BBVA, al carrer Barcelona, 2, 

tancarà les portes definitivament 

el pròxim 26 de setembre. Així ho 

han confirmat fonts de l'entitat, 

que han explicat que l’activitat i 

els serveis de l’oficina de Bellavis-

ta quedaran totalment integrats 

a l'oficina de Corró d'Avall, a la 

carretera de Ribes, 175. "A BBVA 

estudiem cada situació, la tipo-

logia de clients i les necessitats 

en cada lloc, i en funció d'això 

es fixa l'estratègia de la xarxa 

comercial", diuen des de l'enti-

tat. "Els clients utilitzen cada 

vegada més els canals digitals 

i remots, alhora que demanen 

més especialització en serveis 

financers", afegeixen. 

A la pràctica, aquest tancament 

deixarà un barri de 9.000 habi-

tants sense cap oficina bancària 

física, ja que els últims anys també 

han anat tancant altres entitats, 

com CaixaBank, Banc Sabadell o 

humanitzada", lamenta el rec-

tor de la parròquia, Pepe Baena. 

També apunta que molts veïns, 

persones grans i amb dificultats 

per desplaçar-se, "hauran d'anar 

obligatòriament a l'oficina de 

Corró d'Avall, quan per pro-

ximitat i comoditat els aniria 

millor la que hi ha al Lledoner". 

Banco Popular, seguint la mateixa 

estratègia de digitalització. Da-

vant d'això, un grup de veïns del 

barri vinculats a la parròquia van 

convocar dimecres al vespre una 

assemblea per tractar la qüestió 

i estudiar possibles mesures de 

pressió. "L'atenció al client és 

cada cop més digital i més des-

X.L.

SERVEIS EL BBVA VOL CENTRALITZAR TOTA LA SEVA CARTERA DE CLIENTS A L'OFICINA DE LA CARRETERA DE RIBES

A final de mes tancarà l'última
oficina bancària de Bellavista

SENSE SERVEI En pocs han anys han desaparegut mitja dotzena d'oficines

El ple de les Franqueses va apro-

var per unanimitat una moció 

presentada per Imagina Esquerra 

en Comú (IEC) per a l’eliminació 

del cablejat de les façanes dels 

edificis i el soterrament del ca-

blejat aeri. La moció insta l’equip 

de govern a impulsar un pla i un 

conveni amb totes les companyies 

elèctriques i de telecomunicaci-

ons que operen al municipi amb 

l’objectiu d’eliminar el cablejat 

aeri i el soterrament del cablejat, 

especialment en les obres que 

s’executin d’ara endavant. Tam-

bé demana que aquest conveni 

estableixi un calendari d’actua-

cions per eliminar la totalitat del 

cablejat aeri prioritzant les zones 

més conflictives. La moció va ser 

aprovada per unanimitat, i tots els 

grups municipals van coincidir en 

la necessitat d'actuar per millorar 

el paisatge urbà i per garantir la 

seguretat i la qualitat de serveis 

de telefonia i telecomunicacions 

que es presten al municipi.

VIA PÚBLICA

El ple reclama
un pla per eliminar 
el cablejat aeri
i de les façanes

També la parròquia, amb el suport 

de Càritas, ha començat un pro-

grama de voluntariat per ajudar 

les persones grans a desenvolu-

par-se en entorns digitals i apren-

dre a operar amb els bancs o per 

accedir al portal de La Meva Salut. 

"Hi ha una bretxa digital brutal, 

i cal posar-hi remei", diu Baena. 

A més, un grup de veïns també ha 

iniciat una recollida de firmes a 

través del portal Change.org per 

mirar d'evitar el tancament.

L'Ajuntament, per la seva banda, 

té previst abordar la qüestió en la 

junta de govern d'aquest dijous. 

El passat mes de març, el ple va 

aprovar per unanimitat una moció 

de JxLF i el PSC, a instàncies de la 

Unió de Pensionistes, que reclama-

va que es reforcin els recursos que 

ofereixen les entitats bancàries al 

municipi per "cobrir les necessi-

tats dels usuaris en horari d'ofi-

cina". El text feia especial referèn-

cia a la gent gran que no pot accedir 

a les gestions online i que "es veu 

abocada a situacions penoses a 

l’hora d’accedir a les oficines". 

Per això demanava que els bancs 

recuperin sucursals al municipi 

que a causa de la deslocalització 

s’han perdut els últims anys. Mont-

se Vila, aleshores primera tinenta 

d'alcalde, lamentava que "hi ha 

un col·lectiu, el de les persones 

grans, que sovint no saben uti-

litzar correctament els caixers 

i les eines informàtiques". Per 

això, deia, "han de poder conti-

nuar operant amb els bancs de 

forma presencial i segura". X.L.

Els veïns del barri,

amb 9.000 habitants, 

s'hauran de desplaçar

ara fins a Corró d'Avall

Nou dotacions dels Bombers van intervenir dissabte al matí, al 

voltant de les 6.40 h, en l'extinció d'un incendi en un habitatge 

i en el rescat de la família que vivia al pis on es va produir el 

sinistre. Els fets es van produir a la quarta planta d'un edifici 

de sis pisos de la plaça Catalunya de Bellavista. Les cinc per-

sones que viuen al pis afectat –dos adults i tres menors– s'ha-

vien confinat al balcó i van ser rescatades, per la façana, amb 

l'autoescala dels Bombers. La resta de veïns de l'edifici van ser 

desallotjats. El foc va afectar la campana extractora de la cuina i 

el moble superior. Els dos adults van ser atesos i traslladats pel 

SEM a l'Hospital de Granollers arran de la inhalació de fum.

Rescatada per la façana
una família amb foc al pis Dimecres, al voltant de les 14.15 

h, va declarar-se un incendi de ve-

getació de ribera a la llera del riu 

Congost, a l'altura del parc del Fal-

gar. Dues dotacions van treballar-hi 

durant tres hores per extingir el 

foc, que va afectar fins a 3.600 me-

tres quadrats  de superfície. Davant 

d'episodis com aquest, els Bombers 

recorden que l'extrema sequera 

manté elevat el risc d'incendis. 

Crema un marge del 

riu al parc del Falgar

BOMBERS

AMB L'AUTOESCALA Rescatades cinc persones

SUCCESSOS INCENDI A UN HABITATGE DE BELLAVISTA
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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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Dilluns, milers d'alumnes reprendran l'activitat a les aules. Serà el segon curs 

que comencen pendents de les restriccions que marquen els protocols contra 

la Covid, tot i que enguany hi haurà una certa flexibilització respecte del curs 

passat. Amb tot, una de les novetats del curs a Granollers serà la posada en 

marxa dels 'camins escolars segurs i saludables', un conjunt de mesures que, 

a més d'afavorir la seguretat i la salut dels alumnes a les entrades i sortides 

dels centres educatius, són també un pas més en la tan esperada pacificació 

del trànsit a la ciutat. Les mesures –des de la prohibició d'aturar els vehicles 

davant dels centres fins al tall de carrers en determinats horaris, passant per 

la sensibilització de les famílies i el foment de la bicicleta– persegueixen 

un canvi d'hàbits que, a mitjà termini, portin a reduir la dependència del vehicle 

privat. El projecte –que alhora serà un banc de proves per aplicar-la en molts 

altres àmbits de la mobilitat quotidiana– té el suport d'institucions, entitats i 

comunitat educativa. Ara cal també la implicació dels conductors i, en aquest 

cas, de les famílies dels alumnes, per aconseguir que el projecte sigui un

èxit. Perquè al capdavall, la salut ambiental depèn dels hàbits de tots i totes.

ELS COTXES, LLUNY DE L'ESCOLA

Editorial

l Consell de Ministres va apro-

var a finals d'agost el Projecte 

de Llei per a la reforma de les 

pensions fruit de l'acord amb 

els sindicats de CCOO i UGT i la patronal 

en la mesa del diàleg social. L'acord és un 

pas important atès que les anteriors re-

formes es basaven en retallar les pensions 

i, a conseqüència d'això, un major empo-

briment dels i les pensionistes.

El moviment de jubilats i pensionistes, 

en què CCOO és un actor actiu, s'ha mobilit-

zat durant aquests anys per tres objectius: 

la revalorització de les pensions estigues 

lligat a l'IPC, derogar el factor de sostenibi-

litat, que adequava la pensió a l'esperança 

de vida, i, per tant, provocava una disminu-

ció de la pensió que es fixava en el moment 

de la jubilació i, finalment, mantenir la sufi-

ciència i la sostenibilitat del sistema públic 

de pensions amb més ingressos.

Cal recordar que la Llei de les pensions 

de 2013 impulsada pel Govern del PP pre-

veia un augment del 0,25% i el denominat 

factor de sostenibilitat que, com s'ha dit, 

retallava la pensió en funció de l'espe-

rança de vida i, alhora, apostava per fer la 

transició d'un model de pensions públic 

L'acord de pensions, 
una magnífica notícia

i universal a un altre model de “capitalit-

zació”, on cadascú estalvia la seva pròpia 

pensió, font de negoci per a fons financers 

i empreses d'assegurances, sense garantir 

així en un futur el nostre model de sistema 

públic de pensions.

Doncs bé, l'acord actual garanteix el 

manteniment del poder adquisitiu de les 

pensions mitjançant la revalorització anual 

basant-se en l'IPC i, en cas d'un IPC negatiu, 

garanteix que la pensió no baixi. També es 

deroga el maleït factor de sostenibilitat que 

tenia l'objectiu d'empobrir les pensions.

L'acord garanteix unes pensions soste-

nibles. Hi ha el compromís per culminar la 

plena implementació del principi de sepa-

ració de despesa i de forma addicional el 

Govern de l'Estat aportarà uns ingressos 

entorn dels 22.000 milions d'euros per 

sanejar les comptes de la Seguretat Social.

En definitiva, aquest acord ofereix so-

lucions als i les pensionistes d'avui, però 

també pels futurs i futures pensionistes, ja 

que l'acord va dirigit a articular un siste-

ma de protecció suficient per a les prope-

res generacions.

Les mobilitzacions que hem fet durant 

aquests anys no han estat en va; hem acon-

seguit els objectius que hem anat reivindi-

cant i fruit també de la concertació social 

que ha permès un consens social i polític. 

Mobilització i diàleg són les nostres armes 

per seguir avançant en la millora de les con-

dicions de vida de la classe treballadora.

E

XAVIER HERNÁNDEZ
Secretari General de Pensionistes i 

Jubilats de CCOO Vallès Oriental 

CIBERACTIVITAT Segueix-nos a @DiariSomGRN

Les veïnes i veïns de Granollers 
ho hem patit tota la nit. Ja n'hi ha prou!! 
@govern @Circuitcat_cat . Això és 
vetllar per la ciutadania i el medi ambient? 
24h! Nit i dia. Fins al capdamunt!

Mercè @MerceZamora1 Ferran @FerranGL

Jo visc a Tres Torres. Ho he sentit [en referència 

a la piulada anterior], però em sembla exagerada 
la crítica. Estem parlant de 2 nits a l'any. No he 
vist ningú queixar-se de la contaminació acústica 
dels concerts a l'avinguda del Parc per festes.

una magnífica notícia

que comporta aquella baixada, però no ho 

faig. Després de tants anys i vist el què he 

vist, aquestes coses ja no m'escandalitzen 

gens, fins i tot i malgrat el perill, les obser-

vo amb una mena de somriure als llavis tot 

recordant històries antigues d'en Tom i en 

Huckleberry a la riba del Mississipí. Ara i 

a mi, hi ha moltes altres coses que m'es-

candalitzen: les despeses en armament; 

els polítics que justifiquen les seves incon-

gruències miserables amb allò de “fer po-

lítica”; moltes minutes i comissions, molts 

aranzels (un dia concretarem més); la 

vergonyosa actitud d'artistes i polítics que 

s'autoanomenen d'esquerres i són més 

conservadors que en Duran, en Roca o en 

Cambó; tots aquells que utilitzen la frase: 

“jo no soc racista, però...”; les depressions 

pel canvi d'empresa d'en Messi, la mort a 

la Mediterrània i, també, la mort de la Me-

diterrània...

La llista podria continuar, com ho fa la 

nit mentre el pirata baixa fort, a tomba 

oberta cap a la rotonda de l'Hospital, desa-

fiant tot el que es pot desafiar per aconse-

guir portar a casa un grapat d'euros o per, 

què sé jo?, assaborir una cervesa en un bar 

qualsevol de la perifèria.

Avui, deu ser el meu estat d'ànim, però a 

Granollers no li trobo cap atractiu i potser 

aquesta falta d'atractiu és l'únic que li que-

da en aquesta meva, trista, bruta i deserta 

ciutat blanca, blava, grisa i d'aforament li-

mitat.

Ja inventarem, més endavant, articles de 

coloraines. Ara no toca.

empre m'ha agradat mirar la 

lluna d'agost entre els arbres 

d'aquest turó tunejat, brut i orfe. 

O, potser, més que la lluna d'estiu 

el què m'agrada són els dies de vacances, 

llevar-me quan em vingui de gust i viure 

sense les obligacions que ens podreixen a 

poc a poc, any rere any. Passar-me de fre-

nada al llit i caure en aquells somnis mis-

teriosos que costa tant d'adjectivar. Pensar 

a tornar enrere i liderar la revolució de les 

granotes, de les orenetes, de les magnòlies 

antigues o de les parets acolorides de blas-

fèmies. Viure surfejant totes les onades 

que ens han atrapat durant aquest temps 

miserable de vacunes rivals, de covards 

insolidaris, de respiradors, de pèrdua d'ol-

facte i de mort, de molta i de massa mort 

vulgar. Però no cal insistir en el bitxo i les 

seves mutacions, se n'ha parlat massa i es-

tem més cremats que els boscos grecs. Qui 

més qui menys s'ha convertit en un epide-

miòleg expert, en un futur ministre de sa-

nitat, en un Nobel de medicina, en defini-

tiva, en un impertinent borinot de collons.

La nit de Granollers és, a mitjans d'agost, 

encara més deserta que mai, aquí dalt no-

més queda el lladruc d'algun gos, un ros-

sinyol que no ha marxat a França, un eri-

çó simpatiquíssim i els escarabats d'un 

negre metàl·lic que regnen el submón de 

les clavegueres. Com tot sovint, per la car-

retera de Cardedeu i des de la deixalleria, 

s'acosta un d'aquells pirates de la nit en-

filat damunt d'un carret de supermercat 

carregat de tot, ho fa pel mig de la carre-

tera en plena foscor i desafiant qualsevol 

vehicle que el pugui deixar rebentat a la 

cuneta, escolto el soroll metàl·lic i miro 

com s'acosta mentre recordo l'època de les 

baixades per Ausiàs March amb artefactes 

de ferro fets per nosaltres. Allò, però, era 

pura diversió. Passa pel meu costat, el sa-

ludo i em torna la salutació, potser m'hau-

ria d'escandalitzar i fer-li saber el perill 

S

QUIN ESCÀNDOL

SANTI MONTAGUDDes del balcó

Hi ha moltes altres coses 
que m'escandalitzen, com 

la vergonyosa actitud d'artistes 
i polítics que s'autoanomenen 

d'esquerres i són més conservadors 
que en Duran, en Roca o en Cambó



dj, 9 SETEMBRE 2021 21REDACCIONAL

Aquest setembre s’inicia el perío-

de de pagament de l’impost sobre 

les emissions de diòxid de carboni 

(CO2) dels vehicles de tracció me-

cànica, un tribut propi de la Ge-

neralitat, alineat amb la fi scalitat 
verda i sostenible que es promou 

des d’Europa per lluitar contra el 

canvi climàtic. L’impost, que ges-

tiona l’Agència Tributària de Cata-

lunya (ATC), s’aplica a turismes, 

furgonetes i motocicletes sobre la 

base de les emissions de CO2 del 

2020. 

Finalment, per a l’exercici 2020, 

han quedat subjectes a l’im-

post 1.650.342 contribuents i 

2.267.168 vehicles, que es preveu 

que generin una recaptació de 

65.969.630,04 €, la qual es desti-

narà íntegrament i a parts iguals 

al Fons climàtic i al Fons del pa-

trimoni natural, amb l’objectiu 

d’invertir en accions de millora 

de l’entorn i del transport públic, 

fomentar les energies renovables 

i els vehicles nets, i impulsar la 

mobilitat sostenible, la gestió dels 

parcs naturals i la recerca.

Un cop acabada la resolució 

d’al·legacions, l’1 de setembre 

El període de pagament de l’impost sobre el 
CO2 dels vehicles comença aquest setembre

> EL TRIBUT DE LA GENERALITAT S'ALINEA AMB LA FISCALITAT VERDA I SOSTENIBLE QUE ES PROMOU DES D'EUROPA CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC

s’ha publicat a la seu electrò-

nica de l’Agència Tributària de 

Catalunya el padró defi nitiu dels 
vehicles amb quota a pagar per 

l’impost i s’ha iniciat el període de 

pagament, que es pot fer en línia 

des de la mateixa seu, accedint-hi 

amb l’idCAT Mòbil (o altres siste-

mes d’identifi cació digital) o amb 
NIF i matrícula.

A partir del mes d’octubre, quan 

el contribuent rebi la notifi ca-
ció amb la carta de pagament on 

consta la quota que ha de pagar, 

també en podrà abonar l’import a 

través de les diverses vies dispo-

nibles: la seu electrònica de l’ATC 

atc.gencat.cat/impostco2; el telè-

fon 012; L’ATC us truca: 93 551 51 

51; les entitats fi nanceres col·la-
boradores: atc.gencat.cat/bancs, i 

les ofi cines de Correus.
Les persones que van domiciliar el 

pagament abans del 15 de juliol i 

es van subscriure a la notifi cació 
electrònica, gaudeixen d’un 2% de 

bonifi cació de la quota i rebran un 
càrrec en compte el dia 5 de no-

vembre. A partir d’ara, es pot con-

tinuar domiciliant el pagament de 

l’impost per a l’exercici 2021 i els 

posteriors. ❉

Segons el padró defi nitiu, publicat l’1 de setembre, hauran d’abonar el tribut més de 2,2 milions 
de vehicles, que corresponen a 1,6 milions de contribuents

FREEPIK

☞ Per saber-ne més, visiteu el web impostco2.gencat.cat

QUI TRIBUTA PER L'IMPOST?
Estan obligades a tributar per l’impost sobre les emissions de CO2 les persones (físiques i ju-

rídiques) que siguin titulars d’un vehicle (turisme, furgoneta o motocicleta) amb domicili fi s-
cal a Catalunya el 2020. I, també, les persones jurídiques sense residència fi scal a Catalunya, 
però que hi tinguin un establiment, sucursal o ofi cina i vehicles registrats durant el 2020. 
Estan exempts de tributar els vehicles 100% elèctrics, els ciclomotors, els camions o vehicles 

de més de 3,5 tones, els autocars i els vehicles autoritzats a transportar més de 9 persones 
(incloent-hi el conductor). Els vehicles amb matrícula de vehicle històric i els vehicles clàs-

sics gaudeixen d’una bonifi cació del 100% de la quota íntegra i, per tant, tampoc tributen.

L’Agència Tributària de Catalunya posa a disposició de la ciutadania i els contribuents els 

canals d’atenció següents:

� Seu electrònica de l'ATC: consulta del padró i tota la informació sobre l'impost, pagament, as-

sistent virtual, domiciliació de l'impost i altres tràmits relacionats atc.gencat.cat/impostco2

� Telèfon 012. Consultes de caràcter general.

• Telèfon 93 551 51 51. Assistència en la consulta del padró, pagament i altres gestions re-
lacionades amb l'impost.

• Ofi cines de l’ATC. Únicament amb cita prèvia. Cal demanar-la a través del telèfon 93 551 
51 51.ATC

EMBÚS DE TRÀNSIT. L'impost s'aplica a turismes, furgonetes i motocicletes sobre la base de les emissions 
de diòxid de carboni (CO2) de l'any 2020
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Des de 1987
La garantia per a empreses 
i candidats

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

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

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

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

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

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

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

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

Nivel Alto de Inglés.

Classifi cats
PER ANUNCIAR-TE EN AQUESTA SECCIÓ: PUBLICITATDIARISOM@SOM.CAT

IMMOBILIÀRIA

CESSIÓ

SE COMPRA COLECCIONISMO

Andrés Nateras       654 80 76 11

Monedas, billetes, sellos, figuras Swarovski, antigüedades, colecciones y herencias.

SERIEDAD, DISCRECIÓN Y PAGO EN EFECTIVO

industrial,notificación de incidencias, 

mini del paquet Office. Nivell Català Alt. Es 
responsabilitzarà de la Gestio diària de 
les finques, així com el tracte amb clients 
(reunions). Disponibilitat horària. Horari 
oficina: De dilluns a dijous: de 9 a 13.30 h 
i de 16 a 19 h. Divendres de 8 a 15 h. (Més 
aprox. 2’5 hores en reunions setmanals 
fora d’horari que es facturaran a part del 

són escassos. Persona autosuficient en la 

comunicatius i amb mà esquerra. S’ofereix 
contracte per substitució de 6 mesos. 

En dependència del Cap d’Obres, les se
ves fucnions principals seràn: Assistir al 
Cap d’Obra, transport del material a les 

de Barcelona), seguiment de l’obra, re

cessitat de formació específica, valorant 
certa experiència en el món de la cons
trucció (es valorarà tenir vigent el curs en 

trucció). Candidats/es dinàmics, autosu
ficients, responsables, polivalents, i amb 
ganes de creixement. S’ofereix contracte 
directe amb l’empresa (6 m+indefinit). 
L’empresa facilita vehicle per al transport.

ESTUPENDO PISO ZONA DE LA ESTACIÓN DE FRANCIA. 
PARQUING INCLUIDO! CONSTA DE 90 M2, REPARTIDOS EN 4 HABITACIONES (2 DOBLES), 
COCINA OFFICE EQUIPADA CON LAVADERO, BAÑO COMPLETO CON DUCHA Y COMEDOR 
DE 20 M2 CON SALIDA A BALCÓN. CALEFACCIÓN DE GAS NATURAL. FINCA CON 2 ASCEN

ESPECTACULAR CASA INDEPENDIENTE EN VENTA EN LA 
ZONA DE TERRA ALTA. OBRA VISTA (PAREDES DE POLIURETANO) CON JARDÍN Y PISCINA. 
CONSTA DE 380 M2 CONSTRUIDOS EN PARCELA DE 490 M2. GARAJE DE 140 M2.

RECIBIDOR, COCINA OFFICE EQUIPADA, 2 HAB. DOBLES, BAÑO COMPLETO CON DUCHA Y 
BAÑERA Y COMEDOR DE 50 M2 CON CHIMENEA. 

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

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

PISO EN MOLLET. Can Bor-
rell. Ref. JV14342. Piso re-

formado con parking en la 
fi nca. 111 m2, cuenta con 
4 habitacions y 2 baños. 
Suelo de parqué, ventanas 
de aluminio. CEE: E. Precio. 
225.000 €. Tel. 93 579 33 33.

MARTORELLES. Ref.JV14333. 
Piso reformado diseño rús-
tico, 2 hab., baño, cocina, 
salón-comedor, parquet, 
ventanas aluminio, ca-
lefacción. Parque priva-
do comunitario. CEE: E. 
150.000 €. Tel. 93 579 33 33.

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

IMMOBILIÀRIA

VENDA

SE NECESITA AUTÓNOMO 
PARA VALLÈS ORIENTAL. 

FONTANERO, ELECTRICISTA Y ALBAÑIL. 

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

LA CASA AGENCY
c. Girona, 183, local A · Tel. 93 781 94 92 · 08401b@lacasa.net · Granollers

c. Rec, 8-10 · Tel. 93 887 20 95 · 08402b@lacasa.net · Granollers

c. Mogent, 8 · Tel. 93 655 33 53 · 08170a@lacasa.net · Montornès del Vallès

L'APARADOR

DE LA SETMANA

La immobiliària La 

Casa Agency estrenava 

el passat 6 d'agost nou 

despatx al carrer del 

Rec, que substitueix la 

seu del carrer Sant Jo-

sep de Calassanç. Un es-

pai cantoner, més gran, 

cèntric i lluminós, amb 

una decoració moderna 

i agradable i que dis-

posa a més d'un ampli 

espai per a formacions, 

clar exponent del crei-

xement que ha experi-

mentat la franquícia. Un 

creixement que es refermarà amb l'obertu-

ra al gener d'una tercera delegació a Gra-

nollers, en aquest cas a l'àrea de la Font 

Verda-la Torreta-Tres Torres. Al capdavant 

hi ha persones amb dues dècades d'experi-

ència en el sector i amb clara orientació al 

client en un mercat que reclama professio-

nalitat. "El mercat durant la pandèmia té, 

en el nostre cas, una tendència a l'alça 

i ens afavoreix formar part d'una xarxa 

La immobiliària La Casa Agency
estrena nova delegació al carrer del Rec

de 60 delegacions a tot Espanya, ja que 

el 75% de les operacions es tanquen 

per intercanvi amb altres oficines de 

La Casa", destaca Agustí Salgado. L'efecte 

expulsió de Barcelona i el teletreball fan 

que sobretot tinguin més sortida habitat-

ges de menys de 20 anys d'antiguitat amb 

construcció exterior i terrassa, remarca 

Salgado, que destaca el fet que La Casa dis-

posi de "departament financer propi".
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Els locals d'oci nocturn acumulen 

gairebé un any i mig d'inactivitat. 

Actualment, de fet, és l'únic sector 

que es manté totalment tancat gai-

rebé des de l'inici de la pandèmia. 

Al juny, i durant poc més d'un cap 

de setmana, es va permetre l'ober-

tura de sales de ball i discoteques, 

però ràpidament el Govern va fer 

marxa enrere. Malgrat la llarga 

llista de restriccions que havien de complir locals i clients, la flexi-
bilització de l'oci nocturn per Sant 

Joan va ser considerada una de les 

causes de l'augment de contagis 

de la cinquena onada. Des d'ales-

hores, sales de ball i discoteques 

continuen tancades, mentre que 

pubs i cerveseries han de tancar 

l'activitat a les 00.30 h.

Sara Guix, responsable de la dis-

navû

TERRASSA  La sala Navû, al Ramassar, ha obert aquest estiu com a bar

LLEURE  BARS MUSICALS, SALES DE BALL I DISCOTEQUES ES MANTENEN TANCADES GAIREBÉ DES DE L'INICI DE LA PANDÈMIA 

coteca 2046, al polígon Jordi Camp, lamenta que fins ara "no s'hagi 

trobat cap alternativa, com sí 

que ha passat en altres àmbits", 

per garantir la supervivència del 

sector i per oferir un "oci segur 

als joves que no siguin els bo-

tellots al carrer". Considera que 

l'oci nocturn no és gaire diferent 

d'un festival de música –"aquest 

estiu se n'han celebrat molts ar-

reu"–, i que, si es volgués, es po-

dria trobar la manera de recuperar 

l'activitat, fent tests d'antígens a 

les portes o deixant entrar només 

les persones vacunades. "Vam fer 

una enquesta entre els nostres 

clients i vam veure que el 80% 

ja estan vacunats", diu Guix, qui 

aposta per "pautes clares que es 

puguin complir".

Una altra discoteca de la ciutat, 

Navû, al polígon del Ramassar, va 

optar fa uns mesos per sol·licitar 

un canvi de llicència d'activitat. Pri-

Els locals d'oci nocturn volen
poder reobrir "amb seguretat"

La Gran Fira al Carrer, el 18-SLa plantilla valida l'acord per tancar Sandoz el 2024
La previsió meteorològica per dissabte passat

va portar Gran Centre Granollers i Comerçde Dalt a ajornar la Gran Fira al Carrer fins
al dissabte 18 de setembre. Serà llavors quan

uns 65 comerços i serveis sortiran al carrer. 

El 77,9% de la plantilla de Sandoz, a les Franqueses, ha ratificiat l'acord a
què van arribar al juliol la direcció de l'empresa i els sindicats per tancar la planta franquesina el 2024. L'acord preveu la recol·locació de fins a 84 
treballadors a la planta que el grup té a Palafolls, possibles trasllats a altres 

centres del Grup Novartis i el compromís per gestionar 77 prejubilacions.

ECONOMIA

mer va reconvertir-se en bar musi-

cal durant un mes, i, posteriorment, 

en bar, de manera que ara pot obrir fins a les 00.30 h amb taules bai-
xes i música ambient, sense pista 

de ball. "Ens hem buscat la vida 

per sobreviure", diu Martí Pou, 

responsable del local. "Ens hem 

anat adaptant a les necessitats 

de cada moment, i, a diferència 

d'abans, ara servim menjar". 

L'objectiu, diu Pou, és "mirar de no 

perdre el contacte amb els clients 

i posar facilitats perquè la gent 

continuï venint". Alhora, és parti-

dari de reobrir el sector amb la mà-

xima seguretat: "La gent continua 

sortint igual; fa festes a casa seva 

o al carrer i agafa mals hàbits". 

Per això, diu, "seria millor reobrir 

l'oci nocturn, regulat i amb tots 

els protocols de seguretat que 

calgui". "Ara ja estem acostumats 

a dur mascareta i a mantenir dis-

tàncies, i tots ho faríem bé", diu.

Al 2046, en canvi, han descartat 

un canvi de llicència, tot i que tam-

bé l'han arribat a estudiar. "No ens 

plantegem un canvi de llicència 

–ara és una sala d'espectacles–, 

perquè la nostra filosofia és la de 
la festa, el ball i la diversió", diu 

Guix, qui també lamenta que els 

ajuts que ha rebut el sector "són to-

talment insuficients" per les des-peses fixes que generen els locals. 
En tots dos casos, els respon-sables dels locals confien que en 

poques setmanes, amb el 70% 

de la població vacunada i amb la 

incidència de la Covid a la baixa, 

"tindrem més marge per exercir 

almenys de bars musicals, més 

enllà de les 00.30 h, i recuperar 

els espais interiors". i x.l.

El TSJC va rebutjar la setmana passada les mesures cautelars plantejades per la 

patronal del sector per reobrir ja l'oci nocturn més enllà de les 00.30 h. El sector havia 

reclamat poder reobrir a l'aire lliure fins a les 3.30 h i que la restauració ho fes fins  

a la 1. Pel que fa als locals interiors, plantejava poder obrir amb un sistema d'accés 

mitjanant un test d'antígens negatiu. El tribunal, però, va apuntar que la incidència 

del virus encara és massa elevada per flexibilitzar les restriccions, i que les dades de 

la pandèmia "justifiquen l'adopció de les mesures de salut pública necessàries 

per controlar i evitar l'increment de contagis i d'ingressos hospitalaris". Així, 

almenys fins aquest dijous, els espais interiors en l'oci nocturn continuen tancats

al públic; no es permet el ball a la pista; els grups han de ser limitats a 10 persones i 

l'hora de tancament de pubs, cerveseries i terrasses exteriors es manté a les 00.30 h.

Rebutjat el recurs del sector

El grup promotor d'actius logístics 

i industrials VGP ha comprat una 

parcel·la de 15.000 metres qua-

drats al polígon Coll de la Manya. 

L'operació s'emmarca en l'estra-

tègia de l'empresa d'expandir la 

seva cartera de producte a l'Estat, 

on compta amb més d'un milió 

de metres quadrats de sòl net re-

partit en vuit parcs empresarials. 

A Catalunya, la companyia té una 

superfície total construïda de més 

de 75.000 metres quadrats. La par-

cel·la de Granollers, situada en sòl 

urbà consolidat d'ús industrial i 

logístic, té capacitat per acollir un 

edifici de 9.000 metres quadrats, 

així com una superfície addicional 

d'oficines modulable a les necessi-

tats de l'operador. La parcel·la és 

al costat de l'autovia C-17 i a prop 

del VGP Park Lliçà d'Amunt. De fet, 

el grup belga va entrar al mercat 

català el 2016 amb l'adquisició 

dels terrenys industrials del parc 

de Mango, actualment el VGP Park 

Lliçà d'Amunt, amb referències 

d'operadors com el centre de dis-

tribució mundial de Mango, Biokit, 

DistriCenter, Luis Simoes, Vivace, 

Noatum, Picking Farma, Mold- 

stock, Buddy i Coats/Gotex. D'altra 

banda, la companyia també ha ad-

quirit una parcel·la de 20.000 me-

tres quadrats a Martorell, ben co-

municada amb el port, l'aeroport i 

vies principals com l'A-2 i l'AP-7. 

EMPRESES

El grup VGP,

promotor d'actius 

logístics, creix

al Coll de la Manya
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L’expert respon

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

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

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

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

GRANOLLERS

www.cronda.coop

Herència o donació 
en vida?
Sovint i és recurrent, a l’hora  
de repartir o traspassar els 
seus béns moltes persones 
dubten si és millor fer dona-
ció, traspassar-los en vida, o 
bé deixar-los en testament i 
traspassar-los un cop el seu 
propietari és difunt. La pre-
gunta recurrent és: herència 
o donació en vida? 

D’entrada, dir que, tant la do-
nació en vida com l’herència 
estan subjectes a l’impost 
de successions i donacions i 
si el que es dona o hereta és 
un bé immoble aquest tam-
bé està subjecte a l’impost 
de plusvàlua (un impost que 
grava l’increment de patri-
moni del bé quan algú el rep
ja sigui per herència com 
per donació. Es tracta d’un 
impost municipal  variable 
i que es calcula per unes 
taules referenciades al valor 
dels immobles segons les 
ciutats i barris).

Aquests impostos són dife-
rents en funció de la comu-
nitat autònoma on es visqui,
doncs és un impost trans-
ferit. Si ens centrem a Cata-
lunya, podem dir que amb 
la regulació fiscal actual és 
millor deixar els béns en 
testament que fer una do-
nació dels mateixos, doncs 
les donacions no tenen les 
reduccions que tenen les 
herències.

En el cas dels fills o filles, es 
pot valorar la donació d’un 

habitatge o diners per com-
prar-la, tenint en compte  
que ha de ser primer habi-
tatge, que existeix un límit 
d’edat i un topall d’ingressos.

Tot i això hi ha persones que 
prefereixen deixar-ho tot 
lligat i fer donació, malgrat 
sigui actualment, i en el cas 
de Catalunya, més car. I ho 
prefereixen per tal que els 
seus hereus no tinguin pro-
blemes, però és convenient 
tenir en compte, que és molt 
millor donar béns concrets 
a persones concretes. No és 
convenient donar en usde-
fruit (el donant cedeix la ti-
tularitat de l’habitatge però 
es reserva l’ús i gaudi del 
mateix). I, el que creiem que 
és més important: escriure 
i establir si aquesta dona-
ció serà col·lacionable o no,  
vol dir si se li descomptarà 
a l’hereu de la seva part de 
l’herència. Doncs de vega-
des es desconeix que les 
donacions fetes pel difunt, 
tenen conseqüències pels 
seus hereus si s’han fet els 
últims anys abans de la seva 
defunció.

A priori, doncs, l’opció de 
l’herència és la menys cos-
tosa que la de donar, però 
potser no sempre ha de ser 
la més convenient. Des de 
Col·lectiu Ronda, experts en 
dret de successions estudi-
em cas per cas i els analit-
zem per arribar a la millor 
decisió. 

Aquests impostos són diferents en funció de la 
comunitat autònoma on es visqui, doncs és un 
impost transferit. 

“ “

L'agost ha registrat un dels majors 

descensos de l'atur dels últims 

anys. Al conjunt de la comarca hi 

ha ara 22.090 persones registra-

des a les Oficines de Treball (OTG), 

409 menys que el mes anterior 

(-1,82%), i 4.441 menys que fa just 

un any, al punt àlgid de la pandè-

mia (-16,7%). Des del juny, la co-

marca ha reduït el nombre d'atu-

rats en 1.411 persones.

Per municipis, Granollers va 

tancar el mes amb 3.592 aturats, 

81 persones menys que el mes 

anterior (-2,2%), mentre que el 

descens del juliol respecte al juny 

va ser de 369 persones (-9,1%). 

Respecte a un any enrere, ara hi 

ha un 18,7% de desocupats menys 

–l'agost del 2020 hi havia 4.418 

persones registrades a l'OTG–. A 

les Franqueses, el nombre d'atu-

rats és ara de 1.157 persones, 7 

menys que al juliol (-0,60%), quan 

el descens respecte al juny va ser 

de 70 persones  (-5,7%). Respecte 

a l'agost de l'any passat, el descens 

ha estat de 176 persones (-13,2%).

Alerta dels sindicats
Sindicats com la UGT alerten que, 

si bé la reactivació del turisme, 

l'hostaleria, la restauració i el co-

merç han facilitat la reducció de 

l'atur a l'agost, la tendència pot ser 

la contrària al setembre justament 

perquè la nova contractació d'es-

tiu ha estat molt parcial i temporal. 

També denuncien que a l'agost hi 

ha hagut un gran descens de cotit-

zants a la Seguretat Social, fet que 

s'explica, entre d'altres, perquè 

"moltes empreses s'estalvien 

els salaris d'aquest mes aco-

miadant els seus treballadors 

i treballadores temporals per 

tornar-los a contractar al se-

tembre". Davant d'això, la UGT del 

Vallès Oriental reclama "superar 

el model basat en la precarietat, 

la temporalitat i la parcialitat, 

que fomenta la pobresa labo-

ral, la subocupació i l'economia 

submergida i perpetua la latent 

desigualtat de gènere".

OCUPACIÓ LA TAXA DE DESOCUPACIÓ ALS DOS MUNICIPIS SE SITUA AL VOLTANT DEL 12%

Constant descens de
l'atur durant juliol i agost

Cobertura

Segons l'Observatori-Centre d'Estu-
dis del Consell Comarcal, el 45,3% de 
les persones aturades a la comarca no 
percebien al juny cap mena de presta-
ció per desocupació. La xifra és força 
més alta que la del mateix període de 
l'any passat, tot i que aleshores moltes 
persones estaven directament afecta-
des per un ERTO, de manera que sí que 
tenien cobertura. Actualment, el total 
de prestacions és de 13.188, el 56,4% 
del qual són dones. Pel que fa a l'evo-
lució de les prestacions per desocupa-
ció, l'any 2009 es va iniciar una etapa 
de progressiva reducció de prestaci-
ons en un context d'augment de l'atur, 
tendència que va canviar a partir del 
2015 pel descens del nombre d'aturats. 
Des del 2020, l'atur s'ha mantingut de 
nou força per sobre dels anys de bo-
nança econòmica, i darrerament s'ha 
reprès la tendència a la baixa en la co-
bertura mitjançant prestacions.

Granollers té ara 826
aturats menys que fa just 
un any; i les Franqueses, 
176 persones menys

UN 45,3% DELS 
DESOCUPATS NO
REP CAP PRESTACIÓ

Els viticultors de la DO Alella, de 

la qual formen part municipis va-

llesans com Granollers, la Roca, Vi-

lanova o Montornès, preveuen una 

verema "excepcional" en qualitat 

i quantitat aquest any. Al celler de 

Can Roda de Martorelles, per exem-

ple, van començar a veremar fa 

dues setmanes. Van començar per 

les varietats més primerenques, 

com el Chardonnay i el Muscat, i 

aquesta setmana tenien previst ve-

remar alguna vinya més vella que 

ja comença a estar més madura. 

L'enòleg del celler, Enric Gil, ex-

plica que el bon temps de les úl-

times setmanes ha estat clau per 

iniciar la verema: "Les setmanes 

amb tanta calor la vinya perd ai-

gua i concentra els sucres. Això 

no vol dir que el raïm estigui 

madur del tot, però sí que fa el 

grau per poder collir-lo". Gil afe-

geix que, "si res no es torça, que 

tot pot passar, enguany serà 

La DO Alella preveu
una verema "excepcional 
en qualitat i quantitat"

una molt bona anyada, tant en 

quantitat com en qualitat". "Els 

senglars i els ocells, que sempre 

ens afecten, enguany ens estan 

respectant bastant".

DO 100% ecològica
A Can Roda la producció estimada 

per enguany rondarà els 70.000 

quilos, un 85% més que l'any pas-

sat. D'altra banda, l'evolució del 

mercat i la major consciència eco-

lògica dels últims anys ha portat el 

celler a afrontar el repte de treure 

una línia de vins ecològics: "To-

tes les vinyes que hi ha dins la 

finca de Can Roda (7 hectàrees) 

són certificades ecològiques, i 

la resta que tenim (15 hectàre-

es) estan en reconversió, que és 

un procés de 3 anys", apunta Gil, 

qui afegeix que "la DO Alella in-

sisteix molt a tots els viticultors 

per aconseguir que sigui la pri-

mera DO 100% ecològica". A.M.

ARXIU

RAÏM MUSCAT Blanc i negre

■ Coincidint amb l'inici de la verema, 
Unió de Pagesos ha alertat del preu 
del raïm i el vi i ha demanat als cellers 
"responsabilitat i coherència" en els 
preus de compra del raïm. El sindicat 
alerta que l'actual situació de mercat 
del vi no justifica que els cellers paguin 
el raïm i el vi als mateixos nivells del 
2020 i del 2019, al voltant dels 0,30 €/
kg, i proposa que el preu sigui d'acord 
amb la qualitat de les DO.

UNIÓ DE PAGESOS 
ALERTA DELS PREUS
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ESPORTS
Belén García, 8a a les W SeriesCarlos Viver ja no és seleccionador espanyol
La pilot Belén García se situa vuitena classificada 

de la general de les W Series després de la cursa 

al circuit de Zandvoort, als Països Baixos. La 

vallesana manté opcions per acabar entre les 

cinc millor classificades de la fórmula. 

Carlos Viver ha deixat de ser el seleccionador femení d'handbol 

d'Espanya. Segons ha comunicat la Reial Federació Espanyola 

d'Handbol, el president de l'ens federatiu Francisco Blázquez i 

l'entrenador es van reunir després del 9è lloc als Jocs Olímpics 

de Tòquio i "van coincidir en la necessitat d'un nou revulsiu". 

El KH-7 Granollers iniciarà la Lli-

ga Guerreres Iberdrola dissabte a 

la pista de l'Elx amb un nou títol 

al sac, la Supercopa de Catalunya. 

L'etapa de Salva Puig arrenca amb 

un nou títol per a les vitrines gra-

nollerines, que ja encadenen nou 

trofeus de la copa catalana. A més, 

és l'equip dominador del trofeu en 

10 edicions. Enguany, el KH-7 s'ha 

trobat davant d'un conjunt també 

de la Divisió d'Honor, el Sant Quir-

ze –tot i que ha acabat d’ascen-

dir–, i novament s'ha quedat amb 

el trofeu, amb una clara victòria, 

per 31 a 23.  

El Granollers ha complert amb 

el paper de favorit en la final i s'ha 

vist, clarament, durant la primera 

meitat. Les vallesanes van sentir 

la resistència del Sant Quirze fins 

al 7 a 4, i aleshores van encadenar 

un parcial de 6 a 0, que va trencar 

la final (13-4). Ona Vegué, que ha 

estat l'MVP de la final, va estar 

molt encertada de cara a porteria 

–va marcar 7 gols– i va tenir l'ajut 

de Guarieiro –màxima anotadora 

amb 9 encerts a porteria–, que 

va possibilitar marxar al descans 

HANDBOL | Lliga Guerreres  S'INICIA EL CICLE SALVA PUIG AMB VICTÒRIA CONTRA EL SANT QUIRZE

El KH-7 celebra la novena 
Supercopa de Catalunya 

CELEBRACIÓ  La plantilla del KH-7 Granollers celebra al Palau d'Esports la novena Supercopa de Catalunya

federació catalana handbol

El Fraikin Granollers ha estat em-

parellat a la segona ronda de la 

Lliga Europea EHF contra el cam-

pió suís, el Kadetten Shaffhausen, 

en el qual milita el vallesà Joan 

Cañellas. L'equip d'Antonio Rama 

comptarà amb l'avantatge de dis-

putar el partit de tornada al Palau 

el 28 de setembre, mentre que 

l'anada serà el 21.

En la primera ronda, el Kadet-

ten va superar el Vojvodia serbi; 

mentre que els granollerins van 

passar sense dificultats contra el 

Prolet 62, de Macedònia del Nord, 

per 21 a 36 en l'anada i caient en 

la tornada, per 29 a 27.

El Fraikin ara només pensa en 

el debut a la lliga d'Asobal, que 

tindrà lloc diumenge a casa contra 

el Bada Huesca, amb l'objectiu de 

guanyar.  jl.r.b.

El Kadetten suís, pròxim 
rival de la Lliga Europea 

Asobal  EL FRAIKIN INICIA LA COMPETICIÓ CONTRA EL BADA HUESCA

DERROTA  El Fraikin va perdre la final catalana dimarts contra el Barça

fch

TENIS | Júnior  SE CELEBRA UN CAMPIONAT INTERNACIONAL ITF

Les millors raquetes júniors, a Els Gorchs

El britànic Louis Bowden i la nord-americana Kristal Blanch s'han imposat al 
torneig ITF júnior del CT Els Gorchs, que per primer cop ha estat organitzat 
pel club franquesí. El campionat de tenis va tenir lloc del 30 d'agost al 5 de 
setembre i va reunir joves promeses del tenis d'arreu del món.  

rfet

BM ELX - KH-7 BMG

Dissabte, 11 – 18 h Elx

SALVA PUIG: "SABEM QUE PODEM ESTAR 
EN UNA PART ALTA DE LA LLIGA"

 El KH-7 Granollers ha anat de menys a més durant la pretemporada fins 

que ha aconseguit el primer títol oficial de la Supercopa de Catalunya. L'equip 

de Salva Puig s'ha imposat contra el Sant Quirze, amb una gran primera part. 

"Contents perquè és el nostre primer títol després d'una gran primera 
part, defensivament i en atac. En la represa, ens ha costat perquè ens hem 
contagiat de les rivals, tot i que sempre hem controlat el partit", explicava en 

acabar el duel Puig, que no posa límits a l'ambició de la plantilla per disputar 

la Lliga Guerreres Iberdrola: "Hi han equips complicats i pressupostos alts. 
Aquest equip té ambició i fem les coses bé, recuperant a tota la gent, sabem 
que podem estar en una part alta. Tot i això, la lliga és molt complicada i hem 
d'anar partit a partit. Veurem on ens posa la competició". 

amb una avantatge màxima de 10 

gols, 17 a 7.

A la represa, el Sant Quirze va 

sortir millor i amb un parcial de 0 

a 4 va encendre les alarmes, que 

ràpidament es van apagar amb 

una major intensitat defensiva. 

Amb tot, les vallesanes van topar 

amb el mur sota els pals d'Olga 

Moliner, nomenada millor porte-

ra de la final.

Salva Puig va aprofitar la final 

per rotar la plantilla disponible 

des de l'equador de la primera 

meitat, excepte amb les lesiona-

des Kofler, Sobrepera i Capdevila. 

Les tres jugadores van veure el 

duel des de la garderia, però a les 

acaballes van compatir amb les 

companyes l'alegria de guanyar 

un nou títol català per al club i, a 

més, davant la seva afició. 

L'Elx, rival complicat
La Supercopa de Catalunya omple 

de motivació el nou projecte amb 

Salva Puig, que dissabte iniciarà 

la Lliga Guerreres Iberdrola a la 

pista de l'Elx. L'equip alacantí va 

guanyar fa tan sols una setmana la 

Sipercopa d'Espanya contra el te-

òric favorit, el Bera Bera (18-23). 

El rival granollerí viu moments 

històrics amb la consecució de 

dos títols en menys de mig any 

amb la recent Supercopa d'Espa-

nya i, el curs passat, la Copa de la 

Reina.   jl.rodríguez b. 

FRAIKIN BMG - BADA HUESCA

Diumenge, 12 – 12.30 h Granollers

Per novè any consecutiu el Fraikin 

Granollers ha quedat subcampió 

de la Supercopa de Catalunya, que 

novament ha guanyat el FC Barcelona. 

L'equip blaugrana, que inicia un nou 

cicle amb Antonio Carlos Ortega, s'ha 

imposat al Palau d'Esports, per 36 a 26. 

Pol Valera, va ser escollit MVP i Marc  

Guàrdia, millor porter.

NOVENA DERROTA   
A LA SUPERCOPA
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POTS SOL·LICITAR UNA VACANT

DIVENDRES 10, DILLUNS 13 I DIMARTS 14 

DE SETEMBRE (AMB CITA PRÈVIA)

Veneçuela, 86  08402 Granollers  93 849 98 88
secretaria@cfavalles.org  www.cfavalles.org

SETEMBRE 21

ESCOLA PÚBLICA I GRATUÏTA

VACANTS CURS 2021-2022

Avinguda d'Europa, 5, 7,  
08401 Granollers, Barcelona 
Tel: 938 49 50 88

 
 TOYOTA KAI MOTOR

kaimotor.toyota.es
Emissions CO   (g/Km): 139 – 150. Consum mitjà (l/100km): 5,3 – 5,7.

GAMMA 
TOYOTA 
PROFESSIONAL
Quan el teu negoci és molt més,
necessites un vehicle que s’adapti 
a les teves necessitats.

Descobreix-lo a Kai Motor  

Instagram: @toyotagranollers
Facebook: Toyota Granollers
CSM GRUP AUTOMOCIÓ



dj, 9 setembre 202128 ESPORTS

xavier solanas

El nou Esport Club de Javi Pérez 
va perdre contra el San Cristobal 
(0-1) al primer duel oficial de la 
Tercera Divisió. L'equip grano-
llerí, totalment renovat amb juga-
dors menors de 23 anys, va patir 
en excés els nervis pel debut, tot i 
que a la segona part va tenir opci-
ons per empatar el duel del carrer 
Girona. El tècnic confia a resoldre 
com més ràpid millor la situació, i 
sumar el primer triomf en la sego-
na jornada al camp de la Fundació 
Esportiva Grama.  

"Crec que ens van sobrar ner-

vis en el primer partit, i això ens 

va trencar una mica", explica Javi 
Pérez, qui afegeix: "per a alguns 

d'ells era el primer partit en la 

categoria. Hem d'intentar nor-

FUTBOL | Tercera Divisió  EL NOU PROJECTE DE L'ESPORT CLUB GRANOLLERS S'INICIA AMB DERROTA CONTRA EL SAN CRISTOBAL, 0 A 1

Javi Pérez: "Ens van sobrar 

nervis en el primer partit"

EN JOC  L'ECG va perdre per la mínima el partit contra el San Cristobal

malitzar com més aviat millor 

la situació i centrar l'atenció en 

el joc". De fet, l'ECG va encaixar 
l'únic gol del partit al minut 10, 
en un remat de cap d'Óscar Sierra 
d'un servei de falta, i va mostrar 
els millors minuts de futbol quan 

van expulsar Zaid Saban, per doble 
targeta groga al minut 64. "Vam 

estar imprecisos al partit, però 

amb un jugador menys ens vam 

alliberar, vam tenir els millors 

minuts de joc i, fins i tot, van te-

nir oportunitats per empatar el 

FUTBOL SALA | Segona Catalana

El CEFS Ciutat de Granollers ha 
estat enquadrat al grup 1 de la Se-
gona Catalana. L'equip granollerí 
va assolir l'ascens la temporada 
passada i enguany estrenarà nova 
categoria el 16 d'octubre amb la 
disputa de la primera jornada a la 
pista del Sant Cebrià de Vallalta. 
El primer partit com a local serà 
a la segona jornada, quan rebrà 
l'Sport Sala Santa Perpètua. 

L'equip dirigit per Sergio Berrio 
ha mantingut la base de la planti-
lla del curs passat, però s'ha refor-
çat amb dos jugadors que juguen 
d'ala, amb José, que n'és un ex-
jugador, i Jona, que procedeix de 
Santa Coloma de Gramenet. La di-
recció esportiva del club busca un 
porter per tancar l'equip. "Tenim 

una plantilla molt competitiva i 

crec que tornarem a lluitar per 

estar amunt", explica el president 
del club, Juan Fernández. L'equip 
va iniciar la pretemporada la set-
mana passada i va empatar un 
amistós contra el Blanes (1-1), de 
la Primera Catalana.  jl.r.b.

FE GRAMA - EC GRANOLLERS

Diumenge, 12 – 11.45 h Santa Coloma

duel", comenta Pérez.
El pròxim rival serà la Fundació 

Esportiva Grama, que ve de perdre 
també a la primera jornada contra 
un dels novells del grup 5, l'Escola 
Esportiva Guineueta, per 1 a 0. Els 
colomencs van encaixar la derrota 
al minut 89 en un contraatac, que va 
sentenciar Óscar Muñoz. "Tornarà 

a ser un partit complicat, com 

tots els que ens esperen. A més, 

ells també van perdre, i tenen 

la mateixa necessitat que nosal-

tres", comenta el tècnic. Per aquest 
duel, l'ECG no comptarà amb Saban, 
per sanció, ni amb Arnau Cuadras, 
per lesió.  jl.rodríguez b.

Històrics del Vallès

L'equip juvenil de l'ECG va guanyar 

diumenge la final de consolació del 

Torneig d'Històrics del Vallès Orien-

tal. L'equip de formació granollerí va 

imposar-se en la final de consolació 

contra l'amateur del CF Martorelles, de 

la Tercera Catalana, per 1 a 3. La fase 

final del campionat va tenir lloc al mu-

nicipi martorellesenc. 

EL JUVENIL VENÇ LA  
FINAL DE CONSOLACIÓ

El CEFS Ciutat 

s'estrenarà 

el 16 d'octubre
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X.L.
Abril Conesa, que ha format part 
aquest estiu de l'equip olímpic 
espanyol de natació artística a 
Tòquio 2020, va rebre dijous pas-
sat un reconeixement per part del 
Club Natació Granollers i l'Ajun-
tament. Conesa va ser convocada 
per la selecció com a reserva per 
participar en la modalitat d'equip, 
on, després d'accedir a la final 
olímpica, es va classificar en 7è 
lloc i, per tant, va aconseguir di-
ploma olímpic. La nedadora és la 
segona esportista d'aquesta disci-
plina del CNG que ha accedit a uns 
Jocs Olímpics, seguint les petjades 
de Laia Pons, que va fer bronze als 
Jocs de Londres 2012.

La recepció va comptar amb 
la participació del president del 
club, Eduard Escandell; l'alcalde, 
Josep Mayoral, i el regidor d'Es-
ports, Álvaro Ferrer. També hi 
havia la família de Conesa, el grup 
infantil de natació artística del 
CNG, que van formular preguntes 
a la nedadora, i l'entrenadora amb 
qui va començar al CNG el 2011, 
Muriel Escalé.

D'una banda, Escandell agraïa a 
Conesa el fet de "ser un exemple 

de treball, lluita constant i su-

NATACIÓ ARTÍSTICA  ABRIL CONESA VA REBRE UN RECONEIXEMENT AL CLUB NATACIÓ GRANOLLERS, AMB L'ALCALDE I FAMILIARS

"Els Jocs Olímpics han estat 
la meva millor experiència"

Estel Xuan Galo, nedadora del CN 
Granollers, es va coronar el cap de 
setmana amb un triplet de victò-
ries a cadascuna de les travesses 
a les què va prendre part. La gra-
nollerina va guanyar la Tàrraco 
Aigües Obertes de 4.100 i 2.000 
metres, i la Travessa del pantà de 
Sant Llorenç. 

Xuan Galo va imposar-se dissab-
te a les dues proves tarragonines, 
que li van permetre alçar-se amb 
la doble corona de la jornada. 

Pel que fa a diumenge, la neda-
dora del CNG va ser la millor de 
la travessa del pantà de Sant Llo-
renç, que és una prova de 7.000 
metres.  

Estel Xuan s'imposa a 
Tarragona i Sant Llorenç

HOMENATJADA  Abril Conesa amb un ram de flors a l'exterior del CNG

peració", i assegurava que "l'èxit 

no el fan les medalles, sinó la 

lluita i el treball constant dels 

esportistes i el fet de gaudir de 

les experiències". Mayoral, per la 
seva banda, s'adreçava a l'equip in-
fantil de natació artística i animava 
les joves nedadores a treballar de 
valent per arribar a ser "una refe-

rència com ho és l'Abril".
Conesa explicava que "cap ob-

jectiu no és fàcil" i que "mai nin-

gú no regala res". Per això, deia, 
més enllà del talent "tot es basa en 

el treball de formigueta del dia 

a dia i en la constància durant 

molts anys". Afirmava que haver 
participat en els Jocs de Tòquio "ha 

estat la millor experiència de la 

meva vida", i agraïa el suport de 
la família en tota la seva trajectòria. 
"Aquest ha estat un somni com-

Victòria d'Herberth 
a les 24 Hores amb 
rècord de voltes

El Circuit de Barcelona-Catalunya 
ja ha escrit la història d'una altra 
edició d'una de les seves proves 
més mítiques, les 24 Hores de 
Barcelona d'Automobilisme-Tro-
feu Fermí Vélez, que va tenir lloc 
el cap de setmana. Els equips que 
han anotat el seu nom en aquest 
llibre històric han estat Herberth 
Motorsport, amb un doblet als GT; 
i Autorama Motorsport by Wolf-
Power Racing, amb un altre pri-
mer i segon en la categoria TCE.

A més, la 22a edició de les 24 
Hores de Barcelona d'Automo-
bilisme ha estat una edició de 
rècord, ja que l'Herberth Motors-
port es va imposar amb el nou 
màxim registre de voltes com-
pletades, amb un total de 695. De 
les últimes edicions celebrades, 
l'Herberth va guanyar les edicions 
del 2016 i el 2018, i va ser segon 
el 2019.   

partit per molta gent: la família, 

les companyes, el club..., i tots es-

tem molt contents d'haver pogut 

demostrar la feina feta i d'haver 

sumat una nova experiència". 

Els nous reptes
La nedadora del CNG, que ara en-
trena fins a 8 hores diàries, se cen-
tra en els dos propers reptes: l'Eu-
ropeu de l'agost 2022 i el Mundial 
de natació artística que es disputa-
rà al març a Fukuoka (el Japó).  x.l.

S’inicia el nou cicle olímpic (2021-

2014) per a l’equip espanyol absolut de 

natació artística, amb la concentració 

de pretemporada que es realitza 

fins al 9 de setembre a Lanzarote. En 

la convocatòria hi ha Abril Conesa i 

s'afegeixen les també sincronistes 

del CNG Mireia Hernández i Valeria 

Parra. Es tracta d’una concentració  de 

pretemporada que ja posa la mirada als 

Campionats del Món de Fukuoka (Japó) 

i als Europeus de Roma (Itàlia), com 

a màximes referències del calendari 

internacional.ició de cara a la propera 

temporada. També està en la dinàmica 

de la selecció espanyola absoluta la 

granollerina Judith Calvo, que forma 

part del duet mixt i es troba al CAR de Sant 

Cugat, on ja ha iniciat la pretemporada. 

HERNÁNDEZ I PARRA, 
TAMBÉ A LANZAROTE

Aigües Obertes  PUJA A TRES PODIS EL CAP DE SETMANA

AMB ELS TROFEUS  Estel Xuan Galo va imposar-se a tres travesses 

CNG

L'Autoescola Granollers va gua-
nyar diumenge la categoria de la 
Vall del Tenes de les 24 Hores In-
ternacionals de Resistència en Ci-
clomotor de la Vall del Tenes-Gran 
Premi Barnasfalt. L'equip grano-
llerí va aconseguir la millor clas-
sificació de la categoria local amb 
572 voltes, que li van servir per 

ser el 8è millor equip de la classi-
ficació general. 

El campionat de motociclisme 
de resistència va estrenar el cap 
de setmana el nou circuit de Can 
Montcau, a Lliçà d'Amunt. El cam-
pió absolut va ser el Powered by 
JG - Motos Chesca, d'Oriol Mena, 
que va aconseguir 591 voltes.  

L'Autoescola Granollers venç 
la Vall del Tenes a les 24 Hores

MOTOR | Motociclisme  S'IMPOSA A LES 24 HORES DE LLIÇÀ

CELEBRACIÓ  L'equip granollerí durant la disputa de les 24 Hores 

AUTOESCOLA GRANOLLERS

POLIESPORTIU

El Consell Esportiu del Vallès 
Oriental (CEVO) ha obert el perí-
ode d'inscripcions dels esports 
d'equips de la temporada 2021-
2022 en les modalitats de bàs-
quet, futbol sala, futbol set, vo-
leibol i handbol. La temporada 
passada, el CEVO ja va reprendre 
la seva activitat a partir del mes 
de març amb les lligues comarcals 
de les modalitats d'equips. Això sí, 
aplicant un protocol de mesures 
arraj de la Covid, que mantindrà 
durant aquest nou curs. 

Segons ha informat el CEVO, al 
setembre es convocaran diferents 
reunions per comunicar les quo-
tes de les inscripcions i els for-
mats de competició. Per fer la sol-
licitud, els equips han d'omplir 
un formulari a la pàgina web del 
Consell Esportiu (www.cevo.cat). 

Pròximament, l'esport individual
El CEVO preveu recuperar aquest 
curs també la pràctica d'altres 
modalitats individuals, com ara 
l'atletisme el bàdminton, els es-
cacs, la gimnàstica rítmica, el judo, 
el korfbal, el patinatge artístic i les 
trobades esportives. 

El CEVO obre 
les inscripcions 
dels esports 
d'equip 21-22

Automobilisme
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Con las sillas salvaescaleras de Farré podrá volver a subir las escaleras 
sin ninguna dificultad gracias a su seguridad y su facilidad de uso

Recupere su independencia con 
nuestras sillas salvaescaleras

www.farre.es
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El Cor Jove, a CabreraGresca a l'Hostal amb música i clowns
El Cor Jove d'Amics de la Unió enceta 

la nova temporada amb l'actuació de 

divendres (19 h) al Festival de Música 

Clàssica de Cabrera de Mar, amb 

l'espectacle Denominació d'Origen.

El barri de l'Hostal de Granollers reprèn les seves festes, que arriben a la 32a 

edició, després d'un any d'aturada per la pandèmia. La gresca d'enguany, però, 

tindrà menys actes i s'adapta a les mesures sanitàries. Dissabte (22.30 h) al carrer 

Lledoner, el duet Lorena & Maria aportarà la música a la celebració. I diumenge 

(12.30 h) serà el torn de l'obra familiar Jo vull ser 3.0, de la Companyia Pallassos.

Després de l'anul·lació de l'any passat, Llerona ha recu-

perat la seva festa major, tot i que haurà d'estar marcada 

per les restriccions arran de la pandèmia. Tot i adap-

tar-se a les circumstàncies, la gresca lleronina ha man-

tingut la majoria dels elements genuïns que li són essen-

cials. I ja ho feia diumenge passat amb l'habitual posada 

en escena de Toc Toc Teatre Laurona, que donava el tret 

de sortida a 9 dies d'actes. Dilluns li prenien el relleu 

els Joves Laurona amb el partit de futbol a la fresca, 

i dimecres el centre d'informàtica Apen que progra-

mava una sessió de cinema infantil a la fresca.

 Aquest cap de setmana, però, hi haurà el gruix 

d'actes del programa, que començaran avui, 

dijous (20 h), a l'aparcament del Consell del 

Poble amb la Frankfurtada 

Shara que organitza Festes 

Laurona, que fa dos 

anys va acompanyar 

una acampada jove i 

uns concerts que en-

guany no s'han pogut 

celebrar. En aquesta 

ocasió donarà pas al 

cinema a la fresca per a 

adults de l'Apen (20.30 h), 

i el dia es clourà amb una Nit 

de Pòker a les Antigues Escoles.

Ja divendres la festa continuarà amb 

un espectacle infantil al vespre (19 h), 

a la carpa del Consell del Poble, seguit 

d'una botifarrada popular i el monòleg 

de Fel Faixedas a la carpa –els tiquets, 

que inclouen àpat i espectacle, tenen 

un preu de 6 euros i es poden recollir 

a Casa de la Mestra–. Faixedas es va 

fer conegut amb Teatre de Guerrilla, 

al costat de Quim Masferrer i Carles 

Xuriguera, i amb la qual van estrenar 

sis muntatges teatrals entre 1998 i 

en escena de Toc Toc Teatre Laurona, que donava el tret 

de sortida a 9 dies d'actes. Dilluns li prenien el relleu 

els Joves Laurona amb el partit de futbol a la fresca, 

i dimecres el centre d'informàtica Apen que progra-

mava una sessió de cinema infantil a la fresca.

 Aquest cap de setmana, però, hi haurà el gruix 

d'actes del programa, que començaran avui, 

dijous (20 h), a l'aparcament del Consell del 

Poble amb la Frankfurtada 

Shara que organitza Festes 

adults de l'Apen (20.30 h), 

i el dia es clourà amb una Nit 

de Pòker a les Antigues Escoles.

Ja divendres la festa continuarà amb 

un espectacle infantil al vespre (19 h), 

a la carpa del Consell del Poble, seguit 

d'una botifarrada popular i el monòleg 

de Fel Faixedas a la carpa –els tiquets, 

que inclouen àpat i espectacle, tenen 

un preu de 6 euros i es poden recollir 

a Casa de la Mestra–. Faixedas es va 

fer conegut amb Teatre de Guerrilla, 

al costat de Quim Masferrer i Carles 

Xuriguera, i amb la qual van estrenar 

sis muntatges teatrals entre 1998 i 

del programa Polònia de TV3. Per 

assistir-hi cal reservar l'entrada, 

que val 12 euros.

Diumenge, el programa comen-

çarà amb la missa de la copatrona 

de Llerona, Santa Margarida, a les 

10.45 h a l'església de Santa Maria 

amb benedicció i repartiment de 

panets. A les 11 h tornarà l'activitat 

esportiva, en aquest cas amb el 12è 

campionat de ping-pong a la carpa, 

que a les 11.30 h també acollirà 

els jocs de taula infantils i famili-

ars. Al migdia, el Club de Tir amb 

TRADICIÓ EL CINEMA A LA FRESCA OBRIRÀ EL CAP DE SETMANA, QUE COMPTARÀ AMB L'ACTUACIÓ DE FEL FAIXEDAS I TONI ALBÀ I LA MÚSICA DE XAROP DE CANYA

2008. Posteriorment, Faixedas va protagonitzar dues 

obres amb Xuriguera, i des de 2017 ha ideat els seus 

propis monòlegs. A més, Faixedas és col·laborador 

habitual de mitjans audiovisuals, com actualment al 

programa Islàndia de RAC1 amb Albert Om.

Dissabte les activitats començaran de bon matí 

amb la bicicleta per a tota la família (9.30 h), 

una excursió organitzada per la Unió Ci-

clista que sortirà del Consell del Poble. 

A les 10.30 h l'esport continuarà amb 

una sessió de zumba. Paral·lelament, 

a la carpa del Consell s'hi 

celebrarà el sisè Campio-

nat de FIFA. I arribarà a la 

7a edició, a les 11.30 h, 

de la pista lleronina, 

el partit de futbol 

sobre el fang i la 

festa de l'escuma. 

La franja horària 

matinal serà, 

doncs, per a 

les activitats 

esport ives , 

mentre que 

la tarda serà per 

als infants amb l'espectacle 

de Jaume Barri. I, com sempre, 

els vespres i nits comptaran amb 

els àpats populars i la música a la 

fresca. Dissabte, a les 19 h, la pis-

ta poliesportiva acollirà el ball 

amb la música tradicional dels 

veterans Xarop de Canya, i per 

cloure la jornada es podrà fer un 

entrepà i gaudir de l'espectacle 

Abdi K.O., un nou monòleg de l'hu-

morista Toni Albà que fa un repàs 

sarcàstic i paròdic del conegut rei 

CULTURA

Arc oferirà una activitat familiar.

També al migdia, davant l'esglé-

sia, serà el torn de les sardanes, a 

càrrec de la cobla La Nova Vallès, que 

interpretarà una desena de peces, 

com Festeig, Terra aimada i l'him-

ne d'Enric Morera La Santa Espina.La recta �inal de la festa de Lle-
rona serà a la tarda, amb els jocs 

de cucanya i treballs manuals de 

fang (17 h), les havaneres amb el 

grup Peix Fregit (19 h) i els focs arti�icials d'Els Encendraires, que 
clouran la festa 2021. M.E.

XAVIER SOLANAS

Toc Toc presenta 'Segona oportunitat'

Els locals Toc Toc Teatre Laurona encetaven diumenge al Casal de Llerona 
els actes de festa major. Hi portaven a escena el muntatge Segona 

oportunitat, un vodevil dirigit per Andreu Galán, que explica com tres 
antigues amants es posen d'acord per venjar-se del protagonista, un 
home seductor, que és odiat per totes les dones amb qui té una relació.

Llerona recupera la festa major i l'adapta
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Vine a celebrar la teva festa d’aniversari! 
A Diverparc et sentiràs segur com a casa

HORARI 

D’OBERTURA 

a partir 
del 13 de setembre

Dijous i divendres 
de 17 a 20 h

Dissabte 
de 17 a 20.30 h

Diumenge 
de 17 a 20 h

PREUS

menors de 3 anys: 
5 € la sessió

a partir de 3 anys: 
una hora: 5 €

més d’una hora: 7 €

SEGUEIX-NOS!

NOVA GERÈNCIA
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Corró d'Avall ha de rescabalar-se 

enguany de la pèrdua de la festa 

major de l'any passat, anul·lada a 

darrera hora atenent les males da-

des de contagis de Covid. Ara, mal-

grat haver-se d'adaptar a les res-

triccions i les mesures sanitàries, 

el poble viurà quatre dies de gresca 

amb una quarantena d'actes.

Dijous 16 (17 h), la pista de Cal 

Gavatx serà l'escenari de la pri-

mera activitat del programa ideat 

per la Comissió de Festa Major. 

S'hi repetirà la fórmula de l'Skate 

Jam, que estarà acompanyada de la música de Rata�ia Sound Sys-
tem. També dijous, la plaça de Can 

Calet acollirà el cinema a la fresca (21 h), amb la projecció del �ilm 
d'animació Onward (Pixar, 2020), 

i el Casal Cultural rebrà el monò-

leg Tinder Sorpresa d'Andreu Ca-

sanova, qui explicarà les anècdo-

tes més divertides del món de les 

app per lligar.

Divendres 17 les activitats s'ani-

ran traslladant als centres neuràl-

gics de la festa major. Així, al matí 

la plaça de l'Ajuntament acollirà 

tallers per a un públic familiar i el 

mini arc organitzat pel Club de Tir 

amb Arc, mentre que al vespre (20 

h) serà l'escenari del pregó, pre-

cedit per Urbasa, un espectacle 

a càrrec d'Hutsun+Ortzi. A més, 

a les 18 h, a la plaça de Can Font 

es podrà gaudir de l'espectacle de 

Circ de Jocs, Clown Power, totes 

som pallasses.

Dissabte serà el dia amb l'agen-

da més apretada i quan els actes 

començaran més d'hora. A les 9 

h es començaran a jugar els par-

tits de pretemporada d'handbol 

TRADICIÓ EL POBLE VIURÀ QUATRE DIES DE FESTA MAJOR, DEL 16 AL 19 DE SETEMBRE, EN QUÈ LA CULTURA POPULAR TORNARÀ A LES PLACES I ELS CARRERS

Corró d'Avall escalfa motors per a la gresca
Entre els espectacles programats, hi ha el monòleg 'Tinder 

sorpresa' d'Andreu Casanova, i 'Clown Power' de Circ de Jocs

938 404 789
ALQUILER DE PLATAFORMAS AÉREAS 

Y VEHÍCULOS SIN CONDUCTOR

Les Franqueses del Vallès - Terrassa - Esplugues de Llobregat

ARXIU

REPRESA DE TRADICIONS  Els Encendraires faran la 21a Cremada de l'Ajuntament, després de l'any de pausa

i bàsquet de festa major als pa-

vellons, mentre que la plaça de 

l'Espolsada acollirà la sessió de 

zumba. L'esport continuarà prota-

gonitzant el matí amb la festa de 

la bicicleta, que la Unió Ciclista ha 

convocat a les 10 h; el Torneig me-

morial Jaume Ginestí, amb el CF 

Les Franqueses i el Sant Cugat FC 

a les 11.30 h; el Dark Cross a les 

16 h; el campionat d'escacs a les 

17 h, i el Torneig de futbol Electro-

camps a les 17 h. A partir de les 11 

h, el relleu el prendran els més pe-

tits, que podran anar a l'Espolsada 

a jugar amb fang i a gaudir amb El 

Pallasso Xisclet, la proposta d'ani-

mació de Marc Oriol, per acabar 

amb la festa de l'escuma (12 h). 

A les 18 h, començaran els actes 

de cultura popular, amb els quals 

la pandèmia ha estat especial-

ment restrictiva. Enguany, però, sí 

que es podrà veure ballar els ge-

gants de les Franqueses a la plaça 

de Can Font. Seguidament (20 h), 

la Comissió de Festa Major ha re-

cuperat els Versots a la plaça Joan 

Sanpera, i els Diables Els Encen-

draires, a les 21.30 h, la Cremada 

de l'Ajuntament, que arriba a la 

seva 21a edició. Amb tot, Els En-

cendraires encara no podren fer el 

tradicional correfoc.

Novament, l'esport marcarà el 

darrer matí de festa, que diumen-

ge a les 9 h començarà amb el Ci-

clocross de Les Franqueses (C2 

Internacional) i del tast de tai-txí 

a la plaça de Can Font.

A les 9.30 h, les famílies podran 

anar al passeig del Primer d'Octu-

bre a participar dels jocs gegants 

casolans i, a partir de les 11 h, a la 

plaça Joan Sanpera l'il·lusionista 

Aleix Ferrer oferirà un especta-

cle de màgia. 

També a les 

11 h, però a la 

plaça de Can Font 

hi haurà la tra-

dicional ballada 

dels Sardanistes 

Franquesins, amb 

la Cobla Ciutat de 

Terrassa.

El públic familiar tornarà a estar 

de sort perquè a les 18 h la Com-

panyia Pallassos durà a l'escenari 

del Casal Cultural el muntatge Jo 

vull ser 3.0.

Com és habitual, la festa de Cor-

ró d'Avall es clourà amb les hava-

neres, precedides de l'imprescin-

dible i genuí Ball de l'Espolsada.

Arran de les restriccions per la 

Covid, els aforaments seran limi-

tats, de manera que per accedir 

a alguns dels espectacles caldrà 

reservar entrada. Es podrà fer a partir de �inals de setmana a fes-

tamajorcorrodavall.cat i al web 

municipal.

Els Encendraires tornaran a cremar l'Ajuntament, mentre 

que els gegants ballaran a la plaça de Can Font

Diu la tradició que el tercer diumenge de setembre es dansa el ball de 

l'Espolsada a Corró d'Avall. Les balladores duen una pleça de roba blanca i un 

mocador groc al coll, i els balladors han de dur una peça negra i el mocador 

vermell. Des de 1939 s'ha ballat ininterrompudament fins a 2020. Els seus orígens, 

però, són molt més antics, en època feudal, tot i que la primera referència escrita 

és de 1900, en un article de Jaume Maspons i Camarasa a La Veu de Catalunya. 

Des de 1915, l'administrador –qui organitza i dirigeix el ball– era un membre 

de la família Bufí, fins que a partir de 2014 es va designar un representant d'una 

entitat per fer aquesta funció. El ball de l'Espolsada de Corró d'Avall consta de 

tres parts: l'entrada, els ponts o la serp i la pròpia espolsada, que també es balla 

a Marata –on consta de quatre parts– i a Cardedeu.

El tercer diumenge de setembre
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La música és sens dubte un ingre-

dient indispensable en una festa, i 

la Comissió de Corró d'Avall ho té 

ben present. I és per això que pro-

posa per a la nit de dissabte 18 a la 

plaça Joan Sanpera el folk de taver-

na i d'arrel d'El Pony Pisador, una 

de les formacions que més ha vol-

tat enguany per les festes majors 

de tot el país, gràcies a la seva re-

cepta de  bon humor, les melodies 

folk, les harmonies vocals i els jocs 

amb el públic. Aquest quintet bar-

celoní, ampliat amb representació 

vallesana, mescla música folk i tra-

dicional d'arreu del món, amb te-

mes que els han fet molt populars 

com Tot és part de ser un pirata. 

Tres anys després del seu primer 

disc autoeditat –Yarr's i Trons–, El 

Pony Pisador va publicar Matricu-

lar una galera (Coopula, 2019), el 

disc que els ha dut a escenaris de 

tot Europa, i que va fer que el 2020 

fos finalista als premis Enderrock 

en la categoria de millor cançó folk. 

(banjo, harmònica, cant harmònic 

tuvà i iòdel), Miquel Pérez (violí 

irlandès, percussions i veu), Martí 

Selga (flauta de bec, whistle i veu) 

i Adrià Vila (mandolina, bodhran, 

veu i cant iòdel), es completa amb 

una secció rítmica amb Enric Solé 

En aquest treball, El Pony Pisador 

proposa un viatge pel món a través 

de la música marinera i les sonori-

tats folk, amb influències que van 

del swing al metal. La banda, com-

posta per Ramon Anglada (guitar-

ra, acordió i veus), Guillem Codern 

ARXIU

MÚSICA LA PLAÇA JOAN SANPERA ACOLLIRÀ ELS CONCERTS PER ALS PÚBLICS MÉS JOVES, INCLÒS EL DE LES MANDARINETES D'ANIMACIÓ INFANTIL

El Pony Pisador i Joan Garriga i 
el Mariatxi Galàctic, a tot ritme

EL PONY PISADOR  Un dels grups més sol·licitats de les festes d'aquest estiu

ARXIU

JOAN GARRIGA

(contrabaixista), el molletà Oriol 

Pujol (piano) i el cardedeuenc Jo-

sep Puigdollers (bateria). La for-

mació defensa ara el darrer treball, 

Jajaja Salu2, i avança que en prepa-

ra un de ben atrevit: amb la majo-

ria de temes a capella.

El ritme, però, ja vindrà escalfat 

de divendres 17, quan per la ma-

teixa plaça hi hauran passat els 

vallesans Reskate –reggae i ska– i 

Joan Garriga i el Mariatxi Galàctic, 

una proposta que no falla mai per 

a les nits a la fresca. Amb el llegat 

de Dusminguet, del qual Garriga 

era cantant i 

acordionista, 

i de La Troba 

Kung-Fú, codescobrira la rúm-

bia vallesana –barreja de rumba i 

cúmbia–, el músic s'acompanya ara 

del guitarrista Madjid Fahem –que 

tocava amb Manu Chao– per conti-

nuar fent moure un públic fidel.

La plaça Joan Sanpera serà 

l'escenari per als directes per al 

públic familiar, com de Les Man-

derinetes de dijous i el Xics'n'Roll 

de dissabte tarda. A més, diumen-

ge acollirà un vermut musical 

amb els Whisky Preachers.

A l'Espolsada
La plaça de l'Espolsada serà un 

altre punt de trobada del talent 

musical, però en aquest cas més 

centrat en les orquestres i en les 

músiques urbanes. Divendres a 

les 21 h s'hi celebrarà una batalla 

de galls, seguida del concert dels 

rapers vallesans Los Niños del 

Balcón, mentre que dissabte a les 

18 h l'estil serà ben diferent, el de 

l'Orquestra Gerunda. Diumenge 

(21.30 h) hi haurà novament can-

vi de rumb per cloure la festa amb 

les habituals havaneres, enguany 

a càrrec de Les Anxovetes. M.E.

era cantant i 

acordionista, 

i de La Troba 
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"Ha estat tot un èxit que la 
pandèmia ens hagi servit per 
trobar-nos i sumar esforços", 
apuntava Àgueda Murillo, triada 
com a representant de la vintena 
de centres de formació artística 
de Granollers per presentar di-
marts Desperta l'artista, una guia 
virtual de tota aquesta oferta i un 
cap de setmana de portes obertes 
a les escoles, que se celebrarà del 
17 al 19 de setembre. "Obrim les 
portes dels centres per fer un 
tastet de què fem. Normalment 
treballem a porta tancada, però 
hem pensat que és una bona es-
tratègia perquè se'ns conegui", 

Els centres de formació artística 
s'uneixen per fer unes portes obertes

toni torrillas / ajuntament

EDUCACIÓ  EL PROGRAMA 'DESPERTA L'ARTISTA' APLEGA EN UNA GUIA VIRTUAL TOTES LES PROPOSTES DE LES ESCOLES

LA UNIÓ  Representants del centre de formació de l'equip de govern, a la sala del piano del Teatre Auditori

indicava Murillo. La responsable 
d'una escola de dansa de la ciutat 
reivindicava els centres de forma-
ció artística com "un teixit social 
que val la pena potenciar", i re-
cordava com tenen un vessant de 
creixement individual i també so-
cial, "un capital artístic i humà".

L'alcalde, Josep Mayoral, a l'acte 
de presentació de la guia al Teatre 
Auditori, insistia en la importància 
de la tasca d'aquests centres. "És 
emocionant tenir aquesta guia, 
perquè és l'expressió d'una for-
ça de la ciutat, d'una feina feta". 
Mayoral reconeixia que, a vega-
des, l'oferta "no és prou conegu-

da", i que "toca a l'administració 
posar l'aparador per veure tot 
el que passa".

Així, la regidora de Cultura, Ma-
ria Villegas, indicava com, fa uns 
mesos, quan s'ideava un pla de 
xoc per a la indústria cultural de la 
ciutat, una de les línies d'actuació 
proposades va ser per a les escoles 
de formació, "que han hagut de 
fer un gran esforç", per superar 
les restriccions de la pandèmia. 
Així, una de les iniciatives acor-
dades va ser la guia virtual –www.

granollers.cat/formacioartistica–, 
que aplega l'oferta de 22 escoles 
–9 de dansa, 6 d'arts plàstiques, 5 

'Divas'
MILNOTES TORNA A PROGRAMAR

L'ESPECTACLE 'DIVAS AL ROJO VIVO' 

L'Espai Milnotes ha prorrogat 

l'espectacle en format cabaret, 

interpretat per Dani Bernabé, Adrià 

Fornos i Joan Garrido. Acollirà sis 

sessions entre setembre i octubre. 

Les dues primeres seran el dissabte 

18, a les 20.30 i a les 22.30 h.

D'altra banda, la companyia 

Milnotes ja prepara un nou túnel 

del terror a Corró d'Amunt, que es 

podrà visitar del 29 d'octubre al 7 de 

novembre, i per al qual les entrades 

ja estan a la venda.

tag

LA COMPANYIA DE L'ARTISTA HI FARÀ RESIDÈNCIA AL SETEMBRE I OCTUBRE PER ENLLESTIR 'SI TU TE'N VAS', COPROTAGONITZADA AMB NOËL OLIVÉ I LOLA GONZÁLEZ

La reconeguda clown Pepa Plana 
ultima el nou espectacle al TAG

ASSAIG  Aquesta setmana les tres actrius ja treballen al Teatre Auditori

La companyia Pepa Plana farà 
residència al Teatre Auditori de 
Granollers (TAG), durant el se-
tembre i l'octubre, per preparar 
el seu nou espectacle, Si tu te'n 

vas, que també es podrà veure a 
l'equipament granollerí durant la 
temporada 2022-2023.

Durant el setembre, es preveu 
que s'acabi de perfilar l'obra, 
que compta també amb les ac-
trius i pallasses Noël Olivé i Lola 
González –fundadora de la com-
panyia Lolita Corina–. Amb Pepa 
Plana formaran un trio de pallas-
ses tradicionals que reviuran els 

números més coneguts del reper-
tori clown, amb una història que 
els donarà unitat. Es tracta d'un 
espectacle d'humor i clown amb 
una clara mirada femenina.

A l'octubre la residència serà de 
tipus tècnica per tancar totes les 
qüestions de llum i so de la pro-
posta i, finalment, s'oferirà un as-
saig obert per a col·lectius i grups 
de la ciutat.

Pepa Plana, actriu i pallassa ca-
talana, nascuda a Valls, és un re-
ferent nacional en el gènere per 
la qualitat dels seus espectacles i 
per la seva contribució en la visu-

alització de les pallasses –ha des-
tacat com una de les grans figures 
en l'àmbit europeu–.

Plana, que prové del món de 
la interpretació, és llicenciada a 
l'Institut del Teatre de Barcelona 
l'any 1989. Després dels seus pri-
mers passos va fundar la compa-
nyia Pretèrit Perfecte amb la que 
varen crear tres espectacles. El 
1998 va fer el pas definitiu per 
crear la seva pròpia companyia, 
amb una clara intenció de fer te-
atre de pallassos pensats per a un 
públic adult, i és així com ha estre-
nat i girat 10 espectacles.

Juntament amb el reconeixement 
del públic ha estat guardonada amb 
nombrosos premis, com el Premi 
Nacional de Cultura 2014 atorgat 

per la Generalitat de Catalunya. Tot 
això ha fet que Pepa Plana sigui la 
pallassa catalana més reconeguda 
de l'escena actual. 

Vicenç Viaplana, 
present a la mostra 
dels 25 anys de 
la Col·lecció Salvat

El pintor granollerí Vicenç Viapla-
na és un dels 25 artistes triats per a 
l'exposició que commemora el pri-
mer quart de segle de la Col·lecció 
Salvat, a l'espai Can Framis a Bar-
celona, de la Fundació Vila Casas. 
Entre els autors de la resta d'obres 
triades i representatives de la col-
lecció, també hi ha Albert Ràfols 
Casamada, Josep Guinovart, Pere 
Jaum i Jaume Plensa, entre altres 
grans noms de l'art contemporani 
català. L'exposició 25 any, 25 obres 
s'inaugurava aquest dimecres i es 
podrà visitar fins al 19 de setem-
bre. La Col·lecció Salvat es va inici-
ar el 1996 per l'interès de la família 
Peris, propietaris dels Laboratoris 
Salvat, en l'art contemporani. La 
selecció configura un relat dels dar-
rers temps del segle XX i els inicis 
d'aquest segle XXI, una època de 
l'art conformada per les individua-
litats de cada artista, lluny dels mo-
viments artístiques que marcaven 
el compàs fins als 80.

Precisament, aquest 2021 Vi-
cenç Viaplana (Granollers, 1955) 
ha tingut un protagonisme especi-
al en les propostes de la Fundació 
Vila Casas, que a principis d'any 
li va dedicar una exposició anto-
lògica als Espais Volart, així com 
altres mostres menys extenses 
arreu del país. També enguany 
Viaplana va desenvolupar el pro-
jecte artístic Pintant a la 4a plan-

ta, al Museu de Granollers, amb la 
realització d'una obra in situ, i la 
posterior exposició. i

ART

de música i 2 de teatre. "El dissey 
s'inspira en un mosaic, de crea-
tivitat i bellesa", deia Villegas.

A més, també es va plantejar 
la jornada de portes obertes per 
acompanyar i donar a conèixer 
l'activitat d'aquests centres. en 
tres dies, s'hi han programat una 
cinquantena d'activitats. Les clas-
ses tenen aforament limitat. Per 
reservar plaça, cal escriure un 
correu electrònic al centre cor-
responentment. S'hi podran fer 
tastets de teatre, dibuix de per-
sonatges i dibuix amb iPAD, salsa 
i bachata, swing, hip-hop, zumba, 
música, de decoració i reciclatge, balletfit, batucada, dj i cant, entre 
altres propostes. i m.e
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MÚSICA  L'ORGANITZACIÓ ES MOSTRA CRÍTICA AMB LES RESTRICCIONS AL MÓN CULTURAL

La cinquena edició del Festival 
MiniBeat, que s'havia de celebrar 
aquest setembre a Roca Umbert, 
s'ha posposat fins al diumenge 
8 de maig de 2022. L'associació 
organitzadora Arcada Koncerts i 
l'Ajuntament de Granollers han 
pres la decisió després de conside-
rar que amb les condicions de res-
triccions actuals "no és possible 

dur-lo a terme amb una mínima 

decència", fer-lo "com el conei-

xem i com volem que sigui".
Arcada Koncerts ja ha ajornat  

quatre vegades el MiniBeat, que 
tenia fixada com a primera data 
de la cinquena edició el 10 de maig 
de 2020. Així, els organitzadors es-
peren que aquesta vegada sigui la 
definitiva. "Amb les condicions 

que ens imposen se’ns ha fet 

impossible trobar la manera de 

què el MiniBeat no perdi la seva 

essència i finalitat, que no és més 

que transmetre als més petits els 

valors de la música alternativa i 

de qualitat. Que els nostres fills 

valorin la música pel que trans-

met i no per les seves vendes, i 

que l’actitud és fonamental per 

encarar les situacions adverses", 
detallen en un comunicat.

El Festival MiniBeat consta de 
concerts i activitats, que "són 

El MiniBeat s'endarrereix de nou 

a l'espera de garantir "l'essència"

Òmnium convocava al juliol els 
premis de la 32a Festa de les Lle-
tres Catalanes del Vallès Orien-
tal, que enguany se celebrarà el 
26 de novembre. Per fomentar la 
producció literària en llengua ca-
talana fa 32 anys que convoca els 
guardons de novel·la i poesia. El 
32è Premi de Novel·la Vallès Ori-
ental està dotat amb 3.000 euros 
–per a obres amb una extensió 
màxima de 200 pàgines amb lle-
tra del cos 12–, i el de poesia, amb 
1.800 euros –per a obres amb una 
extensió d'entre 250 i 800 versos–. 
També s'atorgarà el 21è Premi de 
Sociolingüística del Vallès Orien-
tal, dotat també amb 3.000 euros, 
per a treballs amb una extensió 
mínima de 50 pàgines.

A més, també es lliurarà el 10è 
Premi Ramon Casanovas d'acció 

cívica a favor de la llengua cata-
lana, dotat amb 1.000 euros, i el 
10è Premi Eugeni Xammar de Co-
municació, dotat amb 700 euros 
–per a periodistes, articulistes o 
mitjans que hagin destacat per la 
seva contribució a la llengua i el 
país, i per una aposta per formats 
i models innovadors–.

Els concursants poden lliurar 
els seus treballs fins a l'1 d'octu-
bre a l'adreça festalletresvalles@

omnium.cat. 

La convocatòria dels premis 

de la Festa de les Lletres, 

oberta fins a l'1 d'octubre

LITERATURA  ÒMNIUM PREMIARÀ NOVEL·LA, POESIA I ASSAIG

PREVISIÓ METEOROLÒGICA
del dijous 9 al diumenge 12 de setembre

Dijous Divendres Dissabte Diumenge

26º 20º 26º 18º 27º 18º 27º 19º

Les biblioteques de Can Pedrals i 
de Roca Umbert inicien nova pro-
gramació amb activitats adaptades 
a la normativa de prevenció de 
la Covid-19. La inscripció prèvia 
és obligatòria i començarà el di-
marts a les 15.30 h. Les propostes 
s'adrecen al públic adult i també a 
l'infantil i familiar, amb activitats 
com els clubs de lectura per a totes 
les edats, propostes per a la pràc-
tica de l'anglès, l'Hora del conte 
i les Hores menudes per als més 
petits, el programa Bibliolab o els 
Laboratoris de lletres i imatges i de 
llibre d'artista. A més, les bibliote-
ques se sumen a la commemoració 
del centenari del naixement de la 
poeta, traductora i artista Felícia 
Fuster (Barcelona, 1921 - París, 
2012), a la qual es dedicarà un acte 
el 29 de setembre a la Sala Tarafa, 
amb les poetes Blanca Llum Vidal i 
Tònia Passola. La programació ín-
tegra es pot consultar a granollers.

cat/inscripcionsbiblioteques. i

Les biblioteques 

se sumen a l'Any 

Felícia Fuster

arxiu

impossibles dur a terme asse-

guts en cadires i respectant la 

distància de seguretat que ens 

marquen des de l’Ajuntament i 

el Procicat. La música del Mini-

Beat necessita el contacte, la lli-

bertat de moviments, la calor i 

la vitalitat dels més petits sense 

restriccions", expliquen els orga-
nitzadors.

"Com que no sabem quant 

duraran totes aquestes restric-

cions a les llibertats individu-

als […], des d’avui mateix ja ens 

posem a treballar per recol·lo-

car totes les bandes i activitats 

d’aquest any a la pròxima edi-

ció. Farem mans i mànigues per 

trobar la manera de mantenir 

l’essència del MiniBeat i troba-

rem la fórmula", afegeixen.
Les entrades actuals serviran 

per a la nova data del 8 de maig i, 
en cas que no s'hi pugui anar, Ar-
cada Koncerts retornarà l'import, 
a través del web www.minibeat.

cat. Amb tot, l'organització desta-
ca com, des del 10 de maig, ningú 
no ha retornat l'entrada adquirida 
en el seu moment. 

CONTACTE  A banda de concerts, el festival també inclou tallers familiars

Al novembre es lliuraran 
els premis Ramon Casanovas

 d'acció cívica i l'Eugeni
 Xammar de Comunicació

HANDBOL. DIUMENGE 12, 12.30 h
FRAIKIN BMG - BADA HUESCA 
Palau d'Esports
Amb Aitor Compañón i Arnau Moya

FUTBOL. DIUMENGE 12, 11.45 h
FUNDACIÓ E. GRAMA - EC GRANOLLERS 
Municipal de Can Peixauet (Santa Coloma)
Amb Roger Santaeugènia

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

Dilluns començarà el període d'inscripcions al cursos 

i tallers del nou trimestre de la Xarxa de centres cívics 

de Granollers. Es pot consultar tota la programació a 

granollers.cat/centrescivics, web des de la qual tambées poden formalitzar les matrícules fins a l'1 d'octubre.
Quim Masferrer i Las Migas, 

a la festa major de Martorelles

Voltem per l'entorn

GRANOLLERS

PROGRAMACIÓ 10 - 12 SETEMBRE 2021

DIVENDRES, 10

17.30 h Museu de Ciències Naturals

Insectes, crancs i aranyes a les mans.

DISSABTE, 11

9 h Plaça de la Corona

Mercat del dissabte. Matí

16 h Museu de Ciències Naturals

Animals amagats. Joc de realitat 

augmentada 

16.30 h Museu de Ciències Naturals

Visites guiades a Tu investigues!

22.30 h Carrer Lledoner

32a Festa del Barri de l'Hostal. Música 

amb el Duet Lorena & Mario

DIUMENGE, 12

11 h Museu de Ciències Naturals

Animals amagats

11.10 h Museu de Ciències Naturals

Visites guiades a Tu investigues!

12.30 h Carrer Lledoner

32a Festa del Barri de l'Hostal. 

Espectacle per a tota la família amb 

la Companyia de Pallassos

DIMECRES, 15

17.30 h Museu de Ciències Naturals

Taller La vida dins d'un formiguer

AGENDA

L'actor i humorista Quim Masferrer –diumenge–, amb el seu nou espectacle Bona 

gent, i el concert divendres del grup de flamenc Las Migas seran els plats forts de la 

festa major de Martorelles, que se celebra aquesta setmana fins diumenge 12. A més, 

hi haurà el retorn de les competicions de les colles i també dels actes de caràcter 

més popular, com l'aplec de la colla sardanista, el tradicional ball de gitanes, el 

correfoc i la cercavila. Per als més petits del poble, torna el tobogan aquàtic, al carrer 

Comerç amb l'avinguda Piera. Per als més grans tampoc no fallaran les havaneres 

amb rom cremat i el concert de l'orquestra Selvatana. Alhora, es mantenen activitats 

que es van iniciar l'any passat, com el bingo musical i els concerts-vermut al pati de 

la masia de Carrencà, on els assistents podran gaudir d'actuacions de quilòmetre 0 

com la que oferirà el grup Freqüència Bandarra. La programació també comptarà 

amb la música de Versión Imposible divendres i el grup Ebri Knight dissabte. Hi haurà 

control d'aforament, per la qual cosa cal reservar les entrades al web martorelles.cat.

Exposicions
Ajuntament de Granollers 

Palou vist per Salvador Llobet. Des 

de dilluns. Fins al 26 de novembre

Museu de Granollers 

Afinitats. Permanent 

Retorn a Granollers del retaule gòtic 

de Sant Esteve. Fins al març de 2022

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. Fins al 27 de setembre

LES FRANQUESES
DIJOUS, 9

20 h Pàrquing del Consell del Poble

Festa Major de Llerona. Frankfurtada

20.30 h Carpa del Consell del Poble

FM Llerona. Cinema a la fresca adult

21.30 h Antigues Escoles de Llerona

FM Llerona. Nit de Pòker

DIVENDRES, 10

19 h Carpa del Consell del Poble

FM Llerona. Espectacle infantil

21 h Pàrquing del Consell del Poble

FM Llerona. Botifarrada popular

22.30 h Carpa del Consell del Poble

FM Llerona. Monòleg de Fel Faixedas

DISSABTE, 11

9.30 h Consell del Poble de Llerona

FM Llerona. Activitat amb bicicleta

10.30 h Can Ribas 

Diada. Conferència de Jordi Turull

10.30 h Antigues Escoles de Llerona

FM Llerona. Activitat de zumba

10.30 h Carpa del Consell del Poble FM 

Llerona. 6è Campionat de FIFA

11.30 h Antigues Escoles de Llerona

7a Pista lleronina i Festa de l'escuma

12 h Passeig Tagamanent

Diada. Ofrena al monòlit de l'Onze de 

Setembre, amb sardanes i cant coral

18 h Zona Esportiva de Llerona

10è Torneig de Futbol Ajuntament de 

les Franqueses

18 h Antigues Escoles de Llerona

FM Llerona. Infantil amb Jaume Barri

19 h Pista poliesportiva del Casal

FM Llerona. Xarop de Canya

21 h Pàrquing del Poble de Llerona

FM Llerona. Vine a fer un entrepà

22.30 h Carpa del Consell del Poble

FM Llerona. Monòleg amb Toni Albà

DIUMENGE, 12

11 h Carpa del Consell del Poble

FM Llerona. Campionat de ping-pong

11.30 h Carpa del Consell del Poble

FM Llerona. Jocs de taula familiars

12 h Antigues Escoles

FM Llerona. Tir amb arc

12 h Església de Santa Maria

FM Llerona. Sardanes 

17 h Antigues Escoles

FM Llerona. Jocs cucanya i manualitats

19 h Carpa del Consell del Poble

FM Llerona. Habaneres amb Peix Fregit

21 h Antigues Escoles de Llerona

FM Llerona. Focs artificials
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