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L'any de l'auge 
de les plaques 
solars per al 
consum casolà
Granollers és dins del rànquing dels 

municipis catalans amb més potència 

d'autoconsum generada per fotovoltaica, i 

el Vallès Oriental és la segona comarca del 

país en nombre d'instal·lacions, amb 1.436

EN AQUESTA VIDA
SEMPRE HI HA EL MILLOR.

I DESPRÉS TOTS ELS DEMÉS.

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

/ OR

/ RELLOTGES

/ DIAMANTS“Jo sempre
he sabut

escollir bé”

Plaça Lluís Perpinyà, 1 - GRANOLLERS93 860 60 73

Des de l'any 2017 �ins a l'actualitat, el sector de l'autoconsum fotovol-taic a Granollers i al conjunt del Va-llès Oriental ha crescut de manera molt signi�icativa, especialment a partir de 2019. La supressió l'oc-tubre de 2018 per part del govern de l'Estat del conegut com a impost al sol –que imposava un càrrec als autoconsumidors per l'energia ge-nerada i consumida a la mateixa instal·lació, entre altres mesures–, va propiciar un marc normatiu més favorable a aquesta tecnolo-gia. Ara, aquesta alternativa ener-gètica ha trobat un nou impuls en el context de l'encariment de la fac-tura elèctrica dels darrers mesos.Fins al 30 de juny de 2021, a Granollers hi havia 83 instal·laci-ons d'autoconsum fotovoltaic en servei i, al conjunt de la comar-ca, 1.436. De fet, aquesta xifra ha convertit el Vallès Oriental en la segona comarca del país en nom-bre d'instal·lacions i la tercera en potència produïda –un total de 10.939,21 kW–. De fet, tot i que les plaques sovintegen més a mu-

nicipis amb més cases unifamili-ars, Granollers es troba dins del rànquing de municipis amb més potència generada per fotovoltai-ques, amb 1.706,61 kW, una xifra similar a la de Vic i Lleida, segons les dades de l'Institut Català de l'Energia (ICAEN).

El boom més evident del creixe-ment de l'aposta per l'autoconsum es detecta, especialment, aquest 2021, amb 37 noves instal·lacions �ins al juny de la vuitantena totals a la ciutat –la mateixa xifra que en el total de 2020–, i 571 en el conjunt de la comarca, un 40% de les existents. "La tendència ob-

servada indica que cada cop es 

posen en marxa instal·lacions 

d'autoconsum fotovoltaic més 

petites, és a dir, amb un major 

pes de l'autoconsum domèstic", expliquen des de l'ICAEN. Una dada que demostra aquesta evo-lució –segons l'informe Autocon-

sum fotovoltaic a Catalunya (juny 

2021)– és que el 76,1% de les ins-tal·lacions a Catalunya tenen una potència igual o inferior a 5 kW, mentre que només el 4,7% corres-pon a grans instal·lacions per so-bre de 25 kW –associades al sec-tor industrial o al sector serveis–.
Més panells en unifamiliarsEls municipis amb més famílies que aposten per l'autoconsum són els que tenen un percentatge més alt d'habitatges unifamiliars, tot i que hi ha molta diferència entre els del centre del Vallès Oriental i els del Baix Montseny i, sobretot, el Baix Vallès, amb menys implan-tació de l'energia fotovoltaica. Així, el municipi del Vallès Ori-ental amb més instal·lacions de plaques per a l'autoconsum, tant en nombres absoluts com percen-tualment, és Lliçà d'Amunt, amb 

43 instal·lacions el primer semes-tre d'enguany, mentre que a Lliçà de Vall se'n van comptabilitzar la meitat (21). Els següents munici-pis amb més noves instal·lacions la primera meitat d'aquest any són Cardedeu (38) i Bigues i Riells (36). "S'observa una clara cor-

relació; com més gran és el pes 

dels habitatges unifamiliars en 

el municipi, més instal·lacions 

per habitant hi ha", corrobora l'estudi de l'ICAEN, tot i el crei-xent interès de les comunitats de veïns per instal·lar plaques en pi-sos i zones comunitàries. Un altre factor que mostra també una cor-relació entre el nombre d'instal-lacions d'autoconsum fotovoltaic per habitant és la renda familiar. 
"Com més alt és el nivell de ren-

da, més presència de plaques", conclou l'informe.Als municipis de l'entorn també hi ha una tendència a l'alça de l'au-toconsum, però més moderada. La primera meitat de 2021 a les Fran-queses se'n van instal·lar 8; a Cano-velles, 13, i a la Roca, 21. ❉ L.O. / M.E.

Enginyers
EL COL·LEGI D'ENGINYERS 

INDUSTRIALS DE CATALUNYA

han emès aquesta setmana un 

comunicat en què proposa una llista 

de mesures urgents per reduir el preu 

de l'electricitat, entre les quals hi 

ha la promoció de l'autoconsum. Els 

enginyers reclamen desplegar una 

normativa relativa a les comunitats 

d'energies renovables, revisar la 

fi scalitat associada a l'autoconsum 
i facilitar la venda dels excedents 

vessats a la xarxa, tot eliminant les 

restriccions en la seva valoració. A 

més, a curt termini, una ponderació 

quadrimestral de translació del valor 

del preu del mercat majorista als 

consumidors domèstics –a Europa, 

l'Estat espanyol és l'únic que aplica

un procediment de trasllat diari–.

SUPLÀ

L'ICAEN afirma que hi ha

tendència a un major pes de

 l'autoconsum domèstic per

sobre de grans instal·lacions 

EVOLUCIÓ DEL NOMBRE D'INSTAL·LACIONS 
D'AUTOCONSUM PER TRIMESTRES A GRANOLLERS
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GRANOLLERS. En un moment 
en què el preu de la llum cada 
setmana bat rècords històrics, 
el PSC de Granollers ha volgut 
deixar clara la seva posició a 
través d'una moció al proper ple 
"en defensa de polítiques públi-

ques viables per reduir el preu 

del subministrament elèctric". 
El PSC local, després de lloar la 
gestió del govern estatal, l'insta 
en la moció a "seguir treballant 

per abaratir el preu" i ampliar 
"encara més les cobertures per 

protegir els més vulnerables". 
El text també insta la Comissió 
Europea a revisar el disseny dels 
mercats internacionals energè-
tics actuals i la lluita contra la 
pobresa energètica.

Amb la vista posada al 
Govern de la Generalitat, el PSC 
exigeix a la Conselleria d'Acció 
Climàtica que "que exercici les 

seves competències davant les 

companyies elèctriques que han 

de solucionar la greu situació 

que pateixen moltes famílies 

amb caigudes contínues del 

subministrament elèctric a 

les seves llars", i que elabori 
un mapa elèctric municipal on 
detalli la responsabilitat a cada 
àrea de quina és l'empresa 
subministradora i s'especifi quin 
les accions d'inversió realitzades. 

A més, també li reclama que 
doti de mitjans els ajuntaments 
perquè puguin crear comunitats 
energètiques als barris, amb 
energies renovables i netes. 
A més, el PSC insta Interior a 
agilitzar les denúncies veïnals 
quan "es tracti d'identifi car 
connexions fraudulentes a la 

xarxa de distribució".

El PSC reclama 
polítiques als 
governs per reduir 
el preu de la llum

SERVEI DE VALORACIÓ  INTEGRAL A VÍCTIMES

www.advaloremadvocats.cat

Telèfon d’atenció a víctimes: 93 135 21 94

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

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

Les instal·lacions per afavorir l'au-

toconsum a les llars tenen cada cop 

més demanda. "Hi ha un segon 

boom després d'una travessa en 

el desert", diu Joan Lluís Carreras, 

gerent de l'empresa granollerina 

Suplà, amb més de 30 anys d'his-

tòria en el sector de les instal·laci-

ons elèctriques, aigua i calefacció, 

amb seu al carrer Hospital. Amb 

l'arribada de Carreras, provinent 

del sector de l'eficiència energèti-

ca, la firma comença a especialit-

zar-se en altres serveis energètics 

i renovables, ara en augment. De 

fet, a principis d'aquest segle XXI 

"ja hi va haver un boom molt 

bèstia, que l'anomenat impost 

al sol va estroncar", l'any 2015. 

A diferència d'aquell primer 

moment, en què les instal·lacions 

solars eren rendibles gràcies a les 

subvencions, "en l'auge actual, la 

tecnologia evolucionada ho ha 

abaratit, i permet amortitzar-ho 

en menys temps", destaca Carre-

ras. Segons calcula, una instal·lació 

domèstica pot amortitzar-se en 5 o 

6 anys, sense comptar que si hi ha 

subvencions i ajudes es pot retallar 

ge amb fonts d'energia renovable 

que donarà un nou impuls a l'auto-

consum domèstic aquest segon se-

mestre d'any. "Les ajudes encara 

no s'han concretat, perquè cada 

comunitat autònoma ha de treu-

re les bases reguladores i l'ICA-

EN encara no ho ha fet, però en 

l'àmbit domèstic les instal·laci-

ons fetes a partir del 29 de juny 

se'n podran beneficiar", detalla 

un any. A més, "ara, amb l'aug-

ment dels costos energètics, pot-

ser fins i tot és més ràpid", indica.

De fet, hi ha ajuntaments que 

afavoreixen les instal·lacions amb 

rebaixes importants a l'impost de 

béns immobles (IBI) –un 50% de 

bonificació a Granollers i un 20% 

a les Franqueses–, i el 29 de juny 

es va publicar un decret estatal 

amb un programa d'incentius a 

l'autoconsum i l'emmagatzemat-

SUPLÀ

ESPECIALISTES SUPLÀ, AMB MÉS DE 30 ANYS D'EXPERIÈNCIA, FA MÉS D'UN LUSTRE QUE TREBALLA AMB PANELLS SOLARS I DOMÒTICA

"Ara la tecnologia ha permès 
abaratir les instal·lacions"

TREBALLS  Una de les darreres instal·lacions de plaques fotovoltaiques

Carreras. En canvi, això no passa en 

la indústria, cosa que ha aturat les 

instal·lacions per a aquests usuaris, 

que estan a l'espera de les ajudes.

Suplà s'encarrega també d'as-

sessorar per demanar les subven-

cions, així com de la memòria tèc-

nica del disseny de la instal·lació i 

tramitar el contracte d'alta.

Bateries en augment
Ara es comencen a posar més ba-

teries per emmagatzemar exce-

dent i guanyar en autosuficiència, 

amb nivells d'autoconsum alts, 

d'entre el 70 i 80%. De fet, hi ha ba-

teries intel·ligents amb un algorit-

me que aprèn el mode de consum i, 

amb la previsió meteorològica, em-

magatzema quan és més eficient. 

"L'autosuficiència total, però, és 

gairebé impossible, perquè cal-

dria sobredimensionar massa 

les instal·lacions", diu Carreras, 

qui assenyala que, a diferència 

d'altres països d'Europa, "aquí el 

client vol oblidar-se de la com-

panyia elèctrica, mentre que allà 

la veuen com un soci". M.ERAS

Precisament, els darrers anys, la granollerina Estabanell Energia ha fet una aposta 

per les energies renovables i en l'aprofitament dels excedents de les instal·lacions 

d'autoconsum. De fet, ha participat en un projecte de recerca europeu, 

coordinat per la Universitat de Girona, per fer més eficient l'aprofitament de 

l'energia sobrant de les plaques solars. El projecte es coneix amb el nom de 

Resolvd i proposa un nou model de gestió de la xarxa elèctrica de baixa tensió i 

dels fluxos d'energia mitjançant un sol equip d'emmagatzemament. El dispositiu 

es connecta a la xarxa de distribució i gestiona els fluxos d'energia que es generen 

entre els panells solars, els consums i els convertidors i bateries per fer-los més 

eficients i respectuosos amb el medi ambient. La recerca també va desenvolupar 

algoritmes per a la predicció de la demanda i generació diària d'energia.

Aprofitar l'excés d'energia "Pagàvem 250 euros cada dos 
mesos de llum i ara no arriba a 100"
"Estava fins als nassos de pagar tant a la factura de la llum". Aquesta 

va ser la principal motivació de Pedro Aguilar, un veí de la comarca que 

va fer el salt a l'autoconsum d'energia solar. "Ens vam anar informant 

de les alternatives que teníem i ens vam decidir", explica. La família 

Aguilar viu en una casa unifamiliar i el novembre de 2019 va instal·lar 

12 plaques fotovoltaiques amb una potència de 4.200 Wp. El cost apro-

ximat va ser d'uns 7.000 euros, una inversió de la qual se sent totalment 

satisfet. I és que ha aconseguit rebaixar la factura més de la meitat. 

Abans de fer la transició, la família de 9 persones pagava 250 euros cada 

dos mesos. Amb els panells solars, la mitjana mensual és de 47 euros.

EL PARTICULAR

"En altres països d'Europa 
veuen la companyia

elèctrica com un soci;
i aquí com un adversari"
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El Col·legi d'Advocats reclama
reforçar els Jutjats amb més recursos
L'Il·lustre Col·legi d'Advocats de 

Granollers i el Vallès Oriental (Ica·

vor) demana més recursos per 

als Jutjats de Granollers. "Estem 

estudiant la via més adequa-

da per reforçar aquests jutjats, 

sobretot en l'àmbit de família", 

diu Joan Martínez, degà del Col·

legi d'Advocats. El reforç recla·

mat seria per descongestionar un 

equipament que sovint "està so-

brepassat", perquè "aborda més 

temes dels que pot assumir". Ac·

tualment, Granollers compta amb 

nou jutjats de primera instància; 

quatre d'instrucció, tres socials, 

un de violència sobre la dona i tres 

penals, dos dels quals –especialit·

zats en família, incapacitats i in·

ternaments no voluntaris– es van 

consolidar l'estiu del 2018 des·

prés de tres anys en què es consi·

deraven un servei de reforç. Amb 

tot, segons l'Icavor, caldria un desè 

jutjat de primera instància a la ciu·

tat per reduir la càrrega de treball, 

que supera els límits que marca el 

Consell General del Poder Judicial.

A banda de reclamar aquest re·

forç, l'Icavor també preveu altres 

reptes per al curs que ara comen·

ça. D'una banda, el col·legi estudia 

com aplicar correctament el pro·

tocol consensuat amb els Mossos 

d'Esquadra per millorar l'atenció 

de les víctimes en casos de violèn·

cia masclista, per tal que tinguin 

JUSTÍCIA  L'ICAVOR CONSIDERA QUE ELS NOU JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA DE LA CIUTAT SÓN INSUFICIENTS PER L'EXCÉS DE FEINA

assistència lletrada des del primer 

moment en què acudeixen a posar 

una denúncia. Només en el cas de 

Granollers, per exemple, la ciutat 

registra més de 200 denúncies cada 

any per violència masclista. El col·

legi també treballa per incremen·

tar els casos d'èxit en l'aplicació de 

la llei de segona oportunitat, per 

permetre les persones amb deutes 

impagables exonerar·les d'aques·

tes càrregues i evitar l'anomenada 

"mort civil" d'aquestes persones 

i la seva exclusió econòmica, en 

molts casos gairebé perpètua. En 

la mateixa línia, el col·legi també 

s'abocarà els pròxims mesos en el 

torn d'ofici, sobretot per abordar 

l'increment de desnonaments que 

es preveuen a partir del novembre. 

"Fins al 31 d'octubre hi ha vi-

gent la moratòria que no permet 

executar llançaments, però en 

poc temps afectarà moltíssima 

gent", diu Martínez. "Per això tre-

ballem amb els jutjats i l'Ajunta-

ment per minimitzar l'impacte 

d'aquests desnonaments".  

Finalment, l'Icavor també vol in·

crementar, juntament amb el Cen·

tre de Dret Privat de Catalunya, les 

accions de mediació entre les parts 

en litigi per agilitar la resolució dels 

conflictes familiars i civils i descar·

regar la feina que tenen els jutjats. 

"Busquem solucions extrajudici-

als perquè els conflictes no hagin 

d'arribar als tribunals i es resol-

guin abans", explica Martínez. De 

fet, en l'àmbit mercantil ja es va sig·

nar un conveni fa uns mesos amb 

la Cambra i el Consolat del Mar per 

impulsar, justament, la mediació de 

conflictes entre empreses.  x.l.

La PAH Granollers denuncia que 

l'anomenat "escut social", apro·

vat pel govern espanyol per pro·

tegir els col·lectius vulnerables en 

un context de pandèmia, "no està 

sent efectiu". El decret, que venç a 

final d'octubre, inclou mesures com 

la suspensió dels desnonaments, la 

possibilitat d'ajornar els lloguers i 

la prohibició de tallar els subminis·

traments bàsics als consumidors 

vulnerables. La PAH lamenta que, 

tot i que en alguns casos sí que s'han 

aturat llançaments arran d'aquesta 

moratòria, en la majoria de casos 

"ha estat per la pressió de la PAH 

o per l'actuació de Serveis Soci-

als". No obstant això, recorda Xosé 

Lombao, de la PAH, "continua ha-

vent-hi desnonaments cada dia". 

Aquest setembre, per exemple, n'hi 

havia previstos cinc entre Grano·

llers i Canovelles, "i aquests són 

només els que coneixem perquè 

els afectats demanen el nostre 

suport", apunta. Un d'aquests era 

el previst dimarts al carrer Apel·les 

Mestres, suspès just el dia anterior. 

"Per acollir-se a la moratòria cal 

una documentació que sovint 

costa de recopilar", diu Lombao, i, 

"a més, és molt interpretable per 

cada jutge". En aquest sentit, la 

PAH alerta que dijous que ve hi ha 

previstos dos desnonaments més 

de famílies amb menors, en aquest 

cas d'un edifici de l'Incasòl. 

HABITATGE

La PAH denuncia 
que la moratòria 
de desnonaments 
"no és efectiva"

Suport al poble de l'AfganistanAjuts per als habitatges a la Borsa Comarcal
L'Il·lustre Col·legi d'Advocats del Vallès

Oriental va acollir la setmana passada un acte 

en defensa dels drets humans de la població

de l'Afganistan, en una acció conjunta de

tots els col·legis professionals de l'advocacia.

Aquest dijous acaba el termini per presentar al Consell Comarcal la  

sol·licitud per accedir a subvencions per a habitatges desocupats que es 

posin a lloguer a través de la Borsa Comarcal. L’import màxim dels ajuts 

per persona/habitatge correspon al 75% de les despeses subvencionables 

acceptades, amb un import màxim de 1.500 euros/habitatge, IVA exclòs.

SOCIETAT

arxiu

JUSTÍCIA  L'Icavor assegura que els jutjats tenen sobrecàrrega de feina

n L'Icavor celebra aquests dies la seva 
festa anual, Sant Raimon de Penyafort, el 
patró dels advocats. La festa va arren-
car dimecres al migdia amb un aperitiu 
d'agermanament amb membres de ju-
dicatura, fiscalia i procuradoria, en què 
es van donar a conèixer els premis del 
concurs de fotografia i literari organit-
zats pel Grup d'Advocats Joves. Aquest 
dijous hi haurà una sessió de pàdel, i 
divendres serà el dia fort de la festa per 
als 800 col·legiats a la comarca, amb 
un esmorzar de forquilla, missa i l'acte 
institucional al Teatre Auditori, en què 
s'imposen les togues als nous col·le-
giats –enguany seran 38, d'aquest any 
i el passat– i es lliuren diplomes a les 
persones que han passat per l'Escola de 
pràctica jurídica de l'entitat i als col·legi-
ats que celebren 25 anys d'exercici pro-
fessional, enguany 35 persones. Final-
ment, divendres al vespre tindrà lloc a 
l'Hotel Ciutat el sopar de gala de l'entitat.

FESTA AMB IMPOSICIÓ
DE TOGUES A 38
NOUS COL·LEGIATS
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L'Ajuntament de Granollers ins-

tal·larà 36 nous senyals per indi-

car les direccions de punts d'inte-

rès de la ciutat als vianants, amb 

l'objectiu de facilitar els despla-

çaments a peu pel nucli urbà, que 

actualment són en el 79% dels 

casos. La iniciativa pretén contri-

buir a millorar l’accessibilitat i la 

seguretat dels vianants, "orien-

tant  que es moguin per les vies 

més adequades, fet que facilita 

la mobilitat dels visitants cap a 

les destinacions turístiques de 

la ciutat".

Així, l'equip de govern ha apro-

vat la licitació del subministra-

ment i la instal·lació dels senyals, 

amb un pressupost de 64.175 eu-

ros i un termini d'execució per a 

la seva instal·lació de dos mesos, 

entre octubre i l'1 de desembre.

Els senyals s'instal·laran als 

carrers Camp de les Moreres i 

Francesc Macià, la plaça Josep 

Serrat i Bonastre, l'avinguda Sant 

Esteve, els carrers Enric Prat de 

la Riba, Roger de Flor i Sant Jau-

El volum de trànsit a l'autopista 

C-33, entre Montmeló i Barcelona, 

s'ha incrementat un 40% des de 

l'alliberament dels peatges de la 

C-33 a la Llagosta i de l'AP-7 a la 

Roca. El director del Servei Català 

de Trànsit (SCT), Ramon Lamiel, 

ha explicat que aquesta xifra és 

proporcional al descens de cir-

culació per la C-17 entre Parets i 

Barcelona, que calcula en un 30%, 

i que ja s'ha detectat els primers 

dies de setembre. Lamiel posava 

aquests trams com a exemple del 

traspàs de trànsit a vies que abans 

eren de pagament i que, assegura, 

són més segures, i això fa confiar 

en una reducció de l'accidentalitat.

D'altra banda, el director del SCT 

també ha demanat al Ministeri de 

Transports celeritat en la retira-

da de les estructures dels peatges, 

com el de l'AP-7, i ha destacat que 

el Govern de la Generalitat ha co-

mençat a desmantellar aquestes 

infraestructures en les vies de la 

seva titularitat. De fet, les cabines 

han causat problemes d'embusos 

sobretot els caps de setmana, tot i 

que dissabte i diumenge a la Roca 

es van obrir les barreres d'11 ca-

bines en sentit Barcelona –el cap de 

setmana anterior van ser 5–. Lami-

el explica que no se'n poden obrir 

més per seguretat a l'hora d'incor-

porar-se als carrils de circulació.

El darrer cap de setmana, el se-

gon després de l'alliberament dels 

peatges, va millorar la circulació 

a l'AP-7, tot i que es va mantenir 

un tram de retencions a la Roca. 

El conseller d'Interior, Joan Ignasi 

Elena, ha defensat el dispositiu de 

l'operació tornada de diumenge i 

ha recordat que la situació es va 

complicar a la Roca per un accident 

que va obligar a aturar la instal·la-

ció del carril addicional nord, una 

mesura que sí que es preveu aplicar 

diumenge que ve. Trànsit també 

ha indicat que la mobilitat en dies 

feiners s'ha recuperat i ja s'apropa 

a la d'abans de la pandèmia, ja que 

només es troba un 3% per sota. 

El trànsit a la C-17 cau 
un 30% per l'aixecament 
del peatge de l'autopistaAJUNTAMENT

MOBILITAT L'ACCIÓ PRETÉN PROMOCIONAR ELS DESPLAÇAMENTS A PEU PEL NUCLI URBÀ EL DESCENS DE CIRCULACIÓ S'HA DETECTAT AL TRAM DE PARETS

S'instal·laran 36 senyals nous per 
indicar punts d'interès a vianants

me, les places de la 

Corona i de la Font 

Verda, el passeig 

de la Muntanya, els 

carrers Príncep de 

Viana i Sant Jau-

me, el passeig de la 

Conca del Besòs, els 

carrers Joan Camps i 

Princesa, la plaça Can 

Trullàs, els carrers 

Josep Umbert i Santa 

Esperança, la plaça 

Maluquer i Salvador, 

el carrer Sant Roc, les places de 

l'Oli, de la Caserna i de la Porxa-

da, i els carrers del Rec, Torras i 

Bages, Joan Prim, Girona i Ramon 

Llull.

Els senyals poden indicar noms 

de carrers i places, punts d'interès 

turístic, serveis municipals, apar-

caments i parades de transport 

públic. A cada una de les destina-

cions del senyal també hi figura-

rà la distància en minuts des del 

punt on està ubicat el senyal.

A part d'aquests senyals, amb 

suport i lames, també es preveu 

la instal·lació de tòtems en alguns 

punts, especialment a la zona de 

l’illa de vianants. En aquest cas el 

format serà similar als que ja hi ha 

instal·lats actualment. M.E.
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TAXI GUALBA

SE TRASPASA LICENCIA DE TAXI 
DEL MUNICIPIO DE CARDONA (BARCELONA), 

por dificultades para poder atender el servicio. 
Licencia de taxi del municipio, sin horarios ni días de libranza obligatorios. 

Excelente oportunidad de autoempleo con muy pequeña 
y fácil inversión, idónea para personas que quieran abrirse camino 
por sí mismas o como complemento a otras actividades en la zona.

625 77 62 53 · 93 293 31 11

A Granollers han començat el curs 

aquest setembre 12.825 alumnes, 

uns 300 més que el curs anterior. 

Amb tot, enguany es consolida la 

tendència dels últims anys: reduc-

ció d'alumnes a infantil i primària 

–uns 300 menys– i augment a se-

cundària –una trentena més a pri-

mer d’ESO–. La davallada es nota 

especialment als grups dels més 

menuts. En concret, a P3 baixen 

les inscripcions fins a les 551 –un 

centenar menys que fa dos anys–, 

tot i que a les escoles públiques es 

mantenen les mateixes línies que 

fins ara, i als centres concertats es 

onades o per diferents accessos, 

mesures higièniques, mascareta 

obligatòria a l'interior de les aules 

a partir dels 6 anys...–, tot i que se-

ran més relaxades que el curs an-

terior. Així, per exemple, a l'hora 

del pati els grups bombolla poden 

sortir sense mascareta. 

Pel que fa a les Franqueses, prop 

de 3.000 alumnes han començat el 

curs aquest dilluns. Dels que s'han 

incorporat, 170 ho fan a P3, que 

manté les 9 línies que tenia fins 

ara, i 265 ho fan a primer d'ESO, 

que també manté les mateixes 9 

línies que tenia el curs anterior. 

perden dos grups. Pel que fa a pri-

mer d'ESO, enguany han començat 

el curs 768 alumnes, pràcticament 

els mateixos que l'any passat, tot 

i que hi haurà una línia nova a 

l'INS Carles Vallbona i es consoli-

da la que l'any passat es va obrir 

a l'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.

El curs estarà marcat un cop 

més per les mesures anti-Covid 

–grups estables, entrades esgla-

Coincidint amb l'inici del curs es-

colar, s'ha posat en marxa a Gra-

nollers el projecte Entorns escolars 

segurs i saludables, amb l’objectiu 

de reduir l’accés als centres educa-

tius amb vehicle privat; pacificar els 

entorns escolars; fomentar l’accés 

a peu, en bici, patinet o transport 

públic als centres i sensibilitzar so-

bre la mobilitat sostenible, segura i 

saludable. Algunes de les mesures 

previstes al projecte són els canvis 

de circulació, les entrades i sortides 

esglaonades als centres educatius 

i l’ampliació de zones segures da-

vant d'escoles i instituts. També 

el tall temporal de carrers, que 

s'apliquen des del 13 de setembre 

i fins a final de curs a les principals 

franges horàries d’entrada i sortida 

dels centres educatius. Només es 

permetrà la circulació de persones 

amb mobilitat reduïda i veïns que 

necessitin accedir o sortir d’una 

plaça d’estacionament en els trams 

afectats. Així, els trams de carrers 

que es tallen en determinats ho-

raris al voltant de les escoles són: 

a l’escola Cervetó es talla el carrer 

Isabel de Villena (entre Roger de 

Flor i Princesa). A Granullarius es 

tallen els carrers Maresme (entre 

Josep Umbert i Osona) i Osona (en-

tre Veneçuela i Josep Umbert). A 

l’Escola Pia es talla Conestable de 

Portugal (entre Sant Josep de Calas-

sanç i l’av. Sant Esteve) i Sant Josep 

de Calassanç (entre Conestable de 

Portugal i la sortida del pàrquing 

Blaus Corona). A Salvador Espriu 

es talla el carrer Joan Camps (entre 

Pius XII i el passeig Fluvial). A l’INS 

Celestí Bellera es talla el Camí de 

Cal Nen (entre Pallars i Caterina Al-

bert). A Montserrat Montero queda 

tallat el camí de Santa Quitèria a 

l’alçada del centre de l’accés de la 

C-352 i el camí de Can Bassa a la 

cruïlla amb el camí de Santa Quitè-

ria. Al Col·legi Jardí es talla el carrer 

Josep Maria Ruera (entre Ponent i 

Jaume Balmes). A Anna Mogas es 

talla el carrer Corró a l'altura del 

carrer Sant Plàcid. I a Educem es 

talla la circulació al carrer del Sol 

(entre Torras i Bages i Unió). 

Arrenca el curs 2021-2022
x.solanas

EDUCACIÓ  GAIREBÉ 13.000 ALUMNES HAN COMENÇAT LES CLASSES A GRANOLLERS ÉS UNA MESURA D'ENTORNS ESCOLARS SEGURS I SALUDABLES

TALLAT  Un tram del carrer Joan Camps, per facilitar l'accés a Salvador Espriu

Trams de carrer tallats per 
facilitar el desplaçament
a peu als centres educatius

Un total de 223 infants s'han ma-

triculat aquest curs al primer cicle 

d'educació infantil a les escoles 

bressol municipals de Granollers: 

Tortuga, El Teler i Giravoltes. 

Aquest curs, "amb la voluntat de 

mantenir els mateixos serveis 

d'abans de la pandèmia" i "ga-

rantir el millor entorn educatiu 

possible", l'Ajuntament ha refor-

çat la contractació de conserges i 

de tècniques d'educació infantil, 

per tal que totes les estances de 

les tres escoles bressol municipals 

puguin tenir el suport d'una tècni-

ca. Així, juntament amb la mestra, 

els infants podran estar acompa-

nyats en tot moment. 

Amb l'inici de curs també es van 

posar en marxa les 97 rutes de 

bus escolar que gestiona el Con-

sell Comarcal, que mouen 1.449 

alumnes. El servei es presta se-

guint els protocols establerts per 

prevenir la Covid: mascareta obli-

gatòria a partir de 6 anys, grups 

estables, higiene de mans i prohi-

bició de menjar o beure durant el 

trajecte. D'altra banda, l'app Bat-

tonroute ja té 895 usuaris donats 

d’alta. L’app permet rebre avisos 

d’absències previstes, conèixer la 

ubicació del bus en temps real, re-

bre informació de retards o rebre 

la confirmació que el fill o filla ha 

pujat o baixat del bus. i

Reforç de personal 
per a les escoles 
bressol municipals

Activades un
centenar de línies
de bus escolar

xavier solanas

A CLASSE  Dels alumnes que s'han incorporat aquest curs a Granollers, uns 5.900 ho han fet a infantil i primària

El Consell Comarcal del Vallès 

Oriental ha aprovat els ajuts indi-

viduals de menjador escolar per al 

curs 2021-2022 per un import de 

4,2 milions d'euros. Fins ara s'han 

rebut a través dels ajuntaments 

8.023  sol·licituds, unes 600 menys 

que el curs anterior. D'aquestes se 

n’han resolt favorablement 5.514, 

de les quals 5.200 tindran un ajut 

garantit del 70% i 314 del 100% 

del cost del servei de menjador, 

amb un preu màxim de 6,33 euros 

per dia. També s'han desestimat 

1.294 sol·licituds, i queden pen-

dents de resoldre'n 1.214, que 

s'han d'acabar d’esmenar o de va-

lorar per manca de dades. i

Concedits 5.500 
ajuts individuals 
de menjador

Els centres públics mantenen tots els grups de P3, mentre que

a primer d'ESO s'obre una nova línia a l'Institut Carles Vallbona
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GRANOLLERS. Els actes per com-
memorar la Diada Nacional de Ca-
talunya a Granollers van comen-
çar divendres al vespre, amb una 
programa conjunt dels partits i 
les entitats independentistes de la 
ciutat. La pluja va obligar a buscar 
l'aixopluc de la Porxada i s'hi va 
traslladar la concentració de tor-
xes i l'ofrena al monument de la 
plaça Onze de Setembre. Com és 
habitual, la Porxada també va aco-
llir la crema simbòlica del Decret 
de Nova Planta.

A l'acte es va llegir també el ma-
nifest unitari de les organitzacions 
granollerines, en què s'explicitava 
"l'objectiu comú: fer la república 
catalana per millorar la vida de 
tots els catalans", "sense renun-
ciar a res, sobretot, a la llibertat, 
la justícia social, la iguatat efecti-
va i la justícia, que se'ns ha negat 
a causa d'un estat demofòbic". 

Reivindicació persistent
ajuntament

POLÍTICA  L'ANC NOLIEJA DOS AUTOCARS A LA MANIFESTACIÓ DE BARCELONA DE L'11-S, LA QUAL CONSIDERA UN ÈXIT DE CONVOCATÒRIA EN ÈPOCA DE PANDÈMIA

El manifest aposta per "la unitat", 
"assolint consensos i fent que 
la diversitat de colors polítics i 
sensibilitats sigui una riques i no 
un obstacle per perdre de vista 

l'objectiu comú". Assegura que les 
"grans mobilitzacions de l'última 
dècada i l'1 d'Octubre ens han 
marcat el camí" cap a l'autodeter-
minació i la república catalana.

Precisament, molts veïns de la 
ciutat participaven dissabte a la 
tarda a la manifestació que l'ANC i 
Òmnium convocaven a Barcelona. 
Des de l'ANC Granollers es nolieja-

Les entitats i els partits independentistes van organitzar una vigília de la 

Diada conjunta a la Porxada, amb activitats des de les 19 h i fins a mitjanit

L'acte institucional de la Diada es va celebrar, novament i argumentant motius 

sanitaris, amb accés restringit. Començava amb una peça musical a càrrec de 

Tais Costa al violoncel i Enric Riera al violí, membres de l'Orquestra de Cambra 

de Granollers. Seguidament, s'hi llegia el ban de l'alcalde de la Diada, que 

donava pas al Ball de l'homenatge, executat per Ariadna i Pere Illa, de l'Esbart 

Dansaire de la ciutat, amb l'acompanyament a l'acordió de Marçal Ramon. Tot 

seguit, començava l'ofrena a càrrec de partits i una trentena d'entitats de la 

ciutat. L'acte es va cloure amb la interpretació del cant dels Segadors.

xavier solanas

A L'AIXOPLUC DE LA PORXADA  L'ofrena de la vigília es va traslladar per la pluja
ven dos autocars per anar-hi, una 
xifra molt inferior a la dels anys a 
l'entorn de 2017, però de la qual 
l'organització se'n mostra satisfe-
ta, tenint en compte la pandèmia. i

En el marc dels actes de la vigília 
de l'Onze de Setembre, ERC va ce-
lebrar l'homenatge anual al polític 
i activista Salvador Casanova, per 
mitjà de l'atorgament d'un guar-
dó als valors cívics que duu el seu 
nom. Enguany l'11è Premi Salva-
dor Casanova, explicava la membre 
del jurat Isabel Alcalde, s'ha atorgat 
a l'edició impresa en català a Gra-
nollers, concretat en el SomGrano-
llers, l'Editorial Alpina, el períodic 
El 9 Nou i la revista Vallesos.

El jurat del guardó apuntava que 
diverses enquestes han fet saltar 
l'alarma pel retrocés de l'ús del ca-
talà, i recordava també la preocu-
pació de Casanova, qui va fer clas-
ses de català en la clandestinitat. El 
premi d'enguany reconeix el "mè-
rit de tirar endavant una publi-
cació, o una línia de publicacions 
en català i en ple segle XXI, on a 
més el paper ha de lluitar contra 
el món digital". "Volem reconèi-
xer, doncs, una manera de fer 
ciutat, una manera republicana 
d’entendre el compromís amb la 
llengua i la cultura, com és el fet 
d’editar en català", conclou.

A més, en el cas del SomGra-
nollers i la xarxa de diaris Som, 

de reivindicar la república cata-
lana". Seguidament, la vicesecre-
tària general de Drets, Llibertats i 
Lluita Antirepressiva d'ERC, Marta 
Vilaret, cridava a la mobilització 
l'Onze de Setembre, "un bon mo-
ment per recordar què ens uneix 
i què compartim: l'amnistia i el 
dret a l'autodeterminació", i as-
segurava que si l'independentisme 
és fort en aquests "dos grans con-
sensos, també serem més forts a 
la mesa de diàleg".  m.e. 

el jurat destaca "la capacitat de 
penetració per a una audiència 
massiva amb informació prope-
ra i honesta en llengua catala-
na. Tot un repte en poblacions 
on sociolingüísticament el cata-
là no és majoritari".

L'acte també va comptar amb 
unes paraules de la portaveu 
d'ERC Granollers, Núria Maynou, 
qui recordava el compromís amb 
la llengua i les llibertats de Casano-
va i esperonava a "no cansar-nos 

m.e.

El Premi Salvador Casanova,

per a l'edició impresa en català

OFRENA  Maynou, Alcalde i Vilaret, a l'homenatge a Salvador Casanova

Junts per Granollers reivindicava la 
figura del militar i polític granollerí 
Francesc de Perpinyà Sala Sasala, a 
través de la glossa de l'historiador 
Diego Sola, qui recordava que va 
ser l'únic diputat de la Generalitat 
que el 10 de setembre de 1714 es 
va negar a signar la capitulació de 
Barcelona. Una negativa que Sola 
entén com un acte de dignitat.

Francesc de Perpinyà va néixer 
al número 21-23 de la Porxada, al 
Palau Perpinyà Masferrer. El gra-
nollerí es va casar l'any 1700 amb 
una pubilla també de família benes-
tant de Corró d'Avall. Aquest era el 
mateix any de la mort de Carles II, 
el darrer rei de la casa d'Àustria, i 
en el seu testament nomena com 
a successor Felip d'Anjou. El 1705 
Anglaterra i Holanda impugnen la 
decisió, i els catalans prenen partit 
i juren Carles III. Francesc de Per-
pinyà també té "un paper heroic" 
durant el setge de 1706 de Barcelo-
na, i el gener 1710, explicava Sola, 
"hi ha un moment transcenden-
tal en la vida del Francesc", quan 
rep l'Arxiduc Carles al palau de la 
Porxada. "És el primer cop que es 
documenta pirotècnia festiva", 
detalla Sola per entendre la impor-
tància del moment per a la ciutat.

JUNTS REIVINDICA LA FIGURA DE FRANCESC DE PERPINYÀ

Homenatge al granollerí 

que es va negar a signar la 

rendició de Barcelona el 1714
Després de la victòria borbòni-

ca, el granollerí va veure embar-
gats els seus béns fins al 1725, 
amb la pau de Viena, se li retor-
nen. Sola considera que Perpinyà 
és una figura "no prou reivin-
dicada, segurament perquè és 
bastant desconeguda". "Tot i 
saber que no es podia fer una 
altra cosa, que el domini dels 
borbons a Catalunya era irre-
versible, Perpinyà no hi va par-
ticipar amb la seva signatura, 
en un acte de dignitat", conside-
ra l'historiador.

L’acte el tancava el portaveu del 
grup municipal, Àlex Sastre, que 
considerava que Granollers ha 
de reivindicar personatges com 
Francesc de Perpinyà, una "figu-
ra oblidada" que, com d'altres en 
altres moments, es van mantenir, 
"no van signar la derrota". "Pot-
ser si haguéssim estat el 1714 i 
el 1939 hauríem pensat que la 
cultura i la llengua catalanes es-
taven perdudes". "Ningú es va 
poder imposar sobre la capaci-
tat de resiliència d'aquest país", 
assegura. I afegia que després de 
2017, hi ha molts granollerins que 
"tampoc no estem disposats a 
signar un acte de rendició".  m.e.
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xavier solanas

Al passeig Tagamanent va tenir lloc l'acte institucional de la Diada a les 

Franqueses, amb l'ofrena floral al monòlit de l'Onze de Setembre per part d'una 

vintena d'entitats i partits polítics del municipi. L'acte va començar amb un con-

cert de les corals Xeremella i Cor Camins, i tot seguit es van fer les ofrenes, que 

va tancar l'exconseller Jordi Turull, acompanyat de l'alcalde. L'acte es va cloure 

amb el cant dels Segadors a càrrec de les corals i la sardana ballada Himne al 

Poble de les Franqueses amb els Sardanistes Franquesins i la cobla Genisenca.

LES FRANQUESES. Com és habitual 

des del 1997, les Franqueses or-

ganitza una xerrada amb motiu 

de la Diada Nacional de Catalunya. 

Aquest any el convidat va ser l'ex-

conseller Jordi Turull, inhabilitat 

durant 12 anys i empresonat du-

rant 1.220 dies com un dels res-

ponsables de la celebració de l'1 

d'Octubre.

En la seva conferència, Turull 

va fer un repàs històric de la re-

lació entre Catalunya i Espanya, 

destacant que "durant anys el 

catalanisme polític s'ha implicat 

a fons en la modernització, de-

mocratització i europeïtzació de 

l'Estat". En canvi, deia, per la part 

espanyola "sempre s'han posat 

límits a la voluntat d'autogovern 

de Catalunya". Va posar d'exem-

ple que la Constitució, que "en 

el seu moment va semblar que 

serviria per augmentar l'auto-

govern, reforçar les institucions 

i la llengua catalana, s'ha acabat 

convertint en l'eina que més li-

mita tot això". Assegurava que 

davant d'aquest escenari la gent ha 

vist que calia una reacció, i que la 

millor manera de fer-ho és mobilit-

és justament el que "va fer por 

a l'Estat", que "en comptes de 

mirar de reconduir la situació a 

través de la seducció, va optar 

per la via de la repressió".

Turull va admetre que aquesta 

repressió ha tingut efectes deses-

tabilitzadors en la política catala-

na, i això ha fet que darrerament 

l'independentisme s'hagi mogut 

més en la retòrica que no pas en 

l'acció. "De vegades no surt bé 

zant-se, de manera pacífica i demo-

cràtica, i votant en un referèndum.

Per Turull, el referèndum d'au-

todeterminació del 2017 va ser 

"la jornada d'afirmació nacio-

nal i de dignitat democràtica 

més gran que ha viscut aquest 

país en molts anys"; "una ex-

traordinària sincronització de 

cors i caps, i amb una combi-

nació increïble de creativitat, 

il·lusió i determinació". I això 

xavier solanas

L'EXCONSELLER VA OFERIR UNA CONFERÈNCIA EN QUÈ ASSEGURAVA QUE "SERÀ L'ACCIÓ DE LA GENT QUE FARÀ LA INDEPENDÈNCIA, NO UNA DECLARACIÓ INSTITUCIONAL"

Turull crida a "octubrar-se de nou" 

TURULL, CONVIDAT  L'exconseller i represaliat va oferir una conferència

ni a la primera ni a la segona. El 

que és segur és que res no sor-

tirà bé si s'opta per no fer res". 

Per això, deia, "no ens hem de do-

nar per esclafats, sinó persistir 

amb l'objectiu de tornar a ser".

Per tot plegat, feia una crida a 

"tornar-hi", amb "actitud i de-

terminació". Als partits els de-

manava "aparcar retrets i reco-

sir confiances; i anar molt més 

a l'una", i alhora assegurava que 

"serà l'acció de la gent el que 

farà la independència, no una 

declaració institucional". Per 

això instava a "octubrar-nos de 

nou, compactar-nos, recuperar 

el sentit de transcendència d'a- 

llò que volem fer, posar-nos 

d'acord en un full de ruta i mo-

bilitzar-nos per culminar el que 

vam iniciar l'1-O".  x.l.
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LES FRANQUESES. Un grup de veïns 

de les Franqueses ha iniciat una 

recollida de signatures per recla·

mar al Departament de Salut un 

millor funcionament del centre 

d'atenció primària (CAP) de Corró 

d'Avall, tant del servei de pedia·

tria com del de medicina general.

Concretament, els usuaris sol·

liciten que es restitueixi el servei 

de pediatria i medicina general al 

CAP, que és el centre de referència 

a Corró d'Avall, Corró d'Amunt, 

Llerona i Marata. Arran de la modi·

ficació de serveis per la pandèmia, 

l'activitat del CAP de Corró d'Avall 

es va traslladar al CAP de Bella·

vista –Les Franqueses·Granollers 

Nord–, cosa que per als veïns i usu·

aris del CAP de Corró d'Avall repre·

senta un "perjudici important".

Els veïns exposen que darrera·

ment, després del confinament, "el 

servei no ha estat, ni de lluny, si-

milar al que teníem abans de la 

Covid-19". "Tenim un CAP nou, 

inaugurat l'any passat, que està 

completament desaprofitat", 

En resposta a la mobilització, Sa·

lut assegura que a partir d'octubre 

el CAP tornarà a oferir visites d'in·

fermeria pediàtrica i de pediatre, 

com abans de l'agost, i apunten que 

els dos ambulatoris del municipi, a 

Corró d'Avall i Bellavista, compar·

teixen un mateix equip de pediatria 

territorial que "permet oferir més 

hores d'atenció i més capacitat 

de resposta i de resolució".  x.l.

insisteixen. Per això reclamen 

tornar a les visites presencials i a 

la "normalitat" del CAP. "Esteu 

retallant els drets de la nostra 

canalla i de les famílies, que vo-

lem tornar a gaudir d'un servei 

assistencial accessible i de qua-

litat", diu el full de signatures, que 

es recullen en una dotzena d'esta·

bliments concorreguts del munici·

pi, com les farmàcies.

Cuida la teva salut sexual és el lema 

que pretén apropar informació so·

bre prevenció i realització de con·

trols periòdics de VIH i altres ITS al 

col·lectiu de dones trans que es de·

diquen al treball sexual. Des d'Ac·

tuavallès i les associacions que 

formen part de l'agrupació Prueba 

de Vihda, s'ha detectat la necessi·

tat de centrar l'atenció i el suport a 

les dones trans per normalitzar la 

realització de les proves, donar a 

conèixer altres estratègies preven·

tives com a forma de reduir l'ele·

vada incidència del VIH en aquest 

col·lectiu vulnerable. L'any 2020, 

del total de dones trans que es van 

fer el test a l'agrupació Prueba de 

L'Hospital de Granollers veu com 

setmana rere setmana millora la 

seva situació respecte a la pandè·

mia i l'anomenada cinquena ona·

da de la Covid·19. Al setembre les 

xifres d'ingressats han anat caient, 

de manera que dimecres la Funda·

ció Privada Hospital Asil reportava 

13 casos positius ingressats, men·

tre que la setmana passada n'eren 

22 i l'anterior, 39.

A més, la situació a la Unitat de 

Cures Intensives (UCI) també ha 

millorat substancialment, de ma·

nera que els malalts Covid ocupen 

6 places, gairebé la meitat que la 

setmana passada. En total hi ha 

17 ingressats a l'Hospital a l'UCI 

–18 fa una setmana–.

Aquesta setmana tampoc no 

s'ha hagut de lamentar cap de·

funció al centre arran del corona·

virus, tot i que des de l'inici de la 

pandèmia, el març de l'any passat, 

n'acumula 309. En el vessant més 

positiu, l'Hospital des de març de 

2020 ha donat 1.917 altes a ma·

lalts que havien ingressat per Co·

vid·19, de les quals 11 han estat 

aquesta darrera setmana.

La millora de la situació sanità·

ria va acompanyada d'uns índexs 

de risc de rebrot en descens les 

darreres setmanes. A Granollers, 

segons les dades de Salut, dime·

cres el risc de rebrot es calculava 

en 94 –mentre que fa una setmana 

era de 121– i a les Franqueses, en 

90 –140 dimecres passat–, una xi·

fra similar a la del conjunt del país 

(89) i lleugerament més alta que la 

mitjana del Vallès Oriental (80).

També és positiva la dada de la 

velocitat de contagi (Rt), que fa set·

manes que es troba per sota de l'1, 

tot i que els darrers set dies ha patit 

un increment. Al conjunt de Cata·

lunya dimecres passat era de 0,57, 

i aquest de 0,89; al Vallès Oriental, 

de 0,837; mentre que a Granollers 

és de 0,87 –0,80 la setmana passa·

da–, i a les Franqueses de 0,81 –per 

sota del 0,96 de fa set dies–.

Pel que fa a les vacunacions, a 

Granollers hi ha 45.174 persones 

amb la pauta completa, prop d'un 

75% de la població total, mentre 

que a les Franqueses 14.037 veïns 

tenen subministrada la vacuna 

completa, un 70%.  m.e.

Menys ingressats per 
Covid i millors dades
epidemiològiques 

arxiu

SALUT  ELS VEÏNS DENUNCIEN QUE "NO SÓN NI DE LLUNY SIMILARS ALS D'ABANS DE LA PANDÈMIA" L'HOSPITAL TENIA DIMECRES 11 MALALTS POSITIUS 

L'ENTITAT ACTUAVALLÈS ALERTA DE L'ALT ÍNDEX DE POSITIUS EN AQUEST COL·LECTIU

Una recollida de firmes demana
més serveis per al CAP de Corró

CAP DE CORRÓ D'AVALL  Els usuaris consideren que l'atenció ha empitjorat

Campanya per prevenir el VIH 

de treballadores sexuals trans

Vihda, el 20% va donar positiu, 

mentre que amb gais i bisexuals, 

els positius són un 3,2%.

La campanya pretén ser un ins·

trument de prevenció en salut se·

xual adaptat a les característiques 

d'aquest col·lectiu. El material de 

la campanya consisteix en una 

targeta/agenda que recorda la ne·

cessitat de realització d'un control 

periòdic de la salut sexual i facilita 

l'accés a les proves ràpides d'ITS, 

la profilaxis preexposició i la pro·

filaxis postexposició. 

LES URGÈNCIES DE L'HOSPITAL LLEUGER 
DEL CARRER GIRONA, A PUNT D'OBRIR
n El Departament de Salut ultima els treballs per obrir, abans no acabi aquest any, 
el Centre d'Urgències d'Atenció Primària (CUAP) de la planta baixa del nou centre 
de salut construït al carrer Girona, als terrenys de la desapareguda Policlínica. El 
CUAP serà el primer equipament que entrarà en funcionament al nou edifici, que 
també acollirà l'ASSIR territorial, el següent servei que hi obrirà. Finalment, el 2022 
entraran en servei els sis quiròfans de CMA –per als quals ja s'ha licitat la provisió 
i instal·lació de material– i les consultes especialitzades. De fet, les obres del 
nou centre ja estan pràcticament acabades i ara s'està treballant per equipar-lo.
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LES FRANQUESES. Una quarantena 
de veïns de Bellavista es van con-
centrar dijous al matí a les portes 
de l'oficina del BBVA del carrer 
Barcelona per protestar pel tanca-
ment de l'entitat, previst per final 
d'aquest mes, un tancament que, 
a la pràctica, deixarà els 9.000 ve-
ïns de Bellavista sense cap oficina 
bancària al barri. Això implica que 
els clients de l'entitat s'hauran de 
desplaçar a Corró d'Avall per fer 
qualsevol gestió, un fet especial-
ment perjudicial per a les perso-
nes grans, "en molts casos amb 

menys capacitat de desplaça-

ment i amb dificultats per fer 

servir les eines digitals", denun-
cien els manifestants.

D'altra banda, dimecres i dilluns 
s'han celebrat assemblees veïnals 
a la parròquia. Entre d'altres, s'ha 
acordat coordinar l'acció de veïns 
i entitats per tenir més força, així 
com sol·licitar una reunió amb 
l'alcalde, Francesc Colomé, per 
abordar la qüestió. També s'en-
viarà una carta a la direcció del 
BBVA explicant les peculiaritats 
i les necessitats del barri, i s'ani-

de l'entitat. Aquesta setmana, la 
regidora de Dinamització Econò-
mica, Raquel Cortés, i la regidora 
d'Hisenda, Montse Vila, s'han re-
unit amb representants del BBVA 
per tractar el tancament d'oficines,
una dinàmica que s'està produint 
arreu per la "redefinició de l'es-

tratègia de la xarxa comercial" 

dels bancs. En la trobada, l'Ajunta-

ment ha traslladat la importància 
de mantenir el servei en un terri-
tori de gairebé 9.000 habitants, ja 
que "no tothom té la possibilitat 

d'operar digitalment o despla-

çar-se fins a un altre poble".
Tant l'Ajuntament com el banc 

han posat sobre la taula algunes 
alternatives per pal·liar els efec-
tes del tancament a Bellavista, tot 

i que se n'haurà d'estudiar la vi-
abilitat. "Com a mínim haurien 

d'acceptar deixar un parell de 

caixers automàtics al barri, en 

algun local que tinguin tancat 

o en bé en algun local cedit per 

l'Ajuntament", pressionen els ve-
ïns. Banc i Ajuntament es tornaran 
a reunir la setmana vinent per mi-
rar de trobar una solució.  X.L.

ma trothom qui ho vulgui a fer el 
mateix a títol individual. Aquesta 
setmana ha començat també una 
recollida de signatures entre els 
veïns del barri –els dimecres de 
mercat, a la plaça Espanya– i s'han 
activat mecanismes de suport a les 
persones amb més dificultats per 
a l'ús d'eines digitals per accedir 
a serveis online. Finalment, dijous 

23 de setembre hi haurà dues con-
centracions: una davant l'oficina 
del BBVA a Corró d'Avall, a la car-
retera de Ribes, 175 (11 h) i una 
altra a la plaça Espanya de Bella-
vista (19 h). "Volem que la pro-

testa tingui continuïtat, que no 

sigui una cosa aïllada", apunten 
els veïns. 

L'Ajuntament, per la seva banda, 
ja s'ha reunit amb representants 

F.M.

SERVEIS COMENÇA UNA RECOLLIDA DE SIGNATURES AL BARRI I EL DIJOUS 23 HI HAURÀ NOVES CONCENTRACIONS VEÏNALS A BELLAVISTA I CORRÓ D'AVALL

Mobilització dels 

veïns de Bellavista 

perquè no tanqui 

l'oficina del BBVA

MOBILITZATS  Els veïns han organitzat protestes davant de l'oficina del BBVA perquè no tanqui

VINE
I PROVA 
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HOUSE
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Personalitzat

1.
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d’Extractes de 
Plantes Naturals

3.

Seguiment 
Setmanal 
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2.

@beanaturhousegranollers

@dietistanaturgranollers

Més de 2.000 centres arreu 
del Món i un, molt a prop teu

Demana cita al teu centre NaturHouse de Granollers

93 879 00 67        615 66 51 59

C. Roger de Flor, 93 · Granollers 

SI VOLS 
ESTAR EN 
EL TEU 
PES IDEAL,

LA SOLUCIÓ EFICAÇ I NATURAL PER A LA PÈRDUA DE PES

L'Ajuntament s'ha

reunit amb representants 

de l'entitat per mirar

de trobar una solució

Després de les múltiples queixes 
sobre les deficiències del servei 
postal al Vallès Oriental recollides 
pel Consell Comarcal, el president 
i el gerent de l'ens, Emilio Corde-
ro i Carles Fernández, i els gerents 
de producció i de productes i ser-
veis de l’Àrea Nord-est de Correus, 
Francisco Javier Berbel i Ana Belén 
Rodríguez, es van reunir la setma-
na passada. En la trobada es van 
repassar les incidències manifesta-
des per 22 ajuntaments vallesans, 
entre els quals les Franqueses, amb 
el qual Correus ja va acordar algu-
nes millores abans de l'estiu. Fa 
uns dies, també la patronal Cecot 
denunciava les deficiències del ser-
vei postal a la comarca.

Correus va explicar que darre-
rament s'ha fet "una profunda 

comprovació per verificar la 

situació de les unitats operati-

ves i oficines", i va assegurar que 
"especialment al Vallès es com-

pleixen amb escreix els parà-

metres de qualitat". Tanmateix, 
els responsables de Correus s'han 
compromès a comunicar-se amb 
els ajuntaments, les organitzacions 

empresarials i altres col·lectius re-
presentatius per "reiterar la dis-

posició a atendre qualsevol inci-

dència o suggeriment".
Des del Consell Comarcal, a més, 

es va insistir en la necessitat que les 
oficines obrin almenys una tarda, 
cosa que Correus es va comprome-
tre a estudiar. Les incidències de-
tectades consisteixen sobretot en 
retards, equivocacions i deficiènci-

es en el lliurament de notificacions 
administratives amb terminis per 
respondre caducats, alentiment 
en la tramesa de cartes amb justi-
ficant, equivocacions en  domicilis i 
retards en l’entrega, no substitució 
de vacances ni baixes i manca de 
personal, així com problemes deri-
vats de l’eliminació de les bústies al 
carrer en molts municipis.  

Correus diu complir "amb 

escreix" els paràmetres

de qualitat del servei postal

El Consell Comarcal i la 

patronal Cecot reclamen 

millores urgents als

responsables de Correus

Granollers en Comú arrenca el curs 
polític aquest dissabte (18 h) amb 
un acte a la Porxada, amb el títol 
Granollers, un futur per construir. 
La sessió, organitzada per En Comú 
Podem (ECP), serà una taula rodo-
na moderada per Mari Maqueda, 
regidora d'ECP a Canovelles, en què 
participaran els diputats al Congrés 
Aina Vidal i Ismael Cortés; el dipu-
tat al Parlament Lucas Ferro; el re-
gidor de Montmeló i vicepresident 
del Consell Comarcal Jordi Manils; 
la portaveu de la plataforma SAD de 
Catalunya Fina Salazar; i la militant 
granollerina i membre de Rebel·lia 
Catalunya Patricia Segura. Per assis-
tir-hi cal inscriure's al web d'ECP. 

Acte d'En Comú 

Podem a la Porxada

L'Anònims acollirà dissabte (18 
h) la xerrada debat 100 anys de la 

proclamació de la República del Rif, 
amb l'escriptor Ricard de Vargas 
i el portaveu del moviment popu-
lar rifeny Reda Benzaza, i dimarts 
(19 h) projectarà el documental 
Fedayin. Le combat de Georges Ab-

dallah, amb la presència de l'equip 
de rodatge i Jean-Marc Roullian. 

Debat i documental

al restaurant Anònims
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AMGR / FONS S.LLOBET

Coincidint amb el 30è aniversari 

de la mort del geògraf i professor 

granollerí Salvador Llobet i Rever-

ter, i aprofitant el fons documental 

que ell mateix i la seva família van 

fer a l'Ajuntament, l'Arxiu Munici-

pal ha organitzat una nova expo-

sició al vestíbul de la casa consis-

torial de la Porxada, que es podrà 

visitar fins al 26 de novembre –de 

dilluns a divendres–.

Palou vist per Salvador Llobet 

recull una dotzena de fotografies 

d'entre els anys 30 i 50 –la majoria, 

fetes pel mateix Llobet–, que plas-

men la fesomia i la vida del Palou 

agrícola d'aquells anys. Són imatges 

analògiques, originàriament de for-

mat petit i poca qualitat, de gran va-

lor documental i històric, que trans-

porten a la vida agrícola de Palou, 

avui en bona part desapareguda. 

Llobet és una figura clau en la 

introducció del mètode de la ge-

ografia regional al segle passat, 

que va basar bona part de la seva 

recerca en el treball de camp, amb 

el suport de dibuixos i fotografies.

A l'exposició s'hi recorden pai-

satges de Palou dels anys 40, 

Nascut a Granollers l'any 1908 

i fill d'una família de pagesos, 

Llobet ben aviat es va començar 

a interessar per la geografia. Lli-

cenciat en Lletres, especialitat de 

Geografia, a la Universitat de Sara-

gossa, es va doctorar a la Universi-

tat de Madrid amb la tesi El medio 

y la vida en el Montseny. Va ser un 

dels socis fundadors de  l'Agrupa-

ció Excursionista de Granollers i 

de l'Editorial Alpina. M.E.

amb terres de conreus, vinyes i 

ametllers, així com masies com 

Can Muntanyola, Can Ninou, Can 

Xiulet –ara, restaurant l'Arbeca– 

i Can Bassa, i les desaparegudes 

Can Català –entre la carretera de 

Montmeló i la via del tren– i l'hos-

tal Junyent. A més, hi ha imatge de 

com era als anys 30 la Torre de 

les Aigües, i als 50 els carrers del 

Migdia i  Sant Josep, i l'entorn de 

l'església de Sant Julià.

AMGR / FONS SALVADOR LLOBET

MEMÒRIA HISTÒRICA L'ARXIU INAUGURAVA DILLUNS L'EXPOSICIÓ DE FOTOGRAFIES DEL POBLE DELS ANYS 30 ALS 50 INCLOSES EN EL FONS DEL GEÒGRAF

El Palou agrícola vist per Llobet

AMETLLERS, 1947  Un camp d'arbres fruiters a la serra de Palou

MAS DE CAN BASSA  Portal d'entrada amb arc de mig punt i finestres conopials
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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
06/09 Antonio Medina Aranda  65 anys

07/09 Manel Clemente Morte  94 anys 

07/09 Manuela Agruña Saavedra  92 anys 

07/09 Lola Rueda Navarro   92 anys

07/09 María Pilar Ruiz Moracia  90 anys 

08/09 M. Hermenegilda Mateo S.      106 anys 

09/09 Emilio Pastor Luengo  60 anys

09/09 Cristian Parra Almazán  33 anys

09/09 José Navarro Espín  64 anys 

09/09 Antonio Garrido Muñoz  82 anys 

10/09 Josep Maria Julià Gálvez  76 anys 

10/09 Jordi Sala Casagran  63 anys 

10/09 Consol Gómez Gómez     70 anys 

10/09 Ramon Turon Piquer   69 anys

10/09 Manuel Valle Guillén     93 anys

11/09 Maria Villà Rovira      90 anys 

11/09 Francesc Albà Bieto  56 anys

11/09 Joan Vilardebò Padró  91 anys 

11/09 Maria Galobart Bonvehí  94 anys 

11/09 José Casasnovas Lascorz  76 anys 

12/09 Javier Aniza Alós  52 anys 

12/09 Sofía Sánchez Martín  91 anys 

12/09 Joan Gumà Mestre  86 anys

13/09 M. Pilar Andrino del Peso  70 anys

Sis dotacions dels Bombers van 

treballar dimarts al migdia en l'ex-

tinció d'un foc al pàrquing de l'edi-

fici situat al carrer Torras i Bages, 

38, de Granollers. Segons els Bom-

bers, el foc s'hauria produït en una 

paperera de l'aparcament en què 

hi havia diversos pots de pintura 

buits. Segons els primers indicis, 

l'alta temperatura hauria provocat 

una petita explosió i la deflagració 

dels pots. Els Bombers van rebre 

l'alerta a les 12.46 h. En arribar 

al lloc dels fets van tallar el servei 

de gas, i uns 20 minuts després ja 

havien donat l'incendi per extingit, 

tot i que posteriorment es van revi-

sar tots els pisos i van ventilar l'es-

SUCCESSOS L'ALTA TEMPERATURA D'UN PETIT FOC VA FER EXPLOTAR POTS DE PINTURA BUITS

Un intoxicat pel fum en una 

deflagració en un pàrquing

cala i les dues plantes de l'edifici, 

afectades pel fum. Els veïns de l'im-

moble –planta baixa i dos pisos, a 

més de l'aparcament– van desallot-

jar l'edifici, ja que l'escala s'havia 

vist afectada pel fum. De fet, una 

persona va ser traslladada en estat 

lleu a l'Hospital de Granollers per 

inhalació de fum. El foc, per la seva 

banda, només va afectar un fluo-

rescent i part del guix del sostre de 

l'aparcament. Mentre va durar l'ac-

tuació, un tram del carrer Torras i 

Bages es va mantenir tallat.

LES FRANQUESES. Un veí de Corró 

d'Avall, de 47 anys, va morir dis-

sabte a la matinada a conseqüèn-

cia de l'accident de moto que va 

patir divendres a la carretera C-35, 

a l'altura de Gualba, al punt quilo-

mètric 60, segons el Servei Català 

de Trànsit. Els Mossos d'Esquadra 

van rebre l'avís a les 13.40 h de 

divendres. Segons els primers in-

dicis, la moto va impactar amb un 

cotxe en el moment en què aquest 

girava per fer un canvi de sentit. 

El motorista, J. V. C., va resultar 

ferit crític i va ser traslladat amb 

l'helicòpter medicalitzat del SEM 

a l'Hospital de Sant Pau de Barce-

lona, on va morir la matinada de 

dissabte.

Arran de la incidència, es van 

activar tres patrulles dels Mos-

sos d'Esquadra, una dotació dels 

Bombers de la Generalitat i dues 

unitats i l'helicòpter medicalitzat 

del SEM. Pel que fa a l'afectació vi-

ària, la carretera va estar tallada 

fins al voltant de les 15.30 h.

Amb aquesta víctima, són 92 les 

persones que han mort en acci-

dent de trànsit enguany a la xarxa 

viària interurbana de Catalunya, 

de les quals, 33 motoristes.

EL MOTORISTA VA IMPACTAR AMB UN COTXE A LA C-35

Mor un veí de Corró de 47 

anys en un accident de moto

Uns 6.700 usuaris

a les piscines

d'estiu del CNG

Divendres es va donar per fina-

litzada la temporada d'estiu al 

Club Natació Granollers després 

de dos mesos i mig en què la zona 

exterior de l'equipament ha estat 

oberta per a ús recreatiu. En total 

han estat 78 dies en què les dues 

piscines exteriors del club, de 25 

i 50 metres, han estat obertes al 

públic en el seu vessant més lúdic. 

Durant aquests dies hi han passat 

uns 6.700 usuaris amb adquisis-

ció d'entrada, un 11,33% més que 

l'any anterior. Dissabte 15 d'agost 

va ser el dia amb més accessos de 

l'estiu, amb 279 persones que van 

adquirir una entrada per gaudir 

d'un dia a les piscines. 

POLÍTICA LLEURE

Les Franqueses va celebrar dijous 

un ple extraordinari i presencial 

en què es van desestimar les al·le-

gacions que el grup municipal de 

Sal-CUP va presentar al pressupost 

del 2021. Les al·legacions, que van 

rebre el vot a favor d'IEC i Sal-CUP 

i en contra de JxLF, PSC i Cs, feien 

referència, sobretot, a les partides 

destinades a la residència i centre 

de dia de Bellavista, així com a la 

transparència, la participació ciu-

tadana i l'emergència climàtica. 

En la seva intervenció, Francecsc 

Colomé va acusar l'oposició d'ha-

ver impedit l'aprovació del pres-

supost "en un moment de pandè-

mia en què cal unitat política". 

El ple tomba les

al·legacions de la 

CUP al pressupost
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Durant tot l'estiu s'ha sentit la cantarella que el preu de l'energia elèctrica que 

consumim està arribant a rècords històrics. I ara tots els partits polítics es 

culpabilitzen els uns als altres, i proposen mesures per evitar que el consumidor 

–que ja fa anys que pateix preus abusius per un servei bàsic– tingui una factura 

de la llum més elevada que la de 2019, diuen. I és que la ciutadania fa temps que 

es queixa dels serveis de subministrament elèctric –no és d'ara– i la pobresa 

energètica cada cop és més evident, de manera que el desprestigi que fa anys 

colpeja la política també ha arribat a les empreses que comercialitzen l'energia 

–i és que hi ha hagut massa portes giratòries–. No és estrany, doncs, que en 

aquest Estat les persones que volen instal·lar-se sistemes d'energies netes per a 

l'autoconsum no només ho facin per contribuir a la millora mediambiental, sinó 

que hi pesi moltíssim els motius econòmics i emocionals –no volen dependre 

d'unes grans empreses per les quals se senten estafats–. El futur, però, va cap 

a la cooperació, també en el sector elèctric, de manera que l'autoconsum es 

complementi amb un servei d'una companyia, això sí, que cada cop ha d'abastir 

més amb energia verda. Catalunya va molt tard en el desplegament fotovoltaic, 

però, compte que, ara, per córrer, no es faci sense respectar el territori.

NOVES ENERGIES, VELLS RECELS

Editorial

na pregunta que ens fem avui, 
setembre de 2021, si analit-
zem el que passa amb els xips 
per fabricar els cotxes, han 

hagut d'aturar la producció, fer anar els 
treballadors a casa i retardar l'entrega de 
cotxes nous, amb llista d'espera de mesos. 
El problema és que els qui els fabriquen 
a l'Àsia, especialment la Xina, a causa de 
la Covid-19, va aturar les produccions cre-
ient que no es vendrien tants cotxes. Ara 
qui en paga les conseqüències és especi-
alment Europa.

Deixem els xips i els cereals, què ens 
està passant? Avui Europa pateix una 
escassetat de tots els cereals amb uns 
preus desorbitats que no paren de pujar. 
El motiu, l'acaparament que està fent la 
Xina per augmentar la producció porcina 
també per als humans en el cas del blat de 
moro, les grans exportacions del Brasil, 
l'Argentina i els Estats Units cap a la Xina.

Segons les estadístiques, la Xina ha aug-
mentat el consum un 122,8% interanual 
segons analistes de mercat. La Xina serà 
el segon productor del món, encara que 
molts analistes dubten que puguin pro-
duir 260 milions de tones. Si és així, la 
Xina es convertirà en l'economia més gran 

Europa ja depèn de la Xina?
del món l'any 2028, passant pel davant 
dels Estats Units i el Brasil en conreu de 
blat de moro el segon a nivell mundial.

Europa, on queden les seves produccions 
i les seves exportacions? En ben poc. Cada 
vegada importem més, cada vegada depe-
nem més del gegant asiàtic. A Europa van 
ser pioners en deslocalitzar, especialment 
les grans empreses, i avui molts han d'atu-
rar per manca de material que ja no produ-
ïm. El primer que pagarem un encariment 
especulatiu tant dels xips i la tecnologia, 
com dels cereals amb els lobbys pel mig.

Les sequeres han perjudicat molts pa-
ïsos d'Europa i Amèrica, els incendis i 
inundacions han fet perdre moltes collites 
a causa del canvi climàtic que ja patim. 
Ara és hora que les polítiques europees 
entenguin i creguin que ens quedem en-
rere, tant pel que fa a les noves tecnolo-
gies punteres i de precisió, com a temes 
alimentaris de primer ordre, s'ha desin-
centivat la producció de cereal, s'ha pre-
ferit importar a canvi de ser exportadors 
de cotxes d'alta gamma i boings que, ara 
podem veure que una pandèmia ens deixa 
sense xips per l'automoció i boings aturats 
sense turistes. En canvi, amb la pandèmia 
ens van dir que l'alimentació érem essen-
cials. Ho vam ser i ja no ho recorden. Ara 
el sector agrícola i ramader pateix l'incre-
ment de costos per produir i fa encarir i 
patir per poder fer els aliments. Napoleó 
ja ho va dir: quan la Xina desperti, el món 
tremolarà.

U

ROSA PRUNA
Presidenta d'Asaja Barcelona i

exregidora de les Franqueses

CIBERACTIVITAT Segueix-nos a @DiariSomGRN

Si compres a Amazon permets que l'amo 
faci turisme espacial, si compres al teu 
barri, que uns autònoms segueixin 
sobrevivint. A #Granollers i tot #Catalunya 
aposta i ajuda el nostre comerç local!

Podemos Grn @PodemGranollers Xics de Granollers @XicsGranollers

Emoció, satisfacció, i felicitat en grau màxim en 
llegir aquestes novetats. Moltes gràcies a les 
persones que han treballat per aconseguir un 
protocol específic per a la pràctica castellera. Ja 
queda menys per, a més, veure’ns els somriures.

a anys, quan encara treballava 
en el món de l'ensenyament, 
vaig tenir un debat amb alguns 
companys de feina sobre si era 

el mateix "ser mestre" que "fer de mestre". 
El debat va ser interessant i intens i es va 
acabar amb una definició sui generis de 
cadascuna de les expressions: vam dir que 
"ser mestre" implica tenir "vocació" i que 
va més enllà d'exercir una professió, és 
quelcom que portes a dins i que t'empeny 
a voler treballar en això per a ser feliç, i 
que "fer de mestre" es pot referir a la feina 
que hom realitza com a mitjà de vida, que 
també pot fer feliç a qui l'exerceix, és clar, 
però amb una connotació més temporal: 
avui fas de mestre, però potser demà ja no.

Personalment vaig voler ser mestra per 
vocació, m'agradava ensenyar i m'agrada-
va molt la canalla, de fet encara m'agrada, 
i vaig intentar ser una bona mestra, la qual 
cosa no vol dir que ho vagi aconseguir (No 
sóc pas jo qui ho ha de dir, sinó els meus 
alumnes). A alguns dels meus companys, 
pocs, tot i reeixir en la seva feina, sembla-
va que els mancava aquell component que 
cal per tractar amb l'alumnat; en altres 
paraules, semblava que "la vocació" no era 
el motiu que els havia empès a entrar en 
aquest món tan apassionant que és l'edu-
cació de la nostra mainada. És més, alguns 
ho van manifestar obertament durant el 
debat: en acabar els seus estudis, només 
veien (o creien) que l'única sortida que 
tenien era l'ensenyament. Res a criticar: 
he pogut comprovar que es pot ser molt 
bo "fent de mestre" i es pot ser molt mal 
mestre malgrat tenir vocació, i a l'inrevés.

A la meva manera de veure, passa el ma-
teix en el món de la política. "Ser un polí-
tic" entenc que es refereix a aquella perso-
na amb vocació de servei a la gent i al país, 
que és un líder nat, un bon comunicador, 

Ser un polític o fer de polític?
que té clar què vol per a la societat on viu i 
ho sap transmetre, que té amplitud de mi-
res, visió de futur i la suficient perspicàcia 
per saber quan ha de tibar la corda i quan 
ha d'afluixar. En definitiva, una persona 
que lluita pel bé comú. Per contra, "fer de 
polític", tot i tenir qualitats iguals o millors 
que el que "és un polític", té una connota-
ció provisional, és a dir: avui treballes en 
l'àmbit de la política però demà potser no. 
I ens trobem amb la mateixa disjuntiva: 
es pot "ser un polític" vocacional i fer-ho 
malament, i es pot "fer de polític" i fer-ho 
bé, i a l'inrevés. D'entrada, i malgrat que 
no m'agrada generalitzar, hom diria que 
qui té més probabilitats de fer una bona 
feina serà, o hauria de ser, aquella persona 
que la faci per vocació, tant en una profes-
sió –la de mestre– com en una altra –la de 
polític–, amb les excepcions que afortuna-
dament hi ha; al capdavall, però, no és així.

La ciutadania no es para a pensar si 
aquest o aquell altre polític ho és per vo-
cació o no. El que veu és si fa bé la feina 
per a la qual ha estat escollit, i és la ciu-
tadania la que els exigeix que compleixin 
les seves promeses i el seu programa elec-
toral. I aquí crec que és on rau el desen-
cís i l'enuig de bona part de la gent inde-
pendentista: tant si "és un polític" com 
si aquella persona només "fa de polític", 
el resultat és el mateix: no respecten el 
mandat del poble; tant si estan al govern 
com si no, les contradiccions i desqualifi-
cacions verbalitzades arreu i els "i tu més" 
que es dediquen fan que la gent n'estigui 
farta perquè veu que no es tira endavant. 
La societat catalana, prou madura i pro-
fundament democràtica, ho veu, ho sap i 
s'enfada amb una classe política que no 
està a l'altura.

I de ben segur que arribarà un dia –pro-
bablement no molt llunyà–, que si la situ-
ació no canvia, aquest 52% d'independen-
tistes representats al Parlament dirà prou 
i tirarà pel dret i farà realitat la frase "això 
ho va començar el poble i ho acabarà el 
poble". I potser els que "són uns polítics" 
i els que "fan de polítics" hauran de bus-
car-se una altra feina.

F

M. ASSUMPTA 
REDONDO

Coordinadora de l'assemblea 

territorial de l'ANC de Granollers
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Des de 1987
La garantia per a empreses 
i candidats

Empresa industrial sector químico ubicada 
en Granollers, precisa incorporar:
OPERARIO/A PRODUCCIÓN
Candidatos/as con experiencia como opera-
rio/a de línea de producción.
Se encargará del control y manipulación en 
los distintos segmentos de la línea de en-
vasado. Se valorará formación a nivel CFGM.
Se ofrece contrato directo e indefinido con la 
empresa. Horario habitual turno de mañana 
de 7h a 15h, se valorará flexibilidad para oca-
siones puntuales. Salario de 21.000€ brutos 
anuales más 3% de variables.
También incluye Mutua privada, y profesor de 
inglés (voluntario)

Concesionario oficial de vehículos indus-
triales (camiones) ubicado en el Vallès Ori-
ental, precisa incorporar: 
COMERCIAL VEHÍCULOS INDUSTRIALES 
Se incorporará a la red comercial con una 
amplia cartera de clientes en la provincia de 
Barcelona. Se encargará de la gestión de la 
cartera de clientes así como captación de 
nuevos clientes. Gestión de ofertas, tramita-
ción de pedidos, seguimiento de la fecha de 
entrega, entrega de vehículos, especificaci-
ones técnicas, tramitación de la documenta-
ción, seguimiento de clientes etc… La venta 
se centra en tractoras i vehículo industrial 
ligero carrozado. Imprescindible experiencia 
demostrable en venta de vehículo industrial, 
así como manejo de aplicaciones informáti-
cas. Se valorará idioma Inglés, así como po-
seer el carnet de camiones C. Se ofrece con-
trato directo y estable con empresa. Salario 
base aproximado de 30.000€ brutos anuales 
más comisiones. Coche de empresa para uso 
profesional y particular. 

DISEÑADOR/A GRÁFICO/A
En dependencia de Dirección 
General y Dirección Ejecutiva.

-Formación académica: Grado en 
Diseño Gráfico, con especializa-
ción en Branding y comunicación.
-Cualidades: Persona creativa, 
analítica con dotes de comuni-
cación y flexible. Visión moderna, 
actual y elegante. Capacidad re-
solutiva y proactiva con autono-
mía, iniciativa y liderazgo.

-Idioma: Catalán, Castellano e 
Inglés. Valorable Francés.
Misión y Responsabilidades:
-Diseño de todos los elementos 
de la imagen de la empresa.
-Trabajo con los elementos grá-
ficos de la empresa (símbolo, 
marca, logotipo y colores corpo-
rativos) para todos los soportes 

gráficos, digitales y físicos que 
necesite la empresa para co-
municarse o transmitir la iden-
tidad empresarial, ya sea para el 
personal interno como externo: 
clientes, proveedores, colabo-
radores, administración pública, 
prensa, etc.

-Adaptar la imagen corporativa 
a todos los soportes: papelería 
administrativa, dosieres comer-
ciales impresos (catálogos, ta-
rifas, etc.), entornos digitales o 
audiovisuales (web, videos, redes 
sociales, etc.) como el material 
de los trabajadores (uniformes, 
vehículos de la empresa, etc.) i el 
material promocional publicitario.

Remuneración y horario:
-30.000€ brutos/año. Jornada 
completa, de lunes a viernes.

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.
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Convocatòria per a jovesNou catàleg de cursos i formacions a la Cambra
L'Ajuntament de les Franqueses ha obert

una convocatòria per contractar cinc joves en 

pràctiques durant sis mesos en el marc del

programa Garantia Juvenil. Per aspirar-hi cal tenir 

menys de 30 anys i tenir estudis de grau mitjà. 

La Cambra del Vallès Oriental ofereix al teixit empresarial, emprenedors i 

autònoms de la comarca més de 25 cursos durant el primer semestre. Són 

formacions en tecnologies i informàtica, de comercial i màrqueting, comerç internacional o econòmica, �inancera i �iscal, personal i recursos humans, 
desenvolupament de competències o gestió empresarial, entre d'altres.

ECONOMIA

Segons la Direcció General de 

Trànsit, Granollers comptava 

l'any passat un parc de vehicles de 

41.621 unitats, una xifra només 

superada l'any anterior –41.826–, 

quan es va batre el rècord de ve-

hicles registrats a la ciutat. De fet, 

abans dels quatre últims anys, 

només el 2007 i el 2008 s'havien 

superat les 40.000 unitats. Dels 

vehicles que hi havia el 2020, 

doncs, la gran majoria eren turis-

mes (29.939), mentre que també 

hi havia registrats 5.635 camions 

i furgonetes, 4.372 motocicletes, 

338 tractors industrials i 1.337 

autobusos, remolcs o altres ti-

pus de vehicles. Aquestes xifres 

representen una mitjana de 66,7 

vehicles per cada 100 habitants, 

una proporció que es manté més 

o menys estable des de fa uns 

20 anys –dels 63,7 vehicles per 

cada 100 habitants que hi havia 

el 2014, l'índex més baix, als 68,4 

que hi havia el 2007, el més alt–. 

L'impacte de la pandèmia, per 

tant, també s'ha notat en el parc 

de vehicles a la ciutat, que va re-

duir-se lleugerament l'any passat, 

sobretot en camions i furgonetes 

(-1,8%). No obstant això, cotxes 

i motocicletes sí que van aug-

mentar. El nombre de motos, per 

El parc de vehicles es

redueix durant la pandèmia

Granollers registra

66,7 vehicles a motor 

per cada 100 habitants;

i les Franqueses, 75,5

La manca de semiconductors i mi-

croxips que hi ha darrerament en 

la indústria de l'automòbil ja es 

nota als concessionaris. L'espera 

per comprar un cotxe nou s'ha 

disparat, amb retards que en al-

guns casos poden superar els sis 

mesos. La crisi dels microxips, a 

més, ha enfonsat les matriculaci-

ons de l'agost fins a un 34%, el pit-

jor nivell dels últims 10 o 15 anys. 

El problema afecta totes les 

marques de cotxes, especialment 

les europees, i cada cop més tam-

bé a la indústria d'electrodomès-

tics i productes electrònics. En 

el cas de l'automoció, els retards 

d'entrega depenen de cada marca 

i model de vehicle, però les espe-

res més llargues es produeixen 

en els models més tecnològics i 

en aquells que tenen molts siste-

mes multimèdia. Irene Comorera, 

responsable de màrqueting de 

Peugeot Eutrasa, explica que "els 

cotxes que abans podíem lliu-

rar de seguida, en menys d'un 

mes, ara poden trigar tres me-

sos o més". De fet, assegura, l'es-

toc de vehicles al concessionari ha 

patit una forta davallada els úl-

tims mesos. Des del Grup d’Auto-

moció i Serveis Pruna, el director 

equips de música…–. "Durant la 

pandèmia es va aturar tot, i en 

reprendre's l'activitat hi va ha-

ver un boom de demanda que 

no s'ha pogut assumir", diu Co-

morera. "En tres anys hem fet un 

salt molt gran en l'ús de tecno-

logia, i en el cas dels cotxes, han 

crescut molt els models híbrids i 

elèctrics plens d'accessoris amb 

un microxip", assegura Closa. 

A més, molta d'aquesta tecnolo-

gia ja és obligatòria per llei, com el 

sistema de frens ABS o el de control 

de pneumàtics, de manera que no 

comercial, Marcel Closa, explica 

que "ara el més important per 

als clients és el termini d'entre-

ga, més que no pas l'estètica o 

els accessoris, però malaurada-

ment en molts casos no podem 

marcar una data".

Una crisi anunciada
Els concessionaris han anat no-

tant la falta de vehicles des del 

març passat, quan ja va començar 

a haver-hi restriccions en deter-

minades opcions –sensors d'apar-

cament, càmeres de marxa enrere, 

MARTA CASADO / ACN

COMERÇ TOT I QUE DEPÈN DE LA MARCA I EL MODEL DE VEHICLE, LES ESPERES PODEN SUPERAR ELS SIS O VUIT MESOS

La crisi dels microxips dispara
l'espera per comprar un cotxe

FALTA D'ESTOCS Els concessionaris alerten d'una forta pujada de preus

se'n pot prescindir. "Tot plegat 

ja comença a repercutir en els 

preus", admet Closa, tant per la 

mateixa subsistència dels fabri-

cants com per l'augment del cost de 

les matèries primeres, que vénen 

sobretot de la Xina. Davant d'això, 

els venedors consideren que els 

pròxims mesos "veurem pujades 

fortes" en el preu dels vehicles.  

Com a alternativa, molts con-

sumidors, sobretot aquells que 

tenen més necessitat de comprar 

un cotxe de manera immediata, 

opten pels vehicles d'ocasió, tot i 

que l'estoc "també està reduït".

Per això els preus d'aquest mer-

cat s'estan incrementant, ja que 

la transacció més ràpida que en el 

cas dels cotxes configurats a mida. 

D'altra banda, els concessiona-

ris també han detectat que hi ha 

conductors que opten per reparar 

avaries costoses abans que com-

prar un cotxe nou per estalviar-se 

els mesos d'espera. En tot cas, els 

venedors confien que durant l'any 

que ve es vagi recuperant el sub-

ministrament de peces, tot i que, 

"ara com ara, no veiem que hi 

hagi solució a curt termini". X.L.

exemple, s'ha duplicat en gairebé 

20 anys: de les 2.200 que hi ha-

via l'any 2003 a les 4.372 de l'any 

passat. També els turismes han 

augmentat considerablement, so-

bretot des del 2014. Aleshores hi 

havia registrats 27.680 cotxes pels 

29.939 actuals, de manera que en 

sis anys l'increment d'aquesta ti-

pologia ha estat del 8,1%. En can-

vi, pel que fa a camions i furgone-

tes, la xifra s'ha mantingut estable 

els darrers 20 anys a l'entorn dels 

6.000 vehicles, i també les altres 

tipologies de vehicles, que no han 

patit variació malgrat l'augment 

sostingut de població. 

A les Franqueses, en canvi, el parc 

de vehicles també va créixer durant l'any més cru de la pandèmia, �ins 
a les 15.371 unitats, de les quals 

10.884 eren turismes, 2.359 cami-

ons i furgonetes, 1.552 motocicle-

tes, 85 tractors industrials i 491 au-

tobusos, remolcs i altres. Respecte 

a fa 15 i 20 anys les xifres han aug-

mentat notablement d'acord amb 

el creixement de població, sobretot 

els turismes. En aquest municipi la 

mitjana de vehicles per cada 100 

habitants era l'any passat de 75,5, 

força per sobre de la que hi havia 

fa 20 anys, que era de 69. 

Entre els dos municipis, l'aug-

ment del parc de vehicles ha es-

tat del 10% respecte del 2013, de 

51.789 a 56.992 unitats. X.L.

Granollers registra

66,7 vehicles per

cada 100 habitants;

i les Franqueses, 75,5

Després d'ajornar l'edició prevista 

pel 4 de setembre per la previsió 

de mal temps, Gran Centre i Co-

merç de Dalt van marcar el 18 de 

setembre al calendari per treure 

el seu estoc al carrer en una nova 

edició de la Gran Fira al Carrer. No 

obstant això, davant les previsions 

de pluja per aquest dissabte, els 

comerciants han decidit ajornar la 

fira una setmana més, fins dissab-

te 25 de setembre. Així, si res no 

es torça, la fira tindrà lloc de 10 a 

13.30 h i de 17 a 20.30 h als carrers 

Anselm Clavé, Joan Prim, Sant Roc 

i Santa Anna i les places Maluquer, 

Perpinyà, de l'Oli i de la Caserna. 

La Gran Fira al Carrer sol tenir 

dues edicions cada any –al març i 

al setembre–. La situació de la pan-

dèmia de l'hivern passat, però, va 

aconsellar ajornar-ne la celebració 

fins després de l'estiu, i ara les con-

secutives previsions de mal temps 

obliguen a posposar-la un cop més. 

Entre les novetats més destaca-

des d'aquesta edició, que aplegarà 

unes 65 parades amb tota mena de 

productes i serveis d'establiments 

associats a les dues entitats, hi 

haurà un espai infantil davant del 

Museu i un espai lúdic amb simu-

ladors a la plaça Maluquer.

SEGON AJORNAMENT

Gran Centre i 
Comerç de Dalt 
posposen al dia 25
la Gran Fira al Carrer

La contractació del mes d'agost va 

registrar un creixement important 

en termes interanuals, i va arribar 

a 9.922 contractes a la comarca, 

força superior als 7.776 contractes 

formalitzats l'agost del 2020, quan 

la pandèmia encara afectava molt 

fortament el mercat de treball. Per 

municipis, Granollers va formalit-

zar aquest agost 2.878 contractes, 

un 37,6% més que el mateix mes 

de l'any anterior, amb 1.795. A les 

Franqueses, en canvi, l'increment 

va ser només del 7,5%, vint punts 

per sota de la mitjana comarcal. A 

l'agost es van registrar 577 con-

tractes, mentre que el mateix mes 

de l'any passat van ser-ne 534.

Increment de
contractes durant
el mes d'agost 
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Malgrat la sequera i les afectaci-
ons de la fauna als conreus, "que 

no paren de fer destrosses, es-

pecialment senglars, conills i 

aquest any tudons", les monge-
teres del Vallès han florit "molt 

bé" i ara ja hi ha les tavelles del 
que serà la collita del novembre. 
"Un any de sol i sec ha anat molt 

bé, no hi ha fongs ni malures, i 

tenen el reg gota a gota", expli-
quen des del sindicat agrari Asaja, 
que augura una bona collita per 
aquest any, tot i que alerta: "pa-

tim per si vénen tempestes de 

pedra i vent, que són les enemi-

gues de les mongeteres".
Per la seva banda, les Franqueses 

ja prepara la 10a edició de la Festa 
de la Mongeta del Ganxet, un ani-
versari que formalment s'havia de 
celebrar el 2020, però que la pan-
dèmia ha endarrerit fins al 28 de 
novembre de 2021. Aquest any, la 
imatge de la festa serà obra de Car-
les Domingo, de Calafell, guanya-
dor del concurs de cartells plante-
jat enguany per l'Ajuntament. 

Supermercats Condis va inaugu-
rar, la setmana passada, un seu sisè 
establiment a Granollers, al carrer 
Roger de Flor, 111. Té una superfí-
cie de 280 metres quadrats i 7 tre-
balladors a la plantilla. Disposa de 
seccions com alimentació general, 
fruiteria, forn de pa i expositors de 
carnisseria i xarcuteria. L'horari 
comercial és ininterromput de di-
lluns a diumenge de 9 a 23 h. 

"Buscàvem una app que ens 

permetés comprar productes 

frescos i de proximitat des del 

mòbil, i no la vam trobar. Per 

això vam decidir crear-la nosal-

tres". Mariví Zafra i Òscar Calls, 
els emprenedors de la Roca que 
aquest estiu han posat en marxa 
l'aplicació Mec Mec, expliquen 
l'origen d'una iniciativa que ha 
començat a tenir molt bona acolli-
da entre els petits comerciants de 
productes frescos de Granollers. 

Es tracta d'una app gratuïta, 
disponible per a IOS i Android, 
que permet la compra online 
de productes frescos. "Entres a 

l'app, selecciones la botiga que 

t'interessa de les que hi ha a la 

llista i esculls els productes que 

vols que t'enviïn a casa". 
Actualment ja hi ha una desena 

d'establiments adherits –de peix, 
carn, embotits, fruita i verdura–, i 

l'objectiu és anar creixent a poc a 
poc i ampliant el radi d'acció, fins 
i tot a l'àrea del Maresme. "Està 

pensada per facilitar la com-

pra de menjar fresc i de quali-

tat a les persones que no tenim 

temps de passar per la botiga 

física", diu Calls, qui apunta que 
d'aquesta manera també es refor-
ça el comerç de proximitat. "Per a 

ells és una manera de tenir una 

botiga online sense gaire esforç 

i d'arribar a nous clients poten-

cials". Un cop fetes les comandes, 
al mateix preu que si es comprés 

COMERÇ  L'EMPRESA MERCADO EN CASA (MEC), DE MARIVÍ ZAFRA I ÒSCAR CALLS, HA DESENVOLUPAT L'APLICACIÓ
mec

ONLINE  Mariví Zafra i Òscar Calls, els creadors de l'app Mec Mec

Condis obre nou 

super a Roger de Flor

La setmana que ve obrirà una bo-
tiga de la firma Change Lingerie a 
Granollers, al carrer Santa Anna, 
17. Change Lingerie és una cadena 
internacional de roba interior fe-
menina, amb 20 anys de trajectòria 
i amb 400 botigues arreu del món, 
principalment als països escandi-
naus, Alemanya, Àustria i el Canadà. 
Actualment, la firma ja compta amb 
cinc establiments a Catalunya. 

Change Lingerie,

d'estrena a Granollers

Els productors de mongeta del 

ganxet preveuen bona collita

a la botiga i centralitzant totes les 
compres en un sol tiquet, cal triar 
el dia i hora en què es vol rebre la 
comanda a casa. Un servei de dis-
tribució fa després el repartiment, 
actualment a Granollers i als mu-
nicipis de la conurbació. El ser-
vei només té un cost afegit per al 
servei de repartiment, que oscil·la 
entre 5 i 7 euros i mig. 

El que la diferencia d'altres pla-
taformes de venda online és que 

El Consell Comarcal del Vallès 
Oriental va presentar dimarts un 
estudi que analitza les actuacions 
previstes i l'estat dels polígons 
d’activitat econòmica (PAE) en 
matèria d'urbanització, accessibi-
litat i mobilitat i que estableix un 
seguit de línies estratègiques per 
millorar-los. L’estudi destaca que 
respecte a l’accessibilitat i la mo-
bilitat hi ha un important marge 
de millora. Els polígons es troben 
en general molt segregats dels nu-
clis urbans. L’accessibilitat amb 
bus és possible només al 44% dels 
polígons, unes xifres que també 
són baixes en bici (17%), en tren 
(6%) i a peu (45%). Això demos-
tra, segons el Consell Comarcal, 
la necessitat de fomentar la mo-
bilitat sostenible als polígons i de 
millorar la integració d’aquests 
espais amb la xarxa de transports 
públics i carrils bici.

Pel que fa a les condicions 
d’urbanització, en canvi, el 90% 
presenten un bon estat de les cal-
çades, voreres accessibles, apar-
cament i bones condicions d’enllu-

menat. En el cas de Granollers, per 
exemple, es proposen diverses ac-
tuacions de millora, com la il·lumi-
nació al polígon del Congost i Jordi 
Camp, escales mecàniques cap al 
Ramassar des del centre o la cons-
trucció de voreres entre el polígon 
Jordi Camp i el Coll de la Manya i 
Font del Radium. En aquest sentit, 

també es proposa un estudi espe-
cífic per aquests polígons aïllats a 
causa de les barreres físiques i la 
poca connectivitat amb altres zo-
nes de la ciutat.

Segons el conseller de Promoció 
Econòmica i Estudis del Consell 
Comarcal, Jordi Manils, “en urba-

nisme tenen bona nota, però en 

mobilitat i accessibilitat, en ge-

neral, necessitem millorar”. 

Per al secretari general de 
CCOO del Vallès Oriental, Mares-
me i Osona, Gonzalo Plata, “si vo-

lem competir en l’economia del 

segle XXI els nostres polígons 

han de ser ambientalment sos-

tenibles”. Plata també ha lamen-
tat que “les mercaderies arriben 

totes en camió, i al Vallès Orien-

tal no disposem d’instal·lacions 

ferroviàries del segle XXI per 

poder fer una mobilitat sosteni-

ble de les mercaderies”.
Un cop feta la diagnosi, es pro-

posen cinc línies estratègiques, 
centrades en la millora de l’estat 
de la urbanització, en les possibi-
litats de la mobilitat sostenible, la 
planificació dels polígons, la mi-
llora dels seus serveis i la profes-
sionalització de la gestió. L'estudi, 
elaborat per l'Observatori de Po-
lígons d'Activitat Econòmica del 
Vallès Oriental i la consultora ter-
ritorial Solucions Geogràfiques, 
ha estat impulsat per la Taula 
Vallès Oriental Avança amb el 
suport de la Diputació i el Servei 
d’Ocupació de Catalunya. 

INFRAESTRUCTURES  UN ESTUDI ANALITZA LES MANCANCES DE LES ZONES INDUSTRIALS

Una 'app' local permet 

comprar producte fresc

A només un 44% s'hi
pot arribar en bus; mentre 
que el tren arriba només 
al 6% dels polígons

Els polígons de la comarca 
suspenen en accessibilitat i 
mobilitat sostenible 

Una desena de petits 
comerciants de Granollers 
ja s'han adherit a aquesta 
iniciativa de venda online té format d'aplicació de mòbil, de 

manera que "la comanda es pot 

fer des de qualsevol lloc i en 

qualsevol moment", diu Calls.
Els establiments que fins ara 

s'hi han adherit són Aus i Espècies 
Esperanza; la fruiteria i verduleria 
Ca la Montse; la fruiteria Disfruit; 
la cansaladeria Feli; la xarcuteria 
Benita; Homs Carnisseria; Peixos 
Toni Sanes; la peixateria Joan Ma-
rés i la carnisseria Viaplana.  x.l.

AGRICULTURA  PREOCUPACIÓ PER L'AFECTACIÓ DELS CONILLS

L'empresa granollerina Pilz, espe-
cialista en components, sistemes i 
serveis orientats a l'automatitza-
ció de màquines i instal·lacions, 
ha sumat el Grup Elektra al seu 
programa de distribuïdors auto-
ritzats per reforçar l'automatit-
zació segura a l'Estat. D'aquesta 
manera, el grup especialista en 
distribució de material elèctric 
s'afegeix a la xarxa de companyies 
associades de la firma granolleri-

na per "contribuir a potenciar 

la seguretat en els processos 

de la indústria". Els distribuï-
dors autoritzats de la xarxa Pilz 
estan formats tècnicament de la 
mà dels especialistes de la firma 
granollerina, amb seu al polígon 
Palou Nord, "perquè així puguin 

cobrir les necessitats individu-

als dels clients i es converteixin 

en els seus interlocutors sobre 

el terreny o de forma online". 

Pilz incorpora Grup Elektra a 

la seva xarxa de distribuïdors
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Programa
d’activitats
per a l’empresa 
i l’emprenedoria

OCTUBRE 2021

C. Camí del Mig, 22

Polígon Industrial 

Palou Nord

Tel. Granollers Mercat: 

93 861 47 83

Tel. Cambra de Comerç

Delegació de Granollers: 

902 448 448  ext.1033

08401 Granollers

www.canmuntanyola.cat
Amb el suport de:

PROGRAMACIÓ DESTACADA
4 OCTUBRE
9 a 15 h. Formació de 6 hores. 
Empresa i emprenedoria.
COM NEGOCIAR CRÈDITS 
DOCUMENTARIS. 
El programa va dirigit a tots aquells 
gerents, directius i administratius de 
Pimes que vulguin adquirir o millorar els 
seus coneixements en gestió financera 
internacional i concretament les formes de 
pagaments i cobraments internacionals.
La Cambra de Comerç - Granollers

6 OCTUBRE
9.30 a 12.30 h. Formació. 
Empresa i emprenedoria.
KIT DE RECURSOS I EINES PER 
A PROJECTES DIGITALS.
Sessió 1 de R-Digital: 
Crea un negoci amb ADN digital.
Granollers Mercat

9 a 14 h. Formació de 24 hores. 
Empresa i emprenedoria.
ASSISTENTS DE DIRECCIÓ 
AMB TASQUES PRESENCIALS 
I TELETREBALL.
La funció de les secretàries de direcció, 
executives, ajudants o assistent de 
direcció, ha canviat gràcies a l’evolució 
de la tecnologia que ha facilitat que 
empresaris i directius siguin més 
autònoms per gestionar el seu dia a dia. 
La Cambra de Comerç - Granollers

7 OCTUBRE
9 a 14 h. 
Formació presencial. 
Empresa i emprenedoria.
PARLAR EN PÚBLIC AMB L’ACTOR 
JOAN PERA, ROGER COMA 
O ÀLEX CASANOVAS.
Granollers Mercat

8 OCTUBRE
9.30 a 13.30 h. 
Formació. Empresa i emprenedoria.
SPEED NETWORKING. 
Coneix empreses amb qui fer negoci, 
en sols 4 hores!
Granollers Mercat

13 OCTUBRE
9.30 a 13.30 h. 
Càpsula. 
Empresa i emprenedoria.
PLANIFICA LA TEVA WEB.
Sessió 2 de R-Digital: Crea un negoci 
amb ADN digital.
Granollers Mercat

14 OCTUBRE 
14.30 a 16.30 h. 
Formació. Comerciants.
JUGA AMB LA TEVA AUDIÈNCIA: 
GAMIFICA LES TEVES 
PUBLICACIONS A LES XARXES 
SOCIALS.
Granollers Mercat

15 OCTUBRE
9 a 14 h. 
Formació de 15 hores. 
Empresa i emprenedoria.
POWER BI: GESTIONA LES DADES.
Microsoft Power Bi, és un programari 
molt potent per a l’anàlisi de dades i que 
ens permet utilitzar-lo des de qualsevol 
dispositiu amb connexió a internet usant 
únicament un navegador web.
La Cambra de Comerç - Granollers

9.30 a 12 h. 
Formació. Emprenedoria.
SESSIÓ INFORMATIVA PER MUNTAR 
UNA EMPRESA.
Granollers Mercat

20 OCTUBRE
9.30 a 12.30 h. 
Formació. 
Empresa i emprenedoria.
CONSTRUEIX LA TEVA IDENTITAT 
VISUAL PER A INSTAGRAM.
Sessió 3 de R-Digital: Training dirigit 
a persones. 
Granollers Mercat

9.30 a 11.30 h. 
Formació. 
Empresa i emprenedoria.
AVANTATGES DEL COOPERATIVISME 
PER A AUTÒNOMS + NETWORKING.
Granollers Mercat

21 OCTUBRE
9 a 14 h. 
Formació de 10 hores. 
Empresa i emprenedoria.
NEUROVENDA I PERSUASIÓ EFICAÇ. 
Fins a quin punt processos mentals 
inconscients influeixen en la presa 
de decisions? 
La Cambra de Comerç - Granollers

9 a 14 h. 
Formació de 30 hores. 
Empresa i emprenedoria.
NÒMINES, SEGURETAT SOCIAL I 
CONTRACTACIÓ LABORAL. INICIACIÓ. 
Apropiat para qui no tingui cap 
coneixement sobre l’administració 
de personal (gestió) o, 
amb coneixements inicials.
La Cambra de Comerç - Granollers

22 OCTUBRE
9.30 a 12 h. Formació. Emprenedoria.
CANVAS I PLA D’EMPRESA.
Granollers Mercat

27 OCTUBRE
9.30 a 11.30 h. 
Webinar. Empresa i emprenedoria.
ASPECTES LEGALS DE NEGOCIS 
DIGITALS.
Webinar R-Digital: Crea un negoci 
amb ADN digital.
Granollers Mercat

TOTES LES ACTIVITATS ORGANITZADES PER GRANOLLERS MERCAT 

SÓN SUBVENCIONADES I GRATUÏTES PELS ASSISTENTS AMB PRÈVIA INSCRIPCIÓ.
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ESPORTS

Festa de la BicicletaAriadna Conesa, plata a l'Europeu infantil
Corró d'Avall celebrarà dissabte la Festa de 
la Bicicleta, dins del programa d'actes de la 
Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura. 
La sortida tindrà lloc a les 10 h des del Pavelló 
de Corró d'Avall, amb un recorregut de 10 km. 

Ariadna Conesa, del CN Granollers, ha estat doble medallista amb 
Espanya en la Copa Mediterrània i el Campionat d'Europa, que s'ha 
celebrat a Croàcia. La granollerina forma part de l'equip espanyol 
infantil de combo de natació artística. Conesa va guanyar l'or de 
la Copa Mediterrània i la plata del Campionat d'Europa. 

El Club Rugbi Spartans segueix la 
seva línia ascendent i, des d'aques-
ta temporada, tindrà un nou equip 
amb la creació de la secció de rug-
bi en cadira de rodes. El club es 
va fundar el 2010 amb un sènior 
masculí i, posteriorment, va cre-
ar conjunts de formació, el curs 
passat va tenir per primer cop 
un sènior femení propi i enguany 
posa en marxa la secció en cadira 
de rodes, que competirà en l'àm-
bit estatal en la lliga de rugbi de la 
Federació Espanyola d'Esports de 
Persones amb Discapacitat Física 
(FEDDF). 

El projecte ha arrencat en pocs 
mesos per l'impuls que li ha do-
nat el granollerí Pau Navarro, de 
21 anys; la ràpida acceptació del 
projecte per banda de l'Spartans, 
i la col·laboració de l'Ajuntament. 
"Jo formava part d'un equip de 
Barcelona, però volia canviar. 
Llavors vaig pensar a muntar 
un projecte a Granollers i mit-
jançant el regidor d'Esports, 
Álvaro Ferrer, em vaig posar 
en contacte amb l'Spartans, que 
ràpidament ens vam entendre", 
diu Pau Navarro, jugador i impul-
sor de l'equip en cadira de rodes.

Si bé a l'estiu es van iniciar les 
converses, l'1 de setembre l'equip 
s'entrenava per primer cop al 
Pavelló El Congost. Dit i fet. "Des 
del club van veure el projecte 
com una idea magnífica i molt 

RUGBI  EL GRANOLLERÍ PAU NAVARRO, DE 21 ANYS, IMPULSA EL NOU PROJECTE ESPORTIU

En marxa el Club Rugbi 
Spartans en cadira de rodes

PLANTILLA  Part de l'equip del Club Rugbi Spartans en cadira de rodes

spartans granollers

enriquidora. Som un club que 
aposta per la integració i qui-
na millor manera que tenir una 
secció de rugbi en cadira de ro-
des", explica el president del Rug-
bi Spartans, Juan José Granados, 
qui confia en la vessant d'inclusió 
de l'equip i competitiva. "A Gra-
nollers celebrarem la tercera 
jornada de la primera fase, que 
tindrà lloc el 15 i 16 de gener. 
Volem donar visibilitat al pro-
jecte, tant com puguem", admet 
Granados. 

Una plantilla amb 10 jugadors
La plantilla de l'equip en cadira de 
rodes està formada per 10 juga-
dors, tot i que ara per ara només 

FUTBOL | Tercera Divisió

L'Esport Club no coneix encara 
la victòria després de dues jorna-
des disputades a la Tercera RFEF. 
L'equip dirigit per Javi Pérez en-
cadena dues derrotes després de 
competir en la primera jornada 
contra el San Cristobal (0-1) i el 
passat diumenge contra la Fun-
dació Esportiva Grama (3-1). El 
nou projecte granollerí intenta-
rà sumar el primer triomf de la 
temporada davant la seva afició i 
contra l'Ascó, equip que enguany 
s'estrena a la categoria després de 
l'ascens del curs passat. 

L'equip granollerí va demostrar 
tenir capacitat de reacció contra 
la Grama perquè a la mitja hora 
de joc del duel d'Hamza Bakali 
aconseguia posar l'empat a l'elec-
trònic. A la represa, el partit va ser 
molt diferent i els locals van dictar 
sentència amb dues dianes més.

L'ECG necessita puntuar per es-
vair qualsevol dubte d'un projecte 
tendre i plegat de joves. Els grano-
llerins confien treure la primera 
victòria contra l'Ascó, que en la 
primera jornada va descansar i el 
passat cap de setmana va empatar 
a casa contra la Guineueta (0-0), 
també recent ascendit.  

L'Esport Club 
busca el primer 
triomf a casa

EC GRANOLLERS - ASCÓ
Diumenge, 19 - 12 h Granollers

8 competiran. L'artífex del projec-
te és Pau Navarro, que el 2018 va 
patir un accident de cotxe i té una 
lesió medul·lar en l’àmbit cervi-
cal. Anteriorment, havia jugat al 
BM Granollers i des de fa uns anys 
ha redirigit la seva passió espor-
tiva. "Busquem patrocinadors 
perquè tot és costós. La cadira 
de rodes de competició, mínim, 
val uns 6.000 euros i, a més,  per 
competir hem de viatjar  a dife-
rents punts d'Espanya", explica 
Navarro, que confia trobar patro-
cinadors. De fet, la lliga només té 
8 equips, repartits per l'Estat, i en 
una primera fase viatjaran a Vitò-
ria i Madrid, al desembre, i Valèn-
cia, al gener.  jl.rodríguez b.

WATERPOLO | Primera Divisió

El waterpolo CNG masculí ha ini-
ciat els entrenaments de pretem-
porada amb sis incorporacions, 
per afrontar una nova temporada 
a la Primera Divisió espanyola. 
L'objectiu del nou curs pels gra-
nollerins serà poder estar entre 
els quatre millors del grup per 
lluitar per les places de promoció 
d'ascens a la Divisió d'Honor. 

La primera cita de la temporada 
serà la Copa Catalunya absoluta 
de Primera i Segona Divisió. El 
CNG  disputarà la primera elimi-
natòria, a doble partit, contra el 
Molins de Rei, també de Primera. 
L'anada serà dijous a Granollers, a 
les 21.30 h, i la tornada el pròxim 
dimecres, 22 de setembre.

Es reforça amb sis fitxatges
L'equip dirigit per Tomas Bruder 
ha reforçat la plantilla amb Pol 
Sánchez, Jan Ruiz i Marc Vera, 
del CN Mataró; Álex Ros del CN 
Sabadell; el búlgar Aleksandar 
Velkovel, del Sant Feliu de Divisió 
d’Honor, i el porter de la selecció 
argentina Octavio Salas. A més, 
pugen els juvenils Pol Oliveros, 
Roger Ventura, Guillem Amargant 
i David Fernández.  

Tret de sortida 
del CNG amb 
la Copa Catalunya

CN GRANOLLERS - MOLINS DE REI
Dijous, 16 - 21.30 h Granollers



dj, 16 setembre 2021 23ESPORTS

xavier solanas

Compte enrere del Fraikin Grano-

llers per disputar la segona ronda 

de la Lliga Europea EHF contra el 

suís Kadetten Schaffhausen, que 

teòricament és el favorit. Si més 

no, ho apunta el mateix tècnic An-

tonio Rama: "Kadetten és millor 

equip que nosaltres, no ho hem 

de negar, però no és impossi-

ble. Nosaltres ho intentarem".

D'entre els jugadors referents 

del Kadetten hi ha el vallesà Joan 

Cañellas, que als seus 34 anys 

afronta la cinquena aventura es-

trangera a Suïssa. El BMG té el fac-

tor pista a favor perquè dimarts 

disputarà l'anada a terres suïsses 

i la tornada decisiva es disputarà 

el 28 de setembre al Palau d'Es-

ports.  jl.r.b.

HANDBOL | Lliga Europea EHF  EL FRAIKIN DISPUTARÀ DIMARTS L'ANADA DE LA SEGONA RONDA

Antonio Rama: "Kadetten és 
millor, però no és impossible"

KADETTEN - FRAIKIN BMG

Dimarts, 21 – 18.45 h Suïssa

Rangel Luan lidera el Fraikin, sota pals

L'internacional brasiler Rangel Luan va ser providencial al debut de la lliga 
d'Asobal del Fraikin per imposar-se diumenge al Palau d'Esports contra el 
Bada Huesca (30-27), rival pels llocs europeus. El porter va aconseguir un 
40% d'aturades –va fer-ne un total de 12–, que poc abans del descans, i 
al llarg de la segona meitat, van ser importantíssimes per la victòria. Tot i 
que el Fraikin no podrà seguir la bona ratxa perquè s'ha ajornat el duel de 
dissabte a Benidorm, per casos positius de la Covid-19 a l'equip alacantí.

Plata  SIS JUGADORES PUGEN DEL FILIAL I FA DOS FITXATGES

El KH-7 Atlètic iniciarà el projecte 

de la Divisió d'Honor de Plata a la 

pista del Gavà. El filial femení de-

butarà en la segona màxima cate-

goria estatal amb la batuta de Javi-

er López Reche, que enrere deixa 

una trajectòria de 26 anys vincu-

lat amb el BM La Roca i que ara 

inicia una nova etapa a Granollers. 

"L'any passat no vaig entrenar i 

tenia clar que si tornava a les 

pistes seria per un projecte en-

grescador, i em motiva moltís-

sim dirigir el segon equip gra-

nollerí", assenyala Reche. 

La gran majoria de jugadores 

que van assolir l'ascens la tempo-

rada passada continuen, i l'equip 

s'ha reforçat amb sis noies que 

procedeixen del juvenil. A més, 

s'ha incorporat la portera Aina 

Gómez, del BM La Roca, i Paula 

Herce, del Pardinyes. "Tenim una 

plantilla molt jove, de 18 i 19 

anys, de mitjana. A més, Her-

ce té fitxa de filial, però també 

juga amb el primer equip. L'ob-

jectiu és la formació i la per-

manència", apunta el tècnic, que 

comptarà amb Pep Girado com a 

segon entrenador.  

El KH-7  rep el Morvedre
El sènior femení rebrà divendres 

al Palau d'Esports el Morvedre 

(21h). Les de Salva Puig van empa-

tar a la pista de l'Elx (25-25).   

El KH-7 Atlètic s'estrenarà 
amb vuit cares noves  

javier lópez reche

JAVIER LÓPEZ RECHE

HANDBOL GAVÀ - KH-7 ATLÈTIC 

Dimarts, 18 – 19 h Gavà
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circuit
El Hyundai N Catalunya WorldS-

BK Round es correrà per segona 

vegada al Circuit de Barcelona-Ca-

talunya, però serà la primera 

vegada que ho farà amb públic a 

les grades. La cita mundialista de 

motocicletes derivades de sèrie 

arrencarà divendres fins diumen-

ge en l'asfalt vallesà. Des de fa set-

manes, el Circuit ven entrades a 

l'anomenada zona de l'estadi, en-

tre les tribunes B, G, C i Principal, 

que suposarà el primer cop que el 

públic podrà gaudir del Mundial 

de Superbike.

De les tres categories de la cita 

mundialista, que són Superbike, 

Supersport i Supersport300, es 

disputen dues curses el cap de 

setmana. La categoria reina és 

Superbike i un dels favorits per la 

victòria és Jonathan Rea, que per-

tany al Kawasaki Racing Team, de 

Granollers, i ja suma nou triomfs 

enguany. "És emocionant tor-
nar al Circuit perquè la tempo-
rada passada vaig guanyar en 
la primera cursa de WorldSBK 
i, a més, és la prova de casa de 
l'equip", assenyala Joanthan Rea, 

que és el vigent campió del Mun-

dial i enguany lluita per guanyar 

MOTOR | Superbike  ELS AFICIONATS ES CONCENTRARAN A LES GRADES DE LA ZONA DE L'ESTADI

El Mundial de Superbike  
estrenarà públic al Circuit

Aleix Espargaró (Aprilia Racing 

Gresini) manté les bones sensaci-

ons del tercer lloc del Gran Premi 

de la Gran Bretanya amb un quart 

lloc al Circuit de Motorland, a 

l'Aragó. El germà gran dels Espar-

garó allarga el bon moment de la 

segona part de la temporada amb 

la lluita pel podi en la cursa arago-

nesa, tot i que no va poder superar 

el vigent campió de MotoGP, Joan 

Mir, i es va conformar amb una 

meritòria quarta plaça. 

Veure Aleix Espargaró lluitant 

entre els millors ja no és cap sor-

presa i en l'Aragó ho va tornar a 

fer. El granollerí sortia des de 

la segona línia amb el 6è millor 

temps i ja en les primeres voltes 

va accedir fins al quart lloc. "El 
ritme era estratosfèric, sobre-
tot davant, i fins i tot físicament 
recordo pocs diumenges tan 
exigents. Estic content de la po-
sició, però sobretot de la cons-

tància que estem mostrant, que 
això segueix sent el meu princi-
pal objectiu per a aquesta tem-
porada", deia Aleix Espargaró, 

que es mostrava satisfet del quart 

lloc: "això significa que podem 
lluitar amb tothom i en cada 
pista, un gran pas endavant per 
a mi i per a Aprilia".

Aleix Espargaró ja ocupa el 7è 

lloc de la classificació general de 

MotoGP amb 96 punts i els llocs 

de podi queden a 61 punts, que 

marca al tercer lloc Joan Mir. 

Pel que fa a Pol Espargaró (Hon-

da Repsol Team), va iniciar la cur-

sa al 8è lloc, però durant la dispu-

ta de la prova va perdre posicions 

fins acabar en la zona dels punts 

amb el 13è lloc. El granollerí ocu-

pa el 14è lloc de la classificació ge-

neral amb 55 punts.

La pròxima cursa de MotoGP 

serà aquest diumenge amb el 

Gran Premi de San Marino.  

Aleix Espargaró mostra 

la versió més competitiva

JONATHAN REA  Ocupa el segon lloc del Mundial de Superbike

el seu setè títol de la categoria. 

"El campionat està renyit i ara 
tenim tres rondes seguides, així 
que és important ser forts, con-
sistents i no cometre errades", 

diu Rea, que ocupa el segon lloc 

del Mundial, a set punts del líder, 

el pilot turc Toprak Razgatlioglu, 

de Yamaha.  

Pel que fa en la categoria Supers-

port 300, Ana Carrasco, també de 

l'equip Kawasaki i establerta a Gra-

nollers, ocupa el 9è lloc del Mundial 

amb 51 punts. La pilot murciana va 

quedar prop del top-10 en l'última 

cursa del circuit de Magny-Cours i 

està fent una temporada de menys 

a més: "No estem en les posicions 
que crec que podem estar, però 
patim en alguns aspectes que 
confiem solucionar", explica la 

pilot de Kawasaki.  

MotoGP  EL CAP DE SETMANA COMPETEIX A SAN MARINO

VÒLEI PLATJA | Infantil  NOMÉS PERD A LES SEMIFINALS

El CE Llerona femení té l'oportu-

nitat de millorar el paper a la ter-

ritorial Preferent, per segon any 

seguit. El curs passat la Federació 

Catalana de Futbol va decidir que 

no hi hagués cap descens a les 

lligues territorials, que va salvar 

matemàticament a l'equip dirigit 

per Joan Garcia. Les franquesines 

són conscients de la segona opor-

tunitat que tenen per competir a 

Preferent i volen potenciar els fac-

tors positius per mantenir-se en la 

categoria. "Som conscients que 
l'any passat vam fer coses molt 
bé, però vam estar marcades 
per una temporada totalment 
atípica, per la Covid, que no ens 
va permetre assolir el nivell es-
portiu que preteníem", explica 

el tècnic, Joan Garcia. 

El Llerona va iniciar la pretem-

porada el 18 d'agost i un mes 

El Llerona afronta la 
revàlida de la Preferent

FUTBOL | Preferent  EL FEMENÍ PRESENTA CINC CARES NOVES

CERDANYOLA - CE LLERONA

Diumenge, 19 – 12 h Cerdanyola

CICLISME | Ciclocròs

El Ciclocròs  

preveu uns 250  

participants 

Laia Escusa, de l'Associació Es-

portiva (AE) Carles Vallbona, ha 

quedat tercera classificada del 

Campionat d'Espanya infantil de 

vòlei platja amb Catalunya. La 

granollerina formava parella amb 

Raquel Muñoz, del CV Esplugues, 

i van imposar-se en la final pel 

bronze contra les Illes Canàries, 

per 2 a 0. L'estatal va tenir lloc a  

la localitat murciana de Lorca, del 

9 al 12 de setembre.  

PLANTILLA  El sènior femení jugarà diumenge a Cerdanyola del Vallès

ce llerona

després s'estrenarà en la prime-

ra jornada al complicat camp del 

Cerdanyola. "És un rival molt 
complicat, que compta amb una 
estructura sòlida femenina", 

assenyala Garcia, que ha confiat 

aquest curs per donar continuïtat 

al bloc de la temporada passada, 

tot i que hi ha hagut unes cinc bai-

xes. En el capítol d'incorporaci-

ons, el club aposta per la formació, 

i tres de les cares noves són juga-

dores que pugen del juvenil amb 

la lateral Aina, la portera Natalia i 

la davantera Paula, que l'any pas-

sat ja va jugar el tram final de la 

temporada passada. De fitxatges, 

la secretaria tècnica ha reforçat 

el bloc amb la central Miriam Sán- 

chez i la davantera Clàudia Valen-

tín. "La plantilla no està del tot 
tancada perquè tenim tres juga-
dores a prova i estem valorant 
la seva incorporació", informa el 

tècnic. 

La plantilla no es vol posar cap 

objectiu concret "perquè volem 
estar el més amunt possible". 
Tot i això, l'equip aspira a la per-

manència, com a mínim.  jl.r.b.

ae carles vallbona

LAIA ESCUSA

Laia Escusa obté 

el bronze estatal 

amb Catalunya

El cap de setmana Les Franque-

ses serà el centre d'atenció del 

ciclocròs català, estatal i interna-

cional. La Unió Ciclista Les Fran-

queses organitza la tercera edició 

del Ciclocròs nocturn, dissabte; 

i la setena edició del Gran Premi 

Les Franqueses, diumenge. "Les 
dues curses estan dins el ca-
lendari estatal i català, però la 
de diumenge, a més, està dins 
el calendari de la Unió Ciclista 
Internacional", diu Toni Serra, 

president de la Unió Ciclista, que 

confia aplegar entre les dues pro-

ves uns 250 participants. D'entre 

aquests, destaquen els campions 

estatals Aida Nuño i Kevin Suárez, 

tot i que hi haurà un gran nombre 

de participants francesos. 

La cursa nocturna, única en 

l'àmbit estatal, tindrà lloc de 16 a 

22 h, i el Gran Premi, serà de 9 a 

14 h.   
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Aquest estiu,
som aigua.

Tot el món Arrels a  www.arrels.info

Arrels
E L  M Ó N  Q U E  T O R N A

 Ja a la venda a 

quioscos, llibreries, 

Abacus i Bonpreu i Esclat.

Feia anys que es gestava, però el 

10 de setembre de 1991 es va co-

mençar a escriure la història del 

Circuit de Barcelona-Catalunya, 

amb la seva inauguració. L'asfalt, 

situat al Vallès Oriental, en termes 

municipals de Montmeló i Grano-

llers, va heretar el llegat de circuits 

referents com Pedralbes i Montju-

ïc. Ara ja compta amb trenta anys 

d'experiència. Per a commemorar 

aquesta fita, el Circuit de Barcelo-

na-Catalunya prepara un acte per  

celebrar el 30è aniversari abans 

que finalitzi l'any, a l'espera de 

millors condicions sanitàries que 

garanteixin la màxima seguretat 

de tots els assistents.

Uns dies més tard de la inau-

guració, del 13 al 15 d'aquell 

mateix setembre, el Trofeu Inau-

guració-Campionat d'Espanya 

de Superturismes va estrenar la 

competició a la pista catalana. 

Abans que finalitzés el mes, la F1 

va fer la seva parada mundialista 

amb el Gran Premi d'Espanya i va 

projectar el Circuit a tot el món. 

La següent temporada es va unir 

la categoria reina del motociclis-

CIRCUIT

EQUIPAMENTS DIVENDRES VA FER 30 ANYS DE LA INAUGURACIÓ DEL CIRCUIT DE VELOCITAT ALS TERMES MUNICIPALS DE MONTMELÓ, PARETS I GRANOLLERS

Tres dècades de velocitat i asfalt

sell, Alain Prost, Damon Hill, Jac-

ques Villeneuve, Mika Häkkinen, 

Michael Schumacher, Kimi 

Räikkönen, Fernando Alonso, Jen-

son Button, Sebastian Vettel, Nico 

Rosberg i Lewis Hamilton han pu-

jat a l'esglaó més alt del podi des-

prés de córrer pel traçat vallesà; 

així com Wayne Rainey, Mick Do-

ohan, Alex Crivillé, Kenny Roberts 

Jr., Valentino Rossi, Casey Stoner, 

Jorge Lorenzo i Marc Márquez 

destaquen entre els campions de 

500cc i MotoGP que han vençut al 

Circuit de Barcelona-Catalunya. 

En aquestes darreres tres dèca-

des, el Circuit també ha viscut una 

evolució a les seves instal·lacions, 

com, per exemple, la divisió del 

traçat en dos –el nacional i l'esco-

la–, l'eliminació del revolt Nissan i 

la creació de la recta entre els re-

volts 9 i 10, la construcció del mar-

cador situat a la recta, l'ampliació 

de la Tribuna Principal, la creació 

de la xicana RACC i, més recent-

ment, el transformat revolt 10.

Amb el pas del temps, el Circuit 

continua volent posicionant-se com 

un referent a nivell mundial, de 

manera que treballa per a ser una 

infraestructura polivalent "al ser-

vei de la societat, del motor, del 

món de l'esport en general i de 

l'entreteniment, que incorpori 

nous sectors i esdeveniments, 

amb projectes vinculats a la sos-

tenibilitat i la innovació tecnolò-

gica", asseguren els responsables 

d'equipament esportiu nacional, 

que conviu –no sempre a gust de 

tothom– amb els vallesans.

me amb el Gran Premi 

d'Europa i el recinte es-

portiu també va ser seu 

dels Jocs Olímpics de 

Barcelona '92, com  el 

punt de sortida i d'arri-

bada dels 100 quilòme-

tres contrarellotge.

A poc a poc, el Cir-

cuit va anar incorpo-

rant proves amb segell 

propi, com a l’any 1995 

amb les 24 Hores de 

Catalunya de Motoci-

clisme i les 24 Hores de 

Barcelona d'Automobi-

lisme el 1998. Aquests 

esdeveniments van 

anar conjugant-se amb 

altres certàmens que ai-

xecaven passions, com 

el Campionat d'Europa 

de Camions FIA, les World Series 

by Renault, el DTM o el Campionat 

del Món FIA de Ral·lis. Més recent-

ment, aquesta projecció internaci-

onal ha continuat evolucionant 

amb la incorporació del Campi-

onat del Món FIA de Rallycross 

i el Campionat del Món FIM de 

Superbike, sense deixar de banda 

campionats de prestigi com les 

European Le Mans Series, el FIM 

CEV, l'International GT Open o el 

GT World Challenge Europe, entre 

altres.

Al llarg d'aquests anys, Campi-

ons del Món de F1 com Nigel Man-

EL TRAÇAT L'equipament esportiu nacional fa 30 anys que funciona al Vallès Oriental
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Nous tallers de movimentPortes obertes als centres de formació artística
Roca Umbert arrencarà el 3 d'octubre 
la nova programació de tallers de 
dansa i moviment. El primer serà amb 
la ballarina Sílvia Batet i cal inscriure's 
a granollers.koobin.com/silviabatet.

El cap de setmana els centres de formació artística de Granollers obriran 
les portes per oferir tastets de la seva oferta per a totes les edats. Les més de  
50 activitats que s'hi podran provar estan detallades a www.granollers.cat/ 

formacioartistica. Les activitats durant les jornades de portes obertes són gratuïtes, 
però cal inscriure's tot enviant un correu electrònic al centre corresponent.

Sleeping Giant, el gegant adormit 
ha despertat. I és que aquest trio 
d'stoner rock ha tret a la llum el seu primer treball discogràfic, un 
EP de nom homònim amb cinc can-
çons pròpies i una versió d'Alice in 
Chains, que és tota una declaració 
d'intencions d'aquest trio vallesà. 

I és que el roquerol Esteve 
Cortès Martí (veu i guitarra), el 
granollerí Jordi Daví González 
(baix i cors) i el cerdanyolenc Noé 
Huerta Cenoz (bateria) es van 
trobar casualment fa tres anys 
quan eren músics parats, com 
el gegant, que no tocaven en cap 
banda. Sleeping Giant és un nom 
que recorda aquell moment i el 
despertar musical. Daví va ser el 
darrer en arribar al grup, quan 
després de dos anys sense tocar 
es va apuntar amb uns amics per 
fer-ho a l'estudi que Cortès té a 
la Roca, l'Stonewaves, que també 
té una sala per assajar. "L'Esteve 

em va dir que estava formant 

un grup amb el Noé, i ja feia un 

parell d'anys que quedaven per 

tocar. Jo ho vaig provar i hi va 

haver molt feeling", relata Daví. 

I és que els tres músics tenen refe-
rents musicals similars, amb ban-
des dels 90 com Soundgarden i els 
mateixos Alice in Chains, i dels 70, 
com Led Zeppelin i Black Sabbath.

La projecció de Sleeping Giant 
s'ha vist estroncada per la pan-dèmia, però l'han aprofitada per 
compondre i gravar a Stonewaves 
aquest treball, masteritzat a l'es-
tudi Ultramarinos i que ja es pot 
escoltar a Spotify i Apple Music  

MÚSICA  TRIO FORMAT PEL ROQUEROL ESTEVE CORTÈS, EL GRANOLLERÍ JORDI DAVÍ I NOÉ HUERTA

CULTURA

–trobareu l'enllaç al compte d'Ins-
tagram @sleepinggiant.music–. La 
intenció, però, és que també tin-gui un suport físic en format vinil 
"perquè sona molt millor, i hi ha 

un tema romàntic d'apreciar el 

conjunt del disc", reconeix Daví, 
qui és l'encarregat també de la imatge gràfica del grup.

Sleeping Giant vol ara promou-
re el seu treball i es prepara el di-
recte i la posada en escena.  m.e.

j.daví

La banda stoner Sleeping 
Giant difon el disc de debut 

roc pont

VICENS VACCA  A una de les imatges promocionals de l'exposició

Primera retrospectiva de Vicens 

Vacca al centre Tecla Sala

ART  L'EXPOSICIÓ INCLOU PECES DE L'ARTISTA GRANOLLERÍ, REFERENT DE L'ART SONOR, QUE VAN DES DELS ANYS 80 FINS A L'ACTUALITAT

El Centre d’Art Tecla Sala, a l'Hospitalet de Llobre-
gat, presenta aquest dimecres la primera retrospec-
tiva dedicada al granollerí Vicens Vacca, un dels ar-
tistes de referència de l’art sonor a Catalunya, amb 
una selecció de 15 treballs que van des de la dècada 
dels anys 80 fins a l’actualitat. Fora de lloc, produïda 
per Tecla Sala, es podrà veure fins al 9 de gener de 
2022 a l’Espai 1 del centre d’art.

Descendent d’una família de músics de jazz, Vacca 
opta per l’art contemporani i se salta, així, la tradició 
familiar. Amb tot, en l’obra de Vacca el so mai no és 
un complement addicional, sinó un element corpori 
amb qualitats plàstiques, materialitzant-lo en l’espai 
com un objecte escultòric.

L’exposició abasta més de 35 anys de la trajectòria 
de l’artista, començada a mitjans dels anys 80, que 
ha experimentat amb la incidència del so en el mitjà 

artístic. S’hi inclouen produccions 
com Literatura universal (1986), una 
acció amb el premsatge i cisallament d ’ u n 
automòbil ple de llibres; l’obra sonora Història 

de la música (1996); Zero còpia (2014-2016), en què 
es qüestiona l’autoria de l’obra d’art, o Zen (2016-
2018) i Grand Hall Lament (2013), app sonores per 
a telèfons mòbils, entre d’altres.

Els treballs de Vicens Vacca s’han pogut veure al 
Museo Patio Herreriano de Valladolid, a la galeria 
Play i l’espai Errant Sound de Berlín, a La Virreina 
Centre de la Imatge, el Museu Picasso i l’Arts Santa 
Mònica de Barcelona, i a l’Espai d’Art Contemporani 
de Castelló, entre d’altres.

Vinculat a la ciutat, Vicens Vacca és també impul-
sor del cicle d'art contemporani Ítem Sèries del Ca-
sino de Granollers. 

El músic granollerí Albert Lax serà 
divendres (20.30 h) a l'exterior de 
la Jazz Cava de Vic, en el marc del 
Festival de Música Viva, un dels 
certamens referents per descobrir 
talents consolidats i nous. Lax hi 
presentarà temes inèdits, entre els 
quals les dues primeres cançons 
en català del seu repertori –Fred 
i Espurnes–, que va enregistrar a 
l'estudi Musiclan, amb la col·labo-
ració de Quimi Portet, qui també va 
mesclar els temes, i Víctor Valien-
te, el productor dels dos treballs 
anteriors del granollerí. "Són dues 

peces que reflecteixen la passió 

i el gust per la música orgànica i 

de cor", defineixen des del festival.
Des del seu primer treball, The 

GRAVADES A MUSICLAN, AMB QUIMI PORTET I VÍCTOR VALIENTE

Albert Lax, al Mercat de 

Música Viva de Vic divendres
Deepest String (2017), Lax se sent 
còmode amb la barreja de folk 
i rock alternatiu dels 90, que va 
seguir explorant a l'EP Goldmund, 
presentat l'any passat a l'Obert x 
Vacances de Roca Umbert.

Ara gira el seu nou projecte 
amb l'acompanyament de Ferran 
Alemany a la bateria, Narr Eph al 
baix, Guillem Torà a la guitarra, 
Mirlo també a la guitarra, i Elle 
León a les veus.

Pel Mercat de Música Viva de Vic 
també hi passaran artistes com Cala 
Vento, Cesk Freixas, Enric Monte-
fusco, Joana Serrat, Power Burkas, 
Roger Mas, Sílvia Comes, Zoo, Ger-
mà Aire, Suu, Oques Grasses i Cha-
no Domínguez, entre d'altres. 

DEBUT  Sleeping Giant vol editar el primer treball en format de vinil

Dràstik Punkaires obre per a la 3a 

Festa del Vinil i el dj Unclu Garrot
Dràstik Punkaires obrirà aquest cap de setmana el local del carrer Jo-
anot Martorell per acollir la tercera Festa del Vinil, una fira discogrà-
fica independent de la música underground amb discs, samarretes i 
fanzines. Serà dissabte de 17 a 22 h amb entrada lliure només per als 
socis, que divendres ja es podran retrobar, a partir de les 19 h al local 
dels Dràstik Punkaires per escoltar la sessió de Dj Unclu Garrot –músic 
de Zombi Pujol i Budellam–, amb temes per repassar la història del har-
dcore, punk, rock, soul i ska. 
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"Amb molta il·lusió i ganes". Així 

han rebut els Xics el nou protocol, 

elaborat per la Direcció General de 

Cultura Popular i Associacionis-

me de la Generalitat, que aquesta 

setmana ha validat el Procicat per 

permetre el retorn dels castells a 

les places del país. El pla permet fer castells fins a 160 persones, una 
circumstància que, segons el presi-

dent de Xics, Arnald Morató, és a la 

pràctica un "tornar a la normali-

tat" per als de la camisa grana.

Des del principi de la pandèmia, 

les mesures de seguretat aplica-

des per combatre el coronavirus 

han limitat de manera molt im-

portant la possibilitat de fer cas-

tells, que per les seves caracterís-

tiques requereixen la participació 

d’un nombre elevat de persones i 

amb un contacte físic imprescin-dible. A banda dels 160 castellers 
també s'autoritza un màxim de 

25 grallers acompanyants, que 

hauran de complir les condicions 

de grup bombolla i mantenir en 

"Permetre fer castells amb 160 persones 

per a Xics és com tornar a la normalitat"
arxiu

TRADICIÓ  EL PROCICAT VALIDA UN PROTOCOL PER AL MÓN CASTELLER QUE PERMETRÀ A LA COLLA GRANOLLERINA REPRENDRE ASSAJOS I ACTUACIONS

A LA PORXADA  7 d 7 a la darrera diada de Xics, el novembre de 2019

tot moment les distàncies de se-

guretat establertes. Els castellers 

hauran de dur mascareta, fer els 

castells en un màxim de quinze 

minuts, establir protocols d'en-

trada i sortida, i tenir la pauta 

completa de vacunació o una PCR 

negativa en les darreres 48 hores. 

30+1
MALGRAT L'AIXECAMENT
DE LES RESTRICCIONS, XICS, 
com va ja decidir la junta a principis 

de temporada, ajornarà la celebració 

del 30è aniversari de la colla a l'any 

vinent. "Farem el 30 + 1 perquè 
preferim esperar i que no quedi 
deslluït", indica Morató. "Després 
de passar-ho tan malament, no 
només per no poder-nos trobar, 
sinó per situacions personals 
dures, creiem que ens mereixem 
gaudir-lo al 100%", insisteix.

Als menors de dotze anys se'ls fa-

ran tests d'antígens ràpids. 

Així, Xics podrà tornar als assa-

jos habituals de dimarts i diven-

dres –que ara havia de limitar a 

grups de 25 persones–, amb l'úni-

ca condició d'utilitzar mascareta i 

gel hidroalcohòlic. "Tota perso-

na castellera o que se'n vulgui 

fer –fins ara havíem aturat les 

noves incorporacions esperant 

aquest moment– i que estigui 

vacunada o tingui un test vigent 

podrà assajar amb normalitat", 

celebra el president de l'entitat. 

A més, tot i que encara cal reu-

nir-se i acabar de concretar pro-

peres actuacions, Morató té clar 

que el 7 de novembre Xics cele-

brarà la seva diada a la Porxada. 

"Teníem previst fer-hi uns pi-

lars, però ara podrem fer una 

actuació amb tres castells".

Els dubtes
"Estem molt contents perquè, 

pensant en el conjunt de les co-

ses, s'ha aconseguit un bon pla", 

considera Morató. Amb tot, les 

colles encara tenen dubtes sobre 

l'aplicació del nou protocol. De fet, 

ahir, dimecres, hi havia una convo-

catòria a Valls per a totes les colles 

per mirar d'esvair-los. Per exemple, 

"caldrà veure com assumim els 

costos dels tests d'antígens que 

la canalla s'haurà de fer a cada 

assaig, i si en el seu cas podem 

mantenir un assaig setmanal 

amb 25 persones i que només 

vagin a l'assaig general quan 

toqui", reflexiona Morató. També 

caldrà aclarir si es faran actuacions 

amb altres colles, tenint en compte 

que els castellers no podran col·la-

borar en castells aliens. "Aquest 

final de temporada serà com un 

banc de proves, per encarar la 

represa d'assajos al febrer i la 

temporada a finals de març", 

conclou el president de Xics. i m.e.
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Corró d'Avall viurà quatre dies de 

gresca amb una quarantena d'ac-

tes. Això sí, la retrobada gresca 

s'ha hagut d'adaptar a les mesu-

res restrictives de la pandèmia, 

per les quals tots els actes tindran 

aforament limitat, ja sigui amb 

inscripció a l'accés, sigui amb re-

serva d'entrades en línia a través 

de la plataforma entrapolis.com. 

Algunes d'aquestes entrades, 

però, s'han esgotat en poques 

hores, especialment els concerts 

de nit, com el de divendres amb 

els vallesans Reskate i Joan Gar-

riga i el Mariatxi Galàctic, i el de 

dissabte amb El Pony Pisador, un 

dels grups que més han actuat a 

les festes majors del país aquest 

estiu. També les activitats famili-

ars han tingut molta resposta de 

públic, de manera que  l'espec-

tacle de la Companyia Pallassos 

i el concert Xics'n'Roll tenen les 

entrades exhaurides. Pel que fa a 

la cultura popular, la 21a Cremada 

de l'Ajuntament dels Encendraires 

també s'ha quedat sense entrades 

FESTES MAJORS EL POBLE VIURÀ QUATRE DIES DE FESTA MAJOR, DE DIJOUS A DIUMENGE, AMB 40 ACTIVITATS A PLACES I CARRERS

Corró d'Avall rebrà El Pony Pisador, 
Joan Garriga i l'Orquestra Gerunda
Els actes se celebraran amb aforaments

limitats, inscripció d'accés i entrada en línia

ARXIU / XAVIER SOLANAS

BALL DE L'ESPOLSADA  La dansa popular clourà els quatre dies de festa

a l'espai perimetrat que s'ha pre-

parat per veure-la. Els actes obri-

ran portes 30 minuts abans de 

l'horari d'inici i les entrades seran vàlides �ins a 10 minuts després.
Avui, dijous (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, amb anècdotes del món 

de les app per lligar.

Divendres les activitats s'aniran 

traslladant als centres neuràlgics 

de la festa major. Així, al matí la pla-

ça 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, precedit 

per Urbasa, un espectacle a càrrec 

d'Hutsun+Ortzi. A més, a les 18 h, a 

la plaça de Can Font es podrà gau-

dir de l'espectacle de Circ de Jocs, 

Clown Power, totes som pallasses.

Dissabte serà el dia amb l'agen-

da més atapeïda i quan els actes 

començaran més d'hora. A les 9 

h es començaran a jugar els par-

tits de pretemporada d'handbol 

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'escuna (12 h). 

A les 18 h, començaran els actes 

de cultura popular, amb els quals 

la pandèmia ha estat especialment 

restrictiva. Enguany, però, sí que es 

podrà veure ballar els gegants de 

les Franqueses a la plaça de Can 

Font. Seguidament (20 h), la Co-

missió de Festa Major ha recuperat 

els Versots a la plaça Joan Sanpera, 

i els Diables Els Encendraires, a 

les 21.30 h, la Cremada de l'Ajun-

tament, que arriba a la 21a edició. 

Amb tot, Els Encendraires encara no 

En aquesta edició, la barra de bar que habitualment instal·la la Comissió de Festa 

Major estarà oberta a la plaça Joan Sanpera. S'hi podran comprar els gots de 

festa major, però enguany, com a conseqüència de les mesures preventives per 

la Covid, no seran retornables. Per tant, el consistori recomana que, qui en tingui, 

dugui el got de festa de casa. La plaça Joan Sanpera serà la que acollirà els con-

certs de nit, i s'hi obriran portes una hora abans de l'inici previst de l'espectacle.

El bar, a la plaça Joan Sanpera

■ Per segon any consecutiu no s'ins-

tal·larà la fira d'atraccions a la carre-

tera de Ribes durant la festa major de 

Corró d'Avall, tot i que aquest any sí 

que hi haurà programació d'actes. La 

ubicació que s'havia triat els últims 

anys a la carretera de Ribes no permet 

complir les mesures sanitàries vigents 

pels que fa al control d'aforaments i 

distanciament social. Això va fer que 

l'Ajuntament plantegés als firaires un 

emplaçament alternatiu a la zona de 

Cal Gavatx. Amb tot, els firaires van 

desestimar aquesta opció i van pre-

ferir esperar a l'any que ve per con-

servar l’emplaçament dels últims anys. 

En aquest sentit, Ajuntament i firaires 

han acordat recuperar la instal·lació de 

la fira per la festa major del 2022 si les 

condicions sanitàries ho permeten.

SENSE FIRA

D'ATRACCCIONS 

FINS L'ANY VINENT

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 In-

ternacional) 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'Octubre 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 espectacle de màgia. També 

a les 11 h, però a la plaça de Can 

Font, hi haurà la tradicional balla-

da dels Sardanistes Franquesins, 

amb la Cobla Ciutat de Terrassa.

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.
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La festa major de Llerona es va 

cloure diumenge després d'una 

setmana plena d'activitats cultu-

rals, lúdiques i esportives. Així,  

Llerona ha recuperat enguany la 

gresca de setembre després de la 

parada de l'any passat per la Co-

vid-19. Això, sí, aquesta vegada 

ha hagut d'establir un sistema de 

control d'aforaments i de reserva 

prèvia, a banda de les mesures de 

seguretat sanitària bàsiques, com 

l'ús de la mascareta, el rentat de 

mans i la distància.

Després d'un primer cap de set-

mana protagonitzat per l'esport i 

el teatre de la companyia local Toc 

Toc Teatre Laurona, les activitats 

han omplert també els vespres, 

amb cinema, sopars populars i 

monòlegs –amb aforaments plens 

per veure l'ex-Teatre de Guerrilla 

Fel Faixedas i el televisiu actor 

Toni Albà–.

Els matins han estat destinats 

a les activitats infantils i familiars 

d'obstacles sobre el fang i la palla.

La festa lleronina es va tancar 

diumenge amb les emblemàtiques 

havaneres i els espectaculars focs 

artificials al voltant de les Anti-

gues Escoles. 

d'esport i enginy. La tradicional 

pista lleronina, tot un clàssic em-

brutant la roba de tothom que hi 

participa, no va decebre i va posar 

a prova les habilitats de cadascú 

per superar una autèntica cursa 

XAVIER SOLANAS

LES HABITUALS HAVANERES I EL CASTELL DE FOCS D'ARTIFICI VAN CLOURE LA FESTA DIUMENGE

Llerona torna a viure la gresca 
amb una setmana intensa

MONÒLEGS  Fel Faixedas va protagonitzar un dels actes amb més participació

L'Hostal reprèn la festa en petit format

L'AV del barri de l'Hostal de Granollers no s'ha volgut conformar enguany 

en haver de suspendre la seva festa. Per això, en aquesta ocasió va 

optar per reduir-ne el format, però garantint que hi hauria activitats per a 

totes les edats. Així, dissabte a la nit es va poder passar una bona vetllada 

amb el veïnat amenitzada pel duet musical Lorena & Mario. Diumenge al 

migdia va ser el torn dels més menuts i el públic familiar, amb l'espectacle 

Jo vull ser 3.0, de la Companyia Pallassos, que també serà present a la 

festa major de Corró d'Avall (diumenge, 18 h, al Casal Cultural).

TONI TORRILLAS

LA COMPANYIA PALLASSOS VAN ACTUAR AL BARRI
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TEATRE  A LA VUITENA EDICIÓ DEL CERTAMEN DE DRAMATÚRGIA S'HAN PRESENTAT 21 AUTORS

Daniel Casanovas, Juan Jiménez, 

Maria Rodríguez i Xavier Alomà 

són els quatre autors guanyadors 

de la vuitena edició del concurs 

Microteatre, adreçat a dramaturgs 

novells. Enguany s'hi havien pre-

sentat 21 treballs, "molt bon ma-

terial; els guanyadors són fruit 

de la discussió entre els mem-

bres del jurat", deia el director i 

professor Pasqueale Bávara, que 

juntament amb el també director 

teatral Frederic Roda i l'actriu Lau-

ra López han conformat el jurat 

d'aquesta vuitena edició, amb dues 

representants de l'organització del 

certamen, Marta G. Otín, d'Arsènic, 

i Sandra Arisa, de Roca Umbert.

Precisament, Otín repassava al-

gunes de les característiques del 

concurs, com el fet que els drama-

turgs tenen condicionants a l'hora 

d'escriure. Enguany els textos ha-

vien de partir de la frase Jo voldria, 

i els personatges protagonistes 

dels relats han de poder ser inter-

pretats per actors d'entre 16 i 25 

anys. El càsting dels joves que du-

ran a escena els textos guanyadors 

serà el 2 d'octubre, i la responsable 

d'Arsènic recordava que és obert.

De fet, la dramaturga Maria Ro-

dríguez havia participat anterior-

ment al Microteatre com a actriu, 

en un càsting. Rodríguez, autora del 

text Cuida't, cuida'ns, cuidem-nos, 

El concurs Microteatre tria els 

quatre textos que durà a escena

PREVISIÓ METEOROLÒGICA
del dijous 16 al diumenge 19 de setembre

Dijous Divendres Dissabte Diumenge

27º 19º 26º 18º 24º 18º 24º 17º

L'Escola de Teatre de les Franque-

ses té oberta la inscripció per als 

cursos 2021-2022, que comença-

ran el 5 d'octubre. Per segon any 

consecutiu l'oferta va des dels 6 

anys en endavant. Les places són 

L'Escola de Teatre de les 

Franqueses obre el 5 d'octubre

m.e.

situa la Blanca, una dona que pa-

teix insomni, com a protagonista. 

El text emana de la conversa sobre 

desitjos i pors que té amb la seva 

doctora al CAP per mirar de gua-

rir-se. Aquesta jove autora, com 

Jiménez i Casanovas, participen en 

cursos de dramatúrgia de la sala 

Beckett de Barcelona. Amb Xavier 

Alomà hi comparteix la professió: 

també és autor i també va parti-

cipar fa 4 anys al Microteatre, en 

aquella ocasió també com a escrip-

tor i guanyador de l'edició. Ara hi 

ha presentat el text Frida, una dis-

topia amb una protagonista que 

voldria moltes coses "que no pot 

aconseguir perquè està privada 

de llibertat", indicava l'autor.

Juan Jiménez, professor a Saba-

dell, ha volgut sortir una mica del 

seu àmbit professional per endin-

sar-se en l'escriptura i, en el seu 

primer intent, ha guanyat amb 

El nostre riu, una història de tres 

noies en un comiat de sotera. I Un 

quadre de Hopper és la proposta de 

Daniel Casanovas, qui provinent 

de les ciències mèdiques i l'antro-

pologia, fa dos anys va voler apren-

dre a escriure. La seva història és 

la de dues persones que es troben 

en un bar de benzinera, "on sem-

bla que han volgut anar-hi, però 

no hi volen estar".

A banda de conèixer el veredic-

te, dimarts a Arsènic també es van 

repartir a sorts els directors que 

se'n faran càrrec, "professionals 

amb moltes eines pedagògiques 

que li donen forma", deia Otín. Es 

tracta de Dusan Tomic, Martí Tor-

ras, María Castillo i Meritxell Roda, 

qui confessava que li agrada deba-

tre el text amb l'autor i advertia: 

"sempre manipulo els textos, i 

els autors n'acostumen a quedar 

contents". De fet, Bávara recoma-

nava als autors gaudir del procés 

de posada en escena.

La regidora de Roca Umbert, Pi-

etat Sanjuan remarcava com l'èxit 

del Microteatre ha fet néixer altres 

experiències de creació literària 

a la fàbrica d'arts. Finalment, l'al-

calde, Josep Mayoral, destacava el 

Microteatre com una proposta "po-

tent, molt acceptada i molt inte-

ressant perquè aporta novetats 

d'autors i actors, a més de redes-

cobrir espais de Roca Umbert". 

Les peces es podran veure el 12, 13 

i 14 de novembre a la fàbrica. 

LLIURAMENT Convocants, guanyadors, directors dels textos i membres del jurat, dimarts a Arsènic

Els guanyadors del certamen
són Daniel Casanovas, 

Juan Jiménez, Maria
 Rodríguez i Xavier Alomà

HANDBOL. DISSABTE 18, 18 h
BALONMANO BENIDORM - FRAIKIN BMG
Palau d'Esports Illa de Benidorm
Amb Aitor Compañón

FUTBOL. DIUMENGE 19, 12 h
EC GRANOLLERS - FC ASCÓ
Municipal del carrer Girona
Amb Emma Montané i Arnay Moya

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

limitades. El preu de la matrícula 

és de 20 euros i el curs té un cost 

de 28 euros mensuals. Les classes 

s'incien el 5 d'octubre i finalitzen 

el 17 de juny. Per a inscripcions cal 

escriure a escolafranqueses@freca-

frec.com o trucar al 607 98 89 13.

L'Escola ofereix cursos de tea-

tre per a infants de 6 a 10 anys, els 

dimarts de 17 a 18.30 h; d'11 a 14 

anys, els dimarts de 18.30 a 20 h; te-

atre per a adolescents i joves de 15 

a 18 anys, els dijous de 18.30 a 20 h, 

i de teatre per a persones adultes, a 

partir de 19 anys, els dijous de 20 

a 21.30 h. Totes les classes es fan 

al Centre Cultural de Bellavista. i
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Com són les cartes de la postguerra

L'Arxiu Municipal de Granollers arrenca una nova 

temporada de l'activitat col·laborativa Obrim les cartes 

de la postguerra, un taller per a llegir i descriure

el contingut de les cartes rebudes a l'Ajuntament 

als anys 40. Serà dimecres a les 16 h.

Voltem per l'entorn

GRANOLLERS
DIJOUS, 16

19 h Museu de Granollers

Visita a l'exposició Arqueologia d'un

inventari. Vida i política dels objectes de 

la salvaguarda a Granollers 1936-2021

DIVENDRES, 17

9 h Plaça de la Corona

Mercat d'Artesans. Tot el dia

17.30 h Museu de Ciències Naturals

Insectes, crancs i aranyes a les mans.

DISSABTE, 18

9 h Plaça de la Corona

Mercat del dissabte. Matí

9 h Carrer Esteve Terrades

Mercat de Can Bassa. Fins a les 13.30 h

9 h Plaça de Can Trullàs

Encants de l'Assemblea d'Aturats

10 h Carrers del centre

La Gran Fira al Carrer

10 h Espai de Can Cabanyes

Sortida del medi aquàtic

16 h Museu de Ciències Naturals

Animals amagats. Joc de realitat 

augmentada 

16.30 h Museu de Ciències Naturals

Visites guiades a Tu investigues!

DIUMENGE, 19

11 h Museu de Ciències Naturals

Animals amagats

11.10 h Museu de Ciències Naturals

Visites guiades a Tu investigues!

DIMARTS, 21

19 h Cinema Edison

Cicle Gaudí. La dona il·legal

19 h Restaurant Anònims

Passi del documental Fedayin. 

Le combat de Georges Abdallah

DIMECRES, 22

17.30 h Museu de Ciències Naturals

La vida dins un formiguer

AGENDA

El festival de teatre infantil i juvenil de Montmeló, el Fitkam, inclourà aquest cap de 

setmana una vintena d'espectacles de disciplines que van des del teatre visual fins 

a la dansa, música, clown, titelles, circ o màgia. En l'edició de 2021 hi ha una aposta 

pels espectacles de nova creació, gairebé el 90% ho són. El Fitkam combinarà la 

presentació d'espectacles de companyies emergents com a Teatre Animal, Companyia 

Deliri, Associació Artística La Banda o Carlos Bianchini, amb les obres de companyies 

amb una llarga trajectòria dins del sector com són Teatre Mòbil & Marcel Gros, Tutatis 

Distribucions o Addaura Teatre Visual, entre d'altres. 

Després d'haver de suspendre el Fitkam de l'any passat, enguany s'ha treballat per 

oferir una edició adaptada al protocol Covid vigent i en unes ubicacions a la mida de la 

normativa. Per aquest motiu, els espais interiors on hi haurà programació són el pavelló 

(espai A i espai B), el museu i la sala polivalent. Mentre que els espais exteriors són la 

G2M i l'amfiteatre de la Torreta. La venda d'entrades al públic està oberta al web del 

festival i es tancarà divendres. Dissabte i diumenge es podran comprar presencialment, 

de 9.30 h a 17 h, al punt d'informació del festival, situat a l'Ajuntament de Montmeló 

(plaça de la Vila, 1). E preu de l'entrada és de 3 euros per als adults i 2,5 euros per als 

menors de 18 anys. El Fitkam té també abonaments de 6 entrades a un preu de 12 euros.

Exposicions
Ajuntament de Granollers 

Exposició de l'Arxiu. 

Palou vist per Salvador Llobet. 

Fins al 26 de novembre

Museu de Granollers 

Afi nitats. Permanent 

Retorn a Granollers del retaule gòtic 

de Sant Esteve. Fins al març de 2021

Arqueologia d'un inventari. 

Vida i política dels objectes de 

la salvaguarda a Granollers 1936-

2021. Fins al 26 de setembre

El Modernisme i les fl ors. 

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

DIJOUS, 16

11 h Plaça de l'Ajuntament

Festa Major de Corró d'Avall. Tallers 

familiars i MiniArc

17 h Pista Cal Gavatx

FM. Skate Jam amb Ratafi a Sound System
18 h Plaça Joan Sanpera

FM. Concert de les Mandarinetes

20.30 h Zona Esportiva Corró d'Avall

FM. 10è Torneig de Futbol Ajuntament

21 h Plaça Can Calet

FM. Cinema a la fresca. Onward

22 h Casal Cultural de C. d'Avall

FM. Monòleg d'Andreu Casanova

DIVENDRES, 17

11 h Plaça de l'Ajuntament

FM. Matí infantil i MiniArc

18 h Plaça de la Font

FM. Clown Power, de Circ de Jocs

20 h Plaça de l'Ajuntament

FM. Urbasa, a càrrec d'Hutsun+Ortzi, 

i pregó

21 h Plaça de l'Espolsada

FM. Batalla de galls i concert de Los 

Niños del Balcón

21.30 h Plaça Joan Sanpera

FM. Concert de Reskate i Joan Garriga

i el Mariatxi Galàctic

DISSABTE, 18

9 h Pavelló Municipal i de Can Prat

FM. Partits de pretemporada d'handbol 

i bàsquet de festa major

9 h Plaça de l'Espolsada

FM. Zumba

10 h

FM. Festa de la bicicleta

11 h Plaça de l'Espolsada

FM. Juguem amb fang i animació

amb Marc Oriol, El Pallasso Xisclet. 

A les 12 h, festa de l'escuma

11.30 h Camp de Futbol Municpal

Torneig memorials Jaume Ginestí. CF 

Les Franqueses - Sant Cugat FC

16 h Zona Esportiva Municipal

FM. Dark Cross 2021

17 h Passeig del Primer d'Octubre

FM. Campionat d'escacs

17 h Camp de futbol municipal

Torneig de futbol Electrocamps

17.30 h Plaça Joan Sanpera

FM. Xics'n'Roll

18 h Plaça de l'Espolsada

FM. Concert de tarda amb l'Orquestra 

Gerunda

18 h Plaça de Can Font

FM. Ballada de Gegants

20 h Plaça Joan Sanpera

FM. Versots

21.30 h Plaça de l'Ajuntament

FM. 21a Cremada de l'Ajuntament, a 

càrrec de Diables Els Encendraires

23 h Plaça de Joan Sanpera

FM. Concert d'El Pony Pisador

DIUMENGE, 19

9 h Zona Esportiva Municipal

FM. Ciclocross de Les Franqueses 

(C2 Internacional)

9 h Plaça de Can Font

FM. Tast de Tai-Txí

9.30 h Passeig del Primer d'Octubre

FM . Jocs gegants casolans

11 h Plaça Joan Sanpera

FM. Espectacle de màgia a càrrec 

de l'il·lusionista Aleix Ferrer 

11 h Plaça de Can Font

FM. Ballada de Sardanes amb la cobla 

Ciutat de Terrassa

17 h Església de Corró d'Avall

FM. Missa major de festa major

12.30 h Plaça Joan Sanpera

FM. Vermutapes musical amb 

Whisky Peachers

18 h Casal Cultural de Corró d'Avall

FM. Jo vull ser 3.0 de la Companyia 

Pallassos

20 h Plaça de l'Espolsada

FM. Ball de l'Espolsada

21.30 h Plaça de l'Espolsada

FM. Havaneres amb Les Anxovetes

Montmeló programa uns 20 

espectacles familiars al Fitkam

LES FRANQUESES
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Avda. Sant Esteve, 7 
08402 - Granollers 

93 861 19 37  /  665 193 730 
viureagranollers@viureagranollers.com 

www.viureagranollers.com

Tretze anys de serveis immobiliaris a Granollers i comarca

COMPRA       VENDA      LLOGUER      ASSEGURANCES      TAXACIONS      GESTIONS

Fins al 31 de desembre vendre o llogar el teu immoble amb nosaltres té més avantatges que mai. 

APROFITA-HO!

QUÈ VOLS QUE FEM PER A TU? 
 Comprem el teu immoble al comptat i/o el venem a tercers i al màxim preu segons oferta 

  i demanda vigent? 

 O el lloguem amb total garantia de cobrament? 

 Vols que t’avancem l’import per reformar-lo i deixar-lo perfecte perquè enamori a tothom 
  que el visiti?

 Vols que el traspassem o fem un contracte de lloguer amb opció a compra?

 O que abonem nosaltres la taxació bancària al comprador del teu immoble?

 Vols que paguem en lloc teu els tràmits a l’arquitecte, les cèdules d’habitabilitat, certificats 
  d’eficiència energètica, etc...?

 Vols que gestionem directament amb el teu llogater l’administració i tracte continuat, 
  de forma professional i sense cap cost mensual per a tu?

 Vols que tramitem el 100% del préstec hipotecari per al comprador del teu immoble, que inclogui 
  el preu de l’habitatge més despeses, i amb èxit?

El teu habitatge als portals immobiliaris de referència i amb resultats professionals. 
El teu immoble tractat com es mereix. Confia en la marca immobiliària líder al Vallès Oriental. 

SOM UNA APOSTA SEGURA.  

SI VOLS VENDRE O LLOGAR EL TEU PIS, CASA O LOCAL, 

DEIXA-HO A LES NOSTRES MANS

13 ANYS DE SERVEIS IMMOBILIARIS A GRANOLLERS 

I COMARCA ENS AVALEN

registre d’agents immobiliaris
de Catalunya            aicat 5255


