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EN PORTADA

M.E.

Activitats paral·leles

En el marc del MAC i com a clausura 

del Mercat, es lliuraran els Premis de 

la Comunicació Local, recuperats l'any 

passat per la Xarxa Audiovisual Local. A 

l'edició d'enguany, a les set categories 

existents s'hi han presentat un cen-

tenar de projectes que "palesen que 
tenim una ràdio i una televisió local 
potent a Catalunya", deia Martí.

D'altra banda, el MAC també con-

voca el Concurs de Guió de Projectes 

Transmèdia i el MAC-Fantàstik Grano-

llers de curtmetratges.

ES LLIURARAN 
ELS PREMIS DE LA 
COMUNICACIÓ LOCAL

El MAC torna a la presencialitat 
amb 70 ponents a Roca Umbert
El Mercat de l'Audiovisual de Catalunya, 
que se celebrarà dimecres a l'antiga fàbrica, 
mantindrà també l'streaming de les 30 
sessions, i recupera la fira amb estands 
de 40 empreses a la Nau Dents de Serra

El Mercat de l'Audiovisual de Cata-

lunya (MAC) recuperarà enguany 

la presencialitat, després que 

l'any passat s'hagués de celebrar 

virtualment a causa de la pandè-

mia. Així, dimecres, Roca Umbert 

acollirà una setantena de ponents 

que participaran en més de 30 ses-

sions a diferents espais de l'antiga 

fàbrica, com la Nau B1, el CAM, 

el plató i la plaça del Cotó, entre 

d'altres. "Roca Umbert és un es-

pai ampli i, tenint en compte la 

pandèmia, això és garantia per 

a tots els participants", deia el 

director del MAC, Josep M. Codina.

A més, en aquesta edició el cer-

tamen també recupera la FiraMAC 

a la nau Dents de Serra, amb 40 

empreses, de les quals una desena 

són estrangeres.

Els continguts 
Les sessions del MAC tindran un 

format híbrid, ja que també es 

mantindrà l'streaming, amb el sis-

tema de producció propi implantat 

l'any passat. L'oferta es comple-

menta amb un seguit de càpsules 

preenregistrades, de caràcter més 

tècnic, que indaguen en l'activitat 

i els productes més recents de les 

companyies audiovisuals.

L'impuls d'un hub audiovisual
La jornada s'obrirà dimecres amb 

la presentació del Catalunya Me-

dia City (CMC), un projecte im-

pulsat per l'Institut Català de les 

Empreses Culturals i el Clúster 

Audiovisual de Catalunya per de-

senvolupar un hub audiovisual a 

Catalunya. "A Granollers passa-

ran coses importants per al con-

junt del país, com la presentació 

del CMC, una iniciativa estructu-

ral que ha d'aportar la taula de 

salvament d'aquest sector in-

dustrial", destacava Lluís Garriga, 

conseller delegat de la Xarxa Audi-

ovisual Local (XAL), qui també re-

cordava que al MAC es presentarà 

el pla estratègic de la ràdio local, i 

un programa internacional de pla-

taformes OTT amb vincles amb la 

informació local, així com el calen-

dari per a una plataforma pròpia 

de la comunicació local.

Primera trobada de podcàsting
De fet, la ràdio i els podcast torna-

ran a ser protagonistes del MAC, 

en aquesta ocasió fent un pas 

més i acollint la primera Troba-

da de Podcàsting a Catalunya, que 

s'obrirà amb la directora general 

de PRISA Audio, M. Jesús Espinosa 

de los Monteros, i es clourà amb 

el director de Catalunya Ràdio, 

Saül Gordillo. Així ho destacava a 

la presentació del MAC el director 

de l'Observatori de la Ràdio a Ca-

talunya, Josep M. Martí, qui també 

remarcava les sessions programa-

des a l'entorn del periodisme mòbil 

(MoJo) i la ràdio musical, amb la 

presència de directors de grans ca-

denes i creadors de continguts, com 

Passatge Arbeca, 3 
Granollers (Al costat de Carrefour) 

       679 633 709 
       607 922 455

Obert de dilluns a diumenge. 
 MENÚ CARTA 

 GRAN VARIETAT DE PLATS

Un restaurant pensat per a tu: 
comunions, bodes íntimes, 

aniversaris, batejos, grups...

Carles Aledo d'iCat FM; la periodis-

ta i directora de Radio Primavera 

Sound, Marta Salicrú; i el fundador 

del segell Subterfuge, Carlos Galán.

El banc de veus
El MAC enguany incorpora també 

l'experiència pilot del Banc de Veus 

de la Ràdio i Televisió de Catalunya, 

una iniciativa pensada perquè les 

persones que ho vulguin enregis-

trin les seves veus durant el certa-

men i es creï un repositori perquè 

els professionals puguin cercar-hi 

veus per a continguts.

Precisament, el director general 

de Mitjans de la Generalitat, Jor-

di del Rio, destacava "la paraula 

com a matèria primera del MAC" 

i assegurava que un dels reptes del 

govern és "el diàleg amb el sec-

tor. S'han de recuperar els ajuts 

per projectes, segurament prio-

ritzant els locals". L'alcalde, Josep 

Mayoral, també posava en valor 

els mitjans locals: "el futur s'es-

criu des de la proximitat".

El cost del MAC 2021 és de 

75.000 euros, "un pressupost 

sense dè�icit gràcies a les aporta-
cions de les entitats col·labora-

dores i 7.000 euros d'ingressos 

propis", detallava Codina. ❉ M.ERAS

PRESENTACIÓ  D'esquerra a dreta, Josep M. Martí, Jordi del Rio, Josep Mayoral, Lluís Garriga i Josep M. Codina, al plató del Centre Audiovisual de Roca Umbert
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Dos milions de les inversions d'aquest 

mandat per a pressupostos participatius
L'1 d'octubre es donarà el tret de 

sortida de la segona edició dels 

pressupostos participatius de Gra-

nollers, que, respecte a l'anterior, 

duplica la partida que s'hi destina. 

Així, passa d'1 a 2 milions d'euros 

l'import que la ciutadania podrà 

determinar a què es destina. De fet, 

també s'ha incrementat el temps 

destinat al procés, que en aquesta 

ocasió s'ha entès com un procedi-

ment de mandat, amb quatre anys 

de desenvolupament en comptes 

de dos –la inversió en el projecte és 

de 500.000 euros anuals–.

La regidora de Processos Parti-

cipatius, Andrea Canelo, assegura 

que la iniciativa manté vigents 

els objectius de la primera edició: 

"implicar la ciutadania en la 
presa de decisions i fer-la cons-
cient dels recursos, així com in-
sistir en la major transparència 
i eficiència de la inversió muni-
cipal". L'alcalde, Josep Mayoral, 

hi insistia: "posem 2 milions a 
disposició de la ciutadania per 
incorporar més mirades i volun-
tats a les inversions a la ciutat 
més enllà de les institucions".

El govern municipal demana, 

però, que en aquesta edició la prio-

ritat siguin propostes que s'inscri-

guin en els Objectius de Desenvolu-

pament Sostenible, amb iniciatives 

que "promoguin la igualtat de 
gènere, la cohesió social, la tran-

CIUTADANIA  LA SEGONA EDICIÓ DEL PROCÉS HA DUPLICAT LA PARTIDA I VOL MILLORAR ELS PROCEDIMENTS PER INCREMENTAR-HI LA IMPLICACIÓ DEL VEÏNAT

sició energètica", deia Canelo.

El procés tindrà 9 fases. La pri-

mera tindrà una vigència de 15 dies 

a l'octubre i tindrà l'objectiu d'in-

formar la ciutadania de l'inici del 

procés amb presentacions, sessi-

ons, difusió per escrit i informació 

a tots els equipaments públics. En 

aquest sentit, els equipaments que 

assessoraran sobre aquest procés 

han passat de 6 la primera edició 

a 11, i també s'ha fet una formació 

específica als seus treballadors.

A partir de mitjans d'octubre co-

mençarà la segona fase, de debat i 

recollida de propostes, sigui física-

ment als equipaments municipals 

o telemàticament a través del web 

Granollers Participa. Hi podrà fer 

propostes qualsevol entitat o perso-

na a títol individual vinculada a Gra-

nollers, i la iniciativa haurà de tenir 

un pressupost màxim de 150.000 

euros, "un màxim per assegurar 
diversitat de propostes, però 
amb certa magnitud per a pro-
jectes que poden ser transforma-
dors", indicava Canelo. Aquesta fase 

s'allargarà fins a finals de novembre.

Entre desembre i gener, la fase 3 

consistirà en la valoració de les pro-

postes per part dels tècnics munici-

pals, per arribar a la fase 4 de pri-

orització, en què es faran sessions 

amb la ciutadania per elaborar "un 
rànquing de les propostes més 
valorades", explicava la regidora.

Entre febrer i març, la fase 5 

consistirà en la concreció de pro-

jectes, de manera que els autors 

podran explicar les seves propos-

tes. Aquesta culminarà el 5 d'abril 

(fase 6), amb sessions per presen-

tar els projectes prioritzats.

La fase 7 serà la de la votació de 

Ponència sobre la Guerra CivilConcentració a la Garriga per la pèrdua de 6 trens
El Centre d'Estudis de Granollers ha organitzat, 

per al dijous 30 de setembre (19.30 h) a la sala 

d'actes del Museu, una ponència amb el títol El 

Vallès Oriental, objectiu militar durant la Guerra 

Civil, a càrrec de l'historiador Oriol Dueñas.

El col·lectiu Perquè no ens fotin el tren ha convocat per avui, dijous 

(19.15 h), una concentració a l'estació de Garriga per reclamar una solució 

per a la pèrdua de 6 trens diaris de l'R3 arran de les obres de l'estació  

vinculades al futur desdoblament del tram de la línia. L'entitat assegura  

que l'alternativa de bus llançadora que hi ha ara "és un desastre".

SOCIETAT

Aparcaments segurs per a bicicletes

S'han començat a instal·lar els nous aparcaments segurs i gratuïts 
per a bicicletes, un dels projectes més votats en la primera edició dels 
pressupostos participatius i que serà operatiu a finals de mes. Es tracta de 
9 mòduls distribuïts en espais propers a l'Hospital, les piscines, el pavelló 
de Can Bassa, el Centre Cívic Nord, el pavelló del Congost, la plaça de Can 
Trullàs, al barri Primer de Maig i a Roca Umbert. Encara queda una ubicació 
pendent de determinar. Cadascun dels nous aparcaments té capacitat per 
a cinc bicicletes, i les places se sumen a les 58 de l'aparcament de l'estació. 
El cost de la instal·lació dels 9 mòduls és de 115.200 euros, IVA inclòs. 
L'empresa proveïdora ha estat Semab, SL. Per fer ús dels nous aparcaments 
cal registrar-se a través d'una aplicació mòbil (PVerde) o del web 
pakingverde.com. Durant el procés de registre amb el telèfon mòbil 
s'obté un codi personal que permet l'accés a l'aparcament.

m.e.

la ciutadania –hi tenen dret els gra-

nollerins i granollerines majors de 

16 anys–, i començarà el 19 d'abril 

i fins a finals de mes. A diferència 

de l'edició anterior no es podran 

votar diversos fins que sumin un 

màxim de 2 milions de pressupost, 

amb la intenció que aquest canvi 

sigui pedagògic per tal que els ve-

ïns entenguin més sobre la gestió 

dels recursos. El 4 de maig (fase 

8) s'explicaran quins han estat els 

projectes més votats. A finals de 

maig està previst que pugui co-

mençar la darrera fase, la de l'inici 

d'execució dels projectes triats.

Els petits canvis respecte a l'edi-

ció anterior responen a la valora-

ció d'aquell procés i "una reflexió 
sobre com va funcionar per mi-
llorar el procés, fer-lo més fàcil, 
entenedor i participatiu", asse-

gurava Mayoral. Andrea Canelo 

recordava que és possible que hi 

hagi projectes que s'allarguin, com 

el de camins escolars segurs, sorgit 

de la passada edició del procés i que 

encara no s'ha acabat. "És un pro-
jecte que ha millorat gràcies a la 
suma de la comunitat educativa, 
que l'ha fet més gran i rellevant".

Dels 9 projectes que van apro-

var-se dels pressupostos partici-

patius 2018-2019, només aquest 

i el dels aparcaments segurs per a 

bicicletes encara no han culminat. 

Els altres van ser d'il·luminació al 

barri de Can Bassa, millores als pa-

tis de les escoles Mestres Montaña 

i Salvador Llobet, plaques solars a 

l'EMT, la reubicació de la parada 

d'autobús de l'Hospital, una zona 

de jocs adaptats infantils al cen-

tre, i la plantació de més arbres i 

arbustos.  m.e.
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Granollers participa en l'11a edi-

ció de Ciutats Defensores dels 

Drets Humans, un projecte que 

pretén donar a conèixer la tasca 

d'activistes dels drets humans i 

conscienciar la ciutadania sobre 

la importància del suport interna-

cional en les seves lluites. 

Novament, la iniciativa comptarà 

amb la participació de 14 recone-

guts defensors i defensores dels 

drets humans, tot i que en aquesta 

ocasió tots els tallers hauran de ser 

en línia. Així, hi haurà una desena 

de tallers en horari de matí adre-

çats específicament als centres 

educatius i quatre tallers en horari 

de tarda oberts a tota a ciutadania. 

Aquesta tallers oberts es faran a 

través del canal de YouTube de Ciu-

tats Defensores dels Drets Humans 

i no caldrà fer inscripció prèvia.

La campanya central de l'edició 

d'enguany és la defensa de la terra 

i el medi ambient amb intersec-

ció en la defensa dels drets de les 

persones migrades i refugiades, 

el dret a la pau i els drets de les 

dones i del col·lectiu LGBTIQ+. Els 

El dia 21 de setembre se celebra el 

Dia Internacional de l'Alzheimer, 

data instituïda per l'Organitza-

ció Mundial de la Salut (OMS) i la 

Federació Internacional d'Alzhei-

mer (ADI). L'objectiu és donar a 

conèixer la malaltia, les seves con-

seqüències sociosanitàries, i de-

manar el suport i la solidaritat de 

la població i les institucions. Per 

conscienciar sobre l'Alzheimer, 

l'Hospital de Granollers posa en 

marxa iniciatives, entre les quals 

la xerrada La comunicació amb 

una persona amb Alzheimer millo-

ra la seva qualitat de vida, a càrrec 

d'Ana Sánchez, gestora de casos de 

l'Equip d'Atenció Integral Ambula-

tòria i Geriatria, i Sara Montero, re-

sident d'infermeria Geriàtrica. Es 

va fer dimarts al CAP Sant Miquel 

per a professionals hospitalaris i 

d'atenció primària. La ponència va 

recordar la importància del treball 

interdisciplinari en el diagnòstic i 

tractament de la demència. De mo-

ment no té cura, però es poden fer 

rutines i activitats per demorar el 

deteriorament que causa.  

L'Hospital recorda 

el Dia Mundial 

de l'Alzheimer
ajuntament

LEIRIA VAY, REYNALDO DOMÍNGUEZ I MARGARITA PINEDA PARLARAN DE LA DEFENSA DE LA TERRA SALUT

Ciutats Defensores dels Drets Humans 
obrirà tallers virtuals a la ciutadania

tallers oberts seran tots a les 18 h 

i començaran el 13 d'octubre amb 

Leiria Vay, membre del Comité de 

Desarrollo Campesino de Guate-

mala, que parlarà de la defensa del 

territori per part dels moviments 

camperols i indígenes. El 19 d'oc-

tubre serà el torn de Reynaldo Do-

mínguez, del Comité Municipal de 

Defensa de los Bienes Comunes y 

Públiques de Tocoa, a Hondures, 

que tractarà la criminalització de 

la defensa de l'aigua contra la in-

dústria de la mineria al seu país. 

El 9 de novembre, la també hon-

durenya Margarita Pineda, del 

Consejo Cívic de Organizaciones 

Populares e Indígenas, farà un 

taller sobre la defensa de la Mare 

Terra i la protecció de les minories 

ètniques i nacionals a Hondures. 

Finalment, el 17 de novembre, el 

nicaragüenc refugiat a Costa Rica 

Amaru Ruiz, de la Fundación del 

Río, se centrarà en la defensa de la 

biodiversitat i l'acompanyament 

de famílies camperoles i indígenes 

a Nicaragua. Tots els tallers que-

daran gravats per poder-se veure 

posteriorment.

També participaran a les xerra-

des amb alumnat de centres edu-

catius les activistes Yolanda Oqueli 

(Guatemala, refugiada a Euskadi), 

Milena Florez (Colòmbia), Karen 

Taxilaga (Mèxic), Czarina Musni 

(Filipines), Ruth Mumbi (Kènia), 

Marcelline Nyiranduwamungu 

(Ruanda), Manal Tamimi (Pales-

tina), Luz Marina Hache (Colòm-

bia), Karla Avelar (el Salvador) i 

Regina (Mèxic).  m.e.

Granollers participa en la campa-

nya La pau al món comença aquí, 

una acció de sensibilització dels 

municipis catalans de la xarxa 

d'Alcaldes i Alcaldesses per la Pau 

pel Dia Internacional de la Pau. La 

iniciativa convida a reflexionar 

sobre pau i no-violència a la ciutat 

i la interrelació que la pau local té 

amb la global. Les dues activitats 

principals són les intervencions a 

l'espai públic de les ciutats mem-

bres per impulsar la reflexió de 

la ciutadania i la publicació d'una 

guia d'educació per a la pau a 

l'àmbit local, que exposa àmbits, 

eines i actors clau per treballar la 

pau des dels ajuntaments.

A Granollers les intervencions 

a l'espai públic es poden trobar 

al Centre Cívic Nord; el Centre 

Cívic Can Gili; l'Estació de Grano-

llers-Canovelles; el Centre Vallès. 

Formació d'Adults; Can Jonch. 

Centre de Cultura per la Pau; el 

pavelló municipal El Tub, el Palau 

d'Esports, el pavelló municipal de 

Can Bassa, el Centre Cívic Palou i 

el pavelló del Congost. 

Participació

en la campanya

del Dia de la Pau

CIUTADANIA

EL CARTELL DE L'11a EDICIÓ
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La situació epidemiològica a Gra-

nollers i les Franqueses és avui 

millor que la del conjunt del país 

i la comarca, i per primera vegada 

en mesos el risc de rebrot és baix, 

en un índex de 28 a Granollers i 13 

a les Franqueses, mentre que a Ca-

talunya és de 68.

Les dades epidemiològiques són, 

en general, bones, ja que la veloci-

tat de contagi (Rt) se situa a 0,50 a 

la ciutat, mentre que al conjunt del 

país és de 0,85, i a la comarca, de 

0,76. També ha millorat moltíssim 

l'índex d'incidència acumulada a 7 

dies (IA7) –casos confirmats–, que 

a Granollers és d'11,10 persones 

per cada 100.000 habitants.

hospital

SALUT  CONTINUA EL DESCENS DE MALALTS POSITIUS EN UNA PCR INGRESSATS A L'HOSPITAL, TOT I QUE AQUESTA SETMANA S'HI HA PRODUÏT UNA DEFUNCIÓ

Per primer cop en mesos el 
risc de rebrot de Covid és baix

La situació epidemiològica tam-

bé es trasllada als centres sanitaris. 

Novament, aquesta setmana l'Hos-

pital ha reduït el nombre d'ingres-

sats positius de Covid-19, de ma-

nera que ha passat dels 13 casos 

que hi havia dimecres passat als 9 

d'ahir. Amb tot, a diferència de la 

setmana passada, aquesta ha ha-

gut de lamentar una defunció i, des 

de l'inici de la pandèmia el març 

de l'any passat ja n'acumula 310.

La xifra de malalts ingressats ha 

anat baixant substancialment les 

darreres setmanes i la situació a 

la Unitat de Cures Intensives (UCI) 

també ha millorat força, de mane-

ra que els malalts Covid ocupen 5 

places –una menys que la setma-

na passada i la meitat que fa 15 

dies–. En total, dimecres hi havia 

13 persones ingressades a l'UCI –4 

menys que fa una setmana–.

D'altra banda, l'Hospital ha do-

nat des del març de l'any passat 

1.925 altes a malalts que havien 

ingressat per Covid, de les quals 8 

aquesta darrera setmana.  m.e.

Accés provisional a Urgències

A partir de dimarts, a causa de les obres de construcció del nou edifici 
polivalent que ha de servir per ampliar l'Hospital de Granollers, la porta 
d'Urgències quedarà tancada i s'habilitarà un accés provisional entre 
l'edifici històric i l'entrada d'hospitalització, actualment també en obres. 
Tant els usuaris com les ambulàncies hauran d'accedir a l'àrea d'Urgències a 
través d'aquesta entrada i circuit provisional, que estaran en funcionament 
fins a la finalització de les obres de l'entrada principal de l'Hospital, 
prevista per a finals d'any. 

Els casos confirmats la 
darrera setmana han estat 

d'11,10 positius per
 cada 100.000 habitants

"EL PUNT DEL PALAU ESTÀ POSANT UN 10% 
DE LES VACUNES QUE POSAVA AL JULIOL"
n El Departament de Salut tancarà els pròxims dies els punts de vacunació 
massiva que té a Llinars del Vallès i Mollet del Vallès i deixarà actiu el del Palau 
d'Esports de Granollers, tot i que tampoc no ha aclarit quant temps més pot estar 
operatiu. "Actualment estem posant un 10% de les vacunes que posàvem al 

juliol", ha explicat Joan Parellada, director del sector sanitari del Vallès Oriental. 
Davant d'això, i que "probablement ja hem tocat sostre de les persones que 

volien vacunar-se", Salut anirà tancant progressivament els punts de vacunació 
massiva i posarà el focus en accions més locals i per a col·lectius específics. 
"Ara ens hem de centrar en col·lectius en què no ha arribat la informació, 

com els immigrants, i en aquells que són més reticents a vacunar-se, com els 

joves", deia Parellada. En aquest sentit, les últimes setmanes ja s'han fet algunes 
accions de vacunació específiques per als joves de 12 a 20 anys assignats per 
exemple al CAP Canovelles.

Actualment, el 81,7% dels ciutadans majors de 12 anys ja estan vacunats al 
Vallès Oriental –especialment les dones–, tot i que encara hi ha dues franges 
d'edat amb percentatges inferiors al 65%: de 12 a 15 anys i de 20 a 35 anys. Salut 
es planteja incidir més en aquests col·lectius, amb accions més localitzades.

D'altra banda, ja s'està inoculant la tercera dosi de la vacuna a les persones 
que viuen en residències de la tercera edat i a persones immunodeprimides, una 
tongada de vacunacions que es preveu acabar aquesta mateixa setmana.
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L'Il·lustre Col·legi d'Advocats de 
Granollers (Icavor) va celebrar di-
vendres la festivitat del patró, Sant 
Raimon de Penyafort, amb un acte 
institucional al Teatre Auditori en 
què es van imposar les togues als 
nous col·legiats i es va reconèixer 
amb un diploma els col·legiats que 
celebren 25 anys d'exercici pro-
fessional. L'acte va comptar, en-
tre d'altres, amb la presidenta del 
Consell d'Il·lustres Col·legis d'Ad-
vocats de Catalunya, Maria Eugè-
nia Gay, i la consellera de Justícia 
de la Generalitat, Lourdes Ciuró.

D'una banda, els 38 nous togats 
són les persones que els darrers 
dos anys han passat per l'Escola 
de Pràctica Jurídica de l'entitat i 
que ara s'incorporen a l'advocacia. 
"Som garants dels valors, la con-

vivència i la seguretat jurídica", 

tat, independència i dignitat". 
D'altra banda, 35 col·legiats van 
rebre el diploma que acredita 
els seus 25 anys d'exercici pro-
fessional. Maria Pascual, en nom 
d'aquest col·lectiu, alertava que la 
professió "és una lluita constant 

i persistent per les dificultats i 

l'excés de normativa", i Àlex Car-
rasco afegia que "en l'exercici de 

la professió s'aprèn a escoltar, 

a posar-se en la pell de l'altre i 

entendre els seus arguments".
En l'acte també es va reconèixer 

el treball de Lídia Montasell, tre-
balladora del col·legi des de fa 25 
anys i que "soluciona els proble-

mes de tots els qui treballen en 

el torn d'ofici", i d'Albert Perra-
mon, qui entre 2005 i 2020 va ser 
sergent de l'Oficina d'Atenció a la 
Ciutadania dels Mossos d'Esqua-

deien Laura Buson i Marina Guer-
rero en nom dels seus companys. 
"Construïm la nostra carrera 

professional amb responsabili-

xavier solanas

JUSTÍCIA  L'IL·LUSTRE COL·LEGI D'ADVOCATS DE GRANOLLERS ARRENCA EL CURS AMB LA INCORPORACIÓ DE 38 NOUS COL·LEGIATS

Cerimònia d'imposició de togues

NOUS ADVOCATS  Imposició de togues, divendres, al Teatre Auditori

dra de Granollers. En aquest cas, 
l'exdegà de l'Icavor Josep Medina 
li va lliurar una placa commemo-
rativa i va destacar el gran treball 
de l'agent "tant per a la institu-

ció de Justícia com per al partit 

judicial de Granollers". Alhora, 
també es va fer un donatiu a l'As-
sociació Mirall. Feminisme d'acció 
social, per la seva lluita contra la 
violència masclista.

Joan Martínez, degà del col·legi 
granollerí, va destacar la necessi-
tat de reforçar la mediació extraju-
dicial i l'ús del català a la justícia. 
També va demanar als joves que 
vetllin pel "dret de defensa, el se-

cret professional, la mediació, la 

igualtat i la inclusió". Maria Eu-
gènia Gay, presidenta de l'advoca-
cia catalana, reclamava més recur-
sos per a la justícia i demanava als 
nous advocats "treballar des de 

l'humanisme, amb valors com el 

compromís, el respecte, la lleial-

tat i l'honestedat". "No es pot ser 

jutge fiscal o advocat sense l'or-

gull d'exercir una de les feines 

més nobles i més importants 

per la humanitat", concloïa.

Justícia més propera
Finalment, la consellera de Jus-
tícia, Lourdes Ciuró, va posar en 
valor la vocació de servei a la ciu-
tadania de la professió, i va instar 
els nous togats a ser "bel·lige-

rants en la defensa dels drets i 

les llibertats". En aquest sentit, 
assegurava que el departament 
treballarà per aconseguir una jus-
tícia "més propera". "Impulsa-

rem l'ús del català a la justícia 

i la vigència del dret civil català, 

reforçarem la mediació extraju-

dicial com a sistema d'agilitza-

ció de la justícia i treballarem 

per despertar vocacions de jut-

ges i fiscals", deia Ciuró.  x.l.

L'ASSOCIACIÓ MIRALL, DISTINGIDA PER LA 
LLUITA CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA
n L'Associació Mirall. Feminisme d'Acció Social, va rebre de mà de l'Icavor un  
donatiu per poder continuar exercint la seva tasca de sensibilització per erradicar 
les violències masclistes i LGTBI-fòbiques. Sílvia Catot, advocada especialista  
en violència de gènere, va explicar que l'entitat de les Franqueses es mereixia
el reconeixement "per la bona feina que feu en la lluita contra la violència  
masclista", ja que "treballeu des del cor i amb les conviccions fermes". En nom de 
l'entitat, Laura Martínez Amores va agrair el donatiu, un recurs que "es convertirà 
en vida i equitat per a moltes persones". "Més enllà de l'aportació econòmica, 
el donatiu té per nosaltres un valor simbòlic més profund, relacionat amb la 
vostra praxi professional", deia Martínez Amores, qui apuntava que l'aportació 
"es traduirà en recursos per continuar desenvolupant les nostres accions de 
sensibilització i conscienciació a través de la coeducació i actes reivindicatius". 
També va fer una crida als professionals del món jurídic a incorporar la perspectiva 
de gènere en el seu dia a dia. "Les accions del món judicial, les omissions de les 
autoritats, la gestió actual de les institucions retarda, revictimitza, obstaculitza 
o impedeix en molts casos l'accés de les víctimes als recursos públics i
l'exercici dels drets que reconeix la llei". Per això, deia, "si des de l'advocacia 
s'ofereix un acompanyament i orientació jurídica amb perspectiva de gènere,
lliure d'estereotips i que tingui en compte les diferències, accepti i valori
la diversitat, afavorirà l'apoderament necessari i tan desitjat de les víctimes".

La consellera de
Justícia, Lourdes Ciuró,
va assistir a l'acte de
Sant Raimon de Penyafort

La Policia Local de Granollers va 
detenir dissabte al matí tres jo-
ves per un presumpte delicte de 
robatori a l'interior de vehicles, 
després de ser alertada del tren-
cament de vidres a diversos cot-
xes al passeig Fluvial. Durant el 
registre als joves es va trobar el 
DNI d'una noia en mans d'un dels 
detinguts, un noi de 20 anys i veí 
de Granollers. La noia del DNI, ve-
ïna de Palautordera, havia denun-
ciat a mitjans d'abril la sostracció 
de la seva bossa de mà i abusos 
sexuals per part d'un jove, per la 
qual cosa es va detenir aquest noi 
com a presumpte agressor.

Joies arrencades
També la Policia Local va detenir 
el cap de setmana un jove de 19 
anys, veí de Sant Celoni, per un 
presumpte delicte de robatori de 
joies al centre de la ciutat. Diu-
menge a primera hora del matí la 
Policia Local va rebre l'avís d'una 
estrebada a una dona d'edat avan-
çada al carrer Marie Curie. Segons 
els agents, l'autor dels fets anava 
en bicicleta i va arrencar a la dona 
la cadena d'or que portava al coll, 
intimidant-la amb un ganivet de 
petites dimensions.

Poca estona més tard, els agents 
van rebre l'avís d'una altra estre-
bada al carrer Ricomà, amb el ro-
batori d'una cadena al coll d'una 
altra dona. En aquest cas la Poli-
cia Local va poder detenir el jove 
abans que fugís del lloc dels fets. 
Tot i això, el jove es va resistir amb 
violència a la detenció, colpejant 
els agents i intentant prendre'ls 
l'arma reglamentària. La policia va 
poder recuperar les joies sostretes 
a les dues dones.  

SUCCESSOS

Detinguts quatre 

joves per robatoris 

amb estrebades i a 

l'interior de vehicles

El Consell d'Alcaldies del Vallès 
Oriental va acordar dimecres sol-
licitar al Departament d'Interi-
or de la Generalitat la celebració 
d'una junta de seguretat comarcal 
en què participin tots els municipis 
i els responsables dels diferents 
cossos policials. L'objectiu és abor-
dar plegats els problemes d'ordre 
públic del territori i coordinar les 
prioritats i accions pel que fa a pre-
venció i seguretat a la comarca. Els 
municipis van expressar preocu-
pació per l'increment de botellots, 

sobretot des que l'oci nocturn es 
manté tancat, tot i valorar posi-
tivament el desenvolupament de 
les últimes festes majors de la co-
marca, com la de Corró d'Avall, la 
Roca o Montornès. "A la comarca 

no ens hem trobat cap cas greu 

com el que sí que hem vist en al-

tres indrets –com la UAB–, però 

hem d'estar alerta", diu el presi-
dent del Consell Comarcal, Emilio 
Cordero, qui apunta que policies 
locals i Mossos d'Esquadra han de 
reforçar la col·laboració. 

Petició a Interior per fer una 

junta de seguretat comarcal
Veïns d'un immoble de Corró 
d'Avall denuncien l'incivisme d'un 
grup de persones que viuen al bloc. 
Segons els veïns, fa temps que es 
viuen situacions d'"assetjament" 
per part d'un grup de persones 
"conflictives". "Sovint hi ha pro-

blemes de sorolls, suposada ven-

da de drogues, objectes de sospi-

tosa procedència, ocupació d'un 

pàrquing per a activitats il·le-

gals, agressions, zona d'oci i llits 

calents". Des de l'àrea de Seguretat 
Ciutadana confirmen que la Policia 

Local ha aixecat 42 actes adminis-
tratives al grup, d'unes 5 persones, 
des del mes de gener, sobretot per 
sorolls, discussions, robatoris, vi-
olència, festes i ocupació il·legal 
del pàrquing. "A nivell policial 

fem tot el que està a les nostres 

mans", diuen des de l'Ajuntament, 
que treballa amb l'Agència de l'Ha-
bitatge, propietària de l'immoble, 
per aclarir la situació legal i resi-
dencial del grup, trobar una solució 
a la conflictivitat i evitar possibles 
ocupacions de les zones comunes. 

Veïns d'un bloc de Corró d'Avall,

farts de l'invisme d'uns inquilins
Tres joves van ser detinguts diu-
menge després de ser identificats 
com a presumptes autors d'una vi-
olació de domicili a Palou. Uns veïns 
van alertar que uns nois acabaven 
de trencar una finestra per accedir 
a la masia, però en veure que a l'in-
terior hi havia una dona van fugir 
en cotxe cap al polígon Congost. La 
Policia va localitzar els tres joves a 
l'estacionament del carrer Marco-
ni. En veure els agents, els joves van 
fugir corrents, però van ser aturats 
i detinguts per un presumpte de- 
licte de violació de domicili. 

Detinguts per un atac 

a una masia de Palou
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Les entitats que treballen prestant 
serveis a persones amb discapaci-
tat intel·lectual al Vallès Oriental 
es reunien dijous amb la diputada 
al Parlament d'En Comú Podem 
Jéssica González per presentar-li 
la proposta de nou model d'aten-
ció que proposen, que parteix de 
l'objectiu d'adaptar els serveis 
actuals i futurs a les necessitats 
del cicle vital de qualsevol perso-
na amb discapacitat intel·lectual 
de la comarca, optimitzant re-
cursos, fent aflorar aquells casos 
que són invisibles i que acabaran 
requerint algun recurs i resolent 
l'actual manca de recursos que 
deixa moltes persones sense opci-
ons d'accedir a serveis per desen-
volupar els seus projectes de vida.

Després de la trobada, González 
recordava que s'està en un mo-
ment "d'afebliment de l'Estat 

del benestar" i que falten pla-
ces assistencials per a col·lectius 
vulnerables. Així, González es 
va comprometre a "engegar les 

eines parlamentàries perquè la 

Generalitat ampliï la dotació" a 
aquestes entitats, i assegura que 
estudia presentar una proposta 
de resolució. "Cal engegar un 

pla des del Parlament per do-

nar suport a un col·lectiu que té 

més complicat tenir un projecte 

de vida autònom", concloïa.
Les entitats convidaven la resta 

de grups parlamentaris a fer tro-

el grup d'entitats està treballant 
en un estudi de població, eina es-
sencial per ordenar els serveis del 
territori, "ja que és indispensa-

ble disposar d'una informació 

el més realista possible de les 

necessitats de la comarca en el 

termini de 5-6 anys, ubicant to-

tes les persones que en aquests 

moments estan a casa", afirmen. 
Aquest estudi ha de servir per de-
senvolupar un dels objectius de 
futur d'aquest grup d'entitats: la 
creació d'un servei d'orientació 
en format de finestreta única, que 
atengui les persones que acaben 
la seva etapa escolar i les seves 
famílies.

El grup de treball agrupa Afadis 
Baix Montseny, Apadis, Apindep 
Ronçana, la Fundació Acció Baix 
Montseny, la Fundació Vallès Ori-
ental (FVO), l'Institut Municipal 
de Serveis als Discapacitats de 
Mollet, el centre d'educació espe-
cial Montserrat Montero, Grup-
dem, i Viver de Bell-lloc.

Les entitats han sol·licitat ser re-
budes per la consellera de Drets So-
cials, Violant Cervera, per comen-
tar la situació actual i adherir-se 
a una prova pilot per flexibilitzar 
l'atenció a les persones amb disca-
pacitat intel·lectual.  m.e.

bades per continuar avançant cap 
a un model que s'ajusti a les neces-
sitats reals i els projectes de vida 
de les persones amb discapacitat 
del Vallès Oriental. Actualment, 

Ahir dimecres al vespre la Platafor-
ma per a l'Aigua de Granollers va 
donar el tret de sortida a la cam-
panya de recollida de signatures 
necessàries per poder demanar al 
govern de la ciutat que impulsi un 
referèndum sobre la gestió del ser-
vei de subministrament d'aigua. Els 
impulsors de la iniciativa han de 
presentar 6.742 firmes. Així, dime-
cres s'instal·lava una taula a la Por-
xada, però també s'han cercat vo-
luntaris per recollir porta a porta.  

L'actual regidora del grup de 
Granollers per la Independència 
(GxI) - Primàries, Mònica Ribell, 
renunciarà en el ple ordinari de 
dimarts a la seva acta, per tal de 
passar-li el relleu al número 2 de 
la candidatura, Joan Ricart.

L'objectiu del traspàs és visibilit-
zar "els matisos de la transver-

salitat de la llista de Primàries. 

Compartir el mandat aporta ac-

cents diferents al mateix projec-

te", assegura Ribell, qui ha explicat 
que aquesta decisió de compartir 
mandat amb el número 2 de la 
llista es va prendre a principis de 
mandat. Al juliol Ribell va fer els 
dos anys com a regidora i li ha sem-
blat escaient deixar el càrrec des-
prés del ple de debat de l'estat de la 
ciutat, que se celebra aquest dijous.

Joan Ricart s'incorporarà al ple 
d'octubre, de manera que durant 
un mes oficialment el grup no 
tindrà representació i no podrà 
assistir a les comissions infor-
matives. Amb tot, asseguren que 
tenen el compromís de l'alcalde 
per traslladar-los la informació 

dels punts del ple d'octubre que, 
entre d'altres temes, ha d'aprovar 
les ordenances fiscals per a 2022.

Ricart (Barcelona, 1982) va arri-
bar a viure a Granollers amb 2 anys. 
És doctor en Ciències Polítiques per 
la Universidad Complutense de Ma-
drid, amb una tesi sobre la selecció 
dels caps de llista de les municipals 
a la república d'Indonèsia, país 
on va viure prop de 10 anys. "El 

nostre discurs serà el mateix, 

perquè a Primàries prenem de-

cisions col·legiades, però segura-

ment tindré un altre estil a l'hora 

d'abordar els plens", diu Ricart.
Ribell posava en valor "les co-

ses que hem aconseguit i que 

n'estem orgullosos" i assegura-
va que el grup seguirà insistint 
en "canvis en la mobilitat, sis-

temes de cohabitatge per a la 

gent gran, un nou reglament 

orgànic municipal (ROM)", etc.
La intenció de GxI és tornar a im-

pulsar un procés de primàries per 
presentar llista a les properes mu-
nicipals. "L'ideal seria que hi ha-

gués gent nova", diu Ricart.  m.e.

L'Ajuntament de Granollers ha 
convocat per avui, dijous (19.30 
h) el ple extraordinari del Debat 
sobre l'estat de la ciutat, que se 
celebra anualment. A diferència 
de l'any passat, quan es va ce-
lebrar a Roca Umbert, enguany 
tornarà a la sala de plens. A causa 
de les mesures restrictives de la 
Covid, només hi seran presents 
els càrrecs electes. El públic podrà 
seguir el ple en streaming a través 
del YouTube de l'Ajuntament. 

Ribell dimiteix de regidora 

per passar el relleu a Ricart

m.e.

POLÍTICA  LA DIPUTADA D'EN COMÚ PODEM JÉSSICA GONZÁLEZ ES REUNIA DIJOUS AMB LES ENTITATS GXI - PRIMÀRIES HA VOLGUT QUE EL MANDAT SIGUI COMPARTIT

Reivindicació d'un pla vital per 
a les persones amb discapacitat

La Plataforma per 

a l'Aigua inicia la 

recollida de firmes 

per al referèndum

L'Ajuntament

celebra avui

el ple del debat de

l'estat de la ciutat

Manca de recursos als CDIAP

Acompanyada pel portaveu comarcal de Catalunya En Comú, Jordi Manils, la 
diputada també es va voler referir a Granollers a les mancances que pateixen 
els Centres de Desenvolupament Infantil i d'Atenció Precoç (CDIAP). "La  
pandèmia ha empitjorat moltes situacions i quan parlem de no deixar ningú 
enrere, també s'ha de tenir en compte la infància", deia. En aquest sentit, 
assegurava que polítics i administracions estaven desoint el manifest que 
l'Associació Catalana d'Atenció Precoç va difondre al juliol, en què alerta de la 
saturació dels serveis. "Tot i que han duplicat usuaris des de 2018, els recursos 
no han crescut", denuncia la diputada, qui assegura que això ha suposat  
haver d'espaiar les visites als infants. "Hi posarem l'accent en el procés de 
negociació dels pressupostos", assegurava.

La Porxada va acollir dissabte un acte d'En Comú Podem sobre el futur a 

Granollers. Hi van participar el diputat al Parlament Lucas Ferro; el vicepresident  

segon del Consell Comarcal del Vallès Oriental, Jordi Manils; la militant de 

Podem Granollers Patrícia Segura; i la portaveu de la plataforma SAD

de Catalunya, Fina Salazar. L'acte, conduït per la regidora de Canovelles  

Mari Maqueda, va servir per plantejar el futur polític i les inquietuds  

que tant a escala estatal com catalana i granollerina mouen la formació.

Acte d'En Comú Podem a la Porxada

m.e.

EL TRASPÀS  Ribell deixarà pas al número 2 de la llista de GxI, Joan Ricart



DJ, 23 SETEMBRE 202110

Rella, l'associació de mestres i pro-

fessors jubilats de Granollers, ha fet 

una crida per ampliar voluntariat a 

les escoles i aconseguir recuperar

"tota la vitalitat i amplitud del 

projecte" d'abans de la pandèmia. 

El curs passat el Projecte de Vo-

luntariat Educatiu es va mantenir, 

malgrat les dificultats de la Covid, 

però ho va fer de manera més tes-

timonial que efectiva perquè no va 

El Museu de Ciències Naturals acull 

des d'ahir i fins al 3 d'octubre el 

1st International School Congress 

in the Vallès Oriental, una mostra 

que exposa els resultats del treball 

d'estudiants de 6è de primària i 1r 

i 2n d'ESO de les escoles Pereanton, 

Ferrer i Guàrdia i l'Institut Celestí 

Bellera de Granollers, i del Domus 

d'Olivet de Canovelles, coordinats 

pel Centre de Recursos Pedagògics 

Vallès Oriental I. A partir del treball 

dels objectius de desenvolupament 

sostenible (ODS) els estudiants han 

desenvolupat recerques i han creat 

uns pòsters com a producte final 

per comunicar els seus resultats, 

utilitzant la llengua anglesa.

D'altra banda, avui, dijous (18 h), 

l'Institut Celestí Bellera inaugura 

Fragments de por en aquests temps 

d'incertesa en el marc d'un projec-

te Erasmus amb la col·laboració de 

l'artista Bernat Barris. 

EDUCACIÓ L'ENTITAT FA UNA CRIDA PER RECUPERAR L'ACTIVITAT D'ABANS DE LA PANDÈMIA PEL QUE FA A TASQUES D'ACOMPANYAMENT A L'ALUMNAT

Rella vol ampliar voluntaris a les escoles

Exposició del treball 

de quatre centres 

sobre els ODS

dels infants més petits. De fet, de 

cara a inicis d'octubre, el Voluntari-

at Educatiu ja té demandes de mol-

tes escoles per començar tasques 

d'acompanyament a les sortides, 

suport per fer lectura i conversa, 

ajuda a les biblioteques i altres tas-

ques que no estan cobertes per cap 

professional. "Una persona volun-

tària ho pot fer molt bé i, a més, 

l'experiència li serà gratificant, 

passar de la quarantena de volunta-

ris, mentre que fa dos anys n'hi ha-

via gairebé 130. A l'inici de curs, les 

voluntàries de Rella estan visitant 

els centres educatius de la ciutat 

per veure quines són les necessitats 

que tenen i com les persones vo-

luntàries poden pal·liar-les. En les 

dues primeres setmanes de curs, 

alguns voluntaris ja han fet acom-

panyament en el procés d'acollida 

El Projecte Etcètera, una oferta 

formativa de tardes per a joves de 

12 a 16 anys, inicia el curs 2021-

2022 amb propostes consolidades 

i algunes novetats, com el Circ i el 

Clown, un projecte de creació en 

què es treballarà el moviment i la 

corporalitat. També estrena dos 

projectes en clau climàtica i de 

medi ambient: Segueix el rastre de 

les papallones, de seguiment set-

manal de les papallones urbanes 

de Granollers, i el Climatubers, per 

aprendre a fer vídeos participatius 

amb continguts destinats a enca-

rar la crisi climàtica a Granollers. 

El projecte ofereix formació per 

a l'acció climàtica i eines digitals. 

L’Etcètera manté també propos-

tes com són el Fem ràdio, el Grup 

de Música, i l’Edison Jove. Les ins-

cripcions es poden fer digitalment 

a granollers.cat/etcetera o presen-

cialment demanant hora al Gra.

RELLA

VOLUNTÀRIA

L'Etcètera obre 

les inscripcions als 

tallers educatius

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

13/09 Albert Brotons Guzmán  79 anys

13/09 Reyson Montero Fulcar  41 anys 

14/09 José A. Fernández Rodríguez 57 anys 

14/09 Dolores García Ferrando   81 anys

14/09 Francisco Magro Hernández 81 anys 

14/09 Andrés García Mira        85 anys 

15/09 Rafael Pérez Requena  80 anys

16/09 M. Isabel Barros Martínez  74 anys

17/09 Rafael Barragán Moreno  79 anys 

17/09 Teresa Soley March  98 anys 

17/09 Francesca Montserrat Freixas 89 anys 

17/09 Maricel Sallés Torrents  72 anys 

18/09 Luis Milrado Sánchez  92 anys 

18/09 Josefa Blanco Romero     90 anys 

18/09 Isidre Costa Vallbona   87 anys

18/09 Lorenzo Benítez Hidalgo     86 anys

19/09 Rosa M. Cullell Basart      53 anys 

20/09 Nardi Díez Lledosa  81 anys

20/09 Dolores Mangas Vivas  69 anys 

20/09 Marcelina Sánchez Alonso  82 anys 

perquè tota acció gratuïta sol te-

nir recompenses poc esperades. 

La satisfacció de saber-se útil a 

altres persones i a la comunitat 

sencera compensa amb escreix", 

destaquen des de Rella, l'entitat que 

des de 2017 es va fer responsable 

del voluntariat educatiu. Per for-

mar part del projecte es pot enviar 

un correu a l'equip impulsor –vo-

luntariateducatiugr.rella@gmail.

com–, trucar als Serveis d'Educació 

de Granollers –93 842 68 52–, o bé 

dir-ho a la direcció del centre. M.E.
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OPINIÓ

Promou:

L’Editorial, als efectes previstos a l’article 32.1 paràgraf segon del vigent TRLPI, s’oposa expressament a que qualsevol de les pàgines d’aquesta obra o parts d’ella siguin utilitzades per a la realització 
de resums de premsa. Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot realitzar-se amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepció 
prevista per la llei. Dirigeixi’s a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necessita fotocopiar o escanejar fragments d’aquesta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)

Centre Audiovisual de Roca Umbert
08401 Granollers · T- 93 861 49 41 (ext. 5207)

Premi de periodisme Eugeni Xammar d’Òmnium Cultural (2017)

economia
social
aracoop
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somgranollers@som.cat somlesfranqueses@som.cat

Granollers ha engegat la segona edició dels pressupostos participatius, un
procés que permetrà a la ciutadania fer propostes i acabar prioritzant un paquet 
d'actuacions a la ciutat que sumaran 2 milions de les inversions que el govern 
farà aquest mandat. Es tracta d'una iniciativa interessant que apropa ciutadà 
i governant, i que pretén que els veïns i veïnes de la ciutat s'hi impliquin, que 
aportin noves mirades sobre com s'ha de construir Granollers. Tot i les bondats, 
però, els processos participatius a la ciutat acaben també suscitant recels sobre 
fins a quin punt la ciutadania hi decideix. Sovint els espais participatius s'han 
convertit en espais més d'oïdors que de propositors, i en algunes ocasions els 
protagonistes n'han criticat un debat massa conduït. Certament cal un gran 
esforç pedagògic perquè tothom sàpiga quines propostes poden incloure's en 
un pressupost inversor, però també és evident que cal que qui hi participa se 
senti escoltat de debò. La participació s'ha de guiar, però no dirigir… i aquest és 
el pecat de moltes administracions. És per això que altres tipus de consultes 
impulsades per la societat civil són menys benvingudes als despatxos municipals.

PARTICIPACIÓ

Editorial

ls primers estoics, fills intel·lec-
tuals de Zenó, ens observarien 
amb una barreja d'admiració i 
sorpresa com a ens resultants del 

màxim assoliment del seu sistema filosòfic. 
És cert que el comú denominador de tots 
aquells qui compartim un tren de Rodalies 
a la província de Barcelona és un aparent 
estoïcisme que, a la vegada, transpira indi-
ferència, resignació i una profunda austeri-
tat en el desig d'arribar a l'hora als diferents 
compromisos personals o professionals. No 
obstant això, aquesta impertorbabilitat no-
més esdevé assolible en el coneixement i 
l'assumpció de la raó universal que regeix 
la natura. I és justament aquí on l'explica-
ció filosòfica perd valor com a resposta a 
romandre constantment en un estoïcisme 
malaltís que ens governa els nostres dies.

No podem seguir acceptant el destí de la 
raó universal perquè, entre moltes altres co-
ses no és natural. Som víctimes d'un servei 
de transport públic clarament insuficient i 
de mostres n'hi ha moltes: constants retards, 
freqüents incidències, incapacitat gestora 
d'hores punta, aglomeracions a les anda-
nes i vagons, circulació de trens insuficient 
per tal de garantir una mobilitat ciutadana 
sostenible i d'acord amb els nous reptes am-
bientals, infraestructures antigues i inefica-
ces... per no parlar de la garantia de mesu-
res de seguretat en època de pandèmia que 
evidentment en aquestes condicions que-
den bastant reduïdes a la mínima expressió 
afavorint la propagació de la Covid. No hem 
d'oblidar que una de les recomanacions ig-
norada pel servei de Rodalies se centrava 
en augmentar el nombre de trens per tal 
de garantir un viatge el més segur possible.

Els usuaris, mentre mostrem un rostre 
estoic d'impotència, anem acumulant ira 
continguda que s'aniran traduint al llarg 
del dia en diverses formes d'inestabilitat 
mental. Sobretot esdevindran mal humor 
i crispació, per no parlar de la manca de 
credibilitat laboral que patim al ser cons-
tants les nostres impuntualitats. I és que 
sovint la freqüència d'incidències mensu-
als –especialment aquest mes de setem-
bre– supera la freqüència de trens diària 
de moltes estacions de Rodalies. Només 
cal navegar per les piulades sobre l'estat 
del servei de rodalia per confirmar-ho.

A l'eudemonia no s'hi arriba en 
tren de Rodalies. Puntuals tampoc

Aquests esdeveniments no només juguen 
amb la nostra paciència, sinó també amb la 
nostra credibilitat professional i la nostra 
salut tant mental com física, especialment 
en temps de pandèmia. Cap empresa de 
serveis (públics, però ni molt menys pri-
vats) sortiria impune oferint un servei tan 
allunyat de les exigències i necessitats dels 
seus usuaris. Per què ho permetem a una 
empresa encarregada del nostre transport 
diari? En algun moment el nostre estoïcis-
me haurà de donar lloc a un activisme so-
cial que serveixi per fer-nos sentir i exigir 
un servei públic a l'alçada del que paguem. 
Perquè, això sí, cada vegada que sortim o 
arribem a l'estació busquem nerviosos el 
nostre tiquet de viatge per validar-lo. Cal 
deixar d'acumular aquestes gotes d'impaci-
ència i impotència. El contenidor, a la força, 
haurà de ser finit. Estem prou cansats ja?

La solució rau en l'activisme social que 
podem desenvolupar com a individus, ja 
que la política, que hauria de servir per 
resoldre les necessitats socials i gestionar 

de manera eficaç els recursos públics, fa 
temps que està perduda en un discurs allu-
nyat dels problemes reals que ens afecten 
cada dia a milers de ciutadans: vegis debat 
sobre l'ampliació de l'aeroport del Prat o 
obertura de peatges a les autopistes de pa-
gament entre altres debats en matèria de 
transport no sostenible de persones.

Escric aquestes línies tranquil·la des de 
casa meva, a Granollers, un dia que no he 
hagut d'anar a treballar presencialment. I 
aprofito aquest mitjà, a part de per denunci-
ar públicament l'estat general del servei de 
Rodalies de Catalunya i fer una crida soci-
al per despertar-nos i exigir socialment un 
millor servei, també per fer un intent deses-
perat d'interpel·lació més concreta i especí-
fica als ajuntaments de la corona metropo-
litana així com al Govern. No hauria de ser 
tan difícil garantir una mobilitat sostenible 
entre nuclis urbans. L'emergència climàti-
ca ens interpel·la i exigeix estar a l'altura a 
tots plegats: empreses de serveis, usuaris i 
polítics. Deixem l'estoïcisme per als filòsofs 
i prenguem les regnes de l'acció per tal de 
despertar d'aquesta impertorbabilitat vital.

E

ARIANNA BRUGUERA
Usuària habitual de Rodalies i 

veïna de Granollers

Faig una crida social per
despertar-nos i exigir un millor

 servei. No hauria de ser tan difícil
 garantir la mobilitat sostenible

Bústia

Rèplica a CCOO

El triomfalisme d'alguns dirigents de CCOO 
respecte a l'Acord Social recentment sig-
nat entre el govern i les centrals sindicals 
és cridaner. Intentar convertir mentides 
en veritats diu molt dels interessos dels 
dirigents d'aquesta central sindical.

Recentment el secretari general de la 
Federació de Pensionistes del Vallès Ori-
ental de CCOO ha fet unes manifestacions 
triomfalistes sobre aquest acord que són 
del tot incertes. En cap moment s'ha acon-
seguit en aquest acord la garantia que les 
pensions puguin pujar l'IPC. En l'acord es 
diu clarament que s'estudiarà una fórmula 
per a aquestes pujades i altres indicadors 
per al càlcul de la pujada de les pensions, 
i es crea una nova reformulació en la qual 
no es parla de l'IPC interanual real, sinó 
de l'IPC mitjà anual. Una nova retallada, ja 
que la mitjana anual és inferior a la inte-
ranual perquè no té en compte els acumu-
lats mensuals. Tampoc es garanteix defini-
tivament, sinó que es revisarà cada 5 anys.

La suposada eliminació de factor de sos-
tenibilitat no és certa, sinó que es recon-
verteix amb un altre nom (Factor d'Equitat 
Intergeneracional). Aquesta nova fórmula 
mantindrà les retallades de la seva anterior 
denominació i es trasllada al 2027. Aconse-
llem rellegir les declaracions del ministre 
Escrivà sobre la generació del baby boom.

Però quan la mentida resulta escandalosa 
és quan es diu en el seu escrit que aquestes 
suposades millores s'han aconseguit amb 
la mobilització de CCOO. Els únics que ens 
hem mobilitzat hem estat les pensionistes 

i els pensionistes de la Marea Pensionista 
de Catalunya i de COESPE, els dilluns al sol 
malgrat la pandèmia; amb continus actes 
als carrers de moltes ciutats de l'Estat; amb 
la campanya de recollides de signatures 
per l'auditoria dels comptes de la Segu-
retat Social, per descobrir on han anat els 
diners de les pensions; acudint a les fàbri-
ques a explicar com és de negatiu el Pacte 
de Toledo... I volem destacar l'oblit interes-
sat d'aquest dirigent de CCOO; com que no 
volen esmentar que aquest acord no sols 
és perjudicial per als actuals pensionistes, 
sinó sobretot per als futurs pensionistes.

El súmmum del cinisme dels defensors 
d'aquest Acord Social està en el fet que no 
es diu res de com en un futur pròxim es 
pensen aplicar aquests acords. I cal des-
tacar també que s'oblidin de demanar la 
derogació de les dues reformes de les pen-
sions i de les dues reformes laborals.

No hi ha dubte que per a CCOO és una 
magnífica notícia la signatura de l'acord 
perquè l'han signat i s'aprofiten de la ges-
tió dels plans d'empresa. Però per als pen-
sionistes no ho és. Durant l'octubre s'han 
previst a tot l'Estat moltes accions a càrrec 
de totes les Plataformes en Defensa del Sis-
tema Públic de Pensions per protestar con-
tra l'acord. El 16 d'octubre hi ha convocada 
una gran manifestació a Madrid, a la qual 
vindran representants de moviments afins 
en l'àmbit internacional, com les Armilles 

Grogues franceses, entre d'altres. Segur que 
CCOO no hi serà, ni se l'espera. Que després 
no diguin que hem d'agrair el seu suport.

PORTAVEU DE LA MAREA PENSIONISTA 
DE GRANOLLERS - VALLÈS ORIENTAL
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  www.sopseleccio.com   ·   T. 93 849 75 74

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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L'oficina de Granollers del Centre d'Informació per a Treballadors Estrangers (CITE) de CCOO ha re-gistrat un increment notable de vi-sites, usuaris i consultes durant el darrer any i mig. Segons les dades del sindicat, les visites van créixer el 2020 un 6% en comparació amb el 2019, i durant el primer semes-tre d'aquest any han augmentat un 8,5% respecte al mateix període de l'any passat, fins a les 166 visi-tes en només sis mesos. Pel que fa al total d'usuaris, l'increment va ser del 15% durant el 2020, i els sis primers mesos d'aquest any ha pujat un 7,8%, fins a les 142 perso-nes ateses. Dels usuaris del CITE, gairebé un de cada quatre és origi-nari del Marroc, seguit del Senegal (14%), Colòmbia (7%), Hondures (7%) i altres països de l'Amèrica Llatina. En el cas de Granollers, més de la meitat tenien autorització le-gal per residir i treballar a l'Estat, mentre que a l'oficina de Canove-lles –amb 83 usuaris els sis primers mesos de l'any–, gairebé el 90% es trobaven en situació irregular. Pel que fa al nombre de consul-tes, l'augment va ser del 40% l'any passat i també del 40% la primera meitat d'aquest any. Així, en només mig any s'han atès 384 consultes a Granollers, la majoria de dones sense feina o bé de treballadores de la llar i dedicades a la cura de persones de manera irregular. "Els 

x.l.

CCOO  Gonzalo Plata i Estíbaliz Pous exposen les dades del CITE

LABORAL  LA PANDÈMIA AGREUJA LA VULNERABILITAT SOCIAL DE LES PERSONES ESTRANGERES

treballs que més s'han valorat 

durant la pandèmia els ocupen 

persones que sovint estan en 

situació irregular", recorda Estí-baliz Pous, secretària d'Acció Social de la unió intercomarcal de CCOO. Sobre la tipologia de consultes, la majoria fan referència a la reno-vació d'autoritzacions de treball i residència, targetes comunitàries, nacionalitat o arrelament social. Segons el secretari general de CCOO a la comarca, Gonzalo Plata, l'increment d'atencions dels últims mesos s'explica perquè "molta 

gent té necessitat de regularit-

zar la seva situació, sobretot ar-

ran de la pandèmia, en què mol-

ta gent ha perdut la feina i no ha 

tingut accés a subsidis, com per 

exemple els ERTO". Per això, diu, 
"cal posar fi als abusos que hi ha 
en l'àmbit de la llar i de les cures, 

fer emergir aquestes relacions 

laborals i regularitzar-les per 

millorar les condicions d'aques-

tes persones a tots els nivells".Pel sindicat, les dades del CITE 
"són un bon indicador de la rea-

litat de les persones immigrants 

a la comarca", que han incremen-tat la seva situació de vulnerabili-tat arran de la pandèmia. Per això, CCOO reclama una reforma de la llei d'estrangeria per facilitar els processos de regularització, ja que actualment cal acreditar una feina a jornada completa durant un any continuat, "fet gairebé impossi-

ble per a aquestes persones". També reclama reformar el re-glament d'estrangeria per atendre millor els menors no acompanyats en complir 18 anys; i ratificar el Conveni 189 de l'Organització In-ternacional del Treball (OIT) per igualar les condicions de les perso-nes que fan una mateixa feina.  x.l.

Creixen les consultes per
regularitzar la situació laboral

FORMACIÓ  NOVA EDICIÓ DEL PROGRAMA + OPORTUNITATS

Negociació comercialDissabte, dia de fires i mercats a Granollers La Cambra organitza a Can Muntanyola un curs de negociació comercial –preus de venda, marges, costos, estratègies de rendibilitat, etc. –Serà els dimecres 29de setembre i 6 i 13 d'octubre de 9 a 14 h. 
Dissabte serà un dia de fires i mercats a Granollers. A més de la Gran Firaal Carrer de Gran Centre i Comerç de Dalt i dels habituals mercats de Can Bassai de productes ecològics i de proximitat de la Corona, també hi haurà el Mercatde Brocanters a la plaça Maluquer; el Mercat d'Artesans al carrer Anselm Clavé,i els Encants Solidaris de l'Assemblea d'Aturats a la plaça de Can Trullàs.

ECONOMIA

Aquest octubre començarà al Centre Vallès una nova edició del programa +Oportunitats, una ini-ciativa de l'empresa d'inserció Di-mas adreçada a joves d'entre 16 i 21 anys que estan fora del siste-ma educatiu formal. L'objectiu és acompanyar aquests joves i afavo-rir el seu procés d'inserció social i laboral. Concretament, al curs po-dran participar-hi 18 alumnes, que faran una formació de 750 hores –50 de les quals en pràctiques–. Rebran formació teòrica i pràctica en oficis com tècnic de so, estam-pació, radiodifusió, màrqueting i elaboració de productes artesanals i atenció al públic. A més, també faran matemàtiques, informàtica, català i educació física, així com ac-tivitats culturals, de coneixement del medi i comunitàries, i els joves rebran orientació personalitzada.Amb tot, segons Esteve Pineda, gerent de Dimas, el més important és "recuperar aquests joves" 

i "acompanyar-los en la cerca 

de recursos i de valors". Pineda també apunta que "el curs és im-

prescindible perquè dóna opor-

tunitats a joves que potser no 

farien res". L'alcalde Mayoral, per la seva banda, destaca que aquest projecte serveix per "obrir por-

tes" en un moment en què "la se-

gregació social cada cop és més 

gran", i apunta que "cal apostar 

per ciutats que tinguin cura de 

la gent, des de la proximitat i el 

treball en xarxa". En aquest sen-tit, diu, Dimas i altres entitats del tercer sector "posen la llanterna 

allà on moltes vegades la socie-

tat no volem mirar".El curs, que arriba a la 9a edició, té el suport de l'Ajuntament i de la Fundació La Caixa, que hi aporta 25.000 euros. Lluís Lázaro, direc-tor d'àrea de negoci Vallès-Grano-llers de CaixaBank, posa en valor com la feina de l'Obra Social "re-

verteix en la societat".   x.l.

Nou curs d'inserció de

Dimas per a joves exclosos 

del sistema educatiu

Obert el termini per als LismiVOAquesta setmana ha obert el termini –fins al dia 30– perquè empreses i entitats presentin candidatura als premis LismiVO 2020, que reconeixen la integració laboral de les persones amb diversitat funcional. D'altra banda, dilluns començarà el taller de restauració de petit mobiliari amb 10 usuaris d'Apadis i Dimas –dues entitats de la Xarxa LismiVO–. El taller es farà fins al 17 de novembre al taller de restauració Blau Llimona de Granollers. 



DJ, 23 SETEMBRE 202116

L’expert respon

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

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

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

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

GRANOLLERS

www.cronda.coop

La usura a crèdits, préstecs 
i targetes revolving
La paraula ‘usura’ és una pre-
sència habitual als mitjans de 
comunicació en relació, bàsi-
cament, a l’allau de sentències 
que condemnen bancs, finan-
ceres i altres entitats per l’apli-
cació d’interessos i condicions 
abusives. Però què és real-
ment la usura i quan podem 
reclamar? 

La Llei de Repressió de la Usu-
ra, aprovada ni més ni menys 
que al 1908 i encara avui en 
vigor, estableix que la usura 
és aplicar en un contracte de 
préstec o crèdit «un interès 
notablement superior al 
normal dels diners» és a dir, 
un interès que resulti despro-
porcionat respecte el d’aplica-
ció comuna. 

Tot i que la norma no defi-
neix amb precisió què signi-
fica «notablement superior», 
de manera generalitzada, els 
tribunals acostumen a consi-
derar usurari qualsevol tipus 
d’interès que superi en al-
menys 3 punts percentuals
el tipus d’interès mitjà aplicat 
al conjunt de les operacions 
referents a una mateixa mo-
dalitat de crèdit o préstec. 
Una informació que podem 
consultar gratuïtament a tra-
vés de la pàgina web del 
Banc d’Espanya que publi-
ca periòdicament la dada de 
quin és aquest tipus d’interès 
mitjà aplicat per les entitats a 
cadascuna de les modalitats 
de crèdit.

Fent servir aquesta eina, 
podeu comprovar que, per 
exemple, al juliol de 2021 el 
tipus d’interès mitjà aplicat a 
les targetes revolving era del 
17,81 % mentre que en el cas 
dels crèdits al consum amb 
terminis d’entre 1 i 5 anys, l’in-
terès era del 7,42.

En aquests dos casos esmen-
tats a mode d’exemple, l’in-
terès normal del diner seria, 
respectivament, el 17,81% 
per a les targetes revolving i 
el 7,42 als crèdits al consum a 
retornar en un temps màxim 
de 5 anys. Per tant, si al juliol 
de 2021 haguéssim contractat 
una targeta revolving amb un 
interès del 22% o un crèdit 
amb un 12%, estaríem més 
que probablement davant 
dos casos d’usura. I la conse-
qüència seria que aquests in-
teressos es consideren nuls 
i deixen de ser d’aplicació. 
D’aquesta forma, la persona 
afectada continua obligada 
a retornar els diners que va 
sol·licitar però només aquests 
diners. Tot allò abonat en 
concepte d’interessos ens 
ha de ser retornat.

Paga la pena revisar el con-
tracte dels nostres préstecs, 
crèdits i, sobretot, targetes 
revolving, que són aquelles 
targetes que ens permeten 
disposar d’una determinada 
quantitat de diners i retor-
nar-los amb quotes mensuals 
molt baixes, així com també 
els préstecs per adquirir vehi-
cles. De forma molt més habi-
tual del que pensem, aquest 
tipus de productes financers 
amaguen uns interessos com-
pletament abusius i il·legals, 
atorgant-nos el dret a recla-
mar i aconseguir la devolució 
dels diners abonats de més.

Llegeix amb atenció el teu 
contracte, compara’l amb la 
dada publicada al Banc d’Es-
panya o, si ho prefereixes, 
posa’t en contacte amb no-
saltres, fes-nos arribar el 
teu contracte i el revisarem 
per analitzar si pots estar 
patint un cas d’usura
www.cronda.coop/Usura

Després de 53 anys rere el taulell
de la Ferreteria North, al camí vell 
de Canovelles, Josep Vilarrasa abai-
xa la persiana. Ho fa perquè li ha 
arribat l'edat de jubilació, tot i as-
segurar que "la feina m'agrada i 

no em faria res de continuar". Vi-
larrasa tenia només 13 anys quan 
va començar a treballar a la ferre-
teria, el negoci que els seus pares 
van obrir el 1968 al barri Congost. 
"Aquesta va ser la primera fer-

reteria de Canovelles i del barri 

del nord", recorda, "i va costar 

d'obtenir el permís perquè lla-

vors la ferreteria més pròxima 

havia d'estar a 500 metres". 
D'aquells primers anys, Vilarra-

sa recorda que "tot era molt més 

artesanal". "Aleshores tothom 

tenia un petit taller i eines a casa 

per reparar qualsevol cosa, i tot 

això s'ha anat perdent", assegura. 
També explica que durant uns anys 
van vendre electrodomèstics, però 
que finalment ens van especialitzar 
en la venda al detall de ferreteria. 

Durant aquests anys, el negoci ha 
superat tota mena de crisis i obsta-
cles. Els més greus es van acumular 
el primer any de vida. Primer, una 
forta inundació va omplir d'aigua la 
botiga i el soterrani, i va fer perdre 
bona part del magatzem. Pocs me-
sos després, un curtcircuit va pro-
vocar un incendi que també va fer 
perdre bona part de l'estoc. "Ales-

famílies senceres", diu satisfet de 
la xarxa que ha fet amb els veïns. 

A aquest caliu familiar també hi 
ha ajudat que la botiga gairebé no 
hagi canviat gens durant 53 anys. 
La porta d'accés, el mostrador, la 
caixa registradora, la màquina de 
duplicar claus o els prestatges són 
els mateixos que es van instal·lar fa 
cinc dècades, i això ha fet que molts 
clients valorin l'establiment com un 
espai casolà, afegit al tracte directe 
i atent de Vilarrasa, qui agraeix la 
confiança de veïns i clients durant 
tants anys. "M'ha sorprès la gran 

quantitat de clients i veïns que 

han vingut a acomiadar-se; això 

vol dir que hem fet la feina ben 

feta", conclou satisfet. X.L.

hores no teníem assegurança, 

així que vam haver de comen-

çar de zero les dues vegades", 
recorda el ferreter, qui apunta que 
aquest va ser el moment en què 
"més a prop vam estar de tirar la 

tovallola". Tot i això, la família es 
va sobreposar i va poder tirar en-
davant el negoci, que ha perdurat 
més de cinc dècades. 

El 2018, coincidint amb el 50è 
aniversari, la Ferreteria North va 
rebre un premi Porxada en reco-
neixement a la seva trajectòria. 
"Hi he passat tota la vida i ni me 

n'he adonat –diu Vilarrasa–, per-

què he estat a gust a la feina". 
"Al barri ens coneixem tots, i per 

aquí han passat generacions de 

X.L.

COMERÇ EL FERRATER JOSEP VILARRASA VA COMENÇAR A TREBALLAR AMB EL SEU PARE EL 1968

Tanca la Ferreteria North, al barri 
del Congost, després de 53 anys

JUBILACIÓ  Vilarrasa, davant l'establiment on ha estat més de cinc dècades

Unes 65 parades de comerços i 
serveis adherits a Gran Centre i 
Comerç de Dalt sortiran al carrer 
aquest dissabte en una nova edi-
ció de la Gran Fira al Carrer, des-
prés de dos ajornaments consecu-
tius a causa de la previsió de mal 
temps. La fira, que seguirà tots els 
protocols i les mesures de pre-
venció i seguretat marcades, tin-
drà 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, 
ia les places Maluquer, Perpinyà, 
de l'Oli i de la Caserna. 

Entre les novetats més destaca-
des, a més de l'ambient festiu i les 
promocions destacades de pro-
ductes i serveis, hi haurà un espai 
infantil davant del Museu i un es-
pai lúdic amb simuladors a tocar 
de la plaça Maluquer.

El mercat immobiliari de naus i 
solars en lloguer als polígons d’ac-
tivitat econòmica (PAE) del Vallès 
Oriental va pujar un 9% durant el 
2020, mentre que el preu mitjà de 
venda es va mantenir estable. Així 
ho recull l’informe d’evolució dels 
PAE de la comarca corresponent al 
segon trimestre de 2021, publicat 
per l’Observatori de Polígons del 
Consell Comarcal. L’informe ana-
litza l’evolució dels preus i mesu-
ra l’impacte de la pandèmia de la 
Covid-19 en el mercat immobiliari. 

Durant tot el 2020 hi va haver 
2.670 ofertes actives, de les quals 
1.418 eren noves. Els municipis 
amb més oferta van ser Granollers 
(461) i les Franqueses (249), se-
guits de Llinars, Parets, Montornès 
i Mollet, que concentren més de la 
meitat de l’oferta comarcal. Durant 

l’any passat, el preu mitjà del llo-
guer va créixer un 9%, i també va 
augmentar el sostre ofert en venda 
i lloguer. Alhora, la pandèmia con-
tinua afectant un mercat immobi-
liari que encara no s'ha recuperat. 
En aquest sentit, l'antiguitat de les 

ofertes continua a l'alça, i al juny ja 
era superior a un any (375 dies). 
Els preus del lloguer continuen 
creixent –fins als 4,17 €/m²–, 
mentre que els de venda baixen 
lleugerament fins als 600 €/m². 

El centre bullirà 
de comerç amb la 
Gran Fira al Carrer

Granollers lidera l'oferta
de naus i solars disponibles

El temps que triga

una nau o un solar

a tenir sortida al mercat 

s'enfila fins als 375 dies
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EL CONSULTOR DE RRHH

L’art de vendre als tres cervells

HELPOINT SERVEIS Consultoria de Recursos Humans

T. 93 170 21 90 · Horari de dilluns a divendres de 9 a 17 h.

info@helpointserveis.com · www.helpointserveis.com

El cervell és l’ordinador perfecte i que 
encara no coneixem en tota la seva 
profunditat. El componen 86.000 milions de 
neurones. La neurociència, la programació 
neurolingüística i el neuromàrqueting ens 
ajuden als venedors a adaptar els nostres 
missatges per convèncer cadascuna de les 
persones i a cadascun dels seus tres cervells
amb diferents formes d’actuar.

REPTILIÀ
El tenim en comú amb els rèptils i els amfibis. 
És primitiu i és el que ha garantit la nostra 
supervivència. L’instint, la reproducció, el 
plaer, la lluita, el funcionament de la respiració 
o l’aparell circulatori o el digestiu en depenen. 
A aquest cervell cal treure-li dolor i ensenyar-
li guanys, entén molt bé el visual i el tangible. 
És el del «Compra ara», «Fi d’existències», 
«Únic», «Només avui», «Gaudeixi ja de les 
seves vacances i pagui-les en N mesos», «2X1», 
«3X2», etc.

LÍMBIC / EMOCIONAL
És el dels mamífers inferiors i, guarda la 
memòria afectiva i els records. És l’encarregat 
de regular les nostres emocions. Aquest cervell 
per comprar vol connexió amb el venedor
o el canal de venda, sent la marca, li agrada 
comprendre la història. Li agrada l’story telling, 
que li tinguin en compte, la conversa. Evitar 
les emocions negatives i reforçar les positives. 
Sentir-se còmode i feliç.

NEOCÒRTEX
Es diu «Neo» per ser la part evolutiva més recent, 
mesura entre 2 i 3 mm de gruix i està plegat en 
diverses capes de curvatures i circumvolucions. 

És el cervell que ens fa humans. És raonat i 
conscient, analític i creatiu. S’encarrega de les 
capacitats cognitives, la percepció sensorial, la 
lògica, el llenguatge, de la consciència i de la 
intel·ligència emocional. Genera les actituds, 
els comportaments, les conductes i els 
pensaments reflexius, els que hem de meditar, 
valorar i condueixen les decisions que dirigeixen 
la nostra vida.

I la pregunta és: com vendre als tres?

Al Reptilià amb clares evidencies i de retorn 
clar, al Límbic amb una història que s’interessi 
per ell i desperti les seves sensacions positives i 
al Neocòrtex amb característiques racionals de 
la nostra oferta, com el ROI, la rendibilitat, la 
garantia. És a dir; al client cal atendre’l el cap, 
la part racional, el cor, la part emocional i la 
cartera, la inversió i el retorn.

En RRHH és destacable en la selecció de 
professionals que els candidats que han de 
formar part d’un equip comercial coneguin 
aquest mètode. Experts de la selecció de 
personal i formació t’ajudaran a aprofundir i 
perfeccionar aquesta tècnica de venda.
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Derrota a CerdanyolaPol Espargaró acaba setè a Misano
El Llerona femení va debutar a Preferent 

amb derrota contra el Cerdanyola, per 3 a 0. 

Diumenge disputarà la segona jornada a casa 

en un derbi vallesà contra el Palautordera, a 

les 18.30 h. 

El Gran Premi de Misano del cap de setmana va permetre veure 

els germans Espargaró entre els 10 millors classificats del Mundial 

de MotoGP. Pol Espargaró (Honda Repsol) va millorar sensacions 

i va escalar fins al setè lloc final, mentre que Aleix (Aprilia Racing 

Team Gresini) va lluitar pel podi, però va acabar al vuitè lloc. 

El Fraikin haurà de remuntar 

l'eliminatòria de la Lliga Europea 

EHF després de perdre dimarts 

l'anada contra el Kadetten Schaf-

fhausen (36-33). Els granollerins 

han encaixat una derrota per 

tres gols, que podria haver estat 

pitjor perquè a la segona part els 

suïssos s'havien col·locat amb un 

avantatge de 6. A base de voluntat, 

i encert anotador, els granollerins 

arribaran a la tornada del Palau 

d'Esports amb opcions de passar 

a la fase de grups.

'Eliminatòria oberta, però difícil'
Difícil, però no impossible. Aques-

ta és la premissa amb què treballa 

el Fraikin Granollers per capgi-

rar l'eliminatòria en contra. Els 

d'Antonio Rama volen viure una 

nit màgica al Palau d'Esports i 

remuntar el resultat advers de 3 

gols. La banqueta granollerina fa 

autocrítica i se satisfà del canvi 

defensiu de la primera a la sego-

na part. "Ha estat un partit molt 

HANDBOL | Lliga Europa EHF  EL BMG CAU A TERRES SUÏSSES CONTRA EL KADETTEN PER 36 A 33

ràpid, que la primera part hem 

estat massa confiats en el con-

tacte i plans, amb poca sortida. 

En la segona part hem estat més 

agressius i intensos i la porteria 

ens ha ajudat més", assenyala 

l'entrenador, Antonio Rama, que 

és conscient de la dificultat del 

partit de tornada. "Sortíem en 

una eliminatòria de 0 a 0, tot i 

que sabíem que ells eren molt 

bons. Ara sortim amb un -3 i un 

gol average. Penso que la troba-

da és oberta, però difícil", con-

clou el tècnic.  jl.rodríguez b.

El Fraikin perd l'anada i li 
tocarà remuntar al Palau

El KH-7 manté a l'inici de la Lli-

ga Guerreres Iberdrola les bones 

sensacions després de l'empat a 

la primera jornada contra l'Elx i 

el triomf a la segona jornada con-

tra el Morvedre, per 26 a 21. Les 

de Salva Puig volen encadenar un 

tercer partit sense perdre contra 

el BM Zuazo Barakaldo, que suma 

dues derrotes seguides. Això sí, 

els partits perduts de les basques 

El KH-7 vol encadenar 
el tercer partit sense perdre

van ser ajustats contra Porriño 

(33-31) i Elx (23-25). 

El KH-7 comptarà pel duel amb 

l'encert anotador de Giulia Guari-

eiro, que lidera el rànquing anota-

dor granollerí. La brasilera va ser 

la màxima anotadora de l'equip 

als dos primers partits de la com-

petició. 

D'altra banda, el filial de Plata 

va debutar amb derrota contra 

el Gavà, per 26 a 20. Les de Javi-

er López Reche rebran diumenge 

el Joventut Mataró al Palau d'Es-

ports (11h).  

Lliga Guerreres  VAN GUANYAR CONTRA EL MORVEDRE, 26 A 21

EN JOC Joan Cañellas va ser el màxim golejador amb 10 dianes

KADETTEN

L'Esport Club no aixeca el vol 

després de tres derrotes segui-

des. L'equip de Javi Pèrez segueix 

tendre i paga massa car les erra-

des dins el terreny de joc, tal com 

va passar en l'últim partit perdut 

contra l'Ascó, per 2 a 3. L'equip 

granollerí ha començat el nou pro-

jecte i ja va a remolc durant les tres 

primeres jornades del campionat, 

que el deixa cuer sense punts, em-

L'Esport Club és cuer amb un 
triplet de derrotes seguides

FUTBOL | Tercera Divisió  PERD CONTRA L'ASCÓ, PER 2 A 3NATACIÓ | Aigües Obertes

La nedadora del Club Natació Gra-

nollers, Estel Xuan Galo, ha tornat 

d'una nova competició amb el tri-

omf. En aquesta ocasió, la grano-

llerina va imposar-se  el diumenge 

a la 77a Travessia de l’Estany de 

Banyoles. Després de nedar els 

2.150 metres de la travessa ab-

soluta femenina, Galo va aturar el 

crono en 26 minuts i 19 segons. 

La nedadora del CNG ha estat 

convocada amb Catalunya per dis-

putar dissabte la 6a edició de la 

Copa Espanya–LEN Open Water 

Cup, que es farà a Barcelona. 

Estel Xuan Galo 

venç la Travessia de  

l'Estany de Banyoles
patat amb el Castelldefels, que tan 

sols ha disputat dos partits. 

La Guineueta, rival granollerí, 

va ser una autèntica revelació la 

temporada passada amb un his-

tòric ascens a la Tercera Divisió. 

Enguany, el conjunt barceloní  va 

camí de consolidar-se en la cate-

goria, tot i jugar només dues jor-

nades perquè la setmana passada 

van descansar. La Guineueta no 

coneix encara la derrota amb un 

triomf contra la Fundació Espor-

tiva Grama (1-0) i un empat sense 

gols contra l'Ascó.   

KH-7 BMG - ZUAZO BARAKALDO

Dissabte, 25 - 16.30 h Granollers

Jonathan Rea retalla 
la diferència amb el líder

MOTOR | Motociclisme  ANA CARRASCO, SENSE FORTUNA 

Jonathan Rea ha escurçat la dife-

rència pel lideratge del Mundial 

de Superbike després de les cur-

ses del Circuit de Barcelona-Cata-

lunya. El pilot de l'escuderia gra-

nollerina Kawasaki Racing Team 

ha mantingut el pols amb el líder 

Toprak Razgatlioglu, de Yamaha. 

Si bé divendres la diferència entre 

els dos era de set punts, el marge 

del pilot turc ara s'ha reduït fins a 

tan sols un punt. 

En la primera cursa de dissabte, 

Rea recuperava el primer lloc del 

Mundial per la caiguda  de Toprak. 

Diumenge el turc tornava a lide-

rar el Mundial amb el segon lloc 

en la cursa i la superpole, mentre 

que el de Kawasaki guanyava la 

superpole però en cursa quedava 

sisè classificat. 

El pilot de l'escuderia grano-

llerina intentarà l'assalt del li-

deratge aquest cap de setmana a 

Jerez de la Frontera. 

Cap de setmana per oblidar
Ana Carrasco, del Kawasaki Pro-

vec, no ha pogut completar cap de 

les dues curses del WorldSSP300 

del Circuit. La pilot establerta a 

Granollers no ha tingut fortuna a 

cap de les dues curses perquè dis-

sabte va caure en un accident amb 

moltes motocicletes i diumenge 

en una topada va perdre moltes 

posicions, que la van allunyar de 

les primeres posicions.  jl.r.b.

KAwAsAKi

EN PISTA Jonathan Rea en la prova de Superbike al Circuit

GUINEUETA - EC GRANOLLERS

Diumenge, 26 - 12.30 h Barcelona

FRAIKIN BMG - KADETTEN

Dimarts, 28 - 20.45 h Granollers

El Fraikin no tindrà temps de pensar 

gaire en la tornada de la Lliga Europea 

EHF, perquè dissabte disputarà la 

tercera jornada de la lliga d'Asobal 

contra l'Helvetia Anaitasuna al Palau 

d'Esports (19h). L'equip de Pamplona 

ha encadenat dues derrotes a la lliga, 

contra Bidasoa Irun (26-25) i Cuenca 

(30-31). 

ES REPRÈN L'ASOBAL 
CONTRA ANAITASUNA
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cb granollers

El CBG masculí torna a la Copa Ca-
talunya amb l'objectiu de ser com-
petitius i lluitar per l'ascens. Toni 
Olivares lidera des de la banque-
ta el nou projecte granollerí, que 
s'ha reforçat amb set cares noves. 
De totes elles, les més conegudes 
són les de Carles Homs, que torna 
a l'equip després d'haver marxat 
el curs passat a meitat de la tem-
porada, i les que pugen de la base, 
com Pol Cervantes, Jordi Auró i 
Arnau Murciano. 

Dels altres tres fitxatges, dos 
procedeixen del CB Mollet de 
la Copa Catalunya, amb Jonatan 
Seidi i Jaume Solans. L'última in-
corporació és Álex Castro, del 
Mataró. A més, continuen Marc 
Salmerón, Jordi Serra, Gerard 

BÀSQUET | Copa Catalunya  EL SÈNIOR MASCULÍ  ESTÀ DIRIGIT PEL FRANQUESÍ TONI OLIVARES

El CBG debutarà amb set cares 
noves al retorn de la Copa 

PLANTILLA L'equip masculí del CBG en un partit de pretemporada

Viñallonga, Marc Subirachs, Jordi 
Torné, Ignasi Maspons i Xavier 
Serra. "L'equip està molt moti-

vat per a l'inici de la lliga i tinc 

molt bones sensacions. Hi ha 

molta cohesió del grup, entre 

els que ja hi eren i els nous. Fa 

goig", diu Toni Olivares, que assu-
meix que a la primera jornada es 
veuran les cares contra un dels ri-

vals més complicats, el Sant Josep.
Durant la pretemporada el CBG 

ha sorprès amb triomfs contun-
dents, com ara el correctiu al Lliçà 
d'Amunt (87-37), de Copa Catalu-
nya i rival al grup 3. 

D'altra banda, el sènior femení 
continua el projecte amb  Àngel 
López a Copa Catalunya, que dis-
sabte rebrà el Tordera.  jl.r.b.

Els teòrics ciclistes favorits del 
Nesta MMR CX-Team, Lucía Gon-
zález i Kevin Suárez, han estat els 
grans protagonistes de l'inici de la 
Copa Catalana de Ciclocròs 2021 
amb la doble cita de les Franque-
ses del Vallès. Els dos campions 
estatals han guanyat les dues cur-
ses franquesines amb la tercera 
edició del Dark Cross by Destroy 
Mechanical de dissabte nit i el 
Gran Premi KH7 Internacional 
UCI-C2 de diumenge.

En la cursa nocturna de dissab-
te, Lucía González va tenir com a 
màxima rival Aida Nuño (Rio Mi-
era - Cantabria), que va superar 
en 48 segons. Mentre que un dels 
millors especialistes en ciclocròs 
estatals, com és Kevin Suárez, feia 
valer la seva condició de favorit i a 
partir de la segona volta imposava 
un fort ritme que el destacava en 
solitari fins a la victòria final. 

El matí de diumenge, es va ce-
lebrar la segona cursa del cap de 
setmana amb el Gran Premi KH7 
Internacional, de categoria UCI 
C2 i que reunia a Les Franqueses 

Lucía González i Kevin Suárez, doble 
campions del ciclocròs franquesí

un bon grapat d'especialistes es-
tatals, catalans i també francesos 
i d'altres països, amb més de 250 
participants. Amb l'embranzida 
de la nit anterior, Lucía González 
tornava a demostrar un gran estat 
de forma i, tot i tenir una cursa 

CICLISME | Ciclocròs  DISSABTE SE CELEBRA LA CURSA NOCTURNA I DIUMENGE LA INTERNACIONAL

toni torrillas

L'AE Ramassà venç el 
Torneig Manel Pujadas

FUTBOL | Quarta Catalana  INICIA LA TEMPORADA A PALAU

L'AE Ramassà va guanyar la cin-
quena edició del Torneig Manel 
Pujadas, que va tenir lloc dissabte 
contra el Bigues i Riells. L'equip 
franquesí va imposar-se contra el 
rival vallesà per 4 a 2 i va celebrar 
amb el mateix Manel Pujadas, 
president d'honor del club, el tri-
omf dins el terreny de joc. 

L'AE Ramassà tancava una set-
mana exigent amb el trofeu de 

casa contra un rival del mateix 
grup 11 de la Quarta Catalana. 
Els franquesins també havien dis-
putat el Trofeu Ajuntament Les 
Franqueses, que van acabar al 4t 
lloc. El Ramassà es prepara ara 
pel debut de lliga, que tindrà lloc 
diumenge el camp d'un equip his-
tòric, el Palau-solità i Plegamans, 
que el curs passat va quedar-se a 
les portes de l'ascens. En aquest 
mateix grup també hi ha el Corró 
d'Amunt, que visitarà el Sentme-
nat; i l'Atlètic Vallès B, que anirà 
a la Llagosta. 

Al grup 6 de Quarta Catalana, 
també debutarà l'Atlètic del Vallès 
C, que rebrà el Cabrils B.   

més igualada que el dia anterior, 
es tornava a presentar en solitari 
a la línia d'arribada. Pel que fa a 
Suárez va haver d'enfrontar-se al 
neerlandès Luke Verburg, a qui no 
va poder batre fins a la mateixa lí-
nia d'arribada. 

xavier solanas

AMISTÓS Derbi de pretemporada entre el Ramassà i el Corró d'Amunt

PALAU - AE RAMASSÀ 

Diumenge, 26 - 18 h Palau

Primera Catalana  L'ÚLTIM AMISTÓS CONTRA EL VIC RIUPRIMER

A tan sols una setmana que arren-
qui la Primera Catalana, el CF Les 
Franqueses viu un dolç moment 
de la pretemporada després de 
guanyar el Trofeu de Futbol de 
l'Ajuntament i l'Electrocamps. Un 
doblet de campionats estivals que 
motiva a l'equip dirigit per Ma-
nolo Parralo. "Sempre és millor 

guanyar, però em quedo amb 

les bones sensacions d'una set-

mana que vam disputar fins a 

quatre partits", diu el tècnic Ma-
nolo Parralo.

Dijous passat Les Franqueses 
va imposar-se en la final del Tro-
feu Ajuntament contra el Llerona 
(2-0), de la Tercera Catalana, i a 
les semifinals al Bellavista Milan 
(1-0). Pel que fa al torneig Electro-
camps, que celebrava dissabte el 
40è aniversari, l'equip de Parralo 
va guanyar a la Llagostera B (2-0) 

Les Franqueses, campió de 
l'Electrocamps i l'Ajuntament

i el Sant Cugat (1-0), dos equips 
de Primera Catalana. "El més re-

llevant és que hem mantingut 

la porteria sense encaixar cap 

gol", diu Parralo. L'últim amistós 
dels franquesins serà el cap de 
setmana contra el Vic Riuprimer, 
també de la Primera Catalana. 

arxiu

MANOLO PARRALO

CBG MASCULÍ - SANT JOSEP

Dissabte, 25 - 17.45 h Granollers

CBG FEMENÍ - TORDERA 

Dissabte, 25 - 16 h Granollers

EN PISTA Un dels moments de la cursa nocturna a les Franqueses
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Primera mostra del Panoràmic'Bon dia, món!', diumenge al Petit Edison
L'Espai d'Art Moritz de Cornellà ha obert 
l'exposició L'altre ubic, migracions del cos 

fragmentat, produïda pel festival Panoràmic. 
La mostra farà itinerància a tres municipis més, fins acabar a Granollers l'any vinent.

Diumenge (12 h), el cicle de cinema familiar Petit Edison proposa la  
pel·lícula Bon dia, món! Es tracta de la història de 10 animalons de diferents espècies que viuen en un entorn natural d'aigua i boscos. El film, d'Anne-Lise Koehler i Éric Serre, està recomanat per infants a partir de 5 anys. Aquest cap 
de setmana l'Edison també ha programat Adiós, idiotas, d'Albert Dupontel. 

El 49è Cicle de Jazz Granollers 
reunirà de l'1 d'octubre al 17 de 
desembre alguns dels grans noms 
actuals de l'escena jazzística del 
país amb 12 concerts repartits al llarg de 4 mesos. El Casino de Gra-
nollers – Club de Ritme tornarà a 
ser el punt de trobada de tots els 
concerts, com és habitual en els 
cicles de jazz que organitza l'asso-ciació Jazz Granollers. 

El cicle començarà divendres 1 
d'octubre amb la proposta El Ca-
zador de Luz, liderada pel saxofo-nista Gorka Garay. El primer dels 
concerts està coorganitzat entre JazzGranollers i l'AMJM –Associa-
ció de Músics de Jazz i Música Mo-derna de Catalunya–, i forma part 
també de la programació del 31è 
Festival l'Hora del Jazz – Memorial 
Tete Montoliu. Serà un dels múlti-
ples concerts que l'associació de 
músics ha promogut a ciutats com 

Sitges, Vilafranca, Tarragona, Bar-celona o Granollers.
Al llarg dels quatre mesos es du-

ran a terme concerts, molts dels 
quals suposaran la presentació de 
nous treballs. És el cas de Juan Pa-
blo Balcázar Quintet, que el 5 de 

novembre presentarà el disc Suite 
Resbalosa. La setmana següent el 
cicle inclourà el trio Attias/More-
no/Prats, que portarà el saxofo-nista internacional Michae͏̈l Attias.

L'organització també destaca la proposta de HalliGali Quartet, un 
grup fresc que pujarà per primera 

MÚSICA  EL PRIMER DIRECTE AL CASINO, L'1 D'OCTUBRE, S'HA PROGRAMAT EN COL·LABORACIÓ AMB L'AMJM EN EL MARC DEL 31è FESTIVAL L'HORA DEL JAZZ

CULTURA

vegada a l'escenari del Casino. El 
penúltim concert del cicle serà el 
de la presentació de Celeste canta 
a Chavela, una proposta singular 
en què la cantant Celeste Alías 
s'endinsarà en l'univers de l'ar-
tista mexicana Chavela Vargas. 
Un concert que s'haurà estrenat 
només un mes abans a la Fira Me-
diterrània de Manresa.

Com ja és tradicional, el darrer 
concert del cicle el protagonitza-
ran els músics amics i coneguts de JazzGranollers que, amb els seus 
instruments, donaran forma a la 
cloenda del festival. Sota el títol de JazzGranollers All Stars, el públic podrà gaudir d'una nit amb col-
laboracions especials en què so-
naran els estàndards de jazz més 
coneguts, entre altres sorpreses.

El cicle inclourà també els direc-
tes de Martín Díaz Quintet, Txema 
Riera Quartet, Irene Reig Trio Fea-

arxiu

El tastet de l'escena actual 
del país al 49è Cicle de Jazz

Escena grAn aixeca el teló amb el 

'Jaleiu' de Guillem Albà i La Marabunta

ARTS ESCÈNIQUES  ELS EQUIPAMENTS DE GRANOLLERS I CANOVELLES ENCETEN LA TEMPORADA

La nova temporada d'Escena 
grAn, que aplega mitja dotzena d'equipaments culturals de Gra-
nollers i Canovelles, s'encetarà 
dissabte (20 h) amb la gala inau-gural protagonitzada per Guillem 
Albà & La Marabunta, amb el seu 
espectacle festiu Jaleiu..Acompanyat de sis músics en directe, Guillem Albà torna més 
provocador, més bufó i amb més 
ganes que mai de transmetre tota 
la seva alegria i energia. Un espec-
tacle, amb entrades de 5 euros, per deixar-se impregnar de músi-
ca, bon humor i desconnectar.

Durant la gala, es presentaran 
també els principals espectacles 
d’aquesta primera part de tempo-rada 2021-2022, que ja es van do-
nar a conèixer a principis de juliol. 
La temporada inclou propostes 
per a totes les edats i disciplines 

ALFONS BERTRAN  El granollerí és un assidu al cicle al Casino

turing Joan Monné, Joan Sanmartí 
i Dani Pérez Quartet, Raül Rever-
ter i Alfons Bertrat Quarete, i la proposta de Bayer, Fages i Roca.El 49è Cicle de Jazz Granollers 
compta amb el suport de l'Ajun-tament de Granollers, el Teatre Auditori de Granollers, el Depar-tament de Cultura de la Generali-tat de Catalunya i la Diputació de 
Barcelona. També rep el patrocini de l'Hotel Ciutat de Granollers i 

d'Òmnium Cultural, així com en-guany de l'AMJM i el suport de Va-llès Oriental Televisió, Ràdio Gra-nollers i SomGranollers.
Tots els concerts tindran lloc 

a les 20 h a la Sala Joan Bretcha del Casino de Granollers – Club 
de Ritme. Les entrades es podran 
adquirir només presencialment a 
partir de les 16 h de cada diven-dres al vestíbul del casino, fins a exhaurir-se.  m.e.

Quatre mesos amb concerts
de Celeste Alíaz, Raül

 Reverter, Irene Reig Trio i 
Txema Riera, entre d'altres

diverses com música moderna, 
música clàssica, teatre, circ, dan-
sa, òpera, sarsuela i espectacles 
familiars. Entre els grans noms de 

la temporada, que s'allargarà fins 
al gener, hi ha Pere Arquillué, Juan 
Diego Botto, Clara Segura, Maria 
José Llergo, Toundra i Hamlet. 

tag

GUILLEM ALBÀ  Un espectacle enèrgic per presentar la nova temporada

LES FRANQUESES. El cicle d'espec-
tacles infantils i familiars de les 
Franqueses es reprendrà dissabte 
(18 h) al Teatre Auditori de Bella-
vista, amb l'espectacle El monstre 

de colors de la companyia Tutatis. 
L'obra que enceta la temporada 
de tardor està basada en els exi-
tosos monstres d'Anna Llenas 
que ajuden a identificar les emo-
cions als més menuts. La posada 
en escena, plena de poesia visual 
i música, està recomanada per a infants de 2 a 7 anys. Les entrades 
valen 4 euros.

El cicle continuarà a l'octubre 
amb The on show de l'il·lusionista Jammes Garibo –premi nacional 
de màgia– i el conte musicat On-

dina del grup Les Anxovetes. Al 
novembre inclourà l'espectacle 
Una altra escena de la companyia 
emergent de teatre musical SUS4, 
i al desembre, La motxilla de l'Ada 

de Teatre al detall, un espectacle 
sobre identitat de gènere recoma-nat a partir dels 5 anys.
Humor & Co
La temporada del cicle Humor & 
Co no trigarà tampoc a començar. 
Serà el divendres 8 d'octubre amb 
el monòleg Escocía de l'humorista 
Txabi Franquesa. La temporada, 
que s'allargarà fins al gener, tam-
bé inclourà Alhayat o la suma dels 

diners de La Viciosa, l'espectacle 
de dansa Savia d'Endansa, Brossa 
d'H6 Clown i Likes de Dara.El Pony Pisador, que dissabte era 
la festa major de Corró d'Avall per 
la pluja, tornaran a les Franqueses 
el 13 de novembre amb un concert de música folk i tradicional d'arreu 
organitzat per l'Escola de Música. 
També es poden ja comprar entra-des pel tradicional concert d'any 
nou amb la Maravella. 

LA COMPANYIA DURÀ AL TEATRE 'EL MONSTRE DE COLORS'

L'auditori de Bellavista obre 

el cicle infantil amb Tutatis
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Ni les restriccions Covid ni la ines-
tabilitat meteorològica va fer arron-
sar el veïnat de Corró d'Avall, que el 
cap de setmana passat va sortir al 
carrer –si va caldre, paraigua en 
mà– per gaudir de la festa major, 
que va incloure una quarantena 
d'actes entre dijous i diumenge.

L'arrencada simbòlica va ser di-
vendres al vespre amb un pregó 
protagonitzat per la comissió de 
festes, que va presentar dos nous 
personatges de la festa, en Triski i 
la Triska, així com va tenir un emo-
tiu record per a Úrsula Gontan.

Dissabte va ser el dia amb més 

activitat, que es va tancar amb la 
Cremada de l'Ajuntament, més 
reduïda del que els Encendraires 
preveien inicialment a causa de la 
pluja. Diumenge se succeien també 
els actes esportius i familiars, fins a 
cloure la festa 2021 amb les hava-
neres i el ball de l'Espolsada. i 

La gresca venç la pluja a Corró
xavier solanas

TRADICIÓ  LA INESTABILITAT METEOROLÒGICA NO VA ESPANTAR EL VEÏNAT QUE VA SORTIR A GAUDIR DE LA FESTA MAJOR, AMB UNA QUARANTENA D'ACTES

FOC I LLUM  Els Encendraires van tornar a 'cremar' l'edifici de l'ajuntament

Los Niños del Balcón, també al Dnit

El grup de rap de Lliçà d'Amunt Los Niños del Balcón (LNDB) va ser una de 
les propostes musicals de la festa de Corró d'Avall, en què van presentar  
temes del que serà el seu primer EP l'any vinent. LNBD seran també 
els protagonistes de la sessió del Dnit al Gra –l'equipament juvenil de 
Granollers– divendres (21 h). Cal reservar entrada al whatsapp 620 65 50 01.

toni torrillas

x.solanas

A BALLAR  La festa es va cloure amb el tradicional ball de l'Espolsada
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LITERATURA  BLANCA LLUM VIDAL I TÒNIA PASSOLA RECITARAN TEXTOS DE LA POETA

Dimecres (19 h), les biblioteques 

de Can Pedrals i Roca Umbert ce-

lebraran a la Sala Francesc Tarafa 

la inauguració del nou curs, amb 

un espectacle dedicat a la poeta 

Felícia Fuster, en l'any en què es 

commemora el centenari del seu 

naixement.

Amb el títol Només el gran desert 

dels telegrames muts, les poetes 

Blanca Llum Vidal i Tònia Passola, 

amb l'acompanyament musical de 

Laura Pastor, reviuen la figura de 

Felícia Fuster a través de la seva 

poesia, molt influïda també per 

l'art plàstic i l'experimentació. "La 

poeta ens convida a la gropa del 

seu cavall i ens condueix amb la 

seva escriptura solitària i solidà-

ria vers paisatges on somriuen 

marges i tarteres, la platja que 

va vestir la seva infantesa. Ens 

condueix on respira la seva veu 

viva d'horitzons d'asfalt i pluja", 

expliquen les autores de l'espec-

tacle, que compagina la lectura de 

poemes amb un muntatge musical 

i amb algunes fotografies de Fuster.

El títol del muntatge està manlle-

vat del poema Mai de l'autora: “No 

tinc rellotge ni destí. / Tinc fred; en 

el meu test gelat / no hi creix cap 

Les biblioteques obren curs amb 
un espectacle sobre Felícia Fuster

PREVISIÓ METEOROLÒGICA
del dijous 23 al diumenge 26 de setembre

Dijous Divendres Dissabte Diumenge

24º 17º 27º 17º 28º 18º 28º 17º

mot per abrigar-me, / només el 

gran desert dels telegrames muts 

/ dels àugurs o dels nàufrags”.

Blanca Llum Vidal (Barcelona, 

1986) és una de les autores joves 

amb més reconeixement al país i 

és autora, entre altres poemaris, 

d'Amor a la brega (Pagès Editors, 

2018), Punyetera flor (LaBreu, 

2014) i Visca! (Documenta Balear, 

2013, amb qui li va publicar els dos 

primers llibres el 2009 i 2011). 

Tònia Passola (Barcelona, 

1952), catedràtica de llengua i li-

teratura, comença a publicar a ini-

cis dels 80. Ha estat guardonada 

amb el Premi Rosa Leveroni 2000 

per Cel rebel i amb el Premi Vicent 

Andrés Estellés 2001 per La sen-

sualitat del silenci. 

BÀSQUET. DISSABTE 25, 17.45 h
CB GRANOLLERS - CB SANT JOSEP
Pavelló del carrer Girona 
Amb Guillem Raich i Arnau Moya

HANDBOL. DISSABTE 25, 19 h
FRAIKIN BMG - HELVETIA ANAITASUNA
Palau d'Esports. Amb Aitor Compañón

FUTBOL. DIUMENGE 26, 12.30 h
EE GUINEUETA - EC GRANOLLERS
Camp La Guineueta. Amb Roger Santaeugènia

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

EL JURAT LI RECONEIX L'OBRA 'LA CONCA DE POLS' I DESTACA L'ALTA QUALITAT DELS TEXTOS

El poeta Esteve Plantada (Gra-

nollers, 1979) ha guanyat el 34è 

premi Cadaqués a Rosa Leveroni 

de poesia catalana amb l'obra La 

conca de pols. El jurat ha destacat 

l'alta participació i la qualitat dels 

textos rebuts en aquesta categoria.

Dolors Miquel ha obtingut el 

Premi Cadaqués a Quima Jaume 

de Reconeixement a la Trajectòria 

literària, i Marc Arnal ha merescut 

el premi Cadaqués a Carles Raho-

la de periodisme per l'article Peter 

Harnden i Lanfranco Bombelli: la 

casa de l’escultora Mary Callery a 

Cadaqués, 1961-1963, publicat a la 

revista cultural digital El Temps de 

les arts.

Dissabte es van lliurar els pre-

mis, al Teatre Art i Joia de Cada-

qués, en un acte conduït per l’ac-

triu Francesca Masclans, i que va 

incloure un recital del poeta Biel 

Mesquida, qui va guanyar l'ante-

rior edició del Premi de Reconei-

Esteve Plantada guanya el Premi de 

poesia Rosa Leveroni de Cadaqués
acn

LLIURAMENT  Plantada va rebre el Premi Rosa Leveroni en un acte dissabte

xement a la Trajectòria literària.

Plantada també ha publicat A 

l'ombra dels violins (La Magrana, 

1997), Fosca Límit (AdiA, 2015), 

Big Bang Llàtzer (Lleonard Mun-

taner, 2016. Premi de Poesia Me-

diterrània Pare Colom) i Troncal 

(LaBreu Edicions, 2020). Ha estat 

inclòs en diverses antologies, com 

ara Ningú no ens representa. Poe-

tes emprenyats. Ha estat traduït al 

castellà, el francès i el basc. 

L'autora
FELÍCIA FUSTER VILADECANS
(BARCELONA, 1921 - PARÍS, 2012) 
A banda de ser poeta, també va 
ser pintor a i traductora. Nascuda al 
barri de la Barceloneta, va estudiar 
pintura i gravat a l'Escola Massana. 
Va passar part de la Guerra Civil  
a la casa familiar de Castellterçol, i  
el 1944 va llicenciar-se en Belles 
Arts. La sensació d'opressió en el 
règim franquista la va portar a viure 
a París des de 1951. Va debutar  
a la literatura als 63 anys amb Una 

cançó per a ningú i trenta diàlegs 

inútils (1984; finalista premi Carles 
Riba), i va seguir amb Aquelles 

cordes del vent (1987) i I encara  
(1987; guanyador del premi Vicent 
Andrés Estellés), entre altres  
poemaris. La seva obra va continuar 
influenciada per la filosofia oriental, 
sobretot per la japonesa i els haikus, 
com es palesa en Postals no escrites 

(2001), l'assaig La poesia japonesa 

moderna (1988) i l'antologia Poesia 

japonesa contemporània (1988).
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Curs d'experiències immersives

La Biblioteca de Roca Umbert acollirà dilluns i dimecres 

(18 h) un curs gratuït sobre experiències immersives i 

quines són les aplicacions actuals d'aquestes tecnologies, 

com realitat augmentada, realitat virtual i un vídeo de 

360º. Per participar-hi cal inscripció prèvia.

Mostra de Cinema de Natura

Voltem per l'entorn

GRANOLLERS
DIVENDRES, 24

17.30 h Museu de Ciències Naturals

Taller. Insectes, crancs i aranyes

21 h Gra. Equipament juvenil

Dnit. Concert amb Los niños del balcón

DISSABTE, 25

9 h Carrer Anselm Clavé

Mercat d'Artesans del Vallès. 

Fins a les 21 h

9 h Carrer Esteve Terrades

Mercat de Can Bassa. Fins a les 13.30 h

9 h Plaça de Can Trullàs

Encants Solidaris Assemblea d'Aturats

9 h Plaça de la Corona

Mercat de productes ecològics i de 

proximitat

9.30 h Centre cívic Jaume Oller

Donació de plasma

10 h Centre de la ciutat

La Gran Fira al Carrer

12 h Cinema Edison

Petit Edison. Bon dia, món!

16 h Museu de Ciències Naturals

Animals amagats. Joc de realitat 

augmentada al voltant de Tu investigues!

AGENDA

16.30 h Museu de Ciències Naturals

Visites guiades a l'exposició 

Tu investigues!

20 h Teatre Auditori de Granollers

Espectacle inaugural de la temporada 

d'Escena grAn. Jaleiu, de Guillem Albà  

& La Marabunta

DIUMENGE, 26

16 h Museu de Ciències Naturals

Animals amagats. Joc de realitat 

augmentada al voltant de Tu investigues!

16.30 h Museu de Ciències Naturals

Visites guiades a Tu investigues!

DIMARTS, 28

18.30 h Biblioteca Roca Umbert

Debat. Taller de pràctica filosòfica

DIMECRES, 29

La Mostra de Cinema amb la Natura recupera la secció competitiva internacional 

amb 12 curts de no ficció. Aquesta és una de les novetats de la 10a edició del 

festival que se celebrarà el cap de setmana a Figaró-Montmany. Després del darrer 

ForadCamp reformulat per la crisi de la Covid-19, la mostra programa 12 peces que 

es mouen entre "el cinema personal, independent, fet amb esperit innovador, crític 

i reflexiu amb la relació que mantenen amb la natura". Títols premiats com Mars, 

Oman i Riafn competeixen amb 400 paires de bottes, Fugledrengen (Bird boy), 

Waldstück (A piece of forest) i Shadegan. A més del premi al Millor Documental, els 

curtmetratges també opten al premi Festhome de Distribució (bonus d'ajuda a la 

distribució del projecte dins plataforma), la Menció Associació Cultural de Granollers 

i al Premi del Públic, atorgat per les persones assistents, les quals, amb el seu vot, 

participaran d'un sorteig d'una estada de cap de setmana a la masia de Can Plans.

El ForadCamp projectarà Une année polaire (Professor a Groenlàndia), de Samuel 

Collardey, un llargmetratge estrenat el 2018 i seleccionat al Festival de Sundance. Així 

mateix, es podrà gaudir de la tradicional passejada per la natura guiada per Aprèn i 

del ForadCamp Lounge, un espai de conversa amb els equips dels curtmetratges.

Exposicions

Ajuntament de Granollers 

Exposició de l'Arxiu.  

Palou vist per Salvador Llobet.  

Fins al 26 de novembre

Museu de Granollers 

Afinitats. Permanent 

Retorn a Granollers del retaule gòtic 

de Sant Esteve. Fins al març de 2021

Arqueologia d'un inventari.  

Vida i política dels objectes de la 

salvaguarda a Granollers 1936-

2021. Fins al 26 de setembre

El Modernisme i les flors.  

Fins al 9 de gener

Museu de Ciències Naturals

Tu investigues! Permanent

Invertebrats. Sala permanent

Flors del Montseny.  

Fins al 26 de setembre

Biblioteca Can Pedrals

Agenda 2030 Granollers. Una 

dècada d'accions per a les persones 

i el planeta. Fins al 27 de setembre

LES FRANQUESES

DISSABTE, 25

18 h Teatre Auditori de Bellavista

Cicle d'Espectacles Infantils i Familiars. 

El monstre de colors

DIUMENGE, 26

12 h Sala polivalent de l'Espai Can Prat

Taller de defensa personal per a dones, 

organitzat pel SIAD

10 h Gra. Equipament juvenil

Alfabetització digital: Fem el currículum 

amb el programa Canva

16 h Arxiu Municipal

Obrim les cartes de la postguerra. Taller 

de descripció de correspondència

17.30 h Museu de Ciències Naturals

La vida dins d'un formiguer i visita 

guiada a la sala d'invertebrats.  

A partir de 8 anys

19 h Sala Francesc Tarafa

Només el gran desert dels teelegrames 

muts. Espectacle inaugural del curs 

de les biblioteques, amb Blanca Llum 

Vidal, Tònia Passola i Laura Pastor.  

Dins l'Any Felícia Fuster
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