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EN PORTADA

Granollers és considerada 

una àrea amb mercat 

d'habitatge tens, 

cosa que permet aplicar 

la llei 11/2020 i contenir 

així el preu màxim 

dels arrendaments

Els preus dels lloguers d'habitatge 

a Granollers s'han reduït aquest 

any un 2,9% respecte a l'any pas-sat –�ins als 665 euros de mitja-na–, mentre que a les Franqueses s'han incrementat un 5,1% –�ins als 674 euros–. Granollers té els 
preus del lloguer regulats per llei, ja que la ciutat és considerada una àrea amb mercat d'habitatge tens. Aquesta és una condició per poder aplicar la llei catalana 11/2020, una normativa vigent des del se-tembre de l'any passat que busca moderar el preu dels lloguers en determinades zones que, per les seves característiques, no garan-
teixen tenir habitatges a un preu accessible.La Generalitat declara mercat d'habitatge tens als municipis que ho sol·liciten i que compleixen tres 
requisits: que el preu dels lloguers tingui un creixement sostingut clarament superior a la mitjana 
catalana, que els arrendataris des-tinin més d'un 30% dels ingressos al lloguer, i que el preu hagi pujat en cinc anys tres punts més que l'IPC català. En aquests casos, la 
llei obliga a congelar o abaixar el preu dels lloguers de manera que 
els nous contractes no superin l'índex de preus de la Generalitat, 

índex, un pis de 60 metres qua-
drats en bon estat, situat en una primera planta i construït entre 1979 i 2007, amb ascensor, sense mobles i amb certi�icació energèti-ca D, hauria de costar 616 euros al carrer Pla de Baix, a Can Bassa; 577 euros a la plaça Jaume I, al Lledo-ner; i 701 euros al carrer Barcelo-na, al centre. El mateix pis a la car-retera de Ribes de les Franqueses podria costar uns 705 euros, tot i 
que en aquest cas la llei no hi obli-ga perquè les Franqueses no és una àrea amb mercat d'habitatge tens. Al Vallès Oriental, només Grano-llers ha format part d'aquest llistat �ins ara –el consistori va demanar al juliol la renovació–, i aquest oc-tubre també s'hi afegiran Mollet del Vallès, Cardedeu i la Garriga. Segons l'Agència de l'Habitatge de 

Catalunya, aquesta declaració és per a un màxim de cinc anys, tot i 
que "periòdicament es faran les 
revisions pertinents per com-
provar si encara es compleixen 
els criteris per considerar el 
municipi àrea de mercat tens". 
Un descens encara insuficientA Catalunya, el descens mitjà dels preus als municipis regulats –61 �ins ara– ha estat del 5,5%, men-
tre que als no regulats ha estat del 2,7%. El Sindicat de Llogateres atribueix la davallada a la regulació de preus, tot i que altres veus del sector immobiliari consideren que encara és aviat per extreure'n con-clusions, ja que el mercat es manté afectat per la crisi de la Covid-19. 

Els lloguers
baixen un 3%

Així, segons el Sindicat de Lloga-
teres, les persones que han signat contractes l'últim any als municipis regulats paguen una mitjana de 44 euros mensuals menys, equivalent a 528 euros menys a l'any. El sindi-cat recorda que l'incompliment de la norma pot comportar multes als arrendadors d'entre 3.000 i 90.000 euros, si bé lamenta que l'últim any només s'han imposat 11 multes a tot el país. "Això fa que la regula-
ció no tingui tots els efectes po-
sitius que hauria de tenir", diuen des del sindicat. "Els preus hauri-
en de baixar més del que ho han 
fet realment".Mònica Oliveres, regidora d'Ha-
bitatge de Granollers, considera que encara és aviat per fer una valoració de l'efectivitat de la llei, si bé a�irma que la seva mateixa existència ja és positiva. "És bo 
que comenci a haver-hi cultura 
política i legislativa per mode-
rar els preus dels llogers", diu Oliveres. "La situació d'escalada 

de preus demanava a les admi-
nistracions que actuessin i que 
no s'inhibissin en la regulació 
dels lloguers, que han de ser 
una opció assumible i transita-
ble per a la gent". Oliveres també considera que cal avançar més en la disposició d'habitatge públic –l'Ajuntament s'ha marcat l'objec-tiu de tenir-ne 140 a la ciutat els pròxims anys–, i que caldrà anar corregint la llei vigent perquè els preus continuen sent elevats.  Malgrat la reducció de preus de l'últim any a la ciutat, el preu mitjà d'un lloguer és ara un 25,2% més elevat que fa només cinc anys: dels 531 euros del 2016 als 665 euros del 2021. ❉ X.L.

IL·LUSTRACIÓ: PAU FARELL (@PEUFARCELL)

Tot i el moderat descens 

de l'últim any, els preus 

mitjans són ara un 25,2% 

més alts que fa cinc anys

que marca un màxim i un mínim a partir de criteris com els metres quadrats, la ubicació i l'estat de l'immoble, entre d'altres. Amb tot, la llei també recull altres condicio-nants, com l'exempció dels arren-dadors a congelar el preu si són propietaris amb baixos ingressos, o el seu dret de superar �ins a un 20% l'índex de preus si fan obres de millora a l'habitatge. La regulació de rendes es marca a partir d'aquest índex de referència 
–un indicador de consulta pública que permet conèixer una estima-ció del preu mitjà del metre qua-drat de lloguer en una zona i amb unes característiques de�inides–. El determina l'Agència de l'Habitat-
ge de Catalunya i es calcula sobre 

les dades de l'habitatge, tenint en compte també el preu dels lloguers anteriors pel mateix immoble. Així, per exemple, segons aquest 
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L'Ajuntament vol que qui més residus 
generi més pagui de taxa d'escombraries
L'Ajuntament de Granollers vol 
assimilar la gestió dels residus 
"a altres coses tan quotidianes 

com la llum i l'aigua, en què es 

paga una part fixa i una altra 

que té a veure amb el consum", 
explicava la regidora de Serveis, 
Andrea Canelo, dimarts al ple mu-
nicipal, en què s'aprovava inicial-
ment la licitació del contracte de 
recollida de residus i neteja viària, 
que té en compte aquest criteri 
del pagament per generació i que 
ha de seleccionar l'empresa que 
durant 10 anys –no prorroga-
bles– durà a terme el servei amb 
un pressupost total de 51.997.153 
euros –33.862.036  per a la nete-
ja viària (anualment, 3.386.204) 
i 18.135.117 per a la recollida de 
residus (1.813.512 euros a l'any).

A banda de treballar per fer 
efectiu el pagament per generació 
a mitjà termini, el nou contracte 
ampliarà la neteja viària en fes-
tius i als polígons industrials, així 
com preveu incrementar la reco-
llida selectiva i reduir la fracció 
de resta. "Introdueix tecnologia 

per buscar la combinació de 

sistemes per millorar la neteja 

i recollida", indicava Canelo, qui 
posava d'exemple el sistema por-
ta a porta de totes les fraccions en 
la recollida de residus comercials 
(excepte el vidre), els contenidors 
de càrrega lateral al carrer i una 
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dotzena de plataformes mòbils a 
l'illa de vianants, així com el servei 
gratuït i a demanda de recollida 
de mobles i voluminosos s'endre-

çarà per barris, cada dia a un lloc 
diferent. El contracte també inclou 
l'adquisició de nova maquinària i 
més hores de servei. Una de les no-

vetats més evidents és que preveu 
també la retirada d'oli domèstic, 
amb diversos punts a la ciutat per 
desar-lo. Per a Canelo, el nou con-
tracte avançarà cap als objectius 
de desenvolupament sostenible 
(ODS), amb "un increment de la 

recollida selectiva i reducció del 

rebuig, i un pagament més just 

del servei ajustant-lo a allò que 

realment generem". En aquest 
sentit, Canelo assegurava que se 
cercarà "la millor tecnologia per 

tancar els contenidors i saber 

quants cops s'obren".
El portaveu de Junts, Àlex Sas-

tre, recordava que el seu grup ja 
defensava el pagament per gene-
ració en l'anterior mandat i cele-
brava "aquest canvi de paradig-

ma. Si l'Ajuntament ha de pagar 

un cànon a l'Agència de Residus, 

és just que qui hi contribueixi 

més pagui més". Sastre també 
agraïa que s'incorporin elements 
de control i seguiment del con-
tracte més exhaustius, un aspec-
te que la portaveu d'ERC, Núria 
Maynou també destacava, tot i que 
li "grinyola que el seguiment es 

delegui a la junta de govern". 
Maynou també demanava que les 
modificacions com la recollida 
d'oli i el pagament per generació 
"s'accelerin, perquè no es pre-

veuen a curt termini, i es calen-

daritzin". També la representant 

Promoure l'asil d'afganesesEl Museu compra l'obra que hi va pintar Viaplana
El plenari va aprovar unànimament una moció, 
iniciativa del PSC i ERC, sobre l'acollida de les dones 
que fugen de l'Afganistan. L'Ajuntament reclama a 
l'Estat que transfereixi a la Generalitat els recursos 
econòmics per fer els acolliments amb garanties.

El ple va donar llum verda per unanimitat per modificar el
pressupost del Patronat del Museu de Granollers per tal que pugui
adquirir l'obra de gran format que el reconegut artista granollerí 
Vicenç Viaplana va pintar in situ l'any passat i que ha exposat enguany 
amb el títol de Submergències. La peça s'ha adquirit per 44.000 euros.

SOCIETAT

Sobre percepcions i xifres

Tots els grups municipals estaven d'acord en les mancances de l'anterior 
contracte d'adjudicació del servei, que actualment presta l'empresa Talher. 
Amb tot, el regidor de Cs Juanma de Vargas reconeixia que "no conec 

cap lloc on no es critiqui la neteja dels carrers", i considerava que "no hi 

ha pressupost que asseguri una ciutat neta si hi ha ciutadans incívics". 
Per això demanava més campanyes de sensibilització i multes per a qui 
tingui comportaments incívics. De fet, tota l'oposició posava sobre la taula 
les mancances del servei actual i com ho pateix la ciutadania. En aquest 
sentit, Canelo passava "de les percepcions a les dades" i assegurava  
que Granollers inverteix 45 euros anuals per habitant en neteja, mentre 
que la mitjana de les ciutats de la província d'entre 50.000 i 80.000  
habitants és de 42 euros. "I el nou contracte, que preveu un increment  

de 240.000 euros, suposarà una inversió de 50 euros anuals per ciutadà".

arxiu n L'actual contracte del servei de ne·
teja i recollida d'escombraries, que 
presta l'empresa Talher des de 2017, 
s'acabava aquest octubre, després 
d'una primera pròrroga pactada a 
principis d'any. Per donar temps a la 
tramitació i adjudicació del nou con·
tracte, l'Ajuntament aprovava dimarts 
una segona ordre de continuïtat del 
servei des de l'1 de novembre de 2021 
i  fins al 31 de maig de 2022 amb les 
mateixes prestacions del contrac·
te vigent i per un import de 2.923.974 
euros pel període de 7 mesos. Canelo 
explicava que suposa un increment de 
la despesa, per fer front a l'1,86% d'in·
crement de sous de la plantilla previst 
per al 2022, segons el seu conveni col·
lectiu, així com l'increment del 25% del 
cost del gasoil i dels costos del sub·
ministrament elèctric, i "la regulació 

dels costos del propi contracte, per 

reparacions per envelliment dels ve-

hicles", deia Canelo. A més, també s'ha 
contractat una bossa de 600 hores de 
servei a demanda per cobrir les neces·
sitats del Mundial d'Handbol Femení al 
desembre, i els contenidors de rebuig i 
el 50% dels d'orgànica s'incorporaran 
al patrimoni de l'Ajuntament per per·
metre una fàcil transició entre Talher i 
el contractista entrant.

UNS 2,9 MILIONS PER 
A LA PRÒRROGA FINS 
AL MAIG AMB TALHER

de GxI - Primàries, Mònica Ribell, 
considerava que "posposar el pa-

gament per generació al proper 

mandat és un error".  m.e.
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Divendres, 1 d’octubre · 19.30 h
Plaça de la Porxada · Granollers 

Amb:
JORDI PESARRODONA
PRESENTACIÓ DE TESTIMONIS REPRESALIATS

ELS ADVOCATS: MARINA ROIG, advocada del procés 
i DAVID ARANDA, advocat d’Alerta Solidària

ACTUACIÓ DEL DUET BALLAVEU

COL·LABORACIÓ DE LA PERIODISTA SÒNIA CASAS 
(revista Sapiens)

RECUPEREM ELS CARRERS, RECUPEREM L’1 D’OCTUBRE

Nou pas del consistori per fer una 
nova concessió del servei de sub-
ministrament d'aigua a Granollers, 
un cop finalitzat el contracte de 
20 anys amb Sorea, que ha calgut 
prorrogar fins al 27 d'abril de 2022, 
quan el govern municipal preveu 
haver pogut adjudicar el servei.

De moment, dimarts donava la 
memòria de l'estudi sobre els mo-
dels de gestió per aprovada, ja que 
no s'hi ha presentat cap al·legació, 
i procedia a aprovar inicialment 
l'estudi de viabilitat econòmic i fi-
nancer del servei, un pas previ a la 
licitació segons la Llei de Contrac-
tes. L'estudi s'ha elaborat plante-
jant un escenari de 20 anys de con-
cessió i "en base a una hipòtesi 

conservadora, que no preveu ni 

més abonats ni més consum", 
explicava el regidor de Transició 
Energètica, Juanma Segovia, qui 
apuntava que si augmentessin 
aquests factors també "tindríem 

més capacitat inversora".
Precisament també es posaven 

sobre la taula els avantprojectes 

L'AJUNTAMENT APROVA L'ESTUDI DE VIABILITAT ECONÒMIC I ELS AVANTPROJECTES PER A LES INVERSIONS NECESSÀRIES PER A LA IMPLANTACIÓ DE LA CONCESSIÓ

El govern prepara un contracte 
del servei d'aigua a 20 anys

per a les inversions necessàries per 
implantar la concessió, que preveu 
tres línies d'actuació. D'una banda, 
el consistori planteja la renovació 
de la xarxa de subministrament 
per valor de 2.180.000 euros amb 
la substitució dels trams de cano-
nada on es concentren un nombre 
major d'avaries –com a Can Mònic, 
la carretera de Canovelles, els car-
rers Isaac Albéniz, Juan de la Cierva, 
Corró, Colòmbia, Nicaragua i la bai-
xada del dipòsit de substitució de 
Puig de les Forques–. En segon lloc, 
es preveu la substitució dels grups 
de pressió, col·lectors d'entrada i 
sortida i dels comptadors del dipò-
sit de Coll de la Manya per un valor 
de 182.000 euros. I, finalment, es 
contempla una inversió d'1,7 mi-
lions per a la implantació d'un sis-
tema de telelectura en els 17.002 
comptadors que tenen més de 12 
anys d'antiguitat. Segovia explica-
va que aquestes actuacions es pre-
veuen entre els 2 i 3 primers anys 
de la concessió, però que n'hi haurà 
d'altres al llarg dels 20 anys, ja que 

"s'aniran incorporant nous pro-

jectes de renovació depenent de 

les necessitats i urgències", i es 
contempla una taxa del 5% de re-
novació anual de comptadors. "Les 

inversions aniran a càrrec d'un 

cànon variable que estimem del 

8,8% dels ingressos previstos". 

Fibrociment enterrat
Granollers té més d'un 40% de 
canonades de la xarxa d'aigua de 
fibrociment, i renovar-les i reti-
rar-les té un cost proper als 20 
milions d'euros. Per això, el consis-
tori proposa començar per les més 
malmeses i deixar enterrades les 
canonades substituïdes. "Retirar 

totes les canonades de fibroci-

ment suposa encarir el cost en 

10 milions d'euros i, si la cano-

nada no es toca no hi ha risc per 

a la salut", assegurava Segovia.
Les propostes de l'equip de go-

vern van ser aprovades amb els vots 
contraris d'ERC i Primàries, que la-
mentaven que no s'hagués obert el 
debat del model de gestió a la ciu-

En marxa la recollida de signatures

La Plataforma per l'Aigua engegava la setmana passada la campanya de 
recollida de signatures per poder instar a fer una consulta sobre el model 
de gestió dels serveis. La plataforma ha de presentar 6.742 signatures  
per fer una consulta referendària, de manera que està recollint firmes per  
mitjà de taules informatives i també amb voluntaris que cerquen suports.

plataforma per l'aigua

tadania. "L'informe no justifica 

que la concessió sigui clarament 

millor ni que hi hagi tanta dife-

rència econòmica amb la gestió 

directa", deia la republicana Núria 
Maynou, mentre que el portaveu de 
Junts, Àlex Sastre, considerava que, 
"tenint en compte la situació ac-

tual per la desinversió en aquest 

àmbit durant anys, aquest model 

és la forma menys lesiva als inte-

ressos de la ciutadania".
"En una societat madura, la ciu-

tadania ha de poder decidir quin 

model vol durant 20 anys", insis-
tia Mònica Ribell, a qui el portaveu 
del PSC, Jordi Terrades, responia: 
"No abandonarem les nostres 

responsabilitats, per molt que 

les decisions puguin ser comple-

xes. Tenim l’autoritat moral i po-

lítica per prendre-les".  m.e.
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"Els propers mesos són fona-

mentals. Viurem uns anys de 

canvi històric en matèria fer-

roviària, sanitària i ambiental".
Aquesta va ser la conclusió de l'al-
calde, Josep Mayoral, després de 
les 3 hores i quart del debat del ple 
de l'estat de la ciutat de dijous pas-
sat. I precisament les dades demo-
lidores de la pandèmia van obrir 
el ple: 174 persones de Granollers 
mortes arran de la Covid-19 i cen-
tenars que arrosseguen seqüel·les, 
més de 8.500 persones infectades, 
2.038 pacients a l'Hospital, dels 
quals 375 a l'UCI, més de 200.000 
vacunes administrades al Palau 
d'Esports i 110.000 PCR i tests 
d'antígens a l'atenció primària. 
Tot plegat evidencia el col·lapse 
del sistema sanitari dels darrers 
anys, i "l'infrafinançament sani-

tari que va patir el Vallès Orien-

tal fins al 2004 i que fa que avui 

encara siguem un dels territoris 

amb menys llits per càpita". Amb 
tot, Mayoral destacava com s'està 
revertint la situació amb l'entra-
da en funcionament a finals d'any 
del nou edifici sanitari del carrer 
Girona, i de l'ampliació de l'UCI 
de l'Hospital, així com l'inici de les 
obres del nou edifici polivalent del 
mateix Hospital i la previsió d'una 
segona fase –"ens consta que la 

Generalitat hi està treballant"– 
i el nou centre de radioteràpia. A 
més dels nous 30 llits de malalts 
mentals de mitjana durada "les 

properes setmanes".
L'oposició també destacava 

aquest canvi radical del panora-
ma sanitari, però en qüestionava 

"Vénen anys de canvis històrics
en salut, medi ambient i ferrocarril"
Els futurs nous equipaments sanitaris i la gestió 

de l'Hospital marquen bona part del debat

El govern diu que té "via oberta amb la ministra" 

per concretar calendari per al cobriment de la via

El Mundial, una

oportunitat a la ciutat

Cerca d'acords amb el tercer sector 

per construir 140 pisos de lloguer

Tots els grups municipals van in-
sitir en l'oportunitat que suposarà 
el Mundial d'Handbol Femení que 
se celebrarà al desembre, perquè 
"se'n beneficiï el teixit econò-

mic, s'hi impliqui la ciutadania 

i es posi al centre el paper de la 

dona a la societat". El republicà 
Pau Llobet aputava el lema Dona, 

esport i Països Catalans, mentre 
Mayoral assegurava que hi haurà 
presència dels equips femenins de 
tots els esports de la ciutat.

Mayoral també va anunciar que l'Ajuntament està buscant acords 
amb entitats del tercer sector per cedir-los terrenys municipals per 
a la construcció de 140 habitatges nous de lloguer assequible els 
propers anys. En matèria d'habitatge, l'alcalde també va recordar 
que està en marxa la promoció municipal de 17 habitages a la Font 
Verda i que es pretén obrir una nova oficina de rehabiltiació. A més, 
"caldrà continuar mediant per evitar desnonaments i recla-

mant una legislació a favor de les persones", deia.

ajuntament

SESSIÓ A LA SALA DE PLENS  El mateniment d'aforaments i distàncies a l'espai va fer que no hi hagués públic

POLÍTICA  L'ALCALDE MAYORAL FIXA SIS EIXOS DEL FULL DE RUTA DEL GOVERN EN EL PLE DE L'ESTAT DE LA CIUTAT, CELEBRAT DIJOUS PASSAT

ESDEVENIMENTS

HABITATGE

GENT GRAN

"Cal repensar la 

residència encara 

que trigui més anys"

Tots els grups municipals van es-
tar d'acord en què cal més oferta 
i places d'FP a la ciutat, un tema 
en què va insitir especialment el 
grup de Primàries, que proposa 
més graus sanitaris i un campus.

EDUCACIÓ

Acord que cal més 

oferta i places d'FP 

Segons el portaveu del PSC i re-
gidor d'Hisenda, Jordi Terrades, 
el teixit industrial de la ciutat ha 
aguantat la crisi de la Covid i el 
comercial ha remuntat, de ma-
nera que s'han obert més boti-
gues de les que van tancar. "Els 

índexs de recuperació econò-

mica a Granollers són més 

ràpids del que esperàvem", 
deia Terrades. El regidor de Cs 
Jorge Pavón demanava ajuda a 
les iniciatives empresarials.

ECONOMIA

El teixit industrial

ha aguantat i el 

comercial remunta

Davant la insistència de l'oposi-
ció sobre l'aturada en el projecte 
de la residència de gent gran del 
carrer Tetuan, Mayoral assegu-
rava que s'està repensant, "pen-

sant més en termes de convi-

vència que en termes d’estada, 

i en condicions laborals dignes 

per a una atenció digna", deia, 
i assegurava que Granollers im-
pulsa un altre model de residèn-
cies al país, que farà que es trigui 
a construir l'equipament "un 

any més o dos, no ho sé".

la gestió. Junts i ERC demanaven 
repensar el patronat de l'Hospi-
tal, un ens que Àlex Sastre consi-
derava que cal professionalitzar i 
Núria Maynou trobava opac, "que 

no té ni representació dels tre-

balladors i no dibuixa una línia 

clara entre allò públic i allò pri-

vat". Mayoral considerava que no 
és el moment i defensava la ges-
tió sanitària a la ciutat: "Cap ad-

ministració posa 100 milions 

d'euros sobre la taula si no té 

confiança en qui ho gestiona. 

Un cop aconseguits els recur-

sos, ara toca executar les obres 

i posar en marxa els equipa-

ments. Per rellegir la Fundació 

Hospital Asil primer cal estabi-

litzar el servei", considerava.
Mayoral centrava el debat en 

sis eixos de futur. A banda de la 
cura a les persones, també desta-
cava les energies netes i recorda-
va actuacions com les plantes de 
biomassa i les plaques fotovoltai-
ques en edificis municipals, així 
com més carrers de prioritat per 
a vinants i les rampes mecàniques 
de la Font Verda, "que treballem 

perquè es puguin moure amb 

energia solar". 
En aquest àmbit recordava la im-

portància del transport ferroviari, 
amb el desdoblament de l'R3, així 
com insitia a reivindicar una con-
nexió entre Granollers i Sabadell, 
"que ja es perfila", i augmentar la 
freqüència de pas de l'R8.

A més, destacava els passos per 
a la futura central intermodal de la 
Llagosta, que permetrà l'allibera-
ment d'espai de l'estació de merca-
deries, i desenvolupar el planeja-
ment de la Bòbila, en què Mayoral 
assegurava que s'està treballant, i 
que està vinculat al projecte de co-
briment de la via, un tema que Sas-
tre li retreia com "un projecte que 

ha planat de forma latent des 

de fa anys sense concretar-se". 
Ara, però, Mayoral assegurava que 
és viable i que té "via oberta de 

negociació amb la ministra per 

concretar un calendari els pro-

pers mesos". "El departament 

d'Urbanisme de Mònica Oliveres 

ha refet tot el front urbà que és 

titularitat d'Adif i ha demostrat 

que avui tornen a quadrar els 

números. I Adif ha refet el pro-

jecte de cobertura i, com que 

han canviat les tècniques de 

construcció, surt una mica més 

barat", detallava. Tot plegat, per-
metria la reforma urbana del font 
del carrer Esteve Terrades i la con-
nexió de la Font Verda i el centre 
ampliant el parc.

De fet, el tercer eix que posava 
sobre la taula era el de l'espai pú-
blic de qualitat –centrat en aquests 
plantejaments i en la reurbanitza-
ció de la plaça Barangé–, seguit de 
l'educació i creativitat, la ciutat ac-
tiva i atractiva,  i la governança amb 
la gent i el treball en xarxa. Precisa-
ment, Primàries demanava establir 
amb la ciutadania "un debat real, 

àgil i efectiu"; Junts convidava el 
PSC a "abandonar l'unilateralis-

me, sobretot en planificació ur-

banística", i ERC retreia al govern 
"que no escolta o no ha volgut es-

coltar prou", en temes com la ges-
tió de l'aigua i les propostes per als 
fons Next Generation. i montse eras
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L'Hospital de Granollers renovarà l'equip de 

ressonància magnètica gràcies a una sub-

venció del Servei Català de la Salut d'1,4 mi-

lions. Amb motiu de les obres de renovació 

del servei, dilluns s'instal·lava un camió amb 

una ressonància provisional al costat de 

l'entrada de l'edifici d'atenció ambulatòria.

A l'Hospital se li ha atorgat una subvenció 

destinada al cofinançament d'inversions en 

renovació d'equipaments sanitaris i aparells 

mèdics en el marc del programa específic 

de suport a la renovació tecnològica (PERT) 

promogut pel Servei Català de la Salut. La 

subvenció permetrà renovar diferents equi-

paments per un import de 2,5 milions d'eu-

ros. Amb la subvenció d'1,4 milions la majo-

ria d'equipaments que es renovaran són els 

del Servei de Diagnòstic per la Imatge (SDI). 

El primer equipament que es renovarà serà 

el de ressonància magnètica (RM), ja que se 

n'instal·larà un de 3 tesles –de millor qualitat 

i menor durada que l'actual d'1,5 tesles–.

Així, el camió serà al costat de l'entrada 

de l'edifici d'atenció ambulatòria per tal de 

mantenir el servei durant els dos mesos que 

s'estarà treballant en la nova instal·lació. i

Un camió acull les ressonàncies

xavier solanas

CAMIÓ  L'espai per a ressonàncies s'instal·lava dilluns davant d'atenció ambulatòria

SALUT  SUBVENCIÓ PER RENOVAR ELS EQUIPS DE DIAGNÒSTIC DE LA IMATGE

El nombre d'ingressats positius de Covid-19 

a l'Hospital de Granollers fa setmanes que 

va a la baixa i s'està estabilitzant en menys 

d'una desena de persones. De fet, segons les 

dades de la Fundació Privada Hospital Asil 

de Granollers aquest dimecres hi havia 8 ca-

sos de coronavirus positius, un menys que 

els reportats dimecres passat.

A més, a diferència de la setmana passada, 

en aquesta no s'ha produït cap defunció, de 

manera que la xifra de morts acumulades al 

centre des de l'inici de la pandèmia el març 

de l'any passat es manté en 310.

La situació a la Unitat de Cures Intensi-

ves (UCI) també ha millorat substancial-

ment, així que els malalts Covid ocupen 4 

places –una menys que la setmana passa-

da–. Pel que fa al total de pacients de l'Hos-

pital –amb altres patologies– que reque-

reixen cures intensives, sí que s'ha produït 

un augment, ha que la setmana passada 

n'eren 13 i ara, malgrat que els pacients 

Covid van a la baixa, n'hi ha 17.

D'altra banda, l'Hospital des de març de 

2020 ha donat 1.934 altes a malalts que 

havien ingressat per Covid-19, de les quals 

9 han estat aquesta darrera setmana, una 

xifra similar als 7 dies anteriors.

Repunt de la velocitat de contagi
La situació epidemiològica arreu del país 

ha millorat moltíssim en les darreres set-

manes. Amb tot, a Granollers, segons les 

dades del Departament de Salut, s'ha de-

tectat un rebrot en la velocitat de contagi 

(Rt), que en una setmana ha passat de 0,50 

a 1,95 –cada contagiat encomana el coro-

navirus a dues persones–. En canvi, a les 

Franqueses i al conjunt de la comarca, l'Rt 

segueix al voltant del 0,8, un pèl més baix 

que la mitjana catalana (0,93).

Així, el risc de rebrot es manté a 13 a 

Franqueses (molt baix), i a Granollers es 

duplica i arriba a 59, una xifra similar a la 

del conjunt del país (60) i lleugerament su-

perior a la del Vallès Oriental (40).

L'índex d'incidència acumulada a 7 dies 

(IA7) –casos confirmats–, continua sent 

inferior a Granollers (19,01 persones per 

cada 100.000 habitants) que en el conjunt 

de Catalunya (29,90). I a les Franqueses és 

excepcionalment baix: 9,93. i m.e.

El nombre d'ingressos per 

Covid s'estabilitza a la baixa

AQUESTA SETMANA L'HOSPITAL HA DONAT 9 ALTES I NO S'HI HA PRODUÏT CAP MORT

LES FRANQUESES. El grup de veïns de les Fran-

queses que a començaments de setembre va 

iniciar una recollida de signatures per recla-

mar al Departament de Salut un millor funci-

onament del centre d'atenció primària (CAP) 

de Corró d'Avall, tant del servei de pediatria 

com de medicina general, va lliurar dimarts a 

l'Ajuntament 662 firmes amb la intenció que 

el consistori les faci arribar al Departament 

de Salut. Els veïns també han exposat la seva 

petició al Síndic de Greuges i es reuniran prò-

ximament amb la directora del Servei d'Aten-

ció Primària del Vallès Oriental per abordar 

la qüestió. Concretament, els veïns demanen 

que es restitueixi el servei de pediatria i me-

dicina general al CAP, "que és el centre de 

referència dels 11.000 habitants a Corró 

d'Avall, Corró d'Amunt, Llerona i Marata", 

recorden, i reclamen tornar a les visites pre-

sencials i a la "normalitat" del CAP, "tornar 

a gaudir d'un servei assistencial accessi-

ble i de qualitat".

El Departament de Salut assegura que 

aquest octubre el CAP de Corró d'Avall tor-

narà a oferir visites d'infermeria pediàtrica 

i de pediatre, "com abans de l'agost", tot 

i admetre que l'equip de pediatria és com-

partit amb Bellavista.   x.l.

662 firmes a Salut per recuperar

l'atenció presencial al CAP de Corró

La Taula de Salut Mental de Granollers ha obert les inscripcions –a través d'entrapolis.com– 

per a la Caminada Solidària per la Salut Mental, que es farà pels voltants de la ciutat el diu-

menge 17 d'octubre. En aquesta edició hi haurà dos recorreguts, un de familiar per poder 

fer amb infants, de 4 quilòmetes, i un altre de popular de 8. Enguany es farà també una 

caminada itinerant, on al llarg del recorregut hi haurà sorpreses que han preparat les en-

titats que formen part de la Taula. A més, els 300 primers inscrits tindran l'obsequi d'una 

samarreta commemorativa gràcies a la col·laboració de l'empresa Sirsa. Per evitar les aglo-

meracions, l'organització ha marcat quatre horaris de sortida. El recorregut llarg sortirà de 

la plaça Maluquer a les 10 h, 10.15 h i 10.30 h; i el traçat curt a les 10.45 h des de la mateixa 

plaça. L'última edició de la caminada, el 2019, va aplegar més de mig miler de participants.

D'altra banda, amb motiu del Dia Mundial de la Salut Mental –el 10 d'octubre–, l’asso-

ciació de familiars per la salut mental del Vallès Oriental Daruma convoca cada any un 

concurs de cartells per triar el que s’utilitzarà per difondre les activitats de l'any següent 

organitzades per la Taula de Salut Mental. En aquest sentit, la Biblioteca Can Pedrals acull, 

del 4 al 17 d'octubre, una exposició dels cartells presentats pel Dia Mundial de la Salut 

Mental del 2021.

Caminada per la Salut Mental, el dia 17
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Personalitzat

1.

Complements 
alimentaris a base 
d’Extractes de 
Plantes Naturals

3.

Seguiment 
Setmanal 
GRATUÏT 
per part de la 
teva assessora 
NaturHouse

2.

@beanaturhousegranollers

@dietistanaturgranollers

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

Demana cita al teu centre NaturHouse de Granollers

93 879 00 67        615 66 51 59

C. Roger de Flor, 93 · Granollers 

SI VOLS 
ESTAR EN 
EL TEU 
PES IDEAL,

LA SOLUCIÓ EFICAÇ I NATURAL PER A LA PÈRDUA DE PES

El Departament de Territori de la 

Generalitat ha licitat, per un im-

port de 9,6 milions d'euros, les 

obres per reordenar els accessos 

a Granollers per la C-17 i cons-

truir un nou enllaç que connecti 

els polígons de la Font del Ràdium, 

a Granollers, i Can Montcau, a Lli-

çà d'Amunt. L'obra, que es preveu 

que comenci l'any que ve, pretén 

millorar la funcionalitat i seguretat 

de la carretera i potenciar l'activi-

tat econòmica dels dos polígons.

Així, les obres ara licitades su-

posaran una nova connexió a l'al-

tura del polígon de Can Montcau, a 

Lliçà d'Amunt, amb la construcció 

d'un semienllaç que permeti els 

moviments del sentit Vic cap al po-

lígon i del polígon cap a Barcelona, 

ja que la resta de moviments es 

faran mitjançant l'enllaç existent 

amb la BV-1234 (carretera entre 

Lliçà d'Amunt i Granollers) i els vi-

als de connexió del polígon.

Aquest semienllaç estarà format 

per una rotonda de nova cons-

trucció al costat dret de la C-17, 

una rotonda existent en el costat 

esquerre, i un nou pas sota l'au-

tovia per connectar-les. La nova 

rotonda tindrà un diàmetre de 40 

metres i el nou pas inferior tindrà 

una longitud de 32,5 metres.

incorporació des del polígon a la 

C-17 en sentit Barcelona es podrà 

fer tant per mitjà del nou enllaç 

com de l'existent a la ronda Sud.

Els treballs, que tenen un termi-

ni d'execució de 22 mesos, es com-

plementaran amb elements per 

facilitar el drenatge, la construcció 

de diversos murs, les tasques de 

senyalització vertical i horitzontal, 

la instal·lació de barreres de se-

guretat, l'estesa de la canalització 

per a xarxa de telecomunicacions, 

l'enllumenat led de l'enllaç de Can 

Montcau i el nou vial bidireccional 

de la Font del Ràdium, així com la 

instal·lació d'una pantalla acústica 

en sentit Vic a l'altura del veïnat de 

can Franquesa.

També s'eixamplarà la C-17 

amb un tercer carril addicional 

per sentit, entre l'enllaç existent 

amb la C-352 (ronda Sud) i el nou 

de Can Montcau, per facilitar les 

incorporacions i sortides entre 

els dos enllaços, i s'anul·laran les 

connexions directes de la C-17 

amb els vials d'accés a la Font del 

Ràdium. La incorporació des del 

polígon a la C-17 en sentit Vic es 

farà mitjançant l'enllaç de la ronda 

Sud, i l'entrada des de la C-17 en 

sentit Vic cap al polígon a través 

del nou enllaç de Can Montcau i un 

nou vial bidireccional que connec-

tarà amb el polígon. Finalment, la 

Dimecres van començar les obres 

al camí de Can Rei a Palou per tal 

de reconduir les aigües pluvials 

que col·lapsen el pont de la via del 

tren i així evitar que es produeixin 

inundacions en dies de fortes plu-

ges. Els treballs consistiran en la 

neteja de les cunetes, a banda i ban-

da del camí de Can Rei, la creació 

de canals de formigó a les diferents 

cruïlles i l'enderroc de les canals 

existents per construir-ne de no-

ves amb més capacitat de cabal per 

a una millor evacuació de l'aigua 

de pluja. Les obres tenen una dura-

da prevista de 10 setmanes. Es po-

drà circular pel tram afectat en tot 

moment. El pont i els camins adja-

cents estaran sempre oberts, amb 

algunes afectacions puntuals. 

Obres al camí de Can Rei 
per evitar inundacions

GOOGLE

CARRETERES ELS TREBALLS COMENÇARAN L'ANY VINENT I DURARAN 22 MESOS LES REFORMES A PALOU VAN COMENÇAR DIMECRES

Territori destina 9,6 milions
als enllaços de Font del Ràdium
i Can Montcau amb la C-17

PUNT D'ACCÉS  Alguns dels actuals a Font del Ràdium quedaran anul·lats

Granollers Pedala celebrava diven-

dres l'anomenat Park(ing) Day, una 

acció de sensibilització que trans-

forma temporalment places públi-

ques d'aparcament de cotxes en 

parcs, jardins i altres formes d'es-

pai públic. “L'objectiu és reivin-

dicar un model de ciutat centrat 

en les persones i en el medi am-

bient, capaç de donar resposta 

a l'emergència climàtica”, expli-

quen des de l'entitat. La iniciativa 

va començar a San Francisco l'any 

2005 i s'ha escampat per moltes 

ciutats d'arreu del planeta. D'altra 

banda, diumenge organitzava una 

pedalada per donar a conèixer els 

aparcaments segurs per a bicis que 

s'estan instal·lant a la ciutat. 

MOBILITAT DIUMENGE VA FER UNA RUTA PER CONÈIXER ELS NOUS APARCAMENTS DE BICIS

Granollers Pedala proposa transformar 
espais d'aparcament en places públiques

XAVIER SOLANAS

PARK(ING) DAY  Granollers Pedala va dur a terme l'acció divendres

AJUNTAMENT

CAN REI  Aquest vial de Palou acumula aigua en dies de forts aiguats

La cruïlla de la carretera de Cànoves
i el carrer Céllecs, plataforma única
LES FRANQUESES. L'Ajuntament de les Franqueses destinarà 50.000 euros 

a millorar l'encreuament de la carretera de Cànoves amb el carrer Céllecs 

i el passeig Tagamanent, amb la creació d'una illa elevada i la reordenació 

dels passos de vianants. Els treballs començaven dilluns i, en una primera 

fase, s'han eliminat les puntes de l'actual vorera central del carrer Céllecs 

i el passeig Tagamanent. La segona fase, a càrrec de la Diputació, comen-

çarà el 4 d'octubre i durarà un mes i mig, i suposarà elevar la cota de la 

calçada actual fins a configurar una plataforma única amb les voreres. 

L'actuació contribuirà a reduir la velocitat dels vehicles en aquest punt.
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Aquest divendres es 
compleixen quatre anys 
del referèndum de l'1 
d'octubre de 2017, que 
va marcar un punt d'in-
flexió en la política catala-
na. Aquell dia, gairebé 2,3 
milions de catalans amb 
dret de vot –dels quals 
19.787 granollerins i 
5.083 franquesins– van 
sortir al carrer per fer 
possible el referèndum 
d'autodeterminació con-
vocat per la Generalitat i aprovat 
pel Parlament de Catalunya. Per a 
molts, i malgrat tots els intents per 
part de l'Estat per evitar-ho –amb 
violència policial i repressió inclo-
ses–, aquella jornada va ser una 
demostració més de la voluntat de 
molta gent de decidir lliurement i 
democràticament el futur del país. 

Per commemorar aquell dia, 
partits i entitats sobiranistes de 
Granollers han convocat un acte a 
la Porxada a les 19.30 h amb el tí-
tol Recuperem els carrers. Recupe-

rem l'1 d'octubre. El pallasso Jordi 

Pessarrodona presentarà alguns 
testimonis represaliats, com Est-
her Canet, Pol Serena, Xènia Gar-
cía, Sergi Romero, Ernest Legaz. 
També intervindran els advocats 
Marina Roig, lletrada del procés, 
i David Aranda, advocat d'Alerta 
Solidària, així com la periodista de 
la revista Sàpiens Sònia Casas. 

L'acte, que comptarà amb l'ac-
tuació musical del Duet Ballaveu, 
està organitzat per Òmnium, ANC, 
ERC, Junts, Primàries, CUP, PDe-
CAT, Demòcrates, Consell per la 
República i el CDR local. 

arxiu

POLÍTICA  PARTITS I ENTITATS SOBIRANISTES, A LA PORXADA

1-O  Un acte commemorarà el quart aniversari

La fins ara regidora portaveu de 
Granollers per la Independèn-
cia (GxI) - Primàries Catalunya, 
Mònica Ribell, deixava dimarts 
l'acta d'edil de l'Ajuntament de 
Granollers per passar el relleu al 
número 2 de la llista, Joan Ricart, 
que prendrà possessió del càrrec 
a l'octubre. Ja el 2019 el grup ha-
via decidit compartir el mandat 
per "donar a conèixer la trans-

versalitat de la nostra llista 

electoral", tal com ja explicava la 
setmana passada.

En el seu darrer ple municipal, 
Ribell aprofitava per explicar la 
seva arribada a la política, agrair  
aquests dos anys a la resta de regi-
dors i tècnics, i a la ciutadania que 
"ha fet possible que jo ocupés 

aquest seient […] M'han ense-

nyat que ser regidora significa 

parlar amb la gent, caminar per 

tot arreu i, a vegades, això no és 

fàcil i no s'ha fet prou bé". Amb 
tot, aquesta metgessa de professió 
reivindicava el paper de la política 

DIVULGACIÓ

El Vallès Oriental, 

objectiu militar

en la Guerra Civil

LA REPRESENTANT DE GXI - PRIMÀRIES DEIXA PAS A JOAN RICART

La regidora Mònica Ribell 

s'acomiada amb una defensa 

de la implicació en política

Un acte recordarà

el referèndum de l'1-O

Aquest dissabte (18 h) tindrà lloc 
al restaurant llibreria Anònims la 
xerrada Ni assetjaments ni acomia-

daments; ni a les càrnies ni enlloc!, 
una presentació de Càrnies en 
lluita de casos d'abusos sexuals i 
laborals que s'han produït darre-
rament en les empreses d'aquest 
sector, sobretot a Osona. 

Xerrada de Càrnies 

en lluita a l'Anònims

El Centre d'Estudis de Granollers 
organitza avui, dijous (19.30 h), a la 
sala d'actes del Museu, una ponèn-
cia amb el títol El Vallès Oriental, 

objectiu militar durant la Guerra 

Civil, un repàs dels danys materials 
que va provocar la Guerra Civil a la 
comarca arran dels bombardejos 
feixistes i de les destruccions repu-
blicanes les darreres setmanes de 
guerra. La xerrada anirà a càrrec 
d'Oriol Dueñas, tècnic del Memo-
rial Democràtic de la Generalitat i 
professor d'Història a la UB. 

arxiu

MÒNICA RIBELL

que "ho decideix quasi tot sobre 

la nostra vida". I, per això, Ribell 
defensa que "a la política s'hi ha 

de ser, i s'hi ha de participar 

perquè ens interpel·la sempre", 
deia tot recordant una frase d'Ei-
senhower: "la política hauria de 

ser la professió a temps parcial 

de tots els ciutadans". Així, Ribell 
assegura que continuarà impli-
cada en la política municipal, des 
d'una altra posició a Primàries. 
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El Gat a l'Aigua serà el nou projec-
te d'inserció laboral per a perso-
nes amb discapacitat intel·lectual 
que la Fundació Vallès Oriental  
(FVO) –des de fa uns mesos inte-
grada també per Apadis– gestio-
narà a Granollers. En aquest cas, 
gràcies a la concessió de l'espai 
de restauració del Club Natació 
Granollers (CNG). "Serà un pro-

jecte molt en la línia del que és 

el club, amb menjar saludable", 
avançava el director de la FVO, 
Rafel Arderiu.

Per al president del CNG, Edu-
ard Escandell, aquest nou servei 
es vincula "als tres eixos del club: 

l'esport segur, la integració i la 

socialització", deia, i destacava la 
tasca de la fundació, així com les 
futures obres previstes els propers 
mesos en el pla director del CNG 
"per trencar barreres i poder fer 

esport adaptat", explicava.
"Volem que sigui un projecte 

innovador, que ens dóna opor-

tunitats en el vessant social i 

laboral", deia Arderiu. El CNG 
va obrir un concurs públic per 
a la gestió de l'espai i la seva re-
obertura després de la pandèmia. 
L'alcalde, Josep Mayoral, agraïa al 

paran entre 2 i 3 persones amb dis-
capacitat intel·lectual, i un cuiner.

El contracte de prestació de 
servei, que a banda de la cafeteria 
també inclou la caseta de les pis-
cines exteriors durant la tempora-
da d'estiu, té una durada de 3 anys. 
El bar cafeteria tindrà un horari 
més ampli que el que tenia abans 
de la pandèmia. Concretament, 
serà de dilluns a divendres, de 7 h 
a 21.30 h; dissabtes, de 8 a 14.30 h, 
i diumenges, de 9 a 13.30 h.  m.e.

CNG que en les bases del concurs 
apostés per l'economia social. 
"Serà un gat resilient i parti-

cular, com El Gato Verde", deia 
Mayoral tot recordant el primer 
projecte d'Apadis, que des de fa 
anys gestiona el bar restaurant 
del Teatre Auditori.

De fet, El Gat a l'Aigua seguirà 
una estètica similar a la de l'espai 
del TAG. A partir de dilluns vinent 
es preveu preparar el nou espai per 
a l'obertura l'11 d'octubre. S'hi ocu-

La llibreria La Gralla i el bar El 
Patufet organitzen diumenge (12 
h) un vermut musical i solidari a 
la plaça Folch i Torres en benefi-
ci d'Oxfam Intermon Trailwalker, 
una prova esportiva per equips 
que contribueix a la lluita contra 
la pobresa i la fam al món. En-

guany el doble repte de l'equip 
del Traikwalker és caminar 50 
quilòmetres –a l'única edició 
d'enguany, el 9 d'octubre a Giro-
na– i recaptar 1.500 euros per 
a la construcció de pous d'aigua 
a llocs necessitats, on milers de 
persones han de caminar cada dia 

Amics d'El Xiprer celebrarà dijous vinent (20 h) al Teatre Auditori de Gra-
nollers l'11è aniversari de l'entitat i l'acte d'agraïment als seus socis i sò-
cies. La vetllada, conduïda pel periodista Eloi Vila, inclourà un diàleg entre 
el fundador de Proactiva Open Arms, Òscar Camps, i el de Nasco Feeding 
Minds, Ousman Umar. A més, també hi haurà les actuacions del Cor Jove 
d'Amics de la Unió i la ballarina Pilar Cecilia, així com un projecte visual 
creat per a l'esdeveniment per FRAU –Vicenç Viaplana i Helena Pielias–.  

El Punt Comarcal del Vallès Orien-
tal de l’Associació Espanyola con-
tra el Càncer (AECC)-Catalunya 
contra el Càncer organitza, junta-
ment amb l’Ajuntament de Grano-
llers, la segona edició de la cursa 
AECC Vallès Oriental en Marxa, 
una cita solidària que permetrà 
recaptar fons destinats a la recer-
ca oncològica i a ajudes directes 
als pacients i les seves famílies.

La sortida serà el diumenge 10 
d'octubre (10.30 h) des del Parc Fi-
ral. La prova, amb un recorregut de 
5 quilòmetres, es podrà completar 
tant corrent com caminant. Amb la 
finalitat de fomentar la pràctica de 
l’esport, la cursa està adaptada per 
a tots els públics. AECC Vallès Ori-
ental en Marxa ha estat pensada 
per ser una festa de l'esport solida-
ri on tinguin cabuda tant els afici-
onats amb esperit competitiu com 
famílies que vulguin gaudir i com-
partir l'experiència. Per participar 
i col·laborar-hi, els adults hauran 
de pagar 8 euros i els nens 5. Els 
interessats poden fer-ho o bé de 
manera presencial en el Punt Co-
marcal Vallès Oriental (passeig de 
la Muntanya, 68) –de dilluns a di-
jous, de 9.30 a 14 h; divendres, de 
9.30 a 13.30 h, i dilluns i dimecres, 
de 15 a 19 h– o mitjançant el web  

L'AECC reedita la cursa 

solidària contra el càncerm.e.

INTEGRACIÓ  LA FVO –AMB APADIS INTEGRADA– GESTIONARÀ EL BAR DE L'EQUIPAMENT ESPORTIU LA MARXA DE 5 QUILÒMETRES SE CELEBRARÀ EL 10 D'OCTUBRE

COOPERACIÓ  ROGER SANTAEUGÈNIA PUNXARÀ MÚSICA NEGRA A LA PLAÇA FOLCH I TORRES

Neix al CNG El Gat a l'Aigua

SIGNATURA DEL CONTRACTE  La FVO gestionarà el bar del CNG tres anys

Tómbola i vermut solidaris 
amb l'Oxfam Trailwalker Òscar Camps d'Open Arms serà a 

l'acte del socis d'Amics d'El Xiprer

molts quilòmetres per aconseguir 
aigua potable.

L'acompanyament musical del 
vermut anirà a càrrec de NouArt 
Records –Roger Santaeugènia– 
amb una sessió de música negra.

La jornada també inclourà una 
tómbola solidària, en la qual els 
participants hauran de recaptar 
el màxim de diners possible per 
a la causa solidària. Participen en 
aquesta iniciativa els comerços 
del voltant de la llibreria. 

bit.ly/AECCVallesOrientalenmarxa. 
La inscripció inclou una samarreta 
i la bossa del corredor.

Després d’un any de pandèmia 
en què la cursa no va poder cele-
brar-se, AECC Vallès Oriental en 
Marxa torna amb la voluntat de 
convertir-se en cita anual i créixer 
en participació.  

n La Fundació Oncovallès ha reprès el 
projecte Fletxes per l'Esperança, una 
inciativa desenvolupada amb el Club 
de Tir amb Arc Les Franqueses per 
fomentar el benestar psicològic i fí-
sic dels pacients amb càncer. Després 
d'estudiar els beneficis de l'activitat, 
Oncovallès ha decidit continuar amb les 
sessions que permeten guanyar agilitat 
i força, eliminar sensació de pesadesa 
al braç, reduir estrés i ansietat, millo-
rar capacitat d'adaptació als canvis i 
fomentar l'equilibri emocional. A partir 
d'ara, però, la iniciativa no s'adreça 
només a les dones que han patit un 
càncer de mama, sinó que s'obre a tota 
mena de pacients oncològics.  

ONCOVALLÈS HA 
REPRÈS 'FLETXES 
PER L'ESPERANÇA'
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Decideixi amb antelació com vol que sigui el seu servei funerari.

TRUQUI’NS I L’ASSESSOREM T. 937 415 370

funeraria@cabrejunqueras.com

Informació facilitada per la Funerària Cabré Junqueras

Defuncions
21/09 Josep M. Montero Guasch  63 anys 

22/09 Dolores González Cabello  85 anys

23/09 José A. Martínez Sánchez  65 anys 

23/09 Maria Luisa Salvador Isern   82 anys

23/09 Agustí Olivés Méndez  83 anys 

24/09 Juan Manuel Pérez Castán  63 anys 

25/09 Sebastián L. Lázaro Sánchez 54 anys

25/09 José Ramón Fdez. Rodríguez 50 anys

25/09 Antonio Salas Salas  78 anys 

24/09 Fructuoso Ruiz Fernández  78 anys 

26/09 Miquel Mas Recordà  75 anys 

26/09 Josefa Lizano Rozas  97 anys 

27/09 Rafa Jerez Alcauza     59 anys 

27/09 Rosa Casellas Fornés  95 anys

27/09 Otilia Domene Gómez      74 anys

27/09 Francesc Serra Mir      77 anys 

SALUT

Jornada de donació 

de sang a Bellavista

La Biblioteca Municipal de Corró 

d'Avall organitza aquest dissab-

te (11.30 h) una xerrada per a 

famílies amb el títol Ombres. Re-

cursos literaris de llum. La sessió 

anirà a càrrec de Sherezade Bar-

dají. L'activitat és gratuïta, però 

cal inscripció prèvia a la mateixa 

biblioteca (tel. 93 566 15 50).

LITERATURA

Xerrada familiar

a la biblioteca

La biblioteca Municipal de Bella-

vista organitza aquest diumen-

ge, 3 d'octubre, una sortida cul-

tural a Girona, amb visita guiada, 

per conèixer la ciutat medieval i 

l'empremta jueva. L'activitat 

està adreçada al públic adult, i 

les places són limitades. La sor-

tida té un preu de 15 euros, que 

inclou el transport, la visita guia-

da pel barri vell i les entrades al 

Museu d'Història dels Jueus i a la 

catedral. Les inscripcions poden 

fer-se a la mateixa biblioteca.

SORTIDA

Visita guiada al 

barri vell de Girona

El Casal d'Avis i Centre Social de 

Bellavista acull aquest divendres 

una jornada de sang organitzada 

per l'Associació Esportiva Hand-

bol les Franqueses, l'Associació 

de Donants de Sang del Vallès 

Oriental i l'Ajuntament de les 

Franqueses. L'objectiu és incre-

mentar les reserves del Banc 

de Sang i Teixits de Catalunya. 

L'horari de la donació serà de 10 

a 14 h i de 17 a 21 h. Per evitar 

esperes cal reservar hora al web 

donarsang.gencat.cat.

Uns 500 professionals del sector 

audiovisual i de la comunicació lo-

cal es van trobar dimecres en la 22a 

edició del Mercat Audiovisual de 

Catalunya (MAC) a les instal·laci-

ons de Roca Umbert. L'edició d'en-

guany, que hibridava el format físic 

amb el virtual, significava el retorn 

de públic, ponents i expositors a 

Granollers després que l'any pas-

sat el MAC fos només telemàtic. En 

aquesta edició hi va haver més de 

30 sessions, amb uns 70 ponents, 

i es va recuperar a la nau Dents de 

Serra la tradicional fira del sector, 

amb més de 40 empreses, organit-

zacions, mitjans de comunicació i 

centres de formació, que reflectien 

la vitalitat de l'audiovisual local. 

En la benvinguda institucional del 

mercat es va posar en valor el paper 

dels mitjans locals durant la pandè-

mia, "un servei clau per conèixer 

què passava al costat de casa". 

Roger Lopacher, president del 

Consell de l'Audiovisual de Cata-

mòbil; el fenomen del podcast, i el 

futur de la ràdio musical. També 

es va abordar el paper de les plata-

formes OTT en l'àmbit local. Sobre 

això, Emili Prado, catedràtic de Co-

municació Audiovisual i Publicitat 

de la UAB, va desgranar un estudi 

que analitza la mutació del siste-

ma audiovisual per la irrupció de 

l'OTT, un sistema de transmissió 

d'àudio, vídeo i altres continguts a 

través d'Internet sense la implica-

ció dels operadors tradicionals en 

la distribució dels continguts. 

També hi va haver una taula ro-

dona sobre el futur de l'streaming 

en un món dominat per les plata-

formes digitals globals, un model 

de visualització de continguts que 

va experimentar un creixement ex-

ponencial durant el 2020 arran de 

la pandèmia, i una altra sobre els 

canvis previsibles en el consum con-

vencional de televisió, entre d'altres.

Periodisme mòbil
Altres sessions es van dedicar al 

creixement del periodisme mòbil 

–MoJo–, un model que, més enllà 

de ser una tecnologia de producció 

informativa, suposa una transfor-

mació tant en les rutines producti-

ves de les redaccions dels mitjans 

de comunicació com en la manera 

d'explicar històries, donant més 

notorietat als directes i l'actuali-

tat. Aquesta manera de produir i 

emetre continguts amb un telèfon 

o una tauleta, cada vegada més 

estesa en canals locals, "permet 

innovar en els formats de ràdio 

i televisió i explorar la creació 

de nous continguts", explicava en 

una de les xerrades Núria de José, 

responsable del servei d'actualitat 

de la Xarxa de Comunicació Local. 

"El periodisme mòbil necessita 

bons recursos i formació; ha de 

ser sinònim de qualitat", deia en 

una altra ponència Núria Martínez 

lunya, recordava que els mitjans 

locals són "indispensables per 

la cohesió social i territorial", i 

assegurava que el moment actual 

és clau per marcar el futur del sec-

tor els propers anys. Feia referèn-

cia, entre d'altres, a l'ús de noves 

tecnologies, al consum mitjançant 

l'streaming i a l'auge de les pla-

taformes de continguts. Per això, 

deia, "cal un pla estratègic per 

al sector de la comunicació local 

i una actualització de la llei de 

l'audiovisual del 2005".

A partir d'aquí el MAC es va cen-

trar en tres eixos principals: la im-

plantació creixent del periodisme 

MAC

COMUNICACIÓ LA JORNADA TAMBÉ VA REFLEXIONAR SOBRE LA IMPORTÀNCIA CREIXENT DE LES PLATAFORMES DE CONTINGUTS

El MAC aborda els reptes
de futur del sector audiovisual

TRET DE SORTIDA  Imatge de la benvinguda al mercat, dimecres al matí, a la sala Nau B1 de Roca Umbert

Guardons

La Xarxa Audiovisual Local va recupe-

rar l'any passat els Premis de Comuni-

cació Local, que no se celebraven des 

del 2013. Els guardons són un reco-

neixement a la creativitat, el talent i la 

trajectòria dels mitjans de proximitat. 

Enguany s'han presentat un total de 

104 projectes, i dimecres es van lliurar 

els premis en el marc del MAC. Entre els 

guardonats hi havia el concurs de ta-

lents Operació Paki, de TV Cardedeu, en 

la categoria de continguts audiovisuals, 

mentre que Vallès Visió, nominada pel 

programa Tu qui ets? I ara què?, no va 

obtenir guardó. D'altra banda, VOTV va 

recollir el premi al millor contingut de 

vídeo pel programa Territori contem-

porani per l'edició de 2020, que havia 

quedat pendent l'any passat. 

PREMIS DE 

COMUNICACIÓ LOCAL

Una de les ponències rellevants va ser la que va presentar el projecte Catalunya 

Media City (CMC), escollit per la Generalitat com un dels 27 projectes emblemà-

tics per aspirar als fons Next Generation. Amb l'impuls del Clúster Audiovisual de 

Catalunya i l'Institut Català de les Empreses Culturals i la complicitat de bona part 

del sector, el CMC recull les demandes de la indústria audiovisual pel que fa a una 

major dotació d'infraestructures, sobretot de caràcter tecnològic, per esdevenir 

un pol d'atracció internacional. Miquel Rutllant, president del Clúster Audiovisual 

de Catalunya, destacava la importància del sector audiovisual al país, "amb 1.100 
empreses, 26.600 treballadors i un volum de facturació de 6.700 milions d'eu-
ros anuals". Per això, deia, cal posicionar Catalunya a escala internacional a través 

d'un centre de recerca punter en l'àmbit tecnològic que aglutini la producció de 

continguts, que capitalitzi i atregui la demanda de rodatges de sèries i pel·lícules 

a escala mundial. Per a això, el clúster preveu la construcció de platós de televisió 

"dotats de l'última tecnologia", així com la creació d'un hub creatiu que serveixi 

d'ecosistema perquè totes les empreses del sector puguin desenvolupar-se i uti-

litzar infraestructures que potser ara no tenen a l'abast. "Cal tecnologia aplicada a 
tota la cadena de valor de l'audiovisual, perquè genera avantatges competitius 
a llarg termini i permet diferenciar uns ecosistemes dels altres", deia Rutllant.

Nou projecte: Catalunya Media City

L'ús d'eines per aplicar 

l'anomenat "periodisme 

mòbil" va centrar bona 

part de les intervencions

Ribot, periodista en l’àrea audiovi-

sual del diari digital Público. 

Sobre el futur de la ràdio musi-

cal, es van presentar experiències 

d'èxit, que passen sobretot per 

posar en valor la manera com els 

joves accedeixen als continguts 

musicals, a través d'Spotify o You-

Tube. "Hem optat per fer una 

ràdio visual, emetent les sessi-

ons en directe i comptant amb 

youtubers de referència", deia 

Carles Aledo, cap d’iCat FM.

Finalment, el MAC també va aco-

llir la primera Trobada del Podcas-

ting a Catalunya, centrada especial-

ment en els podcasts periodístics i 

culturals de producció independent, 

així com en les plataformes de pod-

casting i els models de producció. 

La sessió va comptar, entre d'altres, 

amb la intervenció del periodista de 

Catalunya Ràdio Carles Porta, autor 

del programa Crims. X.L.
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OPINIÓ

Promou:
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prevista per la llei. Dirigeixi’s a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necessita fotocopiar o escanejar fragments d’aquesta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)

Centre Audiovisual de Roca Umbert
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Premi de periodisme Eugeni Xammar d’Òmnium Cultural (2017)
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L'Ajuntament de Granollers prepara un nou contracte de neteja i recollida de 
residus que serà de mitjà termini. El darrer preveia 4 anys de concessió, mentre 
que el nou atorgarà el servei a una empresa per 10 anys. Aquest període més 
llarg ha de permetre desplegar canvis importants en el plantejament de la gestió 
dels residus, unes modificacions que han de tendir a incrementar la recollida 
selectiva i a reduir la generació d'escombraries. La crisi mediambiental fa temps 
que alerta d'un sistema insostenible, però no ha estat fins ara que algunes 
administracions s'han atrevit a impulsar mesures no sempre ben rebudes pels 
veïns i veïnes, cansats que se'ls responsabilitzi dels mals de la terra, mentre 
troben a faltar acords internacionals per aturar la destrucció del planeta. Als 
90 es va popularitzar la frase "els petits canvis són poderosos", una afirmació 
certa, però que cal puntualitzar: "petits canvis organitzats". I això és el que 
implica que la tecnologia s'apliqui a poder saber qui genera més o menys 
residus, i que el cost de la gestió d'aquests es repercuteixin en conseqüència 
–com en la factura de l'aigua, per exemple–. És just que qui menys recicla i 
més embruta pagui més, així que la iniciativa ha estat celebrada per la resta 
de grups municipals –alguns ho reclamaven feia temps–. Caldrà veure com 
s'aplica i quan. I també si s'acompanya d'altres accions per minimitzar la 
generació de residus en àmbits fora de la llar.

AUTORESPONSABILITAT I FACTURES

Editorial

l proppassat dissabte 25 de se-
tembre al Casino de Granollers 
hi va haver un acte (organitzat 
per la territorial de l'ANC de Gra-

nollers), protagonitzat per dos membres 
del grup Birres per la República, en Koldo 
Pereda –especialitzat en l'anàlisi jurídica 
del procés– i en David Ferrer –que n'ana-
litza els aspectes socials–.

D'alguna manera la detenció del MHP 
Carles Puigdemont el dijous 23 de setem-
bre va determinar la intervenció d'amb-
dós ponents. Van destacar el fet que amb 
aquest esdeveniment el jutge Llarena ha 
fet un gran favor al sobiranisme, posant en 
evidència la tragicomèdia de tot el sistema 
judicial envers el moviment independen-
tista. Van sorgir arguments com ara que el 
tristament conegut jutge va cometre unes 
irregularitats flagrants davant el TJUE. 
Tot i que des de l'advocacia de l'Estat es-
panyol es deia que les euroordres estaven 
suspeses, el Sr. Llarena actuava en sentit 
contrari. El desfet de temps entre les parts 
del sistema judicial espanyol quan es trac-
ta d'assumptes relacionats amb el procés 
independentista es posava de manifest, 
deixava en evidència el seu tarannà d'es-
tar per sobre de tot i també feia palès que 
considera que la unitat d'Espanya justifica 
qualsevol actuació, sigui legal o no. Re-
sulta curiós el posicionament dels partits 
unionistes: els falta temps per queixar-se 
de les actuacions del Parlament de Catalu-
nya (per exemple les del 6 i 7 de setembre 
del 2017) però no diuen res del que fa el 
kamikaze Llarena.

El que ha passat aquests dies farà que la 
defensa del president Puigdemont dema-
ni al TJUE mesures cautelaríssimes per a 
ell i la pregunta és, què suposaran si s'ac-
cepten quan bufin els "vents del nord"? 
Què faríem si el president pogués entrar 

Reflexions davant el 1r d'octubre
per la Jonquera? Tinguem en compte que 
si no va a declarar a Itàlia (ho pot fer per 
via telemàtica, si ho vol) no passa res, ar-
xivaran el cas de tan clar com tenen que té 
immunitat com a eurodiputat.

A Luxemburg es farà el judici al "judici", 
i hi ha el ple convenciment que es guanya-
rà. Aquest òrgan, el TJUE, està per sobre 
dels tribunals Suprem i Constitucional es-
panyols, i els seus veredictes són d'obligat 
compliment. No fer-ho comporta greus mul-
tes diàries per a l'Estat que els incompleix, i 
aquestes multes resten diners del total que 
els fons europeus aporten a cada Estat.

Després del ridícul guanyat a pols, ara 
ens cal saber quines conseqüències tindrà 
el descrèdit acumulat per l'Estat espanyol 
en l'entorn internacional. I és que, se sap 
d'algun veredicte del TJUE contra Espanya 
i que Espanya no hagi complert? No n'hi 
ha cap. Per tant, la pregunta és: fins quan 
aguantarà la "democràcia espanyola" sen-
se quedar definitivament en evidència?

Hem de continuar sent conscients, però, 
que la independència no ens la regalarà 
ningú. Ningú és ningú. Cal treballar-hi i 
lluitar sense parar, perquè la clau la tenim 
tots nosaltres i la gent que tenim al nostre 
voltant. És cert que les actuacions totali-
tàries del jutge Llarena i d'altres com ell 
són una forta embranzida que ens apropa 
al nostre objectiu; de fet, cada vegada que 
es mou (ell o els de la seva caverna), fa que 
l'independentisme s'uneixi i en surti més 
fort. I és evident que cal aprofitar l'em-
penta que ens donen. Però també hem de 
defugir de les pràctiques hipnòtiques que 
proposa gent com el Sr. Pedro Sánchez i els 
seus acòlits socialistes, que a hores d'ara 
de socialistes ja no sabem què tenen...

Ben mirat, i per animar la tropa, pot-
ser cal pensar que estem més a prop de 
la independència després de la detenció 
del president Puigdemont. Que ningú no 
dubti que aquest fet ha tornat a posar a 
primera pàgina internacional la nostra 
causa. Afrontem doncs les mobilitzacions 
del proper 1r d'octubre amb el convenci-
ment que podem sumar una mica més per 
aconseguir la nostra República.

E

ASSUMPTA REDONDO
LLUÍS PÉREZ I MANEL GENER

Membres de la Junta Permanent de l'assemblea 
territorial a Granollers de l'ANC

CIBERACTIVITAT Segueix-nos a @DiariSomGRN

[26 de set]. Molt brutal el bolo d'ahir a 
Granollers. Teatre ple de gent i de riures… 
molt top. Gràcies. Gest de somriure amb 
els ulls somrient i una lliçó de vida que 
ens va donar la Montserrat amb 76 anys. 
Pujant de voluntaria, donant-ho tot 

Guillem Albà @GuillemAlba Marqui @MCRivers19

@rodalies Per què sempre el tren de 
Cerdanyola UAB de les 6, 7 i 8 de la tarda 
cap a Granollers, no només arriba amb 10 
minuts de retard, sinó que, a més, sempre 
deixa passar el tren de l'R2 que ve per 
darrere? Esteu en contra del transbord o què?

l Papa Francesc, en l'entrevista 
de la TV espanyola va posar el 
dit a la llaga: "s'ha reconciliat 
Espanya amb la història?". Una 

pregunta que porta a pensar en la feble 
voluntat i saviesa dels responsables polí-
tics. La resposta del president espanyol en 
relació amb la detenció a Itàlia del presi-
dent Puigdemont defensa obertament la 
justícia del procés contra Catalunya do-
nant credibilitat al "no puedo y no quiero" 
que amb la invasió policíaca de Catalunya 
amb el "a por ellos" justificava una violèn-
cia, que no va existir.. 

La política espanyola contra Catalunya 
em porta a pensar en la intenció de fer-la 
desaparèixer de la història, perquè els po-
lítics espanyols temen els polítics catalans 
com Carles Puigdemont perquè són supe-
riors en el desenvolupament de la filoso-
fia de la història. La bona entesa, que han 
demostrat els partits polítics independen-
tistes catalans responent a la detenció, és 
una lliçó de bona democràcia davant les 
deslegitimacions creuades entre el PP i el 
PSOE a les quals ens tenen  acostumats.

Quan el Papa Francesc valora la políti-

Puigdemont, altre cop president
ca mundial de manca d'intel·ligència, fets 
com el que comento encara m'ho fan veu-
re més clar. El procés de la història que el 
govern espanyol no comprèn apunta a un 
procés de la democràcia en progrés que 
està patint massa pedres a les rodes per 
part d'Espanya i d'Europa.

La humanitat en la seva organització 
de la convivència està controlada per una 
varietat de models polítics incapaços de 
dialogar per l'egoisme de la seva supèrbia. 
I humilment penso que el pes de la culpa 
apunta més als països dits democràtics que 
als comunistes i, fins i tot, els dictatorials. 
Tot pel poc respecte que des de la política 
es té a la persona humana. En tots els mo-
dels la pobresa i misèria hi és present, es-
sent aquesta circumstància la responsable 
del desordre mundial. I aquest descontrol 
mundial també reina en l'estat espanyol.

Em pregunto i m'he preguntat moltes 
vegades, què hi fa Espanya en la Comuni-
tat Europea? La detenció de Puigdemont 
és un exemple més dels incompliments de 
l'Estat Espanyol de la democràcia que Eu-
ropa vol. Espanya ho pagarà molt car. Però 
intueixo que Espanya es conciliarà gràcies 
a Catalunya presidida per Carles Puigde-
mont. Europa coneix la seva qualitat po-
lítica. I l'Estat espanyol li haurà d'agrair. 
Catalunya cap a la independència amb 
Puigdemont de president.

E

JOAN SALA VILA
Escriptor i 

promotor cultural

Puigdemont, altre cop president
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Des de 1987
La garantia per a empreses 
i candidats

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IMMOBILIÀRIA

CESSIÓ

SE COMPRA COLECCIONISMO

Andrés Nateras       654 80 76 11

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

SERIEDAD, DISCRECIÓN Y PAGO EN EFECTIVO

industrial,notificación de incidencias, 

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

són escassos. Persona autosuficient en la 

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

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

de Barcelona), seguiment de l’obra, re

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IMMOBILIÀRIA

VENDA

SE NECESITA AUTÓNOMO 
PARA VALLÈS ORIENTAL. 

FONTANERO, ELECTRICISTA Y ALBAÑIL. 

TEL. 93 009 11 26. LLAMAR DE 9 h A 13 h.
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Ajuts als gestors esportiusEl restaurant Terra, a Benvinguts a Pagès L'Ajuntament de Granollers té oberta �ins al 15 d'octubre la convocatòria d'ajuts extraordinaris a empreses i autònoms gestors d'equipaments esportius que han vist limitada o clausuradala seva activitat amb motiu de la Covid-19.
Aquest cap de setmana es recupera en format presencial el Benvinguts aPagès, una iniciativa per donar a conèixer el sector primari del país. Del Vallès Oriental hi participen sis explotacions agràries, un allotjament, unaactivitat complementària i nou restaurants, entre els quals el restaurantTerra, de Llerona. Per participar-hi cal inscriure's a benvingutsapages.cat.

ECONOMIA

La Unió Empresarial (UEI) aposta pels joves talents i impulsa la cre-ació d'una nova associació: LYNE Group (Leading Youth Network of 

Entrepreneur) –xarxa líder de jo-ves emprenedors–, una associació de joves talents que té pretén pro-moure l'emprenedoria, el treball en xarxa i les sinergies entre els jo-ves i les empreses per poder enfor-tir el teixit empresarial del futur.Des de fa un any s'està gestant aquest hub que pretén acostar els joves al món empresarial i trencar estereotips. El pròxim 15 d'octu-bre es donarà el tret de sortida 

empresarial vol deixar empremta primer a Catalunya i després a es-cala internacional a través de men-tors i empreses que ja col·laboren amb la iniciativa, com KH-7, Pruna Motor, JDA-SFAI o Codorniu. Més al detall, el grup que es pre-sentarà el dia 15 vol ser un espai 
de trobada on els joves talents se sentin còmodes i en què els em-presaris consolidats puguin com-partir el seu coneixement; un club multidisciplinari on s'integrin tota mena de sectors empresarials –co-municació, logística, màrqueting, disseny, enginyeria...–, i un grup de treball en xarxa potent per esta-blir sinergies entre els integrants. Alhora, vol guanyar reputació i visibilitat liderant un projecte em-presarial nou al Vallès Oriental.

amb una festa de presentació a l'Hotel Augusta Vallès. A l'acte es preveu que hi assisteixin unes 150 persones, entre joves i empresari-at, on s'explicarà el funcionament de l'associació, quines seran les línies d'actuació i el calendari de trobades i actes. "Som un grup 

de joves talents dins el món 

empresarial que volem formar 

un equip amb qui compartir 

les nostres inquietuds i trobar 

eines per fer créixer els nostres 

projectes", explica Aleix Colom, secretari general de LYNE Group, qui afegeix que la nova associació 

EMPRESA LYNE GROUP ÉS UN "HUB DE JOVES TALENTS DISPOSATS A TRENCAR ESTEREOTIPS"

Divendres 8 d'octubre tindrà lloc al Teatre Auditori la tercera gala dels Premis Porxada per posar en valor i reconèixer el sector comer-cial de Granollers, uns guardons que organitzen cada any, des del 2018, Gran Centre i l'Ajuntament. La Gala del Comerç es reprendrà aquest any després que l'edició del 2020 quedés suspesa a causa de la pandèmia. En aquesta edi-ció, doncs, es lliuraran 10 premis a l'establiment històric –comerços amb més de 100 anys d'història fa-

miliar o d'activitat a la ciutat– i un premi honorífic, en què poden ser premiats tant els establiments co-mercials com les persones d'acord amb la proposta motivada pel jurat dels premis. També hi haurà fins a 11 premis a l'antiguitat –establi-ments que els anys 2020 o 2021 han complert 25, 50 o 75 anys–. En l'última edició, el 2019, es van premiar una quinzena d'es-tabliments comercials, entre els quals les famílies Garrell, Marga-rit, Just, Planas i Barbany. 

COMERÇ LA GALA SERÀ EL 8 D'OCTUBRE AL TEATRE AUDITORI

Una vintena d'establiments 
aspiren als Premis Porxada

Comerços i serveis surten al carrer

El bon temps va acompanyar dissabte en la celebració d'una nova Gran
Fira al Carrer organitzada per Gran Centre i Comerç de Dalt, després de dos
ajornaments. En aquesta edició, unes 65 parades de comerços i serveis 
adherits a les dues entitats van treure les parades al carrer amb descomptes 
i promocions de tot tipus. La fira va comptar amb un espai infantil davant
del Museu i un espai lúdic amb simuladors a la plaça Maluquer. 

XAVIER SOLANAS

Presentada la nova 
col·lecció de IaiosLa marca granollerina de jerseis Iaios, fets amb fils 100% reciclats i reciclables i amb residu zero, va presentar divendres la nova col·lecció de jerseis 2021. Ho va fer amb un concert del músic Nil Nadal a la botiga Dracs, al carrer Santa Esperança. Iaios, que treba-lla amb empreses 100% locals i amb consciència mediambiental, neix d’una empresa familiar –Bar-bany– que es dedica a la venda de tèxtil des de fa cinc generacions. 

Elan Vital Pharma 
obre a l'antic VienaViñamata Group, que gestiona la Farmàcia Viñamata i Elan Vital Mè-dic Estètic, al carrer Museu, inau-gura dissabte (17 h) un nou local 
"amb tots els productes de ven-

da lliure de dietètica, ortopèdia, 

cosmètica i infantil". Elan Vital Pharma, amb personal especialit-zat i format a la mateixa farmàcia, serà al local de 200 metres qua-drats que ocupava l'antic Viena del centre, amb entrada pel carrer An-selm Clavé i per la plaça Barangé.

Neix un nou coŀ lectiu de
joves talents i empresaris

El preu de la llum al mercat majo-rista va ser dimecres el més alt de la història, amb 189 euros el MWh de mitjana i alguns pics que al ves-pre van superar els 200 euros el MWh. Aquest import multiplica per cinc els preus que es pagaven a finals de setembre de l'any passat, quan voltaven els 41 euros el MWh. Amb tot, l'escalada de preus de la llum és continuada i sostinguda des d'abans de l'estiu, i tot fa pre-

veure que, "almenys fins al segon 

semestre de l'any que ve", la llum no baixarà de 100 euros el MWh. Davant d'això, les organitzaci-ons empresarials de la comarca han mostrat la seva "màxima 

preocupació" per la "pèrdua de 

competitivitat" que això pot su-posar per les empreses del territo-ri, especialment pimes i autònoms. 
"I no és només el preu de la llum, 

sinó també dels carburants, el 

tancaran per no poder assumir 

aquests costos i es tendirà a una 

concentració d'empreses", au-gura. "Som un país amb molta 

dependència energètica, que no 

hem fet com cal una transició 

cap a les energies renovables", diu el president comarcal de Pimec per explicar l'increment de preus, a més del mercat de subhasta i l'augment dels drets d'emissió de CO2 i dels preus del gas per l'alta demanda dels països asiàtics.  D'altra banda, a més de l'esca-lada de preus, també afegeix dos problemes més al desenvolupa-ment industrial i productiu: l'es-cassetat de matèries primeres i la falta de places d'FP. "Tot plegat 

fa una cotilla que tindrà greus 

conseqüències en el teixit eco-

nòmic del país", diu Boil.D'altra banda, malgrat que molts productors intenten contenir l'es-calada de preus, les organitzaci-ons empresarials alerten que els costos s'acabaran repercutint als clients i consumidors. Per  Colom, 
"ja es preveu que el PIB creixi 

un 4% aquest any, mentre que 

els salaris no creixeran tant. Per 

tant, hi haurà una pèrdua de po-

der adquisitiu important".  X.L.

gas, el transport de contenidors 

marítims i la logística", assenya-la Joaquim Colom, de la UEI, qui apunta que l'Estat, que és qui en té la competència, "almenys hauria 

de reduir els impostos que es 

paguen per l'energia".Des de Pimec, Daniel Boil també apunta que la rebaixa d'impostos anunciada fins ara "no és sufi-

cient", i afegeix que no només la indústria amb una gran depen-dència energètica es veu afectada per aquests augments de preu, sinó també el comerç i la restaura-ció, a banda dels particulars. "Les 

petites i mitjanes empreses se-

ran les més afectades; algunes 

ENERGIA LES PATRONALS DEL VALLÈS ORIENTAL RECLAMEN REBAIXES D'IMPOSTOS EN L'ENERGIA

Les organitzacions empresarials,
preocupades pel preu de la llum

Pimec i la UEI alerten 

que l'escalada de preus 

comporta una pèrdua de 

competitivitat important

El preu de la llum al mercat majo-rista va ser dimecres el més alt de la història, amb 189 euros el MWh de mitjana i alguns pics que al ves-pre van superar els 200 euros el MWh. Aquest import multiplica per cinc els preus que es pagaven a finals de setembre de l'any passat, quan voltaven els 41 euros el MWh. Amb tot, l'escalada de preus de la llum és continuada i sostinguda des d'abans de l'estiu, i tot fa pre-

tancaran per no poder assumir 

aquests costos i es tendirà a una 

concentració d'empreses"gura. "Som un país amb molta 

dependència energètica, que no 

hem fet com cal una transició 

cap a les energies renovables"diu el president comarcal de Pimec per explicar l'increment de preus, a més del mercat de subhasta i l'augment dels drets d'emissió de CO2 i dels preus del gas per l'alta demanda dels països asiàtics.  D'altra banda, a més de l'esca-

preocupades pel preu de la llum

Pimec i la UEI alerten 



dj, 30 setembre 202120

Espai Llavina Perruquers, a l'en-

tresòl del número 6 del carrer 

Mare de Déu de Núria de Grano-

llers, celebra aquest mes el seu 

40è aniversari. Va ser el setembre 

de 1981 que Josep Llavina, amb 

només 21 anys, va obrir una per-

ruqueria pròpia a Granollers des-

prés d'haver-se format i treballat 

en diversos establiments de Bar-

celona, l'Ametlla i Granollers. 

Segons recorda el mateix Lla-

vina, inicialment el local era força 

més petit, de 80 metres quadrats, 

i temps després va fer el pas d'am-

pliar-lo per afegir-hi un servei d'es-

tètica, fins arribar als 220 metres 

quadrats actuals. "Vaig pensar 
que el futur de la perruqueria 
era oferir un servei integral, 
de manera que com més servei 
poguéssim donar als clients, 
millor". Per això hi va anar in-

corporant serveis com manicura, 

pedicura, neteges de cutis, maqui-

llatges, depilacions, tractaments 

facials i corporals, massatges, spa, 

dutxa Vichy i serveis mèdics, a més 

incorporant les tendències de 

pentinats i estètiques de cada mo-

ment. "Aquells anys hi havia per-
ruquers que fugien dels estils 
més clàssics, com Vidal Sassoon,  
Jacques Dessange, Alberto Ce-
bado o Lluís Llongueras, i vaig 
voler fixar-me en aquests mo-

dels propis de la perruqueria, com 

els tractaments capil·lars tant per 

a homes com per a dones. 

A l'avantguarda
Espai Llavina Perruquers també 

ha destacat per seguir sempre 

l'avantguarda del sector i per anar 

x.l.

COMERÇ  EL PERRUQUER JOSEP LLAVINA VA OBRIR L'ESTABLIMENT DE MARE DE DÉU DE NÚRIA EL 1981, QUAN NOMÉS TENIA 21 ANYS

Espai Llavina celebra 40 anys

JOSEP LLAVINA  Amb una foto seva de quan va obrir el negoci el 1981

dels i en les novetats que venien 
de fora", explica el perruquer. "És 
bo seguir els qui van per davant 
amb un estil diferenciador". 

Llavina també assegura que el 

més rellevant d'aquestes quatre 

dècades ha estat "divertir-me 
amb la feina, conèixer mol-
ta gent i gaudir dels equips 
que m'han ajudat tots aquests 
anys". Per això, per celebrar els 

40 anys i agrair la confiança dels 

clients, "de Granollers i de tota 
la comarca", Espai Llavina fa una 

promoció especial que durarà 

fins al setembre de l'any que ve. 

A més, els clients que ho vulguin 

podran participar en el sorteig 

d'un any de perruqueria gratuït 

per a dues persones. Les bases de 

la promoció i el sorteig es poden 

consultar al web espaillavina.com, 

un portal estrenat aquest setem-

bre amb motiu de l'aniversari i 

desenvolupat per l'estudi Awake 

Designer.  x.l.

Per celebrar l'aniversari, 

Espai Llavina sorteja un 

any de perruqueria gratis 

per a dues persones

A més de perruqueria, el centre ofereix servei d'estètica i spa

El Consell Comarcal va celebrar la 

setmana passada la quarta edició 

de l'speed dating, una iniciativa de 

trobades ràpides que va permetre 

posar en contacte quatre empre-

ses de la comarca amb necessitats 

de contractació i 13 participants 

del programa Talents en Potència 

en situació de recerca de feina. 

L'acte es va dur a terme a Can Ri-

bas, a les Franqueses. El sistema 

permet a les empreses conèixer 

diferents perfils de treballadors 

en una sola jornada i captar els ta-

lents que els interessen per a futu-

res entrevistes amb més profundi-

tat. Alhora, per a les persones que 

busquen feina és una nova opor-

tunitat per donar-se a conèixer i 

poder presentar les seves candi-

datures d'una forma més qualita-

tiva. En aquesta ocasió, les empre-

ses que han participat en aquest  

speed dating laboral han estat 

Comercial A92 Parts SL, La Perla 

Productes Alimentaris, Mecànica 

P.J. Padaula SA i Randstad. 

OCUPACIÓ 

Nou 'speed dating' 

entre empreses

i persones

en cerca de feina
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Primer triomf de l'AEH femeníRevisat el Pla d'Autoprotecció del Palau d'Esports
L'AEH Les Franqueses ha iniciat la Lliga 

Catalana amb victòria contra el Finestrelles 

Esplugues, 27 a 18. L'equip femení jugarà 

dissabte a la pista del Cooperativa Sant Boi, 

que va perdre contra l'Ascó, per 30 a 22. 

Granollers ha aprovat la revisió del Pla d'Autoprotecció del Palau 

d'Esports, per tal que sigui homologat per Protecció Civil de Catalunya. 

De fet, s'ha actualitzat el pla de 2013, d'acord amb la millora 

d'elements estructurals de l'edifici –com les grades i les escales 

d'accés– que afecten aforaments d'alguns actes i milloren l'evacuació. 

El camí a la Lliga Europea EHF del 

Fraikin Granollers ha arribat fins a 

la segona eliminatòria de la sego-

na màxima competició continen-

tal i s'ha quedat a les portes de la 

desitjada fase de grups. L'equip 

d'Antonio Rama ha perdut els dos 

partits de la ronda contra el suís 

Kadetten Schaffhausen, liderat 

per Joan Cañellas. Els granollerins 

han anat a remolc durant tota 

l'eliminatòria perquè ja al partit 

de l'anada van perdre 36 a 33 i al 

de tornada, dimarts al Palau d'Es-

ports, van caure 27 a 32. 

El Granollers ha posat l'empenta 

i l'orgull, però ha estat insuficient 

per doblegar l'equip suís, que ha 

estat millor en el global de l'eli-

minatòria. La fita al pavelló olím-

pic era complicada, però possible. 

Tot i que als primers compassos 

del partit de la tornada es va veu-

re la complexitat de l'objectiu i la 

superioritat rival. Unes pèrdues de 

pilota van provocar el primer des-

avantatge  de tres gols en favor del 

Kadetten (2-5). A partir d'aquí el 

Fraikin ho va intentar, però sense 

encert i amb més voluntat que joc.

Al cap de 20 minuts, el Kadetten 

ja guanyava de 6 gols, 8 a 14, amb 

un inmens Jonas Schelker. Antonio 

Rama es veia en l'obligació de de-

manar un temps mort per redre-

çar l'equip, que donava els seus 

fruits amb la connexió Pol Valera 

i Esteban Salinas, que permetia al 

HANDBOL | Lliga Europea EHF  LA TEMPORADA EUROPEA CONCLOU A LA SEGONA ELIMINATÒRIA

El Kadetten elimina el 
Fraikin de la Lliga Europea 

POL VALERA El de la Garriga va marcar sis gols al partit de tornada

xavier solanas

xilè marcar tres gols seguits i fer 

un parcial favorable de 5 a 2, per 

marxar al descans 13 a 16.  Fins i 

tot a la represa, Salinas va associ-

ar-se amb Antonio García –recu-

perat de les molèsties– per posar 

el 14 a 16. Aleshores, Cañellas va 

agafar les regnes del joc visitant i 

Nacho Biosca va ser decisiu sota 

els pals. A un quart d'hora del fi-

nal, el Kadetten ja aconseguia una 

màxima de set gols, 19 a 26. Al 

tram final es va veure la revelació 

del curs, Pol Valera, que segueix 

assumint galons, i va marcar un 

total de sis gols. 

El Fraikin marxa d'Europa amb 

orgull en la segona ronda.  jl.r.b.

El KH-7 guanya cinc 

punts de sis possibles

Lliga Guerreres  SALVA PUIG VEU UNA SITUACIÓ 'IMMILLORABLE'

El KH-7 ha sumat cinc punts dels 

sis possibles en tres jornades 

disputades a la Liga Guerreres 

Iberdrola. L'equip de Salva Puig 

va imposar-se en l'últim duel a 

casa contra el BM Zuazo Barakal-

do amb un ultim gol in extremis 

d'Ona Vegué, que posava el defini-

tiu 30 a 29 a cinc segons del final. 

El KH-7 ocupa el quart lloc amb 

cinc punts i vol seguir amb la rat-

xa positiva de resultats a la pista 

de l'Atlético Guardés, que ve d'en-

caixar la primera derrota a la pista 

de l'Elx,  per 24 a 19. "La sensació 

és molt bona, de sis punts hem 

guanyat cinc, en aquest sentit 

és immillorable", explicava el 

tècnic Salva Puig després del tri-

omf contra el Zuazo, i es mostrava 

content de la dinàmica granolleri-

na: "és l'inici somiat, estem en 

una molt bona posició classifi-

catòria".  jl.r.b.

bmg

DECISIVA Ona Vegué va marcar el gol de la victòria granollerina

Asobal

Al Fraikin li toca refer-se de l'eliminació 

europea i centrar-se, una temporada 

més, en la lliga d'Asobal. Els granollerins 

van guanyar el cap de setmana passat 

a l'Helvetia Anaitasuna, per 27 a 23, i 

ocupen el tercer lloc amb quatre punts 

i un partit pendent. Dissabte, el Fraikin 

visitarà la pista del Cangas, que ve 

de guanyar contra el Cuenca i, a més, 

suma un empat i una derrota.

TOCA REFER-SE 
CONTRA EL CANGAS

ATLÉTICO GUARDÉS - KH-7

Dissabte, 2 – 20 h La Guardia

Plata

El El KH-7 Atlètic va perdre el segon 

partit de la temporada en un ajustat 

duel contra el Joventut Mataró, per 

23 a 24. Les granollerines intentaran 

sumar el primer triomf divendres a la 

pista del Grup USA, de València, que 

encadena dues victòries. 

SEGONA DERROTA 
DEL FILIAL FEMENÍ

Granollers necessita 300 voluntaris per al Mundial

OBERTA LA CAMPANYA DE CAPTACIÓ PER A L'ESDEVENIMENT INTERNACIONAL D'HANDBOL FEMENÍ, QUE ES DISPUTARÀ DE L'1 AL 19 DE DESEMBRE

La seu de Granollers estima que 

necessitarà més de 300 persones 

per a les diferents tasques que 

comporta l’organització del Cam-

pionat del Món d’Handbol femení, 

que tindrà lloc de l’1 al 19 de de-

sembre a la ciutat, amb 32 selecci-

ons nacionals participants.

L’any 2013, quan Granollers va 

ser una de les seus del Campionat 

del Món masculí, va comptar amb 

gairebé 300 persones voluntà-

ries de diverses edats. Anterior-

ment, com a subseu d’handbol 

dels Jocs Olímpics de Barcelona 

92, Granollers va disposar de 500 

voluntaris i voluntàries que van 

donar suport a les necessitats or-

ganitzatives de l’esdeveniment. El 

Mundial d’Handbol Femení, que 

organitza per primera vegada Es-

panya i que també té com a seus 

Castelló, Llíria i Torrevieja, serà 

el més nombrós que s’ha fet mai. 

S’iniciarà l’1 de desembre amb el 

partit inaugural a Torrevieja i la 

competició començarà a Grano-

llers el dia 2.

Per aquest motiu, l’organització 

local del Mundial fa una crida a la 

ciutadania per fer-se voluntari i 

viure l’experiència d’aquesta cita 

internacional, tractant-se d’un 

gran repte per a Granollers, que 

necessita la màxima participació 

per assolir els seus objectius.

Totes aquelles persones a partir 

de 16 anys, amb permís de pare, 

mare o tutor, i de 18 anys en en-

davant poden ser voluntàries. Per 

inscriure’s cal emplenar el for-

mulari de la web oficial del Mun-

Televisat
EL PALAU D'ESPORTS VA REBRE

 DILLUNS UNA VISITA TÈCNICA

de les televisions escandina-

ves amb drets per emetre el 

Mundial d’Handbol Femení, 

que tindrà lloc de l'1 al 19 de 

desembre. D'entre els mitjans 

de comunicació, hi havia el 

NENT Sweden, DR, Enjoy TV 

i Sportive, que és una agència 

esportiva internacional. nis 

serfern atquibusam repudis.

dial –spainhandball2021.com–. El 

termini màxim per apuntar-s’hi 

acaba el 14 de novembre. La seu 

de Granollers, un cop rebuda la 

inscripció, es posarà en contacte 

amb aquestes persones per tal de 

concretar aspectes com la seva 

disponibilitat horària, la preferèn-

cia d’ubicació, etc. Les tasques que 

poden fer les persones voluntàri-

es són, entre d’altres, de logística, 

atenció a la pista, atenció a mit-

jans de comunicació, i suport en 

tasques de protocol. 
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xavier solanas
L'Esport Club Granollers va sumar 
la primera victòria de la tempora·
da a la quarta jornada de la Terce·
ra Divisió, després de la marxa del 
fins ara tècnic Javi Pérez. En  una 
setmana complicada, els nois de 
l'ECG van mostrar la seva millor 
versió dins el terreny de joc per 
guanyar al camp de la Guineueta, 
per 1 a 3, i deixar l'últim lloc de la 
classificació. 

L'equip granollerí va superar la 
setmana més complicada del que 
va de temporada amb un triomf 
balsàmic. Orfes de Javi Pérez, la 
plantilla granollerina es va pre·
sentar al camp del barri barceloní 
amb el lideratge a la banqueta del 
preparador Martí Domènech. 

Segons apunten fonts del club 
granollerí, el nou entrenador no 
arribarà fins a la propera set·
mana. En un principi s'esperava 
abans, però finalment no s'ha 
pogut concretar cap incorporació 
immediata. 

Fins aleshores, els entrena·
ments estan dirigits pel prepa·
rador Martí Domènech. Aquesta 
setmana l'ECG té jornada de des·
cans i el pròxim partit oficial serà 
el 10 d'octubre contra el Peralada 
a casa.  jl.r.b.

FUTBOL | Tercera Divisió  EL CLUB PREVEU PRESENTAR EL NOU TÈCNIC LA PROPERA SETMANA

Triomf balsàmic de l'ECG, a 
l'espera del nou entrenador

El CF Les Franqueses ja no serà 
cap sorpresa aquesta temporada 
a la Primera Catalana. L'equip de 
Manolo Parralo va lluitar la cam·
panya passada per l'ascens, tot i 
que l'objectiu era la permanència. 
"L'objectiu ha de tornar a ser 
la salvació, com a mínim", asse·
nyala Parralo, que considera que 
la plantilla franquesina s'ha millo·
rat enguany amb les incorporaci·
ons que s'han fet. 

La primera jornada arriba dis·
sabte contra L'Escala amb un únic 
objectiu de sumar els tres punts 
de la victòria. "Portem una se-

Les Franqueses, amb 

l'objectiu de la salvació

Primera Catalana  ES REFORÇA AMB DOS JUGADORS MÉS

El Tribunal Català de l'Esport 
(TCE) ha desestimat el recurs in·
terposat per Toni Gili i Gustavo 
Brun, socis del CN Granollers, con·
tra la resolució del Comitè d'Apel·
lació de la Federació Catalana  de 
Natació del 31 de maig del 2021. 
Els dos socis del club granollerí, 
promotors d'un vot de censura 
fallit contra la junta del CNG, van 
recórrer fa uns mesos a la Fede·
ració Catalana la decisió del club 
granollerí de donar per tancada la 
moció de censura després de no 
presentar·s'hi cap signatura. L'ens 
federatiu va desestimar el recurs 
de Gili i Brun i ara també ho ha fet 
el Tribunal Català de l'Esport. 

Segons sentencia el TCE, "en el 
cas que ens ocupa no s'ha ini-
ciat cap procediment electoral, 
per tant tampoc estaríem da-

El Tribunal Català 
de l'Esport desestima 
el recurs de Gili i Brun

POLIESPORTIU  EL CNG DONA PER TANCAT EL VOT DE CENSURA

DUATLÓ | Europeu

David Malagón, 

tricampió de 

l'Europeu màster

David Malagón, del Club Triatló 
Granollers, ha guanyat el seu ter·
cer Campionat d'Europa de duatló 
màster de muntanya. L'atleta va 
imposar·se el cap de setmana al po·
ble italià d'Andalo·Molveno, prop 
de Les Dolomites, amb un temps de 
2 hores, 34 minuts i 42 segons.

El triatleta va aconseguir el me·
tall d'or en la franja d'edat de 45 
a 49 anys, després de completar 
un primer sector de cursa a peu 
de camp a través de 8 quilòme·
tres i un segon sector en bicicleta 
de muntanya de 30 quilòmetres 
i un desnivell acumulat de 1.000 
metres. David Malagón ja havia 
aconseguit l'or continental màster 
els anys 2018 a Eivissa i el 2019 a 
Sovata, Romania.

D'altra banda, Santi Ribot, tam·
bé del Triatló, va quedar vuitè en 
la franja d'edat de 55 a 59 anys.  

Javi Pérez: "Crec que un altre tècnic pot 

despertar el potencial de la plantilla"

Javi Pérez ha marxat com va arribar de la banqueta de l'Esport Club, sense 
fer massa soroll. L'entrenador va dimitir dimecres passat com a tècnic de 
l'ECG després d'acomiadar-se de la plantilla just abans de l'entrenament. 
Ell, juntament amb Nama Sports, han construït una plantilla totalment 
renovada amb esportistes menors de 23 anys, amb un gran potencial però 
gran part d'ells sense experiència en la categoria. "Ja feia una setmana 

que ho parlava amb la gestió esportiva. M'havien dit que m'ho pensés, 

però era ja una idea que em rondava pel cap", explica Javi Pérez, que 
expressa els motius per presentar la dimissió: "La competició és curta i jo 

entenia que la millor fórmula per a l'equip era que un altre entrenador 

pugui aportar una visió diferent i despertar el potencial de la plantilla".

vant d'una situació subjecta a la 
funció revisora d'aquest tribu-
nal". El president del CNG, Eduard 
Escandell, explica que aquesta de·
cisió reafirma la postura del club. 
"És una sentència ferma. Des 
del minut 0 hem confiat en la 
justícia en aquesta qüestió. És 
legítim obrir un vot de censura, 
però ja hi ha instàncies judici-
als que diuen que s'ha acabat", 
explica Escandell, que es mostra 
dolgut: "que ens diguin quin és 
el seu projecte, no s'han assegut 
encara amb nosaltres". 

Pel que fa als promotors del vot 
de censura, consideren que el TCE 
els ha donat la raó. "No es va ini-
ciar cap vot de censura i el que 
ara farem és moure la docu-
mentació i fer-ho tot de nou, un 
altre cop", diu Toni Gili.  jl.r.b.

Els nois i noies del Club Bàsquet 
Granollers buscaran la segona 
victòria de la temporada. Els dos 
equips granollerins van guanyar 
els seus respectius partits, de la 
Copa Catalunya el cap de setmana 
i es veuen reforçats de cara a la se·
gona jornada del campionat. 

El CBG masculí s'estrena 

amb un triomf de mèrit

BÀSQUET | Copa Catalunya  EL FEMENÍ VOL LA SEGONA VICTÒRIA

xavier solanas

gona part de la pretemporada 
molt bona. Des de fa tres set-
manes, només hem rebut un gol 
en contra", diu Parralo, que ja té 
ganes d'iniciar el segon curs a Pri·
mera Catalana. 

Pimbri i Pepu, cessions
El CF Les Franqueses ha aconse·
guit les cessions per una tempo·
rada de dos joves jugadors del 
planter de l'EC Granollers, Pim·
bri i Pepu. Els dos jugadors havi·
en completat la seva formació al 
Camp Municipal del carrer Girona 
i, en la seva primera campanya 
com amateurs, s'han posat a les 
ordres de Manolo Parralo. Pimbri 
pot jugar de lateral o interior dret, 
i Pepu, en tasques defensives al 
migcamp o de central. La plantilla 
de Les Franqueses encara no està 
tancada.  jl.rodríguez b. 

LES FRANQUESES - L'ESCALA

Dissabte, 2 – 17 h Les Franqueses

El CBG masculí, que estrenava 
Toni Olivares a la banqueta, va 
guanyar contra el Sant Josep (79·
67), un dels teòrics favorits per 
l'ascens a la Lliga d'EBA. El prò·
xim rival dels granollerins serà 
el Santa Coloma, que va guanyar 
contra el Sant Adrià (69·73).

Pel que fa al CBG femení d'Àn·
gel López, també va imposar·se a 
casa contra el Tordera, per 77 a 
63. El conjunt granollerí visitarà 
diumenge el CN Terrassa, que va 
rebre un correctiu a la pista del 
CEJ L'Hospitalet (70·45).  

SANTA COLOMA - CBG MASCULÍ

Dissabte, 2 – 19.30 h Santa Coloma

CN TERRASSA - CBG FEMENÍ

Diumenge, 3 – 19 h Terrassa

EN JOC Un dels moments del duel del CBG masculí contra el Sant Josep
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arxiu

El Club Rugbi Spartans Granollers 

vol recuperar la Divisió d'Honor 

Catalana després de dues tempo-

rades afectades per la Covid-19. 

El sènior masculí inicia una nova 

etapa amb Maurici Zapater a la 

banqueta i dissabte iniciarà la fase 

prèvia del campionat amb l'objec-

tiu de pujar a la màxima categoria 

del rugbi català. 

Aquesta fase prèvia compta-

rà amb un total de set jornades i 

dissabte els granollerins rebran el 

Torroella Senglars a la Font Verda. 

"Ens hem marcat l'objectiu de 

tornar a competir a la Divisió 

d'Honor perquè el club només 

va estar una temporada. Des-

prés, voldríem pujar a la lliga 

estatal", explica el nou entrena-

RUGBI | Divisió d'Honor EL SÈNIOR FEMENÍ LLUITARÀ PER PUJAR A LA SEGONA CATALANA

L'Spartans masculí anhela  

recuperar la Divisió d'Honor 

SPARTANES - COCOS BARCELONA

Dissabte, 2 – 16 h Granollers

NATACIÓ | Aigües Obertes  PARTICIPA A L'ESTATAL DE BARCELONA

La nedadora Estel Xuan Galo, del 

CN Granollers, va quedar sub-

campiona de la Copa d'Espanya 

absoluta, que va coincidir dissab-

te amb la disputa de la 93a edició 

de la Travessia Nedant el Port de 

Barcelona. L'esportista granolleri-

na va completar la modalitat dels 

5.000 metres amb un temps d'1 

hora i 38 segons. 

Estel Xuan Galo va participar a 

la Copa d'Espanya amb la selec-

ció catalana d'aigües obertes, que 

també va comptar amb el tècnic 

del CNG, Miguel Gil. L'entrenador  

va formar part del cos tècnic de la 

selecció catalana. 

Plata a Tarragona
La nedadora també va participar 

diumenge a la Travessa de Tarra-

gona, de 2.000 metres. Estel Xuan 

Galo va aconseguir-hi un altre 

meritori segon lloc.  

Estel Xuan Galo queda 

segona a la Copa d'Espanya
cng

SUBCAMPIONA  Estel Xuan Galo i Miguel Gil a Barcelona

MASCULÍ  Disputarà una fase prèvia amb set jornades

SPARTANS - TORROELLA

Dissabte, 2 – 18.30 h Granollers

dor de l'Spartans, Maurici Zapa-

ter, que la temporada passada di-

rigia els equips sub-14 i l'escoleta. 

Enguany la plantilla s'ha reforçat 

amb cinc jugadors del juvenil, 

tot i que encara no està tancada i 

podria incorporar nous jugadors 

amb un perfil més defensiu. 

Pel que fa al sènior femení, el 

club manté el projecte del curs 

passat i torna a presentar un equip 

propi, és a dir, sense la necessitat 

de completar-ho amb una altra 

entitat. L'equip tornarà a estar di-

rigit per Cristian Calvo i l'objectiu 

serà jugar a la Segona Catalana en 

la disputa de la fase prèvia. "Hem 

consolidat una plantilla, ara vo-

lem ser més competitives", diu 

el tècnic Cristian Calvo.  jl.r.b.
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Les propostes de clàssicaPassaltpas torna a les places amb balls d'arreu
Avui, dijous (19.30 h), el musicòleg
Xavier Chavarria presentarà, amb els 
directors de les formacions que hi participen,
la temporada 2021-2022 de Música
Clàssica al Teatre Auditori de Granollers.

L'entitat que promou l'aprenentatge de danses tradicionals
de la mediterrània Passaltpas tornarà dissabte a poder fer una 
ballada a les places, després de les restriccions de la pandèmia,
i d'un primer acte per festa major a Roca Umbert. 
Serà a les 18 h a la plaça de l'Església.

El Teatre Auditori de Granollers 
estrena temporada dissabte amb 
un èxit de taquilla: la comèdia 53 

diumenges, escrita i dirigida per 
Cesc Gay i amb Pere Arquillué com 
a protagonista, fa dies que va ex-
haurir les entrades. L'obra mostra 
la relació entre tres germans que 
han quedat per parlar sobre el seu 
pare. L'home ja és gran i hi ha qui 
opina que no pot continuar vivint 
sol. Sovint es perd, s'oblida de les 
coses i darrerament ha agafat el 
mal costum d'ensenyar el penis a 
la veïna. Quan els tres germans es 
troben en una reunió familiar, hi 
ha una alta probabilitat que la vet-
llada es converteixi en una bom-
ba de rellotgeria. El repartiment 
es completa amb Cristina Plazas, 
Àgata Roca i Lluís Villanueva.

D'altra banda, diumenge (18 h) el 
TAG acull l'espectacle familiar Camí 

a l'Escola, de la companyia Campi 
qui Pugui. A l'obra tres germanes 
s'han d'enfrontar diàriament amb 
multitud d'adversitats per arribar a 
l'escola, una història inspirada en el 
documental Sur le chemin de l'école

de Pascal Plisson. 

TEATRE EL TAG REBRÀ DISSABTE '53 DIUMENGES', MENTRE QUE L'ENDEMÀ SERÀ ESCENARI DE L'ESPECTACLE FAMILIAR 'CAMÍ A L'ESCOLA'

CULTURA

TONI TORRILLAS

La comèdia de Cesc Gay amb Arquillué 

obre temporada amb entrades exhaurides

L'Esbart participa a l'Adifolk a l'Alguer, 

marcat per la detenció de Puigdemont

DANSA EL COS DE DANSA DE L'ENTITAT GRANOLLERINA VA SER UN DELS GRUPS SELECCIONATS PER PARTICIPAR A L'APLEC

L'Esbart Dansaire de Granollers 
va participar el cap de setmana a 
l'aplec internacional Adifolk, cele-
brat a l'Alguer, i que l'atzar va fer 
coincidir amb la detenció dijous i 
posterior alliberament divendres 
del president Carles Puigdemont. 
Tot i que aquest fet no va alterar 
el programa de l'aplec, sí que va 
marcar l'ambient de la trobada, 
que va veure desfilar per la ciutat 
els principals dirigents del país.

El Cos de Dansa de l'Esbart va 
ser un dels grups seleccionats per 
participar al 33è aplec que orga-
nitza Adifolk, que enguany se ce-
lebrava a la ciutat de l'Alguer de 
divendres a diumenge.

ESBART

ACTUACIONS  L'Esbart va actuar dissabte a la tarda a l'escenari principal

L'aplec va tenir un miler de par-
ticipants de diferents àmbits de la 
cultura popular catalana, repre-
sentada per 40 grups de tot el ter-
ritori. A part d'altres esbarts, tam-
bé hi havia geganters, diables, ball 
de gitanes –les colles de Montme-
ló i Lliçà d'Amunt–, cobles i ball de 
bastons, entre d'altres. 

L'Esbart Dansaire de Granollers 
va actuar dissabte a la tarda en 
una mostra de dansa catalana i 
va participar en cercaviles i altres 
activitats. A l'hora de reprendre 
l'activitat després de la pausa per 
les restriccions, la participació en 
aquest esdeveniment "ha estat 

un gran estímul pel grup, a part 

de ser també una oportunitat 

per donar-se a conèixer i rela-

cionar-se amb altres grups de 

cultura popular", apunten des de 
l'Esbart. 

■ Aquesta temporada 2021-2022, el 
Cor Jove Amics de la Unió s'estrena com 
a formació resident al Teatre Auditori 
de Granollers i consolida, d'aquesta 
manera, una trajectòria creixent. Jun-
tament amb Veus – Cor Infantil Amics 
de la Unió i el Cor de Cambra de Gra-
nollers preparen fins a sis produccions 
en col·laboració amb la institució: un 
recull de poemes musicats de la litera-
tura catalana –Poemari–,  un repertori 
que celebra els 10 anys del disc There 

is no Rose, un espectacle interdiscipli-
nari i sinfonicocoral de gran enverga-
dura –Rèquiem de Mozart–, una òpera 
infantil reivindicativa i social –Greta i 

els Trihumans– que es haver d'endar-
rerir a causa de la pandèmia, i l'estrena 
d'una obra encarregada per part de 
l'entitat –El Messies d'Albert Guino-
vart– i una relectura d'algunes de les 
melodies populars que volen home-
natjar la tradició del país –Les Eines–.

D'altra banda, Amics de la Unió segui-
rà col·laborant amb alguns dels escena-
ris més importants del país, com el Liceu, 
l'Auditori de Barcelona i el Palau de la 
Música. La primera col·laboració de Veus 
amb l'Orquestra Simfònica i el Cor del 
Gran Teatre del Liceu serà War Requiem. 

EL COR JOVE D'AMICS 
DE LA UNIÓ ESTRENA 
RESIDÈNCIA AL TAG

TeDebat produeix 

un nou espectacle, 

'La Muntanya'
Aquest curs, el projecte TeDebat, 
de la Fundació AC Granollers, 
estrenarà un nou muntatge, La 

Muntanya, que dilluns es presen-
tava a l'Institut Antoni Cumella. 
Es tracta d'una obra de Marta 
Hernández i Oriol Casals que 
tracta sobre el malestar i la ges-
tió emocional. Adrià Díaz, amb la 
col·laboració de Cristina Arenas 
i l'assessorament pedagògic de 
Paula Castellsagué, interpreta el 
Raimon, un home positiu a qui la 
pandèmia obliga a reinventar-se i 
el converteix en coach. El Raimon 
diu que cal ser fort com una mun-tanya, però la seva �illa de 12 anys
està en plena tempesta, amb el 
nou institut, la pandèmia, les in-
seguretats, etc. 

ESCENA GRAN 
AIXECA EL VOL AMB 
GANES DE FESTA

La programació d'Escena grAn va presentar-se dissabte amb una gala inaugural que 
mostrava les ganes de passar pàgina a les restriccions i penúries que ha passat el 
sector cultural arran de la pandèmia. Guillem Albà i La Marabunta –amb l'espectacle
Jaleiu!– eren els encarregats d'engegar la festa, d'una programació que prèviament 
es va presentar de la mà de l'actriu granollerina Maria Manau, i d'un vídeo de dansa, 
en què Roser López Espinosa, Nora Baylach i Roberto Provenzano "aixecaven el vol", 
com ho feia la programació 2021-2022, que també lluu aquest lema.  I, per acabar, un 
aniversari amb el tradicional número còmic del pastís a la cara, que va protagonitzar 
Montserrat Bellot, una espectadora assídua del TAG que dissabte feia 76 anys.
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Les escultures "d'un minut" 
de l'austríac Erwin Wurm i

els collages de Weronija
 Gesicka, a Roca Umbert

La cinquena edició del festival de 

cinema i fotografia Panoràmic, 

que se celebrarà del 14 d'octubre 

al 28 de novembre, ultima detalls. 

Aquesta setmana ha transcendit el 

programa complet de les exposici-

ons que s'hi podran veure, tot i que 

el certamen amb seu a Roca Um-

bert es presentarà dimarts al matí 

en una roda de premsa a la Filmo-

teca de Catalunya, a Barcelona.

Enguany el festival està dedi-

cat a Incertesa, Atzar i Predicció, 

tres conceptes que es debatran 

i sobre els quals reflexionen to-

tes les creacions del Panoràmic 

2021. A Roca Umbert es podran 

veure les famoses "escultures 

d'un minut" de l'austríac Erwin 

Wurm –en forma de fotografia, ví-

deo o instal·lació protagonitzada 

pel visitant–, una mostra sobre el 

llegat afrofuturista com a corrent 

li han merescut el reconeixement 

internacional.

Tres espais més
El Panoràmic tindrà tres espais 

expositius més a la ciutat. D'una 

banda, el Museu de Granollers 

acollirà l'exposició El dit a l'ull: 

fotografia inconstient, comissari-

ada per Joan Fontcuberta, també 

director artístic del certamen. 

D'altra banda, el Museu de Ciènci-

es Naturals tornarà a apostar per 

Julie Freeman i la seva visualit-

zació de la vida dels talps amb el 

projecte RAT.sysyems. Finalment, 

el Cinema Edison acollirà una 

nova secció del festival dedicada 

a redescobrir creadors oblidats. 

En aquesta ocasió, a través de 

l'exposició Carles Barba, caçador 

d'imatges, comissariada per An-

drés Hispano i Fèlix Pérez-Hita.  

que des de fa dècades reivindica 

una nova identitat a través de la 

ciència-ficció, una instal·lació im-

mersiva a la Tèrmica de l'artista 

Rosana Antolín, una intervenció 

a càrrec del Sindicat de Manters 

i comissariada per Lucía Piedra, 

i diversos fotollibres aplegats en 

una mostra comissariada per Na-

tasha Christia.

A més, l'artista polonesa Wero-

nika Gesicka (1984) exposarà a 

l'Estat per primera vegada, amb 

un treball de collages digitals que 

El restaurant El Mirallet acull una 

exposició de fotografia de la gra-

nollerina d'origen britànic Anas-

tasia Mulrooney, les obres de la 

qual es podran veure fins a finals 

d'octubre a l'espai de la plaça de 

l'Església. Mulrooney, nascuda a 

Anglaterra però de mare catala-

na, viu a Granollers des de 2008. 

Fa tres dècades que fa fotografia, 

sobretot a l'aire lliure i amb llum 

natural. I precisament és aquest 

tipus de treball que mostra, fins 

a finals d'octubre, a El Mirallet. Es 

tracta d'una col·lecció de retrats, 

tant de persones com d'animals, 

"molt naturals", destaca l'autora, 

que afegeix que la seva voluntat 

és arribar a persones que habitu-

alment no es poden fer una sessió 

de fotos i oferir-ne de molt asse-

quibles, i poder captar "el costat 

més humà, la força de les veri-

tables instantànies".

Mulrooney va guanyar el pri-

mer premi a la millor col·lecció 

del ral·li fotogràfic Granollers es 

revela de l'any 2018.  m.e.

L'artista granollerí Lluís Esto-

piñan participa des d'aquest se-

tembre a la novena edició del 

Festival Revela'T de fotografina 

analògica contemporània amb 

l'exposició Memory Gap, que es 

podrà visitar fins al 12 d'octubre 

a la Galeria 3aU de Vic. La sèrie 

Memory Gap tracta sobre identitat 

i memòria i és un treball que Es-

topiñan desenvolupa a la seva re-

sidència artística a Roca Umbert. 

A Vic hi ha exposades una vintena 

de peces inèdites de la sèrie.  

a.mulrooney

ART  EL FESTIVAL DE FOTOGRAFIA I CINEMA SE CELEBRARÀ DEL 14 D'OCTUBRE AL 28 DE NOVEMBRE

ES TRACTA D'UN RECULL DE RETRATS DE PERSONES I ANIMALS REALITZATS EN EXTERIORS AMB LLUM NATURAL

El Panoràmic anuncia les 
exposicions de l'edició 2021

FRAGMENT  Els retrats de Mulrooney es caracteritzen per la llum natural

Les fotografies d'Anastasia 

Mulrooney, a El Mirallet

Lluís Estopiñan 

exposa 'Memory 

Gap' al novè Festival 

Revela'T, a Vic

Alumnat del Bellera completa el retaule

Alumnat de l'institut Celestí Bellera, en el marc d'un projecte Erasmus+, 
ha imaginat com serien les tres taules perdudes del retaule gòtic de Sant 
Esteve des d'una visió contemporània en temps de pandèmia, i amb el 
suport de l'artista i exalumne Bernat Barris. El resultat es va poder conèixer 
dijous a la inauguració de l'exposició Fragments de por en aquests temps 

d'invertesa, que es pot visitar al Museu de Granollers fins al 17 d'octubre.  
El projecte KA227, que el Bellera treballa amb dos centres de Portugal i 
Itàlia, desenvolupa projectes artístics a través dels quals canalitzar pors, 
com les que en l'època actual poden haver despertat amb la Covid.

D'altra banda, precisament aquest diumenge (12 h), el Museu ha  
programat una visita comentada a l'exposició Retorn a Granollers de 

retaule gòtic de Sant Esteve, amb la historiadora de l'art Cinta Cantarell.

xavier solanas

MOSTRA 'FRAGMENTS DE POR EN AQUESTS TEMPS D'INCERTESA'
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Des de fa prop d'un segle, Cada-

qués ha estat pol d'atracció per a 

artistes d'arreu del món. També 

els granollerins Jordi Pagès i Santi 

Montagud hi han trobat la inspira-

ció, un "refugi, un ideal, un para·
dís", reconeix l'escriptor.

Dilluns (19.30 h) la influència 

del municipi empordanès en els 

dos creadors es farà palesa a la 

llibreria La Gralla, on Pagès ex-

posarà Blau Blaua, una col·lecció 

de pintures acríliques i collage 

inspirada en els versos de les Tres 

poetes de Cadaqués –Clementi-

na Arderiu, Quima Jaume i Rosa 

Leveroni–. De fet, el pintor gra-

nollerí va il·lustrar l'antologia de 

les poetes publicada per Llibres 

del Segle (2019). I és que no és 

estrany que Pagès faci dialogar la 

seva obra amb la poesia universal. 

En aquest cas, el pintor ha partit 

a més, d'un territori ben conegut 

–fa anys que hi té segona residèn-

cia–, on "miris on miris hi ha 
blau", el color que tenyeix tot el 

La Gralla navegarà per Cadaqués amb 
Jordi Pagès i Santi Montagud de guies

ART I LITERATURA  LA INAUGURACIÓ DE 'BLAU BLAUA' SERVIRÀ TAMBÉ PER DONAR A CONÈIXER VERSOS INÈDITS DE L'ESCRIPTOR

mame

TROBADA  Santi Montagud i Jordi Pagès comparteixen l'amor per Cadaqués

treball, i "aporta pau i tranquil·
litat", apunta Pagès, qui molt so-

vint el vesteix. 

I el diàleg de Pagès amb altres 

creadors, siguin escriptors, músics 

o directors de cinema, no s'atura 

només en el llenç, sinó que s'acaba 

concretant en actuacions col·lecti-

ves, que sovint nodreixen les seves 

inauguracions. En aquesta ocasió, 

Montagud hi presentarà uns ver-

sos inèdits, escrits en pandèmia, 

potser enyorat de Cadaqués, el 

poble que va centrar el viatge de 

noces dels seus pares –amb qui hi 

va fer les primeres estades, abans 

d'anar-hi amb amics–. "Durant el 
confinament, vaig tornar a lle·
gir Cadaqués de Josep Pla, així 
com el llibre de les poetes que 
havia il·lustrat Pagès", explica, 

i, en traslladar-s'hi a través dels 

llibres, va començar a escriure 

sobre Cadaqués. "És un recull 
de versets, algun poema i pro·
sa poètica, que la meva filla va 
editar en un llibre per al meu 
aniversari", detalla l'autor.

L'homenatge a Jordi Pagès
Així, la vinculació temàtica i 

l'amistat que uneix als dos cre-

adors ha fet néixer la trobada de 

dilluns a La Gralla A més, entre el 

recull de textos, Montagud avança 

que també ha volgut fer un home-

natge a Pagès, amb un poema i una 

mena d'epitafi en prosa poètica. 

"He llegit a molts enterraments 
i em feia gràcia llegir·li a algú 
viu", exclama Montagud acompa-

nyat de l'artista, que ha entomat el 

pseudoepitafi amb humor.

De fet, aquesta coincidència 

creativa dels dos amics ha estat 

un dels motius que ha fet que Blau 

Blaua es pugui veure a Granollers 

després de mesos de voltar. L'ex-

posició es va estrenar a Cadaqués 

i s'ha pogut també visitar a Pala-

frugell i a Igualada. Ara els llenços 

tenyits del blau de la Costa Brava 

es podran veure a La Gralla fins al 

24 d'octubre. i m.e.

Més presentacions

La llibreria La Gralla també acollirà, di-

vendres (18 h), la presentació del llibre 

Etiquetes (Bindi Books) de l'il·lustra-

dor i educador Joan Turu (1984). L'acte 

comptarà amb la lectura de Lali Diuma-

ró i amb la signatura de llibres per part 

de l'autor. Etiquetes anima a reflexionar 

els joves lectors sobre les etiquetes 

negatives que es posen les persones.

JOAN TURU SIGNARÀ 
'ETIQUETES' DIVENDRES
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MÚSICA  EL GRUP DE RAP REIVINDICA ELS DRETS DE LES DONES I LES LLUITES DE BARRI

Aquest cap de setmana la sala Nau 

B1 de Roca Umbert arrencarà la 

temporada amb Tribade, un trio 

de rap format a Barcelona amb les 

cantants Bittah i Masiva Lulla i el 

dj Big Mark. Tribade, amb pinze-

llades també de flamenc, crida a 

l'apoderament i denuncia injustí-

cies a través de la rima. Les seves 

lletres porten a l'univers de les 

dones que lluiten contra la preca-

rietat dins d'una societat plena de 

privilegis masculins, alhora que 

també amplifiquen les lluites lo-

cals i de barri.

Aquesta temporada a Tribade li 

seguiran noms tan coneguts com 

Hamlet, Paul Fuster, 31 Fam, Roba 

Estesa i Toundra. A més, la B1 

també inclou els concerts famili-

La Nau B1 arrenca amb Tribade

PREVISIÓ METEOROLÒGICA
de dijous 30 al diumenge 3 d'octubre

Dijous Divendres Dissabte Diumenge

22º 16º 23º 14º 24º 15º 24º 15º

HANDBOL. DISSABTE 2, 18.30 h
BALONMANO CANGAS - FRAIKIN BMG
Pavelló munivipal O'Gatañal a Cangas
Amb Aitor Compañón

BÀSQUET. DISSABTE 2, 19.30 h
CB SANTA COLOMA - CB GRANOLLERS
Pavelló Joan del Moral de Santa Coloma
Amb Guillem Raich i Arnau Moya

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

PATRIMONI  LA CAMPANYA D'ENGUANY SE CENTRA EN EL RECINTE DEFENSIU DESCOBERT EL 2020

Aquest setembre les excavaci-

ons arqueològiques han tornat 

a Puiggraciós, als termes muni-

cipals de Bigues i Riells del Fai, 

Figaró-Montmany i l'Ametlla del 

Vallès. L'arqueòleg del Museu de 

Granollers Marc Guàrdia ha im-

pulsat amb el seu equip la terce-

ra campanya d'excavacions per 

conèixer en profunditat la vida 

defensiva del món iber. El Museu 

s'encarrega de l'excavació del po-

blat ibèric amb la col·laboració 

dels ajuntaments de Bigues i Ri-

ells del Fai i Figaró-Montmany. 

Tercera excavació 

del Museu a Puiggraciós
La campanya d'enguany se 

centra en l'excavació del recinte 

defensiu descobert el 2020. Amb 

aquesta intervenció es pretén 

aprofundir en el coneixement 

d'aquesta part del poblat, que 

s'està demostrant que té un mar-

cat caire defensiu, amb quatre 

estances dedicades a la protecció 

de l'entrada oriental del poblat. 

L'equip d'arqueologia pretén re-

collir prou material per poder 

obtenir dades cronològiques per 

marcar el moment de la construc-

ció del poblat i definir el moment 

precís del seu abandonament.

L'acció s'emmarca en el projec-

te de recerca del Museu de Gra-

nollers sobre el coneixement de 

l'extrem nord de la Laietània en 

època ibèrica per tal d'ampliar el 

coneixement tant de la societat 

com de l’economia ibèrica en el 

marc de l’interior de la Laietània, 

territori que comprèn, entre d’al-

tres, l’actual Vallès Oriental. 

nau b1

TRIBADE  Bittah, Masiva Lulla i Big Mark durant el rap i el flamenc a la B1

Ds 2 d'octubre, 22 h
Sala Nau B1. Roca Umbert. Preu: 12 €

ars Kla’a la teva cançó i el Rock en 

Família que descobrirà Metallica 

als més petits. 

Amb la col·laboració de l'Associa-

ció de Músics de Jazz i Música Mo-

derna de Catalunya (AMJM), Jazz 

Granollers obrirà el 49è Cicle de 

Jazz al Casino amb una sessió del 

Festival L'Hora del Jazz-Memorial 

Tete Montoliu. Fruit de la suma, el 

certamen vallesà rep la interes-

sant proposta liderada pel saxo-

fonista Gorka Garay, El cazador 

de luz. El projecte va veure la llum 

el 2013 amb l'acompanyament de 

músics com Marco Mezquida i Pau 

Domènech, i va ser reconegut com 

un dels millors discos de debut de 

la seva generació. El 2019 Garay 

va presentar el segon volum del 

projecte, Drunk Jumps, (Quadrant 

Records) també amb l'acompa-

nyament d'excepció, amb Joan 

Monné al piano i Dee Jay Foster 

al contrabaix, instrument que ara 

defensa Martin Leiton. Aquest trio 

té influències molt diverses, que 

van des de l’ethiojazz de Mulatu 

Astatke fins a un jazz que desprèn 

una sonoritat més monkiana o del 

Coltrane dels anys 60. i

EL CONCERT S'EMMARCA DINS L'HORA DEL JAZZ DE L'AMJM

'El cazador de luz' de Gorka 

Garay obre el Cicle de Jazz

Xavi Barroso parla 

amb un llibreter 

de 'L'avinguda 

de les il·lusions'

L'escriptor granollerí Xavi Barro-

so protagonitzarà una conversa 

amb el llibreter d'Abacus de Gra-

nollers Carles Guinart sobre la 

novel·la històrica L'avinguda de 

les il·lusions (Random House Mon-

dadori, 2020). Serà dimarts, a les 

19 h, al canal d'instagram de @bi-

bliotequesXMB, en el marc del ci-

cle De Paraula de diàlegs d'autors 

i llibreters.

D'altra banda, l'Anònims acolli-

rà cada dimarts un curs de pràcti-

ca d'escriptura creativa, impartit 

per Oriol Font i amb un preu de 

35 euros mensuals. i

Dv 1 d'octubre, 20 h
Casino Club del Ritme. Preu: 8 €

L'objectiu és ampliar el 

coneixement de la societat

i l'economia ibèrica a

l'interior de la Laietània
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Stop Motion amb figures de Lego
La Biblioteca de Roca Umbert acull avui, dijous (17.30 h), 

un taller per a infants de 7 a 10 anys en què utilitzaran 

peces de Lego per explicar una història. Faran el muntatge 

i l'animaran amb la tècnica de l'Stop Motion, tot convertint les fotografies en vídeos animats. És gratuït i cal inscripció.
La coreògrafa Marta Carrasco 

estrena 'Sang' a Cardedeu

Voltem per l'entorn

GRANOLLERS

22, 23 ¡ 24 D’OcTuBrE

PrImEr

www.festivalsenderistamuntanyesdeprades.cat

festival@festivalmuntanyesdeprades.cat

NaturaGuiatge PatrimoniAstronomia Gastronomia

DIJOUS, 30

19.30 h Teatre Auditori
Presentació de la Temporada 

2021-2022 de Música Clàssica del TAG, 

amb el musicòleg Xavier Chavarria

19.30 h Museu de Granollers
Conferència El Vallès Oriental, 

objectiu militar durant la Guerra Civil, 

a càrrec de l'historiador Oriol Dueñas

DIVENDRES, 1

9 h Plaça de la Corona
Mercat d'Artesans

16 h Museu de Ciències Naturals
Animals amagats. Joc de realitat 

augmentada sobre Tu investigues!

17.30 h Museu de Ciències Naturals
Taller. Insectes, crancs i aranyes

20 h Casino Club del Ritme
49è Cicle de Jazz. El cazador de luz

DISSABTE, 2

9 h Carrer Anselm Clavé
Mercat d'Artesans. 

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

AGENDA

Encants Solidaris Assemblea d'Aturats

9 h Plaça de la Corona
Mercat de productes ecològics i de 

proximitat

9 h Plaça de les OIles
Mercat d'artesans d'alimentació

10 h Biblioteca Can Pedrals
BiblioLab. Crea un mesurador  

de partícules (+ de 9 anys)

12.30 h Centre cívic Palou
Conferència Els mestres Celestí  

Bellera i Rita Gibernau i la renovació 

pedagògica dels anys 30

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 l'exposició 

Tu investigues!

17.30 h Museu de Ciències Naturals
Fes el teu planter de varietats locals

18 h Plaça de l'Església
Ballada al carrer de danses del món

20 h Teatre Auditori de Granollers
Teatre. 543 diumenges de Cesc Gay

DIUMENGE, 3

9 h Parc del Lledoner
Mercat de segona mà. Fins a les 14 h

La reconeguda ballarina i coreògrafa cardedeuenca 

Marta Carrasco presentarà al Teatre Auditori de 

Cardedeu el projecte Sang, el resultat d'un procés 

de creació conjunt entre la coreògrafa i Cardedeu 

Cultura, en una aposta pel talent de proximitat i el 

procés comunitari amb un especial atenció a les 

dones. Així, Sang és una reflexió sobre la violència 

de gènere, l'agressió i els maltractaments,  

així com sobre els estereotips de l'amor romàntic. 

Sota la direcció de Carrasco i amb Albert Hurtado 

com a ajudant de direcció, Laia Baraldés, Vanessa 

Fernández, Magalí Sala, Isabel Vinardell i Olga 

Vinyals Martori pujaran a l'escenari per defensari aquest treball de creació.  

Es podrà veure en dos passis: un divendres a les 21 h i un altre dissabte a les 20 h.  

El preu de l'entrada serà de 12 euros i es poden comprar a través d'entrapolis.com.

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

Fragments de por en aquest temps 

d'invertesa, d'alumnat de l'INS

Celestí Bellera. Fins al 17 d'octubre

El Modernisme i les flors.  

Fins al 9 de gener

Museu de Ciències Naturals

Tu investigues! Permanent

Invertebrats. Sala permanent

Biblioteca Can Pedrals

Cartells del Dia Mundial 

de la Salut Mental. A partir de

dilluns i fins al 17 d'octubre
Restaurant El Mirallet

Fotografies d'Anastasia Mulrooney. 
Fins a finals d'octubre

LES FRANQUESES
DIJOUS, 30

18.30 h Complex Esportiu Municipal
Setmana Europea de l'Esport. 

Classe de HIIT

11 h Museu de Ciències Naturals
Animals amagats. Joc de realitat 

augmentada al voltant de Tu investigues!

11.10 h Museu de Ciències Naturals
Visites guiades a Tu investigues!

12 h Museu de Granollers
Visita comentada a Retorn a Granollers 

del retaule gòtic de Sant Esteve

DILLUNS, 4

18 h Biblioteca Roca Umbert
Formació digital per a adults. 

Iniciació al Tik Tok

DIMECRES, 6

17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Iniciació en l'ús de l'ordinador (adults)

17.30 h Biblioteca Can Pedrals
L'Hora del conte (+ 3 anys) amb Ada 

Cusidó

18 h Gra. Equipament juvenil
Informa't i connecta't: Camins 

alternatius a la formació reglada
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