
ESPORTS

LA MITJA PERFILA LA DATA DEL 6 DE FEBRER 
PER A LA PROPERA EDICIÓ, AMB EL RETORN 
AL CALENDARI I CIRCUIT HABITUALS  28

PLANIFICACIÓ

EL TERCER PLA ESTRATÈGIC INICIA EL PROCÉS 
PER REBRE IDEES PER FER UNA CIUTAT EL 2030 
MÉS SOSTENIBLE I AMB MÉS COHESIÓ SOCIAL  10

XAVIER SOLANASEQUIPAMENTS

Iniciats els tràmits per 
reformar 467 nínxols 
de la zona nord del 
cementiri municipal  6 La plaça de la Porxada va acollir l'acte

d'aniversari del referèndum, en què van 
prendre protagonisme els represaliats  8

RECORDANT L'1-O

DIA DE LA SALUT MENTAL   L'ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS DEL VALLÈS ORIENTAL, DARUMA, COMMEMORA ELS SEUS 25 ANYS I HO CELEBRARÀ FINS A FINALS D'ANY   3

Aquest octubre obrirà la unitat de 
mitjana estada de malalties mentals

  ANY VII   Núm. 318   7 octubre 2021somgranollers.cat

DIARI DE GRANOLLERS I LES FRANQUESES

Plaça Jacint Verdaguer · Granollers

www.montessorigranollers.com

Més informació pàgs. 20 i 21

PRIMER ANIVERSARI

OBITUARIS

Mor als 61 anys Paco 
Agudo, periodista veterà 
de Ràdio Granollers  18

ECONOMIA

Neix una plataforma per 
trobar l'oferta comercial 
local a Internet  25

CULTURA

Una xerrada commemora 
els 40 anys de la troballa 
romana de can Jaume  36



DJ, 7 OCTUBRE 20212



dj, 7 octubre 2021 3

EN PORTADA

La unitat de
mitjana estada 
de salut mental, 
a punt d'obrir

DARUMA CELEBRA 25 ANYS AL SERVEI

DELS FAMILIARS AMB MALALTIES MENTALS

El Complex Assistencial en Salut Mental 

(CASM), gestionat per la Fundació Benito 

Menni, obre aquest octubre el nou servei

a l'Hospital, amb 18 llits de subaguts

Coincidint amb el Dia Mundial de 
la Salut Mental, el 10 d'octubre, 
Granollers posarà en marxa un 
nou recurs sanitari per al tracta-
ment de malalties mentals. Serà 
la nova àrea de subaguts del Com-
plex Assistencial en Salut Mental 
(CASM), un servei que gestiona la 
Fundació Benito Menni i que actu-
alment és inexistent a la comarca. 
Aquesta nova unitat de psiquiatria 
disposarà de 18 nous llits de suba-
guts per a persones que necessiten 
ingressos de mitjana estada que 
poden arribar als 3 mesos. L'àrea 
s'afegeix a les 30 places d'aguts 
que ja hi ha a l'Hospital per a per-
sones amb descompensació que 
requereixen ingressos urgents no 
superiors a 20 dies. 

Fins ara, els pacients del Vallès 
Oriental que requerien ingressos 
més llargs s'havien de desplaçar 
a Sant Boi de Llobregat, de ma-
nera que la nova unitat permetrà 
un servei més pròxim al territori. 
"Millorarà la comoditat dels 

malalts i els seus familiars, que 

tindran un servei més pròxim 

per fer-hi visites", diu Belén Gías, 
cap de l'Àrea de Salut Mental del 
CASM. "I això ajudarà especial-

Suport
DARUMA, INTEGRANT DE LA TAULA

DE SALUT MENTAL DE GRANOLLERS 

i amb un centenar de famílies 

associades, ofereix suport, orientació i 

assessorament a famílies i cuidadors; 

compta amb grups d'ajuda familiar i 

organitza xerrades i formacions sobre 

salut mental. També organitza 

sortides de convivència emb els  

associats i activitats com les parelles  

artístiques entre d'altres. Aquest  

dijous, l'entitat posa en marxa un nou 

grup de suport de famílies amb infants 

i joves amb problemes de salut mental, 

una realitat que s'ha agreujat i aflorat
a conseqüència de la pandèmia.

Daruma, l'associació de familiars
per la salut mental del Vallès  
Oriental, celebra aquest octubre el  
seu 25è aniversari. El 1996, unes 
quantes famílies preocupades per 
la salut mental dels seus fills es van 
constituir en associació de familiars 
de malalts mentals i van posar la 
llavor del que avui és aquesta entitat
i de tots els serveis que hi estan 
vinculats, com els clubs socials
o els pisos tutelats, entre d'altres. 

Per celebrar els 25 anys, l'entitat  
ha programat diverses activitats.  
La primera, al setembre, va ser un 
dinar al restaurant Gran Olla per retre 
homenatge a les persones que van 
impulsar l'associació. Dissabte  
(12 h) es presentarà el llibre El TOC  

y yo cogidos de la mano, a l'Espai  
Tarambana de Cardedeu. Dimecres 
(18 h) s'inaugurarà la mostra de  
pintures de Montse Aldrofeu, sòcia  
de l'entitat, al restaurant Anònims  

–que es podran veure del 13 al  
30 d'octubre–, i el dimarts 26  
d'octubre, a la Sala Tarafa (19 h),  
tindrà lloc un concert amb la poeta i  
cantautora Ivette Nadal. Finalment, 
al novembre, i en col·laboració amb 
l'associació Activament, hi haurà una 
conversa a Granollers entre familiars 
i primeres persones per posar 
en relleu el valor de l'ajuda mútua i  
per explicar quines són les bases per 
a una bona entesa a nivell familiar.

l'impacte de la pandèmia. Es tracta d'un nou edifici integrat a l'Hospi-
tal de Granollers, amb dues plantes 
d'hospitalització i amb espais co-
muns a la planta baixa, com el men-
jador i una sala d'activitats. També 
disposa d'una àmplia terrassa que 
permetrà fer activitats a l'aire lliure, 
i la unitat estarà connectada amb 
l'àrea d'aguts. El servei es posarà en 
marxa aquest mes d'octubre amb la 
meitat de llits, i a començaments de 
l'any que ve ja estarà del tot opera-
tiu amb un reforç dels professionals 
que hi treballaran: psiquiatria, psi-
cologia, infermeria i treball social.

Per a l'associació de familiars 
per la salut mental del Vallès Ori-
ental Daruma, la posada en marxa 
d'aquest servei és una molt bona 
notícia que dóna resposta a una 
reivindicació històrica del territo-
ri. "Millorarem molt la rehabili-

tació, ja que la proximitat per-

metrà fer sortides més sovint i 

en un entorn més conegut", diu 
Isabel Alcalde, de Daruma, qui as-
senyala que els recursos destinats 
a la salut mental encara són molt 
escassos. "Es fan passos legisla-

tius endavant, però sovint no es 

doten dels recursos necessaris", 

diu Alcalde, qui assegura que cal 
centrar-se més en la part comu-
nitària, en garantir un entorn que 
tingui cura d'aquests malalts. "So-

vint es donen altes hospitalà-

ries, però no hi ha prou suport 

comunitari pel que fa a la feina o 

l'habitatge", afirma. També apun-
ta que cal treballar per combatre 
l'estigma que encara s'associa 
a les malalties mentals, malgrat 
l'avenç dels últims anys en visibi-
litat i conscienciació social. "Una 

de cada quatre persones pateix 

un trastorn mental al llarg de la 

seva vida", recorda Alcalde. i x.l.

daruma

ment en les tasques de rehabili-

tació comunitària", afegeix.
La nova unitat es va començar a 

construir el febrer de 2018 amb un 
pressupost d'1,5 milions d'euros, 
una construcció que s'ha endar-
rerit més del compte també per 
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SERVEI DE VALORACIÓ  INTEGRAL A VÍCTIMES

www.advaloremadvocats.cat

Telèfon d’atenció a víctimes: 93 135 21 94

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

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

La crisi de la Covid provoca un 
descens de les rendes del 12%
El Consell Comarcal del Vallès Ori-

ental ha presentat la segona part 

del mapeig de la Covid-19 al ter-

ritori, centrada en la perspectiva 

social, mentre que la primera part 

presentada al juliol se centrava en 

el vessant econòmic. Aquest segon 

treball recull dades de caràcter so-

cial i l'experiència, a través d'entre-

vistes, d'agents socials de la comar-

ca durant l'estat d'alarma de 2020.

Entre les principals conclusions 

de l'estudi pel que fa a demografia, 

s'indica que l’impacte de la Covid 

no ha afectat el creixement de la 

població de la comarca: s’ha pro-

duït un increment interanual de 

l’1,18%, amb més increment de la 

població masculina que la femeni-

na. La població d'origen estranger 

s'ha incrementat un 7,17% el 2020. 

Amb tot, els naixements durant el 

2020 han disminuït un 9% en com-

paració amb l'any anterior, i el nom-

bre d'infants (de 0 a 11 anys) s’ha 

reduït l'últim any, però el nombre 

d’adolescents i joves adults s’ha in-

crementat. Pel que fa al nombre de 

joves en edat de treballar (de 16 a 

29 anys), la xifra s’ha incrementat, 

i és més notable aquest increment 

entre la població masculina.

Els joves que treballen al sector 

dels serveis i sense una ocupació 

anterior són els més afectats per 

l'atur, però de cara a la contracta-

ció formalitzada entre el jovent, en 

el sector serveis s’ha incrementat.

EL CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL HA PRESENTAT LA SEGONA PART DEL MAPEIG, CENTRADA EN L'ÀMBIT SOCIAL

Les pensions no contributives a 

la Seguretat Social han augmentat 

fins a un 26%. També han augmen-

tat les prestacions per desocupació, 

amb l'increment més alt entre les 

prestacions contributives. El ma-

teix ha succeït amb la quantia d'eu-

ros destinada a la renda garantida 

de ciutadania, que ha experimentat 

un augment del 19,22%. La Covid 

també ha impactat negativament 

en la renda familiar bruta, amb un 

12% menys en els ingressos de les 

famílies de la comarca, de manera 

que el 2019 les famílies comptaven 

amb 6.630.821 euros, mentre que 

el 2020 la xifra ha decaigut fins als 

5.907.814 euros, 723.007 menys.

Les dones ho pateixen més
La Covid-19 també ha tingut un 

impacte respecte a les dades de 

violència de gènere. Així, durant el 

2020, tant les denúncies interpo-

sades per violència de gènere com 

les ordres de protecció i les mesu-

res sol·licitades i aplicades a la víc-

tima han disminuït. El mateix ha 

passat amb els delictes denunciats 

i les persones jutjades per aquest 

tipus de violència. Els agents so-

cials i les administracions, però, 

atribueixen aquest descens al fet 

que durant el confinament i la im-

possibilitat de desplaçar-se sense 

justificació, les persones en situa-

ció de violència de gènere van ha-

ver de conviure amb les persones 

maltractadores, dificultant així la 

presentació de denúncies, l'adop-

ció de mesures per salvaguardar 

les víctimes per part dels poders 

públics i la celebració de judicis. Sí 

que es pot observar un increment 

de les denúncies presentades di-

rectament per víctimes en el jutjat, 

passant de 0 el 2019 a 24 el 2020.

Els serveis d'acolliment propor-

cionats a la comarca per a dones 

en situació de violència de gènere 

han disminuït durant el 2020 –el 

2019 es van acollir a 29 dones i 36 

criatures, i el 2020 baixen a 14 i 13, 

respectivament–. No obstant això, 

l'atenció oferta en situació d’ur-

gència psicològica i social s’han in-

crementat de 42 a 51 dones–.

Els usuaris dels Serveis Socials 

bàsics gestionats des del Consell 

Comarcal han augmentat un 16%, 

i ha estat més elevat el nombre 

de persones usuàries entre la po-

blació femenina. A més, el nom-

bre d'usuaris dels equips bàsics 

d’atenció social a la comarca tam-

bé s’ha incrementat un 13%.

El Servei d’Atenció Domiciliària 

Concurs de fotografi aUna exposició per la Setmana de la Lactància
Com cada any, l'Hospital organitza el concurs de fotogra�ia Promou la Lactància Materna, en què les 

persones participants poden guanyar un cotxet o 

una cistella de productes per a la criança. Cal enviar 

les fotos a hospital.general.granollers@gmail.com.

El Centre Cultural de Bellavista acull �ins diumenge l'exposició 
Visualitzar per normalitzar, amb fotos sobre l'alletament cedides per 

dones de les Franqueses amb motiu de la Setmana de la Lactància. 

A més, divendres (18 h), l'Auditori de Bellavista acollirà la conferència 

Per què hem de seguir visibilitzant i donant suport a la lactància?

SOCIETAT

■ El Servei d’Informació i Atenció a les 

Dones de les Franqueses (SIAD) estre-

na aquesta tardor un cicle de tallers i 

xerrades. El primer –el 16 d'octubre a 

Bellavista– serà el taller d'intel·ligència 

emocional Reaprenent de nosaltres, a 

càrrec d’Enruta’t. Acompanyament fe-

minismes + diversitat. El dimecres 20 

d'octubre n'hi haurà un pel benestar i 

l'autocura, amb el títol Vine a fer un pí-

ling vegà i a càrrec de l’Associació Mirall. 

El diumenge 24 d'octubre l'Espai Can 

Prat acollirà un taller pràctic de defensa 

personal per a dones, a càrrec d’en José 

Manuel Guisado Castro, mestre nacio-

nal de judo, jiujitsu i defensa personal 

de la Federació Catalana de Judo. Dijous 

11 de novembre, a Can Font, tindrà lloc 

la xerrada taller Plenopausa, a càrrec de 

Les Magranes. I el 18 de desembre es 

presentarà el llibre Wabi-sabi. La be-

llesa de la imperfecció de M. Jesús Ga-

llardo, a Can Ribas. Finalment, el dimarts 

21 de desembre, a l’Espai Can Prat, tin-

drà lloc la xerrada La regla mola (si saps 

com funciona), a càrrec d’Anna Salvia 

Ribera, psicòloga en educació sexual.

Per inscriure's a les activitats i tallers cal 

escriure a siad@lesfranqueses.cat o bé 

trucar al telèfon 93 846 66 18.

EL SIAD ESTRENA UN 

CICLE DE XERRADES 

A LES FRANQUESES

gestionat pel Consell Comarcal ha 

disminuït en un 4% com a efecte 

negatiu de la pandèmia, però la te-

leassistència s'ha incrementat un 

1,42% en usuaris i un 9,5% en el 

nombre de llars. M.E.

Enguany, el Dia Mundial de la 

Salut Mental se centra en les de-

sigualtats i les dificultats d'accés 

als serveis. El ple de Granollers va 

aprovar una declaració instituci-

ons en què recorda la necessitat 

de sensibilitzar la comunitat en-

vers aquestes malalties i l'estigma 

social que impliquen, així com mi-

llorar les polítiques en salut men-

tal i augmentar els recursos que 

són clarament insuficients. Així, a 

banda de les activitats programa-

des per Daruma, també s'ha ins-

tal·lat a la plaça Maluquer l'expo-

sició Pots mirar sense jutjar?, fins 

al 18 d'octubre, i Ràdio Granollers 

ofereix una programació especial   

fins divendres. 

SALUT

Les desigualtats en 

l'atenció centren el 

manifest del 10-O
[Ve de la pàgina 3]

Durant el 2020 s'ha

produït una baixada de la 

natalitat del 9% respecte 

als naixements de 2019
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Tot i que les dades epidemiològi-

ques a Granollers i els municipis 

de l'entorn han anat millorant, fa 

setmanes que la xifra de malalts 

positius de Covid hospitalitzats 

a Granollers es manté a l'entorn 

de la desena. Aquest dimecres, la 

Fundació Privada Hospital Asil de 

Granollers ha reportat 11 casos de 

Covid positius ingressats, 3 més 

que fa una setmana i 4 més que fa 

15 dies. De fet, Salut alerta que la 

situació fa dies que està estancada 

i no s'acaba de fer net, després de 

l'anomenada cinquena onada.

En el vessant més positiu de 

les xifres hospitalàries, ja fa dues 

setmanes que no es produeix cap 

defunció arran del coronavirus a 

l'Hospital de Granollers, que des 

de l'inici de la pandèmia, el març 

de 2020, n'ha acumulat 310.

En canvi, les altres s'han anat 

succeint i ja se n'acumulen 1.995, 

5 de les quals s'han produït els 

darrers 7 dies.

La situació a la Unitat de Cures 

Intensives (UCI) ha millorat subs-

FA SETMANES QUE LA XIFRA DE POSITIUS DE CORONAVIRUS AL CENTRE S'HA ESTANCAT AL VOLTANT DE LA DESENA

Repunt d'ingressos a l'Hospital, malgrat

la millora de les dades epidemiològiques
tancialment des de fa setmanes i 

cada cop hi ha un percentatge més 

alt d'altres patologies dels ingres-

sos que fins fa un mes copaven els 

malalts Covid. Ara els ingressats a 

l'UCI positius de Covid són 4 –igual 

que la setmana passada–, del total 

de 14 ingressats a cures intensives.

De nou, un risc de rebrot baix
El risc de rebrot de Granollers tor-

na a ser baix (21), després d'un re-

punt la setmana passada (59), i se 

situa per sota de la mitjana catala-

na (63) i del conjunt del Vallès Ori-

ental (72), que palesa el risc elevat 

a la segona ciutat de la comarca, 

Mollet (250). A les Franqueses, 

en canvi, el risc és moderat (100), 

malgrat que fa una setmana tenia 

xifres epidemiològiques més posi-

tives que Granollers.

Segons les dades del Departa-

ment de Salut, la velocitat de contagi 

(Rt) a Granollers és de 0,70 (menor 

que fa una setmana i millor que en el 

conjunt de Catalunya), mentre que 

a les Franqueses aquest índex que 

mesura quants contagis provoca 

cada malalt és de 2,21, molt lluny de 

les xifres que serien òptimes i molt 

superior al 0,8 de la setmana ante-

rior. L'índex d'incidència acumulada 

a set dies (IA7) –casos confirmats–, 

continua sent inferior a Granollers 

(11,09 persones per cada 100.000 

habitants) que en el conjunt de Ca-

talunya (31,64). I a les Franqueses 

Una dotzena de tècniques i tècnics 

de Joventut del Vallès Oriental han 

participat en una formació per 

capacitar-los en el món de l'aten-

ció a les drogodependències en 

adolescents i joves, amb l'objectiu 

d'estar més preparats en l'abor-

datge d'aquesta problemàtica des 

dels serveis municipals.

L'entitat formadora ha estat Pro-

jecte Home i s'han abordat contin-

guts com la situació actual del con-

sum en l'adolescència, patrons de 

consum, prevenció i detecció del 

consum de substàncies en adoles-

cents i joves, factors de risc, factors 

de protecció, detecció, afectació 

cognitiva, abordatge del consum 

de substàncies, intervenció amb 

l'adolescent i la seva família, im-

portància del treball en xarxa en la 

prevenció i recursos especialitzats.

Aquesta acció del Servei Co-

marcal de Joventut compta amb la 

col·laboració amb la Diputació de 

Barcelona, l'Ateneu Cooperatiu i 

l'Agència Catalana de la Joventut.  

SALUT

Formació de tècnics 

de Joventut davant 

de casos de 

drogodependències

EL GOVERN PERMET REOBRIR L'OCI

NOCTURN AMB CERTIFICAT COVID
n El Govern ha aprovat la reobertura de l'oci nocturn en espais interiors a partir 

de la mitjanit d'avui, dijous. Actualment estan oberts només els espais exteriors 

fins a les 3 de la matinada i sense ball. A partir d'ara, de dilluns a dijous

les discoteques hauran d'haver abaixat la persiana a les 5.30 h i a les 6.30 h  

divendres, dissabtes i vigíles de festius. Els locals amb llicència de bar musical 

hauran de tancar a les 2.30 h entre setmana i a les 3 h els festius. A aquestes 

hores també cal afegir els 30 minuts per recollir. L'aforament dels locals estarà 

limitat al 70%, es permetrà ballar i la mascareta serà obligatòria en tot moment 

excepte quan s'estigui consumint. Els clients de l'oci nocturn no podran beure a 

la zona de ball i, per entrar als locals, hauran de presentar el certificat covid, de 

moment, a través d'un codi QR que es podrà obtenir al web verificacovid.gencat.

cat. Les pròximes setmanes s'habilitarà una aplicació per a mòbils. 

és de 34,72, mentre que la setmana 

anterior no arribava a 10.

Actualment a Granollers, hi ha 

46.693 persones amb pauta com-

pleta, prop del 77% de la població 

total. També hi ha 408 persones 

a qui s'ha subministrat la terce-

ra dosi. A les Franqueses, 14.528 

persones tenen la pauta completa 

i 202 la tercera dosi.  m.e.
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L'Ajuntament de Granollers ja ha 

licitat el concurs públic per encar-

regar els treballs de reforma d'una 

nau del polígon Palou Nord –on hi 

havia un supermercat Aldi, al carrer 

Palautordera– per reconvertir-la en 

la nova seu central del campus de 

la UGranollers, i acollir els tallers 

del Grau d'Automoció de la UVic a 

la ciutat. El pressupost previst de 

l'actuació és de 866.584 euros i el 

termini d'execució, de 6,5 mesos.

L'Ajuntament va comprar l'edi-

fici per 1,5 milions. Ara, l'objectiu 

és que el nou equipament educatiu 

de 1.110 metres quadrats en planta 

baixa pugui entrar en servei el se-

tembre de 2022, i traslladar-hi es-

tudis que es fan a Can Muntanyola.

Els treballs licitats consistiran 

en l'adaptació de la nau industrial 

a tallers per al grau d'Automoció, 

en la línia de disposar d'un Cam-

pus Granollers per desenvolupar 

el projecte universitari. Les qua-

espai també preveu la col·locació, 

a càrrec de l'Ajuntament, de grades 

recuperades d'altres espais de la 

ciutat, perforacions del paviment 

per poder plantar algun element 

vegetal i la construcció d'una tanca 

perimetral també amb vegetació.

L'Ajuntament es farà càrrec de 

la remodelació i després cedirà la 

instal·lació a la UVic, que en pagarà 

un lloguer mensual fins a cobrir el 

50% de la inversió.  m.e.

tre aules-tallers (de 150 metres 

quadrats cadascuna), la secretaria 

i espais de coworking ocuparan 

la zona diàfana i el magatzem de 

l'antic supermercat, mentre que els 

lavabos aprofitaran la zona d'ofi-

cines i serveis. També es manté la 

posició del moll de càrrega i des-

càrrega existent adaptant les en-

trades als tallers a la porta actual.

Els espais exteriors estaven que 

es dedicaven a l'aparcament s'han 

planificat les zones d'esbarjo, situa-

des a prop de la via pública, i les zo-

nes de proves i pràctiques a la part 

nord de la parcel·la per a l'alum-

nat d'Enginyeria de l'Automoció. 

A més, es proposa un aparcament 

amb una coberta plana –on es pre-

veu sis places amb punts de recàr-

rega elèctrics, així com espai per 

a patins i bicicletes– i aprofitar el 

terrat per col·locar plaques solars i 

part de les instal·lacions d'aire con-

dicionat. La intervenció en aquest 

GRANOLLERS. L'Ajuntament de 

Granollers destinarà 179.271 eu-

ros a rehabilitar 467 níxols dels 

quarters 19 i 19A de la zona nord 

del cementiri municipal. De fet, 

aquesta és la tercera fase d'una 

actuació que ha de corregir les 

deficiències estructurals d'aquest 

sector, i també la més ambiciosa  

–amb 210 metres quadrats d'ac-

tuació–, ja que en les dues pri-

meres fases se n'han arranjat 

171 –tot i que es va actuar en les 

mènsules més deteriorades– dels 

638 totals.

L'any 2018 es va fer el projecte 

per fases, després de detectar pa-

tologies constructives a les mèn-

sules de formigó dels quarters, 

amb presència d'esquerdes, tren-

caments i deformacions en aques-

ta ampliació del cementiri que es 

L'Administrador d'Infraestructu-

res de l'Estat (Adif) ha licitat les 

obres de tractament integral de la 

línia aèria de contacte en el tram 

la Sagrera - Mollet - Granollers, 

en la línia d'ample convencional 

de Barcelona a Portbou, amb un 

pressupost de 3.803.260 euros 

(IVA inclòs). L'objectiu de l'actua-

ció, inclosa al Pla de Rodalies, és 

dotar les instal·lacions de nous 

equipaments que augmentin la 

fiabilitat del servei ferroviari, as-

segura Adif.

Les obres tenen un termini 

d'execució de 12 mesos i perme-

tran racionalitzar les necessitats de 

manteniment i reduir la probabili-

tat d'incidències relacionades amb 

el sistema d'electrificació del tram, 

sobretot a les línies R2 Nord –de 

Maçanet-Massanes a l'Aeroport– i 

R11 (Barcelona-Sants a Portbou).

Concretament, les operacions 

Adif destina 3,8 milions 

a modernitzar un tram 

d'electrificació de via
arxiu

EQUIPAMENTS  L'OBJECTIU ÉS TRASLLADAR-HI ELS ESTUDIS UNIVERSITARIS EL CURS QUE VE INFRAESTRUCTURES  FINANÇAT PELS NEXT GENERATION

FINS ARA L'AJUNTAMENT N'HA REPARAT 171, PERÒ EN RESTEN 467 AMB PROBLEMES D'ESQUERDES, TRENCAMENTS I DEFORMACIONS

Licitada la reforma de l'edifici 

destinat al campus de la UVic

LA FAÇANA

Iniciats els tràmits per reformar els 

nínxols de la zona nord del cementiri

        

Les persones interessades poden enviar e-mail a: casarural@xuriguera.com

Per a més informació podeu trucar a partir de les 18 h · T. 630 01 35 73 (Sr. Vila)

ES NECESSITA MATRIMONI - PARELLA 
PER A REALITZAR TASQUES DE MASOVER

Situació finca: Comarca del Berguedà
DEMANEM:
- Persones responsables, sense límit d’edat, 
   netes i organitzades, per la neteja i cura  
   de la casa rural i casa dels propietaris. 
- Reparacions i manteniments generals.
- Manteniment de jardins i voltants. 
- Cura dels animals per consum propi, preferible 
   saber sacrificar conills i pollastres.
- Imprescindible carnet de conduir, 
   preferiblement totes dues persones.
 

OFERIM:
- Casa de 3 habitacions, 
   cuina menjador, bany, rebost, porxada 
   totalment equipada...
- Llum, aigua, calefacció, i telèfon 
   a compte de la propietat.
- Vehicle 4x4 per utilitzar 
   a la finca i realitzar les compres.
- Alta a la Seguretat Social 
   i contracte.  

es faran en un tram de 19 quilò-

metres, entre la sortida de l'esta-

ció de Sant Andreu Comtal i l'en-

trada de Granollers Centre.

Les feines s'executaran amb 

elements del sistema d'electri-

ficació i inclouen la neteja del 

50% dels massissos, la renovació 

d'equips, la regulació de l'alçada 

de la catenària, i el muntatge de 

pòrtics i pals i de conjunt de l'ati-

rantat i seccionaments. També 

s'instal·laran elements protectors 

contra escalades a pals i robatoris 

de contrapesos.

L'actuació serà finançada pels 

fons europeus Next Generation.  

Les obres tenen un termini
d'execució de 12 mesos i 

pretenen diminuir la
probabilitat d'incidències

va fer el 2004. En una primera 

fase, la primavera de l'any passat, 

es va intervenir en 48 nínxols i, 

en la segona, a la tardor, en 124. 

Després de començar per l'actua-

ció més urgent tenint en compte 

els elements que estaven en pitjor 

estat i la probabilitat de despreni-

ment, enguany es completarà la 

reparació, amb la retirada de les 

mènsules amb patologies greus o 

trencades, i col·locar el nou ele-

ment d'acer inoxidable amb el 

mateix criteri de dissenys de les 

fases anteriors.

Un cop s'aprovi la contractació 

de l'empresa que farà l'obra, els 

titulars dels nínxols podran reti-

rar els elements ornamentals, com 

gerros i figures. Si no, l'empresa 

adjudicatària els retirarà en bosses 

i identificacions, així com desmun-

tarà la làpida i els marcs de marbre 

i metàl·lics per, un cop solucionats 

els problemes estructurals dels 

nínxols, tornar-los a instal·lar i mi-

nimitzar les molèsties que els tre-

balls puguin suposar.  m.e.
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El 29 de setembre va celebrar-se a 

Roca Umbert la 10a edició del Mer-

cat de l'Audiovisual de Catalunya 

(MAC), una edició que ha combinat 

la presencialitat a les instal·lacions 

de l'antiga fàbrica amb l'emissió 

en streaming. D'aquesta manera el 

MAC ha consolidat l'aposta pel for-

mat híbrid, que barreja totes dues 

experiències. Durant la jornada es 

van programar 30 sessions amb la 

participació d'uns 70 ponents en 

quatre espais diferents del recin-

te. En total, van accedir al complex 

443 persones durant tot el dia i de 

manera esponjada, del total de 536 

Clúster Audiovisual de Catalunya. 

D'altra banda, el MAC d'enguany 

també va recuperar la presenci-

alitat de les empreses i el model 

de fira tradicional. Aquest any han 

participat a Fira MAC, tant en la 

modalitat presencial com virtual, 

unes 40 firmes, entre empreses, 

organitzacions, mitjans de comu-

nicació i centres de formació. A 

més, la fira també va incorporar 

la prova pilot del Banc de Veus de 

la Ràdio i Televisió de Catalunya, 

amb la participació de gairebé 30 

inscrits. Aportacions com les seves 

han de servir per nodrir una futura 

base de registres sonors a la qual 

podran accedir mitjans, producto-

res o agències de publicitat.

Trobada de Podcasting
Les sessions del MAC van girar, 

sobretot, al voltant del periodis-

me mòbil (MoJo), la ràdio musical 

i els continguts transversals de rà-

dio i televisió. L'organització valo-

ra especialment la primera Tro-

bada del Podcasting a Catalunya, 

una iniciativa pionera al país que 

va acollir una desena de sessions i 

gairebé una trentena de convidats 

arribats d'arreu de la península. 

inscrits. L'organització recorda 

que les inscripcions es van haver 

de tancar 24 hores abans de la ce-

lebració del MAC per no sobrepas-

sar els límits d'aforament del 70%, 

dictats per la Generalitat arran de 

les restriccions per la Covid. Pel 

que fa a la visualització de les sessi-

ons en línia, divendres s'acumula-

ven gairebé 1.500 reproduccions, 

malgrat que algunes sessions en-

registrades encara estan pendents 

de ser penjades a la xarxa. El con-

tingut que acumula més visualit-

zacions és la presentació del hub 

Catalunya Media City, a càrrec del 

mac

COMUNICACIÓ  EL MERCAT RECUPERA AMB ÈXIT ESPAIS COM LA FIRA PROFESSIONAL 

El MAC consolida el format 
híbrid amb més de 500 inscrits

TROBADA DE PODCASTING  Èxit de públic en una iniciativa pionera a Catalunya

Diumenge tindrà lloc la segona edi-

ció de la cursa AECC Vallès Orien-

tal en Marxa, una cita solidària que 

permetrà recaptar fons destinats a 

la recerca oncològica i a ajudes di-

rectes als pacients i les seves famí-

lies. La cursa està organitzada pel 

Punt Comarcal del Vallès Oriental 

de l'Associació Espanyola contra el 

Càncer (AECC)-Catalunya contra 

el Càncer i l'Ajuntament de Grano-

llers. La prova, amb un recorregut 

de 5 quilòmetres, es podrà com-

pletar tant corrent com caminant, 

ja que la finalitat és celebrar una 

festa de l'esport solidari on tinguin 

cabuda tant els aficionats amb es-

perit competitiu com famílies que 

vulguin compartir l'experiència. 

Per això la cursa està adaptada per 

a tots els públics. La sortida serà al 

Parc Firal a les 10.30 h. Per partici-

par i col·laborar-hi, la inscripció té 

un preu de 8 euros per als adults i 

de 5 per euros per als infants. La 

inscripció inclou una samarreta i 

la bossa del corredor. Per inscriu-

re's es pot fer de manera presenci-

al al Punt Comarcal (passeig de la 

Muntanya, 68) –de dilluns a dijous, 

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 bit.ly/

AECCVallesOrientalenmarxa. 

La cursa solidària contra el 

càncer de l'AECC, diumenge

El Club Natació Granollers ha res-

post a la crida solidària per ajudar 

els damnificats per l'erupció del 

volcà Cumbre Vieja de l'illa de La 

Palma amb la donació de 10 cai-

xes de roba tècnica que dimarts 

es va enviar als Serveis Socials de 

l'Ajuntament d'El Paso, el munici-

pi més proper a la zona afectada. 

L'ajuda és, sobretot, per cobrir les 

necessitats bàsiques de les famílies 

que s'han vist afectades per l'erup-

ció, amb com aliments no peribles, 

roba, calçat, productes d'higiene, 

tovalloles i mantes. 

El CNG dóna

roba tècnica 

en solidaritat amb 

l'illa de La Palma

Les biblioteques de Granollers han 

editat una guia digital sobre la vi-

nya al Vallès Oriental, que vol ser 

un petit homenatge a aquesta acti-

vitat a la comarca i les petites par-

cel·les que encara queden al terri-

tori i "una particular història de 

resistència. Resistència perquè 

la vinya és un cultiu minoritari 

a la comarca que, a les darreres 

Publicada la guia documental 

sobre la vinya al Vallès Oriental

dècades, s'ha vist afectat per mo-

tius diversos com són la pròpia 

complexitat del sector vitiviníco-

la o la creixent pressió urbanísti-

ca", expliquen. La guia, que ofereix 

dades bàsiques de cada vinya, pre-

tén divulgar l'existència d'aques-

tes vinyes i descobrir la bellesa 

d'aquest conreu pels camins més 

insospitats del Vallès Oriental.  
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Prevenció de mort sobtada a l’esport. 
     (examen, electro repòs, ecocardiograma 
      Doppler-color, electro d’esforç).

Detecció de cardiopaties hereditàries.
Insuficiència coronària. 
Arrítmies cardíaques.

Dr. Jordi Trias de Bes
CARDIÒLEG TRIASDEBES

Per reservar cites: 

93 871 75 19

o al web: 

www.triasdebes.es

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

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

1 H 
GRATUÏT

ACCÉS PER 
A CADIRA 
DE RODESP

GRANOLLERS. El valor d'allò que 

és col·lectiu, comunitari, i la inno-

vació per afrontar els reptes són 

dues de les claus que han de guiar 

el tercer pla estratègic de ciutat, 

que dilluns presentava la fase de 

participació ciutadana al Museu 

de Granollers. Així ho considerava 

el director de l'Institut d'Estudis 

Regionals i Metropolitans de Bar-

celona (IERMB), Ricard Gomà, que 

col·labora en el procés d'aquest 

tercer planejament, que "ha de 

parlar de construir nous models 

i d'accions concretes, ni amb la 

rigidesa de la primera generació 

de plans estratègics, ni amb els 

elements intangibles de la sego-

na", apuntava Gomà, qui conside-

rava Granollers una ciutat referent 

en planificació estratègica. De fet, 

la primera tinent d'alcalde, Alba 

Barnusell, recordava que té més 

de 20 anys d'experiència en aquest 

àmbit. Barnusell assegura que el 

pla "busca consens per mirar el 

futur" tenint en compte "un en-

torn i els 17 objectius de desen-

volupament sostenible (ODS)".

Definir la ciutat de 2030
Així, des d'ara i fins al 31 de maig 

es fa una crida a tota la ciutadania 

a aportar propostes per "definir 

com volem que sigui la ciutat el 

2030", deia Barnusell. Gomà re-

cordava que malgrat que "el mo-

ment és ple d'incerteses, també 

és ple d'elements d'oportuni-

tats". "Els Next Generation dei-

xen enrere l'etapa d'austeritat 

que tan mal ens ha fet", afegia el 

director de l'IERMB.

Amb l'impuls d'aquest procés 

de reflexió col·lectiva, el consis-

tori pretén que el pla defineixi 

sell Assessor per al Desenvolupa-

ment Sostenible de la Generalitat.

Cammany, vicepresidenta de Pi-

mec Catalunya, directiva del grup 

Epi Industries Family of Compa-

nies de Lliçà de Vall i tresorera al 

BMG, explicava la seva experièn-

cia en la implantació a l'empresa 

dels ODS, mentre que Jerez, pro-

fessora de secundària a l'Escola 

Pia de Granollers i doctorada en 

ciències actuarials i financeres per 

la UB, esperonava a la participació 

del "màxim de ciutadans de di-

ferents àmbits, situacions soci-

als, econòmiques i culturals". 

"Per aterrar els ODS ens calen 

els grans experts de Granollers, 

que són els seus veïns i veïnes", 

indicava. Cammany posava en va-

lor també "l'impacte de la suma; 

tots sabem coses", deia. I Queralt 

assegurava: "Tenim dret a deci-

dir quin és el paper de Grano-

llers al Vallès i al món".

Per participar en el tercer pla 

estratègic es posaran en marxa di-

ferents canals en línia i presencials. 

objectius i projectes que donin 

resposta a quatre grans reptes: la 

transició ecològica, la prosperitat 

econòmica, la cohesió social i l'en-

fortiment de les comunitats.

Direcció col·legiada 
Els encarregats de pilotar el pro-

cés seran Mireia Cammany Dorr, 

Fina Jerez Bernat i Arnau Queralt 

i Bassa, els tres comissaris del pla 

que representen, respectivament, 

l'àrea econòmica, la social i la me-

diambiental. Tot i que Queralt, 

també membre del Consell de Ciu-

tat, alertava que "definir l'àmbit 

de cadascú és impossible. No 

podem parlar de desenvolu-

pament econòmic sense evitar 

deixar ningú enrere ni pensar 

en valors mediambientals. El 

sistema de producció i con-

sum afecta el medi ambient i, 

de retruc, el desenvolupament 

econòmic i la salut de les perso-

nes", raonava Queralt, llicenciat 

en Ciències Ambientals, màster en 

Gestió Pública i director del Con-

M.E.

PLANIFICACIÓ L'ELABORACIÓ COMENÇA ARA LA FASE DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA, QUE S'ALLARGARÀ FINS AL 31 DE MAIG

PRESENTACIÓ  Arnau Queralt, Fina Jerez i Mireia Cammany, dilluns al vespre al Museu de Granollers

EN XARXA

Mayoral participa 

al primer Fòrum 

Urbà de l'Estat

Dimecres (18 h) començarà 

l'11a edició de Ciutats Defenso-

res dels Drets Humans, amb ta-

llers oberts a través del canal de 

YouTube de la iniciativa. El pri-

mer serà el de Leiria Vay, mem-

bre del Comité de Desarrollo 

Campesino de Guatemala, que 

parlarà de la defensa del territo-

ri per part dels moviments cam-

perols i indígenes.  

Taller virtual amb 

l'activista Leiria Vay

Amb l'impuls de la xarxa catala-

na d'Alcaldes i Alcaldesses per la 

Pau –presidida per Mayoral–, 59 

municipis de Catalunya i la Dipu-

tació de Barcelona han aprovat 

una moció en què reconeixen 

el perill que suposen les armes 

nuclears, se solidaritzen amb les 

persones i comunitats afectades 

pel seu impacte i demanen al Go-

vern espanyol que signi i ratifi-

qui el Tractat sobre la Prohibició 

de les Armes Nuclears (TPAN).

Impuls al tractat 

antiarmes nuclears

De dimarts a dijous, l'alcalde de 

Granollers, Josep Mayoral, ha 

participat en la primera edició 

del Fòrum Urbà d'Espanya, que 

s'ha celebrat a Sevilla amb el 

tema Ciutats i Territoris en la re-

cuperació social i econòmica. El 

fòrum parteix de la premisa que 

per sortir de la crisi de la Covid 

és necessari "adoptar un plan-

tejament que abarqui tota 

la societat, tots els governs, i 

que estigui impulsat per la so-

lidaritat".

El primer es va posar en marxa 

dilluns, el web plaestrategicgra-

nollers.cat, des d'on es poden con-

sultar tots els actes que es faran a 

l'entorn del pla, com el cicle de xer-

rades per conèixer el talent local 

Amb G de Granollers. "Hi participa-

ran granollerins i granollerines 

amb professions singulars", ex-

plicava la directora de VOTV, que 

dilluns conduïa l'acte de presenta-

ció del tercer pla. La primera xerra-

da serà el 21 d'octubre amb el mes-

tre xocolater David Pallàs, i també 

hi participaran la influencer gastro-

nòmica Ariadna Grau, la professora 

i màster en enginyeria matemàtica 

Anna Saéz de Tejada, entre d'altres. 

A partir de novembre també es 

programaran conferències i taules 

rodones, així com s'aniran creant 

grups de treball.

Un cop acabat el procés de re-

flexió i propostes per definir les 

missions del pla, a partir de l'abril 

es planificaran el projectes que 

s'hauran de dur a terme per exe-

cutar-los. M.ERAS

El tercer pla estratègic vol respondre als 

reptes amb innovació i accions comunitàries



dj, 7 octubre 2021 11

Després d'una primera prova pi-
lot durant dues setmanes al juliol, 
Granollers Pedala impulsarà de 
nou aquest octubre el projecte En 
Bici Sense Edat, una activitat gra-
tuïta que pretén millorar la quali-
tat de vida, la salut i el benestar de 
les persones grans i amb mobilitat 
reduïda mitjançant passejos en 
tricicles especialment adaptats i 
conduïts per persones voluntàries. 
Amb aquesta iniciativa, que ja es 
du a terme en ciutats com Barcelo-
na, s'ofereix a una o dues persones 
grans o amb mobilitat reduïda un 
passeig en tricicle amb assistèn-
cia elèctrica a l'aire lliure durant 
una hora i mitja, un moment per 
compartir converses, experiències 
i per relacionar-se amb l'entorn. 
"El recorregut pot ser diferent 

què sigui el màxim de còmoda i 
agradable per als participants. 

Cada passeig compta amb un vo-
luntari i una o dues persones grans 
que s'asseuen a la part frontal del 
tricicle, on poden accedir fàcilment 
encara que tinguin mobilitat redu-
ïda. A més, els usuaris també por-
ten un cinturó de seguretat durant 
la passejada. Els voluntaris que pe-
dalen i condueixen el tricicle –actu-
alment hi ha una borsa disponible 
d'una vintena de persones–, van fer 
una formació teòrica i pràctica el 
cap de setmana passat per famili-
aritzar-se amb el vehicle, aprendre 

per a cada usuari, ja que alguns 

volen anar a llocs que fa temps 

que no han vist, com el carrer 

on vivien", diu Benjamí Aguilar, 
de Granollers Pedala, qui afegeix 
que per als voluntaris també pot 
ser "un bon exercici de memò-

ria històrica" en conèixer el pas-

sat d'espais de la ciutat que s'han 
transformat amb els anys. Amb 
tot, la pedalada sol fer-se per en-
torns tranquils i pacificats per-

anandi rodríguez

ENTITATS  GRANOLLERS PEDALA IMPULSA 'EN BICI SENSE EDAT', UNA ACTIVITAT GRATUÏTA EN BICICLETA ADREÇADA A LA GENT GRAN

Passejar en
bicicleta per la
ciutat amb persones 
de la tercera edat

PASSEJADA  Dues usuàries del servei, en la prova pilot del juliol

Dins el seguiment d'aus de l'Obser-
vatori Rivus a les conques del Besòs 
i la Tordera s'ha confirmat per pri-
mer cop la nidificació amb èxit 
d'una parella de bernats pescaires 
a la conca del Besòs, concretament 
en una bassa d'accés restringit de la 
plana agrícola, com també ho han 
fet la majoria de cames llargues. El 
bernat pescaire és una espècie que 
ha experimentat un notable incre-
ment poblacional al Besòs els dar-
rers 30 anys, afavorida per la mi- 
llora de la qualitat de l'aigua. 

MEDI AMBIENT 

El bernat pescaire 

nidifica amb èxit

a la conca del Besòs

a controlar-lo i practicar el tracte 
a les persones grans. "Mirem de 

quadrar els horaris dels usua-

ris i els voluntaris per poder-ho 

fer", diu Aguilar, qui apunta que el 
projecte començarà amb els resi-
dents de la Fundació Antònia Rou-
ra, tot i que la intenció és ampli-
ar-lo a més centres geriàtrics de la 
ciutat. D'altra banda, si la iniciativa 
té èxit, l'entitat també es proposa 
adquirir el tricicle elèctric per in-
corporar-lo a la seva flota de vehi-
cles, ara cedit per un dels socis. En 
aquest cas, apunta, caldria trobar 
els recursos per adquirir-lo.  x.l.

Una vintena de voluntaris 

ja han fet una formació per 

conduir el vehicle i atendre 

les persones grans

El 27 i 28 de setembre va tenir lloc 
a Granollers la segona reunió de 
climatubers amb els socis d'Àus-
tria, França, Itàlia, Estònia i Espa-
nya. L'Ajuntament de Granollers és 
un dels socis europeus del projecte 
que treballa per vincular les tec-
nologies digitals amb l'acció social 
i climàtica per tenir un paper en 
l'activació del debat públic. 

Granollers acull una 

reunió de 'climatubers'
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LES FRANQUESES. L'Ajuntament de 

va aprovar dijous, amb l'únic vot a 

favor de JxLF i PSC, la renovació de 

l'adhesió al Pacte de les Alcaldies – 

Europa, un compromís per aconse-

guir la neutralitat climàtica el 2050. 

Aquest pla renova i substitueix el 

signat l'any 2008, que es marca-

va l'objectiu de reduir un 20% les 

emissions de CO2 l'any 2020. Amb 

aquest pacte, l'Ajuntament es com-

promet a desenvolupar accions per 

aconseguir la neutralitat climàtica 

el 2050, a partir d'objectius a mitjà 

i llarg termini i d'acord amb els ob-

jectius que marca la Unió Europea. 

Per aconseguir-ho, caldrà implicar 

la ciutadania, les empreses i ad-

ministracions en la transformació 

dels sistemes econòmics i socials. 

"Farem un pla d'acció sobre com 

mitigar i adaptar-se al canvi cli-

màtic i per la transició i l'estalvi 

energètic", deia la regidora Mont-

se Vila, qui llistava bona part de 

les accions que s'han dut a terme 

els últims anys per assolir aquests 

l'os, que és l'emissió de CO2". Per 

això, afegia, "cal creure-s'ho molt 

més, impulsar bonificacions per 

instal·lar energies renovables a 

la llar o habilitar carrils bici".

La renovació d'aquest pacte per-

metrà a l'Ajuntament aspirar als 

ajuts que concedeix la Diputació 

en matèria de medi ambient, i això 

va condicionar el vot de l'oposició, 

tant de Cs i Sal-CUP, que es van abs-

tenir, com d'IEC, que va votar-hi en  

contra "per com s'ha gestionat i 

per la informació que es dóna al 

respecte, no pas perquè l'objec-

tiu no sigui lloable", deia Ortega.

L'alcalde Colomé, tancava el de-

bat explicant que el pressupost 

2021 preveu "moltes partides so-

bre medi ambient": punts de càr-

rega per vehicles elèctrics, carrils 

bici que uneixin els cinc nuclis del 

municipi, pacificació del trànsit als 

nuclis urbans, etc. "Poder accedir 

a subvencions per desenvolupar 

tot això ja és motiu suficient per 

votar-hi a favor", deia.  x.l.

objectius. Entre d'altres, renovar 

la flota de vehicles municipals i del 

TransGran per vehicles elèctrics 

i híbrids, incentivar la compra de 

vehicles particulars més sosteni-

bles i fomentar l'ús de la bicicleta i 

el transport públic. També millorar 

el tancament de portes i finestres, 

substituir sistemes de calefacció i 

calderes per models més eficients, 

millorar l'eficiència de fonts i en-

llumenat públic, instal·lar plaques 

fotovoltaiques a la plaça de l'Espol-

sada i connectar la xarxa de gas na-

tural amb Milpins i Can Baldich.

Des d'IEC, Imma Ortega reconei-

xia que "fins ara s'han fet petits 

canvis, però no toquen el moll de 

MEDI AMBIENT  L'AJUNTAMENT ASPIRA A SUBVENCIONS PER A POLÍTIQUES MEDIAMBIENTALS

Renovat el pacte per assolir
la neutralitat climàtica el 2050

El ple va aprovar dues mocions en 

contra del tancament de l'oficina 

bancària del BBVA a Bellavista i 

en defensa d'una banca de proxi-

mitat. La primera, presentada per 

JxLF i PSC, expressava el rebuig al 

tancament de l'oficina del BBVA i 

la necessitat de mantenir-la; ma-

nifestava el suport del consistori al 

veïnat davant l'exclusió financera 

que poden patir; instava la direcció 

del BBVA a replantejar-se el tanca-

ment i exigia una solució per man-

tenir el servei bancari al barri, com 

la instal·lació d'un caixer automà-

tic o disposar d'un agent bancari 

URBANISME  L'ENTITAT ASSEGURA QUE CONTRADIU EL PGOU

L'entitat Salvem Corró d'Amunt, 

en col·laboració amb la Lliga per 

a la Defensa de la Natura (Depa-

na), ha presentat un recurs de 

reposició a l'Ajuntament de les 

Franqueses i al·legacions davant 

de la Comissió Territorial de l'Arc 

Metropolità de Barcelona per 

l'edicte d'aprovació definitiva del 

pla parcial del Sector C, aprovat 

el 30 de juliol. En el recurs i les 

al·legacions presentades, Salvem 

Corró d'Amunt assegura que el 

pla parcial del Sector C, pendent 

de desenvolupament, incompleix 

el pla general d'ordenació urbana 

(PGOU) del municipi. Per això as-

senyala algunes "contradiccions" 

entre el pla parcial aprovat i el 

PGOU, com la definició per la qual 

ha de regular-se el pla parcial, si 

per les zonificacions que regula el 

sòl urbà o per les que regula el sòl 

urbanitzable. Això afecta aspectes 

com l'alçada màxima permesa per 

les edificacions plurifamiliars o la 

mida de les parcel·les per cons-

truir edificis aparellats.

L'informe detallat per Depana 

també assegura que el pla par-

cial contradiu les normatives de 

desenvolupament sostenible, que 

no té en compte el trànsit que es 

generarà a la carretera de Càno-

ves, que l'informe ambiental pel 

qual es va aprovar el pla estava 

caducat i era insuficient, i que no 

s'ha fet bé el tràmit d'informació 

pública.

Pendents d'un contenciós
Amb aquest recurs Salvem Corró 

d'Amunt vol "evidenciar la mag-

nitud de la tragèdia de la cons-

trucció de pisos en un entorn 

agrari i rural", i per això no des-

carta presentar al jutjat un recurs 

contenciós administratiu abans 

d'acabar l'octubre. En el ple mu-

nicipal de dijous, també Sal-CUP 

va demanar la revocació del pla 

parcial aprovat al juliol. 

Vila: "Farem un pla

d'acció sobre com mitigar 

el canvi climàtic i per

la transició energètica"

L'Ajuntament negocia 

alternatives al tancament 

del BBVA a Bellavista

per ajudar els usuaris a fer les seves 

operacions bancàries. També insta-

va totes les entitats a replantejar-se 

el tancament d'oficines, i la Genera-

litat i el govern de l'Estat a negociar 

amb les entitats per assegurar uns 

serveis mínims als nuclis de pobla-

ció, com caixers automàtics, busos 

bancaris o agents bancaris.

La regidora de Promoció Econò-

mica, Raquel Cortés, explicava que 

l'Ajuntament s'ha reunit amb l'enti-

tat per expressar "la situació d'ex-

clusió bancària en què queden 

molts veïns del barri, molts dels 

quals són grans". El BBVA argu-

menta que la decisió és empresari-

al, si bé es compromet a reassignar 

els clients a les oficines que tinguin 

més a prop de casa seva. "Busquem 

alternatives com instal·lar un 

servei d'agent bancari que ajudi 

a operar als usuaris i instal·lar 

un caixer en un local municipal", 

deia Cortés. Alhora, l'Ajuntament fa 

gestions amb el Consell Comarcal 

per tenir el suport dels municipis 

de la comarca i tenir més força per 

negociar amb totes les entitats. En 

aquest cas, Maria Forns, de Sal-CUP, 

va abstenir-se en considerar que la 

negociació de l'Ajuntament "no té 

força si no hi afegeix mesures de 

pressió, com retirar els dipòsits 

municipals d'aquests bancs".

La segona moció, presentada 

per IEC, instava el govern munici-

pal a negociar amb la direcció del 

BBVA per mirar de mantenir ober-

ta l'oficina de Bellavista i, en cas 

que fracassi aquest intent, acordar 

un servei de disposició d'efectiu 

a Bellavista, ja sigui amb la ins-

tal·lació de caixers automàtics o 

presència física en un espai públic 

cedit per l'Ajuntament. En aquest 

cas la moció es va provar amb els 

vots a favor d'IEC, Cs i Sal-CUP i les 

abstencions de JxLF i PSC, que van 

considerar que "es demanen co-

ses que ja s'estan fent".  x.l.

Salvem Corró d'Amunt 

presenta un recurs contra 

el pla parcial del Sector C
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BUTLLETÍ DE 

NOTICIES DEL 

GRUP MUNICIPAL 

JUNTS PER GRANOLLERSjunts

Han passat quatre anys des de la celebració del 
referèndum del 2017 però els ciutadans no oblidem 
tot el què va passar amb l’actitud repressora de 
l’Estat espanyol. Per aquesta raó, i un altre cop a 
instàncies d’entitats i partits independetistes de 
la vila, hi ha haver un acte per commemmorar 
aquest quart aniversari amb la presència de Jordi 
Pesarrodona, els advocats Marina Roig i David 
Aranda i diverses persones represaliades que van 
donar el seu testimoni.

L’Ajuntament de Granollers, com és norma, ha viscut 
el setembre dues sessions plenàries. A la primera, el 
dia 23, extraordinària per parlar de l’estat de la ciutat. 
El nostre portaveu, Àlex Sastre, en una completa ex-
posició, va parlar de ‘l’estabilitat i solidesa’ que 
l’actitud de Junts ha aportat a la governabilitat de 
Granollers en plena emergència per la pandèmia; 
de la necessitat que representa aprofitar bé els fons 
europeus Next Generation, ‘que hem treballat amb 

l’equip de govern’ per iniciar la recuperació; de la 
importància de deixar l’unilaterisme des del govern 
municipal i de ‘crear espais de debat i aconseguir 

més consensos’ i des del vessant polític  ‘la crida a 

l’alcalde a refer el seu compromís amb el dret a 

l’autodeterminació de Catalunya’, en alusió a unes 
declaracions seves defensant el dret de Catalunya a 
decidir el seu futur.
La segona sessió, l’ordinària i corresponent a 
setembre, va tocar dos temes centrals. Primer la 

prórroga de sis mesos del servei d’abastament 
d’aigua potable i l’aprovació de l’estudi de viabilitat 
que aconsella mantenir el règim de concessió, i per un 
espai de 20 anys, que permetrà modernitzar la xarxa 
i millorar el servei. Junts per Granollers hi va donar 
suport ‘perquè entenem que és la fórmula menys 

lesiva pels interessos de la ciutat’, va dir Sastre.
Quant al segon punt més destacat, el nou contracte 
del servei de neteja viària i recollida de residus, també 
es va decidir allargar fins al maig el contracte actual per 
donar temps a la licitació i formalització del contracte 
d’un servei igualment essencial: tindrà una durada de 
10 anys, amb un import de 50 milions i la introducció 
d’una gran novetat, el pagament per generació: ‘un 

nou paradigma  que des de Junts hem defensat 

des de fa anys’. És a dir, gràcies a un sistema de 
control, qui faci millor la selecció de la brossa tindrà 
una bonificació en el seu rebut. Premi pels complidors. 
Però haurem d’esperar al 2023, tot arribarà.

1-O, NI OBLIT NI PERDÓ

PREMI ALS COMPLIDORS

AMB PUIGDEMONT

LA TERRA  
ES QUEIXA

HOMENATGEM FRANCESC DE PERPINYÀ

Amb l’article a mig fer em vaig adonar, escoltant 
com els comentaristes explicaven els detalls de 
l’erupció del volcà de la Palma, que el que havia 
escrit fins llavors estava estretament lligat a tot el 
que estava passant al nostre voltant, en tots els 
àmbits. Que calia enraonar de compromís amb el 
nostre entorn i deixar de ser, només, uns oients o 
espectadors passius. Mentre m’imaginava com la 
lava anava desdibuixant qualsevol signe de vida, 
esborrant els colors i convertint aquell paisatge en 
buidor, tons grisosos i cendra, vaig parar l’ordinador 
i la ràdio i va sortir pitant a buscar en Pep a l’escola. 

Xino-xano pel carrer va i em diu, tot pensatiu: 
‘Mama, ja he entès això del volcà, ja sé per què ha 
passat:  la Terra s’està queixant perquè no l’estem 
cuidant prou!’. ‘Tu creus que és així?’, li contesto. 
I afegeixo: ‘en lloc d’un fenomen natural creus que 
aquesta erupció volcànica és una queixa de la Terra 
...? I què hem de fer, doncs ...?’. Em mira seriós i 
em diu: ‘Cuidar-la, mama!. A l’escola hem estat par-
lant i si no fem res d’aquí a uns anys, ves a saber. 
Ara encara hi som a temps, l’hem de protegir. Què 
no ho entens?’.

Vam seguir caminant i conversant sobre el què po-
díem fer per cuidar el nostre planeta. Individualment 
o col.lectivament, però el que a ell li sobtava era la 
incapacitat dels grans, de la gent que mana arreu 
del món, de no posar-se d’acord ni que fóra almen-
ys per salvar ... la Terra! I si aquesta és la percepció 
que té un nen de deu anys, el sentiment d’un infant 
que volem que creixi amb il·lusió, valors i compro-
mís, quin missatge estem donant a les generacions 
futures?. 

Parlem a nivell mundial per eradicar la pobresa, pro-
tegir el planeta i assegurar la prosperitat de tothom, 
però sovint aquests pactes només veuen la llum 
per una escletxa molt fina. Estem realment compro-
mesos?. Deixem de queixar-nos i impliquem-nos, 
des d’aquí. Si reduïm, reutilitzem i reciclem, per 
exemple, ajudem al medi. Si podem anar a peu a 
comprar o a treballar, o a l’escola, també. Tot suma. 
Amb el nostre exemple ensenyarem als petits i 
aconseguirem complicitats de molts veïns, segur. 
Fem-ho junts!

Laura Sabatés i Ortega.  
Regidora de Junts per Granollers.

A darrera hora del dijous 23 de setembre es coneixia la 
detenció a Sardenya del president Carles Puigdemont, on 
s’hi va traslladar per participar en l’Aplec Internacional de 

l’Alguer. Segons la policía italiana, la detenció es va 
produir perquè hi va havia activada l’euroordre dictada 
pel jutge espanyol Llarena, tot i que al Tribunal General 
de la Unió Europea li constava que ja havia estat retirada 
des del mes de juliol. Les reaccions i protestes es van ge-
neralitzar a tot Catalunya fins al punt que quan a primera 

hora de la tarda del 24 es va saber que la jutgessa 
havia decidit alliberar l’eurodiputat, amb la condició de 
presentar-se el 4 d’octubre a la vista sobre la petiició 
d’extradició sol.licitada per Llarena, les nombroses con-
centracions a tot el país no es van desconvocar, com la 
que es va fer a la Porxada, a Granollers.

de les diverses entitats i partits independentistes, vam 
organitzar la vigilia un conjunt d’actes a la Porxada. 
Vam reivindicar la figura de Francesc de Perpinyà 

(1675-1730), prohom granollerí que el 1714 es va 
negar a firmar la capitulació de Barcelona en plena 
Guerra de Successió. L’historiador Diego Sola va fer 

una glossa per recuperar un personatge protagonista 
d’un ‘un acte que ha posat Granollers a primera 

fila de la història nacional de Catalunya’.

L’endemà vam ser presents a l’ofrena floral a la plaça 
11 de Setembre, acte institucional encara condicionat 
per les circumstàncies actuals però que va registrar la 
presència de tots els representants de l’Ajuntament i 
de nombroses entitats i associacions culturals, empre-
sarials, esportives i socials de Granollers.

La Diada Nacional de Catalunya, després del parèntesi 
del 2020, ha recuperat aquest any una certa normalitat 
i des de Junts per Granollers, amb la col.laboració 
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LES FRANQUESES. El mercat setmanal de Bellavista va recuperar dimecres 
la seva composició original, amb el 100% de les parades. Si fins ara, a cau-
sa de les mesures contra la pandèmia, les parades s'instal·laven al mercat 
alternativament cada 15 dies, ocupant només la meitat de les places, i 
se situaven de manera lineal. A partir d'aquesta setmana s'ha recuperat 
la doble línia amb parades enfrontades i la seva totalitat, 41, ocupant el 
carrer d'Aragó. Les mesures de seguretat sanitària com l'ús de gel hidro-
alcohòlic, mascareta i distàncies continuen vigents. Durant tot el matí hi 
ha agents cívics al mercat per evitar aglomeracions a les parades. 

El mercat setmanal de Bellavista

recupera el 100% de les parades

CRIDA A MANTENIR

LA MOBILITZACIÓ EN 

EL QUART ANIVERSARI 

DE L'1 D'OCTUBRE

Entitats i partits sobiranistes com Òmnium, ANC, ERC, Junts, Primàries, CUP, PDeCAT, 
Demòcrates, Consell per la República i el CDR local van organitzar divendres un acte a 
la Porxada per commemorar el referèndum de l'1 d'octubre de 2017, del qual es com-
plien quatre anys. L'acte, que va aplegar unes 500 persones, duia per títol Recuperem 

els carrers. Recuperem l'1 d'octubre, i va estar presentat per Jordi Pessarrodona, qui 
va explicar el seu cas: inhabilitació com a regidor durant un any per haver col·laborat 
en el referèndum de l'1-O. Pessarrodona va introduir el testimoni de tres represaliats 
més de la comarca arran de diverses mobilitzacions. Són Xènia García, de Caldes; 
Sergi Romero, de Mollet, i Ernest Legaz, de Santa Eulàlia, tots tres pendents de judici 
i per als quals es demanen diversos anys de presó. També va intervenir David Aran-
da, advocat d'Alerta Solidària, qui va retreure al govern català que en alguns casos 
també exerceixi d'acusació. Els ponents van fer una crida a reprendre la mobilitza-
ció al carrer per pressionar els partits independentistes a implementar la república.

xavier solanas

POLÍTICA  UNES 500 PERSONES PARTICIPEN EN L'ACTE PER COMMEMORAR L'1-O A GRANOLLERS

El Consell Comarcal ha llançat una 
campanya de publicitat per incre-
mentar l'oferta de la borsa comar-
cal de lloguer, un servei gratuït 
de mediació entre els propietaris 
d'habitatges i persones que bus-
quen un pis en règim de lloguer. 
La campanya s'adreça als propie-
taris d'habitatges buits amb l'ob-
jectiu d'incentivar-los a cedir-los 
a la borsa comarcal, explicant els 
avantatges que comporta. Mit-
jançant aquest servei, que té el 
suport de l'Agència de l'Habitatge 
de Catalunya, tant propietaris com 
llogaters gaudeixen d'avantatges i 
garanties si signen el contracte 
d'arrendament a través de l'Ofici-
na d'Habitatge. Per als propietaris, 
per exemple, hi ha una asseguran-
ça gratuïta multirisc (continent) 
durant tot el període del contracte 
de lloguer i una altra de defensa 
jurídica en cas d'impagaments, 
seguiment del compliment de les 
obligacions contractuals d'amb-
dues parts amb assessorament 
jurídic i tècnic, règim de cobertu-
res de cobrament de les rendes 
de lloguer impagades per mitjà 

de l'Avalloguer, tramitació gratuï-
ta dels serveis oferts per la borsa 
(contracte, assegurances, medi-
ació, resolució del contracte...), 
avantatges fiscals en l'IBI i infor-
mació i tramitació dels ajuts per 
a la rehabilitació dels habitatges.  
Alhora, els llogaters poden accedir 
a un pis més assequible dels que 
hi ha al mercat lliure, amb les ga-
ranties de l'Oficina d'Habitatge.

La campanya de promoció, que 
es podrà veure durant tres me-
sos en diferents mitjans, ha estat 
elaborat per la productora grano-
llerina Produccions Planetàries, i 
està protagonitzada per la comu-
nicadora Elisabet Carnicé, cone-
guda per programes com Quarts 

de nou, de Televisió de Catalunya 
o A punto con la 2 de TVE.  

HABITATGE  EXPLICA ELS AVANTATGES PER ALS PROPIETARIS 

Nova campanya per

incrementar l'oferta de la 

borsa comarcal de lloguer

La iniciativa s'adreça als
propietaris de pisos buits,
que poden gaudir d'una 
assegurança gratuïta

Agbar, companyia gestora del 
cercle integral de l'aigua i serveis 
mediambientals, ha renovat la cer-
tificació ISO 39001, de Sistemes de 
Gestió de Seguretat Viària, que re-
coneix les mesures extraordinàries 
que ha emprès la companyia en 
matèria de seguretat viària en di-
versos municipis del Vallès Orien-

tal, com Granollers, les Franqueses, 
Canovelles i Vallromanes. Entre les 
accions que ha valorat l'empresa 
auditora hi ha la implantació d'un 
nou sistema d'ajuda en la conduc-
ció per prevenir les col·lisions amb 
l'advertència als conductors de pe-
rills potencials en temps real amb 
alertes sonores i/o visuals, i la mi-

Agbar, reconeguda per la 

seguretat viària a la comarca

llor planificació de les tasques que 
permeten la disminució de la dis-
tància recorreguda. 

D'aquesta manera, la companyia 
avança en l'assoliment dels objec-
tius de desenvolupament soste-
nible i referma el seu compromís 
amb la preservació del medi ambi-
ent a través de les accions que du a 
terme en el seu servei. Actualment, 
més del 50% de la flota de vehicles 
que presta el servei en aquests mu-
nicipis de la comarca són vehicles 
de baixes emissions.  

La Diputació torna a organitzar ta-
llers de Cuina sense pares presen-
cials després d'haver-los posposat 
per la pandèmia. Els tallers estan 
pensats perquè joves a partir de 14 
anys s'acostin al món culinari a tra-
vés de receptes saludables i fàcils 
de dur a terme, per tal d'animar-los 
a posar-se el davantal. A Granollers 
es faran dos tallers el 18 d'octubre, 
a les 9 h i a les 11.30 h, al Centre 
Vallès (c/ Veneçuela, 86).  

Nous tallers de 

Cuina sense pares 

al Centre Vallès

LES FRANQUESES. Els vots contraris 
de l'equip de govern (JxLF i PSC) 
van tombar una proposta d'IEC 
per demanar que el pla director 
de l'arbrat s'estengui més enllà 
de les zones urbanes i arribi a les 
zones industrials. Concretament, 
la proposta demanava incorporar 
una fila d'arbrat a la banda nord 
dels carrers Bèlgica i Dinamarca, 
al polígon Pla de Llerona, per se-
parar clarament la zona agrícola 
de la zona industrial i que faci de 
barrera natural, visual i acústica. 

La proposta demanava estudiar 
aquesta possibilitat, així com in-
corporar un carril bici i que l'espai 
de transició estigui dissenyat per 
evitar que s'accedeixi als camps i 
s'hi acumuli brossa. El grup tam-
bé s'oferia per treballar conjun-
tament la proposta i, en cas que 
no pugui fer-se aquest any, es re-
servi una partida per al 2022. Des 
de l'equip de govern, la regidora 
Montse Vila apuntava que malgrat 
el seu vot contrari la idea es treba-
llarà en el Consell de Poble. 

Barreres verdes per separar 

polígons de zones agrícoles

L'exconseller Jordi Turull participa-
rà dimarts 12 d'octubre en la mobi-
lització que cada dimarts al vespre 
fan membres d'Òmnium, l'ANC, el 
CDR i el Consell per la República 
per demanar la fi de la repressió i el 
retorn dels exiliats. Aquesta vegada 
la trobada serà davant de la Fonda 
Europa a les 19.30 h. Precisament 
Turull també va participar dijous al 
matí en una concentració de treba-
lladors de l'Hospital per demanar 
igualment la fi de la repressió.  

Turull reclamarà 

dimarts a Granollers 

la fi de la repressió
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farré
A c c e s s i b i l i t a t

938172681
farre@farre.es

938172681
farre@farre.es

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

Recupere su independencia con 
nuestras sillas salvaescaleras

www.farre.es
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Els danys que la Guerra Civil va 

causar al Vallès Oriental van ser 

especialment dramàtics, tant per-

què "es va convertir en un objec-

tiu militar marcat en els mapes 

de les tropes franquistes" com 

per l'ordre de destrucció de ponts, 

fàbriques i magatzems en la reti-

rada de l'exèrcit republicà davant 

l'avançament franquista. A banda 

del cost humà de la guerra, estudi-

at més àmpliament durant els dar-

rers anys, els danys materials van 

centrar la xerrada que l'historia-

dor Oriol Dueñas va oferir dijous 

al Museu de Granollers, en un acte 

organitzat pel Centre d'Estudis de 

Granollers.

Dueñas, professor de la UB i tèc-

nic de gestió de l'àrea de contin-

guts del Memorial Democràtic de 

la Generalitat de Catalunya, va es-

tructurar la conferència –que aca-

barà recollida a la revista Ponènci-

es– en tres parts: els bombardejos 

i com l'espionatge ajudava a orga-

nitzar-los, la tàctica de terra cre-

mada i la reconstrucció.

La Guerra Civil ha estat consi-

derada un enfrontament de tran-

sició en l'evolució de la guerra, ja 

que es van utilitzar tàctiques i ar-

maments que fins aleshores pràc-

ticament no s'havien fet servir, 

com els atacs aeris amb més poder 

devastador que va patir Grano-

llers i altres municipis del Vallès 

Oriental –15 en total–. Dueñas re-

latava la importància dels serveis 

d'espionatge en la planificació dels 

bombardejos que van matar cen-

tenars de civils a la comarca sota 

"l'argument d'atacar objectius 

militars, comunicacions, ports i 

fàbriques. En teoria no es podia 

bombardejar cap ciutat que no 

tingués un objectiu de guerra, 

i eren els espies nacionals els 

que s'encarregaven de recollir 

Després de les bombes, la terra cremada
amgr / donació esteve ferrer

DESTRUÏT  Estat en què va quedar el pont de ferro sobre el riu Congost, després de ser volat el 27 de gener de 1939

MEMÒRIA HISTÒRICA  EL CENTRE D'ESTUDIS DE L'AC VA ORGANITZAR UNA XERRADA DE L'HISTORIADOR ORIOL DUEÑAS SOBRE ELS DANYS MATERIALS DE LA GUERRA

la informació per justificar-los", 

explicava l'historiador, qui apun-

tava que un dels principals espies 

nacionals a Granollers va ser un 

veí que va marxar a l'exili el 1936 

i que tenia motius personals per 

venjar-se dels republicans.

Les dades les aportaven des 

d'organismes com el Servicio de 

Información de la Frontera Noro-

este (SIFNE) i, posteriorment, uni-

ficat en el Servicio de Información 

y Policia Militar (SIMP), que van 

rebre les indicacions, per exem-

ple, de molts industrials catalans 

amb fàbriques que havien estat 

col·lectivitzades, així com la cin-

quena columna, fugitius i estran-

gers. "Traslladaven informació 

a l'aviació italiana i alemanya, 

amb mapes de les ciutats més 

susceptibles a ser bombarde-

jades, així com de la xarxa de 

ferrocarril i de ponts", detalla 

Dueñas. Segons indiquen aquests 

informes, Granollers havia de ser 

bombardejada pels ponts, l'esta-

ció de ferrocarril, la central elèc-

trica, una fàbrica de material de 

guerra i indústria aeronàutica; 

i les Franqueses, pels ponts del 

ferrocarril. Així, el sagnant bom-

bardeig del 1938 a Granollers es 

justificava en els informes per 

l'objectiu de la central elèctrica 

d'Estabanell, "que consideren 

que cal destruir per tallar el 

subministrament elèctric a 

Barcelona i aturar la indústria 

d'armes", explicava l'historiador, 

tot i que el bombardeig ni la va 

tocar. "L'atac al centre de Gra-

nollers, amb molta repercussió 

internacional, va incomodar els 

mateixos franquistes perquè no 

el podien justificar", assegurava.

Els bombardejos al Vallès Ori-

ental van causar més de 300 víc-

times mortals –la majoria a Gra-

nollers– i a Catalunya, uns 5.000 

civils. "La Segona Guerra Mundi-

al va ser el primer conflicte amb 

més morts civils que militars, 

amb tàctiques que imitaven els 

atacs aeris de la Guerra Civil, 

que també copien els conflictes 

actuals", lamentava Dueñas.

I si no n'hi hagués hagut prou 

amb els atacs feixistes, durant els 

darrers dies de guerra, les tropes 

republicanes efectuaren cente-

nars de voladures sobre els ponts 

del país per impedir l'avenç de les 

tropes franquistes i permetre la 

retirada dels republicans, també 

civils, cap a la frontera. A Grano-

llers, volaven el pont del Congost, 

però també es va aplicar la tàctica 

de terra cremada davant l'arriba-

da de l'enemic, de manera que els 

republicans van destruir, a més 

d'infraestructures, fàbriques i ma-

gatzems, com Roca Umbert i el ga-

ratge Baulenas. El cas més tràgic 

al Vallès Oriental és el de Llinars, 

en què les detonacions van provo-

car morts civils.

Un cop els nacionals ocupen 

definitivament el territori –el 28 

de gener, a Granollers i les Fran-

queses, i el 2 de febrer, al conjunt 

del Vallès Oriental– comença la 

reconstrucció de les infraestruc-

tures destruïdes o danyades. Hi 

treballa l'exèrcit, però sobretot 

presos i presoners de guerra re-

publicans, així com soldats que 

havien de fer el servei militar i 

eren considerats desafectes. "No 

he trobat cap unitat que recons-

truís al Vallès Oriental, perquè 

les fonts o no estan conservades 

o estan mal catalogades, però sí 

que hi ha molts presoners des-

tinats a batallons", apuntava Du-

eñas. L'Ajuntament de Granollers 

va rebre 233 peticions de repara-

ció de danys.

L'historiador va concloure que 

el Vallès Oriental era un objectiu 

militar estratègic per als franquis-

tes, de manera que va patir més 

danys que altres comarques, i que 

la reconstrucció de tots els danys 

va ser lenta per manca de perso-

nal, materials i inversió. i M.ERAS

ADVOCATS

BUFET  ESPAÑOL  MOREDA

MOLLET DEL VALLÈS  Avinguda Burgos, 29, 1ª planta ·       93 570 73 09 ·  93 716 12 75

SABADELL Carrer Capmany, 4, 2-A ·  MADRID Paseo de la Castellana, 79, 6ª planta   

DRET IMMOBILIARI · ARRENDAMENTS · DESOCUPACIONS 

RECLAMACIONS DE QUANTITAT · DRET HIPOTECARI 

25 ANYS D’EXPERIÈNCIA

bufetespanol.es

L'espionatge traslladava
informació a l'aviació feixista

 amb mapes de les ciutats
 susceptibles de ser atacades
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Vine a celebrar la teva festa d’aniversari! 
A Diverparc et sentiràs segur com a casa

HORARI 

D’OBERTURA 

Dijous i divendres 
de 17 a 20 h

Dissabte 
de 17 a 20.30 h

Diumenge 
d’11 a 14 h 

i de 17 a 20 h

PREUS

menors de 3 anys: 
5 € la sessió

a partir de 3 anys: 
una hora: 5 €

més d’una hora: 7 €
NOVA GERÈNCIA

S’ORGANITZEN 

FESTES 

PRIVADES

DE DILLUNS 

A DIMECRES

DIMARTS 

12 D’OCTUBRE 

OBRIM 

d’11 a 14 h 

i de 17 a 20 h

SEGUEIX-NOS!



DJ, 7 OCTUBRE 202118

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
27/09 Dolors Bramona Estapé     90 anys

27/09 Ana Canal Anfres  99 anys 

28/09 Cesca Laparra Segura  65 anys

28/09 Agnès Martínez Roncero  47 anys 

29/09 Carmen Segador Gutiérrez  83 anys 

29/09 Joaquín Capsi Cortés  87 anys

29/09 Feliciano Salvador Garrido  75 anys

30/09 Josep Masagué Soley  82 anys

30/09 Eusebia Rosado Rodríguez    88 anys

30/09 Miquel Taulats Cors  97 anys 

30/09 Juan Ruiz Fernández   76 anys

30/09 Manuela López Mendoza  61 anys 

01/10 Emilia Lorente Rueda     103 anys

01/10 Antonio Palomo Medina  90 anys 

01/10 Martí Cañadas Gabarró  87 anys 

01/10 Adelaida Picón Monzón  92 anys

01/10 Rafael Garcia Sàez  85 anys

01/10 Josep Manubens Turró  80 anys

02/10 Sebastián Rodríguez Ceacero 72 anys 

02/10 Joan Girbau Bassa  95 anys 

02/10 Pepita Martínez Sánchez  87 anys 

02/10 Xavier Planas Rodas     86 anys 

02/10 Jéssica Martos Ruiz   40 anys

02/10 Maria Mijaloff  Pino      90 anys 
02/10 Lluís Puig Codina  71 anys

03/10 Antonia Sánchez Escapa  98 anys 

03/10 José Morte Nebot  86 anys 

04/10 Teresa Aguilera Núñez  92 anys 

Paco Agudo Trigueros, històric 

periodista de Ràdio Granollers, va 

morir dimarts als 61 anys a casa 

seva, a Montmeló. Agudo s'havia 

iniciat als anys 80 a la desapare-

guda Ràdio Montmeló i des dels 

anys 90 treballava a les ones gra-

nollerines. 

Amant de la música i els es-

ports, va ser una de les ànimes 

dels concerts a la Granja G2M de 

Montmeló. De fet, al seu municipi 

feia sovint d'speaker en actes es-

portius i populars, per la qual cosa 

era conegut com a Paco micro. 

En constituir el consorci de 

Ràdio 7 Vallès, el 1990, es va in-

mats, precisament, de la mà de 

Paco Agudo: "Recordarem el 

seu esforç en donar veu a les 

iniciatives i projectes de la ciu-

tat", diu a Twitter l'entitat Grano-

llers Pedala. "Una gran pèrdua 

pel món del periodisme local i 

comarcal que fa una feina tan 

important en aquests temps", 

escriu Daniel Boil des de Pimec. 

"El primer cop que vaig entrar 

en directe a un estudi de ràdio 

va ser amb ell. Aquell estiu i els 

anys següents em va ensenyar 

molt. Gràcies per tot. Marxes 

massa aviat", recorda la perio-

dista Andrea Lizana.

corporar a l'emissora supramu-

nicipal, fins que va néixer Ràdio 

Granollers ara fa 20 anys. A l'emis-

sora de la ciutat hi va ser redactor 

d'informatius, cap d'esports i, 

fins a la pandèmia, coeditor i pre-

sentador del magazín Granollers 

avui., jutament amb Elisenda Cu-

quet. Actualment estava de baixa 

per malaltia després d'haver patit 

problemes coronaris.

Des de dimarts, les xarxes s'han 

omplert de condolències de mol-

tes de les persones i entitats que 

va entrevistar al llarg d'aquests 

anys, així com de companys de 

professió, alguns dels quals for-

OBITUARIS TENIA 61 ANYS I FINS FA POC VA SER COEDITOR I PRESENTADOR DEL MAGAZÍN 'GRANOLLERS AVUI'; DARRERAMENT ESTAVA DE BAIXA PER MALALTIA

Mor Paco Agudo, l'històric 
periodista de Ràdio Granollers

RÀDIO GRANOLLERS

PACO AGUDO Preparant una nit electoral als estudis de Ràdio Granollers

Dues dotacions dels Bombers van 

treballar dilluns a la tarda, entre 

les 17.30 i les 18.30 h, en el sa-

nejament de la part superior de 

la façana de l'escola Educem, a la 

plaça Maluquer i Salvador, on hi ha 

l'edifici de batxillerat. L'actuació va 

arribar després de rebre l'avís per 

part d'uns veïns que part de l'arre-

bossat de la façana s'havia desprès 

i havia caigut al carrer. Els Bom-

bers van enfilar-s'hi amb el camió 

escala per retirar altres elements 

que amenaçaven de caure. Tot i 

tractar-se d'un punt molt cèntric 

i molt concorregut a mitja tarda, 

cap vianant no va resultar ferit. 

SUCCESSOS 

Es desprèn part
de la façana de 
l'escola Educem a 
la plaça Maluquer

Quatre dotacions dels Bombers 

van intervenir dijous de la setma-

na passada a la nit, sobre les 22.40 

h, en un incendi declarat a la cui-

na d'un bar situat al número 5 del 

passeig Andalusia de Bellavista. 

Segons informen els Bombers, el 

foc es va originar en una olla al foc 

i va afectar la campana extractora. 

Els mateixos responsables de l'es-

tabliment van poder extingir el foc 

abans de l'arribada dels Bombers, 

que tot i això van treballar-hi una 

hora per ventilar l'edifici de l'acu-

mulació de fum. Finalment tot va 

quedar en un ensurt i cap persona 

no va resultar ferida. 

ENSURT SENSE FERITS

Crema una
campana extractora 
en un bar del
barri Bellavista
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Plaça Jacint Verdaguer · Tel. 638 04 11 07
www.montessorigranollers.com

Visites personalitzades

PRIMER ANIVERSARI

 Per a concertar cita: 638 04 11 07 o info@montessorigranollers.com
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PARES I MARES ELOGIEN EL PROJECTE
–Quins motius us varen fer triar l’Escola Montessori Granollers per al vostre 

infant?

–[N.F.M.]  Un dels criteris principals va ser la il·lusió en aquest projecte nou 
que ens van transmetre les professionals, i que a nivell pedagògic es té com 
a punt principal el desenvolupament integral de la criatura Altres aspectes 
més pràctics, com ara la proximitat i que estiguin oberts el mes de juliol (per 
facilitar la conciliació). I el simple fet de fer servir un uniforme-xandall únic, 
ens va semblar un indicador que la manera de tractar a tots els infants és 
des de l’horitzontalitat, de manera igualitària. 
–[I.B.P.] Ens vam decidir per la proximitat del personal. També, ens va 
enamorar l’espai, amb llum natural, el pati amb molta varietat i la línia 
d’ensenyament que segueixen és el que buscàvem.
–Quina és la vostra experiència particular?

–[N.F.M.] Com a pares primerencs, estem molt contents amb aquests 
mesos que portem de relació amb l’escola. La criatura ha tingut una molt 
bona adaptació i l’experiència compleix totes les nostres expectatives.
–[I.B.P.] La Noa està molt contenta, li preguntes si vol anar a l’escola i et 
respon que sí. Les mestres transmeten tranquil·litat, estem molt contents.
Són molt atentes i amb molt bona comunicació.
–Com descriuríeu el tracte amb les mestres?

–[N.F.M.] Tenim l’oportunitat de tractar amb elles cada cop que duem i re-
collim la criatura i sempre és un tracte molt proper, molt familiar. A part, ho 
veiem quan la criatura està amb elles: que s’ho passa bé, està a gust i sent 
seguretat i confi ança. Cal tenir en compte que estan amb la nostra criatura 
moltes hores, per tant tot això s’agraeix i és totalment necessari.
–[I.B.P.] Les mestres són molt carinyoses, una de les coses que ens agrada 
és que es nota que s’estimen als nens. Veiem que s’estimen molt la Noa. 
Molt educades, molt bon tracte i molt properes.
–Ha estat un any difícil amb la pandèmia. Com us ha afectat i com valoreu 

els serveis que l'escola ha posat en marxa en aquesta situació excepcional?

–[N.F.M.] Tenint en compte que la maternitat/paternitat ens ha agafat en un 
context molt complex, al principi teníem certa por de sortir de la bombolla 
familiar que havíem creat per protegir la criatura. L’Escola ens ho ha posat 
molt fàcil per fer que aquest procés sigui molt planer i agradable. Estem 
molt contents de ser partícips d’aquest primer any. I què en vinguin molts 
més!
–[I.B.P.] Estem encantats amb l’escola, la recomanem al 100%.Ens encanta 
l'Avelina.

–Com valores aquest primer any?

–La valoració d’aquest primer any 
de la nostra escola bressol és molt 
positiva i encoratjador. L’1 d’octu-
bre del 2020 vàrem obrir les nostres 
portes amb molta il·lusió i amb la 
responsabilitat professional de dur 
a terme un projecte d’escola bressol 
innovador a Granollers. A poc a poc, 
però de manera ferma, hem ampliat 
la nostra petita gran família.
–Haurà estat un primer curs condi-

cionat per la pandèmia...

–Tot i haver obert en un any de mol-
ta incertesa degut a la pandèmia, la 
resposta de les famílies i dels in-
fants ha estat excel·lent; així com la 
seva capacitat d’adaptació han re-
sultat molt gratifi cants i no ens han 
deixat de sorprendre ni un sol dia.
–I com han respost els infants?

–Els nostres petits i petites mostren 
una gran intensitat i passió en cada 
acte que realitzen a l’escola.  Moltes 
vegades ens ajuden a adornar-nos 
de la resiliència que poden arribar 
a tenir davant dels canvis i del molt 
afortunades que som d’haver triat 

L'Escola Bressol Montessori 
celebra el seu primer any de vida

> PRIMER ANIVERSARI //  OBRIA L'1 D'OCTUBRE DE 2020, LA DIRECTORA DE L'ESCOLA I PARES I MARES DEL CENTRE EN FAN BALANÇ

aquesta professió.
–I la receptivitat de les famílies a 

l'aplicació del mètode Montessori?

–El fet d’implementar una metodo-
logia respectuosa i potenciadora 
de l’autonomia (“Ajuda’m a fer-ho 
per mi mateix”) envers els nostres 
infants ha resultat molt ben accep-
tada i revolucionaria. Actualment, 
les famílies venen a l’escola amb 
una idea molt clara del que volen 
pel seus fi lls i fi lles i com volen que 
siguin atesos. El mètode Montesso-
ri ha tingut molt bona acceptació en 
totes les nostres famílies. El fet de 
ser l’únic centre acreditat per l’IMI 
per implementar el mètode Montes-
sori a Granollers, en l’etapa de 0 a 3, 
ha estat un fet a tenir en compte i 
molt ben valorat entre els nostres 
pares i mares.
–Us han destacat algun servei de 

l'oferta pedagògica que oferiu?

–Cal destacar que, el fet de tenir 
una mestra auxiliar de parla an-
glesa de manera diària a l’aula ha 
estat un tret característic destacat. 
Al llarg del curs passat, vàrem ofe-
rir uns cursos homologats per l’IMI 
(Institute Montessori International); 
en què les famílies podien connec-
tar-se des de casa per dur a terme 
la metodologia a casa; i anar veient 
les etapes del desenvolupament de 

El curs passat naixia a Granollers l’Escola Bressol Montessori, centre 

amb acreditació per impartir el mètode Montessori en l’etapa de 0 a 

3 anys. Així culminava, després d’un "llarg i emocionant camí de més 

d’un any i mig", un procés per formar tot l’equip educatiu com a guies 

i auxiliars a través del Internacional Montessori Institut (IMI). Tot just 

l'1 d'octubre celebraven el seu primer aniversari. Conversem a Avelina 

Fonseca Estapé, directora del centre per valorar aquest primer curs.

SERVEIS A LES FAMÍLIES
L’Escola Bressol Montessori 
ofereix els següents serveis per a 
totes les famílies: 
> Personal amb doble titulació 
  (mestre i/o tècnic d’educació 
  infantil) i guia/auxiliar 
  Montessori.
> Atenció personalitzada 
   i respectuosa envers l’infant. 
> Observació diària de l’infant i  
   elaboració d’un informe 
   trimestral on s’hi recullen els 
   aspectes més destacables de 
   l’evolució del nen/a
> Ambient agradable i lluminós. 
> Anglès cada dia amb una 
   immersió natural i espontània. 
> Ampli horari: de 7.30 h a 18 h  
> Xandall de l’escola d'ús diari. 
> Servei de psicologia per als nens 
   i nenes de l’escola, les famílies i 
   l’equip educatiu. 
> Cuina casolana elaborada amb 
   aliments de proximitat (menús 
   adaptats a intoleràncies, 
   al·lèrgies…). Supervisat per un 

pediatre de la ciutat.

l’infant. També va tenir molt bona 
acceptació.
–Voleu integrar doncs les famílies 

al màxim en tot el procés educatiu?

–Per a la nostra escola, el treball 
família-escola és fonamental i to-
talment necessari per a un desen-
volupament integral de l’infant i ho 
mirem de fomentar al màxim.
–Quines novetats prepareu per al 

curs que ara comença?

–Com a novetats aquest any im-
plantarem una aula sensorial amb 
taules de llum i diferents elements 
per potenciar la llum i les ombres. 
També realitzarem diverses conver-
ses i col·loquis amb els infants per 
parlar de les diferents emocions que 
podem sentir al llarg d’un dia: l’ale-
gria, la sorpresa, la tristesa,...
–Estimular les emocions i l'apre-

nentatge en un entorn amable...

–Per a la nostra escola és fonamen-
tal que els infants s'hi trobin com a 
casa i puguin desenvolupar-se com 
a ésser únic i irrepetible. El nostre 
equip educatiu vetlla perquè cada 
infant sigui respectat i tingui un 
ambient preparat on pugui desen-
volupar-se de manera integral. Per 
a totes les famílies interessades a 
conèixer el nostre projecte pedagò-
gic i vulguin visitar-nos i conèixer les 
nostres instal·lacions i serveis, poden 
adreçar-se al nostra web, al telèfon 
638 041 107 o enviar un correu a 
info@montessorigranollers.com. ◗

☞ Per a més informació i matriculacions truqueu al 638 04 11 07 o consulteu el web, www.montessorigranollers.com
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L'Ajuntament de Granollers ha presentat el procés per recollir propostes 

de cara a elaborar el tercer pla estratègic de ciutat, que ha de ser la guia 

per encarar les actuacions fins al 2030, amb l'objectiu de combatre el canvi 

climàtic, les desigualtats i la crisi econòmica. I tot plegat s'anuncia que es 

vol fer reportant les opinions i idees de ciutadans i ciutadanes diversos, amb 

situacions econòmiques, socials i culturals diferents. Perquè la suma de totes 

les visions és la que ha de fer un planejament de tothom i per a tothom. Aquest 

ambiciós objectiu obre una nova metodologia per a la participació que ha de ser 

més efectiva que experiències anteriors. El procediment ha rebut el vistiplau de 

tots els grups municipals i aquest consens, a priori, ja parla per si sol. A més, 

la direcció col·legiada del pla estratègic insisteix molt en aquesta necessitat 

de sumar visions dispars per construir plegats la ciutat del 2030, alineada als 

objectius de desenvolupament sostenible (ODS). De moment, però, l'acte de 

presentació al Museu va superar l'aforament amb la retransmissió en streaming. 

Una bona pensada, que té poc en compte, però, la bretxa digital que existeix 

a la societat. Arribar a tothom suposarà, doncs, un esforç d'innovació, que 

sovint té més a veure amb la sociologia que amb la tecnologia.

PLA ESTRATÈGIC A L'ABAST

Editorial

l 2022 ha de ser l'any de la re-
cuperació econòmica i les grans 
transformacions per avançar 
cap a la transició ecològica grà-

cies als fons europeus, i és evident que 
aquest debat sobre la sortida de la crisi i 
la batalla contra la desigualtat, que ja era 
la principal urgència a Espanya i Catalu-
nya abans de la pandèmia, es dona en un 
context d'emergència climàtica.

Ho estem vivint amb les catastròfiques 
inundacions a Terres de l'Ebre o la greu 
sequera que estem vivint en zones de Ca-
talunya, que pot provocar grans incendis 
en els propers temps com hem temut tot 
l'estiu, o els rècords de temperatura a mu-
nicipis d'arreu de l'Estat que també hem 
tingut aquest estiu.

Alhora, la Comissió Europea fixa l'objec-tiu de reduir les emissions de CO₂ un 55% 
el 2030. Per tant, la clau de la recuperació 
econòmica és com impulsem la transició 
ecològica reduint les desigualtats exis-
tents i acompanyant els sectors socials 
que poden patir-ne les conseqüències.

Malauradament aquests objectius de fer 
front l'emergència climàtica no han estat 
presents en la proposta fallida d'ampli-
ació de l'Aeroport impulsada per AENA, 
amb el suport entusiasta del PSC i Junts 
per Catalunya, i amb un President de la 
Generalitat d'ERC que ha dit una cosa i 
la contrària cada dia, depenent de qui fos 
l'interlocutor.

La suposada inversió per ampliar la ter-
cera pista suposava la destrucció de l'es-
pai natural de La Ricarda però, tant o més 
important, suposava també disparar les emissions de CO₂ i apostar per un model 
de turisme low cost de sol i platja.

La Catalunya del tren
Ara tenim l'oportunitat de reorientar 

aquesta inversió en aquelles infraestruc-
tures de mobilitat que utilitzem la majoria 
en el nostre dia a dia. Per exemple, és el 
moment de la Generalitat reclami el tras-
pàs complet de la gestió del servei de Ro-
dalies, i especialment els recursos (200 M 
anuals) que han de permetre resoldre de 
manera definitiva els dèficits de la xarxa 
ferroviària, alhora que electrifiquem la 
nostra mobilitat per lluitar contra l'emer-
gència climàtica. Ara tenim l'oportunitat 
de construir la Catalunya del tren.

Al Vallès Oriental, el desdoblament de 
l'R3 de Parets a la Garriga, que ja està en 
licitació, és una magnífica notícia, però ne-
cessitem seguir ampliant-lo fins a Mollet 
i fins a Vic. Ens cal una forta inversió en 
modernització i accessibilitat a les esta-

cions de la comarca, com s'ha aconseguit 
amb les de Granollers i la Garriga, i re-
soldre l'anomalia del fet que Montornès 
del Vallès no disposi d'un baixador al seu 
terme municipal. És hora de desenvolupar 
la tan planificada línia orbital ferroviària, 
que connecti els vallesos, el Maresme i el 
Baix Llobregat, trencant la radialitat bar-
celonina. I, sobretot, ens cal una xarxa 
pública de ferrocarril i de bus que sigui 
capaç de competir amb el transport pri-
vat, que connecti tota la comarca, del Baix 
Vallès al Baix Montseny, que incrementi 
freqüències i que escolti les necessitats de 
cada municipi. Amb 1.700 milions d'euros 
podríem fer tot això... i més.

Per la salut, per la vida, pel clima: no a 
l'ampliació de l'aeroport, sí a la Catalunya 
del tren!

E

DAVID CID I  JORDI MANILS
Portaveus d'En Comú Podem al Parlament i 

de Catalunya en Comú al Vallès Oriental

CIBERACTIVITAT Segueix-nos a @DiariSomGRN

Ja han passat 6 mesos, i seguim sense 
pàrquing per a bicicletes a l'escola 
Ponent. Ara que en poseu de nous per tot 
@Granollers amb un parell dels vells ja 
faríem. Gràcies
@Ampa_Ponent @granpedal 

Marc Torres @torresaguilo Monti @Biomonti

Si ens llevem ben d'hora, ben d'hora… 
Serà igual, perquè trigaràs igualment 
un colló i mig a arribar a la feina.
Sagalés, 7 am. Cues que bé podrien 
ser per agafar entrades per anar
al concert de Lady Gaga. #Granollers

conquerint la Sagrera que envolta les se-
ves segones residències.

Penso això mig endormiscat, panxa avall, 
mentre en Marc, la Laia, l'Oriol, la mare que 
els va parir i una gavina, criden, massa a 
prop meu, criden i em recorden aquell po-
bre porc que un dia, ja fa molts anys, vam 
anar a veure morir en un territori de la Ca-
talunya profunda d'en Verdaguer.

De lluny m'arriba la remor d'un helicòp-
ter que s'apropa i el meu subconscient pel 
qui no passen els anys, s'aixeca fent un salt 
mentre imagina que aquell aparell mons-
truós deixarà anar deu o quinze pilotes 
blaves de Nivea, símbol d'una època molt 
concreta, però no, falsa alarma, sembla 
que l'arribada de l'helicòpter és a causa de 
l'atac de cor d'un banyista que volia nedar 
fins a la boia groga.

Poc després un heroi treu un parell de 
meduses, les ensenya a la canalla i les deixa 
morir dins un sot que ha fet allà on mor la 
riera seca. I em sap greu perquè a mi, piquin 
o no piquin i com al poeta Eloi Serra, m'agra-
den més les meduses que els falsos herois.

Els nens continuen cridant i l'heroi no 
n'enterra cap, els deixa fer.

I torno a casa suat, salat, cremat, assede-
gat... i amb el blau de l'enyorada pilota de 
Nivea als ulls.

Caldetes, estiu de pandèmia, cinquena 
onada de 2021.

a collada de Parpers ja forma 
part d'una memòria antiga; 
avui el túnel ens apropa al mar 
en un tancar i obrir els ulls. Mi-

llor, però, no tancar-los gaire, el trànsit és 
dens i cal agafar-s'ho amb tranquil·litat, 
amb molta calma. I si algú us parla que 
quan s'acosta un radar aguanteu la respi-
ració fins que l'hàgiu passat perquè així no 
sortireu a la fotografia, ni puto cas, és un 
negacionista, un antivacunes, és el tiet de 
la noia de la corba, un Rei Mag. Un fals, un 
de tants mentiders

Quan jo encara era més petit que ara, a 
les platges de Caldes d'Estrac i de Sant Vi-
cenç de Montalt alguns els deien la platja 
de Granollers o del Vallès (Oriental, per 
descomptat). Avui, allò ha canviat molt, la 
sorra és més bruta, els peixos escassos i 
ja no queden massa casalots majestuosos 
al passeig del Marquès de Casa Riera o al 
dels Anglesos, moltes d'aquelles cases de 
la burgesia adinerada del segle passat han 
estat substituïdes per apartaments de bon 
veure i, entre el mar i la carretera, han nas-
cut xiringuitus cars i d'un blanc eivissenc, 
plens de Borjas, d'Ignacios, de Jacobos, de 
Patricias o de Leonores, carn de Port Balís 
i ofesos perquè els de la pell plena de di-
buixots, nevera i xumba-xumba els estan 

L

MATÍ A CALDETES

SANTI MONTAGUDDes del balcó

Ens cal una xarxa pública
de ferrocarril i de bus que sigui

capaç de competir amb 
el transport privat, que connecti

tota la comarca que incrementi
freqüències i escolti les necessitats
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mb el títol d'aquest article aca-

bava la meva intervenció al pas-

sat ple de l'estat de la ciutat. Un 

ple en què es va parlar de la sac-

sejada que el coronavirus ha suposat per 

a la ciutat i en què vam poder escoltar les 

visions de cada grup municipal.

En el context d'aquests darrers mesos, el 

fet d'adaptar-nos i reinventar-nos ha estat, 

en bona part, una constant de tots nosal-

tres. Els moments que hem viscut han re-

querit una altura i responsabilitat política 

que tots hem tingut. La pandèmia ha ocu-

pat i seguirà ocupant la majoria de l'acció 

política d'aquest mandat. Nosaltres, el grup 

municipal d'ERC, tenim clar que volem con-

tinuar assumint el repte de fer una oposició 

responsable, constructiva però també inci-

siva per reivindicar els valors d'esquerres, 

ecologistes, feministes i republicans.

La pandèmia ho ha canviat tot, i de ve-

gades no entenem que tot sovint, l'equip 

de govern pretengui fer com sempre. L'ex-

periència que hem viscut ha de servir per 

canviar la manera en com fem política, en 

Fer de Granollers una ciutat 
millor, on ningú quedi enrere

com ens adaptem a una nova realitat: les 

receptes del passat ja no serveixen. Tam-

poc no entenem que a vegades s'utilitza la 

majoria absoluta (totalment legítima) de 

l'equip de govern per evitar fer política i 

escoltar a l'oposició.

Però el que més ens preocupa és que so-

vint tampoc escoltem prou la ciutadania. No 

entenem com no hem pogut tenir un debat 

públic, ciutadà, sobre la gestió de l'aigua des-

prés de la finalització de la seva concessió a 

mans privades després de 50 anys. Tampoc 

entenem que no s'hagi implicat prou els 

agents econòmics i socials en l'elaboració 

dels projectes de ciutat pels Fons Next Ge-

neration de la UE, projectes que han de ser 

transformadors per la nostra ciutat. El mo-

ment que vivim requereix noves maneres 

de fer, una nova manera de fer política.

Ara el que hem de tenir clar és que la 

crisi que patim no s'acaba i que ens cal-

drà continuar estant a l'altura del moment 

que vivim. Una crisi que ha fet créixer les 

desigualtats i que, alhora, ens ha fet veure 

la importància del fet col·lectiu, de la co-

munitat i de sortir-nos-en tots i totes. Per 

això defensem que calen noves maneres de 

fer, per poder avançar plegats. Entre totes, 

també al costat de la ciutadania, dels mo-

viments socials i les entitats, aconseguirem 

l'objectiu principal: no deixar ningú enrere.

A

NÚRIA MAYNOU
Portaveu d'ERC-AG a 

l'Ajuntament de Granollers

Bústia

Rèplica a Joan Sala Vila

No hi ha res tan profundament espanyol com 

un polític que es cregui per sobre de tot i de 

tots; res tan espanyol com un polític sense 

arguments de frases àmplies per no dir res; 

res tan típicament espanyol com tirar pilo-

tes fora encara que sigui a cops de tuits; res, 

en fi, tan espanyol com la picaresca, com la 

de Puigdemont i alguns polítics nacionalis-

tes. Encara que al nacionalisme català li costi 

creure que els seus polítics són típicament 

espanyols, ho són aquests que confonen el 

càrrec i la institució amb el seu mas privat 

per a fer i desfer al seu antull com els antics 

senyorets andalusos. Aquesta classe de polí-

tics que confonen el jo amb la totalitat d'un 

poble o una idea. Més pillos que intel·ligents. 

Aquests que deixen anar frases tan típiques 

com "no sap vostè amb qui està parlant…". El 

nacionalisme és respectable (el meu germà 

és indepe i entenc alguns punts de vista, però 

no ho comparteixo). Els nacionalismes van 

portar a dues guerres mundials. Resten més 

que aporten. Basats en una autocomplaença 

victimista, emocional més que racional.

Aquests autoproclamats “reis sol" de l'in-

dependentisme actual, màrtirs d'una causa, 

són terriblement i típicament polítics espa-

nyols. L'autor de l'article parla de la "por 

dels polítics espanyols als polítics catalans, 

perquè són superiors en el desenvolupa-

ment de la filosofia humana" (?). Això de 

creure que hi ha ètnies, pobles o persones o 

races superiors a unes altres és ideari nazi. 

La creença de la superioritat racial, i del 

superhome del filòsof Nietzsche. […].

Puigdemont, com a bon narcisista mega-

lòman, es creu més del que és. Amb la seva 

última gesta, com si d'un franc convertit en 

Cid hagués vençut gloriosament l'enemic ha 

tornat a donar la nota. Però no per picar als 

morros a Espanya, sinó al propi president de 

la Generalitat, Pere Aragonès. Sense ofici ni 

benefici, sense capacitat real política, sense 

poder formar part de la taula bilateral ni en la 

política catalana ni en l'europea, volia i neces-

sitava un cop d'efecte, perquè es parlés d'ell. 

I deixar clar a ERC que ell és l'important. […]

Enrojola veure com aquest excel·lentíssim 

senyor es creu exiliat i represaliats i enrojola 

que part de la societat i una premsa pamfle-

tària compri el discurs. […] La imatgeria naci-

onalista actual pinta un dibuix d'una relació 

pintoresca entre una Espanya dolentíssima i 

profundament imbècil, enfront d'una Catalu-

nya que poc menys ha creat no sols Europa, 

sinó el món. Em recorda la relació establerta 

entre Salieri i Mozart. El primer sentia una 

profunda enveja, que va portar-lo a restar 

valor al segon. Clar que Salieri tenia talent 

i cultura, alguna cosa que brilla per la seva 

absència en la política. […] Potser algun dia 

Catalunya és independent no gràcies als seus 

actuals polítics i, potser, malgrat ells.

MARIA RENEDO / GRANOLLERS
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Des de 1987
La garantia per a empreses 
i candidats

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IMMOBILIÀRIA

CESSIÓ

SE COMPRA COLECCIONISMO

Andrés Nateras       654 80 76 11

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

SERIEDAD, DISCRECIÓN Y PAGO EN EFECTIVO

industrial,notificación de incidencias, 

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

són escassos. Persona autosuficient en la 

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

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

de Barcelona), seguiment de l’obra, re

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IMMOBILIÀRIA

VENDA

La Garriga celebrarà aquest cap de setmana 

la 10a edició de les Jornades Modernistes, 

que inclouran visites guiades, música, tallers, 

xerrades i activitats familiars. Totes les acti-

vitats requereixen reserva d'entrades o re-

gistre previ, ja que les places seran limitades. 

Enguany, els balnearis se sumen a les jorna-

des amb activitats, àpats i circuits termals a 

preus especials. A més dels circuits termals, 

dissabte hi haurà la xerrada-degustació El 

vermut com a beguda i factor social i un sopar 

de gala modernista amenitzat pel trio de jazz 

Lite Bites. Diumenge hi haurà l'escape mo-

dernista Narcisa Freixas, l'última cançó, una 

gimcana de descoberta d'espais modernistes 

del municipi. El carrer Banys acollirà la mos-

tra d'oficis, amb demostracions en directe 

d’artesania d'orfebreria, forja o vitralls; i ta-

llers d’elaboració de fermalls i collarets amb 

motius modernistes. Dissabte hi haurà mi-

croescenes treatalitzades, i diumenge hi hau-

rà portes obertes a Can Raspall i una visita 

guiada amb el títol El modernisme de la bur-

gesia. La companyia Frec a Frec oferirà unes 

escenes de vodevil itinerants amb el títol Les 

normes de seducció, que ajudaran a descobrir 

La Garriga viu del 8 al 10 d'octubre
la 10a edició de les Jornades Modernistes

JORNADES MODERNISTES DE LA GARRIGA
Centre de Visitants · carretera Nova, 46 · la Garriga

Tel. 610 47 78 23 · www.visitalagarriga.cat

L'APARADOR

DE LA SETMANA

la societat de l'època. En la 10a edició de les 

Jornades Modernistes tampoc no hi faltaran 

les xerrades, i diumenge se celebraran les 

Festes del Bosc, organitzades per la Funda-

ció Martí l'Humà, amb concerts i activitats 

per retre homenatge als autors i artistes de 

l'època. Finalment, diumenge al matí torna la 

desfilada modernista a la plaça de l'Església 

per mostrar la indumentària de l'època, i a la 

plaça de Can Dachs sonarà música de prin-

cipis del segle XX amb la banda Miratjazz.

Aquest setembre ha començat amb 22 alum-

nes el grau mitjà d'FP dual en xarxes i esta-

cions de tractament d'aigües de l'Escola Mu-

nicipal del Treball, un curs en què participa 

Agbar, companyia gestora del cicle de l'aigua 

i serveis mediambientals, a través de la seva 

institució educativa, l'Escola de l'Aigua. Així, 

els alumnes del curs poden fer les pràcti-

ques a l'empresa durant el matí i, a la tarda, 

tenen lloc les classes a l'institut.

En el segon curs d'aquest grau mitjà, 6 

dels 18 alumnes matriculats estan fent les 

pràctiques a Agbar, on els operaris els ense-

nyen l'ofici amb la pràctica i poden tecnificar 

i ampliar els seus coneixements. Aquest any, 

per exemple, Agbar ha posat a disposició 

dels alumnes un analitzador de clor per de-

tectar la qualitat de l'aigua i el nivell de clor 

en continu de l'aigua que se subministra.

Per a Agbar, "aquest model de formació 

dual, on es combinen les classes a l'aula 

i l'aprenentatge a l'empresa, representa 

un èxit basat en la col·laboració publi-

coprivada entre institucions, empreses i 

centres educatius per unir l'ocupació de 

qualitat, la formació i el talent". De fet, 

Agbar impulsa un grau mitjà d'FP dual en 
xarxes i estacions de tractament d'aigües

AGBAR
avinguda Sant Esteve, 67 · Granollers

Tel. 93 495 35 40 · www.agbar.es · www.fpdualaigua.info

aquest grau mitjà compta amb una ocupabi-

litat al voltant del 80% dels estudiants.

Des de l'Escola de l'Aigua d'Agbar s'as-

sessora i es forma el professorat i tutors 

d'empresa, es coordina l'equipament de les 

aules-taller i s'organitzen visites formatives 

en instal·lacions o jornades temàtiques per a 

alumnes. La institució promou aquesta mo-

dalitat formativa des de fa 9 anys en col·la-

boració amb instituts públics, ajuntaments i 

el Departament d'Educació de la Generalitat.
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Més de 300 comerços i empreses 

de serveis de Granollers ja formen 

part de Granollerscomerç.cat, una 

plataforma de difusió digital crea-

da per facilitar la presència de tots 

els comerços i empreses de serveis 

de la ciutat a Internet i millorar la 

comunicació entre client i comerç, 

eliminar les barreres digitals i 

adaptar-se a l'evolució del sector. 

El projecte, presentat dimarts, és 

un primer pas per digitalitzar i uni�icar en una sola imatge i web 
tot el comerç de la ciutat, i la pre-

visió és que l'any que ve ja hi hagi 

més de 600 comerços i serveis 

registrats. De fet, a hores d'ara 

ja és "el portal de comerç més 

gran de tot el Vallès Oriental". 

La idea, explicaven els impulsors, és que tothom se senti identi�icat 
amb aquesta marca. "Des de l'ini-

ci vam tenir clar que havia de 

ser un projecte de ciutat i que 

havia de ser-hi tothom, perquè, 

si no, no tenia sentit", deia Laura 

Sabatés, presidenta de Gran Cen-

tre. "No tots els comerços estan 

preparats pel món digital, així 

que aquest portal els proporci-

ona el servei", deia Ferran Mar-

tínez, de Jo Brand Comunicació. "A 

més, aquest portal únic ajuda a 

posicionar-se a Internet", afegia. 

El lema de la iniciativa és De pro-

ximitat, sostenible, diferent, posant 

el focus en la proximitat i en la sin-

gularitat del comerç granollerí. A 

més, la plataforma també compta 

amb un servei de transport propi, 

EMPRESES LA PREVISIÓ ÉS QUE L'ANY VINENT HI HAGI 600 BOTIGUES I SERVEIS REGISTRATS

de proximitat i ecològic.

Per la regidora de Promoció 

Econòmica, Gemma Giménez, es 

tracta d'una proposta "innova-

dora, col·lectiva i útil per a la 

ciutadania", que suposa "la pri-

mera pedra per transitar cap 

a la transformació digital del 

comerç de la ciutat". La primera 

tinenta d'alcalde, Alba Barnusell, a�irmava que "no es tracta de dei-

xar d'anar a la botiga �ísica, sinó 
d'adaptar-se a un nou món més 

connectat, trencar fronteres di-

gitals i obrir-se a nous públics". 

De fet, el projecte neix de l'im-

puls de les associacions Gran Cen-

tre i Comerç de Dalt que, amb el 

suport de l'Ajuntament, s'ha estès 

a la resta d'associacions de co-

merciants. Granollerscomerç.cat és 

doncs un projecte de col·laboració 

publicoprivada pensada com a eina 

omnicanal i de difusió digital per 

buscar, comprar i contactar amb 

els establiments de Granollers. Al web, desenvolupat per l'empresa 
Zinkers, s'hi pot trobar informació 

d'actualitat i notícies, es poden fer 

cerques per productes i per esta-

bliments, i els clients poden co-

municar-se directament amb els 

botiguers a través de Whatsapp. 

A més, també s'hi recullen ofertes 

i promocions destacades i a mida. 

Així, actualment i durant dos me-

sos es podrà adquirir la targeta de 

dèbit de Granollers Comerç i, en fer 

la primera càrrega de 30 euros, se 

n'obtindran 5 més de regal.

Per desenvolupar el projecte 

s'ha comptat amb una aportació 

econòmica de 98.000 euros pro-

vinent del pla de mesures de 2020 

i 2021 per fer front als efectes 

de la crisi provocada per la Co-

vid-19, i l'objectiu és que d'aquí a 

un temps la plataforma comercial tingui capacitat de �inançament 
propi. X.L.

Neix 'Granollerscomerç.cat' per 
unifi car el comerç local a Internet

La Cambra impulsa uns
premis per promoure l'FP
La Cambra del Vallès Oriental posa 

en marxa els Premis Futur Cambra 

per promoure la formació profes-

sional a la comarca i reconèixer el 

talent del seu alumnat, així com 

el compromís tant dels centres 

de formació com de les empreses 

vallesanes amb la transferència de 

competències personals i profes-

sionals necessàries per fer el salt 

al món laboral. A través d'aquests 

guardons es premiaran tres pro-

jectes finals d'FP alineats amb els 

eixos del projecte Catalunya 2030-

2040, impulsat per les cambres 

catalanes per a la construcció d'un 

nou model econòmic. Així, per a la 

selecció de les iniciatives guanya-

dores es tindran en compte que 

siguin cooperatius, sostenibles, 

innovadors, solidaris i que promo-

guin la igualtat de gènere.

El projecte Catalunya 2030-

2040 busca desenvolupar el po-

tencial de l'economia catalana. En 

el marc d'aquesta estratègia hi ha 

definits 15 eixos sobre els quals 

han de pivotar els projectes selec-

cionats als Premis Futur Cambra, 

com l'economia digital, la sobira-

nia energètica, la innovació i la in-

ternacionalització, entre d'altres.

A més dels tres treballs premi-

ats, els guardons també selecci-

onaran tres projectes finals més 

d'FP en la categoria de finalistes, 

i també es farà un reconeixement 

especial a tres empreses vallesa-

nes i als seus tutors pel treball i 

compromís amb la formació de 

nous professionals a la comarca.

Fins al 14 d'octubre
L'alumnat i els centres educatius 

públics, concertats i privats del 

Vallès Oriental poden presentar 

les seves propostes fins al 14 d'oc-

tubre. La convocatòria està ober-

ta tant a l'alumnat de cicles de 

grau superior i grau mitjà com de 

formació professional dual dels 

dos darrers cursos. L'entrega dels 

premis es farà l'11 de novembre 

al Circuit de Barcelona-Catalunya 

durant la celebració del Dia de la 

Cambra del Vallès Oriental.

FORMACIÓ ELS TREBALLS ES PODEN PRESENTAR FINS AL DIA 14

Digitalitzar un negoci, a l'AteneuXerrada per unes pensions públiques i dignes
L'Ateneu Cooperatiu organitza aquest divendres,

de 10 a 12 h, un taller en línia sobre com digitalitzar

un negoci, adreçat a empreses, autònoms i

cooperatives que vulguin comercialitzar productes 

digitalment. El taller és gratuït però cal inscripció.

Pensionistes de tot l'Estat, amb una delegació vallesana, es manifestaran

el 16 d'octubre a Madrid per rebutjar el Pacte de Toledo i reclamar

unes pensions públiques i dignes. Per explicar-ho, avui dijous (18.30 h) 

hi haurà una xerrada a l'Anònims a càrrec d'Ignasi Laguna i Raúl 

Vélez, portaveus de la Marea Pensionista de Cerdanyola i Granollers.

ECONOMIA

Dissabte va obrir les portes al local 

de l'antic Viena del carrer Anselm 

Clavé la parafarmàcia Elan Vital 

Pharma, un establiment de 200 

metres quadrats amb tots els pro-

ductes de venda lliure de dietètica, 

ortopèdia, cosmètica i infantil, en-

tre d'altres. L'establiment forma 

part de Viñamata Group, que gesti-

ona la Farmàcia Viñamata i Elan Vi-

tal Mèdic Estètic, al carrer Museu.

La parafarmàcia

Elan Vital Pharma

obre a l'antic Viena

XAVIER SOLANAS

ELAN VITAL PHARMA  Amb personal especialitzat i format a la farmàcia

Segons les dades de l'Observa-

tori-Centre d'Estudis del Consell 

Comarcal, l'atur va reduir-se al 

setembre al Vallès Oriental en 978 

persones, un 4,4% respecte al mes 

anterior. Així, el nombre d'aturats 

a la comarca és ara de 21.112 per-

sones, una xifra semblant a la que 

hi havia l'estiu del 2019. Respecte 

a un any enrere, la comarca té ara 

4.667 aturats menys (-18,1%) que 

llavors, i la taxa d'atur se situa en 

l'11,2%. Per municipis, Granollers 

té ara 3.455 persones inscrites a 

les oficines de Treball de la Gene-

ralitat, 137 persones menys que 

el mes anterior (-3,8%), mentre 

que a les Franqueses hi ha 1.071 

persones desocupades, amb 86 

persones menys que a l'agost 

(-7,4%). Respecte a un any enrere, 

en plena pandèmia, Granollers té 

ara 885 aturats menys (-20,4%) i 

les Franqueses 227 aturats menys 

(-17,5%). La taxa d'atur se situa a 

Important baixada de l'atur
al setembre al Vallès Oriental

Granollers en l'11,6% i a les Fran-

queses en el 12,3%, en tots dos 

casos per sobre de la mitjana de 

la comarca. Les dades de l'atur no 

inclouen les persones en ERTO.

Més de 300 comerços i empreses 

de serveis de Granollers ja formen 

, una 

plataforma de difusió digital crea-

da per facilitar la presència de tots 

els comerços i empreses de serveis 

de la ciutat a Internet i millorar la 

comunicació entre client i comerç, 

eliminar les barreres digitals i 

adaptar-se a l'evolució del sector. 

El projecte, presentat dimarts, és 

un primer pas per digitalitzar i 

tot el comerç de la ciutat, i la pre-

visió és que l'any que ve ja hi hagi 

més de 600 comerços i serveis els establiments de Granollers. Al 

unifi car el comerç local a Internet
La Cambra del Vallès Oriental posa 

en marxa els Premis Futur Cambra 

per promoure la formació profes-

sional a la comarca i reconèixer el 

talent del seu alumnat, així com 

el compromís tant dels centres 

de formació com de les empreses 

vallesanes amb la transferència de 

competències personals i profes-

sionals necessàries per fer el salt 

al món laboral. A través d'aquests 

guardons es premiaran tres pro-

jectes finals d'FP alineats amb els 

eixos del projecte Catalunya 2030-

catalanes per a la construcció d'un 

nou model econòmic. Així, per a la 
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L'associació de comerciants Del Rec al Roc 

celebra enguany el 25è aniversari, "tot i 

que quan es va constituir oficialment ja 

feia uns quants anys que funcionava", 

recordava dimarts l'actual president de 

l'entitat, Esteve Banús. El president afirma-

va que "si bé som el territori més petit 

pel que fa a associacions comercials de 

la ciutat, comptem amb unes 60 boti-

gues, de manera que per densitat som 

l'entitat més gran". Banús també afirma-

va que la junta actual ha "recollit l'herèn-

cia de molta gent que ha fet moltíssimes 

coses per dinamitzar la vida i el comerç 

a la ciutat", com per exemple la celebra-

ció del Carnestoltes o un tren que recor-

ria els carrers del centre. "Sempre hi ha 

hagut molta implicació dels veïns i els 

comerciants, i això ha fet que hi hagi ha-

gut tanta activitat i que s'hagi creat una 

gran germanor entre tots", deia.  

Per commemorar l'efemèride, l'entitat 

ha previst un programa d'actes que anirà 

desenvolupant les pròximes setmanes. Una 

d'aquestes activitats serà la col·locació, a 

les portes dels establiments adherits, d'una 

placa que els identificarà com a membres 

de l'associació i que farà visible el seu com-

promís amb el comerç local i la ciutat. Els 

dies 4, 5 i 6 de novembre s'instal·larà un 

estand a l'eix comercial que permetrà als 

clients participar en un sorteig de 25 eu-

ros per a 25 persones cada dia. Per parti-

cipar-hi caldrà mostrar el tiquet de compra 

en algun dels establiments adherits i om-

plir una butlleta amb les dades personals.

Un dels actes més emblemàtics serà la pre-

sentació d'un llibre, el 16 de novembre, amb 

un recull històric d'imatges del que ha estat 

l'entitat durant aquests anys, i especialment 

de "la multitud d'activitats i promocions 

que hem fet, que fins i tot ens sorprenen 

a nosaltres", diu Banús. El llibre està editat 

per Alpina i compta amb textos de la filòloga 

i escriptora Marina Miralles. 

Finalment, el 19 de novembre, tindrà lloc 

a l'Hotel Ciutat de Granollers un sopar per 

retre homenatge a les persones que van ac-

tivar l'associació ara fa 25 anys i a totes les 

que hi ha col·laborat posteriorment.

En la presentació dels actes del 25è ani-

versari, la regidora Alba Barnusell destaca-

va la "vitalitat del comerç" que representa 

Del Rec al Roc, un eix comercial que va ser 

La botiga d'alimentació La Clotxa, situada 

fins ara al número 17 del carrer Barcelona, 

va inaugurar la setmana passada un nou lo-

cal al número 3 del mateix carrer, a l'antiga 

tocineria de la Casa Ambròs. La Clotxa prové 

d'una família de pagès de Corró d'Avall que, 

des de fa sis generacions, es dedica a cultivar 

verdures i hortalisses de temporada. Així, de 

la botigueta originària de Ca l'Ollé van passar 

a l'agrobotiga del carrer Barcelona el 2018, i 

ara fan un salt endavant traslladant-se a un 

nou local més ampli, de 240 metres. La Clot-

xa produeix i ven fruites i verdures, moltes 

d'elles de collita pròpia amb servei a domici-

li. També s'hi poden trobar altres productes 

artesans i de proximitat, com vins, mels, mel-

melades, olis, iogurts, formatges, ous… "sem-

pre apostant per productes de proximitat 

i de petits artesans del territori" . 

COMERÇ  EL 16 DE NOVEMBRE ES PRESENTARÀ A LA SALA TARAFA UN LLIBRE QUE RECULL LA HISTÒRIA I LES ACTIVITATS DE L'ENTITAT DES DEL 1996

Del Rec al Roc, 25 anys 
de promoció comercial

Amb la reobertura de l'oci nocturn aquest di-

vendres obre també un nou multiespai d'oci 

a la ciutat, tant diürn com nocturn, pensat 

per als majors de 30 anys. Es tracta de Now 

Granollers, una proposta renovada d'oci a 

la sala del carrer Quevedo on antigament hi 

havia hagut El Piano Blau i La Disco. La sala 

ha estat completament renovada i ofereix un 

punt de trobada al pis de baix, ideal per fer-

hi uns vins o unes copes i picar alguna cosa. 

Al pis de dalt es manté la pista de ball, amb 

música de tots els estils, actual i comercial, 

on punxaran dj amb llarga trajectòria en sa-

les del Vallès i el Maresme. "La idea és re-

cuperar l'essència del que havia estat El 

Piano Blau, cobrir la falta d'oci a la ciutat 

i crear un espai per estar-hi a gust", diuen 

els responsables. A partir del novembre tam-

bé s'hi programaran concerts en directe. 

L'agrobotiga La Clotxa 

creix i es trasllada

a l'antiga Casa Ambròs

L'oci nocturn torna al 

centre amb l'obertura 

de Now Granollers

El comerç del Congost 

sorteja vals de compra
L'associació de comerciants Congost ha ini-

ciat una campanya de tardor per promoci-

onar el comerç del barri. Per això sortejarà 

40 premis en vals de compra –30 premis 

de 5 euros i 10 premis de 10 euros– a bes-

canviar per una única compra en qualsevol 

dels establiments adherits a la campanya. 

Per participar en el sorteig, que tindrà lloc el 

26 d'octubre, cal comprar en un comerç del 

barri Congost i omplir una butlleta. 

x.l.

ANIVERSARI  Sílvia Hernández i Esteve Banús

Premis Porxada per al 

valor del comerç local
Aquest divendres tindrà lloc al TAG la terce-

ra gala dels Premis Porxada per posar en va-

lor i reconèixer el sector comercial de Grano-

llers, uns guardons organitzats des del 2018 

per Gran Centre i l'Ajuntament. Enguany es 

lliuraran 10 premis a l'establiment històric 

–amb més de 100 anys d'història familiar o 

d'activitat a la ciutat–, un premi honorífic i 

11 premis a l'antiguitat –que els anys 2020 

o 2021 han complert 25, 50 o 75 anys–. 

el primer a esdevenir zona de vianants a la 

ciutat. També Laura Sabatés, presidenta de 

Gran Centre, explicava que "Del Rec al Roc 

ha estat sempre la inspiració de la resta 

d'entitats comercials a la ciutat, perquè 

va ser la primera a teixir aliances entre 

veïns, comerços i entitats", i "aquesta és 

la màgia del carrer", deia.  x.l.

n Una de les activitats de l'associació que dar- 

rerament ha tingut més èxit és la desfilada de 

moda al carrer per presentar la col·lecció de tar-

dor-hivern. Enguany la desfilada serà aquest 

dissabte (20 h) a la Porxada, un espai amb un 

aforament més ampli que no pas el carrer Santa 

Anna, on es va celebrar l'última edició, el 2019.  

Sílvia Hernández, vocal de l'entitat, explicava que 

la iniciativa és una manera més de dinamitzar 

l'activitat comercial del centre i de treure les bo- 

tigues al carrer. La desfilada durarà al voltant 

d'una hora i comptarà amb animació musical, 

llums, ambientació i el suport d'un speaker que 

narrarà tot el que passi a la passarel·la. Enguany 

hi desfilaran desenes de models –homes, dones, 

infants, gent gran, prenatal...– amb la roba, calçat 

i complements de 12 botigues, totes de l'asso- 

ciació Del Rec al Roc. Lluiran models d'Agudo  

Stores, Ananda, Foot on Mars, Guitare, Mattiz, 

Teen Brands, Ponys, IKKS Júnior, Africa, Can 

Baldufes, Re-Integra i Latidos. L'esdeveniment  

també compta amb una vintena de patrocinadors.

NOVA DESFILADA DE 
MODA AL CARRER; AQUEST 
DISSABTE A LA PORXADA
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Liss Novoa ha viscut sempre vincu-

lada al món mercantil, empresarial i 

bancari, que la va fer cursar la car- 

rera de Dret i optar per dedicar-se 

a aquestes àrees des del vessant 

jurídic. Conversem amb ella per co-

nèixer la llei de la segona oportuni-

tat i com beneficiar-se'n. La solució 
definitiva als deutes per poder tor-
nar a començar de zero.

–Quins són els servei professionals 

que ofereix On Legal?

–Oferim serveis de dret concursal, 

civil, bancari, societari i de mediació. 

En el cas específic del concursal, 
estem especialitzats en la Llei de la 

Segona Oportunitat (per a persones 

físiques) o bé el concurs de credi-

tors empresarial (per a persones 

On Legal, el despatx que més procediments 
concursals de segona oportunitat ha guanyat

> LISS NOVOA, D'ON LEGAL, ÉS LA LLETRADA QUE ENCAPÇALA AQUEST DESPATX LÍDER EN LA CANCEL·LACIÓ DE DEUTES A PARTICULARS I EMPRESESES

jurídiques).

–Quina és la finalitat d'aquesta llei?
–Ofereix la possibilitat d'obtenir el 
perdó dels deutes a les persones fí-

siques deutores de bona fe que no 

poden fer front als seus compromi-

sos de pagament. La llei permet que 

un consumidor o autònom, tingui la 

possibilitat de deixar de carregar els 

deutes que mai podrà satisfer i tenir 

una nova oportunitat.

–I allibera de tots els deutes?
–Tot dependrà de la situació econò-

mica de la persona. L'aplicació de la 
llei permet des de la cancel·lació de 

tots els deutes en cas d'insolvència 
total fins a un petit pagament men-

sual assumible pel deutor durant un 

màxim de 10 anys. Els deutes amb 

l'administració pública són tractats 

ON LEGAL és una empresa de serveis jurídics amb seu a Granollers, Vic i 

Barcelona amb l'objectiu d'oferir a empreses i particulars l'assessorament 

necessari perquè cada client rebi l'assistència legal adequada a les seves 

circumstàncies. El gabinet està liderat per Liss Novoa, la lletrada que des 

2016 ha presentat més procediments concursals de la llei de segona 

oportunitat a Catalunya. I amb una fiabilitat total: amb una consecució d'èxit 

del 100% dels casos. 

de manera diferent: s'ha d'arribar a 
un pla de pagaments dins les nos-

tres possibilitats durant cinc anys.

–Qualsevol persona pot trobar-se 
en una situació així?
–Hi ha situacions incontrolables. La 

recent pandèmia és una bona mos-

tra: administradors de societats que 

s'han vist abocats al tancament, o 
treballadors que tenien un sou que 

ha minvat a causa de les circums- 

tàncies. O fins i tot pares i mares que 
s'han vist obligats a avalar la compra 
d'un habitatge dels seus fills. Avals 
que, al meu entendre, són abusius 

perquè si ets avalista d'una operació 
que es paga, què hi guanyes? Res. 

Però si aquesta operació financera 
no es paga, què perds? Tot.

–D'aquí la modificació de la llei...
–La modificació de la llei concursal 
de persones físiques es produeix 

l'any 2016 quan Brussel·les aconse-

lla Mariano Rajoy que, ja que havia 

rescatat els bancs, havia de rescatar 

les persones. La modificació permet 
declarar-se en concurs de creditors 

i aconseguir una sentència que de-

clari tots els deutes condonats i es 

pugui tornar a començar de zero.

–Vostè va aconseguir una sentència 
pionera. Ens la pot detallar?
–El jutge mercantil de Lleida tenia 

el criteri que l'habitatge del con-

cursat encara que el seu valor sigui 

equiparable al valor de la hipoteca, 

i encara que aquesta es pagui cada 

mes, s'havia de posar a disposició 
del concurs i que s'havia de perdre 
aquest habitatge. No ho contem-

pla així la Jurisprudència d'altres 
províncies, que són partidàries que, 

si el valor és idèntic, incloure l'ha-

bitatge en el concurs no beneficia 
cap creditor. En canvi, perjudica el 

creditor hipotecari. A més, la llei diu 
que tenim dret a un sostre i en algun 

lloc hem de viure. Vam presentar un 

recurs d'apel·lació a l'Audiència Pro-

vincial de Lleida i ens van estimar 

totes les nostres pretensions.Va ser 

una sentència pionera a Lleida.

–Quin cas amb més deute ha arribat 
al seu despatx?
–Hem tingut casos en què l'exone-

ració ha estat a partir de 20.000 eu-

ros. El cas més elevat de import del 

qual el client va ser exonerat va ser 

de 4,5 millions d'euros, un construc-

tor que havia dut a terme diverses 

promocions i a qui la crisi de l'any 
2009 i la bombolla immobiliària el 
van afectar de ple . i

ON LEGAL 
93 510 62 13 · 617 37 99 38

hola@onlegal.cat
www.onlegal.cat
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Festival de Velocitat al CircuitPol Espargaró acaba 10è a Austrian i Aleix cau
El Circuit de Barcelona-Catalunya acollirà 

el cap de setmana el Festival de Velocitat de 

Barcelona. La prova acollirà diferents proves 

de grans turismes, com ara la Fanatec GT 

World Challenge Europa Powered by AWS l.

No ha estat un bon cap de setmana pels germans Espargaró al Gran 

Premi de les Amèriques de MotoGP. Mentre Aleix Espargaró (Aprilia 

Racing Team Gresini) queia quan anava 12è, Pol Espargaró (Repsol 

Honda Team) ha aconseguit acabar en 10è lloc. El pròxim gran premi 

serà l'antepenúltim del curs i es disputarà a Itàlia el 24 d'octubre.

La Mitja Marató Granollers - les 

Franqueses - la Garriga del 2022 

tornarà a celebrar-se al febrer 

i tot apunta que serà el primer 

cap de setmana del segon mes de 

l'any, és a dir, el 6 de febrer. Res-

ponsables de l'AE La Mitja i els di-

ferents ajuntaments van reunir-se 

fa uns dies i van coincidir en recu-

perar la data habitual de la cursa 

popular de 21 quilòmetres per a la  

que serà la 36a edició.

La cursa del 2021 es va haver 

d'ajornar en diferents ocasions 

per la pandèmia de la Covid-19 i 

finalment va reunir prop de 3.000 

atletes el dissabte 5 de juny. Això 

sí, va ser una cursa totalment 

ATLETISME  LA CURSA POPULAR NOMÉS SE CELEBRARIA EN LA DISTÀNCIA DE 21 KM I RECUPERARIA EL CIRCUIT TRADICIONAL

trastocada pel coronavirus per-

què només es va poder celebrar la 

cursa reina de 21 km i van quedar 

suspeses les distàncies dels 10 

km i el Quart, com també totes les 

activitats paral·leles de la prova, 

com la caminada Open i la Mini. A 

banda de tot això, el circuit també 

va ser diferent perquè es va allu-

nyar dels nuclis urbans i va tenir 

la sortida i l'arribada a l'avinguda 

Sant Julià, amb el carrer Empordà.

Intent de cursa 'normal'
Segons explica l'organització als 

diaris Som*, el circuit per a l'edició 

del 2022 tornarà a ser l'habitual. 

La directriu en què es treballa és 

La Mitja 2022 apunta al 6 de febrer

SORTIDA Un dels moments de la sortida de la Mitja 2021 des de l'avinguda Sant Julià

arxiu

Si bé la Mitja apunta al febrer, El Tast 

de la Mitja no es farà aquesta tardor 

i recuperarà la seva data habitual el 

2022. De fet, l'última edició de la prova 

de 10 km va tenir lloc el passat 24 

d'abril en un circuit nou, i paral·lel al riu 

Congost, arran de les restriccions per 

la Covid-19. Aleshores, l'organització 

ja apuntava que celebrar dues edicions 

en un mateix any era una feina molt 

complicada i gairebé ja havia quedat 

descartada la cursa per la tardor 

d'enguany. D'aquesta manera, El Tast 

recuperaria la seva data habitual, però 

en la tardor del 2022 i previsiblament 

amb les distàncies de 5 i 10 km.  

EL TAST TORNARÀ A 
LA TARDOR DEL 2022

que sigui "una cursa de la més 

normal possible". Amb aques-

ta premissa, es preveu la sortida 

entre l'avinguda Sant Esteve i el 

carrer Esteve Terrades i l'habitual 

arribada prop del Palau d'Esports. 

Això sí, tot dependrà de l'evolu-

ció de la situació epidemiològica 

que hi hagi. Ara per ara, només 

es pensa a obrir en les pròximes 

setmanes amb una única distància 

amb els 21 km i, més endavant, 

es tornaria a debatre l'opció de la 

resta de distàncies que formen la 

família de la Mitja.

L'actual situació de la Covid-19 

i la disputa de diferents curses 

populars en les últimes setmanes, 

fan pensar en positiu a l'organit-

zació i ajuntaments. De fet, el pas-

sat cap de setmana va celebrar-se 

la Salomon Ultra Pirineu, amb 

més de 3.000 atletes, i en poques 

setmanes també es faran la Mitja 

i la Marató de Barcelona, entre al-

tres curses populars.

El programa Entrena la Mitja
A tot això, el programa Entrena la 

Mitja ja s'ha iniciat a les Franque-

ses des d'aquest dilluns i s'espera 

que es faci aviat també a Grano-

llers, la Garriga, Cardedeu, l'Amet-

lla del Vallès i també Vallromanes, 

que enguany s'afegirà al programa 

d'entrenaments.  jl.rodríguez b. 

Cursa Popular

La cursa popular Els 10 de Les 

Franqueses se celebrarà el pròxim 

21 de novembre. El Club Atletis-

me A4elKm ja ha obert el període 

d'inscripcions, amb un preu de 12 

euros. Com és habitual la prova 

serà solidària i destinarà la recap-

tació a la recerca i la lluita contra 

el càncer de ronyó. 

La cursa franquesina mantindrà 

el circuit urbà de 10 km, amb un 

límit de mig miler de participants. 

"Tenim moltes ganes de tornar 

a córrer, però afegirem proto-

cols de la Covid per fer una cur-

sa segura, com ara distàncies a 

les sortides i portar mascareta 

abans i després de la prova", 

explica un dels responsables de la 

cursa popular Jaume Aragonès.

S'estrenarà una cursa mini
Per aquesta nova edició, des de 

l'organització de la prova s'ha de-

cidit crear una cursa infantil,  que 

completarà l'oferta atlètica del 

cap de setmana. La prova infantil 

se celebrarà el dia anterior de la 

Cursa Els 10, és a dir, el dissabte 

20 de novembre, a partir de les 17 

hores a la plaça de la vila. "Tenim 

pensat fer una cursa infantil 

amb diferents franges d'edat i 

segons això hi haurà diferents 

distàncies, des dels 200 metres 

fins a un màxim de 1.000", diu 

Aragonès, que explica que l'objec-

tiu és crear afició per l'atletisme 

entre els més petits.  jl.r.b.

La cursa Els 10 

de Les Franqueses 

obre incripcions
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L'homenatge a Sergi Mingote tindrà lloc 

el pròxim diumenge 10 d'octubre, 

durant tot el matí, d'11 a 14 hores, al 

parc del Sot d'en Barriques.

Es tracta d'un acte obert a tota la ciuta-

dania per retre-li un homenatge, amb la 

participació de familiars i amics d’en 

Sergi, i companyes i companys de tots 

els àmbits en què hi va tenir una vincu-

lació, del món esportiu, cultural polític i 

social. 

També hi prendran part diferents enti-

tats que han mantingut relació amb en 

Sergi i la seva àmplia trajectòria, junta-

ment amb la fundació que va crear per 

posar en valor les aptituds de les perso-

nes amb capacitats diferents.

Us hi esperem!

Homenatge a
SERGI MINGOTE MORENO
Primera Diada de l'Esport
i la Cultura Inclusiva 

Diumenge
10 d’octubre

al parc del Sot d’en
Barriques

D’11 a 14 h

Instal·lació de carpes de 
diferents entitats 
vinculades amb Sergi 
Mingote i Onat 
Foundation

Concerts i exhibicions

Activitats de caràcter 
divers

11.30 h

Acte institucional 
d’homenatge a Sergi 
Mingote i parlaments

Programació

Diumenge

10 octubre 2021
Parc del Sot d’en Barriques
Parets del Vallès

ACTIVA'T

AMACAT

APINDEP Ronçana SCCL

Aprenem

Associació Catalana Síndrome 

Williams 

Associació Triple

CEM Maria Grever

Federació d’Entitats 

Excursionistes de Catalunya

Fundació Vallès Oriental

Fundació Viver de Bell-lloc

Onat Foundation

ProDansa

Rodamunt

Sincrogestió

Entitats
participants

Descoberta de l’escultura 

d’homenatge a Sergi Mingote

Acte retransmès en directe per 

tvparets.cat i RAP107.2 FM 

SOMIAR

GRAN
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arxiu
El BM Granollers respira més 

alleugerit econòmicament des-

prés de l'últim acord amb els seus 

creditors. El jutjat va comunicar al 

club la seva aprovació a principis 

de setembre i ha permès al BMG 

sortir del concurs de creditors. 

L'1 de juny del 2021, el club en-

cara tenia pendents de pagament 

1 milió d'euros del concurs de 

creditors que va encetar el 2014, 

quan aleshores el deute era d'1,4 

milions d'euros. El club va fer un 

pla de viabilitat, de 10 anys com a 

màxim, que preveia pagar el deu-

te, temporada rere temporada.

Així va ser fins l'esclat de la 

pandèmia perquè les temporades 

2019-2020 i 2020-2021 es van 

veure afectades econòmicament 

amb pèrdues a cadascuna d'elles 

d'uns 90.000 euros. La baixada 

d'ingressos va ser generada per la 

Covid, que va impedir fer la Gra-

nollers Cup i rebre públic al Palau.  

Fins al curs 2018-2019, el club 

havia complert amb els seus pa-

HANDBOL  L'ENTITAT ESPORTIVA SURT DEL CONCURS DE CREDITORS AMB EL NOU ACORD SIGNAT

El BM Granollers redueix 
el deute fins als 300.000 euros

Asobal EL BMG VOL OBLIDAR L'ELIMINACIÓ CONTINENTAL

El Fraikin BMG volia ofegar les pe-

nes de la Lliga Europa EHF a la pis-

ta del BM Cangas, però va trobar-se 

deprimit i sense resposta ofensiva 

a Galícia. El conjunt dirigit per An-

tonio Rama va tanca dissabte una 

setmana per oblidar amb l'elimina-

ció continental i la primera ensope-

gada a la lliga d'Asobal (26 a 20). 

L'equip granollerí necessita obli-

dar el més aviat possible l'elimina-

ció continental i té l'oportunitat de 

fer-ho amb un duel assequible a la 

pista de l'Antequera, que suma un 

triomf i tres derrotes. Una victòria 

a domicili serà clau per trencar la 

ratxa negativa  per afrontar el der-

bi català contra el totpoderós FC 

Barcelona. El partit contra el Bar-

ça tindrà lloc dimarts al Palau, que 

es tornarà a vestir de gala per un 

partit assenyalat.  

El Fraikin visitarà Antequera 
abans de rebre el Barça

JOSEP PUJADAS

gaments amb un superàvit anual 

d'uns 100.000 euros. "Però la Co-

vid ens va afectar i vam haver 

de renegociar, amb unes noves 

condicions el deute amb els 

creditors", admet el vicepresi-

dent del BMG, Joan Ortuño, que 

es mostra satisfet del nou acord 

adoptat els darrers mesos perquè 

permet una quitança del 60% del 

deute pendent a l'1 de juny –uns 

469.000 euros–, a canvi del pa-

gament aquest any del 38,98%. 

"Estem molt agraïts perquè els 

creditors han entès la dificultat 

econòmica i amb el pagament 

del 38,98% sortim del concurs 

de creditors", insisteix el presi-

dent del BMG, Josep Pujadas.

Per afrontar els pagaments 

acordats, el club ha demanat un 

crèdit a l'Institut Català de Fi-

nances de 300.000 euros, que ara 

serà el nou deute que haurà de 

pagar el club, però fora del con-

curs de creditors. "Hem fet de la 

necessitat una virtut, perquè 

ANTEQUERA - FRAIKIN BMG

Dissabte, 9 – 18.30 h Antequera

FRAIKIN BMG - BARÇA

Dimarts, 12 – 19 h Granollers

Lliga Guerreres

El KH-7 Granollers va perdre el seu 

primer partit d'aquesta temporada a 

la Lliga Guerreres Iberdrola a la pista 

de l'Atlético Guardés. Les de Salva 

Puig havien encadenat un principi de 

temporada amb un empat i dos triomfs, 

que ara s'ha vist tallat amb la derrota a 

la pista del conjunt gallec. El KH-7 baixa 

al cinquè lloc amb cinc punts, empatat 

amb el sisè, l'Elx. Aquesta setmana no hi 

ha jornada i el pròxim partit tindrà lloc 

el 16 d'octubre contra el Gijón al Palau. 

PRIMERA DERROTA 
DEL KH-7 BMG

hem aconseguit tancar una eta-

pa de 10 anys amb el pla de via-

bilitat", explica Ortuño. 

El BMG va informar dels comp-

tes de l'entitat, que enguany té un 

pressupost d'1,7 milions d'euros, 

durant l'assemblea que va cele-

brar la setmana passada a l'Hotel 

Granollers.  jl.r.b.

Mundial
INAUGURACIÓ DE LES ACTIVITATS

de promoció de Granollers com a 
seu oficial del Mundial d'Handbol 
Femení 2021. Serà divendres (19 h) 
a la plaça de la Porxada, amb actu-
acions de música i dansa d'entitats 
locals, i la presència de jugadores.
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JL.R.B.
El Club Tennis Els Gorchs centra-

rà les mirades del tennis interna-

cional femení la setmana del 25 al 

31 d'octubre. Les Franqueses serà 

la capital tennística amb la dispu-

ta de la 10a edició del Torneig In-

ternacional Femení ITF-WTA, que  

donarà 80.000 dòlars en premis i 

que inclourà també l'hostalatge.

El torneig franquesí és la com-

petició de més rellevància que se 

celebra a Catalunya i el més im-

portant en l'àmbit estatal pel que 

fa a la superfície de pista ràpida. 

"És un torneig amb una gran 
quantitat de punts, que pot be-
neficiar les jugadores de casa 
perquè se sentiran amb més 
suport del nostre públic", deia 

el president de la Reial Federa-

ció Espanyola de Tennis, Miguel 

Díaz, durant l'acte de presenta-

ció dimarts al saló de plens de les 

Franqueses. "Situem el club i les 
Franqueses al mapa tennístic 
internacional amb el millor tor-
neig estatal femení de pista rà-

TENNIS | ITF  EL CLUB ACULL EL TORNEIG ESTATAL MÉS IMPORTANT EN SUPERFÍCIE DE PISTA RÀPIDA

Els Gorchs, capital del tennis 

femení del 25 al 31 d'octubre

22, 23 ¡ 24 D’OcTuBrE

PrImEr

www.festivalsenderistamuntanyesdeprades.cat

festival@festivalmuntanyesdeprades.cat

NaturaGuiatge PatrimoniAstronomia Gastronomia

POLIESPORTIU  EL MUNICIPI CELEBRA LA SETMANA EUROPEA

Les Franques s’ha adherit un any 

més a la campanya de la Setmana 

Europea de l’Esport (SEE), que 

s'ha celebrat simultàniament a tot 

Europa, entre el 23 i el 30 de se-

tembre, amb una àmplia varietat 

d’activitats esportives.      

Les Franqueses ho va fer amb 

una desena d'activitats gratuï-

tes, obertes a totes les edats, i no 

requerien cap inscripció prèvia. 

D'entre les activitats, hi havia clas-

ses de hit, zumba, tabata, GAC i 

TBC a la zona exterior del Complex 

Esportiu Municipal. També es van 

celebrar dues sessions de taitxí a 

la plaça Can Font i l'Espolsada.

La campanya vol promoure i 

impulsar la pràctica de l’esport i 

l’activitat física, així com, animar 

la ciutadania a adoptar un estil de 

vida actiu i més saludable. 

Les Franqueses surt 

al carrer per fer esport
AJUNTAMENT

FENT ESPORT  En una zona exterior del Complex Esportiu Municipal
PRESENTACIÓ  L'acte va tenir lloc dimarts al saló de plens

pida", apuntava el president d'Els 

Gorchs, Jaume Marqués, que asse-

nyalava que el campionat serà re-

transmès pel canal internacional 

Eurosport. Tanmateix, l'alcalde 

franquesí, Francesc Colomé, se 

sentia amb orgull per la celebra-

ció d'un torneig internacional i 

femení a les Franqueses. 

El campionat comptarà amb di-

verses jugadores situades entre 

els llocs 100 i 300 del rànquing 

internacional i set més per sota 

de 100, d'entre elles tan sols s'ha 

confirmat l’holandesa, Arantxa 

Rus, número 70 del món. 

El president de l'ens federatiu 

català, Jordi Tamayo, va reconèi-

xer el club franquesí amb la placa 

de club d'excel·lència.  jl.r.b.
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XAVIER SOLANAS
El Club Natació Granollers va 

mostrar el múscul esportiu dins 

de l'aigua i del pavelló de gimnàs-

tica, dissabte, durant l'acte de pre-

sentació dels seus equips. El club 

granollerí comptarà aquesta tem-

porada 2021-2022 amb més de 

400 esportistes entre les modali-

tats de natació artística, natació, 

waterpolo i gimnàstica. En totes 

elles, el club afrontarà una cam-

panya ambiciosa al més alt nivell. 

El waterpolo masculí té com ob-

jectiu lluitar per l'ascens a la mà-

xima categoria espanyola, mentre 

que el femení vol consolidar el 

grup de noies a la Primera Catala-

na amb el nou tècnic Javier Soler. 

De fet, el waterpolo masculí inici-

arà la Primera Divisió espanyola 

dissabte contra el Sevilla a la pis-

cina granollerina (16h). "Anirem 

partit a partit, però l'objectiu és 

lluitar per l'ascens. Tenim un 

equip jove, però hem de treba-

llar cada dia", augurava el tècnic 

del grup masculí, Tomas Bruder. 

En natació, el club manté les 

primeres espases d'Estel Xuan 

Galo, en aigües obertes i Héctor 

Morales, en la modalitat estils de 

piscina. "Enguany tenim un molt 

bon grup i aspirem a fer un bon 

paper a les tres competicions 

estatals que participarem", ex-

plicava un dels tècnics, Hernan 

Schneider, que confia participar 

en alguna prova internacional, 

com ara el circuit Mare Nostrum. 

Pel que fa a la gimnàstica, el fe-

mení ha pujat a la Primera Divisió i 

"l'objectiu serà la permanència 

en la màxima categoria, que ens 

ha costant molt d'aconseguir", 

deia la tècnica, Elisabeth Valle. Pel 

que fa en nois, al desembre l'ob-

POLIESPORTIU  AMB PRESÈNCIA AL WATERPOLO, NATACIÓ ARTÍSTICA, NATACIÓ I GIMNÀSTICA

El CNG presenta més de 400 
esportistes pel curs 2021-22

El Club Spartans inaugura 

una nova seu social

La banqueta de l'EC Granollers es 

decidirà avui, dijous, en una reunió 

extraordinària de la junta directi-

va. Des de la dimissió de Javi Pérez 

fa dues setmanes, el club treballa 

per suplir la marxa amb un nou 

entrenador. En la pugna final, hi 

ha dos possibles candidats, entre 

els quals, segons ha pogut saber 

Som*, hi ha José Solivelles, que ja 

va ser l'entrenador de l'ECG les úl-

times tres temporades i que va ser 

destituït al juliol per Nama Sports. 

Aleshores es va assenyalar des 

del club un canvi en la filosofia 

del primer equip i arran d'això es 

va fer la renovació íntegra de tota 

la plantilla i una aposta ferma pel 

jovent. Aquesta premissa es vol se-

guir fent servir aquesta temporada 

i que aquest nou tècnic ho adop-

ti. José Solivelles ha demostrat 

la seva vàlua les últimes campa-

José Solivelles, candidat 

a la banqueta de l'ECG

FUTBOL | Tercera Divisió  EL TÈCNIC PODRIA TORNAR AL CLUB

nyes fent un equip que es va que-

dar el curs passat a les portes de 

l'ascens de la Segona Divisió RFEF.

La directiva vol que el nou en-

trenador s'assegui ja diumenge 

a la banqueta granollerina, en el 

duel contra el Peralada. Aquestes 

dues últimes setmanes l'equip ha 

estat dirigit per l'interí Martí Do-

mènech, que feia tasques de pre-

parador físic. JL.RODRÍGUEZ B.

ARXIU

JOSÉ SOLIVELLESAL CNG  Un dels moments de l'acte de presentació a la piscina exterior

X. SOLANAS

A LA PISCINA  Les sincronistes amb Conesa, Hernández i Calvo

El Club Rugbi Spartans va inau-

gurar diumenge la seva nova seu 

social, que ha instal·lat en un cos-

tat del Camp Municipal de la Font 

Verda. El nou habitacle, d'uns 

72 metres quadrats, té l'objec-

tiu "d'ajudar a crear el caliu de 

club", assenyala el president del 

Rugbi Spartans, Juan José Grana-

dos. La nova seu és també bar i 

cafeteria, com a punt de trobada 

jectiu és quedar el més amunt al 

Campionat d'Espanya. 

En natació artística, el club se-

gueix sent un referent i durant 

l'acte van intervenir les tres sin-

cronistes que s'entrenen al CAR 

de Sant Cugat amb la selecció es-

panyola: l'olímpica Abril Conesa, 

Mireia Hernández i l'acabada 

d’arribar Judith Calvo, que s'inte-

gra en la modalitat de parella mix-

te. "L'equip ara ja s'entrena per 

aconseguir millorar la nostra 

versió, de cara al Mundial del 

Japó que disputarem al maig", 

deia Conesa. 

Pel que fa a l'equip de natació 

artística del club, l'objectiu és 

mantenir el bon paper als campi-

onats estatals. JL.RODRÍGUEZ B.

EC GRANOLLERS - PERALADA

Diumenge, 10 - 12 h Granollers

RUGBI EL CLUB PRESENTA ELS 9 EQUIPS I PROP DE 180 FITXES

XAVIER SOLANAS

INAUGURACIÓ  La nova seu al Camp Municipal de la Font Verda

perquè "la gent del club es pu-

gui reunir i els infants fer els 

deures", diu Granados.

La seu social es va inaugurar 

durant l'acte de presentació del 

club, que enguany té 9 equips, 

entre les categories masculí i fe-

mení, amb prop de 180 fitxes. El 

club de l'únic equip de rugbi a la 

comarca manté la línia ascedent 

dels darrers anys. JL.RODRÍGUEZ B.

BÀSQUET | Copa Catalunya

El sènior masculí i femení del 

Club Bàsquet Granollers han gua-

nyat els dos primers partits de la 

temporada a les seves respectives 

lligues de Copa Catalunya. 

El masculí va guanyar el cap de 

setmana contra el Santa Coloma 

(61-69) i diumenge rebrà El Mas-

nou Bàsquetbol (17.45h); mentre 

que el femení va guanyar el CN 

Terrassa (43-47) i dissabte visita-

rà al pista del CEJ de l'Hospitalet 

de Llobregat. 

Dos de dos 

dels sèniors CBG

FUTBOL | Primera Catalana

El Club Futbol Les Franqueses va 

estrenar la temporada amb una 

derrota a la primera jornada de la 

Primera Catalana contra L'Escala, 

per 1 a 2. El gol de l'honor va ser 

obra de Mahmadou Tunkara.

Ara, l'equip dirigit pel tècnic 

Manolo Parralo intentarà re-

fer-se de l'ensopegada, diumenge 

al camp del Banyoles (16.30h). 

L'equip gironí hi arribarà després 

de rebre un correctiu del camp de 

la Unificació Llefià (4-1). 

Les Franqueses 

ensopega a casa
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CULTURA

Entrades per al MicroteatreEl rock dur de Perrø al Dnit

Ja és a la venda el pack de quatre entrades 
per a la 8a edició del Microteatre, que se 
celebrarà del 12 al 14 de novembre a Roca 
Umbert. Una producció del mateix 
equipament i d’Arsènic Espai de Creació.

El grup molletà Perrø actua divendres (21 h) al GRA, en un concert 
gratuït dins la programació del cicle Dnit. Al juny aquesta formació 
va resultar guanyadora de la cinquena edició del concurs [És] Música. 
Tenen un repertori de composicions pròpies cantades en castellà i s’han 
estrenat amb l’edició de l'EP titulat Aullidos de una noche. 

Demaneu-los a la vostra llibreria 
i, si no us el poden servir, 
a l’email: jsalavila@hotmail.es

Si els lectors/es dels exemplars voleu compartir experiències 

amb mi, ho podeu fer a través del meu correu electrònic.

LLIBRES DE POESIA 
DE JOAN SALA VILA

El març de 2020 el Teatre Audito-
ri acollia la presentació de l’òpera 
infantil Greta i els Trihumans. Pocs 
dies després es decretava el con-�inament i el món es va paralitzar. 
Fins ara. Dijous es va presentar 
la nova temporada de música 
clàssica i aquest muntatge inspi-
rat en la jove activista climàtica Greta Thunberg torna a �igurar al 
programa, dos anys després. Per 
a l'alcalde de Granollers, Josep 
Mayoral, aquest fet és una metà-
fora de la voluntat de recuperació 
de la ciutat i del seu teixit cultu-
ral. També és un indicador d’una 
programació amb moltes produc-cions de quilòmetre zero, ideades 
per entitats i professionals del Va-
llès Oriental que, en alguns casos, 
podran girar arreu del territori.

La temporada descorre el teló 
amb Mozart Concertant, a càrrec 
de l’Orquestra de Cambra de Gra-nollers, un concert monogrà�ic 

tindran una segona cita a There is 

no rose, un recordatori de la seva 
trajectòria. Una obra molt exigent 
que inclou una peça de compositor �lamenc Johan Duijck composta ex-
pressament per al Cor Jove.

Aquesta formació dirigida per 
Marta Dosaiguas posarà la cloen-
da al programa clàssic del Teatre 
Auditori amb Les eines, una copro-
ducció amb l’objectiu que pugui 
fer circuit. A banda de l’arranja-
ment polifònic de peces del can-
çoner popular, els músics Marcel 
Bagés i David Soler aportaran un �iltre contemporani, sintetitzant 
digitalment els sons percussius 
d’eines del camp cedides pel Mu-
seu de la Vida Rural de l’Espluga 
de Francolí. 

Altres propostes també tornen, �idels a la seva cita amb els melò-
mans. D’una banda el Cicle Carles 
Riera, el programa de concerts de petit format que �ins ara ha detec-

C. R.

TASTET El Cor Jove interpretant una 'Salve Regina' per tancar l'acte de presentació de la temporada

MÚSICA EL PERIODISTA MUSICAL XAVIER CHAVARRIA I REPRESENTANTS DE LES DIVERSES FORMACIONS PRESENTEN LA NOVA TEMPORADA AL TEATRE AUDITORI

La clàssica i la lírica tornen al TAG
■ El Teatre Auditori estén el seu radi 

d’acció gràcies a una col·laboració 

amb el Cinema Edison que permetrà 

gaudir de la projecció de les òperes 

Aida, Carmen i Tosca. Un altre dels as-

pectes destacats són les estratègies 

de col·laboració per ampliar la divul-

gació dels programes, que se sumen a 

iniciatives com els concerts educatius 

i familiars i els projectes socials de 

l’equipament. 

Amb aquest objectiu s’estableix una 

col·laboració amb VOTV que perme-

trà enregistrar tots els concerts de les 

formacions residents, emetre’ls per 

televisió al cap d’un mes i, alhora, anar 

conformant “un arxiu de tots els con-

certs que han passat per l’escena-

ri”, segons ha explicat la directora del 

Teatre Auditori, Tracy Sirés. També es 

posarà en marxa Sons en el temps, un 

programa de ràdio a través del web del 

TAG que se suma a les habituals pre-

sentacions prèvies abans dels concerts.

COL·LABORACIONS 

QUE FAN D'ALTAVEU

tat molt talent internacional. Tam-
bé el Cicle d’Òpera a Catalunya i 
l’Orquestra Simfònica del Vallès 
(amb El barber de Sevilla, Rigo-

letto i Don Pasquale) i la sarsuela 
amb la posada en escena de La 

corte de faraón a càrrec de la com-
panyia Milnotes.

Tal com va apuntar el musicòleg 
i periodista musical Xavier Cha-
varria a la presentació, aquesta temporada que arrenca signi�ica 
"el retrobament del públic amb 

la música en directe". C.RIOBÓ

amb tres obres del compositor 
austríac poc conegudes i que gai-
rebé no s’interpreten.

Fins al maig de l’any vinent la 
formació que dirigeix Corrado 
Bolsi tornarà a pujar dalt de l’es-
cenari en vuit ocasions més. Entre 
aquestes, l’estrena d’El Messies

d’Albert Guinovart, un encàrrec 
amb motiu del 25è de l’Escola de 
Música Amics de la Unió que s’ha 
traduït en una obra “monumen-

tal i de gran magnitud”.
També sobresurt Cartes íntimes, 

cartes d’amor, una selecció de pe-
ces variades –de Brahms a Édith 
Piaf– amb la passió amorosa con-vertida en música com a �il con-
ductor. Una proposta que inclou 
la lectura de cartes literàries que 
grans compositors van adreçar a 
les seves muses. Bolsi ha llançat 
una crida a la ciutadania per rebre 
cartes susceptibles de ser musica-
des per l’orquestra i incorporades 

al programa. L’orquestra acomi-
adarà la temporada amb La Pas-

toral de Beethoven i un repertori 
vinculat amb el món de la natura.

Per la seva banda, el Cor de 
Cambra de Granollers tindrà dues 
cites. El Rèquiem de Mozart ager-
manarà la música de l’Orquestra 
Simfònica del Vallès amb la dansa 
de Crea Dance Company, la com-
panyia dirigida per la coreògrafa 
mataronina Maria Rovira.

I a Poemari, també amb la par-
ticipació dels cors infantil i jove 
dels Amics de la Unió, oferiran un 
repertori de música coral basat en 
textos d’autors contemporanis.

El planter coral
De fet, la temporada tornarà a po-
sar a prova “l'extraordinari plan-

ter coral” que té la ciutat, ara que el 
Cor Jove Amics de la Unió s'afegeix 
com a formació resident del Tea-
tre Auditori. Aquests i el Cor Veus 
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Divendres 8 d’octubre Dissabte 9 d’octubre Diumenge 10 d’octubre

21 h. Mercat Vell
Jazz
entrades 5€

19 h. Teatre Can Gomà
Piano
entrades 10€

11.30 h. Teatre Can Gomà
Música de cambra
entrades 5€

Venda anticipada d’entrades a partir del divendres 1 d’octubre a les 16 h.

Per internet a molletvalles.koobin.com i presencialment al Centre Cultural La Marineta.
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Mirar la ciutat amb uns altres ulls 

i acostar la ciutadania als seus ele-

ments arquitectònics monumen-

tals. Aquest és l’objectiu de les Jor-

nades Europees de Patrimoni, que 

se celebren des de fa tres dècades 

a Catalunya i a les quals Granollers 

se suma un any més amb un seguit 

de propostes gratuïtes que s’es-tendran fins diumenge.
L’edició d’enguany, però, tam-

bé posa molt èmfasi en els noms propis. Així, el Museu evoca la fi-
gura del desaparegut arqueòleg 

granollerí Josep Estrada a través 

d’una taula rodona avui, dijous 

(19 h), per recordar la troballa i 

excavació de les termes romanes 

de l’antiga fàbrica de Can Jaume, 

ara fa 40 anys. Comptarà amb les 

aportacions de Jordi Pardo, arque-

òleg granollerí director d’aquelles 

excavacions; Marc Mayer, catedrà-

tic emèrit de Filologia Clàssica; 

Xavier Aquilué, arqueòleg i direc-

tor del Centre de Recerca Ibèria 

d'Empúries i Marc Guàrdia, ar-

queòleg del Museu granollerí.

El 1981 les excavacions del ja-

ciment de can Jaume van treure a 

la llum una important zona termal 

De la ciutat romana a la ciutat educadora
amgr

PATRIMONI  ES COMMEMOREN 40 ANYS DE LES SINGULARS TROBALLES QUE VAN AJUDAR A EXPLICAR EL PASSAT ROMÀ DE GRANOLLERS

ALUMNAT Una de les fotografies que es pot veure a l'exposició de Palou

amb una decoració mural d'incrus-

tació, una característica dels banys 

públics de les grans ciutats imperi-

als. Aquest fet, així com l'aparició 

d'un claveguera de grans dimen-

sions del sistema hidràulic, van fer 

repensar el paper de Granollers en 

època romana, una ciutat prou im-portant per tenir un edifici termal públic, que no es justificaria en una 
vil·la petita o mitjana.A finals dels 90 també es va es-

tudiar la decoració mural, de ca-

racterístiques similars a la ciutat 

romana de Vienne –Saint Romain-

en-Gal de França–. Els banys de 

can Jaume de Granollers van ser 

els primers de Catalunya en què 

es va documentar la decoració 

mural d'incrustació.

Pedagogs amb història
Per la seva banda Arxiu Municipal 

de Granollers s’afegeix a les Jorna-

des amb un programa que atorga 

tot el protagonisme a la parella 

formada per Celestí Bellera i Rita 

Gibernau, mestres de Palou entre 

Art funerari
'QUE LA TERRA ET SIGUI LLEU'
El Museu també proposa una 

segona activitat, aquest cop fora de 

l’equipament i amb una localització 

peculiar. Duu per títol Que la terra 

et sigui lleu i es tracta d’una (re)

descoberta del cementiri de 

Granollers, coneixent els seus 

elements modernistes a través 

d’una visita guiada i teatralitzada. 

El recorregut es farà diumenge (11 

h), estarà guiat per la historiadora 

de l’art Cinta Cantarell i comptarà 

amb les intervencions musicals 

de Mireia Tejero i de la ballarina i 

coreògrafa Carme Nájera.

arxiu

ART  L'OBRA DE VIAPLANA FORMARÀ PART DEL FONS DEL MUSEU

Des de dilluns i fins al 24 d'octu-

bre Cadaqués té una nova platja a 

Granollers. La llibreria La Gralla 

acull l'exposició Blau Blaua, de 

Jordi Pagès, que la va inaugurar 

amb la col·laboració del poeta 

Santi Montagud. motivada per 

l'excepcionalitat d'un indret ge-

ogràfic i mental que coneixen bé. 

Tots dos s'afegeixen a l'àmplia nò-

mina de creadors i d'intel·lectuals 

d'arreu del món que des de fa 150 

anys han caigut captivats per l'en-

canteri d'aquesta vila de la Costa 

Brava, la "perla salada".

La presentació es va fer dilluns, 

en una mena de diàleg on s'han al-

ternat els versos del poeta –alguns 

d'aquests escrits durant el confi-

nament– i les reflexions del pintor. 

En un dels seus textos, Montagud 

ha volgut confrontar el Cadaqués 

d'avui amb el Cadaqués d'ahir 

que, en la seva opinió, "era més 

maco". Al final del poema demana 

"una mica més de sardines a la 

brasa i menys pizza hawaiana".

Per a Pagès, Cadaqués és un 

poble molt especial que a la dèca-

da dels 60 va tenir la sort de ser 

punt d'atracció de molts membres 

C.r.

A LA GRALLA  El moment del diàleg de Pagès i Montagud

Visions i paraules de Cadaqués

fica explicant que "el color que 

predomina a Cadaqués és el 

blau, amb una gamma cromàti-

ca diferent, que t'entra a dins". 

En certa manera, aquesta mostra 

també és un volgut "homenatge a 

Picasso, a qui el color blau li va 

aparèixer allà". Tot i l'embruix 

que exerceix, Pagès apunta que 

"és un poble en el qual la gent 

ens vol, però no ens estimen".

L'acte s'ha tancat amb la lectura, 

per part de Montagud, d'un epita-

fi en vida dedicat al company, al 

qual descriu com "un funambu-

lista, un autodidacte".  c.r.

'Submergències', a La Tela
'SUBMERGÈNCIES'  L'obra de grans dimensions es va pintar al Museu

L'obra de gran format que el re-

conegut pintor granollerí Vicenç 

Viaplana va pintar l'any passat a la 

quarta planta del Museu de Grano-

llers es quedarà a la ciutat. El ple de 

dimarts va aprovar el suplement 

de crèdit de 44.000 euros per al 

Patronat Municipal del Museu per 

comprar l'obra Submergències.

D’octubre a novembre de 2020, 

Viaplana va realitzar aquesta obra 

in situ a la 4a planta del Museu de 

Granollers i, del 25 de març al 9 de 

maig de 2021, es va exposar a la 

sala d’exposicions temporals del 

museu en la mostra titulada Pin-

tant a la 4a Planta. Vicenç Viaplana.

Ara aquesta obra ha passat, 

doncs, a formar part del fons del 

Museu de Granollers. L’obra s’ins-

tal·larà al Museu de Ciències Natu-

rals de Granollers, coincidint amb 

el 10è aniversari del nou edifici del 

museu i els 35 anys de la creació 

de la Tela, un espai públic on la 

ciutadania la podrà visitar.  

de l'anomenada gauche divine. 

"A banda de les festes, també 

treballaven per millorar Cada-

qués". D'aquesta reflexió sorgeix 

la pregunta fatídica formulada per 

Montagud: "Què té Cadaqués que 

no tingui Granollers?". Pagès en-

caixa la ironia responent que "un 

paisatge molt potent i un urba-

nisme que es va anar fent amb 

bon criteri i sensibilitat. A Gra-

nollers això no ha passat".

La mostra la conformen 21 

pintures i collage, totes unides 

per l'omnipresència de diferents 

tonalitats de blau. Pagès ho justi-

Jordi Pagès inaugura 'Blau blaua' a La Gralla, amb Santi Montagud

els anys 1920-50. En col·laboració 

amb el Consell del Poble de Palou 

s’ha dissenyat un programa per 

donar a conèixer la seva activitat 

pedagògica. El març de 2020, el 

seu net, el periodista i gestor in-

tercultural Ricard Bellera, ja va 

fer donació a l’Ajuntament de la 

documentació guardada al llarg 

dels anys a la casa familiar de Teià. 

Un material  que ha estat ordenat, classificat, digitalitzat i documen-

tat per l’AMGr, i que ara es posa a 

disposició del públic. 

Bellera va ser el ponent de la 

conferència Els mestres Celestí Be-

llera i Rita Gibernau i la renovació 

pedagògica dels anys 30, dissabte 

al Centre Cívic Palou, on també es 

va inaugurar l’exposició fotogrà-fica Palou i els mestres Celestí Be-

llera i Rita Gibernau, que es podrà visitar fins al 31 de gener de 2022. 
La mostra aplega una quinzena 

d'antigues instantànies de les es-

coles velles i de les escoles noves 

de Palou (inaugurades per la pare-

lla de mestres el 1932), de diversos 

grups d’alumnes i de l’activitat dels 

estudiants dins i fora l’aula.

El recordatori es completa amb 

la represa del cicle Les Tertúlies de 

l’Arxiu (dijous, 18 h), amb la sessió 

Recordant els mestres Celestí Belle-

ra i Rita Gibernau, que es farà a les 

antigues escoles de Palou i en el 

que participaran exalumnes dels 

mestres. A més, el Document del 

Mes de l'AMGr mostra els plànols 

de 1922 del projecte de les noves 

escoles de Palou, inaugurades 10 

anys després.  c.r. / m.e.
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Divendres al vespre (20 h) la se-

gona sessió del 49è Cicle de Jazz 

portarà al Casino de Granollers el 

Martín Díaz Quintet, una formació 

integrada per músics de l’actual 

escena jazzística liderats pel saxo-

fonista d’Argentona Martín Diaz, 

graduat pel Conservatori del Liceu.

El contrabaixista Omer Govre-

en, el pianista Floris Kappeyne, el 

saxo tenor Lucas Martínez, el ba-

teria Ilia Rayskin i el mateix saxo 

alt Martín Díaz es van conèixer i 

viuen a Amsterdam. Els ecos de 

l’efervescent escena jazzística ne-

erlandesa tenen presència en un 

repertori de composicions pròpi-

es, influenciat alhora pels sons del 

jazz tradicional i les harmonies 

de l’avantguarda i el jazz nova-

iorquès del moment. El resultat 

d’aquestes combinacions sonores 

l’han recollit en el seu debut dis-

cogràfic, Identities, un disc edi-

tat pel segell català FreshSound i 

premiat per la prestigiosa revista 

nord-americana DownBeat.

El cicle de jazz segueix amb un 
nou valor, el saxo Martín Díaz

MÚSICA  EL QUINTET QUE LIDERA PRESENTARÀ AL CASINO EL DISC DEBUT, 'IDENTITTIES'

En els seus darrers enregistra-

ments han col·laborat amb grans 

referents del jazz actual, com 

Giulia Valle o Dani Pérez, tots dos 

també vells coneguts de l’escenari 

granollerí. i c.r.

El trio de Gorka Garay obre el foc

Amb una formació de trio sense bateria, dijous passat els timbres i els 
colors dels instruments van prendre més relleu i profundidat en el concert 
inaugural del 49è Cicle de Jazz al Casino de Granollers. Gorka Garay Trio va 
presentar el seu disc El cazador de luz vol. 2. Drunk jumps.

carles riobó

El reconegut fotògraf Joan Font-

cuberta, resident a Roca Umbert, 

exposa des de dimarts Monstres, 

la primera gran mostra que fa a 

Barcelona des del 2008, i que es 

podrà visitar a Can Framis fins al 

23 de gener de 2022.

En l'exposició s'hi inclouen pe-

ces com Beautiful agony, un recull 

de quatre de vídeos de personali-

tats polítiques com Donald Trump, 

Silvio Berlusconi, Joan Carles de 

Borbó i Dominique Strauss-Kahn, 

vinculades a escàndols sexuals me-

diatitzats –realitzat conjuntament 

amb Pilar Rosado–. Les imatges 

s'han alterat per simular que tenen 

un orgasme al mig d'un discurs. 

Una altra de les obres és Botswana 

Safari, que reinventa la fotografia 

del rei Joan Carles davant d'un ele-

fant que acaba de matar a Botswa-

na. La peça està feta de marbre de 

Carrara a partir de 20.000 tessel-

les i per ridiculitzar encara més 

l'acció, s'hi inclou la imatge del 

Pequeño Nicolas amagat darrere 

ART  'MONSTRES' ES POT VISITAR FINS AL GENER A CAN FRAMIS

Primera gran mostra de 

Joan Fontcuberta a Barcelona 

en els darrers 13 anys
d'un arbre. L'artista ha assenyalat 

que "els mosaics són un mena de 

precedent de la fotografia digi-

tal. El que per avui són els píxels 

fa 2.000 anys eren les tessel·les 

fetes de marbre".

Fontcuberta ha explicat que va 

proposar exposar Botswana Sa-

fari a diferents galeries catalanes, 

però totes van rebutjar mostrar-la 

fins que va acceptar el Museu de 

Can Framis. "Les raons podien 

ser múltiples i no només ideo-

lògiques", ha indicat l'artista.

L'exposició es basa en una fra-

se d'Antonio Gramsci que diu: "El 

vell món està morint i el nou 

triga a néixer i en el clarobs-

cur emergeixen els monstres". 

Fontcuberta ha explicat a l'ACN 

que a l'exposició planteja que 

"està morint l'antic règim de la 

fotografia i d'un tipus d'imatge 

que prometien veritat i memò-

ria i que estan sent substituïdes 

per imatges fetes per algorit-

mes i intel·ligència artificial". i
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TEATRE  ‘ELS DIES MENTITS’ EXPLORA LES FAL·LÀCIES AL VOLTANT DEL PLAER SEXUAL FEMENÍ

Les mentides que més diuen les 
dones i les mentides que els homes 
més desitgen escoltar sovint són 
coincidents: són les que fa refe-
rència al sexe. Però com parlar del 
tabú de l’absència d’orgasmes en 
una societat on cal tenir una sexu-
alitat plena per sentir-se integrat?

Un dia una dona que ha viscut 
amb la seva mentida durant 15 
anys decideix que ja n’hi ha prou. 
Que s’ha acabat. Que no tornarà a 
dir que ha gaudit del sexe quan en 
realitat no li ha provocat cap pla-
er. A partir d’aquí arrenca Els dies 

mentits, un monòleg sense censu-
res, que interpel·la directament 
la platea i on l’humor i la ironia 

L’hora de dir la veritat 
sobre les mentides

PREVISIÓ METEOROLÒGICA
de dijous 7 al diumenge 10 d'octubre

Dijous Divendres Dissabte Diumenge

23º 13º 22º 13º 21º 13º 21º 13º

HANDBOL. DISSABTE 9, 18.30 h
BALONMANO ANTEQUERA - FRAIKIN BMG
Pavelló Fdo. Argüelles. Amb Aitor Compañón

FUTBOL. DIUMENGE 10, 12 h
EC GRANOLLERS - FC PERALADA
Municipal del carrer Girona
Amb Roger Santaeugènia i Emma Montané

BÀSQUET. DIUMENGE 10, 17.45 h
CB GRANOLLERS - EL MASNOU BASQUETBOL
c. Girona. Amb Guillem Raich i Arnau Moya

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

LITERATURA

LLEVANT TEATRE

LARA SALVADOR

Escocía, així, amb l'accent oportu-
nament col·locat, és el títol del nou 
monòleg del popular humorista 
Txabi Franquesa. Els dobles sentits 
i els jocs de paraules són constants 
en aquest muntatge que es podrà 
veure al cicle Humor & Co de les 
Franqueses. El monologuista es 
presenta vestit amb una faldilla es-
cocesa dalt de l'escenari per fer un 
retrat inclement –i molt divertit– 
de la crisi dels 40 i del xoc entre ge-
neracions. Un debat constant entre 
l'optimisme i el pessimisme. ❉

L'ACTUACIÓ FORMA PART DEL CICLE HUMOR & CO

La vida després dels 40 
segons Txabi Franquesa

'C.A.M.E.S.', desitjos 
fets realitat al TAG
Rere l'acrònim C.A.M.E.S., que vol 
dir Comèdies Auditives en Mo-
viment Espontànies i Sensorials, 
s’amaga una àudiovisita drama-
titzada per descobrir les inte-
rioritats del Teatre Auditori de 
Granollers, des d’un punt de vista 
diferent (diumenge, 18 h). 

Aquesta experiència concebuda 
per Laura Tajada i la companyia 
Escarlata està especialment adre-
çada als “esperits curiosos” i neix 
per satisfer alguns dels desitjos 
dels participants més atrevits, per-
què “el teatre és el millor lloc per 

fer realitat els teus somnis”. ❉

Èlia Espinosa, un 
debut literari precoç 
i amb misteri
La granollerina Èlia Espinosa té 
21 anys, és estudiant de Periodis-
me i una apassionada de la lectu-
ra. Ara debuta amb la seva prime-
ra novel·la, Cartes a Shakespeare, 
que té el seu origen com a treball 
de recerca de batxillerat. Una 
aventura juvenil –també apte per 
a un públic adult– que s’estructu-
ra com un joc de pistes a través del 
qual la parella protagonista ha de 
desxifrar un seguit de missatges i 
endevinalles relacionades amb els 
principals noms de la literatura 
anglesa. 

Dijous a les 19 h a la llibreria 
La Gralla la jove autora en farà 
la presentació, acompanyada de 
l’Àngels Grau, la seva professora a 
l’Escola Cervetó. ❉

FAMILIAR

L'encant del circ, 
en petit format
Diumenge (12 h) i dins la progra-
mació de la Roda d'Espectacle In-
fantils de l'Associació Cultural, el 
Cinema Edison es transformarà 
en una pista de circ.

Taxaaan! té dos pallassos com a 
protagonistes, però és un especta-
cle ben farcit amb tots els ingre-
dients que s'espera trobar sota 
una carpa: domadors i forçuts, 
equilibris d’objectes, música amb 
tota mena d’instruments, riures i 
molta màgia.

Un espectacle condensat, espe-
cialment recomanat per a nens i 
nenes a partir de 3 anys. ❉

amaguen una veritat més amarga 
i complexa.

Marta Aran, en el doble paper 
d’autora i directora, ha construït 
aquesta peça teatral a partir dels 
testimonis i les experiències de 
dones reals i anònimes. Divendres 
arriba a l’escenari de Llevant Tea-
tre (20 h), avalada pel seu èxit.

L’actriu Lara Salvador marca el 
ritme de la funció i defensa el text 
amb un gran desplegament físic i 
emocional, amb veritat i energia. 
El resultat és un exercici de con-
nexió amb el públic, entre el dra-
ma íntim i l’humor compartit.

Aquest és el segon muntatge 
d’Aran després de l’èxit de La noia 

de la làmpada, que parlava sobre 
la maternitat, i ha estat distingit 
als Premis MAC 2020 en la cate-
goria d'autoria revelació. 

ARXIU

TXABI FRANQUESA

Dv 1 d'octubre, 20 h. Casal Cultural 
de Corró d'Avall Preu: 9,5 i 8 €

ESCENA
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Taller sobre com fer un llibre d'artista

La Biblioteca de Roca Umbert organitza dissabte un 

laboratori de llibre d'artista adreçat a famílies amb infants 

majors de 8 anys, en què es donaran eines per autoeditar 

els propis llibres, únic i personals. El taller anirà a càrrec 

de la bibliotecària Glòria Gorchs. Cal inscripció prèvia.

Caldes farà festa major amb 

Quim Masferrer i The Tyets

Voltem per l'entorn

GRANOLLERS

Divendres 8/10 a les 19h en VOSE

Dissabte 9/10 a les 18h en castellà

Diumenge 10/10 a les 19h en VOSE

Divendres 8/10 a les 21.30h en VOSE

Dissabte 9/10 a les 20.30h en castellà

Dilluns 11/10 a les 19h en VOSE

Dimarts 12/10 a les 19h en VOSC

DIJOUS, 7

180 h Centre cívic Palou

Les tertúlies de l'Arxiu. Recordant els 

mestres Celestí Bellera i Rita Gibernau, 

amb la participació d'exalumnes de les 

escoles de Palau i del nét dels mestres

19 h Museu de Granollers

Jornades Europees del Patrimoni.  

40 anys de les troballes romanes  

de l'antiga fàbrica de Can Jaume.  

En record de Josep Estrada i Garriga

DIVENDRES, 8

18 h Museu de Ciències Naturals

Visita històrica del museu, per conèixer 

les col·leccions i investigadors 

20 h Casino Club del Ritme

49è Cicle de Jazz. Martín Díaz Quintet

20 h Llevant Teatre

Els dies mentits. Guanyadora d'autoria 

revelació als Premis MAX 2020

21 h Gra. Equipament juvenil

Dnit. Concert amb Perrø

DISSABTE, 9

9 h Plaça Josep Maluquer

Mercat de brocanters. Tot el dia

9 h Carrer Esteve Terrades

AGENDA

Mercat de Can Bassa. Fins a les 13.30 h

9 h Plaça de Can Trullàs

Encants Solidaris Assemblea d'Aturats

9 h Plaça de la Corona

Mercat de productes ecològics i de 

proximitat

10.30 h Biblioteca Can Pedrals

Hora menuda (0-15 mesos) amb 

Albada Blay

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

Petits mamífers (activitat

recomanada entre 6 i 18 anys)

DIUMENGE, 10

9 h Parc de Ponent

Mercat de segona mà. Fins a les 14 h

10 h Parc Firal

Segona Marxa del Vallès Oriental  

contra el càncer de l'AECC

11 h Museu de Granollers

Jornades Europees del Patrimoni.  

Que la terrra et sigui lleu. El modernisme

al cementiri de Granollers 

Caldes reprèn enguany la festa major amb una seixantena d’activitats programades 

entre divendres i dimarts, i centralitzades a Can Rius i a la plaça de la Font del Lleó. 

Un programa d’actes que prioritza la cultura popular i que, per això, compta amb la 

col·laboració i la participació d’una trentena d’entitats del poble, que, de fet, donaran 

el tret de sortida a la festa divendres. Pel que fa als concerts, se n’han programat per 

a tots els públics. Així, actuaran formacions com The Sey Sisters, The Tyets, Porto Bello, 

l’Orquestra Maravella i La Vella Dixieland. Quim Masferrer portarà l’espectacle La 

bona gent a l’escenari de la plaça de la Font del Lleó, l’espectacle familiar El monstre 

dels colors, la proposta teatral Improshow i el grup Ultramar serà l’encarregat del 

concert d’havaneres. Tot plegat, amb activitats esportives com la 10a edició de La 

Milla Urbana, el 9è Trofeu La Llamborda, activitats tradicionals com els versots, la 

ballada de gegants i de sardanes, la festa gran a càrrec de la Coordinadora de Gent 

Gran. Per consultar el programa i reservar entrades: caldescultura.cat.

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 2022

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
Centre Cultural de Bellavista

Exposició de la Setmana Mundial 

de la lactància materna. Visualitzar 

per normalitzar. Fins al 10 d'octubre

LES FRANQUESES
DIVENDRES, 8

20 h Casal Cultural de Corró d'Avall

Espectacle Escocía de Txabi Franquesa

DIUMENGE, 10

11 a 13 h Circuit de Cal Gavatx

Circulació de trens tripulats

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 Cinema Edison

Espectacle familiar. Taxaaan!

18 h Teatre Auditori

Audiovisita dramatitzada. C.A.M.E.S.

DIMECRES, 13

17.30 h Biblioteca Roca Umbert

Hora menuda (16 a 36 mesos)

17.30 h Museu de Ciències Naturals

La vida dins d'un formiguer i visita 

guiada a la Sala d'invertebrats

18 h En línia a Youtube

Projecte Ciutats Defensores dels  

Drets Humans. Xerrada amb l'activista 

pels drets Leiria Vay
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