
648 678 819

1,50
e
u
ro

s
PERIÒDIC

INDEPENDENT 

DEL VALLÈS

ORIENTALEL 9  NOU
Dilluns, 22 de juny de 2020

A
n
y
 X

X
X

II

N
ú
m

. 
3
0
3
3

G
R

IS
EL

D
A

 E
SC

R
IG

A
S

“Sí, ho vull”, amb mascareta
u Els complexos esportius 
municipals generalitzen la fase  
de represa després de tres mesos 

u El TSJC es fa seva la petició d’un 
desè jutjat de primera instància  
al partit judicial de Granollers

u Reforç policial al Parc Firal 
de Granollers per frenar les 
concentracions de cotxes i joves

Un biòleg  
de Sant Feliu 
investiga sobre 
la distròfia que 
ell també pateix

(Pàgina 10)

El PIB de la 
comarca caurà 
fins a un 11% 
aquest 2020  
per la Covid-19

(Pàgina 20)

(Pàgines 2 a 7) Carles Salvans i Jéssica Quintanilla, una de les primeres parelles que han pogut casar-se als jutjats de Granollers, aquest divendres

Un diccionari 
literari vincula 
l’obra de 
42 escriptors 
amb la Garriga

(Pàgina 22)

El Fraikin i el 
KH-7 tanquen 
els equips per 
a la propera 
temporada

(Pàgines 26 i 27)

Més de 200 persones respo-
nen a la crida del col·lectiu 
Obrim Fronteres per recor-
dar que la regularització de 
la situació legal dels immi-
grants és la porta oberta a 
l’obtenció de drets i, per 
tant, un camí per a la igual-
tat i contra el racisme.

Immigrants 
exigeixen  
al carrer el 
seu dret a ser 
empadronats 

(Pàgina 9) Manifestants a la plaça de l’Església de Granollers aquest dissabte
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Jaume Mayordomo, director del CEM Thalassa, de Canovelles, mostra els espais marcats en una de les sales d’activitats dirigides

A la Roca, s’ha instal·lat un tòtem a l’accés al centre que permet fer les gestions als abonats

Fase de represa 
als gimnasos 
municipals
Sis instal·lacions obren dilluns i dues ho fan 
dijous. S’afegeixen a les que ja funcionen

Canovelles / la Roca

Ferran Polo

Els complexos esportius 
municipals generalitzen 
aquesta setmana la fase 
de represa després de tres 
mesos sense activitat. 
Dilluns reobren els centres 
esportius de Canovelles, la 
Garriga, la Llagosta, Llinars, 
Mollet i Sant Celoni, i dijous 
ho faran els de les Franque-
ses i Montornès. Alguns dels 
que ja havien obert abans 
–l’Ametlla, Caldes, la Roca i 
Sant Fost, dilluns de la set-
mana passada; i Cardedeu i 
Granollers, l’anterior– incor-
poren novetats de gestió. 

És el cas d’Illa Activa, 
a l’Ametlla, que deixa de 
funcionar amb el sistema 
de cita prèvia que va aplicar 
durant la setmana passada 
tot i que manté l’aforament 
de la instal·lació limitat al 
50%: un màxim de 294 per-
sones. Permet l’ús de vesti-
dors i dutxes. Al GIM10 de 
Cardedeu, s’activa la sala de 
fitness i l’oferta d’activitats 
dirigides, que encara estaven 
aturades. El CN Granollers 
posa en funcionament totes 
les instal·lacions amb un 
aforament màxim del 50% 
excepte a les piscines, que 
el manté al 30%. També es 
podrà fer ús de les dutxes 
dels vestidors, tot i que, per 
mantenir les distàncies de 
seguretat, se n’ha anul·lat 
una de manera alterna per-
què no puguin coincidir dues 
persones de costat. El mateix 
es fa amb els armariets dels 
vestidors que els usuaris 
hauran de desinfectar abans 
i després de fer-los servir.

Tot i la limitació de l’afora-
ment, hi ha centres que han 
optat per funcionar sense 
cita prèvia. És el cas de CEM 
Thalassa, de Canovelles. Hi 
haurà control d’aforament 
però els responsables de la 
instal·lació compten que no 
caldrà limitar-lo: “Preveiem 
que es podrà fer ús del cen-
tre amb normalitat i que la 
limitació d’aforament no 
afectarà el normal funciona-
ment. Tenim una instal·lació 
molt gran, de 4.000 metres 
quadrats”, explica Jaume 
Mayordomo, director del 
CEM Thalassa, que gestio-
na IGE BCN. Només cal fer 
reserva en determinades 

activitats dirigides, com ja es 
feia abans de la pandèmia. A 
Piscines la Garriga, gestionat 
per la mateixa empresa, s’ha 
optat pel mateix sistema de 
funcionament i tampoc es 
preveu que hi hagi proble-
mes d’accés al centre.

A les Franqueses, caldrà fer 
reserva prèvia per a les acti-
vitats dirigides però no per 
accedir als espais d’ús lliure 
com la piscina o la sala de fit-
ness. El web del centre infor-
marà del volum d’usuaris 
que hi ha en cada moment i 
els socis ho podran consultar 
abans de sortir de casa. És el 
mateix sistema que aplicarà 
Ca n’Arimon, a Mollet, amb 
un aforament de 373 perso-
nes, o L’Esportiu, de Llinars 
(495 persones).

A la Roca, s’ha apostat per 
un funcionament amb cita 
prèvia a través d’una aplica-
ció informàtica accessible 
des del telèfon i l’ordinador. 
També s’ha col·locat un 
tòtem a l’entrada que permet 
gestionar les reserves, que 
es poden fer amb 48 hores 
d’antelació. A més, s’ofereix 
atenció telefònica. “Hem pas-
sat nervis fins que vam obrir 
però estem molt contents de 
com està funcionant”, diu 
Daniel Valls, regidor d’Es-
ports. “La intenció és mante-
nir la cita prèvia perquè cre-
iem que serà una molt bona 
eina per gestionar els afora-
ments i garantir la qualitat 
de cara als usuaris.” El GIM10 
de Cardedeu gestiona l’accés 
amb cita prèvia des que va 
reobrir els primers espais. 
Funciona a través d’una apli-
cació mòbil i, a més, es poden 
fer per telèfon, amb què tam-
bé s’atén els no-abonats per a 
accessos puntuals.

Al Sot de les Granotes, 
de Sant Celoni, també cal 
demanar hora amb la represa 
d’activitat a partir d’aquest 
dilluns. Els usuaris poden 
reservar sessions o espais 
com la piscina per nedar amb 
24 hores d’antelació i fins a 

Seguretat reforçada
Els centres adopten mesures per minimitzar el risc de contagis

Canovelles / la Roca

F.P.

La coincidència és total en 
els gestors de les instal-
lacions esportives a l’hora 
d’adoptar mesures per mini-
mitzar els risc de contagis. A 
banda de l’ús obligatori de 
la mascareta excepte quan 
es fa l’activitat esportiva i 
de la distribució de dispen-
sadors de gel hidroalcohòlic, 
els centres, han apostat per 

senyalitzar els recorreguts 
que s’han de seguir i deli-
mitar els espais d’ús a les 
sales de fitness i activitats 
dirigides per assegurar la 
distància entre persones. 
“Abans teníem dos accessos 
per entrar i sortir. Ara n’hi 
ha un per entrar i un altre 
per sortir”, explica Daniel 
Valls, regidor de la Roca.

Alguns centres han espon-
jat els espais: a la Roca, s’ha 
traslladat part de la sala 

de fitness a un altre espai. 
Això permet mantenir el 
mateix nombre de màquines 
que hi havia fins ara. Al CN 
Granollers, els aparells de 
pes lliure s’han col·locat en 
espais a l’aire lliure. També 
es reclama la corresponsabi-
litat dels usuaris. Per exem-
ple, portant sempre tovallo-
la a l’hora de fer activitats 
i desinfectant el material 
o els armariets abans i des-
prés d’utilitzar-los.

cinc minuts abans de l’accés, 
sempre que quedi disponi-
bilitat. Poden reservar fins 
a tres sessions diàries. Els 
socis del CEM El Turó de la 
Llagosta gestionen l’accés 
a través d’una app. El CEM 
Les Vernedes, de Montornès, 
aposta per la cita prèvia “per 
garantir la distància inter-
personal i el compliment dels 
aforaments permesos”, expli-
quen fonts municipals. “Serà 
imprescindible per poder 
accedir al complex i realitzar 
qualsevol tipus d’activitat”. 
El CN Caldes també vetlla 
l’aforament amb cites prèvi-
es dels socis.

PENDENTS DE NOVETATS

Els gestors de les instal-
lacions esportives estan 
molt pendents de les noves 
normatives que pugui fer 
la Generalitat per regular 
aquestes activitats de mane-
ra específica durant la fase 
de represa. Sobretot per les 
limitacions d’aforament. 

Tot i la fi de 
l’estat d’alarma, 

molts centres 
mantenen la cita 
prèvia a l’accés
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Ja Hem obert!

De dilluns a divendres de 9 a 20.30h 
i dissabtes de 9 a 13.30h
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Jaume Mayordomo, director del CEM Thalassa, de Canovelles, mostra els espais marcats en una de les sales d’activitats dirigides
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A la Roca, s’ha instal·lat un tòtem a l’accés al centre que permet fer les gestions als abonats

Els centres 
tornaran  
a cobrar  
les quotes  
al juliol

Canovelles / la Roca

F.P.

Els socis de les instal·
lacions municipals tor·
naran a pagar les quotes 
mensuals al juliol quan es 
reactivarà el cobrament. 
Durant els mesos d’abril, 
maig i juny, no es van girar 
els rebuts. En la majoria 
de casos, es compensa els 
15 dies de març que es 
van pagar i no es va poder 
fer ús de les instal·lacions 
amb aquests dies de 
juny, que no es cobraran. 
Però hi ha excepcions: a 
Cardedeu, a més, la quota 
de juliol serà un 30% infe·
rior a l’habitual. “Calcu·
lem que d’aquesta manera 
compensem els dies de 
març que es van cobrar”, 
diu Hug Lucchetti, regidor 
d’Esports, que valora la 
flexibilitat que representa 
poder fer una gestió direc·
ta després d’haver optat 
per remunicipalitzar·lo. 
Això, explica, també ha 
evitat que els treballadors 
hagin estat en ERTO. “Han 
continuat fent el manteni·
ment de les instal·lacions 
i activitats a les xarxes 
perquè la gent fes esport 
a casa.” Durant els 15 dies 
que hi ha hagut activitat 
però que les instal·lacions 
no funcionaven al 100%, 
l’Ajuntament va fixar 
una quota de 3 euros per 
ús per als socis que hi 
anaven. A partir d’aquest 
dilluns, ja s’elimina aquest 
pagament.

A Montornès, d’altra 
banda, l’Ajuntament ha 
anunciat que reduirà un 
20% la quota dels abonats 
mentre hi hagi restricci·
ons en l’aforament.
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Refrescar-se amb cita prèvia
Les piscines d’estiu reservaran hora per controlar l’aforament

Gespa parcel·lada al CN Granollers
Granollers Coincidint amb l’obertura de les piscines exte·
riors per al bany recreatiu, el CN Granollers ha senyalitzat 
a la gespa quadricules de 4x4 amb una ocupació màxima de 
dues persones per garantir la distància de seguretat. L’accés 
també s’haurà de fer amb cita prèvia.
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Granollers

F.P.

Els ajuntaments que gestio·
nen piscines durant l’estiu 
també aposten pel control 
dels aforaments a través de 
la reserva prèvia. També és 
el cas del CN Granollers, 
que aquest dilluns obre les 
piscines exteriors per a usos 
recreatius. Els socis poden 
fer servir el sistema de reser·
ves del club. Les persones 
que no són sòcies han de 
comprar una entrada on line 
o presencialment almenys 24 
hores abans. L’accés es farà 
per l’entrada habilitada als 
jardins de Lluís Companys 
i caldrà acreditar·se amb un 
document identificatiu.

A Santa Maria de 
Palautordera, l’Ajuntament 
obrirà la piscina abans d’aca·
bar el mes. La reserva s’haurà 
de fer a través d’una aplica·
ció per a mòbils on es podrà 
escollir la franja horària d’ús. 
Montmeló posa en marxa la 
piscina dilluns que ve i tam·

bé caldrà comprar les entra·
des de manera prèvia. Només 
sí queda aforament es podrà 
adquirir a la taquilla. 

Aiguafreda i Figaró són 
dos dels ajuntaments de la 
vall del Congost i del sud 
d’Osona (Balenyà, Centelles 
i Tona) que han pactat el 
funcionament de les piscines 
municipals. Obriran només 
juliol i agost i faran dos torns 
diaris –matí i tarda– tancant 
una hora al migdia per des·
infectar l’espai. No hi haurà 
abonaments i la compra 
d’entrades s’haurà de fer a 
través d’una app i, de forma 
excepcional, per telèfon. 
Sempre, però, amb antelació. 
“Sabem que serà complicat 
perquè la gent no està acos·
tumada a fer·ho d’aquesta 
manera”, admet l’alcalde de 
Figaró, Ramon Garcia. El ple 
de Figaró ja va aprovar els 
nous preus amb descomptes 
al voltant del 50%: 2,5 euros 
els adults i 1,5 euros infants 
i majors de 65 anys. Seran els 
mateixos als cinc pobles.

A la Garriga, la piscina 
exterior del complex espor·
tiu obrirà aquest dijous. A 
Llinars i Sant Pere, els ajun·
taments han optat per no 
obrir les instal·lacions, com 
ja va avançar EL 9 NOU.

Cardedeu va 
avançar l’obertura 
de la piscina 
exterior
Cardedeu 

Amb el procés de reobertu·
ra del GIM10, l’Ajuntament 
de Cardedeu va apostar 
per avançar la posada en 
funcionament de la piscina 
exterior: habitualment es fa 
al voltant de Sant Joan però 
enguany ja es va activar 
dilluns de la setmana passa·
da. La piscina funciona de 
dilluns a divendres de 2/4 
d’11 del matí a 2/4 de 7 de 
la tarda; els dissabtes de 2/4 
d’11 del matí a 2/4 de 8 del 
vespre. Els diumenges tanca 
a les 2 del migdia. Enguany, 
cal demanar cita prèvia.



EL TEMA NOU9EL Dilluns, 22 de juny de 20204 L’IMPACTE DEL CORONAVIRUS

L’Ateneu Popular de Vilamajor 
convoca una jornada de dol

La Font de Sant Lleïr

Sant Antoni de Vilamajor

EL 9 NOU

L’Ateneu Popular de 
Vilamajor ha convocat, per 
al proper dissabte 4 de juliol, 
un acte de dol comunitari, 
homenatge a les persones 
que han mort i un espai de 
trobada per a les persones 
del poble. Es farà a les 6 de 
la tarda a la Font de Sant 
Lleïr. “Volem fer un petit 
acte de recordatori cap a les 

persones que ens han deixat i 
per mostrar el nostre condol 
cap a les seves famílies i per-
sones estimades i el nostre 
agraïment per les persones 
que han cuidat d’elles en 
els darrers dies de les seves 
vides”, diu la convocatòria de 
l’acte.

Afegeix que la intenció és 
llegir els noms de les perso-
nes que han mort i crear un 
altar on poder fer ofrenes 
per a cadascuna d’elles. “Un 

altar que voldríem que que-
dés uns quants dies perquè 
qui ho vulgui hi pugui anar a 
deixar més ofrenes.”

Després de l’acte, els mem-
bres de l’entitat volen gene-
rar un espai per compartir en 
petits grups, com s’ha viscut 
el confinament i quins han 
estat els aprenentatges i les 
reflexions. Fa quatre anys 
que per Tots Sants, l’Ateneu 
organitza la trobada “Parlem 
sobre la mort”.
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Personal de neteja desinfecta les sales de vistes després de cada judici i canvia els embolcalls de plàstic de l’escumeta dels micròfons

Per la Covid-19, els jutges urgeixen un reforç per als casos de família

Granollers

F.P.

La sala de govern del Tri-
bunal Superior de Justícia 
de Catalunya (TSJC) ha fet 
seva part de la petició de la 
junta de jutges de Granollers 
i reclama al Ministeri de 
Justícia la creació d’un desè 
jutjat de primera instància 

al partit judicial de la capital 
vallesana. En total, la sala 
de govern demana al govern 
central la creació de 29 nous 
òrgans judicials a Catalunya, 
15 a la ciutat de Barcelona 
i 14 en partits judicials de 
l’entorn.

Els jutges de Granollers 
consideren que, amb la 
situació generada per la 

Covid-19, urgeix encara més 
el reforç, sobretot de les 
tasques de família que es 
concentren als jutjats 8 i 9. 
Des de març fins al 4 de juny 
van haver de suspendre uns 
240 judicis. Per això, propo-
sen l’adscripció d’un jutjat 
transversal de reforç durant, 
almenys, sis mesos. 

Al març, just abans de l’es-

El TSJC es fa seva la petició d’un 
desè jutjat de primera instància

clat de la pandèmia, la junta 
de jutges de Granollers 
havia demanat la creació de 
tres nous jutjats de primera 
instància –el 10, 11 i 12– 
per l’elevat volum de casos 
que tenen els nou jutjats 
que actualment hi ha en 
funcionament. Els magis-
trats manifestaven “l’evi-
dent necessitat de la creació 
de tres nous jutjats de pri-
mera instància a causa de 
la insurportable càrrega de 
treball que ja tenen els jut-
jats existents”. El 2019, els 
jutjats de primera instància 
van rebre 8.333 assumptes. 
Per complir amb el mòdul 
de 720 casos l’any, haurien 
calgut més de 15 jutjats.

Represa judicial amb condicions
Els jutjats de Granollers recuperen l’activitat presencial amb limitacions per evitar contagis

Granollers

F.P.

L’activitat a l’edifici judicial 
de Granollers ha tornat des-
prés de l’aturada forçada per 
la crisi sanitària provocada 
pel coronavirus que va deixar 
actiu només el jutjat de guàr-
dia i va reduir al mínim la 
presència física de persones 
a les instal·lacions del carrer 
Josep Umbert. Les planti-
lles tornen a treballar a les 
oficines judicials i es tornen 
a celebrar judicis, tot i que 
amb un ritme inferior al que 
hi havia abans de l’esclat de 
la pandèmia. L’activitat es 
concentra als matins i pràc-
ticament no s’ha programat 
cap judici a la tarda.

A més, s’han adoptat 
mesures per limitar l’afora-
ment a l’edifici judicial de 
Granollers. Fora dels pro-
fessionals, només es permet 
l’accés a persones amb una 

citació prèvia. Ho han de 
fer com a màxim 15 minuts 
abans de l’hora establerta. 
A més, hi han d’accedir sols, 

si no és que necessiten el 
suport d’una segona persona. 
No hi ha limitacions per a 
advocats, procuradors i gra-

duats socials, tot i que sí que 
se’ls demana que estiguin a 
les instal·lacions judicials el 
temps mínim necessari. Tot-

hom ha d’anar amb mascare-
ta i cal posar-se gel desinfec-
tant per a les mans.

La capacitat de les sales i 
dels diversos espais públics 
s’ha limitat a un 33% de la 
seva capacitat. Per exemple, 
38 persones entre els dos 
espais d’espera de la planta -
1, on hi ha les 12 sales de vis-
tes. Aquí hi pot haver, com a 
màxim, entre 8 i 11 persones 
en funció de les dimensions. 
Això implica la reducció 
dels llocs disponibles per al 
públic que s’han senyalitzat a 
les cadires. 

A més, la junta de jutges 
ha pactat deixar fora de 
servei dues sales –la 4 i la 
7– i repartir l’ús de les altres 
entre els jutjats, que es coor-
dinen a l’hora de celebrar 
judicis. Tot plegat, per evitar 
que coincideixin dues vistes 
en sales annexes. El personal 
de neteja s’ha reforçat i hi ha 
dues persones que, després 
de cada judici, s’encarreguen 
de netejar l’espai i canviar 
els protectors de plàstic que 
es col·loquen damunt dels 
micròfons. Com a màxim, es 
fan sis judicis en un matí per 
sala per donar temps a nete-
jar els espais. Totes aquestes 
mesures es preveu que esti-
guin vigents durant almenys 
tres mesos després de l’aixe-
cament de l’estat d’alarma. 
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Mollet tornarà a 
obrir les escoles 
bressol municipals 
el dia 29 

Mollet del Vallès

L’Ajuntament de Mollet ha 
anunciat que tornarà a obrir 
les escoles bressol municipal 
el dia 29 de juny i les man·
tindrà obertes fins a final de 
curs, el 22 de juliol. El con·
sistori diu que pren aquesta 
decisió considerant el con·
text global de desescalada i 
el final de l’estat d’alarma. 
Els centres no funcionaran 
de manera habitual, sinó 
com a espais d’acollida per 
afavorir la conciliació labo·
ral i familiar. S’estableix un 
màxim de 10 alumnes per 
aula i l’horari serà el mateix 
que per als alumnes d’infan·
til, és a dir, de 9 del matí a 1 
del migdia, amb entrades i 
sortides esglaonades i sense 
oferir servei de menjador. 
En cas que la demanda sigui 
superior a les places dis·
ponibles, es prioritzarà les 
famílies en què els dos pro·
genitors treballin presenci·
alment, les monoparentals i 
les vulnerables.

Concentració a 
Granollers contra la 
violència masclista
Granollers

El grup Endavant ha convo·
cat aquest dilluns, a les 8 del 
vespre, una concentració a 
la Porxada de Granollers en 
què, sota el lema “La vida 
abans que el patriarcat” vol 
denunciar la mort de dones 
víctimes de violència domès·
tica. Segons aquesta entitat, 
en només sis mesos d’aquest 
any 2020 ja han mort 13 
dones “pel simple fet de ser 
dones” als Països Catalans. 
D’aquestes, gairebé la mei·
tat s’han produït durant el 
període de confinament. Els 
convocants volen denunciar 
que “no són morts aïllades” i 
que les crisis “augmenten la 
precarització i la doble explo·
tació” que pateixen les dones.
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Un grup de ciclistes circula pel passeig fluvial, aquest diumenge al matí. La majoria de gent va utilitzar-lo a primera hora del matí

Comerciants i Ajuntament reediten 
el conveni de col·laboració a Caldes
Caldes de Montbui

EL 9 NOU

L’Ajuntament de Caldes i 
la Unió de Comerciants i 
Industrials de Caldes (UCIC) 
han renovat el conveni de 
col·laboració per donar 
continuïtat al programa de 
dinamització comercial de 
la localitat sota el nom de 
Caldes Centre Comercial. 
L’acord l’han firmat l’alcalde, 
Isidre Pineda; la regidora de 

Comerç i Consum, Núria Car·
né, i el president de la UCIC, 
Xavier Abel.

El nou conveni té una 
durada de dos anys renova·
bles i un import de 35.000 
euros anuals per a la promo·
ció del comerç de proximitat. 
Servirà per fer actuacions 
de dinamització comercial 
que prenen un relleu espe·
cial en aquests moments de 
crisi econòmica. L’Ajunta·
ment posa a disposició de 

la UCIC recursos per captar 
nous associats i vetllar pel 
comerç de proximitat amb 
accions que aportin incre·
ment de vendes i atreguin 
consumidors locals i d’altres 
poblacions. L’acord inclou la 
nova marca comercial “Shop 
in Caldes, Compra a Caldes” 
i un sistema de fidelització 
de clients, campanyes de 
promoció i polítiques de for·
mació i professionalització 
comercial.

Les bicicletes s’apoderen del 
passeig Fluvial de Granollers 
Les autoritats fan un bon balanç del primer diumenge en què aquest vial es talla al trànsit

Granollers

R.S.

El passeig Fluvial de 
Granollers es va tallar al 
trànsit per primer cop aquest 
diumenge durant tot el dia, 
entre els carrers Joan Camps 
i Camp de les Moreres. La 
mesura, que es repetirà cada 
setmana, pretén atorgar 
més espai per a vianants i 
ciclistes i, tant la policia local 
com l’Ajuntament, fan un 
bon balanç del primer dia. El 
vial d’asfalt el van utilitzar, 
sobretot, ciclistes.

El tall es va fer des de les 8 
del matí fins a les 9 del ves·
pre i la màxima afluència de 

persones es va produir a pri·
mera hora del matí. Segons 
fonts de la policia local, hi 
havia aproximadament un 
60% de vianants i un 40% 
amb bicicleta –tot i que els 
percentatges van anar oscil·
lant– i més afluència de gent 
que en un diumenge normal. 
La densitat d’usuaris es va 
relaxar a mesura que avan·
çava el dia i cap a mig matí, 
quan feia més calor, hi circu·
lava molt poca gent. A l’hora 
de tancar aquesta edició, la 
policia local preveia que cap 
al vespre era possible que 
tornés a augmentar l’aflu·
ència. Al llarg del dia es va 
registrar cap incidència, més 

enllà d’una desena de vehi·
cles estacionats dins del tram 
tallat. Com que la mesura és 
nova i era el primer dia, la 
policia no va posar multes 
però va col·locar als cotxes 
notes informatives de la res·
tricció de trànsit.

SETMANES DE PROVA

La idea de tallar un tram del 
passeig Fluvial al públic va 
sorgir quan les autoritats 
sanitàries van permetre les 
primeres sortides després del 
confinament. “Molta gent 
sortia a caminar pel passeig 
Fluvial, fins al punt que hi 
havia un cert col·lapse. En 

aquell moment vam pensar 
en aquesta idea per guanyar 
espai. Segurament en aquell 
moment tenia més sentit, 
però teníem la prioritat de 
gestionar la urgència de la 
crisi sanitària. Tot i que ara 
no coincideix tanta gent 
com en aquelles setmanes, 
creiem interessant guanyar 
aquest espai per a bicicletes i 
vianants”, explica el regidor 
de Mobilitat, Juanma Sego·
via, que apunta que en les 
properes setmanes s’aniran 
fent valoracions. “Veurem si 
funciona o no, si cal ampliar·
ho a més dies o si no és una 
mesura necessària”, conclou 
el regidor.  



EL TEMA NOU9EL Dilluns, 22 de juny de 20206 L’IMPACTE DEL CORONAVIRUS

G
R

IS
EL

D
A

 E
SC

R
IG

A
S

Carles Salvans i Jéssica Quintanilla, divendres als jutjats de Granollers

Una cerimònia de casament civil a Granollers, condicionada per la Covid-19

Granollers

J.V.

La declaració de l’estat 
d’alarma i el confinament 
va comportar la suspensió 
de totes les activitats que no 
fossin essencials, entre les 
quals, algunes dels jutjats. 
Moltes parelles van haver 
d’ajornar les cerimònies de 
casament que tenien data des 

de molts mesos abans. Amb 
la reobertura de l’activitat 
als jutjats, encara condicio-
nada per les limitacions de la 
Covid-19, s’han reprès, entre 
altres coses, els casaments. 
Carles Salvans, de 36 anys, i 
Jéssica Quintanilla, de 27, de 
Granollers, han estat una de 
les primeres parelles que han 
pogut celebrar el seu enllaç 
matrimonial als jutjats de 

Granollers. De fet, ells no són 
una de les parelles que van 
haver d’ajornar el casament 
perquè van sol·licitar la data 
al mes de gener i la tenien 
programada per al 19 de 
juny, divendres passat. El que 
segur que no podien preveure 
llavors eren les circumstànci-
es en què haurien de pronun-
ciar el “sí, ho vull”: amb mas-
careta i sense més convidats 

presents a la sala del jutjat 
que el jutge i els testimonis. 

En Carles i la Jéssica es 
casen ara, però, de fet, són 
parella des de fa uns qua-
tre anys i viuen al carrer 
Colòmbia de Granollers. 
Ell treballa de mosso de 
magatzem a l’empresa de 
pasta alimentària Gallo, de 
Granollers, i ella és auxili-
ar a la residència de gent 

gran Maria Auxiliadora, de 
Canovelles, un dels gerià-
trics que no ha tingut cap cas 
positiu de Covid-19 durant 
la pandèmia. Per tant, ni 
l’un ni l’altre s’han vist afec-
tats des del punt de vista 
laboral. Però la pandèmia sí 
que va alterar dràsticament 
els seus plans per al dia del 
casament. “Esperàvem que hi 

assistissin 26 persones, però 
només han pogut venir els 
testimonis”, diu en Carles. 
Els familiars més directes 
els van acompanyar fins a la 
porta dels jutjats, però no hi 
van poder entrar. Malgrat 
tot, a la sortida, no va faltar 
la tradició del llançament 
d’arròs per desitjar-los bona 
sort. I després, cadascú cap 
a casa seva. La prudència els 
ha aconsellat suspendre el 
banquet de noces que, mal-
grat tot, se celebrarà, encara 
que sigui amb retard.

“Teníem planejat fer un 
banquet en un restaurant, 
però no ens en fiem gaire i 
preferim esperar unes set-
manes. Si no es pot fer, no es 
pot fer”, diu la Jéssica. Però 
les circumstàncies especials 
no van reduir ni una mica 
la il·lusió de la parella: “No 
passa res. Ens hem casat, que 
és el que volíem.” La Covid-
19 no ha alterat, però, els 
plans de la parella de gaudir 
de 15 dies lliures, tot i que 
no podran fer un gran viatge. 
“Anirem aquí a prop. A la 
costa. A relaxar-nos”, diu en 
Carles.

Gran afluència en la recuperació de parades  
no alimentàries al mercat de Canovelles
Canovelles El mercat ambulant de Canovelles camina cap a la normalitat. 
L’Ajuntament estima que, aquest diumenge, més de 13.000 compradors van 
passar pel mercat, el dia que es recuperava la presència de parades no alimen-
tàries. Eren un centenar que, sumades a les 50 d’alimentació, ja situaven el 
mercat en la meitat de marxants habitual. “Estem agraïts pel compliment de 
les directrius de portar mascareta i guardar la distància dels compradors”, diu 
l’alcalde, Emilio Cordero. L’Ajuntament preveu recuperar totes les parades del 
mercat als espais habituals diumenge que ve, si la normativa ho permet.
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Els parcs infantils  
reobren amb recomanacions de seguretat
Granollers Els parcs infantils s’han reobert coincidint amb l’aixecament 
de l’estat d’alarma. Durant el centenar de dies en què han estat vigents les 
mesures de prevenció contra la propagació de la pandèmia, els parcs han 
estat tancats. Ara, com en el cas del parc infantil situat darrere l’estació 
d’autobusos de Granollers (a la foto), han reobert, però els diferents ajunta-
ments han inclòs recomanacions preventives, com la supervisió d’adults, el 
manteniment de distàncies de com a mínim 1,5 metres i la neteja de mans 
abans i després de fer servir els espais públics.
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“No passa res. Ens 
hem casat, que és 

el que volíem”

Feliços darrere la mascareta
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Presència prèvia per dissuadir  
el jovent d’aparcar-hi

Granollers La Policia Local de Granollers 
ha optat per reforçar la presència a l’entorn 
del Parc Firal des de primera hora de la tar-
da, especialment els divendres i els caps de 
setmana, però també durant els dies feiners. 
L’objectiu és dificultar l’arribada de grups 

de joves amb els seus vehicles i evitar que 
acabin aparcant a la zona per passar l’estona 
mentre fan sonar música a volums elevats 
amb els equips dels seus vehicles o mengen 
i consumeixen substàncies prohibides a la 
via pública. El dispositiu compta amb la pre-
sència de la unitat canina de la Policia Local 
preparada per a la detecció de substàncies 
estupefaents de tot tipus.
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Reforç policial 
al Parc Firal de 
Granollers per frenar 
les concentracions  
de cotxes i joves
S’han posat sancions per tinença i consum 
de drogues i per conducció negligent

Granollers

F.P.

La detecció de concentraci-
ons de grups de joves amb 
els seus vehicles a l’apar-
cament situat entre el Parc 
Firal, la ronda Sud i el carrer 
Londres, a Granollers, ha 
mobilitzat la Policia Local, 
que ha establert controls 
diaris en aquesta zona per 
evitar-les. La problemàtica 
es va detectar, especialment, 
durant el cap de setmana 
dels dies 13 i 14 de juny, en 
les franges de tarda i nit: de 
les 7 a les 2 de la matinada. 
Hi va arribar a haver una 
norantena de vehicles esta-
cionats a la zona, que ocu-
paven també part del carrer 
Londres. Els dies feiners hi 
ha hagut també grups de per-
sones però el volum ha estat 
inferior. La Policia Local 
ha reforçat la presència en 
aquesta zona amb l’objectiu 
d’evitar aquesta pràctica.

Tot plegat genera proble-
mes de soroll per la música 
que reprodueixen els equips 
d’alguns dels cotxes. “Les 
molèsties arriben als edificis 
propers que hi ha a l’altra 
banda de la ronda”, comenta 
Lluís Colomer, cap de la Poli-
cia Local. També provoquen 
problemes de brutícia a la 
via pública perquè porten 
menjar d’establiments de 
menjar ràpid que consumei-
xen a l’entorn dels vehicles 
i llencen allà mateix. També 

s’ha detectat consum de 
drogues però no botellón. A 
més, algunes persones fan 
conduccions negligents amb 
accelerades i frenades circu-
lant per la zona amb els seus 
vehicles, accions que també 
generen sorolls molestos. 

PRIMERES DENÚNCIES

La presència policial fa una 
tasca informativa però també 
s’ha traduït ja en diverses 
denúncies. Per exemple, es 
va enxampar un conductor 
que va donar positiu en el 
control de drogues. També 
es va detectar una alcoho-
lèmia positiva en un altre 
conductor. A més, s’han 
fet escorcolls de vehicles i 
s’han aixecat diverses actes 
de denúncia per la tinença i 
consum de drogues a la via 
pública. En la majoria de 
casos, s’ha fet amb la inter-
venció de la unitat canina de 
la Policia Local amb un gos 
entrenat per detectar qualse-
vol tipus de substància. 

La problemàtica es vincula 
a la situació generada per la 
pandèmia que ha mantingut 
tancats els locals d’oci noc-
turn. La situació no és nova 
a la ciutat: ja s’havia donat 
fa temps a l’aparcament de 
l’antiga discoteca Eibisi, situ-
at en terme de Granollers. 
Passava, sobretot, els caps de 
setmana i al voltant de l’acti-
vitat de la sala de festes, que 
pertany a Montornès.

Donació del Rotary a El Xiprer

Granollers El Rotary Club de Granollers ha donat 400 
quilos de patates noves a El Xiprer i Betesda. L’entitat ha 
impulsat una recollida de diners i productes per donar 
suport a les persones afectades per la crisi.
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Problemes també a ponent
L’elevat flux de visitants es fa notar a Aiguafreda, Figaró i Tagamanent
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El camí de Vallcàrquera, on es recorda que no es pot aparcar als vorals

Aiguafreda / Figaró

F.P.

Coincidint amb la llibertat 
de moviments per les comar-
ques metropolitanes però 
encara no per tot el país, la 
presència de visitants amb 
cotxes particulars també 
va ser elevada a la zona de 
ponent del Montseny els 
dies 13 i 14, especialment. 
A Aiguafreda, hi va haver 
aparcaments en llocs no 
permesos a la vall d’Aven-

có, a la riera de Martinet i 
Aiguafreda de Dalt. També 
d’autocaravanes. “En gene-
ral, una nit amb poca afec-
tació al trànsit però hi hem 
trobat deixalles. Esperem 
que hagi estat puntual i ara 
la situació es reparteixi per 
tot el país”, diu l’alcalde, 
Miquel Parella. La proble-
màtica va ser similar en 
diversos punts de Figaró 
com el camí de Vallcàrquera, 
Sant Cristòfol o el Sot d’en 
Bac amb vehicles mal apar-

cats i deixalles abandonades. 
Els vigilants van posar una 
quinzena de sancions, expli-
ca l’alcalde, Ramon Garcia. 

L’alcalde de Tagamanent, 
Ignasi Martínez, afirma 
que hi va haver “un volum 
desmesurat de vehicles”. “La 
gent va aparcar on va poder 
però no hi va haver cap inci-
dent greu.” 

L’alcalde de Figaró reclama 
“un pla d’actuació conjunt” 
amb el Parc Natural, Mossos 
i Agents Rurals.

L’alcalde de Llinars critica que s’engreixi l’administració i la burocràcia

Sant Pere critica falta de debat amb el 
món local per l’Agència de la Natura

Sant Pere de Vilamajor

J.B.M.

Sant Pere de Vilamajor és 
un dels ajuntaments que ha 
mostrat el seu rebuig al text 
de la llei de l’Agència de la 
Natura que es va aprovar al 
Parlament la setmana passa-
da. El consistori havia dema-
nat, amb altres ajuntaments i 
organitzacions, que se n’atu-

rés la tramitació. Miquel 
Àngel Villamuera, regidor 
de Serveis Agroforestals de 
Sant Pere, critica el procés 
d’elaboració de la llei. “No 
ha estat notificada ni s’ha 
fet amb la participació dels 
municipis, molts tenen una 
estructura forestal potent, és 
un menysteniment al sector 
agroforestal.” “No es té pre-
sent que és un sistema que 

s’ha de gestionar, no només 
protegir”, insisteix el regidor. 

Una de les principals quei-
xes és que “a cap ajuntament 
se l’ha avisat de la llei, hi 
ha una participació muni-
cipal zero i hi ha municipis 
del Pirineu amb molt bosc 
públic”, diu Villamuera, que 
és partidari que les compe-
tències relacionades amb la 
gestió del patrimoni natural 

es vinculin al Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació. “Ha tin-
gut sempre el tema forestal, 
ramaderia i agricultura.” No 
entén que depengui de Terri-
tori i Sostenibilitat, que ja té 
l’Agència Catalana de l’Aigua 
i l’Agència de Residus. “Amb 
l’Agència de la Natura ja 
maneguen tot el territori.”

 L’alcalde de Llinars, Martí 
Pujol (ERC), també es mos-
tra contrari a la llei. Creu que 
“s’afegeix una nova estruc-
tura. No cal engreixar més 
l’administració i tenir més 
burocràcia, ara depèn d’Agri-
cultura i s’ha de simplificar. 
Si això ja anava bé per què 
s’ha de crear una agència 

nova?”. “No se’ns ha tingut 
present” a l’hora d’elaborar 
la llei, lamenta Pujol, que 
entén que s’ha treballat des 
d’“una visió molt metropoli-
tana”. “Els boscos són en els 
municipis, no a Barcelona.”

La regidora de Llinars, 
Fidela Frutos (MALL), es 
mostra a favor de la llei. “La 
idea és tenir una eina potent. 
Tot i que des del punt de 
vista ecologista pot quedar 
curta, és necessària”, assegu-
ra. Per a Frutos és important 
que temes com el medi ambi-
ent no depenguin només dels 
ajuntaments i creu que la llei 
“regula els àmbits produc-
tius del sector primari que 
s’han de regular”.

“Veniu d’excursió al Montseny?”
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Una de les concentrades s’adreça a un motorista per informar-lo de les reivindicacions, aquest dissabte

Fogars de Montclús

Pol Purgimon

Una parella apaga el motor 
i baixa la finestreta del cot-
xe. Els ha aturat un grup de 
veïns a l’altura de la rotonda 
de Fogars de Monclús, abans 
d’arribar a Campins. Una 
noia se’ls apropa. “Que veniu 
d’excursió al Montseny?”, 
els pregunta, i els informa 
d’una campanya per protegir 
el Parc Natural. La frase es 
repeteix desenes de vegades 
més durant tot el matí.
L’arribada massiva de vehi-
cles les últimes setmanes ha 
revoltat els veïns del massís 
i voltants, que han creat la 
plataforma SOS Montseny. 
Comptant aquest dissabte 
passat, ja s’han mobilitzat 
en dues ocasions a les portes 
de Campins i Sant Esteve de 
Palautordera per reclamar la 
conservació del Parc.

 Aquesta última vegada, 
però, l’afluència de visitants 
ha disminuït respecte a les 
setmanes anteriors. “Creiem 

que la concentració ha tingut 
un efecte dissuasiu. Hi ha 
menys visitants i sobretot 
menys motos. La major part 
són famílies”, diu Laia Balles-

ter, que és membre de SOS 
Montseny.  Els concentrats 
reparteixen informació sobre 
les seves reivindicacions a 
mode de fulls de mà informa-

tius. Les demandes: limitar 
la velocitat a les carreteres, 
un programa que tingui en 
compte la capacitat de càr-
rega del Montseny i que les 

institucions assumeixin la 
responsabilitat de protegir 
l’espai. “A la majoria de turis-
tes els sembla molt bé el que 
reclamem. Creiem que ara 
seran més conscients a l’hora 
de relacionar-se amb la natu-
ra”, diu Ballester. 

Els motius de l’arribada 
de turistes al Montseny són 
diversos. Un home, que puja 
amb moto, explica que va a 
esmorzar a un restaurant del 
massís. Un altre, que ve de 
la Garriga, hi passarà el matí 
fent fotos, i un matrimoni de 
Mollet diu que es trobaran 
amb els seus fills per anar a 
passejar a la muntanya. “No 
sabíem que hi hagués aquest 
problema al Montseny”, 
expliquen els últims.

Entre els que s’aturen hi 
ha alguns veïns de Campins, 
com en Pol, que enfila cap 
al poble amb la moto. “És 
normal que vingui gent de 
Barcelona. Estan cansats 
d’estar a casa.” Un altre veí 
del poble, que no es vol iden-
tificar, denuncia les molèsti-
es pel soroll dels vehicles els 
últims anys. “Es nota molt als 
caps de setmana. Algunes nit 
sentim que venen cotxes a 
fer curses. Hem de repensar 
el Parc”, diu. Al costat, té un 
cartell que demana: “Volem 
sentir els ocells”.

Diversos veïns es concentren a les portes del massís per denunciar la massificació turística
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Alguns dels participants mostren pancartes reivindicatives, mentre respecten les mesures sanitàries preventives, dissabte a la plaça de l’Església de Granollers

Una concentració a Granollers 
reclama regularitzar els immigrants
La convocatòria d’Obrim Fronteres aplega més de 200 persones a la plaça de l’Església

Granollers

Joan Carles Arredondo

La reclamació de papers per 
a totes les persones immigra-
des es fa més insistent amb 
la fi de les mesures preven-
tives contra la propagació de 
la pandèmia del coronavirus. 
Aquest dissabte era el dia de 
les persones refugiades i la 
reivindicació es va fer exten-
siva als carrers de diverses 
ciutats catalanes, entre les 
quals Granollers. Més de 
200 persones van respondre 

a la crida de diverses orga-
nitzacions aplegades sota el 
col·lectiu Obrim Fronteres 
per recordar que la regularit-
zació de la situació legal dels 
immigrants és la porta ober-
ta a l’obtenció de drets i, per 
tant, un camí per a la igualtat 
i van participar en la concen-
tració convocada a la plaça de 
l’Església.

El manifest que es va llegir 
durant una concentració en 
què la consigna més senti-
da era “Regularització ja”, 
fa esment de la necessitat 

que la crisi del coronavirus 
suposi una oportunitat per 
construir “una nova realitat” 
en què es faci efectiu l’accés 
als drets més bàsics per a 
tota la població. Uns drets 
que comencen per l’empa-
dronament, responsabilitat 
dels ajuntaments als quals 
també es dirigia la reivin-
dicació d’aquest dissabte. 
“Encara hi ha ajuntaments, 
en aquesta comarca, que 
posen problemes per empa-
dronar i això talla l’accés a la 
resta de drets” per a les per-

sones immigrades, denuncia 
Ramon Bosc, un dels porta-
veus de les entitats convo-
cants de la concentració de 
dissabte. “Els immigrants 
són persones que són aquí i 
viuen aquí, alguns des de fa 
molts anys”, insisteix.

En el mateix sentit s’ex-
pressa Yonko Camara, par-
ticipant en la concentració 
i membre de l’Associació 
Senegalesa Ressortissants 
de la Regió de Kedougu. “El 
dret més bàsic és l’empadro-
nament.” “És perquè no hi 

ha papers, que hi ha explota-
ció”, remarca. Per a Camara, 
l’actual crisi del coronavirus 
ha vingut a demostrar que 
“no hi ha diferència entre 
tots els humans”, perquè 
ha estat una pandèmia glo-
bal. “Els governs haurien 
de reflexionar sobre cap a 
on va el món. Sense papers 
hi perdem nosaltres, però 
també hi perden els estats”, 
reflexiona.

Els fets que s’han produït 
durant la pandèmia, a prop, 
com en el cas dels temporers 
de Lleida, als quals no se’ls 
donava sostre, o al món amb 
la mobilització global arran 
de la mort de George Floyd 
en una actuació policial als 
Estats Units, també estaven 
presents en les reivindica-
cions de la plaça de l’Esglé-
sia. “El que passa als Estats 
Units i el que passa aquí té la 
mateixa arrel”, diu Camara. 
Al final de la concentració de 
Granollers, els participants 
van recordar el cas de George 
Floyd i els d’altres persones 
que han mort en accions poli-
cials amb el simbolisme del 
genoll a terra i el puny aixe-
cat. També es podien veure 
pancartes i samarretes amb 
el lema en anglès de “Les 
vides negres importen [Black 
Lives Matter]”.

El manifest de la concen-
tració remarca algunes de 
les reivindicacions: l’empa-
dronament per a tothom, 
el dret a la residència a la 
feina, un règim de protecció 
internacional, l’abandona-
ment de pràctiques que es 
qualifiquen com a racistes 
per part de les fiscalies de 
menors, i un canvi radical 
en les polítiques migratòries 
que, en el cas de Catalunya, 
inclou la negativa a reobrir 
els Centres d’Internament 
d’Estrangers.

“El que estem demanant és 
que se’ns permeti viure de 
manera digna”, apunta Yonko 
Camara a manera de resum 
de les reivindicacions.

L’Ametlla recupera la gestió 
dels pisos socials del Maset 
Nou, propietat de la Sareb
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Els pisos socials del Maset Nou de l’Ametlla

L’Ametlla del Vallès

EL 9 NOU

L’Ajuntament de l’Ametlla 
ha recuperat la gestió dels 
35 habitatges de protecció 
oficial del Maset Nou, la 
gran majoria dels quals han 
estat desocupats els darrers 
vuit anys. D’aquesta manera, 
el consistori preveu tenir 
la possibilitat de facilitar 
l’accés a l’habitatge a famí-
lies vulnerables, joves i gent 
gran. 

Per fer possible la ges-
tió municipal dels pisos, 

l’Ajuntament ha firmat un 
conveni amb la direcció de la 
Societat de Gestió d’Actius 
Procedents de la Reestruc-
turació Bancària (Sareb) i, 
en concret, amb el director 
de Responsabilitat Social 
Corporativa, José Gaspar 
González Palenzuela. El con-
veni recull que l’Ajuntament 
adquireix la cessió en usde-
fruit d’aquests habitatges 
per un termini de quatre 
anys, prorrogable a quatre 
anys més i amb opció prefe-
rencial de la seva adquisició 
en propietat.

Aquests pisos, que tenen 
una superfície útil mitjana 
d’entre 65 i 70 metres qua-
drats, es componen d’un 

accés des de l’escala, una sala 
d’estar, cuina, dues habitaci-
ons i un lavabo.

En el marc del mateix con-

veni i en col·laboració amb la 
Sareb, l’Ajuntament té com a 
prioritat la seva rehabilitació 
energètica. El consistori ha 
anunciat que, properament, 
es convidarà la ciutadania 
a fer la inscripció per optar 
als pisos i que vol que aquest 
procés sigui ràpid per tal de 
propiciar les possibles ocupa-
cions de manera immediata.

Recuperar aquests pisos 
era un dels objectius del 
govern municipal d’ERC, 
Ametlla’t i l’Ametlla en 
Comú. L’abril de l’any passat 
l’Ajuntament ja va advertir 
que la Sareb no estava reno-
vant el contracte als llogaters 
i, llavors, només hi ha havia 
una desena dels 35 pisos 
ocupats. Ametllat’ amb ERC i 
l’Ametlla en Comú, llavors a 
l’oposició, ja van demanar la 
compra dels habitatges.
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Investigar la pròpia malaltia

Carles Sànchez, en una imatge recent al laboratori on treballa a la Universitat Sapienza, a Roma

Sant Feliu de Codines

Ramon Solé

Carles Sànchez, de Sant 
Feliu, té 37 anys, és biòleg i 
treballa com a investigador 
a la universitat Sapienza, a 
Roma. Viu a la capital ita-
liana des de fa sis anys, on 
va anar-hi a fer el doctorat. 
Actualment prepara el que, 
possiblement, podria ser el 
projecte més important de 
la seva carrera: una recerca 
sobre la distròfia muscular 
de cintures, malaltia dege-
nerativa que pateix des de 
la preadolescència i que li 
afecta la funcionalitat d’al-
guns músculs i pot arribar a 
afectar la respiració i el cor. 
Sànchez té dificultats per 
caminar en desplaçaments 
llargs i perd l’estabilitat amb 
facilitat. El vallesà confia que 
la recerca obri el camí cap a 
nous tractaments.

Carles Sànchez va comen-
çar a notar els efectes de la 
malaltia a la pubertat. “A la 
classe de gimnàstica corria 
més a poc a poc, em costava 
pujar escales, em cansava 
molt a les excursions, etc. 
En una analítica de sang em 
van detectar indicis del que 
semblava una hepatitis, però 
va resultar ser la distròfia.” 
Des d’aleshores, la patologia 
ha anat progressant molt a 
poc a poc, però un entorn 
molt comprensiu i el mateix 
caràcter actiu de Sànchez la 
van mantenir en un segon 
pla durant molts anys. “He 
estat monitor d’esplai, m’he 
ficat en moltes iniciativies 
de caire social i he tingut 
la sort que amics i família 
m’han donat molt de suport 
i m’han facilitat molt les 

coses sempre. És a dir, que 
d’alguna manera durant molt 
de temps vaig girar l’esquena 
a la malaltia, no li donava 
importància.” En els darrers 
temps, però, la distròfia s’ha 
fet notar més: “M’estic adap-
tant a una nova vida amb 
cadira de rodes, que utilitzo 
per fer desplaçaments llargs. 
Intento caminar el màxim 
possible però em canso i, així 
que el carrer és boterut o té 
sots, és fàcil que caigui. I em 
fan por els espais amb molta 
gent perquè a la mínima que 
qualsevol em toqui, vaig a 
terra. Només camino tran-
quil en espais tancats.”

la inflUènCia delS 
movimentS SoCialS

L’experiència en projectes 
socials va donar a Carles 

Sànchez l’estímul per comen-
çar a investigar la seva pròpia 
malaltia. “En els moviments 
socials, una de les premisses 
és l’autogestió i en algun 
punt això em va venir al cap i 
se’m va ocórrer apoderar-me 
davant la meva pròpia salut. 
També hi va influir el fet que 
els metges no em proporcio-
naven les respostes que bus-
cava. Així vaig decidir a inte-
ressar-me pel que em passa, 
entendre-ho i, si puc, fer-hi 
alguna cosa.” Sànchez explica 
que no és habitual que una 
persona amb discapacitat 
investigui la seva pròpia 
patologia. “La malaltia com-
porta limitacions físiques o 
psíquiques i, a més, afecta 
l’autoconfiança: et veus a 
tu mateix com una mena 
d’impostor en un món d’aca-
dèmics on hi ha tanta gent 

brillant. Per tot això, no ha 
estat fins que he començat a 
sortir en premsa i he rebut 
una beca de la Fundació 
ONCE per tirar endavant la 
recerca, que la gent comença 
a creure en mi.”

El projecte, en el qual tre-
balla un equip de quatre per-
sones, està en fase de recerca 
de finançament, ha estat 
validat per professionals de 
prestigi en aquest camp i 
s’ha presentat a un concurs 
públic. Carles Sànchez creu 
que, a banda dels resultats 
de la investigació, un aspecte 
clau d’aquest estudi és cons-
tatar que les persones amb 
discapacitat poden arribar a 
posicions d’alta qualificació. 
“És molt important que, com 
a societat, donem una vàlua 
a tot aquest col·lectiu”, con-
clou.

Granollers torna a licitar l’obra de 
Can Relats per 86.000 euros més
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l’equipament es construirà a la part del darrere de la façana de la casa

Un jove pateix 
ferides greus  
en un accident de 
moto a Montornès

Montornès del Vallès

Un jove de 26 anys va patir 
ferides greus a conseqüèn-
cia de la caiguda de la moto 
que conduïa, segons han 
informat els Bombers de la 
Generalitat. L’accident es va 
produir per volts de 2/4 de 2 
del migdia d’aquest dissabte 
a l’avinguda Onze de Setem-
bre, al centre de Montornès. 
Les causes de l’accident 
s’estan investigant. A con-
seqüència de la caiguda, el 
jove va patir diverses frac-
tures. Un cop atès pel Servei 
d’Emergències Mèdiques, 
la gravetat de les ferides va 
comportar el trasllat a l’Hos-
pital de la Vall d’Hebron de 
Barcelona. El cap de setmana 
també s’han produït dos acci-
dents amb ferits lleus a la 
C-17, a la Garriga.

Detenen 15 persones 
per robatoris  
a cotxes a Granollers 
i altres ciutats
Granollers

Els Mossos han detingut 15 
persones a qui atribueixen 
almenys 59 robatoris amb 
força a l’interior de vehicle 
comesos en aparcaments 
públics i de pagament de 
Barcelona i l’àrea metropo-
litana. Segons els Mossos, 
els arrestats vivien fora de 
Barcelona i de dia es despla-
çaven amb transport públic o 
vehicles de lloguer a la capi-
tal catalana o altres poblaci-
ons com Granollers, Girona o 
Sant Cugat, on cometien els 
robatoris. Els Mossos tenen 
un dispositiu en marxa a 
Granollers per evitar robato-
ris amb força a l’interior de 
vehicle, sobretot en aparca-
ments comunitaris privats.

Granollers

EL 9 NOU

L’Ajuntament de Granollers 
ha tornat a licitar les obres 
de construcció de la primera 
fase del nou equipament de 
Can Relats, al carrer Bisbe 
Grivé. Ho fa per un import 
que frega els 453.000 euros 
incloent l’IVA. Són uns 
86.000 euros més que el pri-
mer procés que es va obrir 
per trobar una empresa per 
tirar endavant la construcció 
i que va quedar desert. El 
consistori ha fet una actualit-
zació dels preus. “Són situa-
cions que es poden donar en 

funció del temps que passa 
entre la redacció del projecte 
i el moment que fas l’adju-
dicació”, comenta Albert 
Camps, regidor d’Obres i 
Projectes. Tot i l’augment 
del cost màxim de l’obra, 
Camps no descarta que els 
preus puguin anar ara més a 
la baixa que fa uns mesos pel 
context de recessió econòmi-
ca generada per la crisi sani-
tària del coronavirus.

El projecte inclou la reha-
bilitació de la façana de Can 
Relats –és l’única part que 
es va salvar de l’antiga casa, 
que presentava un estat de 
conservació molt precari–, 

la construcció de la planta 
baixa de l’equipament i l’ade-
quació dels espais exteriors. 
La planta baixa tindrà uns 
140 metres quadrats amb 
dues sales polivalents, un 
despatx, lavabos i un magat-
zem. El nou edifici projectat 
pels arquitectes Maira Gon-
zález i Francesc Vargas se 
situarà darrere de l’antiga 
façana deixant un espai obert 
que funcionarà com a nucli 
de comunicacions amb la 
planta superior de l’equipa-
ment, que es tirarà endavant 
en una segona fase.

El nou equipament acollirà 
els serveis socials municipals 

que ara són a l’Espai Cangur, 
al carrer Roger de Flor. Tam-
bé s’hi vol traslladar l’Espai 
Familiar Petits i Grans, des-
tinat a infants de 0 a 4 anys 

i les seves famílies, i el grup 
per a infants de 3 a 6 anys del 
Centre Obert Sud. El primer 
fa les activitats els matins i 
l’altre, a les tardes.

El biòleg Carles Sànchez, de Sant Feliu, prepara un projecte sobre la distròfia muscular que pateix
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“Vull canviar la visió actual 
que hi ha de la discapacitat”
Un grup de joves crea una entitat per conscienciar sobre la inclusió social
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Eva Centellas, Jana Arimany i Gerard Soler, divendres al carrer Anselm Clavé de Granollers

Les Franqueses del Vallès

J.V.

La Jana Arimany és una noia 
de 23 anys de Canovelles 
que va amb cadira de rodes 
des de fa uns tres anys, 
arran d’una caiguda a les 
terrasses d’arròs d’Ubud, a 
Bali, durant un intercanvi 
universitari amb la Univer-
sitat de Singapur. Però és 
una persona capaç i vàlida i 
aquestes definicions són més 
que uns adjectius perquè for-
men el nom de l’entitat que 
ella i cinc nois i noies més 
del Vallès Oriental, Lleida 
i Barcelona van impulsar el 
setembre de l’any passat i 
que té la seu a les Franque-
ses.

Capaç i Vàlida és una asso-
ciació sense ànim de lucre 
que treballa per canviar la 
visió actual que hi ha de la 
discapacitat i conscienciar i 
sensibilitzar sobre la impor-
tància de la inclusió social. A 
més de Jana Arimany, en for-
men part Gerard Soler, Pau 
Navarro, Maria Cayuela, Eva 
Centellas i Andreu Sánchez.

La declaració de l’estat 
d’alarma va obligar a ajor-
nar una de les activitats que 
tenia previst posar en marxa 
aquesta primavera. Unes jor-
nades inclusives a les esco-
les, dirigides a alumnes de 
sisè de Primària durant dos 
dies, amb sessions d’una hora 
i mitja cada dia, teòriques i 
pràctiques, en coordinació 
amb els ajuntaments. Les pri-
meres estaven programades 
per al dia 18 de març a l’esco-
la Joan Sanpera i Torras, de 
les Franqueses, però la pan-
dèmia va obligar a suspen-
dre-les. “La idea és treballar 
els conceptes d’autoconeixe-
ment, l’empatia, posar-se en 

s’obren altres portes. Quan 
la Jana tornava amb avió des 
de Singapur, una infermera 
li va dir que, amb el temps, 
se n’adonaria que s’han obert 
altres oportunitats que et 
poden enriquir com a perso-
na”, diu Gerard Soler.

Capaç i Vàlida es diri-
geix, fonamentalment, als 
joves i fa servir els canals 
més habituals per arribar-
hi. Principalment a través 
del compe d’Instagram 
@civ_org, on publiquen 
imatges de conscienciació 
i vídeos que mostren dife-
rents realitats. Les accions 
més recents que ha portat a 
terme són una conversa amb 
Maria Petit, protagonista 
del programa Tabús, a TV3, 
on va mantenir una mitjana 
de 50 espectadors i 225 usu-
aris en directe. També han 
penjat classes inclusives de 
ioga i entrenaments que pot 
fer una persona amb cadira 
de rodes, gràcies a la classes 
que va dirigir Higinio Rive-
ro, atleta paralímpic.

“tu CONtINuES  
SENt IGuAL”

La Jana acaba aquest any la 
carrera de Negocis Inter-
nacionals i Màrqueting a 
l’Escola Superior de Comerç 
Internacional de la Univer-
sitat Pompeu Fabra. Recorda 
que no va ser conscient de 
les conseqüències de l’ac-
cident fins que va tornar a 
Barcelona, uns quinze dies 
després. “Vaig sentir ràbia i 
vaig pensar ‘per què a mi?’. 
Perquè se m’estroncaven tots 
els plans i els meus objec-
tius.” Però també admet que 
es va adaptar força ràpid i en 
això van tenir molt a veure 
la gent del seu voltant, l’ins-
titut Guttmann i tornar a la 
universitat el curs següent. 
“El moment millor, per a 
mi, va ser tornar a la univer-
sitat.” Ara fa rehabilitació, 
natació i ioga. I creu que cal 
mostrar “una cara diferent 
de la discapacitat. La gent et 
veu diferent, però tu conti-
nues sent igual i cal donar-hi 
visibilitat”.

Jové i Salvadó tenen de termini 
fins dijous per dipositar  
1,63 milions de fiança al TSJC
Les Franqueses del Vallès

EL 9 NOU

El diputat i portaveu adjunt 
del grup d’ERC al Parlament 
de Catalunya, Josep Maria 
Jové, de les Franqueses, té 
de termini fins aquest dijous 
per dipositar una fiança 
d’1,63 milions d’euros al Tri-
bunal Superior de Justícia de 

Catalunya (TSJC), juntament 
amb el també diputat Lluís 
Salvadó i evitar així l’embar-
gament dels seus béns.

El TSJC va confirmar, el 24 
d’abril, el processament de 
tots dos per la seva participa-
ció en l’organització del refe-
rèndum de l’1-O. Els acusa 
dels delictes de desobedièn-
cia, prevaricació, malversació 

i revelació de secrets. En el 
moment del referèndum 
Jové era el secretari general 
del Departament de Vicepre-
sidència, Economia i Hisen-
da que encapçalava Oriol 
Junqueras, i en què Salvadó 
era secretari d’Hisenda. El 
jutge els va imposar una fian-
ça de responsabilitat civil 
de 2,8 milions a Jové i 1,6 

pels mateixos conceptes. A 
partir d’aquí, el jutge va res-
pondre amb una providència 
demanant la verificació 
davant el Tribunal de Comp-
tes i va reduir l’import de la 
fiança als 1,63 milions.

La Caixa de la Solidaritat 
van posar en marxa una cam-
panya per recollir els diners 
per abonar la fiança i evitar 
l’embargament dels béns de 
Jové i Salvadó i el termini 
per aconseguir els diners 
acaba aquest dijous, 25 de 
juny. ERC ha fet una crida a 
la militància per tal que faci 
donacions a la Caixa de la 
Solidaritat i les organitzaci-
ons territorials han informat 
de la situació dels processats.

la pell dels altres, adonar-se 
que tots som diferents i que 
això és una riquesa i que ens 
hem de complementar.” I 

en la vessant pràctica, inclo-
uen activitats esportives 
inclusives, com bàsquet o 
tennis amb cadira de rodes o 

voleibol assegut. “Es tracta 
d’explicar que patir un acci-
dent canvia les coses, però 
que no s’acaba del món i que 

Josep Maria Jové al Parlament

milions solidaris a tots dos. 
La defensa de Jové va presen-
tar un recurs argumentant 
que els 2,8 milions ja havien 
estat dipositats al Tribunal 
de Comptes a la causa oberta 
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EL 9 NOU

Aquest cap de setmana ha 
estat un punt d’inflexió. 
L’aixecament de l’estat d’alar-
ma, després que amb el pas 
de tot Catalunya a la fase 3 
la Generalitat recuperés la 
potestat de gestió i decretés 
l’entrada a l’anomenada eta-
pa de represa, ha motivat un 
increment de la mobilitat. En 
són testimoni, com es recull a 
la secció de Notícies, els veïns 
del Montseny des de fa uns 
caps de setmana i, ara última-
ment, els d’Aiguafreda, Figa-
ró o Tagamanent, que han 
notat, efectivament, un incre-
ment de l’afluència de visi-
tants. El turisme interior s’ha 

posat en marxa i, tot i les res-
triccions, acabarà essent un 
bon termòmetre per mesurar 
el grau de recuperació d’un 
sector com el turístic, que a 
Catalunya representa fins a 
un 12% del PIB.

La necessitat de recupe-
rar, amb la major rapidesa 
possible, el temps perdut 
per l’obligada aturada és 
comprensible, però cal tenir 

en compte que el moment 
actual és delicat per la con-
fluència de dos factors. 
D’una banda, perquè després 
de tres mesos de l’inici del 
confinament és lògic que tot-
hom tingui ganes de sortir i, 
d’altra banda, perquè el virus 
no ha desaparegut i el perill 
de nous contagis, per tant, 
existeix. Tant científics com 
professionals sanitaris donen 

per descomptat que hi haurà 
un rebrot. Falta per veure, 
però, quan serà i de quina 
intensitat. Mentrestant, i a 
diferència del que va passar 
amb les decisions preses de 
pressa i corrents al mes de 
març davant una crisi que 
amenaçava de desbordar el 
sistema sanitari, ara existeix 
major consciència, política i 
ciutadana, que el temps és un 

factor clau per prendre deci-
sions. I, alhora, que abans 
que les decisions són neces-
sàries les precaucions.

Per aquest motiu, en l’es-
cenari de la represa, quan 
les prohibicions perden 
protagonisme en favor de la 
responsabilitat, les actituds 
individuals són clau per 
evitar contagis. És rellevant 
subratllar-ho ara, a les portes 
de la revetlla de Sant Joan. 
Toca recuperar la quotidiani-
tat, però amb precaució i sen-
se perdre de vista que l’estiu 
no pot ser un parèntesi: cal 
continuar treballant per 
evitar que el solc econòmic 
i social de la crisi sigui més 
profund. 

Un punt d’inflexió per 
recuperar el turisme

Si pensem amb calma les incidències que pot tenir 
la Covid-19 en els nostres infants, esborrona. Els 
infants, i també els adolescents, han hagut d’en-
tendre una crisi sanitària d’abast mundial que a 
moltes persones amb una gran preparació els cos-
ta d’entendre. Han entès que en passava alguna de 
molt grossa i que tenia un nom, coronavirus, i que 
havien de fer bondat. Ho han assumit tot tan bé 
que gairebé no hem sentit cap queixa dels seus lla-
vis, sinó que s’hi han acomodat de la millor manera 
possible. Podríem dir que s’hi han adaptat més bé 
que nosaltres, els adults. L’únic que els ha dolgut 
és no poder trobar-se amb els amics i amigues de 
l’escola. L’escola, per ella mateixa, no se’ls ha fet 
imprescindible en molts casos. 

És ben al contrari del que ha succeït a la majo-
ria dels seus pares o adults de referència, per a qui 
l’escola s’ha fet més necessària que mai tant per als 
que feien teletreball com per als que no en feien. 
Moltes famílies s’han hagut d’organitzar com han 
pogut per tal que els seus plançons de més o menys 
edat poguessin ser atesos i realitzar les tasques 
escolars que els han arribat de l’escola. Propostes 
de treball que han estat atractives per als infants, 
en molts casos, com preparar una recepta de cui-
na i explicar-la mitjançant una videoconferència 
als companys de classe; visionar alguns vídeos i 
després fer-ne un treball escrit; lectura de textos 
diversos que després han dut a realitzar un treball 
plàstic; tasques d’observació de la natura per tal de 
prendre’n nota i fer-ne un treball estadístic. Amb 
elles, tot ha estat més fàcil.

Ara som molts els que ens preguntem: què pas-
sarà amb les escoles? Tot apunta a començar el 
setembre i que hi haurà canvis profunds. Les mesu-
res que es prendran seran estrictes, i la manera de 
treballar i la reducció d’alumnes per aula seran un 

fet. No obstant això, tot suggereix que la virtualitat 
ha vingut per quedar-se. L’escola serà diferent i el 
Departament d’Ensenyament haurà de contractar 
més personal docent per atendre els nous grups. 

També caldrà capacitar els mestres que ho neces-
sitin per ser competents en les noves tecnologies. 
Ha calgut, doncs, una crisi brutal per tal que els 
nostres alumnes tinguin una atenció més individu-
alitzada i no de gran grup. Tota la vida, com a mes-
tra, lluitant perquè això fos una realitat i només ha 
estat possible després del gran terrabastall. 

Les nostres aules, la majoria, tenen unes ràtios 
massa elevades. Aquest ha estat sempre un dels 
ítems determinants per a la millora del sistema 
escolar, les ràtios reduïdes i la formació del profes-
sorat –vegeu si no Finlàndia, referent per a molts 
de nosaltres–. Que no hi ha diners? Doncs que ens 
ho diguin clarament, però aules d’educació infan-
til amb 25 alumnes per aula és una autèntica bes-
tiesa. Que els nens i nenes ho superen? Els infants 
s’acostumen a tot, i també s’acostumaran a les 
mascaretes i a la distància social. És trist, que sigui 
així, i per això no podem deixar de rebel·lar-nos-hi.

No podem imaginar els infants sense tocar-se. El 
contacte físic és connatural amb ells. Els infants 
es toquen, s’abracen, fan piles del greix, es donen 
empentes, fan jocs precisos i preciosos amb les 
mans, interactuen amb el cos. Recordem el gran 
psicopedagog Francesco Tonucci i la importància 
que donava a aprendre amb tot el cos? El contacte 
és bo. Malament, un nen o una nena que eviti el 
contacte amb els altres. I ara, precisament, és el 
que els estarem comunicant: no us toqueu, no us 
apropeu, no us abraceu, no intercanvieu res entre 
vosaltres! Quin món els estem transmetent? Un 
món de por, de por a l’altre. 

Els nostres infants necessitaran que els estimem 
molt més perquè puguin suportar tot allò que els 
ve al damunt. Els haurem de fer tots els petons i 
abraçades que no rebran a l’escola per part dels 
companys i mestres. També als adolescents, que 
probablement no seran tan obedients com ho 
poden ser els més menuts. Tindrem adolescents 
més rebels que els que teníem fins ara? Estaran 
disposats a seguir unes normes que els van tant 
en contra malgrat que en puguin comprendre la 
necessitat? Ja ho veurem, mentre anem desitjant 
sortir d’aquest malson i que de tot plegat n’ha-
guem après alguna cosa. Cuidem-nos. Cuidem-los.

Disfuncions educatives en temps de Covid-19
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Que no hi ha diners? Doncs 
que ens ho diguin clarament, 
però aules d’educació infantil 

amb 25 alumnes per aula  
és una autèntica bestiesa

Marta Tàpias Sabé

Mestra jubilada i regidora d’ERC  
a Sant Esteve de Palautordera 
martatapiassabe@gmail.com

L'actualitat del Vallès Oriental
continua a les nostres xarxes socials.
Seguiu                          ?

el9nouVOR @el9nou_vor @el9nou_vor



OPINIONOU9EL Dilluns, 22 de juny de 202014

Segueixo amb la dèria d’escriure sobre 
algun del sants de la setmana de la 
publicació del article. Tot i que el 
dimecres celebràrem la solemnitat del 
naixement de sant Joan Baptista, atès 
que l’any passat per aquestes matei-
xes dates ja en vaig fer referència, em 
centraré en el sant que precisament 
aquest dilluns la litúrgia en fa memò-
ria: sant Tomàs More, filòsof i escrip-
tor humanista. 

More havia publicat una famosa obra 
titulada Utopia, l’any 1516. En ella 
defensava la fidel aplicació dels ense-
nyaments evangèlics i denunciava la 
corrupció de les classes dirigents d’An-
glaterra. Polític i humanista, home de 
lletres i advocat, va arribar a ser gran 
canceller sota el regnat d’Enric VIII. 
Va encarnar en la seva vida els valors 
de la fe il·lustrada, la pau, la llibertat, 
l’amistat, l’humor, el lliurament als 
altres, la consciència i la presència de 
Déu entre els éssers humans. Va viure 
els disturbis que van marcar els princi-
pis de l’Església anglicana i es va opo-
sar al divorci d’Enric VIII, la qual cosa 
li va comportar l’acusació de traïdor. 
Fou empresonat i decapitat.

Home de pensament i d’acció, va 
representar, com a canceller, el dret 
de l’honradesa i la integritat catòlica. 
Va alçar la seva veu acusadora en el 
Parlament contra els capricis i arbitra-
rietats del rei. Tomàs More és el pro-
totipus del bon seglar que, en complir 
les obligacions civils, és coherent amb 
la fe catòlica. Compleix els seus deu-
res encara que això li costi la vida. És 
un màrtir d’avui, exemple per a tan-
tes persones que es deixen endur pels 
afalacs i l’opulència. El seu cas és inte-
ressant pel que fa a la censura i la lli-
bertat d’expressió, obstinant-se que es 
deixés parlar lliurament els membres 
del Parlament, ja que segur que les 
seves intervencions “sempre vindrien 
acompanyades de bones intencions”. 
El 31 d’octubre del 2000, Joan Pau II el 
va declarar patró dels polítics.

Rellegint la biografia de Tomàs 
More sento vergonya aliena d’alguns 
dels nostres polítics en recordar el 
que succeeix al Congrés a Madrid, 
i al Parlament a Barcelona. I més, en 
les circumstàncies actuals. A ells, els 
polítics, els faria bé seguir les petjades 
del seu patró (el coneixen?); i a nosal-
tres també ens pertoca encomanar-los 
perquè facin bé la seva feina, i calibrar 
les nostres decisions quan toqui l’hora 
d’escollir-los. 

Sant Tomàs 
More, màrtir

More és el prototipus 
del bon seglar que, en 

complir les obligacions 
civils, és coherent  
amb la fe catòlica

LA PROPOSTA ESTEV@

Concurs de dibuix d’‘El 9+Petit’
Les pàgines que EL 9 NOU dedica cada mes als escolars 
ha refermat la meva convicció de la necessitat d’escoltar 
la veu dels infants i de valorar els missatges de les seves 
creacions artístiques. Les pàgines de l’edició del 12 de 
juny d’enguany es dedicaven al concurs de dibuix. Les 
cares dels 12 artistes, nens i nenes, seleccionats reflec-
tien les seves emocions des de la serenor a la satisfac-
ció de sentir-se autors d’un treball ben fet. Eren els 12 
finalistes. El que veritablement trobo important és la 
seva capacitat comunicativa que, dissortadament per-
què encara són nens, no se’ls faci gaire cas. Imitant una 
revista anglesa que dirigint-se als polítics els deia que 
calia la lectura de Karl Marx, jo els hi diria als polítics i 
a totes les persones que és necessari la comunicació amb 
els infants. 

El concurs de dibuix d’El 9+Petit m’ha obert els ulls 
i ha refermat el meu convenciment. No és debades 
que l’art desperta el desig en les ments obertes amb la 
il·lusió d’expressar-se. Valorar els treballs dels infants, 
nois i noies, demostra que no es pot perdre la fe en la 
humanitat perquè en les capes més petites s’hi endevina 
el procés progressista del futur. Els 12 finalistes del con-
curs d’enguany denoten una gran capacitat d’observació 
i anàlisi de la natura, des de la bellesa del motiu dibui-
xat fins a l’expressió comunicativa del dibuix i del color. 
Els missatges dels 12 finalistes són una concepció molt 
personal de la natura i la vida que fan envejable la seva 
creativitat. La senzillesa del dibuix no desmereix perquè 
no és tracta de simplicitat sinó de la veritat de la seva 
personalitat, que la tenen i sovint és una lliçó. 

El dibuix guanyador presenta un paisatge marí valent-
se d’una observació del cel blau estrellat i que busca el 
diàleg amb una estrella, com indiquen les fletxes que 
surten d’un telescopi investigador, i el que veuen és un 
diàleg de l’aigua amb l’horitzó i la terra. Un dibuix de la 
germanor que viu la naturalesa. Els altres 11 dibuixos 
són fruit de l’observació i la imaginació, essent el pri-
mer un dibuix força naïf que desvetlla il·lusió; un altre 
contempla un arbre de cinc branques, possiblement els 
cinc sentits de l’arbre de la vida; continua un ram que 
ix del mar en una festa de peixos que causa l’admiració 
d’un observador periodista; l’autocontemplació ens por-
ta al dibuix expressiu d’una nena que dels seus cabells 
en fa ales per imitar els ocells; no menys expressiu el 
dibuix que dos germans celebren l’arribada a casa; tam-
bé desperta alegria un passeig que comunica terra i mar 
amb un arbre de vigia; és molt interessant l’edifici en 
amb dos cartells anunciadors potser d’una exposició; no 
hi podia faltar el molí de vent (lluita contra un poderós 
gegant); és significatiu un ocell salvatge de bec poderós 
amb la mirada de precaució del seu autor; molt insinu-
ant un ull de color verd que interpreta els problemes de 
la mirada; presenta el següent un far no sé si envoltat 
de colors que simula el foc o l’efecte d’una impressió; 
i el darrer: una cara molt primitiva, evolució de l’espè-
cie humana amb la mirada picarona de la seva autora. 
Senzillament, 12 interpretacions del paisatge de la vida, 
perquè l’ésser humà és un microcosmos, també en la 
infantesa. 

Felicitats a tots els participants, als finalistes per mar-
car-nos la imatge de la vida, a la guanyadora per obser-
var la bellesa de la germanor natural, i a EL 9 NOU per 
donar entrada als infants en el seu mitjà informatiu.

Joan Sala Vila
Granollers

Ara mateix
“Ara mateix enfilo aquesta agulla amb el fil d’un pro-
pòsit que no dic i em poso a apedaçar. Cap dels prodigis 
que anunciaven taumaturgs insignes no s’ha complert, 
i els anys passen de pressa. De res a poc, i sempre amb 
vent de cara, quin llarg camí d’angoixa i de silencis. I 
som on som; més val saber-ho i dir-ho i assentar els peus 
en terra i proclamar-nos hereus d’un temps de dubtes 
i renúncies en què els sorolls ofeguen les paraules i 
amb molts miralls mig estrafem la vida. De res no ens 
val l’enyor o la complanta, ni el toc de displicent malen-
conia que ens posem per jersei o per corbata quan sor-
tim al carrer. Tenim a penes el que tenim i prou: l’espai 

d’història concreta que ens pertoca, i un minúscul terri-
tori per viure-la. Posem-nos dempeus altra vegada i que 
se senti la veu de tots solemnement i clara. Cridem qui 
som i que tothom ho escolti. I en acabat, que cadascú es 
vesteixi com bonament li plagui, i via fora!, que tot està 
per fer i tot és possible.” (Miquel Martí i Pol)

Com diu el poeta tot està per fer. Aquest confina-
ment ens ho ha fet ben palès. Davant aquesta situació, 
jo que estava a l’atur des de feia poc, he enfilat l’agulla 
i m’he disposat a fer ninos de ganxet que he regalat a la 
Residència de l’Esquirol i a l’Hospital de Granollers. Al 
trobar-me davant aquesta realitat, el confinament no 
em permetia sortir ni fer gestions per trobar feina, ha 
sorgit la creativitat com a resposta a l’oportunitat que 
aquesta nova i inesperada situació em plantejava. Avui 
em proposo tirar endavant amb aquesta activitat i fer-la 
esdevenir la meva feina cap un futur immediat i, a mitjà 
termini, ja que la societat a causa de la meva edat –més 
de 60– i que soc dona, no m’ofereix sortides.

Rosa Maria Esquerrà Juvanteny,  
de Kukolola Creacions

Cardedeu

BÚSTIA

Alexandre 
Codinach 

Diaca
@santestevegr

Quina por que fan
Acabo de visitar l’exposició dels presos polítics al 
museu Thermalia de Caldes i m’he emportat una sor-
presa. Quan pensava que les poderoses restes del fran-
quisme que són ben instal·lades entre els jutges i la 
policia s’acarnissaven amb els catalans i veig que tam-
bé s’acarnissen amb la resta. No és una sorpresa agra-
dable, ja que veure que la tortura, la presó i la repressió 
també es reparteixen fora d’aquí ens explica la crueltat 
i el gran poder que el franquisme encara té a Espanya.

És molt important la visita perquè conèixer l’adver-
sari i el seu poder és imprescindible per enfrontar-s’hi 
amb la força suficient per derrotar-lo. I ben bé que ho 
fem. Sempre hem de recordar que hem nascut lliures. 
L’altura d’una persona es mesura pels reptes als quals 
s’enfronta i fer-ho contra els jutges franquistes et con-
verteix en una gegant de dignitat humana.

Hi ha lloc per a tothom i amb aquest premi és difícil 
resistir-se. Imagino el dia que guanyem, l’alegria que 
tindrem. I si es triga molt perquè les lluites importants 
són generalment llargues, el fet de participar en aquest 
camí de dignitat ja fa que pagui la pena. Cal rendir un 
homenatge als que van per endavant, la foto truncada 
dels quals podrem admirar.

Pepe Beunza Vázquez, expres polític
Caldes de Montbui



L’enquesta d’

dades personals

Menys de 20

Entre 20 i 30

Entre 31 i 40

Entre 41 i 50

Entre 51 i 60

Entre 61 i 70

Entre 71 i 80

Més de 80

1
Indiqui el seu 
grup d’edat

Hàbits de consum d’informació

Home

Dona

Gènere no binari

NS/NC

2
Indiqui el seu 
gènere

5
quina és  
la seva professió  
o ocupació?

3
Indiqui la seva 
localitat de 
residència habitual

Solter/a

Divorciat/ada

vidu/a

Altres

4
Indiqui el seu 
estat civil

Casat/ada o viu en 
parella

Sí

No

NS/NC

7
Indiqui si a casa 
seva té connexió 
a internet

Sí

No

NS/NC

8
Indiqui si vostè 
utilitza el correu 
electrònic

Sense estudis

Estudis primaris

Segon grau (ESO, EGB, batxillerat elemental i FP1)

Segon grau (batxillerat superior, BUP, FP2)

Estudis universitaris

Tercer Grau (doctorat)

Altres

6
quin és el seu nivell d’estudis?

Sí

No

NS/NC

9
Indiqui si vostè 
utilitza  
un telèfon mòbil 
amb connexió 
a internet. 

Diàriament
Cada dos  

o tres dies
Un cop  

per setmana Cada 15 dies
Una vegada       

al mes
Menys d’un cop 

al mes Mai NS/NC

Televisió

Ràdio

Diaris impresos

Diaris digitals

Xarxes socials

10
amb quina freqüència utilitza cadascun d’aquests mitjans per estar informat de l’actualitat naCIOnaL i InteRnaCIOnaL?

EL 9 NOU en col·laboració amb la Facultat 
d’Empresa i Comunicació de la Universitat 
de Vic - Universitat Central de Catalunya 
està realitzant una enquesta sobre el 
consum de mitjans de comunicació al 
Vallès Oriental. Forma part de l’assignatu-
ra Investigació d’Audiències, que dirigeix 
el professor Ignasi Coll al tercer curs del 
grau de Comunicació Audiovisual. L’en-
questa, que és anònima, es pot fer arribar 
a la redacció d’EL 9 NOU (carrer Girona, 34 
- Primer pis de Granollers), respondre-la a 
través d’internet a la pàgina web EL9NOU.
CAT (es pot accedir directament a l’enllaç 
escanejant el codi QR que s’inclou a aques-

ta pàgina) o fer fotografies o escanejar les 
quatre pàgines i enviar-les al WhatsApp del 
diari (648 678 819). A totes les persones 
que responguin l’enquesta se’ls donarà un 

número i entraran al sorteig de diversos 
premis. Se sortejaran cinc subscripcions 
anuals de l’edició impresa del diari (en cas 
de ja ser subscriptor se’ls bonificarà el cost 

Respon l’enquesta d’EL 9 NOU

Sorteig de subscripcions 
anuals a l’edició impresa, lots 
de llibres i cistells Caprabo

Escanegeu aquest codi QR  
i accediu directament  
a la versió digital d’aquesta 
enquesta a EL9NOU.CAT

de la renovació de l’any vinent), cinc lots de 
llibres i cinc cistells Caprabo. L’enquesta es 
publicarà en les edicions d’EL 9 NOU del 19 
i el 22 de juny, i per internet es podrà res-
pondre entre el 19 de juny i el 3 de juliol. El 
sorteig entre els participants es farà el 7 de 
juliol i els resultats es publicaran en l’edició 
del 10 de juliol.

Diàriament
Cada dos o tres 

dies
Un cop  

per setmana Cada 15 dies
Una vegada       

al mes
Menys d’un cop 

al mes Mai NS/NC

Televisió

Ràdio

Diaris impresos

Diaris digitals

Xarxes socials

11
amb quina freqüència utilitza cadascun d’aquests mitjans per estar informat de l’actualitat MunICIPaL o COMaRCaL?



18 Si a ‘altres’ ha marcat la primera o la segona columna, indiqui quins

Grup EL 9 NOU

Sí

No

NS/NC

13
Té a casa seva 
algun aparell  
de televisió  
amb connexió  
a internet?

Al cotxe

Amb un transistor

Amb el mòbil

Amb l’ordinador

Amb el televisor

Altres

15
Amb quin aparell 
acostuma  
a escoltar vostè  
la ràdio?

És el que      
llegeixo més Sovint Ocasionalment Mai

La Vanguardia

El Periódico

Ara

El Punt Avui

El País

El Mundo

Sport

Mundo Deportivo

Marca

As

EL 9 NOU

El periòdic del meu 
municipi

Altres

16
I pensant en diaris impresos, d’aquesta llista que se li mostra a 
continuació, quins són els que llegeix o consulta?

20 Si a ‘altres’ ha marcat la primera  
o la segona columna, indiqui quins

Molt Bastant Ni poc ni molt Gens

Política

Economia

Educació

Salut

Cultura

Esports

Medi ambient

Tecnologia

Gastronomia

Altres

19
En general, fins a quin punt diria que li interessa estar informat sobre cadacuna d’aquestes temàtiques?

Menys de 5

Entre 6 i 10

Entre 11 i 20

Més de 20

NS/NC

22
Aproximadament, 
quants anys fa que 
vostè és lector 
d’EL 9 NOU?

2 cops per setmana

1 cop per setmana

Cada quinze dies

Un cop al mes

Menys d’un cop  
al mes

NS/NC

23
Amb quina 
freqüència llegeix 
EL 9 NOU?

Hi estic subscrit

El compro de forma 
habitual (1 cop  
a la setmana o més)

El compro 
ocasionalment

No el compro  
però el tenim a casa

El llegeixo al bar,  
a la feina, etc.

Altres

24
Com arriba  
el diari a  
les seves mans?

Jo mateix

La meva parella

El meu pare

La meva mare

El meu avi

La meva àvia

El meu fill

La meva filla

Altres

25
Si llegeix el diari 
havent-lo adquirit/
pagat, qui és la 
persona responsable 
de la compra?

Pensant en la idea o imatge que vostè té d’EL 9 NOU, li ensenyarem diverses parelles d’adjectius  
o atributs contraposats que l’ajudaran a descriure’l. Si us plau, indiqui on es troba,  
segons el seu parer, el diari

1 2 3 4 5

Complet Incomplet26

1 2 3 4 5

Modern Antiquat27

1 2 3 4 5

Rigorós Sensacionalista28

1 2 3 4 5

Objectiu Tendenciós29

1 2 3 4 5

Entretingut Avorrit30

1 2 3 4 5

De dretes D’esquerres31

1 2 3 4 5

Independentista Constitucionalista32

L’ENqUESTA d’

És la que      
miro més Cada dia Sovint Ocasionalment Mai NS/NC

La 1

La 2

TV3

Cuatro

Telecinco

Antena 3

La sexta

VOTV

Plataformes de pagament (Netflix, HBO...)

Altres

12
Parlant de la televisió, amb quina freqüència mira aquests canals?

És la que      
escolto més Cada dia Sovint Ocasionalment Mai NS/NC

RAC 1

Catalunya Ràdio

SER

COPE

Onda Cero

RNE

Ràdio musical (Los 40, M80, RAC 105, Flaix...)

La ràdio del meu municipi

Altres

14
Parlant de ràdio, amb quina freqüència escolta aquestes emissores?

És el que      
llegeixo més Sovint Ocasionalment Mai

Lavanguardia.com

Elperiodico.com

Elpais.com

Elmundo.es

Ara.cat

Elpuntavui.cat

Naciodigital.cat

Vilaweb.cat

Elnacional.cat

El9nou.cat

Altres

17
I pensant en diaris digitals, d’aquesta llista que se li mostra a continuació, 
quins són els que llegeix o consulta?

El conec i sempre que puc el faig 
servir per informar-me

El conec i de tant en tant en miro 
els continguts

El conec però no el consulto  
ni el miro No el conec

EL 9 NOU (edició impresa)

el9nou.cat (diari digital)

Facebook d’EL 9 NOU

Twitter d’EL 9 NOU
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de cadascun dels mitjans del grup EL 9 NOU que enumerem a continuació, indiqui quins coneix i consulta



18 Si a ‘altres’ ha marcat la primera o la segona columna, indiqui quins

Grup EL 9 NOU

Sí

No

NS/NC

13
Té a casa seva 
algun aparell  
de televisió  
amb connexió  
a internet?

Al cotxe

Amb un transistor

Amb el mòbil

Amb l’ordinador

Amb el televisor

Altres

15
Amb quin aparell 
acostuma  
a escoltar vostè  
la ràdio?

És el que      
llegeixo més Sovint Ocasionalment Mai

La Vanguardia

El Periódico

Ara

El Punt Avui

El País

El Mundo

Sport

Mundo Deportivo

Marca

As

EL 9 NOU

El periòdic del meu 
municipi

Altres

16
I pensant en diaris impresos, d’aquesta llista que se li mostra a 
continuació, quins són els que llegeix o consulta?

20 Si a ‘altres’ ha marcat la primera  
o la segona columna, indiqui quins

Molt Bastant Ni poc ni molt Gens

Política

Economia

Educació

Salut

Cultura

Esports

Medi ambient

Tecnologia

Gastronomia

Altres

19
En general, fins a quin punt diria que li interessa estar informat sobre cadacuna d’aquestes temàtiques?

Menys de 5

Entre 6 i 10

Entre 11 i 20

Més de 20

NS/NC

22
Aproximadament, 
quants anys fa que 
vostè és lector 
d’EL 9 NOU?

2 cops per setmana

1 cop per setmana

Cada quinze dies

Un cop al mes

Menys d’un cop  
al mes

NS/NC

23
Amb quina 
freqüència llegeix 
EL 9 NOU?

Hi estic subscrit

El compro de forma 
habitual (1 cop  
a la setmana o més)

El compro 
ocasionalment

No el compro  
però el tenim a casa

El llegeixo al bar,  
a la feina, etc.

Altres

24
Com arriba  
el diari a  
les seves mans?

Jo mateix

La meva parella

El meu pare

La meva mare

El meu avi

La meva àvia

El meu fill

La meva filla

Altres

25
Si llegeix el diari 
havent-lo adquirit/
pagat, qui és la 
persona responsable 
de la compra?

Pensant en la idea o imatge que vostè té d’EL 9 NOU, li ensenyarem diverses parelles d’adjectius  
o atributs contraposats que l’ajudaran a descriure’l. Si us plau, indiqui on es troba,  
segons el seu parer, el diari

1 2 3 4 5

Complet Incomplet26

1 2 3 4 5

Modern Antiquat27

1 2 3 4 5

Rigorós Sensacionalista28

1 2 3 4 5

Objectiu Tendenciós29

1 2 3 4 5

Entretingut Avorrit30

1 2 3 4 5

De dretes D’esquerres31

1 2 3 4 5

Independentista Constitucionalista32

L’ENqUESTA d’

És la que      
miro més Cada dia Sovint Ocasionalment Mai NS/NC

La 1

La 2

TV3

Cuatro

Telecinco

Antena 3

La sexta

VOTV

Plataformes de pagament (Netflix, HBO...)

Altres

12
Parlant de la televisió, amb quina freqüència mira aquests canals?

És la que      
escolto més Cada dia Sovint Ocasionalment Mai NS/NC

RAC 1

Catalunya Ràdio

SER

COPE

Onda Cero

RNE

Ràdio musical (Los 40, M80, RAC 105, Flaix...)

La ràdio del meu municipi

Altres

14
Parlant de ràdio, amb quina freqüència escolta aquestes emissores?

És el que      
llegeixo més Sovint Ocasionalment Mai

Lavanguardia.com

Elperiodico.com

Elpais.com

Elmundo.es

Ara.cat

Elpuntavui.cat

Naciodigital.cat

Vilaweb.cat

Elnacional.cat

El9nou.cat

Altres

17
I pensant en diaris digitals, d’aquesta llista que se li mostra a continuació, 
quins són els que llegeix o consulta?

El conec i sempre que puc el faig 
servir per informar-me

El conec i de tant en tant en miro 
els continguts

El conec però no el consulto  
ni el miro No el conec

EL 9 NOU (edició impresa)

el9nou.cat (diari digital)

Facebook d’EL 9 NOU

Twitter d’EL 9 NOU

21
de cadascun dels mitjans del grup EL 9 NOU que enumerem a continuació, indiqui quins coneix i consulta



L’enquesta d’

eL 9 nOu

Teatre

Música

Cinema

Arts plàstiques

Llibres

Cultura popular

Altres

35
si acostuma a llegir 
la secció de cultura, 
indiqui quins temes 
li interessen

Futbol

Bàsquet

Handbol

Motor

Hoquei

Altres

34
si acostuma a llegir 
la secció d’esports, 
indiqui quins esports 
li interessen

Sempre Ocasionalment Poc Mai

Agenda

Defuncions

Cartellera de cinema

Resultats i classificacions esportives

Farmàcies de guàrdia

Preus agraris

Actualitat empresarial

Passatemps

Català (Ets i Uts)

Anglès (English in a bite)

Acudits

36 dels següents serveis que ofereix el diari eL 9 nOu, indiqui amb quina
freqüència els consulta o els utilitza

37
què és el que més li agrada d’eL 9 nOu?

Sempre Ocasionalment Poc Mai

El Tema (pàgines 2 i 3)

Notícies (política, societat i successos)

Editorial

Opinió

Bústia (cartes al director)

Economia

Cultura

El Calaix

Esports

Especial Baix Montseny

El 9 Magazín

Contraportada

33 de les següents seccions del diari, indiqui amb quina freqüència les llegeix  
o les consulta

40
Vol afegir-hi alguna cosa més?

39 sabria dir-nos el nom d’algun/a 
periodista d’eL 9 nOu?

38 què és el que menys li agrada           
d’eL 9 nOu?

! si voleu participar al sorteig de 5 subscripcions, 5 cistells Caprabo i 5 lots de llibres que celebrarem el dia 7 de juliol, ens hauríeu de deixar un 
número de telèfon o una adreça de correu electrònic on puguem comunicar-vos si heu estat guanyador:
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Tots aquells que poc o molt som fanàtics de les his-
tòries de personatges de temps passats, quan arri-
bem al punt de baixar al detall dels ancestres, dit 
d’altra manera, quan ens toca fer la feina de cor-
relacionar famílies, que –pel broc gros– és la pra-
xis genealògica; sempre se’ns dibuixa un somriure 
al rostre quan rebem l’ajut d’aquells que abans ja 
n’han escatit els fonaments, una disciplina gens 
fàcil. La Teresa Macià, membre del Museu Can 
Xifreda, és una d’aquestes persones que, amb mol-
ta paciència i minuciositat ha compilat centenars 
de dades dels arxius parroquials de Sant Feliu, i en 
honor a la veritat he de dir que quantes vegades 
ho he hagut de menester, m’ha proveït d’aquesta 
informació tan útil. Vagi doncs des d’aquí el meu 
reconeixement. 

Després del Concili de Trento (1545-1563) es 
va expressar la necessitat de registrar en uns lli-
bres específics els matrimonis i els baptismes de 
les parròquies i, unes dècades més tard, es va fer el 
mateix amb les defuncions. Es tracta d’una ordre 
del papa Pau V, que ho publicaria al Rituale Roma-
num (1614). Com que en aquest article parlo dels 
Escorsa, em toca filar molt prim, perquè repasso 
alguns avantpassats, com en Dionís Escorsa i Cru-
ells, besavi d’un dels principals genealogistes que 
és membre destacat de l’Institut Internacional de 
Genealogia i Heràldica del CSIC, Creu de Sant Jordi 
(2000) i Medalla d’Honor de Barcelona (2008). Em 
refereixo a l’Armand de Fluvià i Escorsa.

L’INDUSTRIAL DIONÍS ESCORSA

Dionís Escorsa i Cruells neix a Sant Feliu de Codi-
nes el 12 d’octubre de 1840. És fill de Josep Escorsa 
i Cirerol, l’Hereu del Jepet del tabaco, i de Teresa 
Cruells i Corderes, de Can Feliu Fuster. Dionís va 
tenir sis germans més i, de ben jove, va entrar a tre-
ballar a la foneria Plana, Codina i Beltran, al carrer 
Aldana de Barcelona. Als tallers de foneria d’abans, 
la unió del serraller i el fonedor era habitual i en 
Dionís es va especialitzar en la tasca de fonedor 
que, per la fabricació de les peces més grans, prenia 
un caire més industrial, mentre que la de serraller 
era més artesanal per l’elaboració artística de peces 
més petites.

L’any 1867, amb només 27 anys, s’estableix pel 
seu compte i munta un taller de foneria. El 1870 
li són encarregades les columnes del Palau del 
Governador a la Ciutadella de Barcelona. Deu anys 
després d’haver obert aquest negoci, traspassa el 
taller a un empleat seu que es dedicarà a la forja 
decorativa.

A Barcelona i amb 29 anys, el 23 de desembre de 
1869 es casa amb Francesca Sòria Ustrell, nascu-
da a Sabadell; del matrimoni vindrien quatre fills: 
Teresa, Alexandre, Joan i Pere Màrtir. El 1876 al 
passeig de la Creu Coberta, a extramurs de la ciutat, 
amb Josep Plana i Sebastià Agustí funden la foneria 
Plana, Agustí i Escorsa. En Dionís és el director tèc-
nic i el 1884 se’ls hi encarrega el reixat circumdant, 
amb fanals i tot –avui desapareguts–, del monument 

al banquer Francesc Gumà a Vilanova i la Geltrú. El 
1892, Dionís queda com a únic soci de l’empresa, 
que rebateja amb el nom de Foneries Escorsa, SA, 
essent un dels principals proveïdors de ferro en la 
construcció del nou Eixample barcelonès. Dionís 
Escorsa mor el 7 de juliol de 1900 i de la Foneria 
se’n fan càrrec els fills Joan i Pere Màrtir doncs. 
L’Alexandre, pel seu compte, funda amb Leonard 
Leprevost l’empresa Hamsa. Són obra de la Foneria 
Escorsa les columnes metàl·liques del panòptic de la 
presó Model de Barcelona (1904). 

El 1916 s’instal·len al carrer de Santa Eulàlia –un 

dels barris de l’Hospitalet de Llobregat– fent can-
tonada amb Riera Blanca, en un terreny de 18.000 
metres quadrats. Arriben a instal·lar-hi tres grans 
forns elèctrics convertidors, tallers de foneria i 
construcció i la producció anual es xifra en 3.000 
tones de metall fos. La plantilla va anar creixent 
fins a arribar als 217 treballadors i va ser la segona 
foneria d’acer emmotllat més important d’Espanya. 
Entre altres peces fabricaven els peus per a les tau-
les de marbre de cafès i restaurants, cuines econò-
miques, fanals d’enllumenat. Després de la Guerra 
Civil van treballar per al sector de l’automoció i per 
al sector ferroviari. La Foneria Escorsa va tancar les 
seves portes el 1966.

PETITS GRANETS DE SORRA

El dia de Nadal de 1884, a les províncies de Granada 
i Màlaga es va produir un terratrèmol de magnitud 
6,5 a l’escala de Richter d’uns efectes devastadors. 
Va causar més de 800 morts i 1.500 ferits i va des-
truir quasi per complet les poblacions d’Arenas del 
Rey, Alhama de Granada o Jatar. El meu avi va guar-
dar la notícia, que publicava en portada el Diario de 
Barcelona i que jo encara conservo.

La Foneria Agustí i Escorsa de seguida va prendre 
consciència del desastre i van regalar i enviar empa-
quetats, segons publicava un diari, “63 picadors de 
portes per a les cases i tres de mida gran per a edi-
ficis públics”. Paral·lelament també va col·laborar 
amb els damnificats mossèn Cinto Verdaguer, amb 
el seu llibre de poemes Caritat per recaptar diners 
per a les víctimes. Els fabricants de lones van envi-
ar de franc tendes de campanya, ja que molta gent 
s’havia quedat sense casa i, a més, aquells dies hi 
va haver grans nevades, que farien augmentar el 
nombre de morts. 

Les donacions de grans empreses ara ens poden 
semblar de pa sucat amb oli, però sumades arriba-
ven on no ho feia el mateix Estat. Per fer-nos una 
idea de com anava la cosa, quan a Madrid van rebre 
la notícia del terratrèmol que s’havia produït, van 
pensar que no n’hi havia per tant i que era produc-
te de l’exageració pròpia dels andalusos, així és que 
fins al cap de quatre dies no es van posar mans a la 
obra. Com que no existien prestacions socials de 
cap mena, en ocasions com aquella, les ajudes, els 
petits granets de sorra, moltes vegades venien de 
mans dels industrials, que bàsicament tenien les 
fàbriques a Catalunya. 

 Això sí, després de 15 anys d’aquella tragèdia 
mal atesa, l’Estat, enarborant sempre la bandera 
de l’honor i la grandesa d’Espanya, dilapidaria els 
seus recursos a sufragar les despeses militars de les 
estèrils guerres de Cuba i Filipines, que qualsevol 
estratega donava per perdudes abans que comen-
cessin. Aquell conflicte bèl·lic va costar la vida de 
200.000 soldats de lleva i als mutilats i malalts no 
se’ls va pagar ni atendre. Els preus dels queviures 
es van apujar, cosa que va afectar els més humils i 
va provocar motins de subsistència. 

I per acabar, uns quants granets de sorra, de fa 
60 anys: els successors de l’industrial santfeliuenc 
Josep Umbert Ventura, amb fàbriques tèxtils a 
Granollers i Sant Feliu de Codines (Roca Umbert), 
van muntar per iniciativa pròpia unes llars d’in-
fants a les dues fàbriques per als fills i filles dels 
treballadors, que en deien la Cuna. Les mares 
podien anar-hi per alletar els més petits i mentre 
elles treballaven, unes cuidadores s’encarregaven 
de la mainada. També, l’industrial Joan Camp Uñó 
(Sabons Camp), que era natural de Riells del Fai, 
va garantir feina, durant molts anys, a tots els veïns 
de Riells que volguessin anar a treballar a la seva 
fàbrica de Granollers.

CLORAT DE POTASSA

Josep Cassart 

Escriptor 
cassartjosep@gmail.com

Retrat de Dionís Escorsa i Cruells (1840-1900), fill de Sant Feliu 
de Codines, i publicitat de les diferents etapes de la Foneria 
Escorsa

Foneria Escorsa
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d’
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El PIB comarcal caurà fins a un 
11% aquest 2020 per la Covid-19
La reducció, més elevada que la mitjana de la demarcació, és més marcada a l’àrea del Montseny

Granollers

J.C.A.

L’impacte del coronavirus 
sobre l’economia comarcal 
es traduirà en un descens de 
fins al 11% del valor afegit 
brut (VAB) –un indicador 
amb resultats equivalents al 
PIB– de 2020. Així ho con-
clou una primera estimació 
elaborada per encàrrec de la 
Diputació de Barcelona. Tot 
i tractar-se d’una estimació, 
l’informe assenyala el fort 
impacte econòmic de la pan-
dèmia, especialment durant 
el segon trimestre. També 
assenyala que la recuperació 
serà lenta i que encara es 
preveuen descensos intera-
nuals en la producció durant 
la segona meitat de l’any.

El notable efecte econòmic 
de la pandèmia té una tra-
ducció directa en el mercat 
de treball. Segons l’estudi, 
del qual són autors els inves-
tigadors Jordi Suriñach,  
Ernest Pons i Esther Vayá, de 
la Universitat de Barcelona, 
l’afiliació a la Seguretat 
Social es contraurà al Vallès 
Oriental en el 7,3% durant 
l’any (més de 10.000 treba-
lladors).

Si bé els mateixos autors 
de l’estudi conviden a ser 
prudents amb les conclusi-
ons per l’existència de vari-
ables amb pocs precedents 
com els expedients tempo-
rals d’ocupació massius o 
l’extensió del teletreball, 
l’informe assenyala un fre 

2020.1T 2020.2T 2020.3T 2020.4T 2020
PROVÍNCIA -6,4% -16,9% -10,9% -6,3% -10,1%
Alt Berguedà -6,6% -22,7% -14,2% -6,9% -12,6%
Arenys -5,0% -21,5% -10,5% -4,3% -10,4%
Baix Berguedà -5,3% -19,0% -9,3% -4,9% -9,6%
Baix Maresme -7,2% -21,2% -11,2% -6,2% -11,5%
Barcelona -6,1% -14,6% -10,4% -6,0% -9,3%
Berga -2,6% -13,4% -6,9% -2,5% -6,4%
Besòs -8,7% -21,1% -14,0% -8,3% -13,0%
Calaf i Anoia Oest -2,4% -16,0% -6,8% -0,8% -6,5%
Calella -12,0% -33,5% -25,5% -8,1% -20,5%
Conca d’Òdena -6,8% -21,1% -11,0% -6,7% -11,4%
Delta -5,6% -21,2% -12,4% -11,0% -12,5%
Garraf -12,0% -26,5% -15,0% -6,6% -15,1%
Granollers-Congost -6,7% -19,4% -11,2% -5,2% -10,6%
Llobregat continu -4,3% -14,4% -9,2% -5,5% -8,4%
Lluçanès -3,0% -15,3% -8,6% -4,1% -7,8%
Martorell -5,4% -17,9% -8,9% -7,1% -9,8%
Mataró -5,9% -12,4% -10,6% -6,7% -8,9%
Mediona-Anoia -3,8% -11,1% -9,9% -4,0% -7,2%
Moianès -4,2% -12,1% -11,8% -6,4% -8,7%
Montseny -8,2% -22,0% -12,2% -5,6% -12,1%
Ordal-Llobregat -5,9% -18,6% -10,3% -5,3% -10,0%
Piera -3,7% -21,9% -10,2% -3,8% -9,9%
Pla de Bages, Cardona i Valls del Montcau -6,2% -16,0% -9,8% -5,3% -9,3%
Plana de Vic i Osona est -3,9% -14,0% -8,4% -4,1% -7,6%
Riera de Caldes -7,7% -25,6% -10,8% -5,1% -12,4%
Sabadell -8,3% -15,1% -11,3% -7,9% -10,6%
Tenes-Besòs -7,5% -20,7% -9,6% -5,6% -10,8%
Terrassa -6,0% -18,4% -10,6% -5,8% -10,2%
Vall del Ges, Orís i Bisaura -7,8% -18,9% -6,9% -3,3% -9,2%
Vallès-Collserola -8,8% -20,5% -12,1% -6,1% -11,8%
Vilafranca -1,6% -14,8% -11,3% -5,1% -8,3%

Creixement interanual VAB per sistemes territorials

Nota. A més intensitat de color, major taxa de decreixement, dins cada sector.

en l’activitat superior al 
que va representar la crisi 
financera de 2008. El Vallès 
Oriental forma part de les 
comarques amb una afec-
tació més elevada sobre el 
VAB (només superada per 
àrees amb un més depen-
dència del turisme com el 
Garraf o el Maresme i pel 
Vallès Occidental), tot i que 
amb menor incidència en el 
mercat laboral. Respecte de 
la mitjana, el Vallès Oriental 
perdria gairebé un punt més 
que el 10,10% de descens 
que s’augura per a la demar-
cació de Barcelona, i menys 
de mig punt respecte al 6,9% 
de pèrdua d’afiliació.

L’estudi distingeix entre 
diversos sistemes territori-
als, als quals atribueix la pre-
visió d’evolució del VAB per 
aquest 2020 (vegeu quadre 
adjunt). A la comarca, en dis-
tingeix quatre –Granollers-
Congost, Montseny, Tenes-
Besòs i Riera de Caldes–. Tot 
i que aquestes àrees no són 
necessàriament coincidents 
amb els límits comarcals, 
permeten fer algunes distin-
cions entre zones. Les que 
quedarien menys afectades 
són les àrees de Granollers i 
Mollet-Vall del Tenes, amb 
una evolució lleugerament 
menys desfavorable que 
la mitjana comarcal, tot i 
que pitjor que la resta de la 
demarcació. El menor pes de 
sectors molt afectats com el 
turístic redueix l’impacte en 
aquests territoris. A l’àrea 
de Granollers, és notable la 
reducció de l’activitat al sec-
tor comercial, mentre que a 
la zona de Mollet i la Vall del 
Tenes, la repercussió és nota-
ble als transports.

L’evolució és més negativa 
en l’àrea del Montseny, amb 
l’activitat turística, i també 
de l’administració, amb des-
censos notables.

El programa  
OIL-Vallès Oriental 
celebra  
la seva cloenda

Granollers

El programa Ocupació a la 
Indústria Local (OIL-Vallès 
Oriental) arriba a la seva fi 
després de dos anys de tre-
balls per fomentar la compe-
titivitat de les empreses de 
la comarca dels sectors del 
metall, l’automoció i la logís-
tica associada. En aquests dos 
anys s’ha treballat per millo-
rar la qualificació professio-
nal de la població activa, amb 
propostes formatives per a 
treballadors i col·laboració 
en la transformació digital de 
les empreses. Dilluns es farà 
una activitat de comiat, amb 
una presentació dels resul-
tats dels projectes i de testi-
monis de participants. Fins a 
20 municipis han participat 
en el programa comarcal.

Jaume de Haro és escollit president de l’entitat empresarial

La Unió d’Empresaris de la 
Fusta renova la junta directiva

Granollers

EL 9 NOU

Jaume de Haro ha estat 
escollit president de la Unió 
d’Empresaris de la Fusta del 
Vallès Oriental. L’assemblea 
general d’aquest gremi, cele-
brada la setmana passada a la 
seu de la Unió Empresarial 
Intersectorial, va escollir la 
nova junta directiva, que, a 
més del president, integra-
ran Pere Corbacho com a 
vicepresident, Emili Corde-
ro com a tresorer i Susana 
Berenguel com a secretària 
general.

De Haro dirigirà la trans-
formació del gremi, que Els integrants de la nova junta directiva de la Unió d’Empresaris de la Fusta

comença per la mateixa 
imatge corporativa, amb un 
nou logotip més actual que 
exposa valors com la unitat, 
la serenor o la qualitat en el 
servei i una nova pàtina web. 
La nova junta també treba-
llarà en accions concretes, 
com la proposta d’estudi de 
càlcul del preu per hora dels 
professionals.

Entre els objectius de la 
nova junta del gremi comar-
cal de fusters també hi ha el 
treball per al reconeixement 
de la professió i la dignifi-
cació de l’ofici, segons es 
va avançar en l’assemblea 
de la setmana passada. La 
Unió d’Empresaris de la 
Fusta també va informar 
als assistents a l’assemblea 
que disposarà properament 
d’un distintiu per als socis 
del gremi que permetrà a les 
empreses que formen part de 
l’associació presentar-se com 
una garantia de qualitat en el 
servei.
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El pla comarcal 
de reactivació  
es presenta  
aquesta setmana
Granollers

El pla de reactivació eco·
nòmica en què han estat 
treballant administracions 
locals i agents socials en la 
Taula Vallès Oriental Avança 
ja té el vistiplau de la comis·
sió executiva de l’entitat. 
El contingut d’aquest pla 
es donarà a conèixer en el 
transcurs d’aquesta setma·
na. El conseller comarcal de 
Promoció Econòmica, Jordi 
Manils, destaca “el consens” 
que hi ha hagut entre tots 
els agents per donar forma 
al pla.

Montornès 
acompanya el comerç 
local per guanyar  
pes a internet
Montornès del Vallès

L’Ajuntament de Montornès 
s’ha adherit a la plataforma 
Digiemprèn, que promou la 
Diputació de Barcelona, per 
facilitar que el comerç del 
municipi guanyi presència 
a internet i entri en el món 
del comerç en línia. La plata·
forma ofereix formació per 
acompanyar el petit comerç 
al món digital.
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El polígon del Pla de Llerona, una de les àrees industrials a les Franqueses

Empreses de les Franqueses 
s’uneixen per reduir costos elèctrics
Estabanell subministrarà energia amb un cost un 28% més econòmic a les 14 firmes participants

Les Franqueses del Vallès

EL 9 NOU

Fins a 14 empreses de les 
Franqueses tindran una 
reducció del 28% en el preu 
de l’energia elèctrica els dos 
anys vinents. Aquesta reduc·
ció de preu és el resultat del 
procés de compra agregada 
en el qual han participat 
les empreses beneficiades i 
que ha tingut com a entitat 
impulsora l’Associació d’Em·
presaris i Propietaris dels 
Polígons Industrials de les 
Franqueses del Vallès. Les 
empreses participants s’ha·
vien aliat amb l’objectiu de 
reduir la despesa d’electrici·
tat en les respectives instal·
lacions.

Les empreses participants 
en aquest procés han tingut 
el suport de l’enginyeria de 
serveis energètics Energes·
tic, que ha estat l’encarrega·
da de gestionar la proposta a 
les empreses comercialitza·
dores i fer la licitació de les 
millors ofertes.

Els integrants de l’aliança 
empresarial marcaven com a 
requisit que l’energia fos de 
procedència renovable en un 
100%, un preu fix per als dos 
propers anys i que aquest fos 
igual o inferior al que indica·
ven les bases.

L’empresa que ha dirigit el 
procés va calcular el preu de 
partida, amb un estudi previ 

sobre el potencial d’estalvi 
i la garantia que les ofertes 
rebudes ja suposarien una 
rebaixa del preu de l’elec·
tricitat en la compra col·
lectiva.

L’empresa de Granollers 
Estabanell Energia va fer la 
proposta més competitiva de 
les 16 presentades en un pro·
cés al qual s’havien convidat 

30 comercialitzadores. Els 
tràmits de licitació es van fer 
davant de notari. Tot i que no 
és obligatori fer·ho, Energes·
tic opta per aquesta fórmula 
per assegurar la transparèn·
cia de tot el procés per donar 
garanties d’igualtat de condi·
cions entre les comercialitza·
dores i una oferta més avan·
tatjosa per als contractants.

Aquest és el segon any que 
les empreses de l’associació 
s’uneixen per fer compra 
col·lectiva. Els preus licitats 
suposen un 28% de reducció 
respecte als obtinguts en 
la licitació de l’any passat i 
un 10% respecte al preu de 
sortida. En comparació amb 
els preus actuals de mercat 
que ofereixen altres comer·
cialitzadores de referència, 
el preu és un 25% més com·
petitiu.

Ara, l’associació de polí·
gons de les Franqueses ja 
treballa en altres projectes 
comuns d’eficiència energè·
tica, entre els quals l’auto·
consum.

Bigues i Riells

S’ha constituït la societat 
Podo 2013, SL, dedicada a la 
intermediació i comercialitza·
ció de productes i serveis en el 
sector químic, en concret en el 
tractament d’aigües residuals 
i de procés, etc. Capital: 3.000 
euros. Administrador: Joan 
Domènech Andreu. Adreça: 
Sant Bartomeu, 8.

La Garriga

S’ha constituït societat Skip 
The Middleman, SL, dedicada 
a la intermediació en operaci·
ons de comerç. Capital: 3.000 
euros. Administrador: Jordi 
Milà Miquel. Adreça: Anselm 
Clavé, 25.

Caldes de Montbui

S’ha constituït la societat BHL 
Motor 2017, SL, dedicada a la 
venda d’automòbils i vehicles 
de motor lleugers. Capital: 
3.000 euros. Administrador: 
Jonatan Garcia Arenas. Adre·
ça: Empordà, 15.

L’Ametlla del Vallès

S’ha constituït la societat El 
Gourmet de l’Ametlla, SL, 
dedicada al comerç a l’en·
gròs de peixos i mariscos en 
establiments especialitzats; 
comerç a l’engròs i al detall de 
peixos i mariscos, etc. Capital: 
3.000 euros. Administrador: 
Salvador Cano Garcia. Adreça: 

Centre Comercial Sant Jordi, 
Local 7. 

Granollers

La societat Smart Insurance 
Corredoría de Seguros, SL, 
dedicada a l’activitat de medi·
ació en assegurances privades, 
ha fet una ampliació de capital 
per valor de 13.821 euros. El 
capital resultant subscrit que·
da ara fixat en 99.981 euros.

L’Ametlla del Vallès 

S’ha constituït societat Sellos 
y Dígitos Industriales, SL, 
dedicada a la venda de maqui·
nària, lloguer de vehicles en 
renting, eines i productes 
natural. Capital: 3.000 euros. 
Administrador: José Andrés 
Fonrodona Corominas. Adre·
ça: Pep Munné, 20.

Parets del Vallès

La societat Tingual, SL, dedi·
cada a les activitats immobi·
liàries en generals ha reduït 
capital en 1.036.780 euros fins 
deixar·lo a 0. Simultàniament, 
ha ampliat capital en 4.000 
euros. El capital resultant 
subscrit queda fixat en 4.000 
euros.

La Roca del Vallès

La societat Carethy e·Com·
merce, SL, dedicada a la com·
pravenda i distribució a l’en·
gròs i al detall de productes de 

consum en general, ha fet una 
ampliació de capital per valor 
de 3.243,53 euros. El capital 
resultant subscrit queda ara 
fixat en 15.004,53 euros.

Sant Fost de Campsentelles

S’ha constituït societat Zarco 
& Rodríguez, SL, dedicada 
als serveis d’intermediació 
immobiliària, d’intermediació 
financera, administració de 
finques, perit judicial; com·
pravenda i intermediació de 
tot tipus d’edificacions, immo·
bles i terrenys; construcció 
reformes, etc. Capital: 3.000 
euros. Administradora: Mireia 
Rodríguez Pérez. Adreça: av. 
Prat de la Riba, 2.

Sant Celoni

S’ha constituït la societat 
Colomé Logística, SL, dedi·
cada al transport de merca·
deries per carretera, dipòsit i 
emmagatzematge; activitats 
annexes al transport terrestre 
i manipulació de mercaderies. 
Capital: 3.000 euros. Adminis·
trador: Franciso Javier Colomé 
Cañas. Adreça: Tordera, 13.

Sant Celoni

S’ha constituït la societat 
Moizz XX 1, SL, dedicada al 
comerç al detall de productes 
alimentaris en establiments 
especialitzats; comerç al detall 
d’equips de telecomunica·

cions en establiments, etc. 
Capital: 3.000 euros. Adminis·
trador: Mohammad Moazzam. 
Adreça: Palautordera, 6.

Caldes de Montubi

La societat Mecagem Caldes, 
SL, dedicada a la fabricació, 
instal·lació i muntatge de tot 
tipus de peces metàl·liques, 
els serveis integrals al disseny 
metàl·lic i la intervenció en el 
procés de fabricació i muntat·
ge de tot tipus de peces metàl·
liques, ha fet una ampliació 
de capital per valor de 20.000 
euros. El capital resultant 
subscrit queda ara fixat en 
23.000 euros. 

Les Franqueses del Vallès

La societat Cygyc Biocon, SL, 
dedicada a la síntesi, fabrica·
ció, manipulació, transforma·
ció i envasat de tota classe de 
productes químics i matèries, 
ha fet una ampliació de capital 
per valor de 31.333 euros. El 
capital resultant subscrit que·
da ara fixat en 91.333 euros.

Martorelles

La societat Barna Galicarn, 
SL, dedicada a la compraven·
da, elaboració, manipulació, 
transformació, exportació, 
importació, distribució de tota 
classe de carns i productes 
carnis, ha fet una ampliació 
de capital per valor de 200.000 

euros. El capital resultant 
subscrit queda ara fixat en 
203.000 euros.

Parets del Vallès

La societat Stahl Investment 
Spain. SL, dedicada a la ges·
tió i administració de valors 
representatius dels fons pro·
pis d’entitats no residents en 
territori espanyol, mitjançant 
la corresponent organització 
de mitjans materials i perso·
nals, etc., ha fet una ampliació 
de capital per valor de 1.300 
euros. El capital resultant 
subscrit queda ara fixat en 
10.300 euros.

Granollers

La societat Granollers Quími·
ca, SL dedicada a la fabricació, 
producció, comercialització, 
importació, exportació i venda 
de productes químics de tota 
classe, ha fet una ampliació de 
capital per valor de 1.000.000 
euros. El capital resultant 
subscrit queda ara fixat en 
1.003.500 euros.

Martorelles

La societat Gesacex, XL, dedi·
cada al lloguer de béns immo·
biliaris per compte propi, ha 
fet una ampliació de capital 
per valor de 85.752,42 euros. 
El capital resultant subscrit 
queda ara fixat en 115.803,03 
euros.

ACTUALITAT EMPRESARIAL
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Francesc Viñas posa en relleu el 
pes de la literatura a la Garriga

La Garriga

Teresa Terradas

El pes que la literatura té 
en la Garriga des del segle 
XIX fins a l’actualitat queda 
palès en el llibre que acaba 
de publicar Francesc Viñas, 
La Garriga i la literatura 
(Editorial Terra i Gent). És 
un llibre en format de dicci-
onari literari que recull les 
connexions que 42 escripto-
res i escriptors han tingut 
o encara tenen amb aquest 
municipi, ja sigui perquè hi 
han nascut, perquè hi han 
vingut a viure o perquè hi 
han passat temporades, i han 
deixat “una petjada amb la 
seva obra de creació o text 
literari d’aquesta estada a la 
Garriga”, segons explica l’au-
tor. El llibre s’havia de pre-
sentar fa uns dies als jardins 
de Can Barbey amb l’actuació 
del Cor Sarabanda i Jaume 
Arnella, però al final la pre-
sentació es va cancel·lar per 
la Covid-19.

El llibre presenta, en ordre 
alfabètic, els diferents autors. 
“Tots els he treballat de 
manera similar però tenint en 
compte les característiques 
de cadascun.” En cada apartat 
Viñas fa una introducció de 
la seva obra, explica el lligam 
que té amb la Garriga i pre-
senta un fragment de la seva 
obra, que té relació amb el 
municipi ja sigui de forma 
directa o indirecta. 

En aquest directori, explica, 
hi ha des de Núria Albó, “l’es-
criptora cabdal de la Garriga”, 
fins al periodista i escriptor 
Eugeni Xammar, passant per 
Isabel de Villamartin, “una 
escriptora del segle XIX 
que va passar temporades 
als primers balnearis que va 
haver-hi a la Garriga, i que 
va guanyar la primera Flor 
Natural dels Jocs Florals de 
Barcelona”. Segons l’autor, 
és una escriptora força des-
coneguda, però sobre la qual 
s’està treballant.

Sí que és conegut un altre 
dels escriptors que va pas-
sar algunes temporades a 
la Garriga, la darrera pocs 
dies abans de morir, el poeta 
Josep Carner, del qual ara se 
celebra el 50è aniversari de 
la seva mort. Va fer estades 
tant al Balneari Blancafort 
com a casa del polític 
Ildefons Suñol, creador de 
la Lliga. Carner va escriure 
diversos poemes relacionats 
amb la Garriga, i algun de 
dedicat a la filla i a una ami-
ga de Suñol. És “Cançó d’un 
doble amor”, que forma part 

del llibre Verger de les gala-
nies (1911), dedicat a la noia 
blanca i a la noia bruna. No 
cita els noms però es referia 
a la Tissy, i a la Pilar, filla 
de Suñol. Altres poemes de 
Carner relacionats amb la 
Garriga apareixen en altres 
llibres, com un de cartes 
adreçat a Maria Antònia Sal-
và, o en un volum del doctor 
en Filologia, Jaume Medina. 
Aquests poemes són més des-
coneguts.

“Aquests fets potser tam-
poc són gaire coneguts, per 
això he volgut donar a conèi-
xer aquestes personalitats 
literàries, amb una gran 
força creativa, i sense cap 
pretensió de ser una crítica 
literària, sinó un recopilatori 
d’escriptors per explicar qui 
són i l’obra que tenen relaci-
onada amb la Garriga.” 

Altres noms relacionats 
amb la Garriga són el del 
reconegut dramaturg Adrià 
Gual, que va passar-hi estades 
per curar-se d’una malaltia, 
primer al balneari i després 
en una casa. Hi va passar els 
anys de la Guerra Civil, als 
anys 30, fins que va morir. 
Durant la seva estada va diri-
gir alguna obra del Teatre 
de la Natura, explica Viñas.  
I va filmar part d’un film, 
dels primers que es van fer 
de la història del cinema. Va 
fer una versió d’El alcalde de 
Zalamea, en bona part filma-
da a Can Terrers i als boscos 
del voltant. “La seva presèn-
cia a la Garriga, de la qual 
parla a les seves memòries, va 
ser molt fructífera, sobretot 
a principis de segle.” També 
va dirigir algunes obres al 
Casino, com La Baldomina 
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Francesc Viñas amb el seu llibre, ‘La Garriga i la literatura’

Tres premiats en 
el concurs Escrits 
en confinament, 
a Granollers

Granollers

EL 9 NOU

La primera edició del con-
curs Escrits en confina-
ment, organitzat per Roca 
Umbert Fàbrica de les Arts 
de Granollers, ha acabat amb 
la presentació de 42 escrits 
al voltant del concepte “col-
lapse” i tres premiats. 
Els dos guanyadors en la 
categoria d’adults han estat 
Víctor Colomer, amb l’escrit 
Molt soroll per no res, i Oriol 
Font, amb el relat Pantalles, 
ens deien. El primer premi 
consta d’un abonament doble 
per tres espectacles dels 
equipaments que formen 
part d’Escena Gran, i el segon 
premi, d’un val de 50 euros 
per bescanviar per llibres o 
material d’una llibreria de 
Granollers.

En la categoria de joves, 
de 12 a 18 anys,  s’ha deci-
dit premiar només un dels 
escrits rebuts, i la guanya-
dora és Marina Riera amb 
Bogeria, que també s’empor-
ta 50 euros per gastar en una 
llibreria de Granollers.

El jurat d’aquesta primera 
edició estava format per l’es-
criptor granollerí Jordi Masó; 
la bibliotecària especialista 
en literatura infantil i juve-
nil Glòria Gorchs; la tècnica 
del Servei de Cultura de 
l’Ajuntament de Granollers, 
Anna Mas, i la periodista i 
cap de comunicació de Roca 
Umbert, Sílvia Giró.

Es presenta el 
mural ‘Esperança’ 
a Roca Umbert 
Granollers

Aquest dijous a les 8 del 
vespre s’inaugurarà la inter-
venció mural Esperança, que 
ha anat a càrrec dels artis-
tes Josep F. Margalef i Rice 
(Eduard Sacrest). Aquesta 
instal·lació es podrà visitar 
durant tot l’estiu. La propos-
ta vol reflectir l’impàs que 
transcorre entre la distància i 
la proximitat, que sovint són 
el motor dels nostres dubtes, 
la nostra consciència, la nos-
tra fe o les nostres ambicions.

Thermalia torna  
als horaris habituals
Caldes de Montbui

El Museu Thermalia de Cal-
des torna als horaris habitu-
als a partir de dimarts. Obrirà 
de dimarts a dissabtes d’11 
del matí a 2 del migdia, i de 
les 5 de la tarda a les 8 del 
vespre, i els diumenges i fes-
tius de les 11 del matí a les 2 
del migdia.

d’Àngel Guimèra o Eridon i 
Amina de Goethe. Aquesta 
última la va representar el 
Teatre Íntim, que ell havia 
fundat a Barcelona, al Casino 
als anys 30. L’any 1914 també 
va dirigir una obra d’Apel·les 
Mestre, La viola d’or, al Tea-
tre de la Natura.

El llibre recull altres noms 
destacats de la literatura 
catalana. És el cas de Josep 
Maria de Sagarra, que hi 
havia estat de jove, tal com ho 
escriu en les seves memòries, 
o Eugeni d’Ors, que va escriu-
re una obra íntegrament a 
la Garriga, Oceanografia del 
tedi. “No és una novel·la, són 
pensaments que publicava en 
la secció diària que tenia a La 
Veu de Catalunya.

Entre el grup d’escriptors 
que han anat a viure a la 
Garriga hi ha, per exemple, 
Anna Ballbona, procedent 
de Montmeló i guanyadora 
del darrer Premi Llibres 
Anagrama de Novel·la amb 
No soc aquí, Joan Franesc 
Delgado o Hermínia Mas, 
tots dos escriptors i impul-
sors de l’editorial Roure de 
Can Roca. Un altre nom que 
destaca Viñas és el de la tra-
ductora del rus Elena Vidal, 
amb obres traduïdes d’autors 
com Pushkin o Txèkhov. “Tot 
i que la seva obra no és garri-
guenca, sí que ha estat escri-
ta a la Garriga”, remarca l’au-
tor del llibre. Altres autors 
com Miquel Lluís Muntané 
hi passen els estius.

Promovent la literatura
La Garriga

T.T.

Francesc Viñas (la Garriga, 
1952) ha estat professor 
de literatura i director de 
l’Institut Manuel Raspall 
de Cardedeu, a més de regi-
dor de l’Ajuntament de la 
Garriga i director del servei 
de Cultura de l’Ajuntament 
de Granollers. Actualment 
col·labora com a redactor 

de les pàgines web de l’As-
sociació d’Escriptors en 
Llengua Catalana (AELC) i 
imparteix el curs ‘Literatu-
ra i arts’ de la Universitat 
Popular de Granollers-Bibli-
oteca Roca Umbert. Des del 
2012 condueix les sessions 
de ‘Llegir el teatre’ del Tea-
tre Nacional de Catalunya 
(TNC) a les biblioteques 
Núria Albó de la Garriga i 
Can Pedrals de Granollers.

L’autor vincula 42 escriptors amb el municipi en el llibre  ‘La Garriga i la literatura’
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Alguns dels dibuixos fets per Capella

L’Ametlla dibuixada

L’Ametlla del Vallès

T.T.

Les setmanes de confina-
ment total van portar Oriol 
Capella, veí de l’Ametlla afi-
cionat a l’art, a impulsar una 
acció artística que va abocar 
a les xarxes, concretament 
al Facebook de “No ets de 
l’Ametlla si...”. Aquesta acció 
va consistir a penjar diàri-
ament, durant 34 dies, un 
dibuix sobre el poble (masies, 
establiments...), fet amb tin-
ta xina, per donar-li un toc 
d’antiguitat. “Aquesta acció 
va crear un feedback emoci-
onal molt important amb la 
gent, amb moltes respostes 
per part seva sobre el lloc que 
era, quins records en tenien, 

Namima 
presenta ‘Ens 
endurem el vent’ 
a Roca Umbert

Granollers

EL 9 NOU

Namina, l’alter ego de Natàlia 
Miró do Nascimento, pro-
tagonitzarà aquest dijous 
a les 9 del vespre el primer 
Concert a la Fresca a Roca 
Umbert Fàbrica de les Arts 
de Granollers. La cantant i 
compositora presentarà el 
seu tercer treball, l’EP Ens 
endurem el vent (2019), amb 
el qual ha iniciat un nou camí 
amb la col·laboració d’Edi-
cions Tremendes i Segell 
Microscopi, editant un llibre-
disc amb poesies, lletres de 
cançons i il·lustracions, tot 
d’autoria pròpia. Abans del 
confinament ja havia presen-
tat aquest nou repertori en 
diversos llocs com el Festival 
Essències de Montblanc o al 
Jamboree de Barcelona, en 
format duet al costat de Xevi 
Matamala.

Namina va començar a 
construir cançons de manera 
autodidacta amb 13 anys. 
Dos anys després va formar 
el seu primer projecte i des 
de llavors no ha parat de 
tocar i cantar en directe. Ja 
té més de 20 anys de trajec-
tòria que li han donat les 
eines per vehicular la inter-
pretació musica, amb veu 
pròpia. És una artista tasta-
olletes i amb moltes inquie-
tuds creatives amb l’objectiu 
d’expressar i comunicar, 
sempre a través d’una músi-
ca i unes lletres que traspu-
en sensibilitat.

Oriol Capella ha fet lesil·lustracions amb tinta xina

les seves vivències...” Capella 
parla d’una cosa totalment 
espontània, però que al final 
s’ho va prendre com una 
meditació diària. La iniciati-
va va ser molt ben rebuda pel 
públic, que es podia baixar 
els dibuixos, imprimir-los i 
col·leccionar-los si volien.  
“Per a mi no deixa de ser una 
acció artística amb la tècnica 
del dibuix que he unit a les 
xarxes socials, amb una frase 
per a cada dibuix.”

Aquest projecte, que ja va 
tancar fa uns dies, continua 
ara amb una altra de sem-
blant sobre el Camí de Sant 
Jaume, consistent també en 
il·lustracions que fa cada 
dia i que pensa en diverses 
pàgines de Facebook rela-
cionades amb el Camino, 
com Camino de Santiago, 
Peregrinos de Santiago o El 
camino francés, que és preci-
sament el que fa. En aquests 
moments ja porta més de 20 
dibuixos.

Oriol Capella és marxant 
als mercats de Granollers, la 
Garriga i Centelles, i té una 
empresa on line de venda de 
roba de ioga. Paral·lelament, 
s’ha dedicat a la pintura, que 
assegura que és totalment 
diferent: “Acostumo a pintar 
coses més estranyes.” Ha 
col·laborat amb la iniciativa 
de Parelles Artístiques, i 
també amb un fanzine d’art. 
De fet, a casa seva sempre hi 
ha hagut tradició de pintar i 
dibuixar. El seu pare, Jaume 
Capella, va ser pastisser però 
també mestre pintor.

Els autors tornen  
a les llibreries

Mollet del Vallès L’activitat ja fa 
unes setmanes que ha tornat a les 
llibreries, i de mica en mica també 
ho fan els autors per promocionar i 

presentar els seus llibres. Divendres 
al migdia, l’escriptor d’origen gironí 
Rafel Nadal va ser a L’Illa de Mollet, 
al costat del llibreter Carles Peña, 
per signar exemplars del seu darrer 
llibre, Mar d’estiu, una aproximació 
sentimental al Mediterrani
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Concert final dels alumnes de 
l’EMM Joan Valls de Caldes 
Caldes de Montbui L’Escola 
Municipal de Música Joan Valls de 
Caldes de Montbui va tancar el curs 
aquest divendres amb un concert 

virtual de l’alumnat. Ha estat el 
punt final a unes setmanes en què 
el curs s’ha hagut de fer on line, i 
sense poder fer música plegats. Així, 
es van fer classes d’instrument per 
videocoferència, i també es van enviar 
propostes musicals, vídeos o jocs.

Oriol Capella va penjar durant el confinament total un dibuix cada dia al Facebook
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Els actes de Sant Joan van començar amb el pregó virtual de la colla infantil dels Diables, emès divendres per Youtube

Només per a
subscriptors i socis

Al facilitar les vostres dades accepteu 
expressament la política de privacitat

de Premsa d’Osona, SA, que podeu consultar a 
www.el9nou.cat

Feu la vostra reserva trucant al 93 889 49 49 o bé entrant a
el9club.cat, aboneu l’import i en menys d’una setmana rebreu el producte a casa

Es pot reservar fins al 26-06-2020 inclòs

Cassola paella 
elèctrica 

PE 638, 38 cm
2000W

Fregidora

30647 de 2 litres
Per només

29
Inclou enviament 

a domicili

Per només
55

Inclou enviament 
a domicili
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un moment de l’espectacle ‘Cabaret show’, divendres. les localitats estaven convenientment separades i només l’amenaça de pluja va impedir el ple total

La primera festa amb públic

Montornès del Vallès

R.S.

Tres mesos després, els 
actes amb públic han tornat 
a Montornès. Amb motiu 
de les festes de Sant Joan, 
l’Ajuntament va preparar 
un programa amb algunes 
activitats presencials, con-
centrades al pati de l’escola 
Marinada. Per assistir-hi 
calia reservar localitat i a 
l’entrada hi havia un control 
d’aforament. L’experiència 
ha estat un èxit i serveix als 
responsables municipals de 
model de funcionament per 
al futur immediat.

La proposta era una com-
binació d’actes virtuals i 
presencials, i aquests darrers 

retransmesos en directe per 
diverses plataformes (Vallès 
Visió, Youtube...) perquè 
també es poguessin gaudir 
des de casa. El programa va 
començar divendres amb 
el pregó virtual, a càrrec de 
la Colla Infantil del Ball de 
Diables i Drac de Montornès, 
que enguany fa 25 anys. El 
pregó, gravat uns dies abans, 
es va emetre pel canal de 
Youtube de l’Ajuntament. 

Control D’ASSiStènCiA

El mateix dia hi va haver el 
primer acte presencial, l’es-
pectacle de varietats Cabaret 
Show. Tenia un aforament de 
110 persones i es van exhau-
rir les localitats, tot i que una 
vintena d’espectadors no hi 
van assistir per l’amenaça 
de pluja. El públic havia de 
reservar seient en un dels 
dos punts d’informació del 
municipi: allà se’ls assignava 
un espai a la zona de seients, 
en funció de si eren una, 
dues o més persones, i se’ls 
donava una hora per arribar 
al recinte per evitar aglome-
racions; es van disposar dos 
accessos a l’escola per afavo-
rir encara més la distància 
social a l’hora d’entrar. A la 
porta, els assistents s’havien 
de posar gel hidroalcohòlic 
a les mans i una persona els 
acompanyava als seients 
que tenien assignats. Com 
que la manera com estaven 
agrupades les persones del 
públic era diferent en cada 
espectacle, cada vegada calia 
reordenar els seients.

Organitzadors, públic i 
artistes van aplaudir l’ex-
periència: “La gent estava 
molt contenta que tornés a 
haver-hi oferta d’activitats, 
que es tornessin a fer coses. 
Nosaltres teníem el dubte de 
com respondria la gent, però 
ha estat molt bé. Els artistes 
també estaven molt contents 
perquè eren de les primeres 
actuacions que podien fer. A 
l’estiu a Montornès no para-
rem. Això ha estat una bona 
prova de foc”, comenta la 
regidora de Cultura, Merce-
des Jiménez.

Montornès fa les primeres proves d’actes amb públic, amb reserva prèvia  
de localitat i control d’accés, aprofitant les prèvies de la festa de Sant Joan
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Joan Joher, propietari de la botiga, aquest dissabte a l’entrada de l’establiment. El rètol parla de tancament per jubilació, però els motius reals van més enllà

La històrica Tenda Verda de Mollet ha de tancar, afectada per un pla urbanístic

Espurnes que s’apaguen

Mollet del Vallès

R.S.

“Tanquem perquè ens fan 
fora. No només de la botiga, 
sinó de casa nostra.” Així 
de contundent es mostra 
Joan Joher quan parla dels 
motius que han provocat el 
tancament de la Tenda Verda, 
negoci de pirotècnia històric 
del carrer Berenguer III de 
Mollet, que ha dit adéu abans 

del previst, i per motius que 
van més enllà del “Tancat per 
jubilació” que resa el rètol 
que hi ha a la porta. 

No és cap mentida: Joan 
Joher, de 68 anys, i la seva 
dona, Marga Prenafeta, s’han 
jubilat de la botiga. Però ho 
han fet perquè la promoció 
urbanística a Can Fàbregas 
els hi ha forçat. “Aquest pla 
fa una dècada que s’arrosse-
ga i el març de l’any passat 

els propietaris ens vam 
reunir amb la promotora, 
Metrovacesa i l’Ajuntament. 
L’empresa ens va oferir dos 
pisos i l’Ajuntament ens va 
assegurar que vetllaria pels 
nostres drets; però a l’octu-
bre ens van dir que només 
ens oferien un pis. I ningú ha 
mogut un dit per nosaltres. 
Jo vaig néixer en aquesta 
casa i, a més de la botiga, hi 
ha el meu habitatge i el d’un 

fill meu.” Tot i que encara 
falta temps per l’execució 
del pla, l’exigència de fer 
una inversió en seguretat 
a la botiga per complir les 
noves normatives ha portat 
els propietaris a tancar. “Per 
què hem d’invertir en unes 
millores si d’aquí a un any o 
dos la botiga anirà a terra?”, 
diu Joher.

D’aquesta forma abrupta 
acaba la història d’un esta-

bliment que van obrir els 
pares de Joher fa més de 
50 anys, inicialment com a 
botiga de queviures i produc-
tes diversos. “El meu pare 
repartia farina amb el camió 
a Barcelona i un dia va veure 
que algú venia pirotècnia, i 
va pensar a vendre’n també a 
la botiga.” 

REFERENT A LA COMARCA

De mica en mica, la piro-
tècnia es va anar convertint 
en l’activitat única d’una 
botiga que en l’últim mig 
segle ha estat punt de refe-
rència inevitable cada Sant 
Joan a Mollet. Joan Joher 
hi treballa des que tenia 15 
anys. “Recordo vendre trons 
i cebetes a granel. La botiga 
era molt coneguda a la ciutat 
i comarca, en part perquè és 
en un lloc molt de pas i prop 
de l’estació. I com que el meu 
pare anys enrere l’havia pin-
tat de verd, tothom la conei-
xia com la Tenda verda.à 

Joher explica que per Sant 
Joan s’havien arribat a fer 
cues de 100 metres a la porta. 
“És una botiga molt emble-
màtica i hi ha gent que té 30 
anys que m’explica que el seu 
pare ja els portava quan eren 
petits a comprar petards. 
Jo crec que el que ens feia 
diferents és que invertíem 
el temps que fos necessari 
explicant als clients què feia 
aquest petard o aquest altre, 
com s’havien de fer servir, 
quines precaucions prendre, 
etc.” 

Joan Joher treballava en 
la seva empresa de materi-
als de construcció i només 
obria la botiga de petards per 
Sant Joan. I ara els seus fills 
tenien interès a continuar-la, 
però no serà possible.

L’himne del CF Lliçà 
de Vall, votat el millor 
del futbol català  
de la temporada

Lliçà de Vall

L’himne del CF Lliçà de 
Vall, escrit el 2018 per Toni 
Garcia, del grup El Pequeño 
Observatorio, ha estat el gua-
nyador de la cinquena edició 
del Concurs d’Himnes del 
Futbol Català, impulsat per 
la secció Melic del futbol del 
programa esportiu Tot Gira, 
de Catalunya Ràdio. L’himne 
vallesà, que ja va ser el més 
votat per l’audiència el mes 
de maig, va imposar-se a la 
final amb 17 punts, seguit 
pel Vendrell amb 14 i pel CFS 
l’Eixample, amb 11. El primer 
lloc va estar molt ajustat i 
no es va decidir fins l’última 
votació del jurat, que, amb 
15-13 al marcador favorable 
al Lliçà de Vall, havia d’ator-
gar dos punts. Finalment, 
van ser per al club de la Vall 
del Tenes, que va certificar 
d’aquesta manera el triomf.

Parets del Vallès

EL 9 NOU

Els Ajuntaments de Parets 
i Caldes han decidit prohi-
bir les fogueres durant la 
revetlla de Sant Joan, aquest 
dimarts. Les decisions s’han 
pres seguint les recomana-
cions d’instàncies com la 
Direcció General d’Emer-
gències de la Generalitat o la 
Direcció General de Protec-
ció Civil. 

A Parets, per tant, no es 
farà la foguera habitual del 
mirador de Gallecs, que que-
darà delimitat amb tanques 
per evitar l’abocament de 
fustes i mobles vells. D’altra 
banda, sí que s’autoritza la 
venda de petards. Aquesta 
setmana, l’alcalde i regidor 

de Seguretat Ciutadana, 
Jordi Seguer, l’inspector en 
cap de la Policia Local, Joan 
Pérez, i el cap de Protecció 
Civil, Pepe Méndez, s’han 
reunit per preparar tot el 
dispositiu de seguretat per 
la revetlla amb l’objectiu de 
tenir presència en tots els 
barris i controlar possibles 
incidents. El dispositiu el for-
maran set agents de la policia 
local amb tres vehicles i vuit 

voluntaris de l’associació de 
Protecció Civil. “Tot i que 
no autoritzem la celebració 
de fogueres, en canvi sí que 
permetrem sopars de carrer a 
la via pública sempre que es 
congreguin un màxim de 20 
persones mantenint les dis-
tàncies necessàries. Volem 
que la revetlla d’enguany 
sigui al més cívica possi-
ble”, comentava l’alcalde de 
Parets, Jordi Seguer.

D’altra banda, a Caldes la 
prohibició s’estén també a 
les celebracions de revetlles 
en espais públics o equipa-
ments municipals. El con-
sistori calderí s’afegeix a la 
recomanació de Protecció 
Civil de promocionar un Sant 
Joan de caire familiar i amb 
grups reduïts.

Les Guilles 
encendran el cim 
del Tagamanent la 
nit de Sant Joan

Tagamanent

L’associació esportiva Les 
Guilles, il·luminarà el turó 
de Tagamanent aquest 
dimarts al vespre –vigília de 
Sant Joan– fins passada la 
mitjanit, com a homenatge a 
les persones que han lluitat 
contra la pandèmia. L’acte 
serà un complement especial 
a la portada de la Flama del 
Canigó als pobles de Figaró 
i Tagamanent, que cada any 
corre a càrrec de l’entitat, 
i no s’hi podrà assistir pre-
sencialment. Per això, Les 
Guilles animen la població a 
buscar un punt des d’on es 
vegi el cim del Tagamanent 
per contemplar-lo il·luminat. 
A més, l’associació insta la 
ciutadania a encendre una 
espelma al balcó per retre 
homenatge a les víctimes i 
afectats per la crisi sanitària 
i també als presos i exiliats. 

Caldes no autoritza revetlles en espais públics i equipaments

Parets i Caldes prohibeixen 
les fogueres de Sant Joan

Parets prepara 
un dispositiu de 
seguretat amb 
policia local i 

Protecció Civil 
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El Fraikin i el KH-7 ja han tancat 
els seus equips per a la propera 
temporada, mantenint gran part 
dels seus blocs i reduint el nom-

bre d’efectius però amb quatre i 
tres incorporacions respectiva-
ment amb què esperen entrar al 
selecte grup dels cinc primers. 

El Fraikin Granollers, 
una plantilla escassa però 
amb qualitat abundant 
Només 15 jugadors conformen un conjunt vallesà ple de talent  

Antonio Rama,  que viurà la quarta temporada com a entrenador del Fraikin, tindrà una plantilla curta però molt versàtil 

Chema Márquez

Posició

Central 

Edat

23 anys

Alçada 

1,87 metres

Pes

94 quilos

Club de procedència

Quabit Guadalajara

Esteban Salinas

Posició

Pivot

Edat

28 anys

Alçada 

1,80 metres

Pes

86 quilos

Club de procedència

Bidasoa Irún 

Granollers

Toni Canyameras

El Fraikin BM Granollers 
s’haurà d’enfrontar a l’es-
cassetat de jugadors aquesta 
pròxima temporada però la 
qualitat en abundància inun-
darà una plantilla rica en 
recursos tot i haver-se tan-
cat amb només 15 jugadors 
pels 17 que hi havia l’any 
passat. “Ens hauria agradat 
fitxar un lateral dret però 
la crisi del coronavirus no 
ens ho ha permès”, admet 
Antonio Rama, l’entrenador 
d’un Fraikin que tindrà Álex 
Márquez com a únic lateral 
dret. Tot i així, la sequera 
econòmica provocada per la 
Covid-19 –la pluja d’ingres-
sos que el club recull amb 
tornejos com la Granollers 
Cup no s’ha donat aquest 
any–, no ha impedit que la 
collita al mercat de fitxatges 
hagi estat més que profitosa. 
Les arribades dels pivots 
Esteban Salinas i Oriol Rey 
i el central Chema Márquez 

–dues vegades màxim goleja-
dor de la Lliga Asobal–, més 
l’esperat retorn del lateral 
esquerre Antonio García 
reguen d’entusiasme el 
Palau, ja que Granollers s’ha-
via quedat eixuta d’il·lusió 
tot eixugant-se els plors pels 
que han marxat. Sobretot, 
la baixa del pivot Adrià 
Figueras, infinit a la pista 
en els sis anys que ha estat 
al Fraikin, i el jove central 
Ian Tarrafeta, un diamant ja 
polit. El pivot Ivan Popovic, 
els laterals esquerres Nicolás 
Bonanno i Drasko Nenadic i 
el lateral dret Oswaldo Dos 
Santos completen la llista 
de baixes. Tot i així, els que 
es queden més els que han 
vingut acumulen suficient 
talent per captivar el Palau: 
Marc Guàrdia (26 anys) i Pol 
Sastre (28) com a porters; 
Pol Valera (21), Borja Lan-
cina (27), Chema Márquez 
(23) i Jan Gurri  (18) com a 
centrals; Antonio García (36) 
i Marc García (35) com a 
laterals esquerres; Álex Már-

quez (25), com a únic lateral 
dret; els extrems esquerres 
Adrià Martínez (22) i Edgar 
Pérez (26),;els extrems drets 
Sergi Franco (21) i Mama-
dou Gassama (26) i els pivots 
Esteban Salinas (28) i Oriol 
Rey (26). “La plantilla és 
curta però tenim jugadors 
molt versàtils i gent de la 
primera línia com l’Antonio, 
el Pol i el Chema poden actu-
ar al lateral dret. Estic molt 
content amb l’equip que 
tindrem, hi ha una barreja 
interessant de jugadors joves 
i de més contrastats [la mit-
jana d’edat és de 25,8 anys]. 
Els fitxatges ens aportaran 
molt i, per sort, tres d’ells 
–Salinas, Chema i Antonio–, 
ja els teníem tancats abans 
del confinament, que no ens 
ha afectat en el capítol de 
renovacions. El 80% ja esta-
ven fetes”, explica  Rama, 
que assegura que la situació 
del coronavirus no ha influït 
en la baixa de Tarrafeta. “Al 
desembre ja sabíem que mar-
xaria”, afirma Antonio Rama. 

Janna Sobrepera

Posició

Lat. esquerra

Edat

20 anys

Alçada 

1,80 metres

Pes

74 quilos

Club de procedència

Nantes

Jana Castañera

Posició

Central

Edat

26 anys

Alçada 

1, 71 metres

Pes

64 quilos

Club de procedència

CH Gavà

Un KH-7 que es deixa guiar de 
nou per la joventut i la gosadia 
Granollers

T.C. 

Al KH-7 les joves ostenten 
la majoria absoluta. Robert 
Cuesta, ferm i convençut 
militant del poder de la 
joventut, un discurs que ha 
radicalitzat encara més per la 
pròxima temporada. Veient 
la manera com les seves van 
revolucionar Europa l’any 
passat arribant a semifinals 
d’una Challenge Cup que va 
cancel·lar el coronavirus, no 
té per què de deixar de fer-
ho. Les tres jugadores que 
s’han unit a la causa –cap 
passa dels 20 anys–, més les 
quatre baixes han rejovenit 
encara més una plantilla en 
què la mitjana d’edat ha bai-
xat de 22,06 a 20,8 anys. Amb 
la marxa de la lateral dreta 
Cecilia Monteiro, de 31 anys, 

ja no queden jugadores que 
arribin a la trentena. De fet, 
cap integrant del bloc arriba 
a 25 anys, ja que Mireia Tor-
ras i Giulia Guarieiro, amb 
només 24, són les veteranes 
de la plantilla. La primera 
línia Gabi Romero (24 anys), 
l’extrem esquerra Ona Vila 
(20) i la lateral esquerra Jes-
sie Lepère (24), han estat la 
resta de baixes, compensades 
amb l’arribada de la lateral 
esquerra Janna Sobrepera 
(20) la central Jana Castañe-
ra (19) i la primera línia Lea 
Kofler (19). Així, Cuesta, que 
dirigirà el KH-7 per quarta 
temporada consecutiva, dis-
posarà de 15 jugadores que 
posaran nom al jove i fresc 
talent que emana d’aquesta 
plantilla: les porteres Nicole 
Wiggins (19) i Marta Mera 
(20); les centrals Mireia Tor-

ras (24), Martina Capdevila 
(18), Jana Castañera, i Lea 
Kofler; la lateral dreta Lora 
Sarandeva (23); les laterals 
esquerres Elene Vázquez 
(21), Giulia Guarieiro (24) i 
Janna Sobrepera; les extrems 
dretes Ben Chayhab (20) i 
Ana González (22); l’extrem 
esquerra Ona Vegué (21), 
i les pivots Kaba Gassama 
(22) i Carmen Prelchi (20). 
Cuesta no ha pogut quedar 
més satisfet amb l’equip 
final. “Estic molt content 
amb l’equip que tindrem, 
mantenim el bloc i continu-
em apostant per la joventut 
incorporant jugadores que 
ens aportaran moltíssim. 
Sobrepera ens donarà tir 
exterior i joc amb la pivot, 
Castañera rapidesa i solidesa 
defensiva i Kolfer versatili-
tat i verticalitat”, assegura el 

tècnic d’un KH-7 que tindrà 
un bloc més curt en passar de 
16 a 15 efectius. “La situació 
de la pandèmia ha afectat la 
confecció de la plantilla però 
la manera com ho ha fet són 
temes interns”, assenyala 
l’entrenador de Montornès, 
amb l’esperança que la Fede-
ració Europea els torni el que 

el coronavirus els va pren-
dre amb la suspensió de la 
Challenge Cup. “Tant de bo 
que l’EHF ens doni invitació 
per jugar competició europea 
aquest any. Si no, ens centra-
rem en la Lliga i la Copa amb 
l’objectiu de ser millors cada 
dia”, assegura Cuesta, que 
acollint-se a la prudència, 

LES ALTES DEL FRAIKIN GRANOLLERS

LES ALTES DEL KH-7 GRANOLLERS
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El Ramassà, en el partit que va jugar l’any passat al viatge solidari de Costa d’Ivori contra l’Africa Sports d’Abidjan
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Antonio Rama,  que viurà la quarta temporada com a entrenador del Fraikin, tindrà una plantilla curta però molt versàtil 

Antonio García

Posició

Lat. esquerre

Edat

36 anys

Alçada 

1,90 metres

Pes

97 quilos

Club de procedència

Nantes

“La competència 
que hi ha per 
anar a Europa  
és molt gran”
Granollers

Amb una plantilla amb 
grans dosis de qualitat, la 
pregunta és clara: Lluitarà 
el Fraikin per anar a Euro-
pa després d’absentar-se’n 
dues temporades? Rama 
respon: “Volem tornar-hi 
però la competència, amb 
equips com Cuenca i Irun, 
és molt gran. Serà clau 
guanyar els partits direc-
tes contra ells”, assegura 
l’entrenador, que tornarà 
a tenir David Ginesta com 
a segon. El club no ha 
desvelat encara la resta 
del cos tècnic, que aquest 
any ha tingut com a altres 
integrants Jordi Boixade-
ras (delegat), Pedro García 
(preparador de porters), 
Sergi Lluís (fisioterapeu-
ta) i Joan Vives (metge). 

Oriol Rey

Posició

Pivot

Edat

26 anys

Alçada 

1,90 metres

Pes

95 quilos

Club de procedència

Aix en Provence 

Lea Kofler 

Posició

Pivot

Edat

26 anys

Alçada 

1,71 metres

Pes

59 quilos

Club de procedència

BM Salud Tenerife 

prefereix no parlar de metes 
competitives concretes, 
almenys de cara a l’exterior. 
El que sí que descobreix el 
tècnic és l’estil que lluirà 
sobre la pista un KH-7 que 
l’any passat va enlluernar 
molts equips amb un hand-
bol a la velocitat de la llum, 
imprevisible i versàtil amb 

què l’equip volava tant al 
contraatac com en les ofen-
sives estàtiques. Un handbol 
que no girava entorn a una 
sola jugadora, de manera 
que els adversaris, envaïts 
de confusió, no sabien qui 
eclipsar. “Els fitxatges ens 
permetran fer petites modi-
ficacions en el nostre estil de 
joc. M’agradaria poder córrer 
encara més i millorar detalls 
de certs aspectes del joc. Per 
exemple, una de les facetes 
que tenim pendents és millo-
rar en el moment de reple-
gar, ser més ràpides quan 
haguem de fer-ho”, analitza 
Robert Cuesta. 

A part del montornes-
enc, la resta de cos tècnic 
d’aquest darrer any l’han 
integrat Jessica Bonilla com a 
ajudant d’entrenador, Vicen-
te Álamo com a preparador 
de porteres, Hirotaka Suzuki 
com a fisioterapeuta i Joan 
Vives com a metge. El BM 
Granollers, però, encara no 
ha confirmat de manera ofi-
cial qui acompanyarà Cuesta 
a la banqueta del KH-7. 

El Ramassà, primer club 
esportiu de l’Estat que és ONG 
L’entitat va adquirir la condició de manera oficial la setmana passada

Les Franqueses del Vallès

T.C. 

L’Associació Esportiva 
Ramassà, club de futbol de 
Quarta Catalana que desen-
volupa projectes solidaris 
a l’Àfrica des del 2014, s’ha 
convertit en el primer club 
esportiu de l’Estat que esde-
vé ONGD (Organització No 
Governamental per al Des-
envolupament). L’entitat 
va adquirir la condició de 
manera oficial la setmana 
passada després de rebre 

l’aprovació final al registre 
de l’Agència Catalana de 
Cooperació per al Desenvo-
lupament. D’aquesta manera, 
el Ramassà, que ja actuava 
com a club ambaixador de les 
Nacions Unides, creix encara 
més com a entitat solidària. 
El coordinador del club, Jordi 
Grivé, analitza què com-
portarà aquesta conversió a 
ONG: “Ens fa il·lusió ser el 
primer club esportiu de l’Es-
tat en convertir-se en ONG. 
La Generalitat ens va animar 
a fer aquest pas i amb aques-

ta condició podrem optar a 
subvencions pels projectes i 
oferir certificat de donació 
a les empreses que ens fan 
donacions a mode de rebut. 
També ens exigirà rigor en la 
documentació que haurem 
d’entregar a les instituci-
ons per justificar la nostra 
obra però això no ens ve de 
nou perquè ja ho fèiem”, 
explica Grivé. El jugador del 
Ramassà, Marc Larripa, serà 
el director de la secció de 
l’ONG. La seva funció serà 
coordinar els projectes. 

El nou calendari de 
Superbike confirma la prova 
del Circuit del 20 de setembre 

Montmeló 

EL 9 NOU 

El Mundial de Superbike va 
fer públic divendres el nou 
calendari de la temporada, i 
confirma la prova del Circuit 
de Barcelona-Catalunya per 
les dates previstes: del 18 al 
20 setembre. Es tracta de la 
primera vegada que l’autò-
drom de Montmeló alberga 
el Campionat del món de 
Superbike, un debut que tot i 
així haurà de ser sense espec-
tadors a les graderies. 

La competició va aconse-
guir disputar la primera pro-
va de la temporada al circuit 
de Phillip Island (Austràlia) 
l’1 de març, just abans que 
esclatés la pandèmia a escala 
mundial, i es reprendrà el 
2 d’agost a Jerez. El traçat 

andalús rebrà la primera de 
les curses d’un nou calendari 
que, per ara, té sis proves 
confirmades: a més de Jerez, 
Portugal (9 d’agost), Motor-
Land Aragó (30 d’agost i 6 de 
setembre), Montmeló (20 de 
setembre) i França (4 d’octu-
bre). Queden per confirmar 
les curses de l’Argentina, 
(11 d’octubre) i Itàlia (8 de 
novembre), mentre que enca-
rà no se sap què succeirà amb 
les del Regne Unit, els Països 
Baixos i Qatar. Les Superbike 
precediran l’arribada al Cir-
cuit de MotoGP, que es pro-
duirà just el cap de setmana 
següent. La diferència bàsica 
entre Superbike i MotoGP és 
que les primeres són motos 
adaptades per competir i les 
segones motos fabricades 
exclusivament per a curses. 

El CF Mollet  
dona 2.000 euros  
a Càritas  
i a la Creu Roja 

Mollet del Vallès

El CF Mollet UE ha donat 
1.000 euros a Càritas i uns 
altres 1.000 a la Creu Roja 
destinats a pal·liar els efec-
tes de la pandèmia en els 
col·lectius més vulnerables 
de Mollet. L’objectiu de la 
recaptació, reunida amb les 
aportacions de la junta direc-
tiva, és comprar aliments per 
aquestes famílies que estan 
patint més les conseqüències 
de la crisi. Aquesta donació 
s’afegeix als 900 euros que  
anteriorment va lliurar la 
junta del club a Càritas per al 
Banc dels Aliments. A l’acte 
d’entrega dels diners, dut a 
terme el dimarts passat, 16 
de juny, al camp de futbol 
Germans Gonzalvo, hi van 
assistir representants del 
Mollet, de l’Ajuntament de 
Mollet i també de Càritas i 
de Creu Roja. 

LES ALTES DEL FRAIKIN GRANOLLERS

LES ALTES DEL KH-7 GRANOLLERS
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Els sortejos sempre es faran a les 10 del matí del dia del sorteig.
Les seves dades personals seran tractades per Premsa d’Osona, SA i CATVL 97, SLU (conjuntament i en endavant, EL 9 NOU) amb la finalitat de fer-lo participar en els sorteigs. Les dades personals, així com imatges i veu, 
poden ser utilitzades mitjançant els canals audiovisuals del Grup (premsa, ràdio, televisió, internet…) utilitzant els formats i mitjans previstos en cada cas amb finalitats periodístiques. Pot consultar informació addicional 
sobre els seus drets de protecció de dades a www.el9nou.cat.

Oferta
subscriptors

2x1 presentant el carnet a recepció.
Oferta vàlida fins al 30-09-2020.

Aventura

prèvia reserva al 626 79 93 35 o info@selvaventura.com - www.selvaventura.com

Circuit acrobàtic entre arbres de 
gran altura, pujareu per xarxes 
i escales de corda, passareu a 

través de ponts penjants i túnels, 
fareu equilibris i baixareu per 

grans lianes i tirolines.

Coll de Ravell s/n · ARBÚCIES

2x1 en Circuit acrobàtic 
Esquirol o Guineu

Oferta
subscriptors

2x1 Presentant el carnet
a la granja.

Visites
guiades

Visites guiades a una granja de 
vaques de llet per a totes les edats

amb obsequi d’un tastet de llet amb xocolata

www.granjacalrei.com
Mas Cal Rei - Santa Eugènia de Berga - Tel. 606 35 08 73 - 669 44 83 01

(cal concertar cita per les visites)

Oferta
subscriptors

Participeu en el sorteig d’entrades gratuïtes vàlides 
del 26 al 29 de juny.
Entreu a: www.el9nou.cat Sorteig: 23-6-20.

Cinema

www.cinealhambra.com

Oferta
subscriptors

2x1 presentant el carnet a recepció. Esport

GuiEs dE
muntanya
i barrancs
ama dabLam

tel. 615 23 34 42
www.guiesamadablam.com

guiesamadablam@hotmail.es
Preu: 50 

Oferta
subscriptors

Per a més informació, truqueu al 93 846 47 27 
o entreu a: www.pblaus.com

Serveis

pàrquings a granollers
auDiTori C. Ponent, 41 

esColapi blau Av. Sant Esteve s/n 

Corona C. Sant Josep de Calassanç. 19

esTaCiÓ aTenea
Ptge. Álvarez de Castro, Pg. Cristòfol Colom, 21

4

els subscriptors que es 
facin ClienTs blaus
tindran 1 mes
d’aparcament gratuït
(a escollir el mes)
i la resta de l’any
tarifa a meitat
de preu
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PUBLICITAT

Residència assistida
Centre de dia

Estades temporals
Ronda del Carril, 63 - (Cantonada ctra. Samalús)

Tel. i fax 93 871 75 07 - 08530 LA GARRIGA
www.canjordan.com

e-mail: canjordan@canjordan.com
Al costat d’estació RENFE

Centre col·laborador de la
Generalitat de Catalunya

L’Ametlla del Vallès
Camí Puig-graciós, 1 (davant l’església)

Tel. 93 843 00 71 - www.milletpark.com

gUIA mèdICA

PETITS ANUNCIS

93 860 30 20

(Horari de 10 a 13h i de 16 a 19h, de dilluns a divendres)

ENTREU I D
ESCOBRIU

LES OFERTES DEL CLUB

Al facilitar les vostres dades accepteu expressament la política de privacitat de 
Premsa d’Osona, SA, que podeu consultar a www.el9nou.cat

Si voleu ser-hi, truqueu al
93 860 30 20

Lloguers

Llogo planta baixa a Sant 
Antoni de Calonge. 2a línia de 
mar, 25m de la platja, 3 habita-
cions, cuina independent, ben 
equipat, petita terrassa, per tem-
porada d’estiu. 4.300  Tel. 616
85 43 10.

gUIA ServeIS

Pa i coques d’elaboració pròpia

PeTITS ANUNCIS

Si voleu
anunciar-vos en
aquesta secció
truqueu al
93 860 30 20

AGENDA 

Dilluns 22

La Garriga. Omplim la 
Garriga de colors i diversitat. 
Punt lila mòbil. Organitza 
l’Ajuntament. Pel poble. 
17.00.

Granollers. La vida abans 
que el patriarcat. Canviem 
els balcons per les places, 
vine i visualitza la lluita 
feminista. Plaça de la 
Porxada. 20.00.

Lliçà de Vall. Campanya de 
donació de sang. Casal de 
Joves El Kaliu. De 09.30 a 
14.30, i de 17.00 a 21.00. 

Montornès del Vallès. Festa 
de Sant Joan. XI Recital de 
Poesia Bernardo López, amb 
la participació de persones 
del veïnat de Montornès. 
Porxada del pati de l’escola 
Marinada. 20.00.

Dimarts 23

Figaró. Festa de Sant 
Joan. Arribada de la 
flama i rebuda a la plaça 
Anna Bosch. Entrega de 
la flama als representants 
de l’Ajuntament. Lectura 
del manifest de la Festa 
Nacionals dels Països 
Catalans. Repartiment de 
coca i vi bo. 20.15.

La Garriga. Festa de Sant 
Joan. Arribada de  la Flama 
del Canigó a la plaça de 
Can Caralt, on el Front 
Diabòlic llançarà dos coets 

que marcaran l’inici de la 
marxa. Després, recorregut 
per diversos carrers fins 
la tornada a la plaça, on el 
Front Diabòlic llançarà dos 
coets més. Organitza Centre 
Excursionista Garriguenc. 
20.00.

Granollers. Vídeo-taller: 
Jazzsteps, a càrrec de Xavi 
Ramos. Disponible al 
Facebook i al canal Youtube 
dels Centres Cívics de 
Granollers 12.00.

Martorelles. Festa de 
Sant Joan. Arribada de la 
flama del Canigó i encesa 
de la foguera dels desitjos. 
Esplanada de Can Carrencà, 
zona del mercat. 18.00. 

Montornès del Vallès. 
Festa de Sant Joan. Encesa 
de la foguera de Sant Joan, 
a càrrec de la Comissió de 
Festes de Sant Joan amb 
la col·laboració del Ball de 
Diables i Drac de Montornès. 
Cal reservar entrada. Pati de 
l’escola Marinada. 22.00..

Parets del Vallès. Festa 
de Sant Joan. Lectura de 
manifest i acte simbòlic 
de rebuda de la Flama del 
Canigó. Plaça de la Vila. 19.00.

Santa Eulàlia de Ronçana. 
Rebuda de la Flama del 
Canigó, a càrrec de l’Ateneu 
Cingles de Bertí. Actuació 
musical amb el grup Sí 
Senyor. Lectura del manifest 
dedicat a les víctimes de 

la Covid-19. Encesa de la 
foguera. Distribució del 
foc pels barris, entitats i 
particulars que ho sol·licitin. 
Plaça de l’Església, 20.30.

Tagamanent. Festa de 
Sant Joan. Arribada de la 
flama i rebuda a la plaça 
de la Vila. Entrega de la 
flama als representants 
de l’Ajuntament. Lectura 
del manifest de la Festa 
Nacionals dels Països 
Catalans. Repartiment de 
coca i vi bo. 19.30. Nit del 
Foc al Turó de Tagamanent, a 
càrrec de Les Guilles. Des del 
capvespre fins a mitjanit. 

Dimecres 24

Montornès del Vallès. Festa 
de Sant Joan. Pandart Attack. 
Infants i familiars podran 

pintar, dibuixar i escriure al 
mural preparat. Cal reservar 
entrada. Pati de parvulari 
de l’escola Marinada. 18.00. 
Minuts abans, veredicte 
dels premis del concurs 
de balcons. Pati de l’escola 
Marinada. Espectacle 
familiar. Els Barlou presenten 
Set up. Cal fer reserva. Pati 
de l’escola Marinada. 20.00. 
Show Stars Montornès, on line 
edition. Al Canal Youtube 
de l’Espai Jove Montornès. 
22.00.

Dijous 25

Granollers. Ruta pel 
Granollers científic, en línia, 
amb Miquel Carandell. Cal 
inscripció. Organitza Museu 
de Ciències Naturals. 17.00.

Video-taller: Street Food 

América del sud-Argentina. 
Video disponible al Facebook 
i al canal Youtube dels 
Centres Cívics de Granollers. 
12.00.

Presentació de la intervenció 
mural “Esperança”, a càrrec 
dels artistes Josep M. 
Margalef i Rice (Eduard 
Sacrest), artistes residents 
a Roca Umbert. Exterior de 
Roca Umbert. 20.00.

“Ens endurem el vent”, 
concert a la fresca amb 
Namina. Amb el suport 
d’Ausa. Exterior de Roca 
Umbert Fàbrica de les Arts. 
21.00.

Montmeló. Donació solidària 
de sang. Sala Polivalent. De 
10.00 a 14.00 i de 17.00 a 
19.00.

DIVERSES POBLACIONS 
ARRIBADA 
DE LA FLAMA 
DEL CANIGÓ
Dimarts, 23 de juny.



LA GUIANOU9EL Dilluns, 22 de juny de 202030

Fa 30 anys 
25/06/1990

“Deu mil 
accidents 
laborals 
provoquen 16 
víctimes mortals 
en un any”

Fa 20 anys 
26/06/2000

“La Mútua 
tanca  
l’exercici amb 
un superàvit  
de 97 milions”

Fa 10 anys 
21/06/2010

“Granollers 
tindrà l’última 
tecnologia  
en radiologia  
de la mà  
de la Mútua”

Farmàcies de guàrdia L’hemeroteca

L’Ametlla del Vallès
✚ DOLORS VALLS 
Centre C. Sant Jordi. Tel. 93 843 
19 07 | cada dia, de 9 a 22h.

Bigues i Riells
✚ TORRAS 
C. Anna Mogas, 116. Tel. 93 865 
83 42 | cada dia, de 9 a 21h. 

Caldes de Montbui
✚ De 22 a 0.30h, cal trucar a la 
Policia Local: 93 865 41 41.

Canovelles
✚ FONT ALTABA 
C. Riera, 38. Tel. 93 849 08 33  
| laborables, de 8.30 a 21h; diu-
menge i festius, de 9 a 13.30h.

Cardedeu
✚ GIL 
C. Aragó, 39.  
Tel. 93 846 01 04 | dia 22. 
✚ PALOU 
C. Mare de Déu del Pilar, 124.  
Tel. 93 846 00 28 | dia 23. 
✚ SITJÀ 
Plaça Joan Alsina, 8.  
Tel. 93 844 45 46 | dia 24. 
✚ RAQUEL GERMAN 
C. Mare de Déu del Pilar, 34 
Tel. 93 625 44 01 | dia 25.

Les Franqueses del Vallès
✚ SAGALÉS  
Pl. Espanya, 11. Tel. 93 849 35 
92 | laborables, de 9 a 21h.

La Garriga
✚ COMAPOSADA 
C. Centre, 29.  
Tel. 93 871 83 14 | dies 22 a 25.

Granollers
✚ ARIMANY 
Pl. Maluquer i Salvador, 11 
Tel. 93 879 40 29 | laborables,  
de 8 a 21h. 
✚ POU I SALT 
Av. Francesc Macià, 149.  
Tel. 93 879 58 69 | cada dia,  
de 9 a 22h.  
✚ VINYAMATA 
C. Museu, 20-22. Tel. 93 879 40 
18 | cada dia, les 24 hores.

La Llagosta
✚ VILA 
Av. Onze de Setembre, 65. 
Tel. 93 024 37 39 | dies 22 a 25.

Lliçà d’Amunt
✚ DELIA PININ 
C. Anselm Clavé, 139. Tel. 93 
456 84 09 | dilluns a dissabte, de 
9 a 21h; diumenge, de 9 a 14h.

Llinars del Vallès
✚ VALENZUELA 
C. de l’Església, 2. Tel. 93 841 03 
03 | cada dia, de 9 a 22h.

Mollet del Vallès
✚ SÁNCHEZ 
C. Sant Ramon, 55.  
Tel. 93 593 30 93 | dia 22. 
✚ SATORRES 
Av. Llibertat, 36-38.  
Tel. 93 593 31 11 | dia 23. 
✚ TUGAS 
Pl. Catalunya, 1.  
Tel. 93 570 34 28 | dia 24. 
✚ VILASECA 
Av. Jaume I, 87.  
Tel. 93 579 71 71 | dia 25.

Montmeló
✚ MIL·LENARI 
C. Mil·lenari, 7.  
Tel. 93 572 28 172 | dia 22. 
✚ COLL CASULLERAS 
C. Diputació, 17.  
Tel. 93 568 17 18 | dia 23. 
✚ MARGARITA COLLS 
Pg. Corts Catalanes, 10.  
Tel. 93 1130 55 42 | dia 24. 
✚ FAJAS 
C. Pompeu Fabra, 10. 
Tel. 93 568 02 88 | dia 25.

Montornès del Vallès
✚ SEMPERE  
C. García Lorca, 4.  
Tel. 93 568 08 99 | dia 22. 
✚ FONTCUBERTA  
Av. Onze de Setembre, 7.  
Tel. 93 568 17 48 | dia 23. 
✚ MORENO 
Av. Onze de Setembre, 38  
Tel. 93 544 41 80 | dia 24. 
✚ VALLDEPAZ (LA BÒBILA) 
C. Major, 55.  
Tel. 93 568 83 30 | dia 25.

Parets del Vallès
✚ FARMÀCIA DEL POBLE 
C. Raval, 26. Tel. 93 573 75 12 
| cada dia, de 9 a 22h.

La Roca del Vallès
✚ CENTRAL  
Rambla M. Torrents, 23. Tel. 93 
842 28 50 | laborables, de 8 a 21h.

Sant Antoni de Vilamajor
✚ GEMMA GÜELL 
Av. Alfons I, 27. Tel. 93 845 00 
57 | dilluns a divendres, de 9 a 
14 i de 16.30 a 20.30h.

Sant Esteve de Palautordera
✚ ANTOJA 
Ctra. Montseny, 25. Tel. 93 848 
26 46 | dilluns a dissabte, de 9.15 
a 13.30h i de 16.30 a 20.30h. 

Sant Celoni
✚ MAS 
Carretera Vella, 174.  
Tel. 93 848 40 76 | dia 22. 
✚ DRAPER 
C. Major, 115.  
Tel. 93 867 03 74 | dia 23. 
✚ VIGAS-CARDONA 
Carretera Vella, 20.  
Tel. 93 867 06 48 | dia 24. 
✚ CASAS BOSCH 
C. Comerç, 16.  
Tel. 93 867 57 88 |  dia 25.

Sant Feliu de Codines
✚ C.R. BOTET PIRO 
C. Barcelona, 1. Tel. 93 866 30 64 
| dilluns a dissabte, de 9 a 21h.

Sant Fost de Campsentelles
✚ CAN COROMINES 
Av. St. Jeroni, 2. Tel. 93 573 44 35 
| dilluns a dissabte, de 9 a 20.30h.

Sant Pere de Vilamajor
✚ SANDOVAL 
Av. Sant Nonet, 15. Tel. 93 845 
20 94 | laborables, de 9 a 13.30h 
i de 17 a 20.30h. 

Santa Maria de Palautordera
✚ MARIA REIXACH 
C. Major, 44. Tel. 93 848 00 30 | 
dilluns a dissabte, de 9 a 13.30h 
i de 16.30 a 20.30h. 

Mots encreuats Per Pau Vidal

HORITZONTALS: 1. Quina pega més 
inesperada, ara que érem a mig compàs! / 2. 
Beceroles de premsa reaccionària. Sistema 
anti robatori pel mètode del crit / 3. Una de 
tantes. Estil arquitectònic pel barri. Pallissa a 
l’antecessor del Cèsar / 4. Estranyament roí, 
el decapitador d’en Miró. Vinya eradicada fa 
molts anys de l’IEC. Firma d’en Malcolm / 5. 
Desplaço, i no vaig de paio. Batuda sense de-
tencions / 6. Camp de farigola per l’enganyifa 
de la moneda. Indicis d’efervescència / 7. 
Arrano. Polisacàrid vegetal amb altes dosis 
d’insulina / 8. Existeix filosòficament. Prou 
dotats per saludar, els animals així. Quasi tan 
extens com un plat / 9. Engendrats al covador. 
Esgarraparé, i segons com perirà / 10. Líder en 
servei. La majoria en tenim un, però el tren 
més, i amb llit. Hi baixa l’aigua de reculons 
/ 11. Generen ocupacions. Quan l’economia 
va enrere i va enrere / 12. Com un petard en 
forma d’arc, aquest peix. Unitat de viscositat 
dinàmica, deguda a un tal Poiseuille / 13. 
Fixacions inútils per esquiar. Continua líder.

VERTICALS: 1. Els parents el reben amb 
lladrucs d’alegria. Esmorzar anticipat d’unes 
quantes hores / 2. Obra incompleta. Confir-
mació del primer tast. M’amorro al porró de 
sota estant / 3. Obliguen l’home a dur corbata. 

Deixen de ser cauts, quan et presentes / 4. Un 
toc infreqüent. Despossessió d’un benefici 
eclesiàstic, que pel xava és tota una emo-
ció. Al cor del paer / 5. No tolera bé aquesta 
manera de dur la sabata. Esteses de mantega 
a la torrada / 6. La quinta a forca. Subtilesa a 
càrrec del destí. Menuts com pollets d’Olot / 
7. Esquitx a la butaca. Passes cap dins a posar 
ordre en les ternes. Una mica d’imaginació 
/ 8. Més determinat que un. A la mar és 
freqüent sentir-la passar corrent. Un espot 
sense cap ni peus / 9. Cap de pastors de la co-
lla d’en Biel. Abdomen dels crustacis, genera-
dor de pleonasmes / 10. Endola dolçament la 
lluna. Parents inequívocs de les iliàcies / 11. 
Símil a falta de vocals. Ho són les xifres deci-
mals, si més no les romanes / 12. Antecessor 
de la piconadora que no guanyava per calçat.

Envia’ns un missatge 
al whatsapp                          

d’
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També podeu trobar EL 9 NOU a les 
següents poblacions de la costa:

Subscriptors i lectors d’

Llibreries a la costa

Des del 18 de juny
fins a l’11 de setembre

Begur
Blanes
Cadaqués
Calella de Palafrugell
Calonge
Castell d’Aro
Castelló d’Empúries
El Port de la Selva
Empuriabrava
L’Escala
L’Estartit
Llafranc
Llançà
Lloret de mar

Palafrugell
Palamós
Pals
Platja d’Aro
Portbou
Roses
S’Agaró
Sant Antoni de Calonge
Sant Feliu de Guíxols
Sant Pere Pescador
Santa Cristina d’Aro
Tamariu
Torroella de Montgrí
Tossa de Mar



LA CONTRA

  EL    NOU
Presidenta Beth Codina
Director editorial Agustí Danés

Director edició
Jesús Medina
Redactors en cap
Joan Carles Arredondo (economia i esports)  
Josep Villarroya (notícies i calaix)
Secció
Teresa Terradas (cultura)
Redacció
Toni Canyameras (esports), Griselda Escrigas (fotografia), 
Ferran Polo (notícies i calaix), Ramon Solé (notícies i calaix) 
Correcció Xavier Canals

Informàtica i producció Jordi Soler
Publicitat edicions Rosa Serra
Publicitat edició Montse Aranda
Màrqueting Teresa Molas
Administració Esperança Polvillo

Redacció, administració i publicitat
Granollers: Carrer Girona, 34, 1r pis / 08402
Tel. 93 860 30 20 / Whatsapp 648 678 819 / Fax 93 870 70 55

Edició i distribució
Vic: Premsa d'Osona, S.A. Plaça de la Catedral, 2 / 08500

Impressió Imprintsa
Dipòsit Legal B-34.571-1989

Difusió controlada per OJD
Periòdic adherit al Consell de la Informació de Catalunya

www.el9nou.cat 
recepcio@gra.el9nou.com

9

NOU9EL

8
  

4
2

0
5

6
5

2
5

5
0

0
4

0
0

6
2

2

8
  

4
2

0
5

6
5

2
5

5
1

0
3

LA VOLTA AL VALLÈS EN 80 MONS

Cua
L’etapa de la represa, la 
nova normalitat, la nova 
realitat –el nom no fa la 
cosa– ve determinada 
per la tripleta seguretat 
distància-mans-masca-
reta, a la qual s’hauria 
d’afegir un altre con-
cepte: cua. Al mercat 
de Canovelles d’aquest 
diumenge al matí, els cli-
ents guardaven cua paci-
entment abans d’entrar 
a la zona de parades. La 
imatge recorda una fila 
de formiguetes abans 
d’entrar al niu. Tot sigui 
per evitar rebrots.

PE
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Vostè va néixer a Caracas.
Sí, a una parròquia molt petita que 

es diu la Pastora i que està connec-
tada amb el Camí dels Espanyols. 
Semblaria que originalment els espa-
nyols van arribar per aquest camí per 
fundar Caracas.

Per què ha marxat de Veneçuela?
Honestament, i sense entrar en 

assumptes polítics, pel desgast físic i 
mental que causa intentar sobreviure 
al chavisme a Veneçuela.

I per què Catalunya?
La primera vegada que vaig venir 

a Barcelona va ser al 2014, per 
vacances. En aquell viatge vaig fer 
amistat amb una família de Llinars. 
Amb aquesta família ens vam fer 
molt i molt amics i ells estaven molt 
pendents del que anava passant a 
Veneçuela. El 2017, tot plegat es va 
fer insostenible i vaig decidir l’exili. 
Havia estat en unes manifestacions, 
on van arribar a matar amics meus, 
i hi va haver unes persecucions des-
prés. La meva família de Llinars em 
va estendre la mà i em va dir: “Mira, 
Arlett, vine cap aquí i procura solu-
cionar els teus papers des d’aquí.” I 
durant un any vaig viure amb ells.

Ja li han concedit l’estatus d’exi-
liada?

En principi tinc la identificació que 
comporta tot aquest procés. Però el 
meu expedient continua en estudi 
per part de l’Estat i està trigant molt, 
moltíssim, a resoldre’s. I triga tant 
que ara mateix ja tinc la meva iden-
tificació, el meu permís de feina, el 
meu permís de residència temporal... 
Tot. Malgrat això, fixa’t que ha passat 
tant de temps que ja puc demanar 
l’arrelament a Espanya. 

Tornar mai a Veneçuela no li pas-
sa cap, oi?

És que no puc. Un cop has demanat 
l’asil polític, Estrangeria es queda 
amb el teu passaport i no pots mou-
re’t tampoc a cap altre país fins que 
no es resolgui el teu cas.

Semblaria que això de renunciar a 
la nacionalitat ha de ser una decisió 

Salazar, de 35 anys, ha demanat asil polític, és geògra-
fa de formació i alumna de català al Consorci de Nor-
malització Lingüística de Sant Celoni. Està enamorada 
de Barcelona, però necessita Llinars “per tocar terra”.

molt dolorosa.
Part de la meva família continua 

allà. Un meu germà també va haver 
de marxar i ara és al Perú. Els mem-
bres de la meva família es van escam-
pant. I la meva mare amb dos altres 
germans meus continuen a Caracas. 
El deteriorament de la situació soci-
al i econòmica a Veneçuela és molt 
i molt profund. I és dolorós que jo, 
aquí, vagi tirant d’una manera o una 
altra i ells, allà, no puguin fer altra 
cosa que sobreviure. És dur. 

Per què s’ha establert a Llinars?
Perquè viure a Barcelona pot ser 

molt aclaparador, oi? Per la pandè-
mia ara no es pot, però jo treballava 
a Barcelona com a guia turística. 
Treballar entre turistes, anar amunt 
i avall, el metro... per a mi, viure a Lli-
nars és com un premi. És tranquil, és 
còmode. Ser a Llinars és com trepitjar 
terra.

Vostè és geògrafa, com va desper-
tar aquesta vocació?

Per un llibre, que es diu El libro de 
mi mundo. Era molt petita i diria que 
va ser el primer que vaig llegir cons-
cientment. Començava parlant de la 
Via Làctia i acabava parlant de països. 
Aquells dibuixos tan llampants, els 
mapes, les descripcions... això va ser 
determinant per a mi. 

Vostè també és alumne dels cur-
sos del Consorci de Normalització 
de Lingüística. Amb el seu coneixe-
ment d’espanyol, li calia aprendre 
català?

Quan migres, crec que no només 
t’has d’adaptar, també t’has d’inte-
grar. Vull parlar català per no ser 
una persona estranya a dins del 
conjunt. Això per començar. Però 
també, i això és el més important, 
per un tema de respecte. Si vaig al 
Japó i tothom menja amb bastonets, 
potser al començament menjaré amb 
coberts. Però en algun moment hauré 
d’aprendre a menjar amb bastonets 
per respectar l’altre que també menja 
amb bastonets.

Jesús Medina

ARLET SALAZAR, llinassenca de Caracas 
(Veneçuela), geògrafa
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“Quan migres, no només t’has 
d’adaptar, també t’has d’integrar”

VISIÓ PERIFÈRICA


