
La Covid-19 deixa els casals 
d’estiu amb la meitat d’inscrits
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Els exregidors de Junts entren 
al govern d’ERC de la Garriga

u La fiscalia arxiva les diligències penals 
obertes contra la residència de gent gran 
Les Masies, de Mollet

u Santa Eulàlia de Ronçana aprova  
per unanimitat un pla amb 127.000 euros 
contra la crisi provocada pel virus

(Pàgina 22)

Quim 
Masferrer 
estrena l’obra 
‘Moltes gràcies’ 
a Montmeló

(Pàgines 2 a 6 i editorial) El casal d’estiu de l’institut escola La Tordera de Palautordera aquest divendres

CCOO i UGT apleguen a 
Granollers una setantena 
de persones per reivindicar 
mesures a favor dels tre-
balladors que mitiguin la 
coronacrisi. La concentració 
d’aquest dissabte va acon-
seguir també el suport de la 
Marea Blanca, el PSC i ERC.

Els sindicats 
reclamen 
una sortida 
digna a la 
coronacrisi

(Pàgina 18) La concentració a la plaça de la Porxada d’aquest dissabte
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L’alcaldessa Castellà aconsegueix amb les incorporacions la majoria absoluta al ple

L’Ajuntament 
mesurarà el 
soroll d’unes 
fàbriques al 
pla de Llerona

(Pàgina 9)

El cementiri  
de Caldes 
tindrà un nou 
accés a peu per 
sota la C-59

(Pàgina 10)

Els alcaldes 
del PDeCAT 
donen suport 
a la integració 
a JxCat

(Pàgina 8)

(Pàgina 18)

El Consell 
negocia amb  
la banca crèdits 
favorables  
per a empreses

Maria Arimany, de la Gar-
riga, amb el conte Mar de 
formigues, és la guanyado-
ra del quart Premi de Nar-
rativa Curta d’EL 9 NOU. 
El jurat ha avaluat els 77 
originals presentats, 24 
més que l’any passat, una 
xifra rècord.

Arimany, de 
la Garriga, 
premi  
de narrativa 
d’EL 9 NOU

(Pàgina 21)

(Pàgina 8)
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La inscripció als 
casals d’estiu de 
la comarca baixa 
a quasi la meitat
El gruix dels casals de la comarca arrenca aquest dilluns

Un grup de nens juga a passar-se la pilota mantenint la distància de seguretat, aquest divendres al casal d’estiu de l’institut escola La Tordera de Palautordera

Granollers

Ramon Solé

Aquest dilluns comença 
el gruix de casals d’estiu 
al Vallès Oriental, en una 
edició que la pandèmia de 
la Covid-19 ha condicionat 
en tots els aspectes, comen-
çant per les inscripcions: en 
xifres generals, l’assistència 
als casals ha davallat a quasi 
la meitat respecte de l’any 
passat. El motiu principal 
és la major disponibilitat 
de temps de molts pares i 
mares, ja sigui perquè fan 
teletreball des de casa o bé 
perquè estan afectats per 
ERTO. 

Molts municipis de la 
comarca encara tenen les 
inscripcions obertes i no dis-
posen de dades definitives, 
però la tendència és clara: 
a Canovelles, els 550 nens i 
nenes assistents al casal l’any 
passat han passat a 265; a 
Lliçà d’Amunt, els tres casals 
de l’any passat van aplegar 
606 participants, i el casal 
únic d’enguany, 94; a Mollet 
han passat de 250 infants 
a 100 (tot i que la inscrip-
ció encara està oberta); a 

Martorelles, s’ha passat de 
250 a 120; a Granollers, de 
727 a 514 (un 29% de cai-
guda, força menys que a la 
majoria de llocs); a Caldes, 
de 250 a 60; a la Llagosta, de 
209 a 105; a Montornès, de 
720 a 220, i a Bigues, de 35 
a 15. Totes aquestes xifres 
corresponen només a casals 
organitzats pels ajunta-
ments; en molts municipis 
n’hi ha d’altres que organit-
zen les AMPA.

Mònica Rodríguez, direc-
tora d’Escola i Lleure de la 
Fundació Pere Tarrés (enti-
tat responsable dels casals 
municipals de Granollers 
i Cardedeu) veu les xifres 
força positives, tenint en 
compte els auguris de fa 
només dues o tres setmanes. 

“La veritat és que estem 
força contents perquè pensà-
vem que seria pitjor. Fa tres 
setmanes hi havia molta por 
i incerteses: no se sabia si 
arribàvem a la tercera fase, 
els protocols no acabaven 
de concretar-se, etc. Però 
aquesta última setmana el 
panorama s’ha aclarit i hi 
ha hagut un pic important 
d’inscripcions. Esperem que 
encara augmentin, perquè 
la setmana de Sant Joan 
sempre és més baixa perquè 
hi ha aquesta festa enmig”, 
apunta.

Segons Rodríguez, la por 
del possible contagi de la 
Covid-19 no ha tingut tant de 
pes en la decisió de les famí-
lies de no apuntar els seus 
fills als casals com es podria 
pensar. “Ara no hi ha tanta 
por com fa un temps. Els 
pares i mares veuen que tor-
nen a poder anar als parcs i 
estan una mica més confiats. 
És més que res una qüestió 
logística: els pares que han 
de treballar presencialment 
estan portant els fills als 
casals. A més, els agrada 
veure els nens contents, 
amb els seus amics, perquè 

necessitaven sortir de casa i 
retrobar-se.”

infanTs amb ganes

Un dels arguments més 
establerts en les darreres 
setmanes és que els casals 
d’enguany són més neces-
saris que mai, després que 
els infants s’han vist reclo-
sos a casa durant mesos. 
Rodríguez corrobora aquesta 
visió, després dels primers 

dies d’activitat dels casals. 
“Els nens venen amb moltes 
més ganes, volen retrobar-
se amb els amics que feia 
tres mesos que no veien. I 
les mesures de seguretat les 
tenen perfectament interi-
oritzades, tant la mascareta 
com el control de tempera-
tura, que se l’agafen com un 
joc.” Per la seva banda, Imma 
Buendía, gerent de l’empresa 
Maxbot Educació (respon-
sable dels casals de l’Ins-

molts pares  
i mares treballen 

a casa o estan 
afectats per 

eRTO i es poden 
ocupar dels fills

Una monitora juga amb un nen aquest divendres al casal de l’escola soler de Vilardell de sant Celoni

Els organitzadors han d’aplicar protocols estrictes per protegir els infants dels contagis

Obsessió per la seguretat

R.S.

Aplicar la normativa de segu-
retat i prevenir els infants 
del contagi al màxim possible 
ha suposat als organitzadors 
dels casals una enorme feina-
da extra. Tot, perquè tothom 
(infants, monitors i famílies) 
estiguin tranquils i el casal 
transcorri amb normalitat. 
Els protocols cobreixen 
aspectes des de la higiene i la 
manipulació d’aliments, fins 
a normes d’ús i desinfecció 
d’espais, confinament, emer-
gències i evacuacions.

“La feina s’ha multiplicat. 
Normalment tothom fa ser-
vir els mateixos materials, i 
ara, com que estan separats 
per grups, cadascun té el 

seu material; després hi 
ha la neteja sistemàtica, la 
preparació d’activitats adap-
tades, adaptació del sistema 
informàtic per habilitar sig-
natures digitals i eliminar el 
paper, etc. I cada dia ho hem 
de registrar tot: neteges, con-
trols de símptomes i tempe-
ratura... És una moguda molt 
gran”, explica Imma Buendía, 
responsable del casal de l’ins-
titut escola La Tordera. 

En aquest casal s’apliquen 
quatre protocols: el de segu-
retat i higiene preveu com 
s’han de fer les entrades i 
sortides, el rentat de mans 
sistemàtic, l’ús de mascaretes 
si no es pot garantir la dis-
tància de seguretat, la com-

provació diària de símptomes 
(tant dels infants com de les 
famílies) i la presa de tem-
peratura o la distribució en 
grups. “Els participants estan 
distribuïts en grups de 10, 
cada un amb un monitor. I no 
es poden barrejar; el que pas-
sa és que això és inevitable 
en el torn de menjador, on hi 
ha nens de diversos grups. 
En aquest cas, els fem dutxar 
i canviar-se de roba tot fent 
un joc”, explica Buendía. Pel 

que fa a la manipulació d’ali-
ments, s’eviten les activitats 
com els tallers de cuina, es 
prohibeix l’intercanvi d’ali-
ments entre els nens i al 
menjador els àpats són en 
plat individual.

Pel que fa als espais, s’han 
de desinfectar abans i des-
prés de cada ús i han de ser 
prou amplis per garantir 
la distància de 2,5 metres 
entre nens. A la porta, a més, 
hi ha un full de control de 
neteja. Finalment, hi ha un 
protocol per si es detecta un 
possible positiu de Covid-19; 
arribat el cas, la distribució 
per grups permet traçar les 
persones amb qui la persona 
afectada ha estat en contacte.

La feina dels 
organitzadors 

s’ha multiplicat
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Un grup de nens juga a passar-se la pilota mantenint la distància de seguretat, aquest divendres al casal d’estiu de l’institut escola La Tordera de Palautordera

titut Escola la Tordera, de 
Palautordera, i l’escola Soler 
de Vilardell de Sant Celoni, 
també es fa seu aquest dis-
curs. “Algunes famílies ens 
explicaven que els seus fills 
habitualment no els expli-
quen res quan tornen de l’es-
cola i el primer dia de venir 
al casal els ho explicaven tot 
amb entusiasme. S’ha con-
firmat el que ja pensàvem: 
enguany aquests casals són 
molt i molt necessaris, més 

que en un estiu qualsevol. 
Els infants ho estan vivint 
molt intensament”, conclou.

Els casals dels dos centres 
escolars de Sant Celoni van 
començar dilluns passat, i 
el de Martorelles ho va fer 
dijous. Aquests dos són pràc-
ticament els únics casos a la 
comarca que van començar 
la setmana passada; la resta 
es repartiran entre aquest 
dilluns (una quinzena) i el 
dia 6 de juliol. 

Dos infants juguen amb la mascareta posada, tal com marquen les normes de seguretat per a les distàncies curtes

Martorelles

R.S.

L’entitat Gasc, de Marto-
relles, es fa càrrec del 
casal que té lloc a l’escola 
Simeó Rabasa. Enguany 
s’hi han apuntat uns 120 
nens i nenes, la meitat que 
l’any passat. L’objectiu dels 
organitzadors és mantenir 
al màxim possible l’espe-
rit del casal de sempre, 
adaptant les activitats a les 
normes de seguretat. No 
sempre és fàcil.

“Ens ha costat bastant fer 
els grups de 10 perquè molts 
nens volien anar amb els 
seus amics”, explica Jenni 
Morillas, directora del casal. 
Pel que fa a les activitats, se 
n’han hagut de restringir 
algunes d’habituals com 
les sortides amb autobús o 
l’acampada de l’últim dia. 
“Aquest any farem una fes-

ta però no ens quedarem a 
dormir. I després, l’activitat 
de dansa, que normalment 
és amb tothom barrejat, 
enguany la farem per grups.

Al casal de l’escola 
institut la Tordera de 
Palautordera, els respon-
sables fomenten que els 
tallers i manualitats es 
facin a l’exterior. D’altra 
banda, els jocs d’aigua s’han 
repartit en diversos espais 
(piscines, aspersors, zona de 
galledes, etc.) i cada grup hi 
va passant de forma rotati-
va; el material de cada zona 
es neteja abans i després 
de cada ús. Una altra acti-
vitat que s’ha adaptat són 
els balls, que es fan en un 
espai en què s’han marcat 
a terra punts de referència 
per mantenir les distàncies. 
El canó d’escuma és un altre 
dels elements més esperats 
pels participants, que tam-

bé s’ha hagut de modificar 
per evitar les aglomeraci-
ons: així, en lloc de tenir un 
canó estàtic, els infants es 
reparteixen en grups per tot 
el pati –separats entre ells a 
prou distància– i és el canó 
el que es va desplaçant d’un 
grup a l’altre.

ConCERT  
DE DàmARIS GELAbERT

En darrer terme, els partici-
pants del casal de l’institut 
escola la Tordera rebran 
una visita molt especial: la 
cantant de Cardedeu Dàma-
ris Gelabert els oferirà un 
concert, en el qual els nens 
i nenes participants se situ-
aran en zones diferents, 
per grups, i l’artista, que 
habitualment interactua 
amb el seu públic acostant-
s’hi, aquesta vegada no ho 
podrà fer.

Els casals reprodueixen gran part del seu programa habitual

Adaptar les activitats per 
mantenir l’esperit de sempre
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Una monitora juga amb un nen aquest divendres al casal de l’escola Soler de Vilardell de Sant Celoni

La responsabilitat dels infants envers la Covid-19 sorprèn els monitors

“Els nens ens han passat 
la mà per la cara”

R.S.

Una sorpresa agradable dels 
responsables dels casals ha 
estat la responsabilitat dels 
infants envers les mesures 
de seguretat i la naturalitat 
amb què les assumeixen. “Els 
nens ens han donat una gran 
lliçó, ens han passat la mà 
per la cara. Saben perfecta-
ment què han de fer, saben 

quan posar-se la mascareta 
i quan treure-se-la. Avui un 
nen de quatre anys anava 
recordant que s’ha de man-
tenir la distància. Això hi 
ha molts adults que no ho 
apliquen”, comenta Imma 
Buendía.

La gerent de Maxbot Edu-
cació explica que els orga-
nitzadors tenien dubtes pel 

que fa al comportament dels 
infants. “Fa mesos que tre-
ballem en protocols i sabem 
perfectament què s’ha de 
fer, però no sabíem com ho 
aplicarien els nens. I des del 
primer dia, tenien interiorit-
zada la distància de seguretat 
i completament normalitzat 
l’ús de la mascareta. Ha estat 
espectacular.”
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Un grup de treballadors de l’Hospital de Sant Celoni va poder alliberar tensions en el taller que es va fer aquest dijous amb els cavalls a La Granja

Despertar emocions

Santa M. de Palautordera

Pol Purgimon

Que el cavall sigui una roca. 
Que subjecti, suporti el pes 
i, en definitiva, que sigui 
un mirall de la vida. És una 
de les premisses del progra-
ma d’educació emocional 
“Omplir-nos de nou” –amb 
cavalls i envoltats de natu-
ra– que un grup de sanitaris 

de l’Hospital de Sant Celoni 
va provar dijous passat a La 
Granja, a Santa Maria de 
Palautordera. La seva roca? 
Els companys de feina. “Mai 
no havíem fet tanta pinya ni 
ens havíem conegut tant”, 
reconeix Laura López, que és 
infermera a la planta d’aguts 
de l’Hospital. 

Les feines de cadascun són 
diverses: hi ha una ginecò-

loga, una anestesista, una 
doctora d’urgències i una 
traumatòloga, entre d’altres, 
però fan que són del mateix 
equip. Com que la pandè-
mia ha obligat a concentrar 
tots els esforços en pacients 
de Covid-19, la majoria ha 
treballat en la mateixa àrea. 
La sensació d’equip es nota 
quan s’apleguen davant de la 
pista circular on reposen tres 

cavalls. “Les últimes setma-
nes la situació s’ha tranquil-
litzat”, diu Laura López, però 
la sensació és que no s’ha 
de baixar la guàrdia. N’hi ha 
que encara diuen que senten 
frustració i ràbia. Hi ha sen-
timents que guarden des de 
fa mesos i que, sense voler, 
han normalitzat. 

Per posar a prova les emo-
cions, Cristina Gutiérrez, 

que és educadora social a 
La Granja, els acompanya 
a dins la pista on hi ha els 
cavalls. “Si els mireu, són 
com un mirall. Els cavalls us 
entenen”, els diu Gutiérrez. 
Els sanitaris els acaricien i 
els abracen. N’hi ha que al 
principi asseguren que els 
fan una mica de por, però a 
mesura que passa estona, hi 
agafen confiança. Gemma 
Perxachs, que és infermera a 
l’Hospital, acaricia el morro 
d’un dels animals. “Sembla 
que el tingui controlat”, 
somriu. Després l’abraça i hi 
reposa el cap. Més tard s’hi 
deixa aguantar: col·loca els 
braços al llom i deixa el cos 
mort sobre el cavall. 

Laura López va una mica 
més enllà i prova de prendre 
el cavall per la corda que té 
lligada al cos. El condueix 
per la pista. Fan una volta 
junts, amb ella al davant, i 
quan acaba assegura que l’ha 
fet sentir com a una líder. El 
resultat de l’exercici és un 
alleujament. “Sento que he 
pogut treballar les emocions 
que he anat acumulant”, diu 
Laura López, que ha pogut 
apaivagar les frustracions 
que li ha generat la pandè-
mia. “Una de les situacions 
més dures va ser preparar 
les videotrucades entre els 
ingressats i les famílies.”

El programa de La Gran-
ja consisteix a expressar 
els pensaments negatius, 
els valors personals i una 
immersió al bosc “perquè 
tornar a sentir no faci por”. 
Es tracta d’un programa 
especial postpandèmia, 
que els sanitaris han pogut 
gaudir gratuïtament. “Els 
hem aplaudit molt, però ara 
creiem que toca tornar-los la 
feina feta”, diu Gutiérrez.

La prohibició d’aparcar  
i el tall de trànsit eviten  
les concentracions de joves 
al Parc Firal de Granollers
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La senyalització amb tanques s’ha combinat amb la presència policial a la zona del Parc Firal durant el vespre i nit

Granollers

F.P.

La prohibició d’aparcament 
i de circulació de vehicles 
a l’entorn de l’aparcament 
del Parc Firal, de Granollers, 
durant les tardes i nits de 
divendres, dissabte i diumen-
ge ha evitat que, aquest cap 
de setmana, s’hagin produït 
concentracions de desenes 
de joves i vehicles com havia 
passat les setmanes anteri-
ors. L’Ajuntament va decidir 
prohibir la circulació des de 
l’aparcament d’autocarava-
nes fins a la cruïlla del carrer 
Londres i l’estacionament 
de vehicles en tot aquest 

sector i al carrer Londres fins 
a la cruïlla amb l’avinguda 
Europa. S’aplica divendres 
i dissabte des de les 6 de la 
tarda fins a les 8 del matí de 
l’endemà i diumenge des de 
les 6 de la tarda fins a les 5 
de la matinada de dilluns. 

La senyalització amb tan-
ques es va completar durant 
tot el cap de setmanes amb 
presència per la zona d’efec-
tius de la Policia Local. 
També es va controlar que 
no hi hagués un trasllat de 
l’activitat cap a altres punts 
de la ciutat. En aquest sentit, 
la Policia Local va detectar 
alguns joves a l’entorn de 
l’església de Palou i se’ls va 

alertar que allà tampoc hi 
podien ser.

Les restriccions de circu-
lació i d’estacionament en 
aquesta zona es mantindran, 
almenys, durant tot el mes 
de juliol. 

A l’entorn del Parc Firal, 
la Policia Local va fer durant 
el cap de setmana diversos 
controls als vehicles. El dis-
positiu va permetre la deten-
ció la matinada de diumenge 
d’un home a qui s’imputa un 

delicte contra la seguretat 
del trànsit per conduir un 
vehicle de motor sense haver 
obtingut mai el carnet. Va ser 
arrestat i lliurat als Mossos 
perquè no va acreditar cap 
lloc de residència.

S’ha vist algun grup a l’església de Palou

Un grup de sanitaris allibera sentiments negatius de la pandèmia a La Granja, a Palautordera
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L’entrada a la residència Les Masies de Mollet, que està situada al barri de la Vinyota, a Mollet

LLogo
bonica pLanta baixa a 

Sant antoni de caLonge

teL. 616 85 43 10

2a línia de mar, 25m de la platja,
3 habitacions, cuina independent, ben 

equipat, entrada independent per petita 
terrassa. MoLt bon preu. Per tempo-
rada d’estiu (juliol, agost i setembre).
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La fiscalia arxiva les diligències 
penals obertes contra la 
residència Les Masies, de Mollet
Hi ha quatre investigacions encara en curs a centres de Mollet, Parets, la Garriga i Caldes

Granollers recorda amb pintades a 
les voreres que es camini per la dreta

Granollers L’Ajuntament de Granollers va 
començar a pintar recordatoris al paviment 
de les voreres per recordar la conveniència 
de caminar per la dreta per reduir els encre-
uaments amb altres vianants i assegurar 
el compliment de la distància de seguretat 

per reduir el risc de contagi de la Covid-19. 
A la foto, la senyalització que s’ha pintat a 
la vorera de l’avinguda del Parc. Aquesta 
és una de les mesures que inclou el paquet 
d’actuacions per afavorir els desplaçaments 
a peu garantint la distància de seguretat 
entre les persones. També es preveu elimi-
nar els aparcaments de motos a les voreres, 
entre altres accions.
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Salut justifica el tancament 
del consultori de Figaró  
per motius de seguretat

Figaró

EL 9 NOU

El Servei Català de la Salut 
justifica que el consultori 
de Figaró es mantingui tan-
cat per motius de seguretat 
arran de la Covid-19. La 
gerent de l’Àmbit Metropo-
lità Nord del Catsalut, Anna 
Aran, ha enviat un carta a 
l’alcalde de Figaró en què 
explica que els consultoris 
locals no compleixen els 
criteris estructurals de salut 
i la seva obertura “podria 
suposar, en l’actual situació 
epidemiològica, un risc per 
a professionals i pacients”. 
Els criteris són: control a 
l’entrada, separació mínima 
entre els pacients, circuit i 
espai per a l’aïllament dels 
pacients sospitosos i realitza-

ció immediata de PCR. Aran 
diu que la reorganització de 
l’atenció sanitària ha com-
portat la concentració de l’ac-
tivitat en menys dispositius.

L’Ajuntament de Figaró 
ha penjat la carta d’Aran a 
la web municipal i l’alcalde, 
Ramon García, ha afirmat a 
la mateixa web que no està 
“en absolut d’acord” amb 
aquestes explicacions. 

El comitè de 
la residència 
Santa Susanna, 
de Caldes,  
es mobilitza

Caldes de Montbui

Q.C.

L’últim ple de Caldes, 
dijous, va posar sobre la 
taula la problemàtica que 
s’està vivint a la Fundació 
Santa Susanna. Alguns 
dels treballadors s’han 
organitzat enviant un 
correu electrònic a totes 
les formacions polítiques 
per poder exposar la seva 
situació. Per ara, no s’han 
concretat les queixes. Des 
del comitè volen esperar 
a tenir una reunió, dime-
cres, per fer declaracions. 

La CUP va fer pública 
la situació en l’últim ple 
però sense donar detalls. 
Segons van dir, tres mem-
bres del patronat han 
deixat el càrrec per “dis-
cordances amb la direcció 
i gestió de la Covid-19”, 
va dir el regidor Ferran 
Gay. “Hi ha una potencial 
pèrdua de llocs de treball 
i ombres respecte de la 
precarització dels treballa-
dors”, va afegir. 

L’alcalde, Isidre Pine-
da, que forma part del 
patronat, va confirmar les 
dimissions. “No tinc potes-
tat ni legitimitat per donar 
més informació.” La resta 
de grups van coincidir a no 
pronunciar-se sense haver 
parlat amb la plantilla. 

Mollet del Vallès

EL 9 NOU

La fiscalia ha arxivat les dili-
gències d’investigació penals 
que tenia obertes sobre la 
gestió de la pandèmia de la 
Covid-19 feta per la residèn-
cia Les Masies de Mollet, 
situada a la zona de la Vinyo-
ta, a tocar del Decathlon. Ho 
han confirmat fonts de la fis-
calia de l’àrea de Granollers –
actua també al partit judicial 
de Mollet– a EL 9 NOU. Les 
Masies de Mollet pertany al 
grup FIATC Residències.

Aquest és el primer dels 
procediments d’investigació 
relacionats amb l’actuació de 
diversos centres geriàtrics 
de la comarca amb relació a 
la crisi sanitària del corona-
virus que queda arxivat. La 
resta continuen en tràmit, 
han detallat les mateixes 
fonts a EL 9 NOU. En con-
cret, es tracta de dues dili-
gències més que segueixen el 
curs habitual de tramitació: 
una que afecta les residèn-
cies Santa Rosa, de Mollet, 
i Pedra Serrada, de Parets, 
totes dues gestionades per la 
Fundació Sanitària Mollet. 
L’altra investigació se centra 
en l’actuació de la residència 
Asil-Hospital de la Garriga. 

Les diligències obertes són 
per una possible negligèn-
cia mèdica amb relació a les 
mesures preses en aquests 
centres per fer front a la 
pandèmia del coronavirus. 
Es tracta d’un procediment 
penal que podria ser consti-
tutiu d’un delicte d’homicidi 
imprudent, 

A banda, la fiscalia també 
té en tràmit un expedient 
contra una professional 
sanitària de la residència 

Santa Susanna, de Caldes. 
En aquest cas, parteix de la 
denúncia d’un particular i va 
dirigida contra una persona, 
no al centre. 

La residència Les Masies 
de Mollet va obrir l’agost de 
l’any 2014 amb una capacitat 
de 148 places de residència, 
distribuïdes en 74 habitaci-
ons dobles i 40 de centre de 
dia. Segons informa el cen-
tre a la seva web, disposen 
d’amplis espais comuns. Les 

habitacions estan adaptades 
a persones amb mobilitat 
reduïda i tenen llum natural, 
televisió, telèfon, connexió a 
internet. Té servei d’atenció 
durant les 24 hores del dia 
i dispositius d’emergència. 
Està preparada per oferir 
allotjament a persones en 
situació de gran dependèn-
cia, amb dues unitats de 
psicogeriatria per a persones 
amb demències, Alzheimer o 
deteriorament cognitiu.
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Santa Eulàlia aprova un pla de 
127.000 euros contra la crisi
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Tots els grups van votar a favor del pla en el ple que es va fer a la sala Pau Casals de la biblioteca

Santa Eulàlia de Ronçana

EL 9 NOU

El ple de l’Ajuntament de 
Santa Eulàlia va aprovar, 
dijous, per unanimitat, un pla 
d’acció per pal·liar els efectes 
de la crisi per la Covid-19 
al qual destinarà 127.000 
euros en 66 mesures. 29.100 
euros corresponen a accions 
d’emergència que ja es por-
ten a terme des de l’inici de 
la pandèmia i la resta són 
mesures de reconstrucció. 
Una comissió de seguiment 
formada per representants 
dels quatre grups en garanti-
rà el compliment.

En el bloc de mesures 
d’emergències destaca una 
partida de 9.000 euros a ajuts 
socials per cobrir necessitats 
bàsiques, evitar la pobresa 
energètica i inscripcions 
als casals d’estiu per als 
infants. 7.000 euros més es 
destinaran al servei d’atenció 
domiciliària per a la gent 
gran, 4.000 per augmentar 
el suport a l’associació de 
voluntaris de Protecció Civil, 
2.500 en desinfecció de car-
rers, 1.500 en lots de materi-
al escolar, 1.500 a readaptar 
la fira Lliga’t a la Terra, amb 
repartiment a domicili, 1.000 
a l’exempció de les quotes de 
l’escola bressol i els cursos 
culturals i educatius de la 
La Fàbrica i 1.000 més a una 
campanya de comunicació i 

informació sobre l’emergèn-
cia sanitària.

En el bloc de reconstruc-
ció destaca una partida de 
10.000 euros per bonificar la 
taxa de residus durant aquest 
any per als comerços i empre-
ses que han hagut de tancar 
durant el confinament. La 
resta es destinen a un pla 
d’activitats per compensar 
les que s’han anul·lat per de 
la festa major, un servei tele-
fònic per mantenir l’atenció 
a la gent gran, suport al 
comerç local, ajuts per l’habi-

tatge, el transport a demanda 
sense cost, l’ampliació del 
servei Aula Oberta Familiar, 
ajuts al pagament del lloguer 
de locals comercials, despe-
ses fixes per a comerços i ser-
veis que han hagut de tancar, 
suport a entitats dedicades 
al benestar social, creació 
de petites zones d’estada i 
fomentar l’adquisició de vals 
per compres en comerços i 
serveis locals.

Durant el ple, que es va 
fer a la sala Pau Casals de 
la Biblioteca, el regidor 

del Grup Municipal de 
Poble Unit Jordi Carreras 
va explicar que el pla “és 
un document viu i àgil que 
ha de poder ser actualitzat 
o ampliat en funció de les 
noves necessitats que la pan-
dèmia va generant”. Cristina 
Gallego d’I-ERC, a l’oposició, 
va mostrar el seu suport al 
pla tot, i que va matisar que 
no apareix una partida de 
la qual recordava haver-ne 
parlat, per ajudes a entitats 
socials, culturals i esportives 
per a la difusió de la seva 

activitat. I es va preguntar 
si la partida destinada a la 
Fira del Tomàquet s’acabaria 
executant, ja que desconeixia 
si es podria acabar celebrant 
la Fira.

Per la seva banda, la regi-
dora de Ciutadans, Susana 
Barroso, va destacar que 
s’han escoltat totes les pro-
postes dels grups de l’opo-
sició. I el regidor de SER-
CP- PSC Abraham Requena 
també destacava la unitat de 
tots els grups. “El pla posa de 
manifest que els polítics com 
capaços de deixar de banda 
ideologies per centrar-nos en 
allò que la ciutadania neces-
sita.”

LA rEgLA DE LA DESPESA

El ple també va aprovar una 
moció del grup de SER-CP-
PSC en què demana una 
flexibilització de la regla 
de la despesa que obliga els 
ajuntaments a fer servir la 
major part del superàvit que 
generen en amortització 
del deute. Es demana que es 
pugui destinar a assumptes 
derivats de la Covid-19 i la 
crisi financera consegüent. 
Es va aprovar amb els vots 
del mateix grup socialista, 
Poble Unit i Ciutadans, men-
tre que I-ERC es va abstenir.

Durant la sessió també es 
va aprovar una declaració 
institucional amb motiu del 
Dia Internacional de l’Orgull 
LGTBI. La regidora d’Igual-
tat, Anna Montes, va llegir 
la declaració i va explicar les 
diferents accions que s’estan 
duent a terme a Santa Eulà-
lia, com pintar amb els colors 
de l’arc de Sant Martí el pas 
de vianants de davant de 
l’ajuntament i la col·locació 
de pancartes al poble.

Caldes envia lots de material  
a les escoles

Caldes de Montbui L’Ajuntament de Caldes ha fet arribar 
41 lots de material escolar als centres educatius per lliurar 
a infants i joves en situació de vulnerabilitat que no tenen 
material escolar bàsic. La papereria Calvo-Boluda hi ha 
col·laborat fent un descompte i la distribució dels lots als 
centres. L’Ajuntament ha contactat amb els centres educa-
tius de la població per conèixer els casos d’infants i joves 
en situació de vulnerabilitat per poder realitzar les tasques 
escolars. S’han lliurat lots per a Educació Infantil-Cicle Ini-
cial, un per a Primària i ESO valorats en uns 20 euros.
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Lliçà d’Amunt

EL 9 NOU

L’Ajuntament de Lliçà 
d’Amunt ha decidit repren-
dre la campanya de sosteni-
bilitat i promoció del comerç 
local que es va iniciar al mes 
de gener, però que va quedar 
interrompuda per la pandè-
mia de la Covid-19.

A principis de gener, 
l’Ajuntament i l’Associació 
de comerciants, empresa-
ris i professionals de Lliçà 
d’Amunt van posar en marxa 
una campanya per fomentar 
la compra en el comerç local 
i, al mateix temps, reduir 
la utilització de bosses de 
plàstic.

Un dels eixos de la cam-
panya és que els veïns del 
poble havien de comprar 

als comerços del municipi 
i emplenar una targeta de 
fidelització amb sis compres 
mínimes de 10 euros. Amb 
aquesta targeta obtenien 
una bossa de cotó de regal 
per reutilitzar-la en les seves 
compres i participaven en un 
sorteig d’un cap de setmana 
en un allotjament rural del 
municipi.

La campanya va quedar 
interrompuda quan es va 
decretar l’estat d’alarma i el 
confinament i ara l’Ajunta-
ment ha decidit reprendre-la 
i allargar-la fins al mes de 
novembre o fins que s’ex-
haureixin les existències. 
Els establiments que no s’hi 
havien adherit ara ho poden 
fer fins al 31 de juliol. Fins 
ara, s’hi han apuntat més de 
30 comerços i serveis.

Lliçà d’Amunt reprèn  
la campanya de suport 
al comerç local

Cardedeu  
reobre les fonts 
públiques

Cardedeu

L’Ajuntament de Cardedeu 
ha anunciat que reobrirà 
les fonts públiques aquest 
dilluns. Quedaran totes en 
funcionament llevat de la 
plaça de la Creu i la de la 
plaça Romà i Julià, totes 
dues per qüestions tècniques 
que s’espera que es puguin 
solucionar durant la mateixa 
setmana. Abans de tornar 
a posar les fonts en funci-
onament, tal com indica el 
Departament de Salut, es 
farà la neteja i desinfecció 
seguint el procediment habi-
tual que es fa servir davant 
les aturades. Cardedeu té 
un total de 35 fonts públi-
ques, de les quals 4 també 
són aptes perquè els gossos 
en puguin beure. Aquestes 
estan situades a l’avinguda 
Diumé, al parc de la Serreta, 
a l’avinguda de la Coma i a la 
plaça de la Pubilla.

Es destinaran 9.000 euros a ajudes contra la pobresa energètica i inscripció a casals d’estiu
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Sol·lucionS per la covid-19
Nous reptes  
en l’arribada de  
la nova normalitat
La fase de represa ha arribat per a tota la societat, 
i també per a les empreses. El coneixement 
acumulat durant els mesos de confinament ha 
tingut com a conseqüència un gran nombre de 
productes i serveis creats per a l’emergència 
sanitària i que en molts casos donen una resposta 
a una necessitat encara vigent. 
Totes les companyies s’han vist afectades d’una 
manera o altra i han hagut d’aplicar mesures 
per evitar els contagis, amb usos de material de 
protecció individual, sistemes de desinfecció, 
mampares o la distribució d’espais per poder 
garantir les distàncies de seguretat. D’altra banda, 
s’ha afegit un nou repte: com conciliar la vida 
personal i familiar amb la laboral. El teletreball 
ha esdevingut una solució temporal, però ara cal 
una nova reorganització per fer-ho possible en les 
millors condicions per a treballadors i empresa. 
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Els quatre exregidors de Junts a la 
Garriga entren al govern d’ERC

La Garriga

Ferran Polo

Els quatre regidors no ads-
crits que van formar part de 
la candidatura de Junts per 
la Garriga –entre els quals hi 
ha l’exalcalde i cap de llista, 
Jordi Pubill– s’incorporaran 
aquesta setmana al govern 
d’ERC, que ha governat en 
minoria des de les eleccions 
de l’any passat. Sumaran 10 
regidors i, per tant, tindran 
la majoria absoluta al plena-
ri. L’assemblea d’ERC i Acord 
de divendres al vespre, pri-
mer; i la del grup de suport 
als no-adscrits, diumenge al 
migdia, van donar el visti-
plau a l’acord programàtic i 
de repartiment de regidories 
treballat en els darrers dies. 
ERC i Acord ho van validar 
amb una trentena de vots a 
favor, dues abstencions i cap 
grup contrari. Els no-ads-
crits, per unanimitat.

Jordi Pubill, que va assu-
mir l’alcaldia quan Meritxell 
Budó va incorporar-se al 
govern de la Generalitat, serà 
el primer tinent d’alcalde i 
portarà les àrees de Recursos 
humans, Turisme i Patrimo-
ni; Xavier Bernaldos, l’únic 
dels quatre regidors sense 

Firmen un comunicat alineant-se amb el posicionament del conseller Turull

Els alcaldes del PDeCAT donen 
suport a la integració a JxCat

experiència al govern, serà 
el regidor d’Habitatge i Pro-
jectes incloent les llicències 
d’obres; i Juliet Grau, portarà 
Igualtat i Cooperació. Joan 
Esteban serà el tercer tinent 
d’alcalde però no tindrà cap 
regidoria. Sí que actuarà com 
a portaveu dels no-adscrits a 
les juntes de govern i comis-
sions. La proposta és que 
Pubill tingui una dedicació 
del 70% de la jornada; Ber-
naldos, del 50%, i Grau, del 
30%. Tots ells, però, deixaran 
de cobrar indemnitzacions 
per assistència a ple, juntes o 
comissions. Només les rebrà 
Esteban. Tot plegat, s’haurà 
d’aprovar en el ple de juliol 

després d’obtenir el vistiplau 
dels serveis de secretaria i de 
la intervenció.

La desvinculació del 
PDeCAT, primer, i la sortida 
del grup municipal de Junts, 
després, ha facilitat l’acord 
que s’ha anat treballant en 
les darreres setmanes. “Era 
important per a nosaltres 
que no estiguessin sota el 
paraigua de Junts. Si no, ja 
hauríem pogut fer un equip 
des de l’inici”, diu l’alcal-
dessa Dolors Castellà, que 
admet que prèviament havi-
en explorat la possibilitat 
d’un pacte d’esquerres amb 
la CUP i el PSC. La CUP, 
però, ho va rebutjar. Castellà 

valora el canvi de tarannà en 
els darrers mesos dels ara 
regidors no adscrits. “Vam 
començar a veure, com tot-
hom, que passaven coses i un 
canvi d’actitud per part d’en 
Jordi Pubill”, diu Castellà, 
que també valora la predispo-
sició per donar un cop de mà 
davant la situació d’emergèn-
cia generada per la Covid-19 
aquests darrers mesos. Pubill 
admet “la bona sintonia amb 
ERC” a partir del moment 
que el seu camí “s’allunya 
dels partits polítics”.

Castellà valora que el pacte 
s’ha fet prioritzant el pro-
grama d’ERC i ressalta que 
donarà estabilitat al govern 
i permetrà “la descàrrega 
de treball per part d’alguns 
dels regidors que durant un 
any han treballat molt dur”.  
“Però volem que continuïn 
treballant igual de bé els tres 
anys que resten de mandat”. 
Pubill defensa la seva legiti-
mitat perquè representen el 
62% dels regidors escollits 
per Junts i tenen el suport 
del 70% de la llista i d’altres 
persones externes. “El nostre 
objectiu és treballar pel poble 
i poder portar a terme el nos-
tre programa i ara ho podem 
fer des del govern.” Assegura 
que s’ha arribat a “un bon 
acord” que “portarà estabili-
tat” i serà “bo per al poble”.

Per a Xavier Martínez, pre-
sident comarcal del PDeCAT, 
l’acord “era previsible”. En el 
mateix sentit, Ángel Guillén, 
regidor de Cs deia: “Era un 
secret a veus” perquè els no  
adscrits feien “seguidisme” 
d’ERC.

Francesc Colomé Raül Garcia Jordi Xena

Les Franqueses del Vallès

EL 9 NOU

Els vuit alcaldes del PDeCAT 
del Vallès Oriental i el Baix 
Montseny han firmat una 
declaració en la qual donen 
ple suport al posicionament 
del conseller Turull, el pre-
sident Puigdemont i altres 
membres de l’actual govern 
de la Generalitat, com la 
consellera de presidència, 
Meritxell Budó, de la Garriga 
i es declaren partidaris de 
potenciar JxCat i de crear 
una assemblea fundacional 
com a organització política.

En el comunicat, emès 
divendres a la nit, els alcal-
des afirmen: “Els alcaldes 
no ens podem quedar 
impassibles i creiem que cal 
donar suport a un referent 
per nosaltres com en Jordi 
Turull; per tant, ens mullem 

dient això i així ho fem saber 
públicament. Ens adherim 
a la proposta de presos i 
exiliats que precisament 
són un òrgan reconegut a la 
primera assemblea nacional 
del PDeCAT. Reclamem la fi 
del període tàctic per abocar 
totes les energies a construir 
una república amb i per a 
tota la ciutadania.” 

Els alcaldes del PDeCAT al 
Vallès Oriental i als munici-
pis del Baix Montseny inclo-
sos en la mateixa comarca 
són Francesc Colomé, de les 
Franqueses; Raül Garcia, de 
Sant Celoni; Jordi Xena, de 
Santa Maria de Palautordera; 
Dani Fernàndez, de Sant 
Esteve de Palautordera; 
Joan Mora, de Vallgorguina; 

Marc Uriach, de Gualba; Joan 
Pons, de Vilalba Sasserra, i 
Albert Rovira, de Fogars. El 
d’Aiguafreda, Miquel Pare-
lla, no és associat al PDeCAT, 
però també hi dona suport.

La declaració dels alcal-
des se suma a un manifest 
que, divendres, instava el 
PDeCAT a dissoldre’s amb la 
Crida en un nou partit sota el 

nom de Junts per Catalunya 
sota el lideratge de Puigde-
mont i sense condicions prè-
vies com ara les quotes.

Entre les primeres persones 
que van piular el manifest 
hi havia la consellera Merit-
xell Budó i els consellers de 
l’Interior, Miquel Buch; el de 
Territori, Damià Calvet, i el 
de Polítiques Digitals, Jordi 
Puigneró. Alguns membres 
destacats del PDeCAT al 
Vallès Oriental, com l’ex-
president Àlex Sastre i Joan 
Fontserè, membre de l’execu-
tiva ampliada, han mostrat el 
seu suport al text. 

El suport dels alcaldes del 
PDeCAT del Vallès Oriental 
a la constitució de JxCat com 
a partit ja va quedar palès en 
un manifest que van subs-
criure el dia 16 de novembre 
de l’any passat. Entre els 
firmants també hi havia 
l’exalcalde de la Garriga, 
Jordi Pubill, que ha acabat 
abandonant la militància 
al PDeCAT; el portaveu a 
l’Ajuntament de Cardedeu, 
Jordi Nadal, i el mateix Àlex 
Sastre.

El president del PDeCAT 
al Vallès Oriental, Xavier 
Martínez, no ha fet declara-
cions sobre la qüestió.
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L’assemblea d’ERC i Acord va votar a favor de l’acord de manera àmplia i sense cap vot en contra

El grup de Pubill 
vol convertir-se en 
agrupació d’electors
La Garriga

Jordi Pubill reitera la 
intenció de crear un 
projecte 100% munici-
palista per presentar-se 
a les eleccions del 2023 
a través d’una agrupació 
d’electors, sense cap partit 
darrere. Xavier Martínez, 
president comarcal del 
PDeCAT, diu que treba-
llaran per “recompondre 
la situació” i “preparar les 
properes eleccions”.

Les assemblees dels republicans i Acord i el grup de suport als regidors no adscrits validen el pacte
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Les Franqueses mesurarà el soroll 
d’unes fàbriques al pla de Llerona
Els veïns han denunciat repetidament les molèsties que els causa la fàbrica

Partida de 
417.000 euros 
per al pla de xoc

EL 9 NOU

El ple va aprovar una pri-
mera partida de 417.000 
euros per fer front a les 
despeses del pla de xoc 
contra la crisi de la Covid-
19. Del total, 279.000 
provenen del superàvit i 
138.000 de reduccions de 
despeses no realitzades. 
També es va aprovar una 
bonificació del 75% de 
la taxa de terrasses fins a 
final d’any, amb un impac-
te de 20.000 euros en la 
hisenda municipal.

El govern tomba 
una moció contra 
la segregació escolar
EL 9 NOU

La majoria de govern 
(JxCat-PSC) va tombar 
una moció de la CUP que 
demanava prendre mesu-
res contra la segregació 
escolar i recordava que 
les Franqueses és un dels 
pobles que més ha empit-
jorat en aquest aspecte 
segons un estudi de la 
Fundació Bofill. El govern 
va assegurar que ja es pre-
nen mesures per millorar 
la situació.

Les Franqueses del Vallès

J.V.

L’Ajuntament de les Fran-
queses farà mesuraments 
en els propers dies per com-
provar el soroll que provo-
quen dues fàbriques, una al 
polígon del Pla de Llerona i 
l’altra al polígon Congost. Ho 
va anunciar la regidora d’Ac-
tivitats, Sònia Tena, durant 
el ple de l’Ajuntament de 
dijous passat responent a 
una pregunta feta per la regi-
dora d’Imagina Esquerra en 
Comú Imma Ortega.

Sònia Tena no va concretar 
el dia que es farà el mesura-
ment, però sí que va dir que 
seria aquesta setmana o bé a 
principis de la següent i que 
ja n’han parlat amb els veïns 
afectats. “Hem parlat amb 
els veïns, hem contactat amb 
una empresa especialitzada i 
hem tornar a parlar amb els 
veïns per concretar el dia i 
l’hora. I en funció dels resul-
tats farem les actuacions 
corresponents”, va dir la regi-

dora Tena. Per la seva banda, 
l’alcalde, Francesc Colomé, 
va explicar que l’Ajuntament 
disposa d’un informe fet 
sobre el soroll d’una empresa 
del pla de Llerona, amb data 
del 10 de març, que demos-
tren que la intensitat del 
soroll “està dins de la norma-
litat”.

Segons ha pogut saber 
EL 9 NOU, l’estudi el va fer 
l’Entitat de Control per a la 
Prevencio de la Contamina-
ció Acústica (EC-PCA) i es 
va mesurar el nivell de soroll 
que provoca l’empresa de 
recuperació i valorització 
de residus procedents de la 
indústria de l’alumini, Befe-
sa, al Pla de Llerona. Segons 
les conclusions de l’estudi, 
el conjunt de les emissions 
no supera els objectius de 
qualitat en període de dia i 
nit que estableix l’annex 1 de 
l’ordenança municipal.

Veïns de Llerona ja fa anys 
que es queixen dels sorolls 
que provoca l’empresa Befe-
sa i han reclamat que l’Ajun-

tament prengui les mesures 
que calgui per evitar-los. 
D’altra banda, veïns de Corró 
d’Avall denunciaven fa uns 
mesos el soroll d’una altra 
fàbrica situada al polígon 
Congost. Ara, l’Ajuntament 
farà mesuraments de la 
intensitat sonora en els dos 
àmbits per determinar si 
superen els nivells màxims 
marcats per l’ordenança.

arbres molestos

En el mateix ple, el porta-
veu de Ciutadans, Amador 
Doncel, es va fer ressò de les 
queixes de veïns del carrer 
de la Serra al barri de Can 
Calet, que es queixen que les 
arrels dels arbres del carrer 
fan malbé les canonades de 
l’aigua i provoquen embus-
sos que han obligat a fer 
reparacions costoses que han 
hagut de pagar de la seva 
butxaca perquè no afecten 
la canonada general, sinó la 
connexió amb els blocs. “La 
darrera reparació va costar 

4.000 euros”, va explicar 
Doncel ,que, a més, va afegir 
que els arbres, lledoners, no 
són adequats per al lloc on 
estan plantats perquè han 
crescut molt i fins i tot tapen 
la llum dels fanals. Va dir que 
els veïns ja han fet arribar 
una instància a l’Ajuntament 
demanant solucions. Doncel 
va apuntar que hi ha solu-
cions com reduir la capçada 
dels arbres per evitar que les 
arrels creixin tant.

El regidor d’Obres i Ser-
veis, Moisés Torres, va res-
pondre que en parlaria amb 
els tècnics municipals, però 
que, en principi, el manteni-
ment de la connexió als edi-
ficis és responsabilitat de les 
mateixes comunitats.

I en el mateix ple, el regi-
dor d’Urbanisme, Jordi Gan-
duxé, va explicar que l’Ajun-
tament no està d’acord amb 
el dibuix del desdoblament 
de la línia de tren del Nord a 
l’entrada dels Gorcs perquè 
afecta una part de la zona 
verda i d’un equipament.

Caldes tindrà 
un punt 
d’atenció 
LGTBIQ+

Caldes de Montbui

Q.C.

L’Ajuntament de Caldes i la 
Direcció General d’Igualtat 
van presentar divendres el 
nou punt de Servei d’Aten-
ció Integral LGTBIQ+ que 
estarà situat al Toc, a l’espai 
jove de la vila. Serà el segon 
espai d’aquest tipus al Vallès 
Oriental; el primer és el 
que hi ha a Granollers. Les 
poblacions de més de 20.000 
habitants reben un incen-
tiu per crear aquests espais 
però en el cas de Caldes s’ha 
tirat endavant perquè des 
de l’equip de govern ho han 
considerat una prioritat.

Oferirà informació i asses-
sorament sobre la diversitat 
sexual i de gènere i acompa-
nyament en processos per-
sonals d’identitat de gènere, 
orientació sexual i expressió 
de gènere. També estarà 
enfocat a assessorar les 
famílies. Vol donar resposta 
a situacions de discrimina-
ció i a qualsevol necessitat 
d’acompanyament que tingui 
la ciutadania sobre diversitat 
sexual i de gènere.

Un centenar de persones es van aplegar diumenge a la plaça Joventut, a Canovelles, on s’havia fet la convocatòria

Acció a Canovelles de Vallès 
Oriental Vol Acollir per aconseguir 
l’empadronament d’immigrants
Canovelles

EL 9 NOU

Vallès Oriental Vol Acollir, 
amb el suport de diverses 
entitats d’immigrants, va 
fer aquest diumenge un 
acte informatiu sobre empa-
dronaments a la plaça de la 
Joventut, a Canovelles. Un 
centenar de persones –el 

80% residents a Canovelles i 
la resta en altres poblacions 
properes– van aportar les 
seves dades per rebre l’as-
sessorament d’aquesta plata-
forma que impulsa una cam-
panya per aconseguir que es 
garanteix el dret a l’empa-
dronament dels immigrants 
als municipis de la comarca 
on resideixen. Va arrencar 

després de constatar les difi-
cultats que hi ha en poblaci-
ons com Granollers, Mollet, 
Canovelles o les Franqueses 
per empadronar-se. Segons 
expliquen des de la platafor-
ma, la situació generada per 
la Covid-19 ha fet aflorar un 
gran nombre de persones 
sense empadronament i que, 
a la vegada, han necessitat 

l’ajuda d’entitats socials que 
distribueixen lots d’aliments 
entre les persones que pas-
sen per dificultats. La limi-
tació de l’atenció personal a 
les oficines municipals per 
la pandèmia complica encara 
més la situació.

L’acte s’havia convocat a 
les 10 del matí i una estona 
abans ja hi havia gent espe-
rant. Entre les persones que 
es van acostar a la plaça de 
la Joventut diumenge, n’hi 
havia algunes que fa més de 
deu anys que resideixen a 
Canovelles i encara no han 
aconseguit empadronar-s’hi. 

Cap a 2/4 de 12 del migdia, 
hi van intervenir efectius 
de la Policia Local. Com que 
l’entitat no havia demanat 
permís, van haver de plegar. 
Ara, des de Vallès Oriental 
Vol Acollir contactaran amb 
totes les persones que els 
van aportar les seves dades 
per guiar-los en el procés 
per aconseguir el registre. 
La idea és fer un seguiment 
de cada cas i acompanyar-
los a l’hora de fer el tràmit 
a l’Ajuntament on residei-
xen. També compten amb el 
suport d’un equip d’advocats. 

Vallès Oriental Vol Acollir 
demana als ajuntaments de 
que apliquin el model que 
està utilitzant l’Ajuntament 
de Barcelona i que té el vis-
tiplau del síndic de greuges 
com a sistema per garantir el 
dret a figurar al padró.
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El cementiri de Caldes tindrà un 
nou accés a peu per sota la C-59
Territori construirà un pas inferior que connectarà el carrer Bigues amb el camí del Cementiri
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El nou vial permet als vehicles que van en direcció a Caldes seguir la marxa sense haver d’aturar-se a la rotonda

Caldes de Montbui

EL 9 NOU

Un nou pas inferior perme-
trà que vianants i bicicletes 
travessin la C-59 per una con-
nexió segura entre el carrer 
Bigues i el camí del Cementi-
ri, de Caldes. El Departament 
de Territori i Sostenibilitat 
preveu licitar aviat les obres 
de millora d’aquest punt, que 
també inclouen la creació 
d’una via segregada de 360 
metres de llarg en un punt 
força utilitzat per ciclistes 
que volen accedir a la zona 
rural que hi ha a l’altra banda 
de la C-59.

La proposta preveu la reno-
vació de l’encreuament amb 
la construcció d’un tercer 
carril que permetrà fer un 
gir a l’esquerra i entrar en 
direcció a Caldes als vehi-
cles que circulen en direcció 
Sant Feliu. Sortint pel carrer 
Bigues no es podrà girar a 
l’esquerra cap al nord. I des 
del camí del Cementiri tam-
poc podran incorporar-se en 
sentit Mollet.

La conselleria preveu una 
inversió de 850.000 euros en 
aquesta actuació. El projecte 
preveu millorar les incor-
poracions a la C-59 –des del 
carrer Bigues en direcció sud 
i des del camí del Cementiri 
en direcció nord– a través 
de carrils d’acceleració i la 
creació de carrils d’alenti-
ment per facilitar l’entrada 
al carrer Bigues i al camí 
del Cementiri. També hi ha 
inclosa la millora de l’en-
llumenat. Juli Fernández, 
delegat del govern de la 
Generalitat al Vallès, destaca 
que l’actuació vol promoure 
els mitjans que “ara més que 
mai” cal potenciar: moure’s a 
peu i amb bicicleta.
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Una de les noves esculleres que protecció que s’han construït a la via

Les esllavissades pel ‘Glòria’ van deixar la via intransitable

Reobre la carretera de Montseny 
a Collformic tallada mig any

Montseny

EL 9 NOU

La BV-5301 entre Montseny 
i el Brull, a Osona, passant 
per Collformic, torna a estar 
oberta al trànsit just sis 
mesos després de les eslla-
vissades que hi va haver en 
diversos trams durant el 
temporal Glòria que van obli-
gar a tallar-la. 

Els treballs no estan del 
tot enllestits –s’acabaran 
durant l’estiu– però sí que 
estan prou avançats per 
poder reobrir la circulació de 
vehicles en tots dos sentits. 
Han consistit en la reparació 
dels desperfectes causats 
per diverses esllavissades: 
s’ha sanejat i desbrossat 
els talussos afectats i s’han 
estabilitzat els marges amb 

la instal·lació de geomalla i 
membranes d’alta resistèn-
cia, reforçades amb cable 
d’acer i ancoratges. L’obra ha 
inclòs la reconstrucció d’un 
mur de formigó de quatre 
metres d’alçada i les tasques 
com la reconstrucció del 
ferm en els trams afectats, 
la reposició de barreres de 
seguretat o l’adequació d’ele-
ments de drenatge.

Enllestida la millora de la rotonda 
de Palau-solità per reduir les cues
Un nou vial evita que els vehicles que van cap a Caldes arribin al giratori

Caldes de Montbui

EL 9 NOU

El Departament de Territori 
i Sostenibilitat ha enllestit 
les obres de millora de la 
rotonda situada al final de 
la variant de Palau-solità, 
a la C-59. S’hi ha construït 
un carril segregat que per-
met als vehicles que van en 
direcció Caldes poder seguir 
el recorregut sense aturar-
se a la rotonda. D’aquesta 
manera, s’allibera bona 

part del trànsit a l’interior 
del giratori i es dona més 
fluïdesa als vehicles que 
circulen en sentit sud, cap a 
Mollet i Barcelona. Tot ple-
gat busca reduir les retenci-
ons que es formen en aquest 
punt en tots dos sentits a les 
hores de més intensitat de 
circulació.

“És un gran dia per al ter-
ritori perquè ha finalitzat 
una actuació estratègica que 
resol un punt conflictiu de 
la mobilitat de tot aquest 

territori, on es produeixen 
unes retencions i certa 
inseguretat de trànsit”, 
va destacar Isidre Gavín, 
secretari d’Infraestructures 
i Mobilitat, que va visitar la 
zona divendres acompanyat 
dels alcaldes de Caldes, 
Isidre Pineda, i Palau-solità 
i Plegamans, Oriol Lozano. 
“L’obra està incremen-
tant molt la fluïdesa i està 
donant un nivell de segure-
tat més gran que el que tení-
em”, va afegir Gavín.

Renfe aparta 
dos vigilants per 
reduir i colpejar 
un viatger de l’R3 
a les Franqueses

Les Franqueses del Vallès

EL 9 NOU

Renfe ha obert un expedient 
i ha apartat dos vigilants 
acusats de reduir, colpejar 
i tapar el nas i la boca d’un 
passatger que anava sense 
mascareta en uns fets que 
van passar dissabte a l’interi-
or d’un tren a l’altura de l’es-
tació de les Franqueses. En 
un vídeo enregistrat per la 
parella del noi i difós a Twit-
ter, es veu com els dos vigi-
lants, que tampoc porten la 
mascareta posada en aquell 
moment, retenen el noi 
damunt d’uns seients i el col-
pegen i li tapen la boca. Quan 
la noia els crida l’atenció i 
veuen que els està gravant, li 
ho recriminen i li demanen 
que els doni el mòbil. 

Segons fonts dels Mossos, 
el noi ha denunciat els fets a 
la comissaria de Granollers. 
Els dos vigilants, per la seva 
banda, també han presentat 
una denúncia contra el noi. 
Per tot plegat, els Mossos 
han obert diligències i les 
traslladaran al jutjat de guàr-
dia de Granollers.

Fonts de Renfe qualifiquen 
els fets de “lamentables” i 
asseguren que es va apartar 
els vigilants del servei tan 
bon punt en van tenir conei-
xement i “a l’espera de la 
resolució de l’expedient que 
s’ha obert”. “Des de Renfe no 
tolerarem actituds d’aquest 
tipus que taquen la tasca que 
estan fent molts treballa-
dors. La companyia recorda 
que inverteix 15 milions 
anuals per cobrir la tasca dels 
vigilants, que “complementa 
la que han de fer i dur a ter-
me els responsables de segu-
retat ciutadana” com Mossos 
o policies locals.



NOTICIESNOU9EL Dilluns, 29 de juny de 2020 11

El ratpenat de Can Luna
La Garriga i el Museu de Ciències Naturals de Granollers busquen voluntaris  
per al programa de ciència ciutadana que fa el seguiment de poblacions de ratpenats
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Els nous vehicles aquest divendres a la presentació a la plaça de l’Església

Es passa de dues a tres escombradores i s’aposta pel vehicle elèctric

La Garriga renova i amplia 
els equips de neteja viària 

La Garriga

EL 9 NOU

L’Ajuntament de la Garri-
ga ha renovat i ampliat els 
equips que treballen en la 
neteja viària al municipi 
d’acord amb la nova conces-
sió del servei que va guanyar 
l’empresa Urbaser. Es passa 
de dues a tres escombrado-

res en servei. A més, una 
d’aquestes és més gran i té 
més capacitat. “Buscàvem la 
màxima eficiència i produc-
tivitat. Ara disposarem de 
màquines més eficients que 
poden recollir més en una 
sola passada. I, a la vegada, 
redueixen el soroll i les emis-
sions”, comenta la regidora 
de Via Pública, Neus Maro-

dan. De fet, 8 dels 11 vehi-
cles són elèctrics. 

Una altra novetat és la 
incorporació d’un equip de 
neteja amb aigua calenta a 
pressió; fins ara només es 
podia fer en fred. També hi 
ha sis tricicles elèctrics que 
facilitaran el trasllat de les 
persones que escombren des 
de la base al punt on actuen.

La Garriga

F.P.

Aquest mes de juny s’ha 
detectat i s’ha pogut enre-
gistrar un exemplar de pipis-
trella nana, una espècie de 
ratpenat molt comú en zones 
urbanes i rurals i de les més 
petites de la península Ibèri-
ca, en una caixa niu que feia 
uns anys s’havia instal·lat 
a l’edifici de Can Luna, a la 
Garriga. A partir d’aquesta 
descoberta, l’Ajuntament i el 
Museu de Ciències Naturals 
de Granollers impulsaran un 
programa de seguiment dels 
ratpenats al municipi a partir 
del control de la desena de 
caixes niu que fa uns anys 
es van instal·lar en diversos 
punts i de la promoció d’un 
programa de voluntariat on 
es poden implicar persones 
a títol personal per adquirir 
una caixa niu per a ratpenats 
–els models més senzills 
costen 16 euros– i compro-
metre’s que hi segueixin si 
estan ocupades un cop en 
cada estació. 

Aquest divendres es va pre-

sentar a Can Luna aquesta 
iniciativa amb la regidora de 
Medi Ambient, Neus Marro-
dan, i Adrià López-Baucells, 
investigador associat del 
Museu de Ciències Naturals 
de Granollers. “Ens interessa 
poder vincular-ho amb el 
nostre projecte de Biocides 
Zero”, que busca evitar l’ús 
de productes químics per 
evitar plagues en l’arbrat via-
ri o en els horts urbans que 
hi ha en diversos punts del 
municipi, explica Marrodan. 
També per donar a conèixer 
la biodiversitat existent al 
municipi.

“És una col·laboració molt 
simple que tothom pot fer”, 
destaca López-Baucells. La 
caixa niu es pot col·locar en 
un espai privat o en un espai 
públic d’acord amb l’Ajunta-
ment. Un cop a cada estació 
el voluntari ha de comprovar 
si està ocupada amb la utilit-
zació d’un aparell endoscopi 
per permet veure l’interior. 
Les dades que s’obtenen 
s’han de pujar a una platafor-
ma web que és accessible per 
tothom. L’àrea de quiròpters 
del Museu de Ciències Natu-
rals de Granollers també pro-
mou altres tipus de volun-

tariat. Per exemple, per fer 
escoltes d’ultrasons que per-
meten detectar la presència 
de ratpenats. En aquest cas, 
s’ha d’adquirir un detector 
d’ultrasons que es deixa en 
un espai concret durant tota 
la nit. L’enregistrament es 
descarrega a un ordinador i, 
a partir dels sonogrames que 
generen els ratpenats, es pot 
identificar quines espècies hi 
ha. La informació també es 
bolca a la web perquè sigui 
accessible en línia. 

La tercera línia de col-
laboració és el Quirorius. 
En aquest cas, un cop l’any –
durant els mesos d’estiu– s’ha 
de fer el comptatge de ratpe-
nats d’aigua, de dues espècies 
especialitzades en la captura 
d’insectes damunt de superfí-
cies amb aigua com un riu.  

Aquest projecte de ciència 
ciutadana que s’ha iniciat 
aquest any controla un miler 
de caixes niu repartides pel 
territori. També hi ha unes 
250 estacions d’escolta. El 
Museu ofereix formacions 
presencials i en línia als 
voluntaris. 
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El ratpenat detectat a la caixa-niu instal·lada a Can Luna

Escorcollen un 
habitatge a Lliçà 
de Vall en una 
actuació contra 
el tràfic de droga

Lliçà de Vall

EL 9 NOU

Els Mossos van escorcollar 
un habitatge a Lliçà de Vall 
en el marc d’una actuació 
contra un grup dedicat al 
tràfic de cocaïna al barri 
de Sant Roc, a Badalona. El 
dispositiu es va fer el 19 de 
juny i va permetre detenir 
10 persones de Badalona i 
Lliçà de Vall. La investigació 
es va iniciar al gener quan 
els agents van detectar un 
punt de venda en un pis de 
Badalona. En el transcurs de 
les indagacions, els investi-
gadors van relacionar aquest 
primer punt amb una orga-
nització criminal molt més 
àmplia que operava des de 
nou domicilis a Badalona i 
un a Lliçà de Vall. 

El grup tenia una estructu-
ra consolidada amb funcions 
definides. En els escorcolls, 
es van localitzar dues armes 
de foc, una pistola elèctrica, 
98.000 euros i diversa quan-
titat de drogues.

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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Els senglars es van menjar completament algunes varietats mentre que, en d’altres, només una part

Dilluns, 29 de juny de 202012

Dos detinguts 
a Bellavista en 
una actuació 
contra el tràfic 
de cocaïna

Les Franqueses del Vallès

EL 9 NOU

La policia estatal ha detingut 
dues persones i ha fet un 
escorcoll en un pis del barri 
Bellavista, a les Franqueses, 
en el marc d’una operació 
que ha permès desarticular 
un grup criminal dedicat al 
tràfic de cocaïna. La banda 
tenia la base a Badalona 
però estava formada per un 
entramat de persones per 
fer la distribució de la droga 
en comarques com el Vallès 
Oriental, el Maresme, Osona, 
la Selva i el Gironès. Els dos 
arrestats a Bellavista van 
ingressar a presó a l’espera 
de judici. Estan acusats d’un 
delicte contra la salut pública 
per tràfic de drogues, blan-
queig de capitals i pertinença 
a grup criminal.

En total, la investigació de 
la policia estatal va permetre 
detenir 27 persones, 16 de les 
quals han ingressat a presó. 
En els escorcolls, es van recu-
perar 530.000 euros en efec-
tiu i 22 vehicles de tipologies 
diverses. N’hi havia que es 
feien servir per emmagat-
zemar la droga i altres per 
transportar-la. Alguns tenien 
espais amagats per evitar 
que fos detectada. A més, es 
van intervenir 10,6 quilos de 
cocaïna, 180 d’haixix i 1,7 de 
marihuana. També 98 telè-
fons i ordinadors i tauletes.

Circulaven a més de 80 per hora quan la velocitat està limitada a 50

Sancionats 34 vehicles per excés de 
velocitat a la carretera de Campins

Parets repararà el vas 
de la piscina municipal 
a mitjan juliol

Sant Celoni

EL 9 NOU

La Policia Local de Sant 
Celoni ha sancionat 34 con-
ductors que superaven els 
80 quilòmetres per hora a 
la carretera de Campins, on 
la velocitat màxima és de 
50 quilòmetres per hora. En 
concret, s’han sancionat 27 
vehicles per superar els 80 
quilòmetres per hora; 6 per 
superar els 90 i un per supe-
rar els 100 per hora.

Segons fonts municipals, el 
trànsit rodat de motocicletes 
a la carretera d’accés al parc 
natural del Montseny s’ha 
reduït gairebé en un 80% en 
comparació amb les setma-
nes anteriors. Diumenge de 
la setmana passada al matí 

Parets del Vallès

EL 9 NOU

L’Ajuntament de Parets pre-
veu iniciar a mitjan juliol les 
obres de reparació del vas 
principal de la piscina muni-
cipal Miguel Luque, on s’han 
de resoldre les fuites d’ai-
gua que pateix. Fins que no 
s’acabin les obres, la piscina 
coberta continuarà tancada 
i la data aproximada de reo-
bertura serà l’1 d’octubre.

En el darrer any, l’Ajunta-
ment haurà invertit més de 
300.000 euros a posar al dia 
aquest equipament esportiu 
que es va inaugurar fa més 
de 33 anys. Mentrestant, 
l’Ajuntament no cobrarà als 
abonats les quotes del segon 
i tercer trimestre d’aquest 
any. En la quota correspo-

nent al quart i últim trimes-
tre es compensarà l’import 
equivalent a 55 dies, que 
correspon als 36 dies en què 
l’equipament va romandre 
tancat a causa de l’avaria en 
el sistema d’escalfament de 
l’aigua i al tancament obligat 
pel decret d’estat d’alarma. 
En el cas dels abonats donats 
de baixa, es farà al reintegra-
ment en el compte bancari 
on estava domiciliat el paga-
ment.

D’altra banda, i d’acord 
amb el conveni de col-
laboració entre l’Ajuntament 
i l’entitat Corefo, tots els 
abonats podran fer ús de la 
piscina d’estiu de Corefo, 
entre el 6 de juliol i el 13 de 
setembre, seguint les mesu-
res de seguretat i les limita-
cions d’afluència.

El vehicle enxampat amés de 100

es van detectar al voltant de 
vint motos. 

RESIDUS AL CARRER

D’altra banda, l’Ajuntament 
ha informat que, en els 

darrers dies s’han tornat a 
detectar un gran nombre de 
residus abocats de manera 
incívica, tant a la via pública 
com en boscos i espais natu-
rals. En alguns casos i gràcies 
a la col·laboració ciutadana, 
se n’ha pogut identificar els 
autors. Des de principis del 
mes de juny s’han imposat ja 
12 sancions per abocaments 
irregulars. Fonts municipals 
indiquen que s’han detectat 
residus en llocs que ja s’havi-
en netejat.

L’Ajuntament de Sant 
Celoni ha tornat a apel·lar 
al civisme de la ciutadania i 
recorda que, a més de poder 
fer ús de la deixalleria, hi ha 
un servei de recollida d’ob-
jectes voluminosos gratuït 
trucant al 607 18 52 87.

Uns senglars fan malbé 400 
enciams en un camp a la Garriga
El pagès Isidre Catafal denuncia que els danys provocats pels porcs salvatges són constants

perquè l’arriben a trencar per 
accedir als camps. “I si no, 
entren per la carretera”, rela-
ta el pagès. Ara li han parlat 
d’un sistema d’ultrasons 
per espantar els senglars i 
està disposat a provar-ho. 
“Sembla que l’única solució 
seria fer un tancat de formi-
gó com si això fos un camp 
de concentració”, lamenta 
Catafal, que assegura que 
“amb aquest neguit no es 
pot treballar” i posa en perill 
la continuïtat de qualsevol 
activitat agrària. Reclama la 
implicació de les administra-

cions. De fet, està pendent 
d’una trobada amb represen-
tants de l’Ajuntament, dels 
Agents Rurals i de la societat 
de caçadors i altres pagesos 
del poble que s’ha de fer en 
els propers dies. “Caldria 
que quan detectes que han 
entrat poder fer una batuda 
el mateix dia i no haver d’es-
perar gaire.” O trobar algun 
altre sistema que en redueixi 
la presència. Veu que és difí-
cil. “Les zones properes al 
nucli urbà s’han convertit en 
una espècie de refugi per als 
senglars perquè saben que 

aquí no els poden caçar.” 
Ara ha tingut problemes 

amb els enciams però també 
en té quan planta calçots 
–l’any passat li van fer malbé 
30.000 cebes en un nit– i 
mongetes del ganxet. “Com 
que hi ha trossos que ho fem 
amb reg gota a gota noten 
l’olor de la terra mullada 
i això els porta cap aquí.” 
Provoquen danys als tubs de 
distribució de l’aigua quan 
furguen la terra. “Ho arren-
quen tot i ho destrossen tot.” 
“No ens cobreixen les despe-
ses per reparar-ho”, diu.

La Garriga

EL 9 NOU

Isidre Catafal, un pagès de la 
Garriga, va marxar dels horts 
que té entre el riu Congost 
i la C-17, al nord del nucli 
urbà, deixant a punt les cai-
xes que faria servir l’endemà 
per collir els enciams que 
ja tenia compromesos amb 
alguns dels seus clients. L’en-
demà al matí quan va tornar 
al camp va veure que la majo-
ria dels enciams que havia de 
collir havien estat malmesos 
per senglars. Els d’alguna 
varietat, completament 
menjats, els d’altres només 
una mica mossegats. “No 
m’ho creia”, explica Catafal, 
que va haver de trucar als 
clients per dir-los que no els 
podia servir els enciams que 
li havien encarregat. “I estic 
segur que tot el mal el van 
fer només un parell o tres de 
senglars”, relata.

No és la primera vegada 
que els porcs salvatges mal-
meten els seus conreus. “El 
problema fa 23 anys que el 
tenim aquí però ara cada 
vegada hi ha més senglars 
perquè no té depredadors”, 
diu Catafal, que ha provat 
tota mena de sistemes per 
evitar l’entrada dels porcs. Té 
una tanca electrificada a tota 
la part que toca al riu Con-
gost, per on entren normal-
ment. Però tampoc els atura 
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Pendents de les incomoditats 
que podien causar les condi-
cions de seguretat sanitària 
de la nova normalitat, els 
casals d’estiu, les colònies 
i els campaments per a la 
canalla s’estan trobant amb 
la crua realitat que gairebé 
la meitat de les seves places 
en oferta queden desertes, 
segons l’enquesta que EL 9 
NOU ha fet entre les inicia-
tives de lleure dels ajunta-
ments del Vallès Oriental. 
No ha estat el distanciament 
social ni l’ús obligatori de la 
mascareta el que ha provo-
cat la davallada. Tampoc la 
por dels pares als contagis 

ni la manca de compromís 
per part d’uns ajuntaments 
que, en termes generals, han 
apostat perquè nens i adoles-
cents tinguessin activitats de 
lleure de qualitat i adaptats 
a les condicions sanitàries. 
La caiguda d’inscripcions 
té a veure amb l’economia 
familiar, amb la situació quo-
tidiana que es viu a milers i 
milers de llars de la comarca. 

Amb tantíssimes persones 
afectades per expedients de 
regulació temporal d’ocu-
pació (ERTO) o perquè es 
disposa de condicions per 
teletreballar, el cas és que als 
casals, de moment, sobren 
places.

L’educació en el lleure té 
un paper fonamental en la 
formació d’infants i adoles-
cents. Com saben tots els que 

han portat els seus fills a un 
casal, un campament o unes 
colònies, a la canalla li cal 
sortir de la zona de confort 
que representa l’escola o casa 
seva i ho ha de fer en compa-
nyia d’altres infants com ell 
o ella amb la supervisió de 
monitors i educadors. A par-
tir del joc, de l’esport o d’ac-
tivitats artístiques, els nens i 
nenes aprenen els mèrits de 

la col·lectivitat, del treball i 
de la diversió en grup, mèrits 
que es concretaran en l’apre-
nentatge de valors com l’es-
forç, l’empatia i el respecte 
als altres.

La davallada d’inscripcions 
als casals d’estiu potser s’ha 
de llegir com un fet aïllat, 
ocasional d’aquest 2020. És 
cert. Però no estaria de més 
que els experts del sector hi 
reflexionessin una mica per-
què l’afectació econòmica de 
la coronacrisi no s’escampi 
com una mala herba que ofe-
gui tot allò que s’ha cultivat 
els darrers anys per aconse-
guir una infància i una ado-
lescència més educada, més 
sana i més socialitzada.

La coronacrisi  
als casals d’estiu

La por és una qüestió irracional i, si no la mires 
cara a cara amb decisió –però també amb una mira-
da d’acceptació humana–, es pot fer tan gran que 
ens arrossegaria a la bogeria i llavors podem arra-
sar tan profundament que ja mai més podran créi-
xer flors en la nostra vida.

La por és un element important de supervivència 
però també ens pot paralitzar o fer embogir. L’im-
portant és que un pugui verbalitzar-la i, si és neces-
sari, demanar ajuda, ja que també té a veure amb la 
poca confiança que tenim en nosaltres mateixos i 
en la vida. Tots tenim por i la majoria de les vega-
des no ens atrevim a reconèixer-la perquè està molt 
mal vista. Té mala premsa. És mostrar les nostres 
debilitats i normalment l’amaguem.

En aquesta pandèmia de la Covid-19 segur que 
hem tingut experiències en què hem actuat sota 
la seva influència. Tampoc és dolent tenir-la però, 
això sí, hem de ser conscients que la tenim, ja que 
ens farà ser més previnguts, i és un element impor-
tant de supervivència, però moltes vegades ens pot 
i ens posseeix inconscientment. És quan actuem de 
vegades menyspreant els altres o veiem enemics 
on no n’hi ha, només perquè ens sentim insegurs. 
Quan l’adversari és una cosa invisible com un virus, 
pitjor ho portem. On ens podem amagar? És com 
viure en una presó amb barrots invisibles perquè 
som nosaltres mateixos que els posem.

Com quasi tothom, jo també he passat per algu-
nes d’aquestes situacions i puc entendre que un 
pot arribar al deliri per protegir-se d’alguna cosa 
que no es veu. 

Feia poc que havien declarat la quarantena i la 
mascareta no era obligatòria. Mentre estava fent 
cua en una peixateria, al meu davant hi havia un 
home a qui estaven despatxant i parlava amb gran 
vehemència a la dependenta, i també amb algú que 
era fora de la botiga. Així és que amb la seva veu 
cridanera i amb el seu to desenfadat, jo m’estava 
atabalant cada vegada més mentre procurava man-
tenir la distància reglamentària. Per una banda 
em sentia incòmode, ja que trobava que la situa-
ció que s’estava vivint –la pandèmia– és seriosa, i 
amb aquell to em sentia amoïnat. A més, contínua-
ment es girava enrere –en direcció a mi– i jo només 
pensava que amb aquells brams els virus arribarien 
més enllà de tres metres. La ment anava a cent però 
jo callava. 

DESCONFIGURAT DEL TOT

Quan em va tocar a mi, encara hi era, però estava 
més calmat. Jo, no. Al contrari. Em trobava des-
configurat del tot. Així és que jo, el que sentia, el 
que pensava, el que deia i el que feia no tenien res 
a veure. Sentia por i ràbia, però en aquell moment 
no en tenia ni idea. Pensava que volia marxar com 
més aviat millor, deia que volia mero i assenya-
lava en sentit contrari, cap les orades. La depen-
denta flipava i a la seva contesta em vaig posar 
impertinent, tot pensant: “Però què em diu ara?” 
Per segona vegada, la cosa va anar a pitjor. No sé 
si n’hi va haver una tercera, però a poc a poc vaig 
anar veient tot el que em passava i vaig adonar-me 
que la por i la ràbia s’havien apoderat de mi, fins 
a arribar a confessar que m’ho havia passat molt 
malament i ho sentia pel meu comportament. Tot 
plegat em va connectar a esdeveniments de la 
meva infància, quan m’era impossible reaccionar 
davant de situacions emocionalment extremes. El 

trauma que es va repetint al llarg de la vida. Per 
a mi, aquell moment viscut m’ha servit per conèi-
xer-me millor i també com un pas més per poder 
sanar el meu passat.

Ara vaig més amb compte, per distingir quan es 
comença a disparar la por i m’adono que és una 
part meva que comença actuar per lliure. Si no estic 
en guàrdia, m’atrapa i després ja no hi ha res a fer. 
També dic que he tingut molta ajuda de la meva 
coach Irene Goikolea per arribar a aquestes conclu-
sions.

Si tots acceptéssim la por, que l’hem tinguda o la 
tenim, pot ser tot plegat aniria millor amb nosal-
tres mateixos i en el nostre entorn. Quasi tots en 
algun moment hem pensat o actuat d’una manera 
poc honesta per por. L’acceptació d’aquesta feblesa 
humana i també el fer-se càrrec de les situacions 
que hem creat quan la por ens ha posseït poden aju-
dar a abaixar la tensió i crispació social de la pandè-
mia.

La por per qüestions econòmiques és una de 
les que planeja més sobre la societat, després de 
la malaltia i de la de morir. Hi ha persones sense 
ingressos, altres amb molts negocis tancats o amb 
una ínfima activitat. I tot plegat pot ser realment 
desesperant, però també cal veure com gestionem 
aquesta situació i que, a vegades, un es pot trobar 
que no hi ha sortida. Un amic gestor em deia que 
ara quasi no tenia clientela. Una de les seves cli-
entes era una dona que té una perruqueria i feia 
gairebé un mes que estava desesperada i enfonsa-
da. Al cap de poc la va trobar amb una energia radi-
ant, s’havia posat les piles i amb una veu decidida 
li va dir: “Només hi han dues sortides, voler viure 
o voler morir.” Així és com les situacions extremes 
ens porta aquesta dualitat, que ens pot donar molta 
força si decidim per la vida. Podem fer grans gestes 
i anar a totes.

La por, una oportunitat per sanar la vida
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Fa uns dies, en un programa de televisió, vaig veure un 
enfrontament que pretenia ser ideològic entre les senyo-
res Lidia Falcón, Cristina Fallarás i Elsa Ruiz sobre la llei 
integral per a persones trans. Cap dels seus arguments 
es basaven en coneixements científics i jo, tota l’estona 
estava pensant: “La biologia, l’embriologia!” perquè, si ho 
haguessin sabut, no s’haurien atrevit a dir que al néixer 
algú ens assigna un sexe.

Diré que el sexe amb el qual el fetus neix ningú no l’as-
signa. El sexe és i ve condicionat per la dotació genèti-
ca, els cromosomes, i les condicions epigenètiques que 
envolten el seu procés embriològic. Malgrat això, en puri-
tat, hem d’admetre que, en ocasions, els escassos estats 
intersexuals en néixer obliguen a una determinació que 
es demorarà en el temps a fi que sigui el menys traumàti-
ca possible per a l’individu.

Explicaré el que vull dir quan afirmo que el desenvolu-
pament fetal depèn de la genètica i de l’epigenètica per-
què, si s’entenen aquets conceptes, moltes de les idees 
que actualment confonen el pensament desapareixeran. 
I, amb aquesta finalitat, resumiré –com ja vaig fer en una 
altra ocasió– la seqüència que succeeix en el desenvolu-
pament sexual del fetus.

En el moment de la fecundació, el pare aporta un cro-
mosoma sexual X o Y, i la mare, l’altre cromosoma, que 
sempre serà un cromosoma X. Si el fetus és XX, tindrà un 
sexe cromosòmic o genètic femení, i si és XY el seu sexe 
genètic serà masculí. Aquesta càrrega genètica serà inva-
riable al llarg de la vida del nou humà. Però, en ocasions, 
succeeix que des del principi hi pot haver un error en la 
transmissió dels gens i el sexe genètic, en lloc de ser XX 
o XY, no ho és i presenta formes diverses que avocaran a 
malalties com la síndrome de Klinefelter (amb una càrre-
ga cromosòmica XXY) i a unes altres patologies. 

En el procés de la formació del fetus, al cap de poques 

setmanes, apareixeran les gònades, femenines o masculi-
nes (ovaris o testicles) segons el sexe cromosòmic inicial 
i si les condicions epigenètiques han estat les adequades. 
I, mentre avança la gestació, aquestes gònades segrega-
ran hormones femenines o masculines que propiciaran 
l’aparició dels òrgans sexuals femenins o masculins. Amb 
l’aparició dels òrgans sexuals parlarem de sexe genital, 
que també concordarà amb el sexe cromosòmic i gonadal 
si el desenvolupament es porta a terme en un ambient 
epigenètic correcte.

Què son les condicions epigenètiques?, Què en sabem? 
Són l’expressió dels gens que, en expressar-se, creen l’am-
bient que envolta una cèl·lula, un teixit, un òrgan, un sis-
tema, un individu, un munt de circumstàncies necessà-
ries per a l’èxit o el fracàs d’una missió, en aquest cas, el 
correcte desenvolupament sexual d’un individu humà. Si 
alguna d’aquestes condicions ambientals no és l’adequa-
da, influirà en la seqüència vital del fetus. Coneixem l’in-
fluència que determinades situacions exerceixen sobre el 
seu desenvolupament, però estem lluny de saber-ho tot i, 
malgrat això, ens enredem en acalorades discussions que 
només condueixen a enfrontaments inútils i vacus en què 
no tenim en compte la biologia, que és el nostre condicio-
nant inexorable. 

Quan el sexe psicosocial (la percepció que un té de si 
mateix) no coincideix ni amb el sexe genètic ni amb el 
gonadal ni amb el genital, com passa amb els individus 
transsexuals, en lloc d’enarborar arguments gratuïts com 
“perquè a mi em sembla”, hauríem d’apropar-nos a la bio-
logia, ja que, si ho entenem, aquestes disputes ideològi-
ques deixaran de ser-ho i es convertiran en coneixement. 
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Una lletania és una invocació a la Mare 
de Déu. Molts dels més grans les recor-
den com una llarga llista que s’anava 
dient en acabar el rosari –que es resava 
molt sovint a casa en família– com si 
fossin títols en honor de Maria. I segu-
rament s’associa al passat, malgrat que 
el rosari el resen molts creients tam-
bé avui… Doncs bé: el papa Francesc 
n’ha afegit ara fa pocs dies tres noves; 
i no pocs pensaran quina utilitat té 
ara aquesta decisió que aparentment 
afecta poca gent. El cert és que aques-
ta llista és dinàmica responent al camí 
de la humanitat. Per exemple, el 1917 
es va afegir la de Reina de la Pau en un 
moment mundial de guerra. Maria és 
una de nosaltres i el que diem d’ella 
forma part també del que hauríem de 
ser com a humanitat.

Fixem-nos en les proposades ara: 
Mater Misericordiae (‘Mare de miseri-
còrdia’), expressió medieval que apareix 
al Salve Regina, i que vol ser una crida 
molt urgent a desenvolupar aquesta 
actitud. Si busquem la seva etimolo-
gia, no cal massa explicacions: “Virtud 
que inclina l’ànim (cor) a compadir-se 
(misereor) dels patiments i misèries 
(miser) dels altres.” Sense aquesta incli-
nació, en la situació tan excepcional 
que vivim, penso –sense exagerar– que 
estem perduts com a societat. Mater 
Spei (‘Mare de l’esperança’). L’espe-
rança com a força interior per superar 
moments difícils davant dels quals 
en certes situacions no es pot fer res. 
I ser força per als altres, per a comu-
nicar a tanta gent que ha perdut tota 
il·lusió que hi ha una sortida. Solacium 
migrantium (‘Consol dels migrants’). 
Per consolar s’ha d’estar a prop… Els 
migrants no són números, són persones 
amb històries concretes. Molt sovint 
no podem fer grans coses en el sentit 
de donar solucions, ja que moltes depe-
nen de lleis nacionals i internacionals, 
però podem ser al costat i donar escalf. 
Si la situació econòmica d’abans de la 
pandèmia ja no va poder evitar tantes 
migracions, imaginem-nos ara!

No voldria que les entenguéssim 
simplement com a obligacions ètiques 
que hem d’exercir. El que crec que el 
Papa vol recordar és que a cada èpo-
ca hem de deixar brollar unes potèn-
cies concretes necessàries en aquell 
moment i que tots tenim a l’interior. 
En frase de Isabel Allende: “Todos tene-
mos dentro una reserva de fuerza insos-
pechada que emerge cuando la vida nos 
pone a prueba.”

Tres noves lletanies 
al rosari... i?

Maria és una de 
nosaltres i el que diem 

d’ella forma part  
del que hauríem de ser 

com a humanitat

LA PROPOSTA ESTEV@

Fent camí pel Berguedà, vaig arribar fins a Can Suquets 
i, com sempre, em vaig embadalir contemplant-la des 
de l’era. Mirant-la ara abandonada, em venien a la ment 
vivències amb els seus amos i altres veïns, però més pro-
fusament una. Les festes de primavera i estiu sempre se 
celebraven a l’era. Quan queia la nit, a la llum de dues 
bombetes, amb unes cadires de fusta i cànem, taules 
plegables, unes llesques de pa, quatre truites i un porró 
de vi, n’hi havia prou per etzibar la gatzara. Sempre hi 
havia la música de l’acordió d’en Rossend. A mi, m’agra-
dava contemplar-ho tot d’un tros enllà, recolzada en un 
munt de palla. Tothom ballava, però, no sé com, tothom 
es feia als costats i en Joan, escanyolit com un ciri, i la 
Pilar, entradeta en carns, es posaven al mig de l’era. Quin 
moment més màgic! De cop i volta, de l’acordió sortia un 
tango i la parella es posava a ballar talment com dues plo-
mes. La veritat és que el record m’entristeix. Ara, la casa 
és tancada i l’era amb els rajols mig aixecats resta aban-
donada. Tot contemplant-ho em pregunto: qui tornarà a 
habitar els pobles i cases abandonades del nostre país? 
Qui tornarà a treballar la terra, a cremar rostolls, a treure 
els esbarzers que tan ràpidament s’ensenyoreixen? 

Talment com en altres contrades, al nostre Vallès Ori-
ental, als segles XV i XVI molts senyors feudals van 
abandonar el món rural i es van traslladar a les ciutats. 

Però, després de l’experiència al cap del temps, van tor-
nar a les seves cases. Es tornaren a conrear les terres que 
havien quedat abandonades, es consolidaren els mercats 
i es produí un important augment de la població. Alho-
ra, també es produïren desequilibris socials i econòmics 
entre la gent camperola i, com no, això va comportar una 
inestabilitat social i fins i tot el bandolerisme.

La immensa majoria de la nostra gent jove prefereix 
un ordinador que una aixada, tenir el màxim de temps 
lliure abans que haver d’estar pendent de les vaques i les 
gallines... Qui tornarà a habitar els nostres pobles aban-
donats? Potser ningú...?

Les gran extensions de cultiu potser seran confiades a 
empreses industrials; els camps de gra seran treballats 
per tractors i màquines recol·lectores; els petits horts 
particulars potser tornaran a ser treballats, però per les 
mans de gent nova d’arreu del món que s’establirà en el 
nostre país; canviarà l’essència i la identitat dels nostres 
pobles i allò que era tan català serà de diferents colors 
i religions; les terres seran cultivades però els conflic-
tes entre ells seran importants. La gent que s’establirà 
serà de llocs i idees molt diferents i a les antiquíssimes 
capelles dels camins potser hi haurà budes en comptes 
de marededéus, a la plaça, campanes tibetanes i l’església 
serà una mesquita i si queda cap oriünd cristià haurà de 
demanar permís i hora per entrar a resar on tota la vida 
ha estat el seu temple i, a l’era, on jo tinc tants records, 
potser un dia trobaré una gent de cara a la Meca, d’altra 
fent cops de cap a no se quina direcció i d’altra fent medi-
tació transcendental.

Gent d’altres indrets del món treballarà la terra, però 
no s’adaptaran als nostres costums; es parlaran diverses 
llengües però no parlaran el nostre estimat català que 
defensem de fa segles.

“Què és l’esperança?”, li va preguntar un amic. “El som-
ni de l’home despert”, va respondre Aristòtil.

Pobles abandonats
Lleí Ros Tejada

Professora de música 
gerrikaitz@hotmail.com

Nieves Uriz 

Metgessa jubilada
marianievesuriz@yahoo.es

Genètica  
i epigenètica

Josep Monfort 

Rector de Granollers  
i vicari episcopal  
del Vallès Oriental

@santestevegr
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Què hem après?
Aquests mesos de confinament obligat per la pan-
dèmia de la Covid-19 han estat molt durs. Sobretot 
al principi, quan ens inundaven a tots sentiments 
negatius. En sortim amb cicatrius, deixant moltes 
vides pel camí, totes importants, algunes de molt 
properes.

La crisi ens ha posat davant el mirall i ens ha per-
mès aprendre coses que ens seran d’utilitat. Que 
la seguretat i el risc zero no existeixen. Que no és 
que el virus sigui massa fort, sinó que com a socie-
tat som massa vulnerables. Hem après a viure amb 
menys. A recuperar somnis desats i reinventar-nos. 
A centrar-nos en les coses importants, des de la 
paciència i la humilitat del paper del vàter. Des del 
caliu del comerç de proximitat i el valor dels nostres 
serveis públics. Que la salut és essencial i la sanitat 
és prioritària, que les escoles no són un pàrquing i 
l’educació és cosa de tots i que la nostra gent gran 
és mereix una vida digna i no la podem oblidar en 
residències que són moriders. Que milers de tre-
balladors s’ha jugat cada dia la vida per nosaltres i 
mereixen condicions i salaris dignes i que externa-
litzar la producció sempre s’acaba pagant ambien-
talment, socialment i econòmicament.

Hem pogut reflexionar sobre les prioritats i la 
baixa capacitat de previsió dels nostres dirigents. 
Que els drets no són premis i que no totes les polí-
tiques són iguals per les classes populars. Que els 
governs són més útils de la gestió propera, la sobi-
rania i la cooperació, i que l’hiperpresidencialis-
me, la militartizació i la repressió mai no podran 
maquillar la seva incapacitat.

Hem après que la salut del planeta i la nostra és la 
mateixa cosa i que el mal que li fem ens ho retorna. 
Que el virus real es diu capitalisme, que és com dir 
explotació i desigualtat. Que aquesta pandèmia és 

sanitària, però també democràtica i econòmica i que 
si volem superar-les ens caldrà posar tota la intel-
ligència col·lectiva al servei dels canvis necessaris.

El 2008 la crisi la vam pagar les classes populars 
amb les retallades. Cometre el mateix error demos-
traria que no hem après res. No ens ho podem per-
metre. Ara ens cal convertir la crisi en ruptura per 
avançar, no per tornar a la caseta de sortida. Per 
construir una societat més justa i solidària, que 
planti cara a l’explotació i la desigualtat, amb una 
economia redistribuïdora, inclusiva i sostenible 
que preservi la salut del planeta i posi les persones 
i nous valors al centre.

Hem après que podem superar reptes gegants 
si actuem des de la solidaritat i la unitat popular. 
Tenim una oportunitat. Aprofitem-la. Demostrem 
el que hem après.

Txus Carrasco, membre de la CUP Mollet
Mollet del Vallès

Mares, teletreball i Covid-19

Aquesta combinació –ser mare, teletreballar i el 
llarg confinament– ha provocat un veritable tsuna-
mi emocional en moltes dones que s’han vist supe-
rades per la brutal situació: voler arribar a tot i no 
poder; treballar sota pressió, els deures, la casa, la 
compra, la planxa, el menjar… l’estrès de la desin-
fecció, el canvi d’hàbits, el sentiment de culpabi-
litat, de sentir-se mala mare per haver perdut els 
nervis, l’insomni, l’angoixa, la falta d’espai, el des-
cuidar-se d’una mateixa...

Per descomptat, els pares també heu estat allà, 
però permeteu-me rendir avui aquest homenatge 
a elles, a les que heu tirat del carro, aconseguint 

sobreviure més o menys dignament al tancament 
i a les enormes responsabilitats de mare, mestra, 
parella i professional malabarista, i ara esteu esgo-
tades, desbordades literalment perquè no hi ha res-
pir, sembla que això no s’acabi mai. Però tranquil-
les, és natural, doneu-vos el permís de tenir les 
piles descarregades.

Encara i així, com a veritables màquines, continu-
eu tirant i tirant anestesiant fins i tot les emocions 
que sentiu per poder seguir avançat. S’inicia ara 
una nova etapa amb una nova readaptació, i veieu 
que encara queda camí per recórrer; molts nens no 
volen sortir de casa per por, uns altres se senten 
irascibles i enfadats, la dependència a xarxes, jocs i 
sèries s’ha generalitzat… i la por pren moltes de les 
decisions diàries. Uf, quant treball que queda!

Sabeu que heu de ser coratjoses i que, pels fills 
traureu la força d’on sigui, però si algú et bufa, 
caus, si et toquen, plores. Noies, sou unes valentes, 
honreu la nostra espècie, encara que ningú us ho 
digui, us ho agraeixi ni ho valori…. Heu sostingut la 
vostra tribu, i amb ella, el país sencer. No us sentiu 
culpables… no feia falta fer-ho perfecte. Tot està bé.

 
Cristina Gutiérrez Lestón,  

educadora emocional i directora de La Granja
Santa Maria de Palautordera

Joan Baptista i Catalunya

En la història de la humanitat tinc molt clar que 
s’han de respectar els nivells diferencials però 
constructius. Joan Baptista fou un profeta que 
predicava l’arribada d’una època nova de la histò-
ria sota la direcció d’una nova llei. Joan no estal-
viava greus acusacions contra els hipòcrites que 
anaven a temptar-lo, atacant-los amb frases com: 
“Cria d’escurçons.” I proclamava que no era ell, la 
solució, sinó que com profetitzà Isaíes: “Era la veu 
d’un que crida en el desert: prepareu el camí del 
Senyor, aplaneu les seves rutes.” Joan molestava a 
les autoritats del seu temps fins a l’extrem que el 
rei Herodes ordenà la seva execució per satisfer els 
capricis de la seva dona, que en realitat era la del 
seu germà. En síntesi les irregularitats de la vida, 
que en el poder són legals, ahir i avui, continuen en 
el poder. 

Guardant les distàncies, hi descobreixo una 
clara semblança amb la situació política que viu 
Catalunya. Al poder espanyol li molesten les veri-
tats d’una autonomia que predica un ordre nou per 
una convivència mundial millor, per més democrà-
tica. Però la seva veu és una veu que predica en el 
desert. En detectar una irregularitat política greu 
es gira l’esquena i s’empresona els innocents, que 
sent-ho, se’ls declara culpables. El nou ordre soci-
al que proclamava el Baptista fou anunciat i el seu 
missatge, la llei fonamental del qual és l’amor, i el 
seu missatger, Jesucrist, no fou escoltat i crucifi-
cat per terrorista. El nou model que es proposava a 
la humanitat d’una convivència terrenal transcen-
dent i humana no fou acceptat, com tampoc ho és 
avui dia i la humanitat continua en un ordre social 
dominat per la injustícia i la negació de l’amor. 

Però en el model social del segle XXI que conti-
nua d’esquena a la filosofia transcendent de l’evan-
geli s’hi estan incrustant col·lectius populars de 
base evangèlica, que aporten a molts necessitats, 
sostre i subsistència per poder viure més digna-
ment davant la incompetència dels poders polítics i 
econòmics. I en aquest gest social d’amor humà s’hi 
han trobat cristians, protestants, musulmans i per-
sones atees, tots i totes amb un objectiu, la dignitat 
de les persones. Dissortadament, per als polítics 
i els capitalistes no són res més que una veu en el 
desert. 

Se’m dirà que el comportament amb relació al 
cornonavirus han estat correctes. No penso el 
mateix. Han pensat més econòmicament que huma-
nament. Els fets ho diran. La solució no la tenen 
ni polítics, ni el gran capital, sinó el poble, que cal 
escoltar i és oblidat. Les prometences no passen de 
prometences. Continua la veu en el desert.

Joan Sala Vila
Granollers

Ara, amb una aparent calma 
de la pandèmia
Pel que sembla només situacions límit fan bellu-
gar el sistema, i aquest busca com reajustar-se per 
continuar exercint la seva supremacia. De nou, 
però, aquests ajustos cauen sobre les espatlles de 
la classe treballadora, una classe que al llarg de la 
història ha pagat sempre el cost de les ambicions 
de les oligarquies i els poders econòmics mundi-
als. En definitiva, un darrere l’altre, els errors del 
sistema han estat resolts amb l’esforç i el sofri-
ment de les classes populars.

La crisi derivada de la bombolla immobiliària de 
finals del segle XX, provocada per la fam especu-
lativa dels inversors i les constructores, agafades 
de la mà de l’ambició de les entitats bancàries, la 
venda de les famoses preferents que van portar 
a la bancarrota milers de famílies, l’increment 
dels preus de lloguer per abocar-les a hipotecar-
se en propietats que més tard perdrien a mans de 
les mateixes entitats que les oferien a dojo, sense 
prevenir-les, disfressant la usura d’ajut a l‘habitat-
ge. L’Estat, però, va ajudar als usurers amb xifres 
astronòmiques de milers de milions, que no van fer 
sinó augmentar els seus beneficis, ja que els treba-
lladors, convertits en peces de monopoli, perdien 
les seves llars i continuaven suportant el deute.

Amb el nou segle la cosa no ha canviat gaire, 
aquesta vegada un virus ha mostrat les mancances 
d’un sistema que de nou recorrerà, sens dubte, a 
l’esforç i el patiment de la ciutadania obrera. La 
pandèmia derivada de la Covid-19 ha ajudat, mal-
auradament, a imposar, també, una nova mane-
ra de relacionar-nos. L’individualisme social, que 
tant interessa al sistema, intenten que arribi per 
quedar-se. Un individualisme social que fa temps 
i de forma gradual ja anat impregnant el dia a dia. 
Els caixers automàtics, els videojocs o el gradual i 
subtil canvi en l’urbanisme públic amb la substi-
tució dels populars bancs per cadires individuals.

El sistema ens acabarà fent elogiar el teletre-
ball que ha fet ampliar, sense adonar-nos-en, les 
jornades laborals pensant que les treballadores 
som com la xarxa que no té horari. Ens enlluerna-
rà amb els beneficis de les compres virtuals, de la 

seva rapidesa i efectivitat, però no ens deixa veu-
re l’explotació dels repartidors, falsos autònoms, 
abocats a l’estrès i la precarietat provocats per la 
nostra, cada vegada més gran, impaciència.

Però la crisi de la Covid-19 també ha posat 
sobre la taula el que significa la privatització dels 
serveis públics o, en molts dels casos, la seva ine-
xistència. Les xarxes i els mitjans de comunica-
ció s’han omplert aquests dies dels aplaudiments 
puntuals als treballadors sanitaris, salutacions 
folklòriques buides de crítica cap a uns serveis 
mancats, en molts casos, d’unes mínimes condici-
ons laborals. 

Ara amb una aparent calma de la pandèmia, els 
hospitals tornen a buidar les plantes que tenien 
tancades abans de la crisi sanitària, per posar-les 
de nou al servei del món privat; sense cap mesura 
per dotar de personal les urgències, peces claus 
en el dia a dia; sense cap intenció de dignificar els 
sous, intentant difuminar-los amb una almoina 
pels serveis prestats. Els nostres MIR podran aca-
bar i preparar-se per marxar a ser explotats en un 
altres país. El personal auxiliar tornarà a viure en 
l’anonimat, la precarietat dels seus llocs de tre-
ball, resultat inequívoc de les subcontractes.

I les residències de gent gran, tornaran ràpi-
dament a buscar els balanços positius, intentant 
oblidar o emmascarant la mala gestió de les seves 
respectives direccions, patronats, i altres esta-
ments que les conduïen, i equilibraran les seves 
economies jugant amb els salaris o els llocs de tre-
ball, consolidant la seva norma, més treball amb 
menys salari.

Sense saber ben bé com evolucionarà la pandè-
mia, els treballadors hem d’estar més alerta que 
mai, no podem fer cap més pas enrere i la Confe-
deració Nacional del Treball, tornarà a ser, com 
sempre, al capdavant de la lluita i obre les portes a 
totes les treballadores a integrar-se als seus sindi-
cats. El món està canviant, però aquest moviment 
no ens pot fer canviar.

Cristian Carmona Delgado,  
secretari general de la Confederació Nacional 

del Treball (CNT) al Vallès Oriental
Granollers
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Homenatge a la revetlla
Granollers La revetlla de Sant Joan d’en-
guany ha estat certament diferent a causa 
de la Covid-19. El distanciament social o 
els gels hidroalcohòlics per a les mans no 
casen gaire bé ni amb el foc ni la pólvora. 
Aquesta imatge és obra del granollerí 
SERGI PALAU, un fotògraf que, a més, té 
la de casteller com a afició. Palau reconeix 
que la fotografia és la seva passió: “Vaig 
amb una càmera a sobre sempre que puc 

i procuro posar l’ull en allò que m’atreu.” 
El granollerí s’ha anat especialitzant en 
música, arts escèniques i esdeveniments 
culturals en general. Tot i això, també es 
declara un enamorat de les instantànies 
de paisatges i de l’astrofotografia més 
peculiar. En tot cas, Sergi Palau gaudeix 
amb tot allò que té a veure amb la socie-
tat i la cultura al carrer. I com a mostra, 
aquest diable envoltat de foc i espurnes.
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Granollers

Joan Carles Arredondo

La Taula Vallès Oriental 
Avança (TVOA) ha establert 
contactes amb les entitats 
bancàries per obrir una 
línia de crèdits en condici-
ons avantatjoses per a les 
empreses de la comarca que 
en requereixin per obtenir 
liquiditat en l’actual situació 
de crisi. L’establiment del 
que s’anomenarà Línia Vallès 
Oriental es faria a través 
d’un conveni específic i, de 
moment, ja s’ha obtingut una 
resposta receptiva per part 
d’algunes entitats bancàries, 
segons ha apuntat el conse-
ller comarcal de Promoció 
Econòmica, Jordi Manils.

L’establiment d’aquesta 
línia d’ajuts és una de les 12 
mesures recollides en el pla 
de reactivació econòmica 
comarcal, que han treballat 
els diferents integrants de 
la taula de concertació de la 
qual formen part el Consell 
Comarcal, una trentena llar-
ga d’ajuntaments vallesans i 
les associacions empresarials 
i sindicals més representa-
tives del territori, que es 
va presentar divendres a 
Granollers.

L’establiment de la línia 
d’ajuts amb els bancs és una 
de les mesures destacades 
del pla. La dotació de les 12 
mesures dependrà en gran 

empreses. L’objectiu és fer 
una aportació de liquiditat, 
que és una de les problemà-
tiques greus de les empre-
ses, especialment les que 
han hagut de tancar durant 
mesos per l’estat d’alarma.

El pla inclou dos compro-
misos de les administraci-
ons: per part del Consell 
Comarcal que s’hi abocaran 
tots els recursos tècnics i els 
econòmics que provinguin 
d’altres administracions. I 
també, l’atenció a la reduc-
ció dels terminis de paga-
ment a les empreses, neces-
sitades de liquiditat després 
que en molts casos hagin 
estat gairebé tres mesos 
sense activitat. El pla inclou, 
finalment, mesures a favor 
del turisme, la modernit-
zació tecnològica del teixit 
industrial i el medi ambient, 
entre d’altres.

“Treballarem més a prop 
que mai dels comerços, de les 
empreses, els emprenedors i 
els treballadors”, ressalta el 
president del Consell Comar-
cal, Francesc Colomé. “Lluny 
de discursos triomfalistes, 
podem dir que tenim un pla 
ambiciós”, remarca Jordi 
Manils. Les actuacions han 
de contribuir a reduir l’im-
pacte d’una crisi durant la 
qual l’atur ha crescut un 27% 
a la comarca i més d’un terç 
de les empreses han presen-
tat ERTO. 

El Consell Comarcal negocia amb la 
banca crèdits favorables per a empreses
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Representats del Consell Comarcal, ajuntaments i entitats empresarials i sindicals van presentar el pla divendres

part dels recursos que posin 
a disposició del Consell 
Comarcal administracions 
com la Generalitat i la Dipu-
tació de Barcelona. “Hem 
presentat projectes i estem 
en espera de resposta sobre 
les adjudicacions”, explica 
Jordi Manils. Algunes de les 
propostes, com la negociació 
amb les entitats bancàries, 
no requereixen dotació eco-
nòmica, tot i que s’hauran de 
definir sota quin règim de 
garanties s’oferiran els crè-
dits. El delegat comarcal de 
Pimec, Joan Carles Basi, des-
taca aquesta com una de les 

mesures destacades del pla, 
amb l’objectiu de partida de 
“donar alternatives per qui 
hagi quedat fora de les línies 
oficials”, com els crèdits ICO. 
“Sortirà endavant una pro-
posta en condicions benefici-
oses”, assegura Manils.

El pla també inclou mesu-
res per afavorir el que 
s’anomena circuits curts de 
comercialització. Són actua-
cions que tenen com a objec-
tiu afavorir l’intercanvi de 
productes i serveis des de la 
proximitat. En aquest sentit, 
es preveu crear un Market 
Place, en què es donin els 

productes, serveis i recursos 
que ofereixen les empreses 
per afavorir l’intercanvi 
comercial a la comarca.

Aquestes mesures de 
foment de la proximitat tam-
bé inclouen la creació d’un 
servei comarcal de mediació 
entre llogaters i arrendata-
ris de locals, l’impuls d’una 
central de distribució de pro-
ducte local o l’establiment 
de microcrèdits de suport al 
sector primari.

Un dels compromisos del 
pla és contribuir a reduir 
els terminis de pagament de 
les administracions amb les 

Primer avís al carrer dels sindicats
CCOO i UGT es mobilitzen a Granollers per reclamar una sortida digna de la coronacrisi

Granollers

F.P.

“És un primer toc d’alerta. 
De moment, suau. Però pot 
anar in crescendo”, alertava 
Gonzalo Plata, secretari 
General de CCOO al Vallès 
Oriental, Maresme i Osona, 
aquest dissabte al migdia a la 
Porxada, a Granollers, en la 
concentració convocada per 
UGT i CCOO per demanar 
una sortida digna de la crisi 
econòmica generada per la 
pandèmia del coronavirus. 
“Segurament al setembre cal-
drà tornar a sortir al carrer 
si no s’ha derogat la reforma 
laboral, si no hi ha un pla de 
reindustrialització o un pla 
per la Catalunya buida, que 
també existeix”, va afegir. 

La protesta, que es feia 
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L’acte convocat per CCOO i UGT també va aplegar representants de la Marea Blanca, del PSC i d’ERC

en altres ciutats catalanes i 
arreu de l’Estat, va aplegar a 
Granollers una setantena de 
persones entre membres dels 
dos sindicats però també de 
la Marea Blanca i de la Plata-
forma en Defensa de la Sani-
tat Pública al Baix Vallès i del 
PSC i d’ERC. Bernat Escude-
ro, de la UGT, i Anna Padrós, 
de CCOO, van llegir el mani-
fest: “Cal un gran acord per 
liderar la sortida de la crisi, 
un gran pacte per la recons-
trucció social i econòmica. 
Res més ni res menys”, deia 
el text, que lamentava la 
mala gestió en el cobrament 
dels ERTO o les condicions 
de vida dels temporers.

També hi van ser presents 
la reclamació d’una garantia 
de qualitat en serveis públics 
com la sanitat –“Volem les 
netejadores de l’Hospital de 
Granollers a la plantilla de 
l’Hospital”, va dir Plata– i 
l’educació. “Cal finançar-la 
adequadament perquè ningú 
quedi enrere” en referència 
als infants amb necessitats 
educatives especials.

Un ‘Market 
Place’ afavorirà 

les relacions 
entre empreses 
de la comarca

La Taula Vallès Oriental Avança presenta les mesures del pla de reactivació econòmica comarcal



ECONOMIANOU9EL Dilluns, 29 de juny de 2020 19

Bombas Saci 
avança en 
l’autoconsum 
amb 194 plaques 
fotovoltaiques

Granollers

EL 9 NOU

L’empresa Bombas Saci 
millorarà la factura elèc·
trica amb la instal·lació, a 
càrrec de Sud Renovables, 
de 194 plaques fotovoltai·
ques a la coberta de la nova 
fàbrica que ha construït a 
Granollers. Aquesta instal·
lació permetrà que la planta 
sigui pràcticament autosufi·
cient, amb una potència de 
60 quilovats, que permeten 
reduir el consumi i eviten 
l’emissió de 51,2 tones de 
CO2 a l’atmosfera.

Saci ha traslladat l’acti·
vitat des de Badalona a la 
nova planta de 7.500 metres 
quadrats a Granollers, inau·
gurada el novembre passat. 
L’empresa és present en 
més de 85 països i preveu 
incrementar aquesta presèn·
cia internacional. La firma 
instal·ladora, amb seu a Vic, 
ha fet altres projectes d’ener·
gia solar, com el de la planta 
de Henkel a Montornès.
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Els alcaldes de Santa Maria, Martorelles i Sant Fost conversen després de presentar el nou servei mancomunat

Sant Fost, Martorelles i Santa Maria 
sumen recursos per a l’ocupació
La crisi de la Covid-19 ha accelerat l’acord entre els ajuntaments

Sant Fost de C.

EL 9 NOU

Els ajuntaments de Sant Fost, 
Martorelles i Santa Maria 
de Martorelles engeguen 

un camí conjunt en les polí·
tiques d’ocupació dels tres 
municipis. Aquest divendres, 
els alcaldes de les tres pobla·
cions van presentar un servei 
d’ocupació mancomunat 

des del qual es vehicularan 
iniciatives com una borsa 
de treball conjunta i també 
algunes accions formatives 
per millorar la capacitació 
professional dels candidats a 

un lloc de treball.
La creació d’aquest servei 

conjunt ja formava part de 
les iniciatives conjuntes  
que els tres ajuntaments 
tenien plantejat de desple·
gar durant aquest mandat. 
Les necessitats laborals que 
s’entreveuen a causa de la 
crisi derivada de la Covid·19 
ha accelerat aquesta inicia·
tiva. “Els ajuntaments ens 
hem de preparar per quan la 
nostra resposta sigui neces·
sària”, explica l’alcalde de 
Martorelles, Marc Candela.

Martorelles disposa d’un 
servei d’ocupació, però les 
dimensions del municipi 
–menys de 5.000 habitants– 
no donen accés a alguns pro·
grames que serien necessaris 
per al gran teixit empresari·
al, sobretot industrial, que hi 
ha a la població.

“El nostre veïnat buscarà 
oportunitats en els propers 
mesos i hem de posar el que 
estigui en les nostres mans 
perquè, si passen a l’atur, hi 
estiguin el menor temps pos·
sible”, diu l’alcalde de Sant 
Fost, Carles Miquel. 

El servei estarà centrat al 
centre de promoció econòmi·
ca la Serradora i els cursos es 
faran en aules a Martorelles. 
Els ajuntaments treballen 
per sumar també al servei 
l’Agrupació d’Industrials del 
Baix Vallès, que té la seu al 
mateix centre.

L’Ametlla del Vallès

S’ha constituït la societat 
Mataura, SL, dedicada a 
l’explotació de negocis d’hos·
taleria, realitzats en bars, 
cafeteries i restaurants; activi·
tats de compravenda de béns 
immobiliaris com compte 
propi. Capital: 225.000 euros. 
Administrador: Sergio Mor 
González. Adreça: Olivera, 9.

Llinars del Vallès

La societat Maskokotas Logís·
tica –l’antiga Pet Care Retail 
Group–, dedicada al comerç a 
l’engròs i al detall de produc·
tes per a mascotes, ha fet una 
ampliació de capital per valor 
de 1.326,13 euros. El capital 
resultant subscrit queda ara 
fixat en 11.149,73 euros. 

Sant Celoni

La societat Petro Excavaciones 
y Servicios, SL, dedicada a les 
excavacions, enderrocs, rea·
lització de murs, moviments 
de terra i obres civils de tota 
classe, ha fet una ampliació 
de capital per valor de 27.000 
euros. El capital resultant 
subscrit queda ara fixat en 
30.000 euros.

Les Franqueses del Vallès

S’ha constituït la societat 
Alfara B3 Comunicació, SL, 
dedicada a la creació, disseny, 
arts gràfiques, impressió, 

acabat i manipulació de textos 
i imatges per qualsevol pro·
cediment o sistema. Capital: 
3.000 euros. Administrador: 
Pere Vila Corrons. Adreça: 
Portugal, 24.

Lliçà de Vall 

S’ha constituït societat Pauma·
plastic Solutions, SL, dedicada 
a la fabricació, venda i distri·
bució d’envasos, embalatges, 
impressores i tot tipus de 
materials plàstics i alternatius; 
comerç a l’engròs, al detall i 
online de tot tipus de materi·
als plàstics o alternatius, etc. 
Capital: 3.000 euros. Adminis·
trador: Andrés Gómez Plaza. 
Adreça: Fons, 23.

Llinars del Vallès

S’ha constituït la societat 
Tarar Brothers, SL, dedica·
da a l’explotació de bars i 
restaurants i a l’hostaleria 
en general. Capital: 3.000 
euros. Administrador: Imtiaz 
Ahmed. Adreça: Nou, 51.

Granollers

S’ha constituït la socie·
tat Javier Mateus Marín 
Transportes, SL, dedicada al 
transport de mercaderies per 
carretera; mudances; dipòsit i 
emmagatzematge; manipula·
ció de mercaderies; altres acti·
vitats annexes al transport, 
etc. Capital: 32.392 euros. 

Adminitradors; Yesenia María 
Osorio Bedoya, Javier Mateus 
Marín. Adreça: Empordà, 36.

Sant Celoni

S’ha constituït societat Sepolc 
2020, SL, dedicada al lloguer, 
tret del financer (leasing), de 
qualsevol tipus d’immobles 
o béns mobles de consum; 
compravenda, permuta, arren·
dament, edificació, construc·
ció i promoció de qualsevol 
tipus d’immoble, etc. Capital: 
100.000 euros. Administra·
dors: Jaume Clopés Valls, 
Xavier Clopés Lagarda. Adre·
ça: Dr. Fleming, 5.

Canovelles

S’ha constituït la societat 
Autoservicio Market 786, SL, 
dedicada al comerç a l’engròs 
de tot tipus de béns de con·
sum, amb predomini en pro·
ductes alimentaris. Capital: 
3.000 euros. Administrador: 
Muzammal Hussain. Adreça: 
Sant Jordi, 48.

Granollers

S’ha constituït la societat 
Restauración Venegas. SL, 
dedicada a l’obertura, promo·
ció, muntatge i explotació, 
bé sigui per compte propi, 
bé mitjançant el sistema 
d’arrendament, concessió o 
qualsevol altra forma jurídi·
cament vàlida, de tota classe 

d’establiments. Capital: 3.000 
euros. Administrador: Daniel 
Venegas Ortega. Adreça: pas·
satge de l’Arbeca, 3.

Caldes de Montbui

S’ha constituït la societat 
Samaniego Caldes, SL, dedica·
da a la promoció immobiliària; 
construcció d’edificis resi·
dencials. Capital: 3.000 euros. 
Administradors: Christian 
Yamuza Samaniego, Francisco 
Yamuza Fernández. Adreça: 
av. Pi i Margall, 99.

Les Franqueses del Vallès

S’ha constituït la societat 
Work Trans Jop, SL, dedicada 
a l’activitat dels intermedia·
ris del comerç de productes 
diversos; indústria tèxtil; 
confecció de peces de vestir; 
arts gràfiques i reproducció de 
suports gravats, etc. Capital: 
300.000 euros. Administrador: 
Jorge Gijón Iglesias. Adreça: 
Carretera de Ribes, 4. 

Les Franqueses del Vallès

S’ha constituït la societat 
Montajes Industriales Absa, 
SL, dedicada a la realització 
d’instal·lacions d’electricitat, 
fontaneria, energia renovable, 
contraincendis, telecomu·
nicacions, gas, calefacció i 
climatització i d’estructures 
metàl·liques, així com el seu 
manteniment i reparació, etc. 

Capital: 3.000 euros. Admi·
nistrador: José María Escartín 
Garcia.

Bigues i Riells

La societat Rafrec 2008, SL, 
dedicada a la promoció immo·
biliària, ha fet una ampliació 
de capital per valor de 60.000 
euros. El capital resultant 
subscrit queda ara fixat en 
247.308 euros.

Cardedeu

S’ha constituït la societat 
Atlas Administradors, SL, 
dedicada a l’administració 
de finques i comunitats de 
propietaris; promoció, cons·
trucció, adquisició, venda, 
lloguer, reparacions, reformes, 
administració i manteniment 
de tota classe d’immobles, etc. 
Capital: 3.000 euros. Admi·
nistradores: María Ángeles 
Lupiáñez Rodríguez, María 
de los Ángelés Buitrago 
Lupiáñez. Adreça: av. Rei en 
Jaume, 38.

La Roca del Vallès

S’ha constituït la societat 
Brusu 2020, SL, dedicada a 
activitats relacionades amb la 
perruqueria i la bellesa, inclo·
ses l’estètica, el tractament 
de bellesa, etc. Capital: 3.000 
euros. Administradora: Susa·
na Vizcaíno Giraldo. Adreça: 
Lleida, 34.

ACTUALITAT EMPRESARIAL
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Josep Margalef aquest dijous al vespre davant la intervenció mural que ha fet a Roca Umbert conjuntament amb l’artista Rice

Art que encoratja
Roca Umbert estrena el mural ‘Esperança’, dels artistes Josep Margalef i Rice

Granollers

 Teresa Terradas

Granollers suma des de 
dijous un nou mural artís-
tic, Esperança, obra de dos 
artistes residents a Roca 
Umbert i que ocupa una gran 
paret d’un carrer d’aquest 
espai dedicat a les arts. Josep 
Margalef, de Granollers, 
i Rice (Eduard Sacrest), 

d’Olot, signen aquesta nova 
intervenció artística, amb un 
significat més enllà de l’es-
trictament pictòric. “Donada 
la situació que estem vivint, 
amb el distanciament i el poc 
contacte ens anava perfecte 
treballar un concepte com 
l’esperança, com una cosa 
que ens apropa”, va explicar 
Margalef en la presentació, 
dijous al vespre. Aquests 

sentiments els han expres-
sat amb dues mans gegants 
“que sobrepassen l’escala 
humana i que expressen 
aquelles ganes de tocar-nos, 
d’abraçar-nos”. L’altre pro-
pòsit era donar-li molta vida, 
saturant els colors al màxim, 
“amb colors molt de viure, de 
renéixer”.

Margalef es mostrava 
satisfet amb el resultat del 

mural i amb el fet d’haver 
treballat a quatre mans amb 
un artista que ja coneixia 
d’haver coincidit en diversos 
esdeveniments d’art urbà i 
que després es va trobar a la 
porta del costat com a resi-
dent de l’Espai d’Arts a Roca 
Umbert. “Ens teníem admira-
ció mútua i treballar junts ha 
suposat tot un repte.” Segons 
Margalef, les col·laboracions 

entre artistes no són gaire 
freqüents, però troba que 
és una cosa molt valorada 
per totes les persones que 
es dediquen a l’art. “El fet 
de no ser fàcil significa que 
afrontes un repte major. El 
resultat mai no és una garan-
tia, no saps mai què en sorti-
rà, però el més important és 
que dues persones es posen 
d’acord per multiplicar la 
seva feina, el seu valor.”

L’artista granollerí destaca 
que per treballar junts han 
hagut de canviar les tèc-
niques. “L’Eduard treballa 
amb plantilles amb papers 
grossos, i jo en aquest cas li 
he proposat de fer una cosa 
encara més gran, li he propo-
sat de fer un repte a ell. Bé, 
ens hem posat reptes l’un a 
l’altre, i quan et proposen 
un repte fa que millori el 
teu rendiment, i així surten 
coses més potents”, explica.

Margalef fa un any i mig 
que és resident a l’Espai 
d’Arts i en fa cinc que es 
dedica exclusivament a l’art 
urbà, sobretot a Barcelona. 
Aquesta és la seva primera 
intervenció artística fixa a 
Granollers, després d’haver 
fet alguns projectes efímers 
per a la Mostra d’Art Urbà 
(Mau). “És la meva primera 
obra visible, més enllà d’una 
fotografia.”

Josep Margalef, 
de Granollers,  

fa cinc anys  
que es dedica  

a l’art urbà 

El Cinema Edison de Granollers, en marxa
Granollers

El Cinema Edison de Granollers va obrir de nou les portes dijous passat a les 8 del vespre 
amb la projecció de la pel·lícula Jojo Rabbit, la mateixa que feien quan van tancar el 13 de 
març per la Covid-19. La sala ha continuat presentant durant tot el cap de setmana la seva 
oferta, que continuarà aquest dimarts a les 8 del vespre amb la pel·lícula La innocència, de 
Lucía Alemany, dins el Cicle Gaudí. El cap de setmana que ve, des de dijous fins diumenge, 
es projectaran films com Judy, Todo pasa en Tel Aviv i Especiales. Des del cinema es recomana 
que es comprin les entrades per internet. També s‘ofereix Un Edison de 10, un pack amb 10 
entrades a 5 euros pel dia i la sessió que es vulgui.
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Granollers

EL 9 NOU

La música i els diàlegs entre 
artistes seran els protagonis-
tes aquesta setmana a Roca 
Umbert de Granollers. La 
primera proposta serà aquest 
dimarts a les 8 del vespre 
amb Alla Cambra, el primer 
concert de clàssica a la fres-
ca, que anirà a càrrec d’un 
grup sorgit de l’Orquestra 
de Cambra de Granollers. 
Aquest primer concert, amb 
l’aforament ja ple, i dedicat 
a les danses i l’estiu, servirà 
per conèixer la base de corda 
de l’Orquestra de Cambra de 
Granollers. El primer quartet 
de corda estarà integrat per 
Chus Castro (violí), Eduard 
Herrero (violí), Montserrat 
Vallvé (viola) i Mireia Quin-
tana (violoncel). El segon 
quartet estarà format per 
Enric Riera (violí), Laia 
Besalduch (violí), Maria Juan 

(viola) i Taís Costa (violon-
cel).

La segona proposta musical 
serà dijous a les 9 del ves-
pre amb el músic granollerí 
Albert Lax, que està prepa-
rant el llançament del seu 
segon treball, l’EP titulat 
Goldmund, on avança cap a 
un so més lluminós i expan-
siu. Presentarà un directe 
potent amb banda on treballa 
temes antics i altres de més 
recents o que encara estan 
per venir. El seu àlbum de 
debut va ser The Deepest 
String (2017), que ha presen-
tat per tot Catalunya.

D’altra banda, el Cicle Gan-
dulegem comença dimecres  
a 2/4 de 8 del vespre amb el 
diàleg entre el músic Arnau 
Tordera i la cineasta Neus 
Ballús, de Mollet, amb dina-
mització de Mercè Alsina. El 
punt de partida serà el paper 
de la narrativa en un disc i en 
una pel·lícula.

Concerts i diàlegs  
a Roca Umbert de Granollers
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Cinema i circ 
als Vespres al 
Pàrquing de Can 
Mills a Cardedeu

Cardedeu

EL 9 NOU

La programació de cine-
ma a la Serreta i de circ 
als Pinetons que es feia a 
Cardedeu a l’estiu enguany 
ha canviat de localització 
per prevenir la Covid-19 
i s’ha transformat en els 
vespres al Pàrquing de Can 
Mills. Aquest espai permet 
controlar l’aforament i limi-
tar-ne les places per garantir 
les distàncies de seguretat. 
Es faran dues sessions de 
cinema, amb 225 localitats 
disponibles en cada ocasió, 
i dues de circ, una amb 165 
places i l’altra amb 150. Les 
activitats són gratuïtes però 
s’ha de fer reserva prèvia.

La programació començarà 
aquest dimarts a les 10 del 
vespre amb la projecció de la 
pel·lícula La hija de un ladrón, 
i continuarà el 7 de juliol amb  
Joker, i el 21, amb Infierno 
bajo el agua. La primera sessió 
de circ serà el 14 de juliol amb 
Insomni, de Dudu Arnalot, i 
la segona, el 28 de juliol amb 
Volov, del col·lectiu TQM. 
És una proposta local amb  
tres artistes de circ, un de 
dansa i dos músics. Són Asvin 
López, Toni Gutiérrez, Mila 
Martínez, Matias Kruger, 
Tanja Haupt, Nacho López i 
la col·laboració de Nini Gor-
zerino.
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A la dreta, Teresa Sagrera i Carme Rubio,  amb Teresa Molas i Jordi Vilarrodà, a l’esquerra, membres del jurat

Concerts a la fresca. Nami-
na presenta ‘Ens endurem 
el vent’. Exterior de Roca 
Umbert, Granollers.  
Dijous 25 de juny de 2020. 

Granollers

Jordi Vilarrodà

Maria Arimany, de la Garri-
ga, amb el conte Mar de for-
migues, és la guanyadora de 
la quarta edició del Premi de 
Narrativa Curta d’EL 9 NOU. 
El jurat del certamen es va 
reunir divendres a Vic per 
avaluar els 77 originals pre-
sentats, 24 més que l’any pas-
sat, una xifra rècord des que 
es va crear el premi. El segon 

premi ha estat per a Griselda 
Guiteras, de Castellterçol, 
amb la narració Proposo un 
brindis, i el tercer per a Mari-
an Fontarnau, de Vic, amb 
La corda desfilada. Les tres 
guanyadores es repartiran 
els 1.000 euros de dotació 
del premi (500 per a la gua-
nyadora, i 300 i 200 per a la 
segona i tercera classificades, 
respectivament), gràcies al 
mecenatge de la Fundació 
Puig-Porret. 

Els tres treballs premiats, 
a més dels altres set millors 
que el jurat va seleccionar, 
es publicaran a les edicions 
de divendres d’EL 9 NOU 
del Vallès Oriental i d’Osona 
i el Ripollès, des del pro-
per dia 3 de juliol fins al 4 
de setembre, acompanyats 
d’una il·lustració creada 
especialment per a cada un 
dels textos per la dibuixant i 
il·lustradora Maria Peix. En 
total seran, doncs, 10 nar-

racions que recolliran una 
mostra representativa de la 
creació literària més actual 
del Vallès Oriental, el Moia-
nès, Osona i el Ripollès. 

El jurat estava integrat 
per l’escriptora, mestra i 
col·laboradora d’EL 9 NOU 
Teresa Sagrera i per la pro-
fessora de literatura i crítica 
de teatre Carme Rubio, amb 
el periodista cultural Jordi 
Vilarrodà i Teresa Molas, cap 
de Màrqueting d’EL 9 NOU, 
com a secretaris. En la seva 
valoració, les membres del 
jurat van destacar el nivell 
literari dels treballs presen-
tats en aquesta edició.

PLATAFORMA PER A 
NOVES VEUS LITERÀRIES

El Premi de Narrativa Cur-
ta d’EL 9 NOU es va crear 
amb l’objectiu que servís 
de plataforma per a noves 
veus literàries en l’àmbit de 
cobertura del periòdic. En 
la darrera edició del premi, 
el guanyador va ser Sadurní 
Vergés, de Prats de Lluçanès, 
amb el relat que portava per 
títol Roc. En la primera con-
vocatòria, el primer premi 
va ser per a Jordi Masó, de la 
Roca del Vallès, i en la sego-
na, Jordi Sedó, de l’Ametlla 
del Vallès.

Granollers

Oriol Serra

El primer cop que Namina va 
actuar a Granollers, l’hivern 
de 2014 a la sala Nau B1, 
ho va fer amb l’únic suport 
d’una guitarra acústica i d’un 
repertori que conjugava la 
passió pel folk, el jazz i el 
rock de tall més orgànic amb 
les seves arrels brasileres. Sis 
anys més tard, la cantautora 
barcelonina tornava a Roca 
Umbert amb tot un instru-
mental elèctric i electrònic, 
recolzada pel multiinstru-
mentista Xavi Matamala i 
defensant un discurs que ha 
eixamplat horitzons en múl-
tiples sentits i direccions.

de “No li enviïs aquesta can-
çó”, i va posar sobre la taula 
la xacra de les agressions 
sexuals amb la claustrofòbi-
ca “Damunt del genoll”. Va 
tornar a enfilar revolucions 
amb el rock crepuscular de 
“M’he fet una esquerda a la 
clofolla”, i va despatxar nervi 

post-punk amb un “Nai” a 
mig camí de Savages i The 
Slits.

En el capítol de versions, 
va citar a Pink Floyd –un 
“Whish You Were Here” 
amb ressons fronterers–, 
Anna Calvi i Radiohead. 
D’aquests últims va rescatar 

“Creep”, però la va interpre-
tar amb la fragilitat pròpia 
de Jeff Buckley o Elliott 
Smith. Es va acomiadar amb 
“La Martiniana”, peça tradi-
cional mexicana que va fer 
a cappella i estirada a l’esce-
nari. L’apunt final d’un passi 
immaculat.

Va encetar el concert de 
dijous a la nit, el primer de 
la desescalada a la capital 
vallesana, amb la comunió 
d’essències mediterrànies 
i soul amb accent tropi-
cal de “La foguera vora el 
pou”, i tot seguit va posar la 
directa amb “Mala herba”. 
Una peça de factura onírica 
que aproxima l’alter ego de 
Natàlia Miró als paràmetres 
d’allò que s’ha anomenat 
pop metafísic. I la primera 
cita de la nit a Ens endurem 
el vent (2019), el llibre-disc 
que venia a presentar i que 
va interpretar en la seva 
integritat.

Va refermar l’aposta pel 
seu present creatiu amb 
“Quin doll”. Va alternar la 
reivindicació de gènere en 
clau Americana d’“El teu 
John Wayne” amb la psicodè-
lia vaporosa de “Laranja Nu 
Azul”. Va rebaixar tensions 
amb el contagiós folk pop 

Els inabastables 
horitzons de Namina
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La cantautora barcelonina va protagonitzar el primer concert de la desescalada a Granollers

Maria Arimany, de la Garriga, 
premi de narrativa d’EL 9 NOU

CRÍTICA DE MÚSICA

S’hi han presentat un total de 77 relats, xifra rècord des que es va crear aquest certamen
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Masferrer es desplaça damunt d’un camió preparat amb càmeres per transmetre tot el que passa a través del web de l’espectacle

Quim Masferrer estrena ‘Moltes gràcies’ a Montmeló, un espectacle itinerant pels 
carrers per agrair la tasca de la societat en la lluita contra la pandèmia de la Covid-19

Agraïment en ruta

Montmeló

Marta Santisteban

L’actor Quim Masferrer 
va estrenar divendres a 
Montmeló el seu nou espec-
tacle Moltes gràcies. Un xou 
itinerant nascut sota els 
paràmetres del confinament 
i la Covid-19, amb una màxi-
ma ben clara: si el públic no 

pot anar al teatre, el teatre va 
al públic.

La rua de Masferrer, en 
un camió mòbil equipat amb 
totes les necessitats tècni-
ques va començar a les 7 de 
la tarda a recórrer els carrers 
de Montmeló, fent pujar 
persones a l’escenari mòbil o 
endinsant-se ell mateix entre 
la gent per conèixer la seva 

història i donar-li les gràcies. 
Un espectacle viu i sincer, 
que canvia segons el lloc i les 
persones que el configuren i 
que es pot seguir des de casa, 
a peu de carrer o a través 
de les pantalles, combinant 
realitat palpable i virtual, 
en aquesta fase incipient de 
represa, on tot encara està 
per refer.

La rua va comptar amb la 
presència de l’alcalde, Pere 
Rodríguez, i la regidora 
de cultura, Ariadna Ojeda. 
Al llarg del seu recorregut 
per Montmeló, Masferrer 
va topar amb personatges 
curiosos i extraordinaris que 
formen el teixit humà de 
Montmeló: Ricard Nievas, 
cap de la colla de gegants, 

que pel seu 40è aniversari 
s’han hagut de reinventar. 
Maria Calderón, zeladora 
de l’hospital de la Vall d’He-
bron, que va reivindicar 
públicament la inversió en 
sanitat, o un pensionista 
anomenat Pedro Sánchez, a 
qui Quim Masferrer va inter-
rogar sobre possibles rebrots 
i nous estats d’alarma. L’acu-
dit estava servit per la coin-
cidència del nom del veí amb 
el del president del govern 
espanyol.

Masferrer va saber alternar 
l’humor i l’emoció, provocant 
el somriure i la solidaritat 
dels veïns, que es van atrevir 
a compartir la seva història 
de confinament i pandèmia 
amb la resta de la població. 
“Moltes gràcies és un especta-
cle irrepetible i, sobretot, ple 
de veritat”, diu l’artista, per 
a qui l’objectiu és compartir 
l’experiència de la Covid-19, 
a través d’un camió mòbil 
que es converteix en un 
altaveu per traslladar aquest 
agraïment. Moltes gràcies 
per ser-hi, per resistir, per 
somriure malgrat les adver-
sitats.

Masferrer va donar el tret 
de sortida a la festa Calidos-
còpia, que substitueix les 
activitats programades per a 
la festa major, amb sessions 
d’autocine, jocs de misteri en 
línia, rua d’entitats i concur-
sos participatius.

Es va topar amb 
un veí que es diu 
Pedro Sánchez i 

li va demanar per 
l’estat d’alarma

Exhibició de 
‘street workout’ 
a Parets
Parets del Vallès

Parets ha inaugurat aquest 
diumenge al matí el nou 
parc de Cal·listènia, situat al 
complex esportiu del Tenes, 
amb una exhibició de street 
workout per part d’un grup 
de nois i noies del poble. El 
parc és un complex Monkey 
Bar de la marca Kenguru 
Pro, la principal empresa 
mundial en la producció 
d’equipaments esportius 
urbans. Ocupa 126 metres 
quadrats de superfície i tot 
el recinte és damunt d’un 
paviment de cautxú per 
garantir més nivell i segu-
retat. Ha costat uns 34.000 
euros. “És un parc molt 
complet que respon a una de 
les peticions del jovent de 
Parets des de feia temps, ja 
que s’havien de desplaçar a 
altres localitats”, diu l’alcal-
de, Jordi Seguer.
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#FestaMajorConfinada
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EMMAGATZEMATGE 
TRANSPORT

“La seva necessitat
és el nostre compromís”
< 17.000 m2 d’emmagatzematge

< Preparació de comandes
< Manipulacions

< Flota de 50 vehicles
< Solucions logístiques

< Traçabilitat
< Especialistes en entregues 

a centres comercials
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Els participants al vídeo del pregó col·lectiu de la festa major de Lliçà de Vall que es troba al canal de Youtube de l’Ajuntament

El municipi engega els actes d’una festa major adaptada a la crisi sanitària

Lliçà de Vall reinventa la festa

Lliçà de Vall

EL 9 NOU

Confinament i reinvenció. 
Són els dos conceptes prin-
cipals que han guiat els 
responsables municipals de 
Lliçà de Vall a l’hora de dis-
senyar la festa major, que va 
arrencar aquest dissabte amb 
el pregó virtual i continua-
rà aquest divendres amb el 
gruix dels actes. La localitat 
no vol renunciar a la festa 
però sense perdre de vista 
en cap moment la precau-
ció per evitar els contagis. 
Així, la celebració serà més 
senzilla que habitualment, 
però permetrà a la ciutadania 
viure uns dies de gresca que 
enguany són més esperats i 
necessaris que mai, després 
de mesos de confinament i 
preocupació.

Els protagonistes del pre-
gó, que es va emetre dissabte 
al matí pel canal de Youtube 
de l’Ajuntament, van ser tre-
balladors del sector sanitari, 
tant veïns i veïnes del muni-
cipi com persones que hi 
treballen. Aquest divendres 
l’encarregat d’obrir el foc de 
les activitats serà el popu-
lar actor Quim Masferrer, 
que portarà a Lliçà de Vall 
l’espectacle Moltes gràcies –
estrenat aquest dissabte pas-
sat a Montmeló–; el come-
diant es passeja pels carrers 
amb un escenari mòbil i 
comparteix amb la ciutada-
nia actes solidaris, històries 
entranyables, entrevistes 
amb persones que han tingut 
un paper destacat durant 
la crisi, etc., amb l’objectiu 
de donar-los a tots plegats 

les gràcies. El model d’acte 
itinerant es reprodueix amb 
Resistència Tour, a càrrec de 
l’animador Pep Callau, que 
anirà portant la festa per tot 
el municipi. El mateix dis-
sabte al vespre el poble recu-
perarà una activitat clàssica 
dels anys 60: l’autocinema. 
Serà a l’esplanada del pavelló 
i permetrà veure còmoda-
ment les pel·lícules La Mia 
i el lleó blanc (per al públic 
familiar) i Yesterday des de 
dins del vehicle propi, sense 

problemes amb les distànci-
es. D’altra banda, el dissabte 
també hi haurà un taller en 
línia de decoració de fines-
tres, balcons i terrasses.

El diumenge al matí serà 
el torn dels més menuts, als 
quals es convida a participar 
als tallers infantils Story 
Cubes. Els nens i acompa-
nyants hauran de portar mas-
careta per participar-hi i les 
places són limitades i amb 
inscripció prèvia. Els tallers 
es faran en diversos horaris i 

repartits en quatre espais per 
tal d’evitar aglomeracions: 
parc Xiol, escola Els Vinyals, 
Can Magarola i plaça de la 

Vila. Finalment, els organit-
zadors proposen un final de 
festa original: a les 10 del 
vespre del diumenge, tots 
els veïns i veïnes estan con-
vidats a il·luminar balcons 
i finestres amb bengales. 

Enguany no hi haurà els dia-
bles fent l’encesa de l’ajun-
tament, però serà aquesta 
mateixa colla l’encarregada 
de donar el tret de sortida: 
així, quan se sentin els tres 
trons d’inici, la ciutadania ha 
de posar la cançó Tornarem 
de Lax’n’Busto i encendre les 
bengales.

Paral·lelament, i com que 
enguany no es podran fer les 
proves de colles, hi haurà un 
joc a les xarxes en què es pot 
participar col·lectivament. 
Un escape room virtual pro-
posat i organitzat per mem-
bres de les colles (agrupats 
per a l’ocasió amb el nom de 
MaxiColla) i al qual es podrà 
jugar a través de les xarxes. 
Els impulsors asseguren que 
és la prova més complicada 
que les colles han tingut mai.

Els espectacles 
itinerants 

són l’aposta 
per evitar 

aglomeracions
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Els components del grup de grallers Els Rajolers interpretant una de les peces amb el públic repartit en petits grups a les quadrícules marcades al paviment

Dilluns, 29 de juny de 202024

u Un llibre recull les partitures de les 
cançons de la festa de Blancs i Blaus

u El treball es presenta a Roca Umbert 
amb un concert d’algun dels temes 

Melodies que fan festa

Granollers

F.P.

Algunes de les melodies 
més conegudes de la festa 
major de Blancs i Blaus, 
de Granollers, van tornar 
a sonar aquest divendres 
al vespre als patis de Roca 
Umbert. Va ser amb el petit 
concert del grup de grallers 
Els Rajolers que va acompa·

nyar la presentació del llibre 
...i que soni la Guimbada! 
publicat per Goliath Edicions 
on s’han plasmat en parti·
tures les cançons de Blancs, 
de Blaus i dels elements 
de la ciutat que ara estan 
a l’abast de tothom. Arnau 
Torrillas, Guim Puigventós, 
Marc Estrecha, Ariadna Ruiz, 
Gerard Nogueira i Gemma 
Rovira han fet els arranja·

ments de les cançons pensa·
des per ser tocades a tres gra·
lles i amb percussió, com van 
fer ells mateixos divendres. 
Cada partitura s’acompanya 
d’un text explicatiu que dona 
detalls o recull anècdotes 
sobre cada tonada. Han estat 
escrits per membres del col·
lectiu L’Olla dels Pobres, 
organitzadors de La casa de 
la festa major. 

El llibre, amb pròleg 
d’Alfons Sanyé, expert en la 
festa major de Granollers, 
inclou codis QR que per·
meten accedir a informació 
complementària com les ver·
sions de les partitures per ser 
tocades al carrer. És la prime·
ra publicació sobre música 
que fa Goliath Edicions, una 
petita editorial de Mataró, 
que ara vol encetar una sèrie 

per recollir les melodies d’al·
tres festes, va explicar Aitor 
Garrido, de Goliath.

“Per un pique de gralles 
vam buscar les partitures de 
les peces musicals pròpies 
de la festa major i vam veu·
re que moltes no hi eren”, 
va explicar Arnau Torillas. 
Això els va donar peu a reco·
llir·les i, després, acabar·les 
publicant en el llibre que ja 
es pot trobar a La Gralla. La 
festa major de Blancs i Blaus 
“ha generat un patrimoni en 
forma de cultura popular i 
tradicional i també en forma 
de música que no existia”, va 
dir l’alcalde, Josep Mayoral.

A partir del llibre, el grup 
de grallers Els Rajolers ha 
confeccionat un especta·
cle d’una hora i un quart 
de durada amb els temes i 
petits textos introductoris. 
Divendres va “ressonar a La 
Troca l’esperit de La casa de 
la festa major, que va que·
dar confinada”, en paraules 
de Torrillas. I se’n va poder 
sentir un tastet amb peces 
mítiques de Blancs –El des-
pertar de la Cuca, El ball de la 
Guspira i la tonada del Cor·
reaigua–, de Blaus –el Ball de 
bastons de Granollers, el Ball 
de botes vinculat a la cerca·
vila del Sant Blau i el Gabito 
Valiente, el pasdoble escrit 
per als toros embolats– i dels 
elements festius de la ciu·
tat: el Ball del Colom, el Ball 
final del Drac de Granollers, 
el Ball del Giravoltes i, és 
clar, La guimbada, la cançó 
que acompanya tota la festa 
major i que va tancar el con·
cert amb un bis inclòs.
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La gegantona Torre Roja en un dels punts de trobada amb el veïns de Sant Pere

La festa major de la 
desescalada de Sant 
Pere s’escampa arreu
Els actes itinerants arriben a tots els nuclis

Sant Pere de Vilamajor

Joan B. Mauri

Tot i la situació sanitària 
provocada per la Covid·19, 
Sant Pere de Vilamajor no 
ha volgut quedar·se sense 
festa major, una celebració 
diferent i adaptada a les 
condicions de seguretat 
del moment. La festa major 
desescalada 2020, amb una 
barreja d’actes virtuals i 
presencials, va començar 
amb el pregó virtual que es 
va poder seguir a través de 
les xarxes socials de l’Ajun·
tament. “Després d’uns 
mesos confinats no volíem 
resignar·nos a no tenir festa 
major”, va dir l’alcaldessa, 
Pamela Isús. L’alcaldessa 
també va fer una crida a la 
responsabilitat dels veïns a 
seguir les normes de segu·

retat “amb actes dispersos 
i a petita escala” i a portar 
mascareta. Isús va demanar 
“deixar de banda maldecaps 
i preocupacions” i “sortir al 
carrer i compartir aquests 
dies”.

Carla Blasco, regidora de 
Festes, explica que la idea 
principal ha estat “buscar 
actes amb un màxim de dis·
persió, arribar a més veïns i 
que no tot es fes al centre”. 
Per això la disco mòbil i els 
gegants es van apropar als 
nuclis de Can Vila, Can Ram, 
Faldes i Vallserena. “No ens 
podíem resignar a no fer 
res per la festa major i s’han 
buscat petits actes”, afegeix 
Blasco. Hi ha actes tradicio·
nals que s’han pogut fer per 
la dificultat de mantenir la 
distància de seguretat, com 
el sopar popular, i “no tenim 

tant d’espai”, reconeix la 
regidora. 

Divendres es va fer “una 
disco més mòbil que mai”, 
detalla Blasco. L’alcaldessa 
havia convidat els sant·
perencs a ballar “des dels 
jardins, balcons o punts de 
trobada”, tres a Faldes, dos a 
Can Ram i Vallserena i una 
a Can Vila. La disco mòbil va 
sortir de Faldes per passar 
per Vallserena, Can Ram, 
Can Vila i acabar al camp de 
cavalls de la Rectoria. Dis·
sabte també es va fer una 

cercavila de gegants, amb 
l’Alfons I i na Peronella, amb 
el mateix recorregut de la 
disco mòbil. 

La fórmula de festa entre 
virtual i presencial i portada 
a tots els nuclis de població 
ha funcionat prou bé. Blasco 
insisteix que “la resposta 
ha estat molt positiva, amb 
molta més gent de la que 
ens esperàvem”, i afegeix 
que “tothom ha respectat la 
distància de seguretat i ha 
portat mascaretes a tots els 
punts de trobada”. 

L’Ajuntament tenia con·
tractat el grup de la Nit 
jove, “que s’ha traslladat cap 
a l’estiu de l’any que ve”, 
avança Blasco. El primer acte 
presencial va ser el vermut de 
diumenge al vespre al camp 
de cavalls. “Aquest any hem 
fet un canvi, es faran paquets 
individuals de plats i gots sos·
tenibles per evitar que la gent 
ho agafi amb les mans”, indi·
ca Blasco. La festa acabarà 
aquest dilluns, diada de Sant 
Pere, amb la missa solemne i 
el repic de campanes. 
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El Critèrium ciclista del Vallès, 
posposat al 12 i 13 de setembre 
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El Critèrium júnior del Vallès, que ja va ser Campionat de Catalunya fa cinc anys, en una imatge del 2018 

Mollet del Vallès

Toni Canyameras

El Critèrium del Vallès de 
ciclisme en carretera júnior, 
que sol tenir lloc a finals 
de juliol, ha estat posposat 
als dies 12 i 13 de setembre 
com a mesura preventiva 
davant la pandèmia. La prova 
consta d’una contrarellot-
ge a Martorelles dissabte 
que recupera després de no 
poder-se disputar l’any pas-
sat per obres i una cursa en 
línia diumenge amb inici i 

final a Mollet que en aquesta 
40a edició esdevindrà Campi-
onat de Catalunya júnior. La 
prova en línia, de 90 quilò-
metres, transcorre per altres 
localitats de la comarca com 
Bigues i Riells, Sant Feliu 
de Codines i Lliçà de Vall i 
algunes del Vallès Occidental 
com Sentmenat i Polinyà. La 
competició estarà oberta al 
públic. 

El canvi de data no tindrà 
quasi afectació en la parti-
cipació masculina però sí 
que en podria tenir en la 

femenina, segons Toribio 
Muga, president del Club 
Ciclista Mollet, un dels 
organitzadors de l’esdeveni-
ment. “Estem pendents que 
ens confirmin dos equips 
francesos però el trasllat 
de la prova no tindrà quasi 
incidència en el cas dels nois, 
ja que n’esperem cap a 110. 
Pel que fa a les noies, és una 
incògnita perquè el calenda-
ri de competicions femení 
quedarà molt comprimit i si 
el Critèrium els hi coincideix 
amb altres campionats és 

possible que la participació 
sigui escassa”, explica Muga. 
El restabliment de la prova 
cronometrada, que formarà 
part del Critèrium per tercer 
cop, permetrà que la compe-
tició vallesana torni a tenir 
una nòmina masculina amb 
més de 100 ciclistes després 
que la seva absència reduís 
la participació a 57 el 2019. 
A banda de l’opció de tornar 
a comptar amb equips fran-
cesos, a la prova hi prendran 
part sis equips més de la res-
ta de l’Estat, entre els quals 
el d’Alejandro Valverde i 
Alberto Contador. 

Malgrat que el Critèrium 
del Vallès ha hagut de cedir 
davant el coronavirus amb la 
data, la seva salut econòmica 
no se n’ha vist ressentida. 
“Els patrocinadors ens han 
continuat fent costat i con-
tinuarem comptant amb 
12.000 euros de pressupost. 
Això ens permetrà pagar part 
de l’allotjament als equips 
de fora de Catalunya, els 
premis i altres despeses com 
els àrbitres. L’única mesura 
excepcional que haurem 
d’aplicar, a banda de prendre 
la temperatura als corredors, 
serà posar una doble fila de 
tanques perquè el públic 
mantingui la distància amb 
els ciclistes. Algunes curses 
tindran problemes per pagar 
tantes tanques però nosaltres 
les tenim”, assegura Muga. 

L’Avannubo  
La Roca femení 
debutarà  
a casa  
contra l’Elda 

Granollers

EL 9 NOU

L’Avannubo BM La Roca 
femení d’handbol ja coneix 
el calendari de la propera 
temporada –en què tornarà a 
competir a Plata–, i debutarà 
el 26 o 27 de setembre a casa 
contra l’Elda. Malgrat que la 
competició manté el format 
de lliga regular a dues voltes, 
aquesta temporada, a part de 
descendir els dos últims de 
cadascun dels quatre grups, 
també ho faran els dos pit-
jors antepenúltims. Pel que 
fa al sistema d’ascens, es 
classificaran per la promoció 
els dos primers de cada grup. 
En primer lloc es jugaran 
eliminatòries a doble partit 
entre els primers i els segons 
i els quatre vencedors es clas-
sificaran per una fase final 
en format de lliga a una volta 
d’on sortiran els dos equips 
que pugen a Divisió d’Honor. 

Per la seva part, els equips 
vallesans masculins d’una 
Primera Estatal que comen-
çarà el 4 d’octubre, també 
coneixen el seu calendari: 
l’Avannubo visitarà el Sant 
Joan Despí i el Sant Esteve 
anirà a la pista de l’OAR Grà-
cia Sabadell, mentre que el 
Palautordera-Salicru rebrà el 
Mataró i el KH-7 Granollers 
el Sabadell. Els dos primers 
jugaran la fase d’ascens i els 
dos últims descendiran. 

Buscava recaptar fons per a l’Aina, una nena amb una malaltia rara

Ajornat el torneig solidari  
de futbol inclusiu de Cardedeu 

Cardedeu

T.C. 

El torneig solidari de futbol 
inclusiu que havia d’acollir el 
camp de futbol de Cardedeu 
el 27 de juny ha estat pos-
posat pel coronavirus. La 
voluntat dels organitzadors 
–FC Cardedeu, Ajuntament, 
Plataforma Cardedeu per 
Tothom i Asociación Enfer-
medades Raras en Niños de 
Sabadell–, era impulsar una 
competició entre equips 
amb jugadors amb capacitats 
especials i recaptar fons per a 
les necessitats de l’Aina, una 
nena cardedeuenca de quatre 
anys que pateix la síndrome 
Loeys-Dietz, una malaltia 
rara que provoca malforma-
cions òssies i vasculars. “Al 

setembre ho decidirem, però 
el més probable és que ajor-
nem el torneig fins l’any que 
ve”, afirma un dels respon-
sables de la iniciativa, José 

Sag. Aquesta iniciativa ja ha 
destinat a l’Aina 4.000 euros 
d’una subhasta de samarre-
tes de jugadors com Mata i 
De Gea feta a finals del 2019. 

El Rugby Spartans 
de Granollers recapta 
aliments per als 
afectats per la crisi

Granollers

El Club Rugby Spartans de 
Granollers ha iniciat aquest 
dilluns un recapte d’aliments  
de primera necessitat per a 
les persones que es troben 
en situació de vulnerabilitat 
a causa de la crisi desen-
cadenada pel coronavirus. 
Els productes recol·lectats 
es donaran a la Fundació El 
Xiprer, que ofereix àpats i 
ajuda a la gent amb dificul-
tats econòmiques. La recolli-
da d’aliments es farà al Camp 
Municipal la Font Verda 
els dilluns, dimarts, dijous 
i divendres des de 2/4 de 6 
de la tarda fins a 2/4 de 9 del 
vespre i s’allargarà fins al 10 
de juliol. El Rugby Spartans, 
actiu des del 2000, compta 
amb un total de 161 fitxes 
federatives i té equips a totes 
les categories, des d’infantils 
fins a veterans. 

La iniciativa solidària 
del Rugby & Touch 
Caldes ja ha recollit 
250 quilos de menjar

Caldes de Montbui

El Rugby & Touch Caldes ja 
porta recaptats un total de 
250 quilos de menjar amb la 
iniciativa solidària dedicada 
als afectats per la crisi de 
la Covid-19 que va endegar 
fa unes setmanes. L’entitat 
informa en un comunicat 
que gran part d’aquests ali-
ments recol·lectats ja han 
estat lliurats a la Creu Roja 
de Caldes per a la seva ges-
tió. La campanya no finalit-
zarà fins al proper dia 17 de 
juliol però, tot i així, el club 
no descarta tornar a posar en 
marxa una nou recapte d’ali-
ments al setembre. El Rugby 
& Touch Caldes, fundat a 
finals del 2018, ha habilitat 
fins a tres punts de recollida 
diferents de menjar a Caldes: 
Digitech Caldes, el Centre 
Democràtic i Progressista i la 
Ferretera Boluda.

La prova, que aquest any serà Campionat de Catalunya, sol celebrar-se a finals de juliol

L’Aina, al centre de la imatge, junt amb alguns dels impulsors del torneig
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Aimar, el lateral infinit 
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Aimar Moratalla ha fet del lateral dret del Llagostera la seva propietat amb la dècada que fa que és al club 

Granollers

Toni Canyameras

Aimar Moratalla es mou 
entre dues èpoques. Conser-
va l’essència de futbolista 
romàntic, d’aquell futbolista 
d’abans que fugia de la vida 
bohèmia d’anar d’equip en 
equip per refugiar-se en el 
de la seva vida, el que un 
dia li ho va donar tot. Però 
Aimar –que tot i néixer i 
viure a Granollers va viure 
12 anys a Sant Antoni de 
Vilamajor–, té molt també 
de futbolista contempo-
rani, el que, abraçant els 
sacrificis en l’entrenament 
i l’alimentació, aconsegueix 
endarrerir el moment de 
separar-se del futbol. Així, 
amb 33 anys, el rellotge de 
l’edat no corre per al lateral 
dret de Granollers mentre el 
comptador de les temporades 
amb el Llagostera no s’atura. 
En sumarà 10 amb l’equip 
gironí la pròxima campanya. 
Cap altre futbolista català 
en actiu de Segona B no 
suma dos dígits al seu club 
actual. I no es conforma amb 
el simple fet de continuar 

jugant. “Hi ha gent que em 
pregunta si podem tornar 
a jugar a Segona A. Si ja ho 
vam fer un cop, per què no 
ho podem repetir?”, etziba el 
veterà però a la vegada jovial 
Aimar, amb la mateixa passió 
desenfrenada d’aquell vailet 
de 22 anys que va arribar 
a Llagostera amb l’equip a 

Tercera Divisió per con-
vertir-se en un dels que va 
catapultar el club dirigit per 
Oriol Alsina i Isabel Tarragó 
fins a Segona A en tan sols 
un lustre, entre 2009 i 2014. 
“Mai no m’hauria imaginat 
passar tant de temps en un 
equip però aquest club té 
quelcom especial. Tothom 

em pregunta com és que 
l’equip d’un club d’un poble 
de 8.000 habitants que era a 
l’última categoria ha arribat 
a Segona A sense tenir grans 
recursos. Jo els contesto que 
és per l’ambició i perquè 
tothom que juga aquí s’im-
plica tant que dona fins i tot 
més del que pot. Faria el que 

fos pel club, fins i tot em 
posaria a vendre tovalloles si 
l’Oriol i la Isabel [que tenen 
una empresa de tèxtil] m’ho 
demanessin”, confessa el 
granollerí, que després d’una 
primera etapa a l’entitat del 
Gironès entre 2009 i 2016 va 
marxar per tornar el 2018. 
L’EC Granollers va ser un 
dels seus equips en aquest 
parèntesi. “Tinc 33 anys però 
no sento que la retirada sigui 
a prop. Dels últims quatre 
anys, aquest és el que millor 
m’he sentit físicament, he 
acabat molt fort els partits. 
Faig un entrenament de 
resistència específic a la set-
mana amb el preparador físic 
de l’equip, Jordi Mir, i també 
influeix el descans i una 
nutrició equilibrada, només 
consumeixo carn dos cops a 
la setmana”, explica Aimar, 
per qui el temps transcorre, 
però a la inversa. Res no 
desgasta el vallesà, ni el fet 
de compaginar esport d’alt 
nivell i feina, una constant a 
Segona B. El lateral treballa a 
l’empresa de la seva família, 
que es dedica a construir 
piscines. “És una feina que 
m’agrada i, a part, si un dia el 
futbol em treu temps la famí-
lia ja assumeix la meva part 
i treballa més, així que els 
estic agraït”, diu Aimar, un 
jugador de passat i també de 
present, indefinit en l’època, 
però infinit en el temps. 

Pol va ser el més ràpid de la primera jornada i Aleix, el de l’última

Actuació prometedora dels 
Espargaró als tests de Misano 
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Aleix Espargaró espera que aquesta sigui una temporada d’alegries 

Misano (Itàlia)

EL 9 NOU

El Mundial serà qui ho con-
firmarà o no però els ger-
mans Espargaró prometen 
de cara al Campionat que 
començarà el 19 de juliol a 
Jerez. Tant un com l’altre, 
que tornaven a pujar a una 
MotoGP més de tres mesos 
després, assaboreixen el 
moment més dolç del seu 

rendiment com a pilots i 
veuen com la moto els acom-
panya. Com a mínim, als 
tests privats celebrats entre 
el dimarts i el dijous de la 
setmana passada al Circuit 
de Misano Marco Simoncelli, 
on van prendre part quatre 
equips: Ducati, Suzuki, KTM 
i Aprilia. Mentre que Pol  va 
ser el més ràpid de la prime-
ra jornada amb 1:33.0, Aleix 
va marcar el millor crono de 

l’última amb 1:32.932. 
El petit dels Espargaró no 

continuarà a la marca austrí-
aca l’any que ve –tot apunta  
que fitxarà per Honda–, però 
sembla decidit a acomiadar-
se amb una gran tempora-
da. No en va, des que es va 
incorporar a KTM el 2017, 
no ha deixat de millorar els 
seus resultats al Mundial: 
17è el 2017, 14è el 2018 i 11è 
el 2019. Pol reconeixia que 
els resultats dels tests el van 
deixar impressionat. “Estic 
sorprès amb tot el treball que 
hem fet. Ha estat una feina 
molt interessant perquè la 
moto ha demostrat tenir més 
grip amb l’asfalt [s’hi agafava 
més]”, destacava el petit dels 
Espargaró. El germà gran 
també es mostrava satisfet 
amb les prestacions de la 
nova Aprilia. “Després d’una 
aturada tan llarga ha estat 
emocionant tornar. Poder fer 
moltes voltes ha estat bàsic 
perquè, tot i que la moto té 
un gran potencial, necessita 
rodatge. Misano no és la nos-
tra pista preferida però hem 
confirmat les bones sensaci-
ons”, va ressaltar Aleix. 
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La plantilla de la propera temporada del Mollet forma al centre del camp

Nou jugadors de l’any passat continuaran a l’equip

El CF Mollet presenta una 
plantilla amb 13 cares noves

Mollet del Vallès

EL 9 NOU

El CF Mollet UE va presentar 
dijous la plantilla del curs 
2020/2021 al Camp dels Ger-
mans Gonzalvo. L’equip del 
Baix Vallès, que competirà 
de nou a Primera Catalana 
i ho farà sota la direcció 
de David Parra, té 13 cares 
noves: Víctor Vilarrasa, Ser-
gio Sánchez, Jordi Vallcorba, 
Sergio Jiménez Jota, Ale-
xis García, Ramón Suárez, 
Bilal Azejel, Edgar Velasco, 

Walter Fernández, Arnau 
Fortuny, David Morales, 
David Sánchez i Xavi Múrcia. 
La llista de renovacions la 
formen Pol Flores, David 
Castro, José González, Martí 
Garcia, Joshua Romero, 
David García Negro, Adrià 
Bassols, Sergio Llavaneras i 
Guillem Ruiz. Les baixes són 
Víctor Rodríguez, Jordi Sola,  
Arnau Arruebo, Alejandro 
Varón, Bryan Quijada, Cad-
mo Buenache, Oriol Anglada 
Paitu, Miraash Imthiyaz i 
Miguel López. 

El del Llagostera, de 33 anys, és el català de Segona B que més cursos suma al seu club
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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)

Escriviu el vostre missatge en MAJÚSCULES i deixeu una casella en blanc entre paraula i paraula

NIF .......................................................................... Tel. ......................................................................................................
Nom i cognoms ..............................................................................................................................................................
Adreça .................................................................................................................................................................................
Població ..................................................................................................................................... CP .................................
És subscriptor      SÍ               NO

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

gUIA ServeIS

Pa i coques d’elaboració pròpia

AGENDA 

Dilluns 29

Granollers. Recursos 
pedagògics per a 
l’ensenyament de la 
percussió. Workshop per 
a professionals del sector 
artístic. La Troca Centre 
de Cultura Popular i 
Tradicional. 10.00.

Mollet del Vallès. Taller 
de creació Cos escènic, amb 
Sigrid Kollmannsperger i 
esther Freixa. Cra’p. 17.00. 
Fins al 15 de juliol.

Parets del Vallès. 
Lectura d’un manifest 
commemoratiu del Dia 
Internacional de l’Orgull 
LGTBI. Plaça de la Vila. 
13.00. 

La Roca del Vallès. Viu la 
lectura, sobre la novel·la 
Manual per a dones de fer 
feines, de Lucía Berlín. Sessió 
a càrrec d’Alícia Gili. Sessió 
per Whatsapp. Organitza la 
Biblioteca Municipal de la 
Roca. 17.00.

Taller infantil de ioga, 
Moviment i joc en família. 
Activitat en línia, al blog de 
la biblioteca. Bibliolaroca.
blogspot.com. A càrrec de 
Dansalut. 17.30.

Formació on line: El relleu 
cooperatiu: una eina per a 
la continuïtat d’empreses 
properes al tancament, a 
càrrec de Montse Lamata, de 
la cooperativa Ensó SCCL. 

A través de  la plataforma 
Zoom. 15.00.

Sant Pere de Vilamajor. 
Festa major. Missa solemne 
de Sant Pere. Repic de 
campanes de festa major. 
12.00. Concurs de balcons de 
la festa major.

Sant Celoni. Donació de 
sang. Can Ramis. De 10.00 a 
14.00 i de 17.00 a 21.00.

Dimarts 30

Cardedeu. Vespres al 
pàrquing de Can Mills. 
Projecció de cinema amb 
La hija de un ladrón. 22-00. 
Activitat gratuïta.

Granollers. Videotaller 
“Shatki dance, el ioga 
dansat”. Vídeo disponible 
al Facebook dels Centres 
Cívics de Granollers i seu 
canal Youtube. Practica una 
seqüència d’exercicis dansats 
que ajudaran a estimular i 
equilibrar l’energia interior. 
12.00.

Visita guiada a l’exposició 
“Què mengem avui?”, de 
la cuinera Ada Parellada i 
l’antropòloga Agnès Villamor.  
A càrrec d’Ada Parellada. 
Museu de Ciències Naturals. 
17.30.

Concerts de clàssica a la 
fresca: Alla cambra, amb 
una formació de l’Orquestra 
de Cambra de Granollers. 
Entrades exhaurides. Roca 

Umbert Fàbrica de les Arts. 
20.00.

Llinars del Vallès. 
Estimulació neurosensorial 
mitjançant la música per a 
nadons de 0 a 18 mesos. Al 
Jardí de Can Lletres. Nadons 
de 9 a 18 mesos, de 9.45 a 
10.30. Nadons de 0 a 6 mesos, 
de 10.45 a 11.30. Places 
limitades. 

Mollet del Vallès. Taller 
“Cos endins”, a càrrec 
d’Esther Freixa. Organitza 
Cra’p. Fins al 16 de juliol. 
20.00.

Montornès del Vallès. 
Parlem de llibres virtual. 
Tertúlia literària coordinada 
per Raimon Portell, sobre 
el llibre Departament 
d’especulacions, de Jenny 
Offill. Cal inscripció de la 
Biblioteca de Montornès. De 
17.00 a 18.00. 

Dimecres 01

Granollers. Desfilada virtual 
en streaming de la col·lecció 
2021 del dissenyador Jordi 
Dalmau, “(R) Evolution”. 
Recinte de Roca Umbert, 
18.00.

Gandulegem amb Arnau 
Tordera i Neus Ballús. Diàleg 
a la fresca dinamitzat per 
Mercè Alsina. Programació 
Obert x Vacances. Roca 
Umbert Fàbrica de les Arts. 
19.30.

Mollet del Vallès. 
Entrenaments de 
Kalaripayattu, amb Esther 
Freixa. Cra’p. 8.30.

Montornès del Vallès. 
Fem tertúlia virtual, amb 
l’escriptora Marina Martori i 
sobre la novel·la Mujercitas, 
de Louisa May Alcott. A 
través de l’aplicació Jitsi. 
Cal inscripció prèvia a la 
Biblioteca de Montornès. De 
17.00 a 18.00.

Parets del Vallès. Curs per a 

dones de balls llatins. Cada 
dimecres fins al 29 de juliol. 
Sala Basart, De 19.30 a 20.30.

Sant Celoni. BTT per a joves. 
Pista esportiva de les Illes 
Belles (sortida). 18.30.

Dijous 02

Granollers. Videotaller: 
“Rebosteria amb fruita”, a 
càrrec d’Elena Matencio. 
Vídeo disponible al Facebook 
dels Centres Cívics de 
Granollers i al canal Youtube. 
12.00.

Sessió d’il·lustració 
científica, en línia. Taller 
virtual per infants, de la mà 
de professionals del sector 
de la il·lustració. Museu de 
Ciències Naturals. Inscripció 
prèvia. 17.00.

Concert a la fresca amb 
Alebert Lax, que presentarà 
l’ep Goldmund. Exterior de 
Roca Umbert Fàbrica de les 
Arts. 21.00.

GRANOLLERS 
CONCERT 
A LA FRESCA 
AMB ALBERT LAX 
Dijous 2 de juliol, 21.00. 
Exterior de Roca Umbert.
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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

Participeu en el sorteig d’entrades gratuïtes vàlides 
del 3 al 6 de juliol.
Entreu a: www.el9nou.cat Sorteig: 30-6-20

Cinema

www.cinealhambra.com

Oferta
subscriptors

2x1 Presentant el carnet.
Oferta vàlida fins el 30-09-2020

Oci

Vine i descobreix el 
Parc Natural Illes Medes!

Pg. Marítim 13 - L’Estartit
Tel. reserves: 972 75 20 43 - www.medaqua.com

2x1 en sortida de caiac
a les illes Medes 2x1 en snorkEL als

penya-segats del Parc natural del Montgrí

(sortida en barco)

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

2x1 En curs caiac presentant el carnet
Aquaslider: Comprant 1 hora regal d’una altra hora gratuïta

Esport

Segway, tir amb arc, senderisme, nòrdic 
walking i molt més, al vell mig de la Vall 

de Sau, gaudeix de la natura.

* Passeig lliure d’1 hora amb Aquaslider 
per l’embassament de Sau.

* Curs d’iniciació al caiac.

Tel. informació i reserves: 620 76 24 32
www.aquaterraclub.com

Vilanova de Sau

Oferta
subscriptors

2x1 Presentant el carnet a taquilles en una 
partida de paintball (Pack bàsic 50 boles) 

Oci

Sant Esteve de Palautordera
Informació i reserves:

Tel. 696 590 617
info@montsenyaventura.com

(Grup mínim 10 persones
amb reserva prèvia)

Diversió, 
estratègia i molta 

adrenalina!
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BLOODSHOT
EUA 2020. Dir. Dave Wilson. 
Amb Vin Diesel, Eiza González 
i Sam Heughan. Acció. Ray 
Garrison, també conegut com 
a Bloodshot, és ressuscitat 
per la companyia Rising Spirit 
Technologies a través de l’ús de 
nanotecnologia. Mentre lluita 
per recuperar la memòria, Ray 
mirar de tornar a ser el que era 
abans de patir l’accident que 
el va deixar amnèsic. Pel·lícula 
basada en el còmic Valiant, creat 
per Kevin VanHook, Don Perlin i 
Bob Layton.

BAD BOYS FOR LIFE
EUA 2020. Dir. Bilall Fallah 
i Adil El Arbi. Amb Will 
Smith, Martin Lawrence 
i Jacob Scipio. Acció. En 
aquest tercer lliurament de la 
franquícia, els policies Mike 
Lowrey i Marcus Burnett tornen 
a patrullar junts per a intentar 
derrotar Armant Armes, el líder 
d’un cartell de drogues mexicà a 
Miami.

CINEMA PARADISO
Italia 1988. Dir. Giuseppe 
Tornatore. Amb Marco 
Leonardi, Philippe Noiret, 
Agnese Nano i Jacques 
Perrin. Drama. Salvatore, 
director de cinema d’èxit, 
torna al seu poble natal per 
assistir al funeral del seu vell 
amic Alfredo, qui va ser el 
projeccionista de cinema local 

durant la seva infància a Sicília. 
Aviat els records del seu primer 
amor amb la bella Elena i de 
tots els capítols que van marcar 
la seva feliç infància tornen 
a la seva ment, i connecten 
Salvatore amb la comunitat 
que va abandonar trenta anys 
enrere.

CUESTIÓN  
DE JUSTICIA
EUA 2019. Dir. Destin Cretton. 
Amb Michael B. Jordan, Jamie 
Foxx i Brie Larson. Drama. 
Explica la història real del 
jove advocat Bryan Stevenson 
i de la seva històrica batalla 
per la justícia. Després de 
llicenciar-se a Harvard, Bryan 
rep ofertes de feina molt 
lucratives. Però ell prefereix 
posar rumb a Alabama per a 
defensar persones que han estat 
condemnades erròniament 
o que no tenien recursos 
per tenir una representació 
legal adequada, i ho fa amb el 
suport de l’activista local Eva 
Ansley. Un dels seus primers i 
més turbulents casos és el de 
Walter McMillian, que el 1987 
va ser sentenciat a pena mort 
per l’assassinat d’una noia de 
18 anys, a pesar que les proves 
demostraven ostensiblement 
la seva innocència. En els 
anys posteriors, Bryan es veu 
embolicat en un laberint de 
maniobres legals i polítiques i 
d’un racisme obert i descarat 

LA GARRIGA  Dilluns

Alhambra Frida 17.00
 El hoyo 19.00
 Bohemian Rhapsody 21.00 

GRANOLLERS  De dilluns a dijous

Ocine Onward 16.15, 18.30 i 20.45
 Bloodshot (Atmos) 17.00, 19.15, 22.00
 Onward (Atmos) 17.15 i 19.30
 El hombre inivisble (Atmos) 21.45
 Operación panda 16.45
 Human lost 18.45 i 21.00
 El hombre invisible 16.00 i 18.30 / 20.00
 Cuestión de justicia 21.30 / 17.00
 Las aventuras del Dr. Dolittle 17.00
 Cinema Paradiso 19.30
 Parásitos 22.00
 Sonic, la película 17.30 i 19.45
 Bad boys for life 22.00
 The Gentlemen 16.45, 20.00 i 22.30
 Personal assistant 17.00, 19.45 i 22.15 / 18.30
 Hasta que la boda nos separe 16.00 i 21.00
 Invisibles 16.00, 18.15, 20.30 i 22.40
 1917 22.30
 Jumanji: siguiente nivel 17.30
 Fantasy island 20.00 i 22.15   

GRANOLLERS  Dimarts Dijous

Cinema Edison La innocència 20.00 (Cicle Gaudí) -
 Judy - 20.00 (VOSE) 

CARTELLERA

CINEMA 

OCINE
GRANOLLERS
Dakota Johnson i Tracee 
Ellis Ross a Personal 
Assistant.

mentre lluita per Walter i altres 
com ell, malgrat tenir-ho tot en 
contra, inclòs el sistema legal.

HASTA QUE LA BODA 
NOS SEPARE
Espanya 2020. Dir. Dani de 
la Orden. Amb Belén Cuesta, 
Álex García i Silvia Alonso. 
Comèdia romàntica. Maria 
és una noia que està a la 
trentena d’anys i es guanya la 
vida organitzant casaments. 
És feliç amb la seva vida sense 
lligams ni compromisos, però 
una nit té una aventura amb 
Carlos, el xicot de la seva amiga 
d’infantesa, Alexia. Quan 
aquesta descobreix una tarja de 
Maria entre les coses de Carlos, 
ho interpreta com una proposta 

de matrimoni i diu que sí.

ONWARD
EUA 2020. Dir. Dan Scanlon. 
Animació. Ambientat en un 
món de fantasia suburbana, dos 
germans elfs adolescents, Ian i 
Barley Lightfood, s’embranquen 
en una aventura en la qual es 
proposen descobrir si existeix 
encara una mica de màgia en el 
món que els permeti passar un 
últim dia amb el seu pare, que 
va morir quan ells eren encara 
massa petits per poder recordar-
ho.

PERSONAL 
ASSISTANT
EUA 2020. Dir. Nisha Ganatra. 
Amb Dakota Johnson, 

Tracee Ellis Ross i Ice Cube. 
Comèdia. Ambientada en la 
vibrant escena musical de Los 
Angeles, explica la història de 
Grace Davis, una superestrella 
el talent i l’ego de la qual han 
aconseguit límits insospitats. 
Maggie és la seva assistent, 
una noia amb més feina de la 
que pot abastar i en la qual 
continua latent el seu somni 
de la infància: convertir-
se en productora musical. 
Quan el mànager de Grace li 
ofereix una oportunitat que 
podria alterar el rumb de la 
seva carrera, Maggie i Grace 
comencen a ordir un complicat 
pla amb el qual estan decidides 
a canviar per sempre les seves 
vides.
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Fa 30 anys 
02/07/1990

“L’operació 
sortida provoca 
retencions als 
punts conflictius 
de la comarca”

Fa 20 anys 
03/07/2000

“Caldes guanya 
opcions per 
acollir el zoo  
de Barcelona”

Fa 10 anys 
28/06/2010

“Comença  
la reforma  
del centre de 
la Garriga amb 
2.000 firmes  
en contra”

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
✚ PALOU 
C. Mare de Déu del Pilar, 124.  
Tel. 93 846 00 28 | dia 29. 
✚ SITJÀ 
Plaça Joan Alsina, 8.  
Tel. 93 844 45 46 | dia 30. 
✚ RAQUEL GERMAN 
C. Mare de Déu del Pilar, 34 
Tel. 93 625 44 01 | dia 1. 
✚ AUQUÉ 
 C. Sant Antoni, 11.  
Tel. 93 846 10 71 |  dia 2.

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

La Garriga
✚ FERRARONS 
C. Banys, 106-108.  
Tel. 93 871 81 28  | dies 29 a 2.

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
✚ CARRERAS ARBAT 
Plaça d’Antoni Baqué, 4-5. 
Tel. 93 560 42 44 | dies 29 a 2.

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
✚ CLIMENT 
Rambla Pompeu Fabra, 81. 
Tel. 93 570 73 68 | dia 29. 
✚ CONCEPCIÓN 
C. Gallecs, 73.  
Tel. 93 570 79 73 | dia 30. 
✚ GARNÉS 
C. Cervantes, 29.  
Tel. 93 593 15 35 | dia 1. 
✚ LAFARGUE 
C. Can Flequer, 19.  
Tel. 93 593 31 43 | dia 2.

Montmeló
✚ COLL CASULLERAS 
C. Diputació, 17.  
Tel. 93 568 17 18 | dia 29. 
✚ MARGARITA COLLS 
Pg. Corts Catalanes, 10.  
Tel. 93 1130 55 42 | dia 30. 
✚ FAJAS 
C. Pompeu Fabra, 10. 
Tel. 93 568 02 88 | dia 1. 
✚ MIL·LENARI 
C. Mil·lenari, 7.  
Tel. 93 572 28 172 | dia 2.

Montornès del Vallès
✚ VALLDEPAZ (LA BÒBILA) 
C. Major, 55.  
Tel. 93 568 83 30 | dia 29. 
✚ PARDOS 
C. Palau d’Ametlla, 17.  
Tel. 93 572 08 14 | dia 30. 
✚ FONTCUBERTA  
Av. Onze de Setembre, 7.  
Tel. 93 568 17 48 | dia 1. 
✚ BALCELLS  
C. Riu Mogent, 7.  
Tel. 93 568 09 47 | dia 2.

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
✚ DRAPER 
C. Major, 115.  
Tel. 93 867 03 74 | dia 29. 
✚ VIGAS-CARDONA 
Carretera Vella, 20.  
Tel. 93 867 06 48 | dia 30. 
✚ CASAS BOSCH 
C. Comerç, 16.  
Tel. 93 867 57 88 | dia 1. 
✚ GONZáLEZ 
C. Major, 125.  
Tel. 93 633 94 02 | dia 2.

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. Prou cruel per carre-
gar-se amb estrèpit els somnis més dolços / 2. 
Allà on neix l’edelweiss. Botiment, augment 
del grossor / 3. Dòlar excarcerat. Aquell cosí 
pelut a la porta de la disco. Prefix tant per 
carn com per peix / 4. Creua malament, i el 
que fa és fotre’s de lloros. Espais de temps 
que triguen a desfer-se els sèpals / 5. Conce-
deixo la mercè de reduir l’agradació. Cadell 
nascut de cul / 6. Emmarquen la reunió. 
Funcionin, marxin. Col isolada / 7. No es 
passi, que és un sabre petit. Allò que ferma 
els bous a la terra / 8. Motí per falta d’oxigen. 
Coratjós com un heroi d’abans / 9. Reneixo de 
tal manera que ja cal que m’eximeixi. Al cor 
de la Jasmine / 10. Tan aviat mesura coca com 
pernil dolç. Incomprensible escarni, que les 
tracta de velles i caduques / 11. Cap de rata. 
Corda per fixar els ploms de xarxa. Limiten 
els límits / 12. Em presentaré per ocultar la 
reina. Barri urbà amb decoració floral / 13. 
Pels bars i discos en corren a grapats. Tants 
com miren la teva.

VERTICALS: 1. Deixem anar amb tot el des-
vergonyiment. Si fos per ell res es faria per 
força / 2. Mitges de seda. De l’animal que no 
naixerà fins d’aquí a quatre mesos. Abracen 
en Nicanor / 3. Que queda prop de Calafell és 

indubtable. Evacuaria sense miraments / 4. 
Mostrarà líquida aflicció. Boscos de clàssi-
ques ulmàcies / 5. A final de frase. Rebutgin 
el jutge i els mals cuiners. Damunt la llet, 
en aquest cas a sota / 6. Dins de les sàrries. 
Es passegi com si fos una exposició. A final 
d’oració / 7. Te amb llet i poniol?: no, vara 
en l’arada d’un sol animal. Tarannàs del qui 
tenen traça amb els tancs / 8. Base de la dieta 
del marrà. Està molt exposada a la laringitis 
/ 9. Amic d’en Serrat precursor del reciclat-
ge. Refilet, sobretot tractant-se d’ocells / 
10. Inconfusible amb una castanya. Punt de 
trobada per neurones. Dos quarts de tres / 
11. Terra que deixa el riu i que els argentins 
usen per jugar a futbol. Dos peus de mètrica 
antiga per ocultar el nom d’en Demetri / 12. 
Eixordadores cridòries, segurament acom-
panyades d’alirets i corredisses.

  

  

    

  

  

    

  

  

    

  

    

  

  

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

el9nouVOR @el9nou_vor @el9nou_vor
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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
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Pestanyes
Hi havia tantes ganes de 
fer cercavila i de treure’s 
les teranyines de sobre 
després del confina-
ment, que, segurament 
pels nervis per córrer 
de nou pel carrer, a la 
gegantona Torre Roja 
una de les pestanyes li 
va quedar malgirbada a 
estones durant la festa 
major de la desesca-
lada de Sant Pere de 
Vilamajor d’aquest cap 
de setmana. Amb una o 
dues pestanyes, però, la 
gegantona no perd mai 
el seu somriure simpàtic.
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Quant de temps fa que és aquí?
[Riu] Em sembla que m’he mogut 

bastant. Fa prop de 20 anys que visc 
a diferents llocs de l’Estat espanyol. 
Vaig viure 11 anys a Eivissa, 3 a Gra-
nada i després vam venir a viure a 
Catalunya.

Què li va cridar l’atenció 
d’Eivissa?

El meu excompany havia conegut 
l’Eivissa dels anys 70 i tenia el record 
que era com un paradís. I... per què 
no? Vam anar cap allà i em va encan-
tar l’ambient cosmopolita de l’illa. 

I és cert que és un paradís?
Sí, és preciosa. Però també ha can-

viat molt. No és el mateix que fa 40 
o 30 anys. Ara és massa bourgeois 
[‘burgesa’].

I d’Eivissa a Granada, per què?
Perquè el meu fill va triar la Uni-

versitat de Granada per fer els seus 
estudis d’economia.

I què tal Granada?
També és molt bonica. És una ciu-

tat molt simpàtica o, més ben dit, 
vaig conèixer gent molt simpàtica. El 
problema és que fa massa calor. Vam 
ser-hi fins que el meu fill va fer el seu 
Erasmus a Polònia.

I finalment, Catalunya. Per què?
A Granada estava ficada en movi-

ments alternatius i amb una gent que 
volia muntar una cooperativa segons 
el model català... I perquè aquí som 
més a prop de França, el clima és més 
temperat i hi ha molt verd, coses que 
m’agraden.

Com es va creuar Sant Feliu de 
Codines al seu camí?

Primer vam anar a Moià perquè 
volíem viure en una casa. I allà 
estàvem molt contents, però el meu 
company tenia una feina com a pro-
gramador informàtic a Barcelona 
i el trajecte se li feia molt llarg. 
Aleshores vam decidir apropar-nos 
a Barcelona, però sense anar gaire 
lluny de Moià: Sant Feliu és ideal. 
Aquí també hem trobat una casa que 
ens agrada.

Vostè ha après català gràcies a una 

Barbier, de 59 anys, és sociòloga de formació, tot i que 
ha fet mil i una feines, i viu a Sant Feliu després de fer-
ho a Moià. Amb el seu company impulsen una petita 
empresa per al reciclatge del plàstic ‘in situ’.

parella lingüística del Voluntariat 
per la Llengua del Centre de Nor-
malització. Per què es va decidir a 
fer-ho?

Gràcies als meus amics d’aquí vaig 
entendre que Catalunya no és només 
una província d’Espanya. És un país 
amb la seva cultura, els seus cos-
tums... i la seva llengua, és clar. M’he 
volgut integrar i era clar que l’havia 
d’aprendre, el català. El sistema de 
parelles lingüístiques és fantàstic, no 
només perquè facilita l’aprenentatge 
de l’idioma, sinó com a eina d’inte-
gració local. Ho vaig fer a Moià fa 
cinc anys i em vaig fer amiga de l’ho-
me que era la meva parella lingüísti-
ca. Un altre cop aquí, a Sant Feliu, ho 
vaig fer amb aquest propòsit i n’estic 
molt contenta.

A França els sona això del català 
gràcies a la Catalunya Nord, oi?

Més aviat poc. A la Catalunya fran-
cesa se’n parla poquíssim. França 
és un país molt centralitzat i les 
cultures locals no es tenen gaire en 
compte. Passa igual amb el País Basc 
o la Bretanya. Els meus pares eren 
bretons i el seu idioma es va perdre. 
Només el fan servir alguns artistes i 
activistes per la llengua.

Vostè a què es dedica?
Ara estic donant un cop de mà al 

meu company, que fabrica màquines 
per reciclar el plàstic a petita escala. 
Són sobretot per a persones sensi-
bilitzades amb el tema del plàstic, 
perquè n’hi ha massa. Per exemple, a 
escoles, a petites empreses, a disse-
nyadors... Es tracta de reciclar el plàs-
tic en el lloc mateix on es consumeix.

Això sona revolucionari.
Sí que ho és, sí. I encara estem en 

procés de desenvolupament. Però 
estem obtenint molta resposta per-
què la quantitat de plàstic al medi 
ambient és tan gran i fa tanta nosa 
que alguns ajuntaments i organitza-
cions locals també s’estan interessant 
pel que fem. 

Jesús Medina

ANNE BARBIER, santfeliuenca de Clichy 
(França), sociòloga
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“El sistema de parelles lingüístiques 
és fantàstic per aprendre català”

VISIÓ PERIFÈRICA

LA VOLTA AL VALLÈS EN 80 MONS


