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Agents Rurals 
denuncien un 
veí de Mollet 
per destruir 
nius d’oreneta

(Pàgina 15)

Mollet 
aprova el pla 
del Calderí 
que preveu 
més de 
1.300 pisos  

(Pàgina 9)

L’índex d’envelliment del 
Vallès Oriental creix un 
13’5% en quatre anys
La comarca va registrar l’any 2019 l’índex de naixements més baix dels darrers vint anys

(Pàgines  
 2 i 3)

(Pàgina 8)

L’exalcalde 
de Caldes, 
Jordi Solé, 
torna al 
Parlament 
Europeu
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(Pàgines 28 a 30) La parada de la llibreria La Gralla, de Granollers, aquest dijous a la tarda a la plaça dels Cabrits

La crisi ha fet 
perdre més 
de 6.600 llocs 
de treball

(Pàgina 26)

Un incendi en 
un pàrquing 
de Cardedeu 
afecta uns 60 
cotxes

(Pàgina 17)

Dia de llibres, roses i mascaretes
La comarca viu el Sant Jordi d’estiu amb poc ambient i molta calor

Granollers ha presentat 
aquest dimecres l’anomenat 
Pacte de Ciutat en resposta 
a la crisi provocada per la 
Covid-19. Un document 
elaborat pels membres del 
Consell de Ciutat que, al 
setembre, s’haurà de tradu-
ir en accions concretes. En 
els darrers deu dies s’han 
registrar 87 nous casos a la 
comarca i els tres hospitals 
tenien, aquest dijous, cinc 
persones ingressades.

Pacte  
de Ciutat 
contra  
la crisi

(Pàgines 4 i 5 i editorial) Membres del Consell de Ciutat i dels grups municipals, al Museu de Ciències Naturals
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Baix Montseny
(Pàgines 39 a 43)
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Montmeló i Sant 
Fost, els municipis 
vallesans que més 
envelleixen
La marxa de la població jove per manca d’habitatges assequibles 
o la longevitat afavorida per la qualitat de vida, entre les causes

Dues persones grans, aquest dimecres a la plaça de l’Ajuntament de Montmeló. La gent jove marxa del poble perquè hi ha poca oferta d’habitatges

Índex d’envelliment al municipis del vallès Oriental*    

2015 2019 diferència

Aiguafreda 136,5 149,07 12,57

L’Ametlla del Vallès 64,13 82,58 18,45

Bigues i Riells 69,77 80,38 10,61

Caldes de Montbui 96,42 107,11 10,69

Campins 83,53 96,25 12,72

Canovelles 71,13 79,61 8,48

Cànoves i Samalús 96,68 94,35 -2,33

Cardedeu 72,95 80,27 7,32

Figaró-Montmany 126,26 127,71 1,45

Fogars de Montclús 76,7 88,42 11,72

Les Franqueses del Vallès 59,42 66,84 7,42

La Garriga 84,7 91,92 7,22

Granollers 101,03 110,99 9,96

Gualba 65,94 65,57 -0,37

La Llagosta 99 109,06 10,06

Lliçà d’Amunt 79,3 95,32 16,02

Lliçà de Vall 95,98 113,15 17,52

Llinars del Vallès 95,03 109,8 14,77

Martorelles 125,66 133,47 7,81

Mollet del Vallès 82,01 100,32 18,31

Montmeló 100,6 123,26 22,66

Montornès del Vallès 70,53 78,97 8,44

Montseny 173,91 151,92 -21,99

Parets del Vallès 73 84,21 11,21

La Roca del Vallès 70,71 81,18 10,47

Sant Antoni de Vilamajor 77,94 85,32 7,38

Sant Celoni 89,9 96,26 6,36

Sant Esteve de Palautordera 60,14 66,2 6,06

Sant Feliu de Codines 86 95,17 9,17

Sant Fost de Campsentelles 108,36 129,65 21,29

Sant Pere de Vilamajor 70,06 81,46 11,4

Santa Eulàlia de Ronçana 87,92 95,81 7,89

Santa Maria de Martorelles 80,5 84,76 4,26

Santa Maria de Palautordera 82,13 96,13 14

Tagamanent 88,89 85,71 -3,18

Vallgorguina 53,28 55,91 -2,63

Vallromanes 49,41 56,62 7,21

Vilalba Sasserra 66,45 92,06 25,61

Vilanova del Vallès 44,33 54,87 10,54

Vallès Oriental 82,92 94,14 11,22
Xifres en %
(*) Quocient entre el nombre de persones de 65 anys i més, i el de joves menors de 15 anys.
Font: Diputació de Barcelona (any 2019 darreres dades disponibles per municipi)
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Granollers

Ramon Solé

Segons un estudi de l’Ins-
titut Nacional d’Estadísti-
ca, Catalunya ha tornat a 
registrar un màxim històric 
d’envelliment de la població, 
amb un índex del 117,6%: 
per cada 100 menors de 16 
anys hi ha 117 majors de 
64. El Vallès Oriental és un 
reflex d’aquesta tendència, 
amb un augment d’11,22 
punts, es a dir, un 13,5%, 
entre 2015 i 2019 que el situa 
en el 94,2%, molt proper al 
punt del 100%, a partir del 
qual hi haurà més persones 
grans que adolescents. Els 
municipis de mida mitjana 
que han envellit més en 
els últims cinc anys son 
Montmeló (amb un augment 
de 22,66 punts) i Sant Fost 
de Campsentelles (21,29), en 
els dos casos amb la manca 
d’habitatges assequibles com 
a principal causant de la mar-
xa de població jove. D’altra 
banda, l’envelliment tendeix 
a ser més pronunciat en els 
pobles petits, com Montseny 
(amb l’índex més alt de la 
comarca, un 151,92%, tot i 
que s’ha reduït), Aiguafreda, 
Martorelles o Sant Fost.

La regidora de Gent Gran 
de Montmeló, Mar Hernán-
dez, admet que el dèficit 
d’habitatge és un problema. 
“Hi ha pocs habitatges i els 
que hi ha són molt cars en 
relació als pobles veïns, i la 
gent jove se’n va. A més, els 
pisos de protecció oficial 
també són cars”, explica, i 
recorda que hi ha pendents 
dues promocions de pisos 
de lloguer socials, l’execució 
d’un dels quals ha de comen-
çar abans de finals d’any. 
D’altra banda, Hernández 
subratlla que la qualitat de 
vida i els serveis per a la gent 
gran afavoreixin que es que-
din al poble. “Montmeló és 
petit i s’hi viu bé i quan et fas 
gran necessites tenir-ho tot a 
la vora i poder-hi anar a peu. 
A més, també hi ha el nou 
projecte del casal. Jo crec que 
sense aquestes coses moltes 

famílies que marxen s’endu-
rien els seus parents grans”.

Per la seva banda, l’alcalde 
de Sant Fost, Carles Miquel, 

també apunta a la manca 
d’habitatge com el principal 
factor que explica l’envelli-
ment de la població. “Som 

un poble molt residencial i 
la planificació urbanística 
no està pensada per aixecar 
pisos. Hi ha molt poc llo-
guer i si els joves es volen 
independitzar, l’oferta és 
petita i cara. Per això hem 
creat la regidoria d’Habi-
tatge: “Estem elaborant un 
cens d’habitatges buits per 
demanar als tenidors que els 
cedeixin per a lloguer social 
i aplicarem una penalització 
del 50% de l’IBI dels habi-
tatges buits. A més llarg ter-
mini, l’objectiu és modificar 
la planificació urbanística, 
entre d’altres coses perquè si 
una família que té una casa 
antiga la vol dividir per als 
fills, ho pugui fer”. 

Finalment, el cas de 
Montseny és curiós: és el 
poble que s’ha rejovenit més 
en els últims quatre anys, 
amb una reducció del 21,99% 
en l’índex d’envelliment; 
tot i així, continua essent el 
municipi vallesà amb més 
gent gran; a més, és on ha 

augmentat més la taxa de 
sobreenvelliment, relativa 
als majors de 85 anys. L’alcal-
dessa, Núria Masnou, apunta 
alguns factors que poden 
afavorir la longevitat. “Aquí 
s’hi viu molt bé i la gent gran 
és molt forta; n’hi ha que 
viuen sols amb 85 i 90 anys. 
Estan acostumats a hiverns 
en què et passes dos mesos 
tancat a casa, a treballar al 
camp i a menjar molt sa des 
de sempre”, comenta. Pel que 
fa a la marxa de la gent jove, 
Masnou creu que la causa 
principal és la deficiència 
d’alguns serveis essencials. 
“Hi ha molts problemes amb 
la connexió a internet, quan 
cauen quatre gotes la telefo-
nia falla, etc.  Si tinguéssim 
bones comunicacions, vin-
dria molta més gent. D’altra 
banda, no hi ha habitatge ni 
hi ha un POUM aprovat, de 
manera que és difícil refor-
mar masies”. Tot i això, la 
qualitat de vida a Montseny 
ha atret famílies en els dar-
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Dues persones grans, aquest dimecres a la plaça de l’Ajuntament de Montmeló. La gent jove marxa del poble perquè hi ha poca oferta d’habitatges

La residència d’avis fa 
envellir Vilalba
Vilalba Sasserra

En un municipi com Vilalba 
Sasserra, amb poc més de 700 
habitants, una residència d’avis 
amb 72 persones usuàries pesa 
molt, estadísticament. L’alcalde, 
Joan Pons, creu que la presèn-
cia del Jardí Residencial Torre 
Magret és el principal factor que 
fa que el poble del Baix Montseny 
figuri a l’estudi de l’Institut Naci-
onal d’Estadística com el que s’ha 
envellit més en els últims quatre 
anys (ha augmentat un 25,61%). 
“Tenim una residència gran en 
un poble petit; estem parlant 
del 10% de la població. Fa pocs 
anys es va ampliar la residència i 
entenc que, a més, més usuaris es 
van empadronar al poble”, comen-
ta Pons.G
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rers temps que han abaixat 
la mitjana d’edat, entre ells 
persones que tenien al poble 
la segona residència i s’han 
acabat empadronant. “Amb 
la Covid-19 s’han adonat que 
viure aquí no té res a veure 
amb estar tancats en un pis 
en un poble més gran”.

VILANOVA, ELS MÉS JOVES

Vilanova del Vallès té la taxa 
d’envelliment més baixa 
de la comarca, un 54,87%. 
L’origen és la construcció 
de l’Eixample, iniciada a 
principis dels 2000, que va 
doblar la població, sobretot 
amb gent jove que va venir 
al poble, i des de llavors el 
municipi manté aquest perfil 
demogràfic. “Sempre ens ha 
sobtat la piràmide que tenim. 
Potser una causa és que 
gent gran ha marxat a altres 
poblacions amb més serveis 
i la gent jove ha decidit que-
dar-se”, apunta l’alcaldessa, 
Yolanda Lorenzo.

G
R

IS
EL

D
A

 E
SC

R
IG

A
S

Dos immigrants realitzen uns tràmits a la seu d’UGT de Granollers, en una imatge d’arxiu

Granollers

R.S.

El politòleg i sociòleg 
Xavier Torrens creu que 
la manera més ràpida per 
abaixar l’edat mitjana d’una 
població seria admetre més 
immigrants. Països com 
Nova Zelanda, Austràlia o 
Alemanya ja estan aplicant 
polítiques en aquest sentit, 
conscients de la necessitat 
de mantenir el creixement 
econòmic i dels problemes 
que una població massa 
envellida suposa per a 
les arques públiques. “La 
despesa en hospitals, medi-
caments, etc., pot arribar 
a ser excessiva”, subratlla 
Torrens.

“Aquí no tenim un nivell 
d’arribada d’immigrants 
prou alt perquè no hem 
acceptat que els necessitem: 
el marc mental és que els 
fem un favor acollint-los, 
quan en realitat tots ens 
necessitem. A més, la histò-
ria de Catalunya és la d’un 
país ric que ha arribat a set 
milions d’habitants i a ser el 
motor econòmic de l’Estat, 
perquè sempre ha vingut 
molta gent de fora. A casa 
nostra aquest fenomen 
porta segles passant, però 
potser no hem fet encara 
aquesta reflexió”, explica. 
Segons el sociòleg, hi ha 
tres zones al món on la 
població envelleix: la Unió 
Europea —sobretot la part 
occidental del continent —, 
Japó i Amèrica del Nord. 

“Envelleixen perquè son paï-
sos rics i amb democràcies 
avançades, i això els permet 
una major qualitat de vida, 
un estat del benestar. Això 
fa que la gent visqui molt 

més. De tota manera, els 
Estats Units i Canadà ho 
estan solucionant, perquè 
tenen molts immigrants; 
en canvi, al Japó i la Unió 
Europea no n’hi ha tants i la 
mitjana d’edat de la població 
creix”, explica Torrens, que 
assenyala que aquestes tres 
zones son una excepció: “El 
que sol passar a la resta del 
planeta és que no tanta gent 
arribi a gran”. 

D’altra banda, i ja 
centrant-se en el cas de 
Catalunya i el Vallès Orien-
tal, Xavier Torrens apunta 
dos factors més que afavo-
reixen l’envelliment, a ban-

da d’una arribada d’immi-
grants insuficient. “Per un 
cantó, hi ha una baixada de 
la natalitat. Neixen menys 
nens i la mitjana d’edat puja 
i això és difícil de corregir: 
als països nòrdics, per exem-
ple, tenen polítiques molt 
bones de suport a la natali-
tat però hi ha la cultura de 
tenir pocs fills. Per un altre 
cantó hi ha l’augment de 
l’esperança de vida, causat 
pel clima, la dieta mediterrà-
nia i els avenços en la medi-
cina i la tecnologia mèdica: 
tenim una de les millors 
sanitats del món”, conclou el 
sociòleg.

El sociòleg Xavier Torrens apunta els factors que afavoreixen l’envelliment poblacional 

“La mitjana d’edat es pot abaixar 
admetent més immigració”

A la comarca, el 2019 es va registrar l’índex de naixements més baix dels darrers 20 anys

Natalitat en caiguda lliure

R.S.

Un factor clau en l’enve-
lliment de la població és el 
descens continuat de la nata-
litat. A la comarca el 2019 es 
va registrar la taxa bruta de 
natalitat més baixa dels dar-
rers 20 anys: 7,43 naixements 
per cada 1.000 habitants. La 
xifra és inferior a la mitjana 
catalana, situada en el 7,94. 
De fet, la taxa del Vallès Ori-
ental està per sota de la del 
país des de 2014, en què va 
trencar una tendència que 
es mantenia des del 2000. En 
la primera dècada del segle, 
la comarca registrava una 
mitjana de naixements més 

alta que la del conjunt del 
país, en bona part, pel crei-
xement de població, que es 
beneficiava de l’arribada de 
persones provinents d’altres 
punts de Catalunya, la majo-
ria parelles o famílies joves 
en edat de tenir fills. Tot això 
va influir positivament en 

l’estructura demogràfica del 
Vallès Oriental.

En els darrers anys, però, 
la tendència s’ha invertit, 
amb unes taxes més favora-
bles en termes de natalitat 
i fecunditat al conjunt cata-
là, probablement pel bon 
comportament de les altres 
províncies i comarques més 
enllà de l’àmbit metropolità. 
D’aquesta manera, la taxa 
bruta de natalitat a la comar-
ca s’ha reduït en 5,08 punts 
respecte del 2009.

Una tendència semblant ha 
experimentat la taxa general 
de fecunditat (el número 
de fills vius per cada 1.000 

dones en edat fèrtil). Des-
prés de 13 anys estant per 
sobre de la mitjana catalana, 
aquest indicador comarcal 
va posar-se per sota el 2013 
i des de llavors ha continuat 
distanciant-se’n. Actualment, 
es produeixen 32,73 naixe-
ments per cada 1.000 dones 
fèrtils, mentre que fa 10 anys 
aquesta xifra estava en 48,53. 
La taxa general de fecunditat 
més alta a la comarca des que 
va començar el segle es va 
registrar el 2006, amb 51,18 
fills per cada 1.000 dones 
fèrtils. La xifra de 2019 és 
la més baixa de tot aquest 
període.

“Pensem que 
fem un favor 

als immigrants 
acollint-los, 

quan en realitat 
ens necessitem 

mútuament”

La taxa bruta 
de naixements 

baixa fins a 7,43 
per cada 1.000 

habitants
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El Vallès Oriental suma 87 nous 
positius en els darrers deu dies

Representen uns 17 casos per cada 100.000 habitants al conjunt de la comarca

Granollers / Mollet

EL 9 NOU

Els municipis del Vallès Ori-
ental sumen un total de 87 
positius per proves PCR en 
els darrers deu dies, segons 
les dades publicades al portal 
Dades Obertes de la Genera-
litat i recollides per Gerard 
Giménez Adsuar (@gmn-
zgerard) aquest dijous. Dels 
87 positius, 69 van donar-se 
entre dilluns i diumenge 
de la setmana passada. N’hi 
ha 18 més que són dels tres 
dies previs al recull de dades 
(dilluns, dimarts i dimecres). 
Aquetes xifres són encara 
força provisionals perquè 
el Departament de Salut hi 
pot anar afegint nous posi-
tius a mesura que es rebin 
resultats de proves PCR. La 
ràtio de positius per cada 
100.000 habitants amb els 
69 casos certificats entre els 
dies 13 i 19 és d’uns 17 casos 
a la comarca. Clarament per 
sota del límit de 50 positius 
per cada 100.000 habitants 
que s’aplica a Alemanya 
per detectar situacions de 
possibles rebrots. El Segrià, 
per exemple, està amb ràtios 
que freguen els 500 casos 
per cada 100.000 habitants i 
el Barcelonès supera els 75, 
segons la mateixa font.

Granollers és el municipi 
on s’han donat més positius: 
19 de dilluns a diumenge 
de la setmana passada i, 
almenys, nou més entre 
dilluns i dimecres. La set-
mana anterior només n’hi 
havia hagut dos de validats 
amb proves PCR. Això enfila 
la ràtio de positius per cada 
100.000 habitants fins a 31 
en la darrera setmana. En el 
cas de Mollet, hi ha hagut 11 
positius en la darrera setma-
na amb una ràtio de 21,4 per 
cada 100.000 habitants. Són 7 
positius més que la setmana 
del 6 al 12 de juliol. En canvi, 
fins dijous, entre dilluns i 
dimecres s’havia notificat 
un únic positiu a la ciutat. A 
Santa Maria de Palautordera, 
amb cinc positius la darrera 
setmana, la ràtio s’enfila a 53 
casos per cada 100.000 veïns.

Segons les dades dels 
hospitals vallesans, aquesta 
setmana hi ha cinc persones 
ingressades per complicaci-
ons de la Covid-19. N’hi ha 
dues a Granollers i Mollet i 
una a Sant Celoni. L’Hospital 
de Granollers suma 562 altes 
acumulades en tota la pandè-
mia i 98 defuncions. L’Hospi-
tal de Sant Celoni porta 101 
altes i 29 defuncions.

Setmana anterior Última Setmana Darrers tres 
dies

Diferència 
darrera setmana

Dies 6 al 12 Dies 13 al 19 20, 21 i 22

Aiguafreda 2 0 0 -2

L’Ametlla del Vallès 0 0 0 0

Bigues i Riells 0 0 0 0

Caldes de Montbui 3 0 0 -3

Campins 0 0 0 0

Canovelles 1 4 0 3

Cardedeu 1 1 0 0

Canoves i samalus 0 0 0 0

Figaró Montmany 0 0 0 0

Fogars de Montclús 0 0 0 0

Les Franqueses 0 5 1 5

La Garriga 0 8 1 8

Granollers 2 19 9 17

Gualba 0 0 0 0

La Llagosta 0 6 0 6

La Roca del Vallès 1 1 0 0

Llinars del Vallès 1 2 0 1

Llicà d’Amunt 0 0 0 0

Lliçà de Vall 0 1 0 1

Martorelles 0 0 1 0

Mollet 4 11 1 7

Montmeló 1 0 0 -1

Montornès del Vallès 1 2 1 1

Montseny 0 0 0 0

Parets del Vallès 0 0 0 0

Sant Antoni de Vilamajor 0 0 0 0

Sant Celoni 3 3 2 0

Sant Esteve de Palautordera 1 0 0 -1

Sant Feliu de Codines 0 0 1 0

Sant Pere de Vilamajor 0 0 0 0

Santa Eulàlia de Ronçana 0 0 0 0

Santa Maria de Martorelles 0 0 0 0

Sant Fost 0 0 0 0

Santa Maria de Palautordera 0 5 1 5

Tagamanent 0 0 0 0

Vallgorguina 0 0 0 0

Vallromanes 0 0 0 0

Vilalba Sasserra 0 0 0 0

Vilanova del Vallès 0 1 0 1

Total Vallès Oriental 21 69 18 48

Positius per proves PCR durant els darrers dies al Vallès Oriental

La Marea Pensionista 
i Veu i memòria 
demanen compromisos 
amb les residències
Granollers Membres de 
la Marea Pensionista de 
Granollers i del Vallès 
Oriental i del grup Veu i 
memòria, creat per famili-
ars de persones afectades 
per la Covid-19 a residènci-
es de gent gran, van lliurar 
aquest dilluns una carta a 
l’alcalde Josep Mayoral on 
demanen explicacions sobre 
les morts que hi ha hagut 
a les residencies. També 
informació sobre l’estat 
dels centres i compromisos 
per millorar-les. 

Mollet augmenta 
la vigilància als 
carrers per evitar 
contagis
Mollet del Vallès

L’Ajuntament de Mollet va 
anunciar dijous un incre-
ment de la vigilància i els 
controls a l’espai públic 
per garantir les mesures 
sanitàries. Sobretot, entre 
el col·lectiu de joves. 
L’Ajuntament va acordar 
amb Salut la signatura 
d’un conveni per facili-
tar un intercanvi “fluid i 
immediat” de dades sobre 
contagis i l’adopció de 
mesures.

La Roca treballa 
per reobrir el 
complex esportiu 
en pocs dies

La Roca del Vallès

L’Ajuntament de la Roca 
preveu reobrir el com-
plex esportiu municipal 
abans de dimecres que ve. 
La instal·lació va tancar 
divendres passat després 
de tenir coneixement que 
un treballador era sospi-
tós de tenir la Covid-19. 
La resta de treballadors 
s’estan fent proves per 
assegurar que no tenen el 
virus. A més, es fan més 
tasques de desinfecció.

La fiscalia manté 
tres diligències 
penals i quatre de 
civils a residències

Granollers

La fiscalia manté obertes 
tres diligències penals i 
quatre de civils a residèn-
cies de gent gran de la 
comarca per la gestió de 
la pandèmia als centres. 
Les penals es dirigeixen a 
centres de Mollet, Parets i 
la Garriga. Les civils a cen-
tres de Caldes, l’Ametlla, 
Granollers i Sant Fost. 
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La majoria de les parades de l’avinguda dels Rabassaires es van instal·lar aquest dimarts
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Membres del Consell de Ciutat i dels grups polítics, aquest dimecres al pati del Museu de Ciències Naturals

Granollers

Josep Villarroya

El Consell de Ciutat de 
Granollers, format per 
representants polítics, enti-
tats, associacions de veïns i 
persones designades pel Ple 
de l’Ajuntament, ha firmat 
aquesta setmana l’anomenat 
Pacte de Ciutat per recu-
perar el dinamisme de la 
ciutat arrel de la Covid-19. 
Els membres del consell i 
els representants dels grups 
polítics municipals van esce-
nificar la firma de l’acord en 
un acte, aquest dimecres a 
la tarda al pati del Museu de 
Ciències Naturals, la Tela.

El document inclou sis 
compromisos i emplaça totes 
les persones que viuen, tre-
ballen o tenen una vinculació 
amb Granollers, així com 
entitats, empreses i institu-
cions a adherir-s’hi. Durant 
un mes, els membres del con-
sell han treballat per donar 
resposta a un encàrrec que 
els va fer la Junta de Porta-
veus de l’Ajuntament el dia 
19 de juny. El pacte proposa 
definir un model de ciutat a 
partir del desplegament de 
l’Agenda 2030 i dels Objec-
tius de Desenvolupament 
Sostenible. Els membres del 

consell han remarcat que la 
finalitat principal del pacte 
és el benestar i la igualtat 
d’oportunitats de totes les 
persones i per això parteix de 
la premissa de posar les per-
sones al centre de l’acció.

Pel que fa a la resta de 
compromisos, el pacte parla 
de promoure una ciutat amb 
valors que la defineixin com 
a comunitat, treballar per 

una ciutat sostenible i salu-
dable, reforçar el model de 
ciutats educadora i cultural, 
dinamitzar l’activitat econò-
mica i impulsar la tecnologia 
i la connectivitat digital per 
a totes les persones que hi 
viuen.

Quatre membres del con-
sell, Sara Soldevila, David 
Lorente, Sílvia Badia i Xavier 
Guàrdia, van explicar el 

procés d’elaboració del pla 
i en van llegir el contingut. 
“Érem conscients que havia 
de ser un document partici-
patiu i amb mirada llarga i 
que havia de recollir el com-
promís de l’administració i 
dels diferents agents socials 
per revitalitzar la ciutat amb 
la implicació de la gent”, va 
dir Sara Soldevila.  Per la 
seva banda, David Lorente 

remarcava la unitat dels 
grups polítics. “No és fàcil 
que avui els polítics ho vegin 
tot de la mateixa manera. 
Ara el repte és que aquest 
consens es transmeti a la 
ciutadania”. I va destacar la 
capacitat d’arribar a acords. 
“A vegades és millor cedir 
per poder sumar”. Confia que 
el desplegament del pla es 
faci amb la mateixa dinàmi-
ca. “Hem de sumar molt més 
si volem sortir-nos de la que 
tenim al damunt”.

GRUPS DE TREBALL AL 
SETEMBRE

El Pacte de Ciutat està pen-
jat al web de l’Ajuntament i 
s’hi podran adherir totes les 
persones que ho desitgin, en 
nom propi o d’alguna enti-
tat, empresa o institució. El 
Consell de Ciutat convida la 
ciutadania a participar tam-
bé activament en els grups 
de treball que es posaran en 
marxa a partir del setembre 
per concretar accions i mesu-
res que facin efectius els sis 
compromisos. Unes accions 
que han de ser concretes 
i  avaluables i s’hauran de 
fer a partir de l’anàlisi de 
les dades, dels recursos dis-
ponibles i de la participació 
activa dels diversos agents 
implicats.

Es tracta d’impulsar un tre-
ball conjunt amb els agents 
econòmics i socials de la 
ciutat, les entitats i els grups 
polítics amb representació a 
l’Ajuntament que incorpori, 
des del seu inici, la participa-
ció ciutadana i de persones 
expertes en els temes a trac-
tar. Les conclusions es tras-
lladaran al govern municipal 
per tal que les valori i les 
concreti en un pla d’acció.

Granollers crida entitats, empreses 
i la ciutadania a sumar-se a un 
gran pacte per a la recuperació

El Pacte de Ciutat inclou sis compromisos que es traduiran en accions concretes

 Mollet del Vallès

EL 9 NOU

Després de diverses setma-
nes de no fer-ho, la gran 
majoria de les parades de 
roba, parament de llar i 
articles no alimentaris del 
mercat setmanal de Mollet 
han tornat a instal·lar-se 
aquest dimarts i ho han fet 
als carrers que ha determinat 
l’Ajuntament per raons de 
seguretat arran de la pandè-
mia de la Covid-19.

Al voltant de 80 parades 
s’han instal·lat a l’avinguda 
Rabassaires, on hi ha havia, 
però, alguns llocs buits, men-
tre que unes 40 més s’han 
instal·lat entre els carrers 
de les Ordidores i de Ramon 
Casas.

Representants de les asso-

ciacions de marxants han 
explicat que dilluns al vespre 
es va decidir tornar a muntar 
les parades davant la impos-
sibilitat d’aconseguir un 
canvi d’ubicació i per evitar 
més pèrdues econòmiques 
entre els paradistes. Malgrat 
això, els portaveus dels vene-
dors mantenen que el lloc 
escollit no és l’idoni perquè 
està molt lluny de la resta 
del mercat i asseguren que 
l’espai que separa les para-
des, per on passen els com-
pradors, és encara més petit 
que en alguns dels llocs que 
ells reclamen, com la rambla 
Balmes.

Afegeixen que el control 
d’entrada i sortida al recinte 
no és efectiu perquè l’espai 
s’ha envoltat de cintes de 
plàstic que els clients poden 

superar facilment. I lamen-
ten no haver aconseguit 
que l’Ajuntament fixés una 
data per tornar als seus llocs 
habituals. Un dels respre-

sentants d’un associació de 
paradistes va lamentar que 
la Policia Local li havia fet 
treure una pancarta reivin-
dicativa que havia col·locat 

davant de la seva parada 
a primera hora del matí. 
Segons l’Ajuntament, es van 
instal·lar un 80% de les para-
des i sense incidents.

La majoria de venedors 
de roba tornen al mercat 
de Mollet
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RegistRe d’habitatges buits al Vallès ORiental de l’agència de l’habitatge de catalunya
Poble Registre de pisos 

buits abril 2016
Registre de pisos 
buits juny 2020

Pisos ocupats sense 
consentiment

l’ametlla 56 76 6

aiguafreda 20 22 1

bigues i Riells 78 100 14

caldes de Montbui 91 46 3

campins 4 4 1

canovelles 247 81 28

cànoves i samalús 19 21 3

cardedeu 102 56 2

les Franqueses 113 69 5

la garriga 76 51 2

granollers 341 189 32

gualba 11 15 2

la llagosta 56 24 5

llinars 81 32 5

lliçà d’amunt 62 44 8

lliçà de Vall 19 13 7

Martorelles 18 5 1

Mollet 255 113 29

Figaró 52 126

Montmeló 21 5

Montornès 141 53 13

Parets 27 23 2

la Roca 51 32 3

sant a. de Vilamajor 46 86 6

sant celoni 134 120 3

sant esteve de P. 3 4

sant Fost de c. 27 15 1

sant Feliu de codines 76 77 37

sant Pere de Vilamajor 38 49 5

santa eulàlia de Ronçana 38 52 4

santa M. de Martorelles 1 1

santa M. de Palautordera 67 94 1

tagamanent 1 2

Vallgorguina 42 56 8

Vallromanes 15 16

Vilalba sasserra 15 29

Vilanova 19 24 5

tOtal 2463 1825 242

La Generalitat ha adquirit prop de 
200 pisos per tempteig i retracte

El registre d’habitatges buits n’inclou més de 1.800 al Vallès Oriental

Granollers

J.V.

L’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya ha adquirit un 
total de 181 habitatges a 
Catalunya a través del sis-
tema de tempteig i retracte 
que li dona preferència 
per comprar habitatges 
procedents de processos 
d’execucions hipotecàries 
o altres adjudicacions judi-
cials. Segons les dades de 
l’agència, Granollers, amb 
51 habitatges és el municipi 
on se n’han adquirit més. 
El segueixen Canovelles, 
amb 37, Mollet, amb 36 i 
Montornès, amb 26. La resta 
de municipis on s’han adqui-
rit habitatges són Les Fran-
queses (11), Sant Celoni (6), 
Montmeló (4), Parets (3), la 
Llagosta (3), Cardedeu (2), 
Lliçà d’Amunt (1) i la Roca 
(1).

“Hem exercit el dret de 
tempteig i retracte quan 
hem tingut l’oportunitat i 
també hem treballat a favor 
dels ajuntaments i entitats 
socials”, afirma el director de 
l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya, Jaume Fornt, a EL 
9 NOU.

Segons les dades de l’agèn-
cia, el registre d’habitatges 
buits, que es nodreix dels 
habitatges que són propie-
tat de grans tenidors com 
a conseqüència de dacions 
en pagament, processos de 
desnonament i altres ha 
experimentat una davallada 
en els darrers anys al Vallès 
Oriental i en el conjunt de 
Catalunya. El registre és 
efectiu des de l’entrada en 
vigor del decret llei 1/2015 
de 24 de març de mesures 
urgents per a la mobilització 
dels habitatges provinents 

En els darrers mesos s’han imposat 22 sancions

Caldes alerta que creixen els 
abocaments de residus al carrer

Caldes de Montbui

EL 9 NOU

L’Ajuntament de Caldes ha 
alertat aquesta setmana de 
les creixents infraccions 
per l’ús inadequat dels con-
tenidors i abocaments de 
deixalles a la via pública. 
Des de la fi del confinament 
domiciliari, l’Ajuntament ha 
detectat un increment de les 

infraccions relacionades amb 
la gestió de residus. 

Segons fonts municipals, 
els casos de deixalles abo-
cades en horaris, espais o 
condicions diferents a les 
permeses per l’ordenança 
actual han crescut i Serveis 
Territorials ha intensificat 
una campanya sancionadora 
per revertir la situació. En 
els últims mesos s’han inter-

posat 22 denúncies, 11 de les 
quals durant les darreres tres 
setmanes.

L’Ajuntament demana 
que es recuperin els hàbits 
consolidats dels veïns, que es 
dipositin les residus al con-
tenidor corresponent, que es 
respectin les condicions de 
la recollida porta per porta 
i que es torni a fer ús de la 
deixalleria.

tabilitat i 187 estan pendents 
de rehabilitació. A més un 
total de 99 estan ocupats, 
sense un títol legal però amb 
consentiment del propietari.

Jaume Fornt explica que 
l’impost als pisos buits i les 
bonificacions si es dediquen 
al lloguer social s’ha demos-
trat que és una bona eina 
per aconseguir que molts 
d’aquests habitatges s’hagin 
posat a disposició de famílies 
vulnerables. Les inspeccions 
i les sancions també han 
fet el seu paper i, en alguns 
casos, s’ha arribat a proces-
sos d’expropiació, tot i que 
Fornt admet que “és una 
tasca complexa de gestionar”. 
També remarca que, en els 
darrers anys, la propietat 
dels habitatges ha canviat 
molt. “L’espectre de la propi-
etat ha canviat perquè molts 
pisos han passat a mans de 
grans fons d’inversió.

de processos d’execució 
hipotecària. L’abril de 2016, 
el registre incloïa 2.463 
pisos al Vallès Oriental, dels 
quals 342 a Granollers i 247 

a Canovelles. Quatre anys 
després, la xifra total havia 
baixat fins als 1.825, on des-
taca Granollers amb 189. Les 
dades de l’Agència de l’Habi-

tatge de Catalunya indiquen 
que un total de 242 d’aquests 
habitatges estan ocupats 
sense autorització; 765 estan 
buits amb condicions d’habi-

Tres opcions 
per als grans 
propietaris 
d’habitatges

Granollers

J.V

Segons l’Agència de l’Ha-
bitatge de Catalunya, els 
grans tenidors d’habitat-
ges, com entitats finan-
ceres o fons d’inversió, 
tenen tres opcions per 
gestionar-los. La primera 
és llogar-los; la segona és 
vendre’ls, però, en aquest 
cas, tenen l’obligació 
d’oferir el dret de temp-
teig i retracte a la Gene-
ralitat o als Ajuntaments 
interessats en comprar-los.

I la tercera opció és 
cedir-los a la Generalitat 
o bé als ajuntaments, per 
destinar-los a lloguer 
social. Els habitatges del 
registre que estiguin més 
de dos anys buits estan 
afectats per l’impost d’ha-
bitatges buits.

L’empresa Calier, de les 
Franqueses, dóna 50 
ordinadors a escoles

Les Franqueses del Vallès

EL 9 NOU

L’empresa de productes far-
macèutics per a veterinària 
Calier, de les Franqueses, ha 
fet una donació de 50 ordina-
dors portàtils per a les esco-
les de la comarca. D’aquests, 
28 han estat donats a l’Ajun-
tament de les Franqueses i la 
resta al Consell Comarcal.

El repartiment servirà per 

complementar alguns casos 
pendents a la comarca, des-
prés de la distribució general 
que han fet els ajuntaments i 
la Generalitat a través de les 
escoles.

El lliurament l’ha fet 
aquesta setmana la directora 
de projectes de Calier, Tama-
ra Díaz-Varela, al president 
del consell, Francesc Colomé, 
i la consellera d’Ensenya-
ment, Marialluïsa Ferré.
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Heu d’adquirir les entrades gratuïtes a: 
espectacles.parets.cat a partir del 14 de juliol de 2020
Aforament: 1.000 persones
Cal portar mascareta i no moure les cadires de lloc.
Es poden entrar begudes al recinte en envasos que no
siguin de vidre.

MARAVELLA
27 juliol · 22 h

LA PRINCIPAL DE LA BISBAL
25 juliol · 22 h

DIRE STRAITS LIVE EXPERIENCE 
35TH ANNIVERSARY TOUR
ALCHEMY PROJECT
26 juliol · 22 h

ESPECTACLES PRINCIPALS
24-27 juliol 2020
Aparcament camp de futbol · Parets del Vallès

TXABI FRANQUESA
24 juliol · 22 h

Amb el suport de

Venda d’entrades:

S'obrirà l'accés 60 minuts abans de cada espectacle
Es pot seguir l'espectacle des de casa sintonitzant 
RAP 107 al dial 107.2 FM
Consulteu la normativa completa a www.parets.cat
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Educació posa 5 
milions per ampliar 
i reformar l’institut 
Bellera de Granollers
A Castellterçol, s’invertiran poc més de 4 
milions a l’institut-escola del poble G
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L’institut Bellera, amb un edifici estrenat el 1974,  en una imatge d’arxiu

Granollers / Castellterçol

F.P.

El Departament d’Educació 
ha compromès una inversió 
de 5.166.000 euros per a les 
obres de reforma i ampliació 
de l’institut Celestí Bellera, 
a Granollers. La conselleria 
ha modificat el pla econò-
mic i financer d’inversions 
(PEF) amb la incorporació 
de 17 nous projectes que 
sumen una despesa de més 
de 91 milions. A la llista, 
també hi ha l’institut-escola 
de Castellterçol que rebrà 
4.070.000 euros per reformar 
l’actual edifici d’infantil i 
primària i ampliar-lo amb 
noves aules que permetin 
suprimir els barracons que 
ocupen els alumnes d’ESO. 

En el cas de l’institut 
Celestí Bellera, situat al barri 

de Can Bassa, es reformarà 
l’edifici actual construït 
l’any 1974 i s’ampliarà amb 
una nova construcció dins 
del recinte del mateix ins-
titut. L’obra permetrà que 
el centre passi de les tres 
línies actuals d’ESO a quatre. 
També hi haurà nous espais 
per al batxillerat artístic en 
arts plàstiques i en arts escè-
niques. “És una obra llarga-
ment esperada i reivindicada 
per la comunitat educativa”, 
valoren des del Departament 
d’Educació. A més, permetrà 
treure els mòduls prefabri-
cats que hi ha ara: els més 
antics instal·lats l’any 2003 
i els darrers, fa un parell de 
cursos. “Tal com estem ara 
ens falta espai”, comenta 
Alícia Moreno, directora 
de l’institut Celestí Bellera, 
que té uns 630 alumnes de 

primer d’ESO a segon de bat-
xillerat. 

Amb aquesta decisió, 
“tenim un punt de partida”, 
celebra Moreno. “Vol dir 
que la maquinària es posa 
en marxa”, afegeix. El pri-
mer pas serà la confecció de 
l’avantprojecte en uns passos 
que s’han de començar a fer 
al setembre. “Volem fer-ho 
compartit amb la comunitat 
educativa. Veure les neces-
sitats que tenim i adaptar-hi 
el projecte”, explica Moreno. 
Després, vindran dues fases 
més: l’encàrrec de la redacció 
del projecte executiu i, un 
cop fet i tancat, la licitació de 
les obres. Moreno és consci-
ent, però, que tot el procés 
fins a tenir l’obra feta s’allar-
garà alguns anys.

A Castellterçol, celebren 
que es concreti la construc-

ció de l’institut-escola. Ara, 
els alumnes educació infantil 
i primària i els d’ESO estan 
en dos espais separats per 
un quilòmetre de distància. 
La secundària està en barra-
cons des de fa una dècada. 
“En un institut-escola, si els 
dos espais no estan junts és 
estrany. En un mateix espai, 
el contacte entre els alum-
nes grans i els petits serà 
molt més habitual”, destaca 
Francesc Ruiz, director del 
centre, que valora la pressió 
feta per l’Ajuntament a la 
Generalitat per aconseguir 
finançament per al projecte. 

Finalment, l’aposta és cons-
truir el nou edifici aprofitant 
els terrenys que hi ha al vol-
tant de l’edifici de l’antiga 
escola Ramona Calvet i Picas, 
construït als anys 70 i que es 
posarà al dia. L’Ajuntament 
ja està construint una passe-
ra que connectarà el recinte 
de l’escola amb el bosquet 
de Can Sedó, una zona verda 
municipal que està a tocar 
però que ara no està connec-
tada. Això permetrà que es 
faci servir l’espai com a pati 
en les hores lectives. A la 
vegada, es generarà un nou 
accés al centre que té uns 330 
alumnes amb dos cursos des-
doblats tant a primària com a 
secundària.

El PEF ja preveia al Vallès 
Oriental el projecte d’amplia-
ció de l’institut Mollet.

Granollers 
inverteix 561.000 
euros en millores a 
centres educatius
Granollers
L’Ajuntament de Grano-
llers tira endavant una 
dotzena d’obres de millora 
en centres educatius de la 
ciutat aquest estiu. Sumen 
561.000 euros d’inversió. 
L’escola d’educació espe-
cial Montserrat Montero 
rebrà la inversió més 
important: 77.000 euros 
per substituir fusteria 
exterior, 60.000 euros per 
renovar el paviment de 
les aules del pavelló 1 i 
13.000 euros per modificar 
l’accés a la sala tècnica de 
la piscina.
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Jordi Solé pren el relleu de 
Junqueras com a eurodiputat

L’exalcalde de Caldes ha pres possessió durant el ple aquest dijous
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Jordi Solé vota en les eleccions del 26 de maig, municipals i europees

Caldes de Montbui

EL 9 NOU

L’exalcalde de Caldes, Jordi 
Solé, va prendre aquest 
dijous possessió com a euro-
diputat per la pèrdua de 
l’escó d’Oriol Junqueras. El 
relleu entre republicans es 
va produir a l’inici del ple 
celebrat aquest dijous al Par-
lament Europeu. D’aquesta 
manera, Solé assumeix l’acta 
en substitució del president 
d’ERC “amb efectes retro-
actius des del 3 de gener de 
2020”, tal com va anunciar el 
president de l’Eurocambra, 
David Sassoli.

Solé, que el 15 de juny 
de l’any passat va passar el 
relleu de l’alcaldia de Cal-
des a Isidre Pineda, ja havia 
exercit com a eurodiputat 
durant la segona meitat 
de l’anterior legislatura en 
substitució d’Ernest Mara-
gall, i va ocupar el número 3 
de la llista d’ERC durant les 
últimes eleccions al Parla-
ment Europeu, per darrere 

de Junqueras i Diana Riba. 
Tot plegat el perfilava com el 
polític vallesà més ben situat 
per entrar a l’Eurocambra, 
però finalment en va quedar 
fora després de les passades 
eleccions.

Fonts d’ERC citades per 
l’Agència Catalana de Notí-
cies apunten que malgrat la 
incorporació de Solé a l’Eu-
rocambra, el partit seguirà 
“lluitant per la immunitat 

de Junqueras i pel seu escó”. 
Aquest últim manté una 
causa oberta als tribunals de 
Luxemburg en contra de la 
decisió del Parlament Euro-
peu de deixar vacant el seu 
seient arran de la inhabili-
tació dictada al seu moment 
pel Tribunal Suprem.

Malgrat tot, ERC valora 
positivament la presa de pos-
sessió de Solé, un moviment 
que permetrà als votants 

republicans estar represen-
tats pels dos diputats que 
els pertoquen. Amb tot, la 
situació seria reversible en 
cas de produir-se una nova 
sentència europea que tom-
bés la decisió inicial de no 
permetre a Junqueras exercir 
el càrrec.

L’any passat, el Tribunal 
de Justícia de la Unió Euro-
pea (TJUE) va reconèixer 
Junqueras com a eurodiputat 
des de la proclamació dels 
resultats de les eleccions 
europees, la mateixa sentèn-
cia que va permetre a Carles 
Puigdemont, Toni Comín i 
Clara Ponsatí prendre pos-
sessió. En el cas del president 
d’ERC, però, el Suprem va 
donar el mandat per acabat 
després de la inhabilitació 
per la sentència de l’1-O i 
l’Eurocambra va deixar l’escó 
vacant. Arribat aquest punt, 
ERC va decidir recórrer la 
decisió al Tribunal General 
de la Unió Europea, que 
encara no s’ha pronunciat al 
respecte.

El president del PDeCAT es 
mostra crític amb els impulsors 
del partit de Puigdemont
Granollers

J.V.

El president del PDeCAT 
al Vallès Oriental, Xavier 
Martínez, s’ha mostrat crític 
amb el procés de constitució 
del nou partit que, sota el 
nom de Junts per Catalunya, 
preveu posar en marxa 

Carles Puigdemont a partir 
d’aquest dissabte i que ha 
rebut el suport d’alguns asso-
ciats al PDeCAT de la comar-
ca. “Tothom pot crear un 
nou partit, però les formes 
que s’han seguit no han estat 
adequades”, ha dit Martínez 
a EL 9 NOU.

El president comarcal del 
PDeCAT qüestiona que la 
formació que impulsa el pre-
sident tingui la mateixa ide-
ologia que el PDeCAT. “Si es 

Plega el regidor 
de Junts que va 
rellevar Pladevall a 
Sant Feliu

Sant Feliu de Codines

Joan Miralda, el regidor del 
Grup Municipal de Junts 
que va substituir l’exalcalde, 
Pere Pladevall, quan aquest 
va deixar l’Ajuntament, ha 
presentat aquesta setmana la 
seva renúncia explicant que 
és per motius professionals 
que no li permeten dedicar 
prou temps a l’Ajuntament. 
Miralda va ocupar el número 
7 a la llista de Pladevall en 
les eleccions del 2019.

El Consell 
Comarcal 
aprova les 
al·legacions 
al Pla de 
Mobilitat

Granollers

EL 9 NOU

El ple del Consell Comarcal 
va aprovar aquest dimecres 
el paquet d’al·legacions que 
l’ens presentarà al Pla de 
Mobilitat del Vallès que està 
redactant el Departament 
de Territori i Sostenibilitat 
de la Generalitat. Un docu-
ment que ha de servir per 
planificar a mitjà termini la 
mobilitat de les comarques 
vallesanes i que té entre els 
seus objectius potenciar l’ús 
del transport públic.

Durant la sessió es van viu-
re moments de fricció quan 
el grup d’ERC va lamentar 
que durant el procés d’al-
legacions “no s’hagi comptat 
amb el parer de la meitat de 
les alcaldies de la comarca, 
les 17 d’ERC més les dues 
independents, ni tampoc 
amb el consens d’un dels dos 
grups majoritaris de l’ens, el 
republicà”, tal com va expres-
sar el portaveu de la forma-
ció, Marc Candela.

“El nostre grup no ha 
pogut contraposar propostes 
i fer un document que pugui 
ser aprovat amb un ampli 
suport pel Consell Comarcal. 
Com a resultat d’això, el con-
tingut de les al·legacions és 
un acord de la sociovergèn-
cia que manté el suport a la 
construcció del Quart Cintu-
ró”. Sobre aquest últim punt, 
va afegir que “ens estranya 
molt que per primer cop 
el grup dels Comuns, soci 
comarcal de PSC i JxCAT, es 
manifesti a favor de fer una 
nova carretera al Vallès”, va 
apuntar Candela.

Consultat per aquest peri-
òdic, el portaveu d’En Comú 
Guanyem al Consell Comar-
cal, Jordi Manils, insistia 
que “sempre hem estat en 
contra del Quart Cinturó i 
hi seguim estant” i recor-
dava que “ara per ara ni la 
Generalitat ni el Govern cen-
tral contemplen l’execució 
d’aquesta infraestructura”. 
“El que s’ha aprovat és una 
al·legació que insta aquestes 
administracions a tenir en 
compte el territori a l’hora 
de planificar aquesta mena 
d’infraestructures. La cons-
trucció o no construcció del 
Quart Cinturó s’ha de decidir 
al Vallès i no a Barcelona ni a 
Madrid”, afegia. Manils tam-
bé afirmava que “aquestes 
al·legacions s’han fet en base 
a un procés participatiu on 
ha pogut participar tothom, 
també ERC”.

Xavier Martínez

tracta de la mateixa ideologia 
no s’entén que s’impulsi un 
nou partit. Pel que diuen 
alguns, és un partit d’esquer-
res i, quan es vegi quina és la 
ideologia, potser alguns tin-
dran una sorpresa”, remarca. 
Martínez es pregunta, per 
exemple, “què pensen de l’es-
cola concertada, de la sanitat 
público-privada o de l’econo-
mia productiva”.

Sobre l’impacte que pot 
tenir en el PDeCAT del 
Vallès Oriental, amb la pos-
sible incorporació al projecte 
de Puigdemont d’alguns 
associats, Martínez diu que: 
“No discuteixo que podran 
ser uns quants, però la gent 
voldrà saber, abans a què 
s’apunta. De moment, no 
m’han comunicat cap baixa”. 
Fins ara, assegura que cap 
membre de la permanent 
de l’executiva comarcal s’ha 
posicionat a favor del nou 
partit, però assegura que 
“si algú ho volgués fer, no 
hi hauria cap retret per part 
meva”. I creu que cal esgotar 
totes les possibilitats per 
poder arribar a un acord.Tel. 93 865 81 55 - BIGUES - www.cantraver.cat

Terrandvitx!
Una versió diferent amb 

les millors copes per 
gaudir tranquil·lament

de les nits d’estiu!

... Anem a prendre alguna cosa?

Us esperem!
De dijous a diumenge de 20h a 1h fins al 29 d’agost
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Mollet aprova el pla del Calderí 
on es podran fer 1.329 habitatges
És la darrera gran peça de sòl urbanitzable de la ciutat
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Els terrenys del Calderí estan al sud del terme municipal i fan unes 30 hectàrees de superfície, la majoria de conreu

Mollet del Vallès

J.V.

El ple de l’Ajuntament de 
Mollet ha aprovat aquest 
dilluns provisionalment la 
modificació puntua del Pla 
General al sector del Calderí. 
És el darrer pas del consis-
tori per donar llum verda 
a aquest pla urbanístic que 
preveu la construcció de 
1.329 habitatges i que és la 
darrera gran zona urbanit-
zable de la ciutat. A partir 
d’ara, serà Urbanisme qui 
haurà de donar el vistiplau 
definitiu.

El pla afecta prop de 
300.000 metres quadrats 
delimitats per la carretera de 
Badalona (B-500), la C-17 i 
l’antic traçat del ferrocarril 
de Mollet a Caldes, el Cal-
derí. Amb la reordenació 
aprovada, un 80% del sector, 
que actualment és gairebé 
tot de propietat privada —el 
Consorci de la Zona Franca 
és el principal propietari— es 
dedicarà a ús públics, amb 
zones verdes i equipaments 
educatius, sanitaris i espor-
tius, entre altres. La resta es 
destinarà a ús residencial on 
s’inclouen 480 habitatges de 
protecció i a usos comercials, 
un fet que, segons el govern 
municipal (PSC-Podem), 
reforçarà la capitalitat de 
Mollet al Baix Vallès.

En el ple, la regidora de 

Planificació, Gestió i Dis-
ciplina Urbanística, Mireia 
Dionisio, va destacar que 
després de vint anys s’acosta 
per fi la finalització de la tra-
mitació urbanística del Cal-
derí i la va qualificar de gran 
aposta per al futur de la ciu-
tat. També va destacar que la 
modificació del pla general 
compta amb els informes 
d’administracions sectorials 
com l’Agència Catalana de 
l’Aigua i Protecció Civil, 
entre altres, i que suposa una 
ordenació per sobre els parà-
metres urbanístics fixats per 
la normativa. Així, destacava 
els 94.000 metres quadrats 

de zones verdes, enfront els 
29.000 que preveu l’estàn-
dard de la normativa catala-
na. I el mateix passa amb els 
equipaments, per als quals 
es reserven també 94.000 
metres quadrats, molt per 
sobre dels 24.752 que marca-
ria la normativa.

“És una oportunitat extra-
ordinària, recuperar un espai 
privat, el 80% del qual serà 
per a ús públic i el 20% res-
tant per a ús residencial i ter-
ciari. De la part residencial, 
el 40%, prop de la meitat, per 
a pisos de protecció oficial. 
És l’operació d’habitatges de 
protecció oficial més impor-

tant de la ciutat i obre portes 
per al conjunt de molletans i 
molletanes d’avui i del futur. 
Es podran construir equi-
paments públics en matèria 
d’educació, esportius, ambi-
entals i sanitaris. En definiti-
va, és una oportunitat única, 
un pla que permetrà generar 
molts equipaments públics”, 
va destacar l’alcalde, Josep 
Monràs.

El pla es va aprovar amb 
els vots del govern —PSC i 
Podem— i Ciutadans a l’opo-
sició. Joan Daví, de JxMollet, 
es va abstenir perquè, tot i no 
estar d’acord amb el model 
proposat, adverteix que no 

Les Franqueses compra un local a 
Bellavista per a usos educatius
Les Franqueses del Vallès L’alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé, va signar dilluns la compra del local de 
la plaça Catalunya de Bellavista ocupat en part per l’esco-
la bressol El Gegant del Pi. El local és fruit de la cessió a 
l’Incasòl d’uns terrenys destinats a habitatge dotacional 
per fer-hi habitatges de lloguer i baixos d’equipaments. 
Ara l’Ajuntament ha adquirit aquests locals de 835 metres 
quadrats per dedicar-los a usos educatius. Són 527 metres 
quadrats als baixos del número 10, on actualment hi ha l’es-
cola bressol i 337 del número 13 A del carrer Terme. Aquest 
equipament s’ha adquirit pel preu de cost de l’obra.

tirar-ho endavant podria 
representar la vulneració 
dels drets dels propietaris.

DISCUSSIÓ EN EL MARC 
DEL NOU POUM

Els principals grups de l’opo-
sició, ERC i Mollet en Comú, 
hi van votar en contra i van 
defensar que la modificació 
s’hauria d’inscriure en el pro-
per debat del nou Pla d’Orde-
nació Urbanística Municipal 
(POUM). Marta Vilaret, 
d’ERC va advertir que els 
pisos públics previstos, de 64 
metres quadrats, seran massa 
petits i que el pla no dona 
continuïtat a la trama urbana 
perquè allunya l’habitatge 
del nucli actual i, en canvi, 
preveu un espai comercial a 
la zona més propera. “S’apos-
ta per les grans superfícies i 
no pel comerç de proximitat”. 
Va lamentar que no s’hagi 
debatut prou perquè “és la 
darrera peça urbanitzable i 
les conseqüències les pati-
rem durant generacions”.

Marina Escribano, de 
Mollet en Comú, remarcava 
que la modificació desvirtua 
el POUM en tràmit perquè 
concentra tot el sòl urbanit-
zable de Mollet i que inclou, 
no només el sòl urbanitzable 
del pla del 1982 sinó sòls 
urbans no consolidats. Con-
sidera que no han quedat 
acreditades les necessitats 
demogràfiques que justifi-
quin una proposta de 1.329 
habitatges, a raó de 75 per 
hectàrea mentre a la ciutat 
hi ha molts pisos buits. Va 
expressar temors per l’impac-
te en la mobilitat a la zona i 
pel model d’oci i consum de 
la ciutat i va advertir que la 
part sud del sector està en 
zona inundable.

Cardedeu impulsa 
l’Associació de Municipis i 
Entitats per l’Energia Pública

Cardedeu

EL 9 NOU

L’Ajuntament de Cardedeu 
ha estat un dels impulsors de 
l’Associació de Municipis i 
Entitats per l’Energia Pública 
(AMEP) que s’ha constituït 
aquesta setmana amb la par-
ticipació de 47 ajuntaments 
de tot Catalunya, entre els 
quals hi ha Terrassa i les qua-
tre capitals catalanes.

L’AMEP té per objectiu 
difondre i promoure la titu-
laritat, la propietat i la gestió 
públiques de les xarxes de 
distribució d’energia elèctri-
ca i donar suport als munici-
pis que s’hi vulguin sumar. 
També desenvoluparà acci-
ons per impulsar una transi-
ció cap a un model energètic 
més just, democràtic i soste-

nible. Es proposa utilitzar la 
força del municipalisme per 
assegurar una transició ener-
gètica eficaç i eficient amb el 
màxim benefici per al plane-
ta i per la societat i promoure 
l’energia verda, local, justa, 
participada i estalviada. 

L’Ajuntament de Cardedeu 
diu que aquest nou model 
ha de permetre també un 
repartiment diferent dels 
beneficis que genera el 
sistema, incrementant els 
ingressos municipals que, 
al final, reverteixen en una 
transició energètica soste-
nible i justa. Els municipis 
han de reclamar el dret de 
propietat i gestió de la xarxa 
de distribució, decidir on es 
fan les inversions i impulsar 
les comunitats ciutadanes 
d’energia.

L’Ametlla 
desplega la fibra 
òptica al barri de 
Turons del Vallès

L’Ametlla del Vallès

L’Ajuntament de l’Ametlla 
ha informat que l’empresa 
vallesana Emagina ha comen-
çat a desplegar la fibra òptica 
al barri de Turons del Vallès 
i que properament també 
s’iniciarà la instal·lació de la 
fibra als polígons industri-
als del Montguit i Ametlla 
Park. Les actuacions donen 
resposta a l’estudi encarregat 
per l’Ajuntament a Localret 
i a la Diputació a principis 
d’any, segons el qual, el barri 
de Turons del Vallès i els 
polígons industrials eren 
els principals punts on no 
arribava la fibra òptica. Fonts 
municipals remarquen que 
es vol garantir la connecti-
vitat de qualitat arreu del 
terme municipal per donar 
un servei essencial sobretot 
a treballadors autònoms i al 
teixit industrial.



NOTICIESNOU9EL Divendres, 24 de juliol de 202010

Recurs de la fiscalia 
contra l’aplicació 
de l’article 100.2 a 
Jordi Turull

Parets del Vallès

La fiscalia ha presentat un 
recurs d’apel·lació a la deci-
sió del jutjat de vigilància 
penitenciària d’autoritzar la 
concessió de l’article 100.2 
del règim penitenciari a Jordi 
Turull, exconseller de la Pre-
sidència de la Generalitat, 
que va ser condemnat pel 
Tribunal Suprem espanyol 
per haver participat en l’or-
ganització del referèndum 
de l’1 d’octubre de 2017. 
D’aquesta manera, la fiscalia 
manté el pols amb la junta de 
tractament del centre peni-
tenciari de Lledoners que el 
5 de març va autoritzar l’apli-
cació d’aquest article. Per a 
la fiscalia, el 100.2 s’aplica 
com un grau intermedi entre 
el segon i el tercer grau i, 
recorda, això no està previst 
en la llei.

Vallgorguina es 
declara municipi 
antifeixista
Vallgorguina

El ple de Vallgorguina va 
aprovar per unanimitat 
declarar-se “vila antifeixista 
i antiracista”. Tots els grups 
van donar llum verda a la 
moció, presentada per la 
CUP, que insta l’Ajuntament 
a condemnar totes les agres-
sions feixistes, “així com 
totes les mostres de frivolit-
zació d’aquestes”. La moció 
apunta els atacs d’extrema 
dreta a Catalunya des de 
l’octubre del 2017 i també les 
reaccions racistes, masclistes 
i homòfobes. El consistori es 
compromet a promoure actes 
a favor de la memòria histò-
rica antifeixista. P.P.
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Carles Font, dimarts a la tarda durant la seva intervenció al restaurant-llibreria Anònims

Granollers

Oriol Serra

El 18 de juliol de 1936, men-
tre Espanya es trobava a les 
portes de la Guerra Civil, 
els veïns del carrer Ricomà 
de Granollers celebraven 
el seu sant de barri aliens a 
l’aixecament dels militars 
contra el govern de la Sego-
na República. Aleshores, un 
grup de militants de la CNT 
va interrompre la festa i va 
recomanar a tots els presents 
que se n’anessin a casa. Veni-
en temps convulsos.

Episodis com la irrupció 
dels anarcosindicalistes 
en aquell sant de barri van 
marcar l’inici de la Revo-
lució Social Espanyola de 
1936, resposta dels sectors 
de l’extrema esquerra al cop 
d’estat feixista. De l’impacte 
que van tenir aquells fets 
a la capital vallesana en va 
parlar el periodista i histori-
ador Carles Font, de Parets, 
durant una tertúlia cele-
brada aquest dimarts al res-
taurant-llibreria Anònims, 
establiment situat justament 
al mateix carrer Ricomà.

“Durant els anys 30, 
Granollers era molt diferent 
de la resta de ciutats del seu 
entorn. La indústria havia 
adquirit molt de pes i això 
implicava que sindicats com 
la CNT hi tinguessin una 
gran presència”, va explicar 
Font. Concretament, la CNT 
comptava amb 2.000 afiliats 
a la capital vallesana —una 

xifra molt elevada per l’èpo-
ca—, sense comptar els mili-
tants de cinc organitzacions 
anarquistes més que opera-
ven a la ciutat.

A tot plegat cal sumar-hi 
els grups vinguts d’altres 
poblacions que es van despla-
çar fins a Granollers al llarg 
del 19 de juliol. En poques 
hores, diversos milers d’anar-
quistes s’havien concentrat 
a la capital vallesana. “El 
dia 20 va començar la crema 
d’esglésies i la formació de 
patrulles que es dedicaven a 
perseguir empresaris i fra-
res”, va apuntar Font.

“És cert que es van pro-

duir episodis molt violents, 
però cal entendre’ls en el 
context d’una guerra on 
tots els bàndols van come-
tre excessos”, va subratllar. 
“També cal tenir en compte 
que la guerra havia començat 
arran d’un cop d’estat per-
petrat pels militars amb el 
suport de l’Església, els grans 
empresaris i la dreta política. 
Els anarquistes se’ls ha cri-
minalitzat molt, però cal no 
oblidar que aquest relat l’han 
escrit els guanyadors de la 
guerra”.

Durant la seva intervenció, 
Font també va reivindicar 
figures històriques de l’anar-

cosindicalisme vallesà que 
van jugar un paper destacat 
durant els primers anys de 
la Guerra Civil a Granollers, 
com Josep Espinal o Esteve 
Serras. “El relat dels vence-
dors els ha presentat com a 
gent molt dolenta i durant 
molts anys han estat objec-
te d’un fort tabú, però si la 
guerra l’hagués guanyat la 
República, probablement 
se’ls recordaria d’una altra 
manera”, va concloure.

L’acte s’emmarcava en el 
cicle Tertúlies Anònimes i va 
comptar també amb la par-
ticipació del responsable de 
l’establiment, Lluís Guix.
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Sònia Pasqual i Rafael Delgado saluden abans d’entrar als jutjats dimarts

Mollet del Vallès

EL 9 NOU

Els dos darrers CDR de 
Mollet i Montmeló citats a 
declarar en el marc de l’ope-
ració Judes han quedat en 
llibertat amb càrrecs, però 
sense mesures cautelars 
després de declarar, dimarts 
al migdia, per escrit als 
Jutjats de Mollet arran de 
la impossibilitat tècnica de 
fer una videoconferència 
amb l’Audiència Nacional. 
Dues setmanes després que 
la declaració d’aquests dos 
investigats se suspengués 
per problemes tècnics de 

l’Audiència, la situació s’ha 
tornat a repetir.

Rafael Delgado i Sònia 
Pasqual estan acusats de per-
tinença a organització terro-
rista per haver participat en 
mobilitzacions després de 
la sentència de l’1-O i tenir 
relació directa amb altres 
acusats en la mateixa causa.

L’advocat dels dos CDR, 
Carles Hurtado, d’Alerta 
Solidària, insisteix que 
es tracta d’un exemple 
d’una causa general contra 
l’independentisme. “És un 
exemple clar de causa gene-
ral contra determinades 
tendències polítiques que 

estan buides de contingut. 
Realment no hi ha fets que 
puguin encaixar en la tipifi-
cació dels delictes que se’ls 
atribueixen”.

Hurtado lamenta que 
encara no se’ls ha detallat els 
fets concrets pels quals estan 
investigats. “A dia d’avui, no 
sabem encara de quins fets 

concrets se’ls acusa. A títol 
d’exemple, en les diverses 
citacions que han rebut, fins 
ara quatre, a cada citació 
relaten uns fets diferents. 
Imagineu el que és exercir el 
dret de defensa quan no saps 
ben bé de quins fets concrets 
se t’està acusant. De moment 
l’estratègia passa per veure si 

“El relat dels vencedors presenta 
els anarquistes com a gent dolenta”
L’historiador Carles Font analitza l’impacte de la Revolució Social Espanyola de 1936 a Granollers

en algun moment tenim un 
aclariment que concreti de 
quins fets se’ls està acusant”.

Segons Hurtado, encara 
hi ha algunes peces del 
procés que són secretes. 
“Hem tingut accés a l’escrit 
de Fiscalia però això és una 
causa que ha estat secreta 
durant molt de temps en què 
encara continuen secretes 
algunes peces parcialment. 
Per tant, tot això és una irre-
gularitat processal que en 
el seu moment intentarem 
combatre però a dia d’avui 
ens genera una indefensió 
patent”.

Mig centenar de persones 
es van concentrar a les portes 
dels jutjats per donar suport 
als dos CDR.

L’operació Judes es va fer 
el 23 de setembre quan la 
Guàrdia Civil va detenir nou 
CDR als seus domicilis, entre 
els quals un a Mollet, Germi-
nal Tomás, i un a Sant Fost, 
Alexis Codina.

Llibertat sense mesures 
cautelars per als dos CDR de 
Mollet citats a declarar en el 
marc de l’operació Judes
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El centre social 
L’Espora de Cardedeu 
busca suport per no 
ser desallotjat
La propietat li reclama que abandoni l’immoble
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L’Espora va presentar la campanya amb una roda de premsa aquest dimecres a la plaça Sant Corneli

Cardedeu

Miranda Solana
El Centre Social Okupat 
(CSO) L’Espora ha iniciat 
una campanya per aturar el 
desallotjament de la seva 
seu, situada des de desem-
bre de 2018 en un bloc de 
pisos del carrer Joan Miró de 
Cardedeu.

L’assemblea que el gesti-
ona ha interposat diversos 
recursos contra la sentència 
judicial que l’obliga a aban-
donar la finca, però a falta 
de saber com es resoldran ha 
optat per demanar el suport 
d’Ajuntament i entitats, tal 
com van anunciar els seus 
responsables en una roda 
de premsa celebrada aquest 
dimecres a la plaça Sant 
Corneli.

“Tot el que hem construït 
es veu ara amenaçat per les 

demandes de desallotjament 
impulsades per la propietat 
durant els últims mesos”, van 
lamentar Laia Hervàs i Rut 
Feliu, totes dues membres de 
l’assemblea. 

Segons van explicar, l’im-
moble en qüestió es trobava 
en desús des de feia gairebé 
una dècada al moment en 
què va ser ocupat per L’Es-
pora —el nom del centre 
social va ser triat en al·lusió a 
l’estructura reproductiva de 
les plantes— i posteriorment 
reconvertit en un punt de 
trobada per a joves.

La societat propietària del 
bloc de pisos va fer fallida 
l’any 2008. Des d’aleshores, 
l’immoble es troba en mans 
de Caixabank i de l’empresa 
immobiliària Coral Homes. 
Les membres de l’assemblea 
van interpel·lar ambdues 
firmes, així com als “fons 

voltors que especulen amb 
les nostres vides”. També van 
assegurar que estan disposa-
des a  “parar-los els peus” per 
tal de seguir tirant endavant 
el seu projecte.

Durant la seva intervenció, 
Hervàs i Feliu van acusar 
l’Ajuntament de Cardedeu 
de no haver adoptat un posi-
cionament clar en aquest 
conflicte. Consultada per EL 
9 NOU, la regidora d’Habi-
tatge, Laia Muñoz (CUP), ha 
expressat la seva “sorpresa” 

per aquestes declaracions. 
Segons Muñoz, el consistori 
té la “voluntat d’ordenar 
urbanísticament aquesta 
situació, però no per facili-
tar-li la compra a cap promo-
tora o constructora”. La regi-
dora també ha remarcat la 
necessitat de mantenir una 
“comunicació oberta” amb 
els responsables del centre 
social, als quals ha expressat 
“tot el suport”.

Finalment, les membres 
de L’Espora es van adreçar 

als veïns i a les entitats del 
municipi tot animant-los a 
fer difusió del seu projecte i 
a participar-ne, ja sigui fent 
ús de l’espai o participant de 
les activitats que s’hi porten 
a terme. També van anun-
ciar que durant els darrers 
mesos han treballat de forma 
conjunta amb la Plataforma 
d’Afectats per la Hipoteca 
(PAH) de Cardedeu per 
tal d’impulsar un projecte 
d’habitatge social a l’espai 
ocupat.
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Terreny preparat al desdoblament
El projecte preveu aprofitar els passos per sota de la via dels encreuaments amb la C-35 i la N-152z

Un pas previ: el tancament 
dels passos a nivell
Granollers El pas a nivell que hi havia al 
camí antic de Parets i que permetia traves-
sar les vies ja està tallat al trànsit de vehicles 
i persones (a la fotografia). També ho està 
l’accés que hi havia a una casa a través d’un 
camí particular a l’altura de l’actual empresa 

Nexans, al polígon Congost. Per garantir 
l’accés als terrenys situats a l’altra banda de 
les vies s’ha eixamplat el pas per sota de les 
vies que hi havia al camí de Ca l’Esquella. 
També s’ha millorat el camí situat a la banda 
de ponent de la línia de tren des del camí de 
Can Ninou fins al camí de Ca l’Esquella. El 
projecte no preveu l’ampliació del pont per 
sota de les vies al Camí de Can Ninou. 
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Granollers

Ferran Polo

A l’extrem sud del terme 
municipal de Granollers, la 
primera nova infraestructu-
ra que s’haurà de construir 
lligada a la duplicació de 
la línia R3 entre Parets i la 
Garriga serà un nou pas infe-
rior per permetre l’accés a la 
finca de Can Riba de la Serra. 
Uns metres més al nord, en 
canvi, no caldrà modificar 
l’actual pont on la carretera 
Interpolar (la C-35) travessa 
per damunt les vies perquè 
ja té l’amplada suficient. En 
aquest punt, es preveu fer un 
nou mur que permetrà man-
tenir el camí paral·lel a les 
vies. En el tram més al sud, 
la via es duplica per la banda 
est de l’actual infraestructu-
ra però uns metres després 
del punt on hi havia el pas 
a nivell de l’antic camí de 
Parets, darrere del polígon 
Congost, la duplicació can-
via de banda i passa a fer-se 
pel marge esquerra, és a dir, 
per la banda de ponent. Es 
manté així fins a l’estació de 
Granollers-Canovelles amb 
una distància entre eixos de 
quatre metres que, segons 
preveu el projecte de dupli-
cació de la via, s’eixamplarà 
fins a 4,3 metres en el tram 
abans d’arribar a l’estació.

En tot aquest tram on el 
recorregut avança en línia 
recta, el desdoblament apro-
fitarà les actuacions que ja 
s’estan executant per supri-
mir els dos passos a nivell 

que quedaven, ampliar el 
pas per sota les vies al camí 
de Ca l’Esquella i generar un 
camí paral·lel a la línia ferro-
viària que garanteixi la con-
nexió amb totes les finques. 
La duplicació de la via sí que 
afegeix algunes obres de dre-
natge, la reposició d’algun 
tram de camí que es veurà 
afectat per l’ampliació de la 
zona de vies i l’adaptació del 
pont del camí de Can Ninou 
perquè sigui prou ample.

Al nord del polígon Con-
gost, l’R3 passa per sota de 
l’entrada a Granollers pel 
Coll de la Manya (N-152a). El 
pont té l’amplada suficient i 
no caldrà ampliar-lo perquè 
s’aprofitarà l’espai que ara 
ocupa un camí veïnal que 
es desviarà a través d’un 
nou pas superior a les vies. 
Seguint en direcció a l’esta-
ció, el desdoblament també 
preveu executar punts per 
garantir el drenatge de les 

aigües de pluja entre els dos 
costats de la via i trams de 
murs entre les vies i camins 
que s’han de refer o finques 
properes. 

A Granollers, el projecte 
de duplicació i electrificació 
de la via afectarà de manera 
permanent un total de 86 fin-
ques. Entre els afectats, hi ha 
l’Ajuntament amb 18 parcel-
les on es preveuen expro-
piacions definitives, molt 
ajustades al traçat ferroviari. 

També terrenys d’empreses 
com Gallo o Honeywell —la 
via és paral·lela al polígon 
Congost i passa a tocar del 
polígon Jordi Camp— i d’al-
gunes activitats agràries com 
la finca de Can Riba de la 
Serra. N’hi ha algunes més 
que estan afectades per ocu-
pacions temporals durant les 
obres o per servituds de pas.  

L’ESPAI DE L’ESTACIÓ

El projecte constructiu de 
la remodelació de les quatre 
estacions del tram del desdo-
blament preveu a Granollers-
Canovelles deixar un espai 
pavimentat a la banda de 
ponent de les vies, tocant al 
barri de la Terra Alta, perquè 
s’adeqüi com aparcament. 
Les andanes de les dues vies 
principals tindran 210 metres 
de llarg i un pendent nul. La 
més propera a l’estació tindrà 
tres metres d’amplada i la de 
les vies 1 i 3 fins a set metres 
reduint-se als extrems a un 
mínim de 4,5 metres. Es 
preveuen dues vies més, la 
5 i la 7. La primera servirà 
per apartar trens i la segona 
serà una via morta amb un 
topall al final. Les andanes 
estaran comunicades per un 
pas soterrat amb escales i 
ascensors. Hi haurà un segon 
pas soterrat per connectar 
els carrers situats a banda i 
banda de l’espai ferroviari. 
Entre les vies i el futur apar-
cament es reservarà un espai 
de sis metres d’ample com a 
zona de manteniment d’Adif. 
També s’obrirà un nou camí 
de quatre metres d’ample per 
connectar el carrer Velàz-
quez amb el barri de Vinya 
Curenya. Serà un pas de 
vianants i només hi podran 
circular vehicles de serveis i 
d’emergències.

VIA 1

NEXANS
VIVACE LOGÍSTICA

Obra de drenatge
OD-26.60

RONDA SUD

Mur M 26.8 (I)

GRUAS VALLÉS

N-152a

RIU CONGOST

EL PROJECTE DE DESDOBLAMENT DE LA LÍNIA R3 (3): GRANOLLERS 

GRUP LOBER

Reposició del camí
RC-I-26+534

Mur M 27.1 (I)

Obra de drenatge
OD-27.07

Mur M 27.3 (I)

Obra de drenatge
OD-27.50

Pas superior existent
Crta. N-152a

Pas superior
PS-0.0/RC-i-27+197

Reposició de camí
RC-I-27+197

T.M. GRANOLLERS
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Un comboi de la línia R2 Nord, a l’estació de Granollers Centre, amb destinació a l’Aeroport del Prat

Granollers

Oriol Serra

El PSC incorporarà al seu 
proper programa electoral la 
proposta de mantenir l’actual 
connexió de la línia R2 Nord 
de Rodalies amb l’Aeroport 
del Prat, a més de prolongar 
el traçat de la línia R4, que 
actualment enllaça Manresa 
amb l’Hospitalet, fins al 
mateix aeroport. Així ho va 
anunciar el diputat socia-
lista i regidor del PSC de 
Granollers, Jordi Terrades en 
el marc d’una roda de premsa 
que va tenir lloc dilluns a la 
tarda a la seu comarcal del 
PSC i on també van interve-
nir els alcaldes de Granollers, 
Canovelles i la Llagosta, 
Josep Mayoral, Emilio Corde-
ro i Óscar Sierra.

“Mantenir la connexió de 

l’R2 amb l’aeroport és una 
necessitat”, va apuntar Ter-
rades, després que el ple del 
Parlament rebutgés la setma-
na passada aquesta mateixa 
proposta amb els vots en 
contra de JxCat i ERC. El 
grup socialista l’havia pre-
sentat com a alternativa al 
nou mapa de Rodalies pro-
jectat per la Generalitat, que 
estableix una única connexió 
ferroviària amb l’aeroport 
a través de trens llançadora 
que sortiran de l’estació de 
Sant Andreu Comtal i que 
podria esdevenir una realitat 
en qüestió de tres anys.

“El fet de perdre la conne-
xió directa amb l’aeroport 
acabarà perjudicant molts 
usuaris de Rodalies del 
Vallès Oriental”, va lamen-
tar Terrades. En relació al 
tren llançadora projectat 

es traspassa per jubilació

Forn
pastisseria
amb degustació

interessats: 666 95 62 64
emili

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. 

Agost. Tot l’any.
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El PSC insisteix 
que es mantingui 
la connexió de l’R2 
Nord amb l’aeroport
Els alcaldes de Granollers, Canovelles i la
Llagosta subscriuen la demanda

per la Generalitat, va alertar 
que “actualment els túnels 
ferroviaris que travessen 
Barcelona ja es troben prou 
saturats i sumar-hi una nova 
línia empitjorarà la situa-
ció, perjudicant el servei de 
Rodalies i els seus usuaris 
vallesans”.

Terrades va emmarcar 
la proposta del PSC en un 
paquet de mesures pensades 
per fomentar l’ús del trans-
port públic, entre les quals 

destaca també la connexió de 
les línies R8 i R4 a l’alçada 
de Barberà del Vallès per tal 
de millorar la mobilitat entre 
ambdós vallesos. “Nuclis com 
Granollers, Mollet, Sabadell 
o Terrassa necessiten estar 
ben connectats, de manera 
que els usuaris d’hi puguin 
desplaçar sense necessitat 
de fer exercicis d’atletisme 
a camp obert a Montcada i 
Reixac”, va subratllar Josep 
Mayoral en aquest punt.

L’alcalde de Granollers 
va reinvindicar la connexió 
ferroviària de les comarques 
vallesanes com “l’indicador 
més important que anem cap 
a un nou model econòmic”. 
Mayoral també es va referir 
al desdoblament de la línia 
R3, actualment projectat 
només entre Parets i la Gar-
riga. “Amb això no n’hi ha 
prou. Insistirem al Ministeri 
que cal desdoblar fins a Vic”, 
va concloure.

La Roca reclama que 
es recuperi la línia 
de bus de Granollers 
a Santa Agnès

La Roca del Vallès

L’Ajuntament de la Roca 
reclama que es reactivi el 
servei de la línia L52 del 
servei d’autobús urbà de 
Granollers i les poblacions 
de l’entorn. La L52 connecta 
Granollers amb els nuclis de 
la Roca i Santa Agnès i com-
plementa la línia L51 que 
allarga el seu recorregut fins 
a La Roca Village, que sí que 
funciona. El servei va quedar 
aturat amb la declaració de 
l’estat d’alarma i no s’ha tor-
nat a activar. L’Ajuntament 
considera que el setembre 
s’hauria de reactivar.

Reactivades sis rutes 
de transport adaptat 
a la Fundació Vallès 
Oriental

La Roca del Vallès

El Consell Comarcal ha reac-
tivat sis de les 17 rutes de 
transport adaptat que funci-
onen i donen servei a usuaris 
de centres ocupacionals. Tots 
els serveis s’havien aturat el 
16 de març amb la declaració 
de l’estat d’alarma. Les sis 
rutes que s’han activat donen 
servei al Centre de Dia i al 
Centre Ocupacional de la 
Fundació Vallès Oriental.

Per Isidre Gavín, secretari d’Infraestructures, la situació és “vergonyosa”

El govern lamenta la lentitud en 
el desdoblament de la línia R3

Granollers

F.P.

El govern ha tornat a lamen-
tar el retard de l’Estat amb 
el desdoblament de la línia 
R3 que, tot just ara, exe-
cuta treballs previs com la 
supressió de passos a nivell 
a Granollers i la Garriga i ha 
presentat les expropiacions 
lligades a la duplicació de la 
via i la catenària. Per Isidre 
Gavín, secretari d’Infraes-
tructures i Mobilitat del 
Departament de Territori 
i Sostenibilitat, la situació 
de l’R3 és “una de les grans 
vergonyes” i mostra la man-
ca d’inversions de l’Estat i 
l’incompliment de les actu-
acions previstes al pla de 
Rodalies. Gavín ho va dir en 
un debat sobre les necessi-
tats de mobilitat al territori 
organitzat dimecres per l’As-
sociació Catalana de la Prem-
sa Comarcal. “Els actuals 
gestors de l’Adif sembla que 
acceleren una mica i hi ha 
una certa millora, però tot va 
molt lent”, va admetre. Amb 
tot,  “tardarem uns anys” a 
tenir la via desdoblada. “I és 
lamentable”, va afirmar. 

En aquest sentit, Ricard 
Font, president de Ferro-
carrils de la Generalitat, va 
posar la necessitat de crear 
una línia de bus exprés entre 
Vic i Barcelona com a mostra 
del mal servei de l’R3. “Hem 
posat molts busos exprés a 
la C-17 per la ineficiència de 
l’R3. No tindrien cap sentit 
si hi hagués un tren que 
funcionés”, va afegir Font 

que va recordar que Territori 
i Sostenibilitat va apostar 
l’any 2012 per crear línies de 
bus exprés “a corredors amb 
demanda que no estaven ser-
vits” pel tren com és el cas de 
la Vall del Tenes o Caldes. 

PLA DE MOBILITAT 
ESPECÍFIC DEL VALLÈS

Segons Gavín, el govern cata-

là preveu implementar “de 
manera ràpida” les actuacions 
del Pla de Mobilitat Específic 
del Vallès que està en la fase 
final de la informació institu-
cional, que acaba el 3 d’agost. 
A la tardor, s’analitzaran les 
al·legacions per arribar a final 
d’any amb el document “pràc-
ticament aprovat”. El PMEV 
vol potenciar el transport 
públic ferroviari i per carrete-
ra perquè guanyi quota d’ús 
respecte el vehicle privat en 
la relació entre el Vallès Ori-
ental i l’Occidental. També 
preveu potenciar l’ús de la 
bicicleta. “Hi ha accions que 
no necessiten d’una gran pre-
paració per poder-les posar 
en pràctica”.
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Els Mossos proven a Granollers la 
cita prèvia per fer una denúncia

L’objectiu és reduir les llargues esperes i l’acumulació de gent al vestíbul de la comissaria
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L’objectiu de la cita prèvia és reduir el temps que s’espera per posar una denúncia i millorar la gestió de les cues

Granollers

F.P.

Els Mossos d’Esquadra 
proven a la comissaria de 
Granollers un sistema de cita 
prèvia per presentar denún-
cies que no són urgents amb 
l’objectiu de millorar el ser-
vei a la ciutadania estalviant-
li les cues que normalment 
es formaven al vestíbul. La 
prova, a més, es fa coincidir 
amb les mesures preventi-
ves per evitar l’expansió de 
la Covid-19 i busca reduir 
les cues a l’exterior perquè, 
actualment, el nombre de 
persones que poden accedir 
al vestíbul està limitat.

Per demanar cita, cal tru-
car a un telèfon de la comis-
saria i els Mossos faciliten 
una hora de visita pels dies 
immediatament posteri-
ors. “S’informa a la gent de 
tot allò que han de portar 
i d’aquesta manera també 
s’evita que hagin de fer una 
segona visita”, comenta 
l’inspector Joan Coll, cap 
dels Mossos a l’Àrea Bàsica 
Policial de Granollers. La cita 
prèvia no és necessària per 
als casos urgents. Per exem-
ple, els relacionats amb situ-
acions de violència masclista 
que, com ja es feia fins ara, 
són atesos de manera urgent 
i sense esperes. Però “en la 
majoria de fets, no és urgent 
presentar la denúncia. Si 

s’ha patit un robatori i s’ha 
alertat al 112, els Mossos ja 
tenim coneixement del fet. 
Denunciar-ho passades 24 
o 48 hores permet fer-ho 
havent pogut recollir tota la 
informació i fent una denún-
cia més completa”, sosté Coll.

Entre juliol i agost, el 
cos fa una prova oficial on 
participa la comissaria de 
Granollers que, amb tot, ja 
ho havia començat a provar 
abans. “Estem contents de 
com està funcionant i de la 
millora del servei que donem 
a la ciutadania”, explica el 

cap de l’ABP que valora que 
també es redueixen les quei-
xes als mossos que fan l’aten-
ció al públic a la comissaria. 
El cos treballa per desenvo-
lupar un aplicatiu web que, 
en un futur, permeti obtenir 
cita prèvia a qualsevol comis-
saria de Catalunya. 

AL VOLTANT DE 20 
MINUTS D’ESPERA

Segons les dades que publi-
quen els Mossos al seu portal 
de dades obertes, el temps 
d’espera a la comissaria de 

Granollers per presentar una 
denúncia va ser de 21 minuts 
i 6 segons al març, les xifres 
més actuals disponibles. Des 
del juliol de l’any passat, l’es-
pera mitjana per presentar 
una denúncia no baixa dels 
20 minuts. Al gener, es va 
arribar a un màxim de gaire-
bé 24 minuts per a les 1.819 
denúncies recollides, segons 
les dades del portal Dades 
Obertes. El maig de 2019 
es va arribar a un màxim de 
2.003 denúncies fetes, però 
el temps d’espera va ser de 
16 minuts i 17 segons.

Mollet retira residus 
i talla arbres morts a 
la riera Seca, al barri 
de Lourdes

Mollet del Vallès

L’Ajuntament de Mollet va 
fer durant els mesos de maig 
i juny tasques de retirada 
de brossa i tallada d’arbres 
morts als espais de la riera 
Seca propers a la trama urba-
na del barri de Lourdes. L’ob-
jectiu és conservar els espais 
nets i reduir el risc d’incendi 
a la zona. A més, reforcen 
les tasques fetes en els dar-
rers dos anys per afavorir la 
biodiversitat a l’entorn de 
la riera. S’ha treballat per 
retirar les espècies vegetals 
invasores prioritzant la 
presència de les autòctones. 
També s’han deixat zones 
amb vegetació propers a la 
llera perquè serveixin com a 
reserva de fauna. En aquest 
sentit, s’ha detectat que algu-
nes espècies d’aus han tornat 
a criar a la zona. 

Caldes posa en 
marxa un sistema 
de suport per als 
tràmits en línia

Caldes de Montbui

L’Ajuntament de Caldes ha 
posat en marxa un sistema 
de suport a la ciutadania a 
l’hora de fer tràmits en línia. 
L’OAC360º ha començat a 
funcionar aquest mes i bus-
ca fer un acompanyament 
personalitzat a les persones 
que facin tràmits a través de 
l’administració electrònica 
de l’Ajuntament. Funciona 
de dilluns a divendres des de 
les 8 del matí i fins a les 8 del 
vespre per resoldre dubtes i 
incidències quan s’està fent 
un tràmit en línia. També 
vol servir de suport a l’hora 
de presentar documentació 
per a les subvencions extra-
ordinàries a activitats eco-
nòmiques del municipi per 
contrarestar l’impacte de la 
pandèmia de la Covid-19.

El presentador Frank 
Blanco dona 15.333 
euros al Banc dels 
Aliments de Mollet

Mollet del Vallès

Frank Blanco, presentador de 
televisió que actualment està 
al capdavant del programa 
Typical Spanish de La 1 de 
Televisió Espanyola, ha donat 
15.333 euros al Banc dels Ali-
ments de Mollet. És el premi 
que va obtenir aquest dimarts 
en guanyar una edició espe-
cial i solidària del programa 
El cazador, també de La 1. 
Blanco és fill de Mollet i va 
començar a la ràdio local. 
Va fer bona part de la seva 
trajectòria professional a Los 
40 Principales abans de fer el 
salt a la televisió.

El grup Freudenberg dona 15.000 euros 
al Rebost de Parets

Parets del Vallès El comitè directiu del grup Freudenberg 
amb el suport del consell d’administració de l’empresa, ha 
fet una donació de 15.000 euros a l’Ajuntament de Parets 
per ampliar el programa de suport alimentari per a les famí-
lies amb necessitats econòmiques. L’import es destinarà, 
íntegrament, a l’entitat El Rebost de Parets que treballa 
per garantir l’alimentació dels col·lectius més vulnera-
bles. Càritas Parets i l’associació Parets Solidari seran les 
encarregades d’administrar la donació amb la supervisió 
de l’Ajuntament. Els diners s’invertiran en la compra d’una 
cambra frigorífica per conservar el producte fresc i millorar 
el cistell de productes que s’ofereix als beneficiaris del ser-
vei. El conveni es va signar aquest dimecres, a la foto.

Les Franqueses reitera que 
Befesa no supera el nivell de 
soroll segons una inspecció

Granollers

EL 9 NOU

La inspecció que l’Oficina 
d’Acreditació d’Entitats 
Col·laboradors de l’Admi-
nistració de la Generalitat 
en matèria de medi ambient 
va fer el 10 de març passat 
a l’empresa Befesa, a Llero-
na, va concloure que no se 
superaven els objectius de 
qualitat en nivell de sorolls 
tant de dia com de nit. La 
inspecció ambiental de l’any 
2019 sí que havia trobat 
incompliments per sorolls 
i vibracions i contaminació 
lumínica. Segons ha infor-
mat l’Ajuntament en un 
comunicat aquesta setmana, 
la resolució d’aquesta proble-
màtica va quedar “subjecta 
a l’acabament d’unes obres 

que s’estan portant a terme 
i que hauran de resoldre els 
incompliments citats”, expli-
quen fonts municipals.

Tot i l’informe del març, 
la continuïtat de les queixes 
del veïnat va fer que l’Ajun-
tament encarregués un altre 
estudi que es va fer dilluns 
de la setmana passada. Enca-
ra no se’n tenen els resultats.

L’Ajuntament insisteix que 
vetllarà pel compliment de la 
normativa. Explica que l’em-
presa disposa d’un certificat 
de qualificació ambiental 
concedit l’octubre de 2019 
per la Direcció General de 
Qualitat Ambiental com a 
organisme competent en la 
gestió del Sistema de gestió i 
auditoria ambiental (EMAS). 
Al segon semestre de 2020 
passarà una nova revisió. 
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Les restes dels dos nius d’oreneta trencats encara són visibles al voladís

Denunciat penalment un veí de 
Mollet per trencar nius d’oreneta

S’exposa a penes de presó que van dels sis mesos als dos anys

a la fiscalia de medi ambient. 
Quan s’afecta nius ocupats 
s’opta per la via penal. En 
cas que estiguin buits —les 
orenetes o els falciots són 
migrants i abandonen els 
nius a la tardor per tornar-
hi a la primavera— els fets 
poden acabar amb una sanció 
administrativa però sense 

descartar la via penal. Quan 
algun ciutadà consulta els 
Agents Rurals per un niu 
que li genera molèsties, se’ls 
explica que s’ha de demanar 
una autorització a la Genera-
litat per poder-lo retirar. En 
cas d’autoritzar-se, sovint es 
fixen mesures correctores i 
es fa fora del temps de cria.

Mollet del Vallès

Ferran Polo

Els Mossos i els Agents 
Rurals han traslladat a la 
fiscalia de medi ambient una 
denúncia penal contra un veí 
de Mollet per haver destruït 
uns nius d’oreneta cua blan-
ca (delichon urbicum), una 
espècie protegida per llei, 
que hi havia al voladís d’un 
bloc d’habitatges de la ciutat.  
Els fets, que es van donar a 
conèixer dimarts, van pas-
sar el 27 de maig quan una 
patrulla de la comissaria de 
Mollet va observar com l’ho-
me trencava amb un pal els 
nius existents. Va provocar 
la caiguda de les cries que hi 
havia, que van morir. I, per 
tant,  va impedir la reproduc-
ció de les parelles que ocupa-
ven els nius. Segons ha pogut 
saber EL 9 NOU, els fets 
van passar al número 34 del 
carrer Miguel de Cervantes, 
a Plana Lledó. Aquesta set-
mana encara eren visibles les 
restes de dos nius malmesos 
sota el voladís.

Els fets són constitutius 
d’un presumpte delicte 
relatiu a la protecció de la 
flora, la fauna i els animals 
domèstics. El codi penal, a 
l’article 334, estableix que 
es castigarà amb un pena de 
presó de sis mesos a dos anys 
o una multa de 8 a 24 mesos 
les persones que “destrueixin 
espècies protegides de fauna 
silvestre” o “facin activitats 
que impedeixin o dificultin 
la reproducció o migració”.

Els Agents Rurals ja tenien 
en marxa una investigació 
perquè els havia arribat 
informació sobre la possible 
destrucció de nius en aquest 
bloc. A partir dels fets detec-
tats pels Mossos van posar en 
comú la tasca feta. 

CASOS CADA ANY

Segons Jaume Bosch, cap 
regional dels Agents Rurals 
a Barcelona, cada any instru-
eixen de mitjana entre dues 
i quatre denúncies al Vallès 
Oriental per la destrucció 
de nius d’orenetes o d’altres 
espècies de fauna salvatge 
que viuen en entorns urbans 
com els falciots, els balles-
ters, espècies de ratpenat 
o algunes aus rapinyaires. 
“Bàsicament la gent destru-
eix els nius per les molèsties 
que els genera la brutícia 
dels excrements o el cant”, 
explica Bosch. Si detecten 
que s’ha malmès algun niu, 
els Agents Rurals investi-
guen els fets i els traslladen 
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. Espais en un
entorn fluvial

Naixement
Al massís del Montseny entre el 
Turó de l’Home i Matagalls.

Alçada
1.600m

Desembocadura
Al mar Mediterrani entre els 
municipis de Blanes i Malgrat.

Alçada
0m

Longitud
61 quilòmetres

Municipis per on passa
Montseny, Sant Esteve de 
Palautordera, Santa Maria 
de Palautordera, Sant Celoni, 
Viabrea, Hostalric, Tordera, 
Blanes

Riu Tordera
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Jose Miguel, del restaurant Sant Marçal, i Xavier Matas, de l’associació cultural Montseny Actiu, a la Font Bona

Montseny

Pol Purgimon

La Font Bona de Sant Marçal 
és moltes coses. És l’inici de 
la Tordera, però també és un 
lloc històric pel seu misti-
cisme, el monestir, l’església 
i els viatges que hi havien 
fet Jacint Verdaguer i Joan 
Maragall. Un altre poeta, 
Guerau de Liost, fins i tot 
va dedicar uns versos a Sant 
Marçal: “Ací tens una font 
que podria parlar-te.” No 
anava mal encaminat. De fet, 
aquest espai situat al límit 
del Vallès Oriental amb la 
Selva, guarda molts secrets. 
L’aigua de la font va ser el 
motiu indispensable perquè 
a pocs metres s’hi edifiques-
sin l’església i el monestir, 
que actualment és un restau-
rant.

Segons explica l’histori-
ador Joan Portals al llibre 
Montseny, història d’un 
poble, l’església de Sant 
Marçal s’hauria construït 
pels volts de l’any 1.060. 
Durant segles, el monestir 
que hi ha enganxat el van 
habitar monjos de clausura. 
Tot i que l’església encara 
funciona, l’antic monestir 
ja no es dedica a l’activitat 
religiosa. Xavier Matas, que 
és membre de l’associació 
cultural Montseny Actiu, 
insisteix que d’ermità encara 
en queda un, tot i que que 
no ho sigui ben bé. Es tracta 
de Jose Miguel, l’amo del 
Restaurant Sant Marçal. “És 

canviat tant per dins. Enca-
ra conserva una xemeneia 
de valor històric, les parets 
empedrades i les rajoles del 
terra de fa segles. “Tenir el 
Jose Miguel aquí és molt 
important: ens garanteix la 
conservació del monestir 
i l’entorn de Sant Marçal”, 
assegura Xavier Matas.

Encara que el coll de Sant 

Marçal estigui a menys dis-
tància del nucli de Viladrau 
que del de Montseny, els 
veïns de la banda vallesana 
creuen que és important 
reivindicar-lo. “Forma part 
del nostre terme municipal, 
encara que hi hagi visitants 
que no s’ho pensin perquè és 
més fàcil arribar-hi des de la 
Selva que des de Montseny”, 
diu Xavier Matas.

Assegura, a més, que els 
habitants de Montseny hi 
van molt de tant en tant, per-
què les comunicacions són 
difícils i per pista forestal.
Ara bé, si espais com l’ermita 
de Sant Marçal segueixen 
actius és gràcies als veïns de 
Montseny, que conserven 
la tradició del vot de poble, 
una festivitat que omple 
l’església el dilluns de sego-
na Pasqua. “És una processó 
en agraïment a Sant Marçal 
per haver salvat el poble de 
la pesta”, explica Matas. El 
vot de poble se celebra des 
de 1348 i encara a dia d’avui 
aplega els veïns de Montseny 
una vegada a l’any.

la persona que s’ha atrevit a 
tornar l’antiga tradició del 
monestir, quan durant anys 
s’hi van allotjar excursionis-
tes que venien al Montseny”, 
diu Xavier Matas.

Jose Miguel fa quatre anys 
que va recuperar el restau-
rant, després de tres anys 
sense activitat. “Quan em 
van dir que ja no hi havia 
ningú, vaig decidir que havia 
de venir i agafar-lo jo”, diu 
Jose Miguel. Des de llavors 
s’ha dedicat a reformular 
l’ús del restaurant, que havia 
començat a funcionar durant 
la dècada dels 70 i que, amb 
els anys i després de pas-

sar-hi diferents propietaris, 
s’havia convertit en un espai 
de luxe. “Només podies que-
dar-t’hi a menjar si tenies 
reservada una habitació. Era 
molt exclusiu”, explica el res-
taurador. 

Ara l’objectiu és recupe-
rar l’essència del que havia 
estat antigament el restau-
rant. Jose Miguel ja hi havia 
treballat durant una època 
als anys 70. “Vaig entrar-hi 
essent l’últim de tots i al 
final vaig acabar esdevenint 
l’encarregat”, diu. Quan 
l’aleshores propietari del 
restaurant, Jordi Tell, va tras-
passar el negoci al seu fill, 

Jose Miguel va abandonar 
la feina i el restaurant es va 
convertir en l’hotel de luxe 
que fa pocs anys ja va deixar 
de ser. “Tot i així, el restau-
rant encara està estigmatit-
zat”, explica Xavier Matas.

El restaurant és un espai 
icònic de Sant Marçal i amb 
molta història. Tal com 
recorda Jose Miguel, fins fa 
quaranta anys encara no hi 
arribava l’electricitat. “Als 70 
cuinàvem amb gas butà, la 
televisió que teníem anava 
amb bateria i el menjador l’il-
luminàvem amb espelmes”, 
recorda Jose Miguel. Tot i la 
innovació, el monestir no ha 

El nou restaurador de Sant Marçal vol recuperar l’antiga tradició excursionista 
al voltant de la Font Bona i el naixement de la Tordera

“Una font que podria parlar-te”

La Font Bona 
l’han freqüentat 

poetes com 
Verdaguer o 

Maragall

L’ermita de Sant Marçal, al costat de la font, durant un vot de poble del qual es desconeix la data
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No haurà d’ingressar a presó si paga els danys en sis mesos de temps

Un any i nou mesos de presó per un 
mosso d’esquadra que va provocar 
punxades de camions a l’AP-7

Montmeló

EL 9 NOU

El jutjat penal 2 de 
Granollers ha condemnat a 
un any i nou mesos de presó 
a un agent dels Mossos d’Es-
quadra que el desembre de 
2017 va llençar o col·locar 
objectes punxants a la calça-
da de l’AP-7 que van provo-
car que almenys 22 camions 
punxessin les seves rodes. 
Això va generar importants 
retencions a l’autopista. En 
concret, se’l condemna a un 
any i quatre mesos de presó 
per un delicte continuat de 
danys amb especial gravetat. 
Els altres cinc mesos de presó 
són per un delicte de falsi-

ficació de document públic 
en concurs amb un delicte 
contra la seguretat del tràn-
sit. També haurà de fer front 
al pagament de dues multes 
que sumen 2.250 euros per 
aquests delictes i assumir 
els 53.228,33 euros en què 
s’ha fixat la responsabilitat 
civil subsidiària a partir de 
la valoració dels camioners 
afectats amb danys que van 
des dels 36 euros fins als 
11.399,60.

La sentència es va dictar in 
voce per la conformitat de les 
parts i després que el mos-
so, que en el moment de la 
detenció vivia a Montmeló i 
estava de baixa laboral, reco-
negués els fets. La condemna 

imposada és inferior als sis 
anys de presó que li demana-
va la fiscalia. L’acord inclou 
la suspensió de l’execució de 
la sentència i, per tant, de 
l’ingrés a presó del condem-
nat. Amb tot, es va establir 
que si no paga la responsa-
bilitat civil en un termini de 
sis mesos haurà d’ingressar 
a presó. 

El delicte de falsificació 
de document públic s’aplica 
perquè el 22 de novembre 
de 2017, l’autor dels fets va 
fer un carnet de conduir fals 
“amb la finalitat d’ocultar 
la seva identitat” afegint la 
seva fotografia a un carnet 
original propietat d’una ter-
cerca persona. Fent servir 

aquest document, va forma-
litzar la compra d’un turisme 
i va fer-ne l’assegurança. Va 
ser el cotxe que va fer servir 
l’1 de desembre per despla-
çar-se fins a l’AP-7 i entre la 
1 i les 3 de la matinada col-
locar en un punt indetermi-
nat al tram entre Montornès 
i Sant Cugat una planxa 
metàl·lica que ell mateix 
havia fabricat amb dos artilu-
gis punxaguts a la part dreta 
del carril de la dreta. Això 
va provocar que diversos 
camions patissin danys. Per 
accedir a la calçada i col·locar 
l’objecte, va tallar la tanca 
metàl·lica perimetral del 
traçat de l’autopista després 
d’aparcar el vehicle en algun 
lloc proper que permetés 
l’accés a la via. 

La sentència recull que el 
mosso sabia que amb aquesta 
acció “feia la via molt inse-
gura i perillosa i generava un 
greu i imminent risc per a la 
circulació”. Ho va repetir el 
5 de desembre a l’altura del 
quilòmetre 112,3 en terme 
de Cardedeu i a la calçada en 
sentit València. 

Un home ferit al 
Turó de l’Home 
en caure per un 
marge mentre 
feia una foto

Fogars de Montclús

EL 9 NOU

Un home de 73 anys i veí de 
Gualba va caure per un mar-
ge d’entre set i deu metres 
al cim del Turó de l’Home 
mentre estava fent una foto-
grafia. Els fets van passar 
aquest dimecres cap a la 1 del 
migdia en terme de Fogars 
de Montclús, segons han 
explicat fonts dels Bombers. 
L’afectat va fer-se un trau al 
cap i diverses contusionis al 
cos per la caiguda. Va patir 
ferides de caràcter greu, 
segons el pronòstic que van 
fer els sanitaris del Sistema 
d’Emergències Mèdiques 
(SEM).

Els Bombers van desplaçar 
al lloc un helicòpter amb 
efectius del Grup d’Actu-
acions Especials (GRAE). 
També una dotació terrestre 
del parc de Sant Celoni. El 
SEM hi va desplaçar dues 
ambulàncies que van fer una 
primera atenció a la víctima 
abans del trasllat cap a l’hos-
pital. En arribar, l’home esta-
va conscient i ja estava essent 
atès per una metgessa que 
estava a la zona. Els Bombers 
van aterrar l’helicòpter en un 
lloc proper al cim del Turó de 
l’Home i, posteriorment, van 
traslladar el ferit a l’Hospital 
Parc Taulí, a Sabadell, que 
disposa d’heliport. 

Un ciclista veí de 
Granollers ferit en 
un xoc amb una 
furgoneta a l’Ametlla

L’Ametlla del Vallès

Un ciclista de 52 anys i veí de 
Granollers va patir ferides de 
caràcter menys greu aquest 
dimecres a primera hora de 
la tarda en una topada amb 
una furgoneta que es va 
produir a l’Ametlla. Efectius 
del Sistema d’Emergències 
Mèdiques (SEM), que van 
desplaçar dues ambulàncies 
a la zona, el van traslladar en 
estat greu a l’Hospital Vall 
d’Hebron, a Barcelona. L’ac-
cident va passar poc després 
de les 4 de la tarda al passeig 
Montguit. El ciclista va patir 
ferides a la cara i als braços. 
Al lloc, també hi van actuar 
dues dotacions dels Bombers 
que van col·laborar en la 
immobilització de la víctima 
i el trasllat a l’ambulància. 
En un primer moment, va ser 
atès per una metgessa que 
va passar per la zona en el 
moment de la topada. 

Un foc en un pàrquing d’un bloc 
a Cardedeu malmet uns 60 cotxes

L’afectació als serveis d’aigua, llum i desaigües obliguen a desallotjar alguns dels habitatges
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L’interior de l’aparcament del bloc d’habitatges del carrer Dolors Granés afectat per l’incendi d’aquest dilluns

Cardedeu

EL 9 NOU

Un incendi a l’aparcament 
comunitari d’un bloc d’habi-
tatges del carrer Dolors Gra-
nés, a Cardedeu, va provocar 
danys a una seixantena de 
vehicles que hi havia estaci-
onats a l’interior. Les flames 
van cremar completament 
tres vehicles estacionats al 
pàrquing soterrani, que té 
una sola planta. Els fets van 
passar aquest dilluns cap a 
2/4 de 4 de la tarda. Els Bom-
bers, que van mobilitzar una 
quinzena de dotacions en 
aquest incendi, van donar el 
foc per extingit cap a 1/4 de 
5 de la tarda. Després, van 
treballar per ventilar el fum i 
revisar l’espai i els habitatges 
del bloc.

Tots els pisos superiors 
van ser desallotjats com a 
mesures preventiva. El fum 
i les altes temperatures van 
afectar la majoria dels altres 
vehicles que hi havia estaci-
onats a l’interior de l’aparca-
ment. Aquest dijous, l’accés 
seguia tancat i no s’havia ini-
ciat la retirada dels cotxes de 
l’interior. Tampoc hi havien 
pogut accedir els propietaris 
dels cotxes perquè no es pot 
garantir la seguretat a l’in-
terior, han confirmat fonts 
municipals a EL 9 NOU. 
Només hi van poder accedir 

els Bombers, que van fer una 
revisió de l’aparcament el 
dimarts, i els perits.

MALMESOS ELS SERVEIS

L’incendi també va afectar 
la instal·lació elèctrica i de 
l’aigua i els baixants dels 
desaigües de l’escala situada 
al número 82. Això va obligar 
a desallotjar els veïns dels 
pisos d’aquesta escala perquè 
no tenien els serveis bàsics. 
L’Ajuntament ha reallotjat 

sis persones de forma tem-
poral que no tenien alter-
natives a casa de familiars 
o amics. Per ara, no està 
definit quan podran tornar a 
casa els veïns afectats. Amb 
tot, ni els pisos —distribu-
ïts en diverses escales que 
tenen accés al soterrani— ni 
l’estructura del bloc es van 
veure afectats.

Una persona va haver de 
ser atesa per una intoxicació 
lleu pel fum però no hi va 
haver ferits greus. 

A banda dels Bombers, 
també es van desplaçar a la 
zona efectius de la Policia 
Local, dels Mossos, del Siste-
ma d’Emergències Mèdiques 
(SEM) i del grup local de 
Protecció Civil de Cardedeu.

D’altra banda, quatre dota-
cions dels Bombers van tre-
ballar dimecres en un foc que 
va afectar el porxo d’una casa 
del carrer Castanyer, a Cal-
des. Es va detectar cap a 3/4 
de 3 de la tarda i es va poder 
apagar en mitja hora.
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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 31 de juliol al 3 d’agost.
Entreu a: www.el9nou.cat Sorteig: 28-7-20

Cinema

www.cinealhambra.com

Oferta
subscriptors

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

Serveis

pàrquings a granollers
auDiTori C. Ponent, 41 

esColapi blau Av. Sant Esteve s/n 

Corona C. Sant Josep de Calassanç. 19

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

4

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

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

www.aquabrava.com
Obert del 2 de juliol al 13 de setembre

Diversió per a tota la família 
al teu parc aquàtic de Roses!

Oferta
subscriptors

Participeu en el sorteig d’entrades dobles per al parc aquàtic
Entreu a: www.el9nou.cat Sorteig: 28-7-20

Aventura

Sorteig
d’entrades

dobles
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EL 9 NOU

Granollers ha presentat 
aquesta setmana l’anomenat 
Pacte de Ciutat que inclou sis 
compromisos per recuperar 
el dinamisme de la ciutat en 
resposta a la crisi provocada 
per la Covid-19. No ha estat 
un document elaborat pel 
govern municipal, ni tan sols 
pels grups municipals que 
formen el consistori. El pacte 
sorgeix d’un mes de treball 
dels membres del Consell de 
Ciutat, que formen represen-
tants de diferents sectors del 
món associatiu i persones de 
reconegut prestigi.

La firma del pacte es va 
escenificar dimecres al ves-

pre, en un acte al pati del 
Museu de Ciències Naturals, 
la Tela, en què alguns dels 
membres del Consell de 
Ciutat van explicar el procés 
d’elaboració seguit i van lle-
gir-ne el redactat. Van coin-
cidir en la importància d’un 
procés participatiu i en la 
capacitat d’arribar a acords, 
tot i que, per això, calgui fer 
cessions i renunciar a alguns 

posicionaments. 
Al final de l’acte i com a 

imatge que quedarà per a la 
posteritat com a testimoni 
d’un període absolutament 
excepcional, es va fer una 
fotografia en què apareixen 
representants de tots els 
grups polítics amb represen-
tació a l’Ajuntament, al cos-
tat de membres del Consell 
de Ciutat.

L’impacte de la crisi pro-
vocada per la pandèmia 
Covid-19 és evident. Segons 
les dades de la Diputació i la 
Cambra de Comerç, entre els 
mesos de març i juny es cal-
cula que es van perdre més 
de 6.600 llocs de treball al 
Vallès Oriental i les perspec-
tives indiquen que la recu-
peració serà lenta. En aquest 
context, caldrà el compromís 

i l’acció decidida de tots els 
estaments socials i les apor-
tacions del màxim nombre 
de persones a títol individual 
per sortir el més aviat i el 
millor possible de la crisi.

El Pacte de Ciutat és un 
punt de partida, però no 
ha de quedar només en un 
document de bones intenci-
ons. Per això, ara vindrà la 
feina realment important; 
la que, a partir del setembre 
i de manera immediata, ha 
de proposar accions molt 
concretes i engegar els meca-
nismes per poder posar-les 
en pràctica. Més enllà d’una 
fotografia, que és històrica, 
cal posar-se a treballar sense 
dilació.

Més enllà d’una 
fotografia històrica

El sentit de la Festa Major és fer un parèntesi en 
la nostra vida quotidiana i ocupar carrers i places, 
compartir amb els nostres familiars, amics i veïns 
diversió i rialles, conèixer i gaudir de la nostra 
riquesa cultural i folklòrica, potenciar als nostres 
artistes, mullar-nos, rebolcar-nos al fang, córrer 
sota la calor del foc dels diables, ballar al ritme de 
les gralles acompanyant els nostres gegants, com-
partir menjar i beguda, mostrar el millor de nosal-
tres mateixos a tota la gent que ens visita, reivindi-
car i sentir-nos privilegiats per la riquesa que ens 
dóna la nostra diversitat i que ens conforma com 
un sol poble sota la bandera dels cans i les ovelles, 
del blau i el groc.

Aquest any un virus ha decidit canviar-ho tot i no 
ens ha permès celebrar la nostra Festa Major com 
cal. Però el que no ha pogut treure’ns cap virus és 
la nostra manera d’entendre la vida, que no és una 
altra que acollir, compartir i lluitar per assolir els 
nostres objectius, superar els nostres reptes, fer 
front a les adversitats i, sobretot, mantenir l’afecte 
per la nostra cultura i tradicions. Enguany la nos-
tra Festa Major serà diferent. Una festa que prio-
ritza la salut de tots nosaltres, però que es nega a 
perdre la seva essència i els seus valors.

Una de les coses positives que ens està deixant 
la crisi sanitària de la Covid-19 són les iniciatives 
que s’han posat en marxa a Canovelles amb el pro-
pòsit d’ajudar aquells que més ho necessiten, una 
mostra de solidaritat col·lectiva que aflora en els 
moments més difícils. La Mireia Gibrat, directora 
del CAP, i la Juani Férriz, auxiliar d’infermeria de 
l’Hospital de Granollers, són les pregoneres de la 
Festa Major. Aquest pregó vol ser un reconeixe-
ment a tot el personal sanitari i a totes aquelles 
persones que han estat a primera línia en aques-
ta crisi sanitària i que tant ens han cuidat. En 
aquests mesos hem après moltes coses, entre les 
quals vull destacar el convenciment col·lectiu que 
la sanitat és un dret, un servei públic universal i 
de cap manera un negoci. Per tant, és una prioritat 
i s’han de posar els mitjans i recursos necessaris i 
un personal qualificat i ben remunerat per millo-
rar-la.

No faré un llistat exhaustiu de totes les iniciati-
ves solidàries que s’han posat en marxa al nostre 
poble, ja que han estat moltes i seria impossible. 
I, no ho dubteu, moltes quedaran en l’anonimat, 

ja que s’han donat als domicilis, a les botigues o 
en l’àmbit familiar i veïnal. Hi ha hagut perso-
nes que s’han organitzat de forma espontània per 
produir proteccions, com mascaretes, pantalles o 
bates, establiments del poble que els han distri-

buït, veïns que s’han convertit en informadors, 
i un llarg etcètera. També hem comptat amb la 
implicació de les entitats i cal destacar l’èxit de les 
diferents campanyes de recollides d’aliments que 
s’han portat a terme o les donacions de material 

als hospitals, entre altres. No han estat actes de 
caritat, sinó de solidaritat entre veïns i veïnes per 
ajudar les persones més vulnerables, demostrant 
que el barri i la proximitat és essencial. 

Aquesta pandèmia ens ha tornat a mostrar l’alta 
dosi d’empatia, resiliència i creativitat dels cano-
vellins i canovellines. A més, durant aquesta crisi, 
ha quedat demostrada la unió d’un poble que ha 
sabut fer-se costat i ajudar-se mútuament.

Desitjo que totes aquestes accions no siguin pas-
satgeres, que les actituds i els valors demostrats 
guiïn la nostra vida demostrant que Canovelles és 
un poble solidari, que transcendeix de l’individua-
lisme i construeix ponts que ens uneixen malgrat 
les nostres diferències i ens ajuden a viure millor.

La Mireia i la Juani representen tots aquests 
valors. Ens han ensenyat que, si ajudem els altres 
i som solidaris, el nostre temps i la nostra vida té 
més sentit i som més feliços.  

Vull agrair als canovellins i canovellines la seva 
actitud i treball, i desitjar-los una bona Festa 
Major.

Canovelles, una festa major diferent

El que no ha pogut treure’ns 
cap virus és la nostra manera 

d’entendre la vida, que no 
és una altra que acollir, 

compartir i lluitar per assolir 
els nostres objectius

Emilio Cordero Soria

Alcalde de Canovelles 

La festa major de Canovelles en una imatge d’arxiu en un acte multitudinari que no es podrà repetir aquest any



OPINIONOU9EL Divendres, 24 de juliol de 202020

Dimarts al matí. La seu de la UGT del 
Vallès Oriental, al carrer Esteve Terra-
des, segueix el protocol establert per la 
pandèmia i les visites es fan escalonada-
ment. “És una constant”, diu el secreta-
ri comarcal del sindicat, Vicenç Albiol 
Zapater (Badalona, 1960). En el càrrec 
des de l’any 2018 en què va substituir 
Òscar Riu, Albiol té una llarga trajectò-
ria professional i sindical. En el primer 
àmbit, ha aconseguit recentment la jubi-
lació després de treballar durant 43 anys 
a la mateixa empresa, un full de la Segu-
retat Social que pocs treballadors poden 
presentar amb els temps que corren. 

Tècnic en Prevenció de Riscos Labo-
rals, va entrar a treballar a Azko Nobel 
Coatings SA el 1976 com a analista de 
laboratori. El seu currículum professi-
onal és ple de cursos especialitzats en 
riscos laborals: protocols de prevenció, 
estadístiques d’accidents, plans forma-
tius en el camp de la seguretat, mediaci-
ons higièniques... En el seu cas, el com-
promís i lligam amb l’empresa en la qual 
ha treballat li va servir també per ini-
ciar el seu compromís amb UGT, sindi-
cat que actualment compta amb més de 
4.000 afiliats al Vallès. A Azko va formar 
part del comitè d’empresa des que va 
entrar fins la jubilació i va ocupar tam-
bé diferents responsabilitats al comitè 
d’intercentres i al Fòrum europeu. Més 
paral•lelisme impossible. 

Aquells que pensen que els sindicalis-
tes són fruit de l’oportunisme tenen en 
el Albiol un cas que contradiu les seves 
tesis. Sindicalista de base amb bona for-
mació, ha portat a terme una intensa 
activitat tot ocupant ben diversos càr-
recs: secretari d’organització del sindi-
cat de la Química del Barcelonès Nord, 

secretari 
de for-

mació 
d ’ U G T 
de la  Unió 
Territorial Barce- lonès 
Nord, responsable de l’Acció Sindical de 
la Federació d’Indústries Afins (FIA) de 
Catalunya des de 1993 fins el 2000 i de 
la delegació del Vallès Oriental des del 
2010 fins el 2018... També ha intervin-
gut en diverses comissions negociadores 
de diferents convenis a nivell estatal.

Immers en plena gestió de la crisi eco-
nòmica que ha propiciat la crisi sanità-
ria, Vicenç Albiol és al capdavant d’una 
secretaria comarcal en la qual compta 
amb l’ajut, entre altres, de Vicenç Bar-
bancho, Sandra Bové, Maribel Escartín 
i Bernat Escudero. Bon coneixedor de 
la realitat del Barcelonès Nord, domina 
també la realitat del Vallès Oriental com 
a resultat de l’experiència que va aconse-
guir quan va formar part de la secretaria 
d’Òscar Riu. “Amb ell vaig aprofundir en 
el camp de les relacions institucionals 
i vaig aconseguir tenir una visió molt 
àmplia del teixit industrial i social del 
Vallès”, diu. 

El gran potencial industrial, juntament 
amb les possibilitats turístiques que pre-
senta la comarca són aspectes impor-
tants per a ell. En el primer cas centra les 
seves preocupacions “en el paper que ha 

de tenir el Vallès com a zona important 
de l’Àrea Metropolitana”. I a l’hora de 

remarcar algunes de les necessitats 
més urgents posa èmfasi “en la 

millora de les vies de comunica-
ció, l’augment de les inversions 
institucionals i l’aposta per la 
formació professional”, camp 
que el preocupa especialment. 
“Si volem una comarca encara 
més potent hem de treballar 
en la millora dels transports 

per tren i carretera, l’energia, el 
finançament i la mà d’obra qua-

lificada”, recalca. 
Sense saber quines seran les con-

seqüències finals de la crisi sanitària, 
defensa algunes de les mesures impulsa-
des des del Ministeri de Treball, patro-
nal i sindicals (CCOO i UGT) i el Govern 
central, entre les quals els ERTO i l’In-
grés Mínim Vital. Les seves pors, però, 
tenen nom de setembre o octubre. “Fina-
litzats els ERTO, caldrà veure quants no 
acaben en acomiadaments”. “La mesu-
ra ha estat bona, però és evident que la 
seva gestió ha estat deficient”. Malgrat 
aquestes carències i decidit a trobar 
aspectes positius “on a vegades només 
hi ha precarietat laboral, carències i difi-
cultats”, valora positivament “l’esforç i la 
forma com han afrontat la situació ajun-
taments com els de Granollers i Mollet. 
Hi ha molt a fer, ja que quan semblava 
que començàvem a sortir de la crisi de 
2008, hi ha sectors com el de turisme, 
hostaleria, construcció, comerç i indús-
tria que estant sent durament castigats”, 
assenyala. 

Segons ell, el sindicalisme és cada dia 
més transversal. Acostumat a batallar 
des de fa anys amb els seus deficients 
ronyons, rep diàlisi tres dies a la set-
mana. Malgrat això, encara fa bicicleta. 
Casat amb Maria Antònia Fora, el matri-
moni té dos fills: Jordi Xavier, de 37 
anys, i Ferran, de 21. Lector entusiasta, 
ho sap gairebé tot de l’imperi romà. 

Paco Monja 

Periodista 
pacomonja@gmail.com

LA SANTA ESPINA

vicenç albiol, secretari comarcal de la ugt del vallès oriental

VET AQUÍ! PIULADES

BLANCA BRAGULAT

“Després de dos anys i mig, 
hem pogut reunir-nos amb la 
família i celebrar els 25 anys 
de casats @jorditurull”

@BlancaBragulat

MARINA MARTORI

“Avui m’han dit que sé som-
riure amb els ulls i suposo 
que és del més bonic que et 
poden dir en temps de mas-
caretes.”

@marina_martori

ROGER CASTELLANOS

“Es parla poc del negoci que 
hi ha darrere dels articles 
científics. El dret a la recerca 
hauria de ser gratuït i uni-
versal. És preocupant que ni 
les universitat públiques tin-
guin accés a totes les publi-
cacions acadèmiques i que 
hagis de pagar a vegades més 
de $40 per un article.”

@rogersantaeugenia

IRENE MASSANA

“—D’on sou? / —De les Gar-
rigues. / —Tinc una amiga 
allà. / —A quin poble? / —A 
Granollers. / —No serà la 
Garriga? / —Ah, ostres, sí. Si 
volem ser un país l’hauríem 
de conèixer de nord a sud i 
d’est a oest”

@irenemassana

ÀLEX SASTRE

“Avui he fet una volta per 
molt bona part del mercat de 
Granollers. No he vist ni una 
sola persona sense mascare-
ta. Bé granollerins!”

@alexsastre83

PILI SOLER

“Doncs passa’t al vespre-nit 
pels jardins de darrere de la 
plaça de les Hortes i hi tro-
baràs a bona part sense. El 
jovent continua passant de 
tot.”

@maypibcn

LOURDES VALLESANA

“Rodalies, com sempre, va 
amb retard. Llavors va més 
ple del compte i res. A veure 
si ens contagiem una mica. ”

@lurdesvallesana

El sindicalista negociador

* Els pisos buits als quals 
fa referència la notícia de 
la pàgina 2 de l’edició del 
dilluns 20 de juliol no per-
tanyen a promocions d’ha-
bitatge social. Són propietat 
de grans tenidors, fruit de 
dacions en pagament, exe-
cucions hipotecàries i altres 
adjudicacions judicials.

FE D’ERRORS
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Ja ningú discuteix el fet que en aquestes setmanes de 
confinament el sentiment de comunitat que aprèn s’ha 
incrementat entre famílies i docents i ha crescut des de 
les dificultats. De fet, els millors aprenentatges sovint 
es fan des de la dificultat i les darreres setmanes en són 
un clar exemple. En tres mesos hem iniciat un gran canvi  
que tal vegada fa temps la societat ens imposava, ens hem 
transformat més en un servei personal, en acompanyants, 
que pròpiament en impartidors de coneixements; i aquest 
és el paper que la Declaració de Inchenon en el Fòrum de 
la Unesco sobre Educació celebrat al 2015 encomana a les 
escoles.

El qui es faci ensenyant —en etapes obligatòries— pen-
sant que bàsicament impartirà grans dosis de coneixe-
ment i res més, s’ha equivocat de professió; però aquest 
fet no és pas nou, malgrat que la declaració del Fòrum 
de la Unesco ens ho pot presentar així. D’allà en surt 
un compromís públic i universal per avançar en aquest 
sentit, perquè les necessitats de la realitat canviant fan 
que totes les decisions es prenguin amb una base socio-
econòmica i aquesta visió és la que ens assigna un paper 
molt concret: tenir als futurs ciutadans aprenent als cen-
tre fins als 16 anys i molts ja proposen que sigui fins als 
18, més per atendre la manca de treball per a tots que els 
objectius formatius, ja s’ha demostrat que una part de la 
formació es fa i cada dia més es podrà fer en línia, com 
també és palès per la necessitat de retardar la incorpora-
ció al món del treball.

Per això la formació més enllà del currículum de contin-
guts acadèmics esdevé cabdal, la que implica tot l’acom-
panyament personal per esdevenir un ésser lliure i autò-
nom. Aquestes idees no ens venen pas de nou. Corria el 
2001 quan amb el desaparegut professor Miquel Esteve, 
entre altres, compartíem la importància del currículum 
ocult, del que no es veu, del que és implícit però definitiu 
en el devenir d’un grup humà i molt concretament en el 
si de les comunitats educatives, ens hi referíem parlant 
del currículum ocult.

Es discuteix molt sobre el paper de l’escola en aquests 
darrers mesos, els docents, mestres o professors —el nom 
importa poc— hem dedicat hores i hores a formar-nos i 
compartir coneixements entre nosaltres per passar de 
l’ensenyament presencial a en línia i que no ens vinguin 
ara a dir que per canviar l’escola fa falta formació del pro-
fessorat, nosaltres sempre ens formem, permanentment 
com molts altres professionals. En aquestes darreres set-
manes no hem mirat calendaris ni horaris per adquirir o 
millorar les noves formes de treballar.

Un dels grans canvis que l’escola ha d’assumir és el fet 
que tal vegada ja no som aquest vehicle d’ascensió social, 
fa anys que els dèiem als alumnes: “Estudia i tot t’anirà 
bé”, ara tenim la generació més ben preparada precaritza-
da, una gran part, per sort no tots. I això ens fa mal i ens 
obliga a assumir que, per exemple, un ensenyament molt 
general i generalista que vol o voldrà els joves assistint al 
centres educatius fins als 18 anys i a continuació discri-
mina entre els qui poden progressar o els qui al sistema 
social ja li va bé que formin part del mal anomenat grup 
de “classe inútil”.

És hora que el món escolar desperti i reivindicar-nos 
nosaltres mateixos posant en valor l’esforç que hem fet 
i seguirem fent; però a la vegada que la societat ens hi 

acompanyi amb un respecte i reconeixement vers una 
professió canviant dia a dia en aquest paper tan impor-
tant com és no sols ensenyar, sinó també acompanyar. 

I que tothom tingui clar que ja estem preparant-nos 
per al proper curs contemplant tres realitats: normalitat, 
assistència controlada o semiconfinament i confinament 
total. I això ho farem amb tota la dedicació que cal per 
millorar com ja vam fer en les primeres setmanes de con-
finament, on per molts no van existir les vacances de Set-
mana Santa ni el pont de l’1 de maig, perquè calia apren-
dre o millorar en les noves formes de treballar.

Ara, però, cal un lideratge des del món educatiu i ens 
cal formació per aquest nou rol que se’ns assigna i també 

ens calen recomanacions des de la base científica per a 
les activitats als centres, ja que trobem a faltar molt la 
normalitat, el veure als ulls dels nostres alumnes que ens 
envien molt missatges, però és urgent un marc científic 
que, a partir d’evidències dels experts en salut epidemio-
lògica, ens marqui línies segures per a tots. Hem de tenir 
orientacions clares de com ha de ser la nostra enyorada 
vida als centres amb seguretat per a la salut de tots i sen-
tim massa missatges que desorienten i són més de conve-
niència que basats en la ciència.

Assumim que l’escola, com la societat, estan en transfor-
mació constant i volem —necessitem— un marc clar i segur 
per a tots, perquè volem estar actius i segurs als centres i, 
de no ser possible, seguirem treballant des de casa, amb les 
formes que calgui, però sigui on sigui sempre al peu del 
canó i a punt de fer servei a la comunitat que servim.
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Som forts un dia i dèbils els altres sis 
i per l’escletxa de la debilitat es colen 
enemics i perills. En un món inquie-
tant, de ritme frenètic i contingències 
permanents, cal fortitud per sobreviu-
re. La fortalesa, la tercera de les vir-
tuts de les que vull parlar, no és física, 
és fermesa d’esperit i ens permet sen-
tir i practicar el bon gust ètic i estètic.   

Els que tenim més passat que futur 
hem viscut una infantesa que ens pre-
parava per ser forts i valents. Ens feia 
falta ànim per passar algun dels tràn-
gols de la vida en ple franquisme. A 
qui s’exigia major “valor” era a nens i 
joves. Als homes adults se’ls suposa-
va bravura. Les dones, nenes, joves 
o adultes eren el “sexe dèbil”, però 
suportaven tot el que la vida els dona-
va. “La mili et farà home” deien, ente-
nent que la vida castrense impregnava 
d’aquell valor que tot home havia de 
tenir. “Els homes forts no ploren” es 

repetia! Per això estimava amb bogeria 
al pare, home de cos menut i esperit 
fort, que plorava de tendresa o impo-
tència, dotat de gran resistència.

L’adversitat d’ara, atur, malaltia, 
emergència sanitària, estat d’alarma, 
protocols i prohibicions diverses, avi-
va la necessitat de ser forts, sabent 
que la fortalesa no es pot mesurar 
per estrelles en el pit, aixecar peses o 
resistir l’embat d’una triatló. L’autèn-
tica fortalesa és aquella que impulsa 
a contenir els més obscurs desitjos 
personals, dominar les pròpies debi-
litats, ser constant en les petites 
lluites, resistir i persistir per assolir 
objectius honestos o ser pacient si les 
fites s’allunyen dia a dia. Fortalesa és 
coratge i compromís, fermesa d’ànim, 
valentia per mostrar el propi criteri, 
fortitud per no deixar-se manipular 
fàcilment. És més capacitat de resis-
tència que d’atac, més cursa de llarga 
durada que de velocitat. Amb fortale-
sa s’encaren situacions traumàtiques, 
les que requereixen resiliència i aque-
lles en les quals la por et podria para-
litzar.

Valors ètics i virtuts cardinals enno-
bleixen i singularitzen qui els practica, 
destacant-lo d’entre la massa amorfa 
feta d’individus febles, apàtics i sen-
se criteri o iniciativa personal. Hem 
de ser forts perquè som vulnerables 
i estem exposats a tot tipus de perill. 
La consciència d’estar desemparats fa 
urgent proveir infants i adolescents de 
testimonis de fortalesa, especialment 
en l’esfera pública, perquè valors ètics 
i virtuts no són res si no se’n fa pràcti-
ca quotidiana.

1 La directora 
mèdica de l’Hospital 
de Granollers al 
comitè d’experts de 
la reforma sanitària

2 La policia de  les 
Franqueses perse-
gueix un conductor 
fugitiu més de 70 
quilòmetres

3 Les noves restric-
cions a Barcelona 
pels brots de la 
Covid-19 no afecten 
el Vallès Oriental

4 La policia actua 
per fer complir la 
distància social en 
un torneig de futbol 
a Cardedeu

5 Un foc crema tres 
cotxes en un aparca-
ment comunitari de 
Cardedeu

Els que tenim més 
passat que futur hem 
viscut una infantesa 

que ens preparava per 
ser forts i valents

EL MÉS VIST DE LA SETMANA A EL9NOU.CAT

TRES UNCES D’EDUCACIÓ

Fortalesa
Agnès Boixader 

Mestra jubilada 
aboixad1@xtec.cat

Que no ens vinguin ara a dir 
que per canviar l’escola fa 

falta formació del professorat, 
nosaltres sempre ens formem, 

permanentment, com molts altres 
professionals

Preparem el curs, però cal 
seguretat en la salut de tots

Calamanda Vila

Docent i psicòleg 
@calamandavila
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Dilluns, 13 de juliol de 2020

Tarda
Sortim a caminar. Ahir es complien 1.000 dies de 
l’empresonament dels Jordis, els primers presos 
polítics del Procés. La Generalitat ha classificat en 
tercer grau els nou presos polítics catalans. Però 
tinguem ben presents les paraules de Jordi Turull: 
“La llibertat no és el tercer grau, és l’amnistia”.
La Jutge de guàrdia de Lleida es nega a ratificar 
l’ordre de confinar parcialment Lleida i set munici-
pis del Baix Segre. 

És el 66è aniversari de la mort de Frida Kahlo. 
Aquell dia plovia. L’endemà va ser incinerada amb 
el vestit típic mexicà. Les seves cendres reposen 
a la Casa Azul de Coyoacán, on havia nascut i on 
ara hi ha el seu museu. La seva persona, el mite i 
el màrqueting es fonen en una sola cosa: malaltia; 
accident; greus seqüeles físiques; dolor; amor a la 
vida, a l’art i a les tradicions del seu país; política; 
feminisme; relació huracanada amb Diego Rivera; 
passió; genialitat... Una dona que va crear el seu 
propi personatge i que es podria resumir amb l’es-
crit del seu últim quadre, un oli amb colors molt 
vius, on hi ha diferents talls de síndria i prop de la 
signatura diu: “Viva la vida. Coyoatán, 1954, Méxi-
co”.

Dimarts, 14 de juliol de 2020

Nit
Sortim a caminar. Ahir vaig mirar la nova sèrie 
bilingüe de TV3 Drama per poder opinar amb 
coneixement de causa. I només em ve al cap el Mail 
Obert de la Marta Rojals d’avui. I penso, que en 
un moment en què la immersió és “el meu animal 
mitològic preferit”, calia una sèrie com aquesta? I 
coincideixo amb ella quan diu “La desimmersió ha 
estat més ràpida i eficient que la immersió”. 

La tempesta m’ensopega just quan surto per anar 
a sopar amb unes amigues. El temps vola. No que-
da ningú al local i nosaltres encara parlem. Ens 
aixequem perquè si no encara hi seríem, un cop al 
carrer, com que no plou, continuem parlant. I es fa 
tard, molt tard, però no hi ha pressa.

Dimecres, 15 de juliol de 2020

Migdia
Faig el mandra, no tinc ganes de matinar. Ahir, 
entre la tarda i la nit, va caure un llamp a l’ermi-
ta de Sant Elies. Va foradar la teulada i va trencar 
la volta de dalt del campanar. Un mal any per a 
les esglésies de Sant Pere, primer l’esfondrament 
d’una part de la teulada de la del poble (amb el 
Glòria) i ara la de Sant Elies. Com diu el meu amic, 
Higini Herrero, responsable del Punt d’Informa-
ció i coordinador del Centre d’Estudis del poble: 
“Jo si fos l’ermita de Santa Susanna, em comença-
ria a preocupar”. Per cert, l’ermita de Sant Elies, 
es remunta al segle XIV, a “lo mal any primer” i la 

“Pesta Negra”. Ell mateix en parla en un article que 
us recomano a la darrera revista “Vallesos”. 

L’Hospital de Sant Celoni torna a estar net de 
Covid-19, això no succeïa des del 17 de juny. 

Dijous ,16 de juliol de 2020

Nit
Sortim a caminar. Espurneja, fa un dia gris. Les 
figueres que hi ha a banda i banda del pont de can 
Gras em tenen astorada, són altíssimes, amb la soca 
a la riera s’enfilen gairebé fins dalt. Pugen amb 
una ufana exuberant, enguany, les figues han sortit 
molt aviat, però algunes s’han quedat neulades.

Divendres, 17 de juliol

Nit
Sortim a caminar. Aviat surt el sol. La Mònica Ter-
ribas anuncia que la temporada vinent no estarà al 
capdavant de El matí de Catalunya Ràdio. I em dol, 
com si la conegués molt. Escoltar a algú mentre 
esmorzes i que t’informi amb el rigor que ho feia 
ella no és poca cosa.

Des del Govern es demana als ciutadans de 
Barcelona, de dotze municipis de l’àrea metropo-
litana, del Segrià  i de la Noguera que es quedin 
a casa. Sembla que no els han fet gaire cas. Però, 
per entendre aquesta situació ens cal una gran dosi 
d’empatia, les coses no són blanques o negres, hi ha 
molts matisos. 

Dissabte, 18 de juliol

Vespre
Vaig al mercat a la plaça a primera hora, després hi 
ha assaig de teatre del Vilamagore. Els préssecs, les 
cireres, els albercocs... I els tomàquets, sempre els 
tomàquets! Som el que mengem, el que llegim, el 
que vivim i el que estimem.

A la tarda anem fins al bosc. Tornem a casa amb 
més de dos quilos de rossinyols. 

Començo a llegir Qui et penses que ets?, un recull 
deu relats de la Premi Nobel Alice Munro, traduït 
per Dolors Udina.  

Diumenge, 19 de juliol

Nit
De vegades, ve de gust mirar una pel•lícula que 
no et faci pensar i et distregui. Aquesta tarda hem 
mirat El Guardian invisible i El legado de los huesos 
l’adaptació al cinema dels dos primers llibres de la 
trilogia de la Dolores Redondo. I haig de dir que 
m’he oblidat absolutament de tot.
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Teresa Sagrera 

Escriptora
@SagreraT

Anys ha, en els pobles, les campanes eren una de les 
poques eines de comunicació que existien, junta-
ment amb el sereno de nit, l’agutzil, de dia. Segons 
el repic eren d’un mort, d’un malalt greu, d’un ofe-
gat, d’un xerraire que seria el vespre a la plaça, de 
foc, d’una riuada que s’apropava o potser d’algú que 
es casava en segones núpcies i reclamaven esque-
llots. Ara les campanes haurien d’estar tocant sen-
se parar… La malastruga i la inconsciència d’alguns 
fan que la Covid-19 no acabi el seu domini sobre 
nosaltres, les persones de bé, amb predilecció pels 
que tenim més anys. Espanya està entre els països 
d’Europa amb més nombre d’infectats. Si haguéssim 
tancat fronteres: Estat Espanyol-Catalunya, molts 
pobles se n’haurien lliurat, però Madrid no ho va 
permetre.

Hi ha però alguns forassenyats —em refereixo a 
molts joves— que s’ho prenen a la lleugera, juguen 

amb la pandèmia i no deixen de fer allò que els 
surt dels… nassos, per no dir ho de forma barroera. 
També alguns bars que no compleixen amb les dis-
tàncies obligades. O aquells que burlen la seva sort 
i la d’altri, movent-se arreu, sense mascareta o cap 
a segones residències.

Tots hem de jugar el nostre rol, procurar enco-
manar el nostre exemple de bon fer, que insti a pre-
venir un caos anunciat si decidim oblidar-nos de la 
maleïda pandèmia i actuem com si no passés res. Els 
que vivim en pobles i hem d’anar a Barcelona a veu-
re algun familiar, ho passem malament. Viatjo amb 
tren. Mai hauria imaginat com trastorna la falta de 

mobilitat. Tenir algú delicat i no poder-hi estar tot 
el temps desitjat, trenca el cor.

Sabeu? Soc creient, em barallo amb el Ser Suprem, 
a diari. Enraono sola, sovint. Quan em sent algú de 
casa i pel to emprat em demana: “Amb qui parla-
ves?”,  “Clamava a Deu”, és la meva resposta. Serà 
que embogim?

Siguem prudents, procurem el bé dels altres. Agra-
ïm l’entrega i bon fer d’aquells que segueixen treba-
llant: metges i infermers, cuidadors de gent gran a 
les residències. Des d’aquí: Gràcies a tots, bona feina 
la vostra.

Avui, a la cuina de resistència, coliflor coberta d’es-
pinacs amb beixamel. I costella de porc confitada. 

INGREDIENTS. Una coliflor, un bon grapat d’espi-
nacs, ceba, mantega, farina, llet, sal, pebre, julivert, 
canyella en pols. Costella de porc, oli d’oliva, mos-
tassa, sal, sucre, una fulla llorer, pebre, vermut.

Bullir amb aigua i sal la col i flor. També els espi-
nacs. Escórrer i reservar. Fer una beixamel: sofregir 
la ceba amb la mantega a foc suau. Afegir una culle-
rada de farina, llet, sal, pebre, julivert, canyella en 
pols. Quan està al punt, afegir-hi els espinacs sense 
deixar de remenar. Escórrer la coliflor, posar-la en 
una safata. Cobrir-la amb la beixamel d’espinacs. Ho 
he acompanyat amb costella de porc confitada. Ama-
nir la costella amb sal, pebre, mostassa i col·locar-la 
en un atuell cobert d’oli d’oliva. Afegir-hi sal, sucre, 
llorer, un cap d’alls i un gotet de vermut. A foc suau 
i durant 90 minuts.

Per qui dringuen 
les campanes?

Montserrat Ponsa Tarrés

Periodista, escriptora i activista 
social i cultural

@montserratponsa
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MENGES PER A LA NOVA NORMALITAT

Coliflor coberta d’espinacs amb beixamel i costella de porc 
confitada

DIETARI DE L’OKUPA DE L’ALTELL

Visca la vida!
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No patiu. No em posaré a fer un tractat filosòfic i 
social sobre perquè és tan important la cultura a la 
nostra societat, a la nostra vida, a la nostra ment. 
No defensaré que cal l’art i la lectura i el plaer de 
l’espectacle en viu. Ni batallaré per la música i la 
plàstica i el teatre com a eines pedagògiques. 

Ja fa temps que vaig entendre que, fins i tot per 
mi que soc un ésser devorador de cultura i que 
m’hi dedico professionalment, la cultura no era la 
meva prioritat vital. Salut primer, educació des-
prés, seguretat i estabilitat, socialització i, després, 
cultura. Ni pòdium pobre. I això que la defenso i hi 
crec i la sento i la visc i la somio, la cultura. Sóc ges-
tora i consumidora de teatre i si em fas triar entre 
un dia de platja o una obra de teatre, et triaré la 

platja. Soc gestora i consumidora d’exposicions i 
si em fas triar entre un sopar amb amigues o una 
exposició al CCCB (per cert, meravellosa l’actual 
sobre vídeojocs), et triaré el sopar amb amigues. 
Soc espectadora de cinema a més no poder i si em 
fas triar entre anar-hi o tenir un sistema sanitari 
fort, no ho dubtaré tampoc. Soc escriptora medi-

ocre i lectora voraç i si em fessis triar entre una 
indústria del llibre fortíssima o una educació públi-
ca fortíssima (tot i que segur que va lligat), triaria 
la segona opció. 

I amb això no vull dir que no sigui important la 
cultura i la indústria cultural, els llibres i les llibre-
ries (oasis són, oasis!), els cinemes, els teatres, els 
museus, l’art, la creació... això per mi és importan-
tíssim. I també ho és si volem una societat mental-
ment rica, mentalment forta, culte, oberta (sobretot 
oberta) i sensibilitzada. La cultura fa això sobretot: 
obre la ment, la fa sensible, la fa capaç d’elevar-se, la 
fa valenta i crítica. Ho crec cegament. I també crec 
que això no és el més important. Ho hauria de ser 
potser, però no ho és. És millor tenir les UCI lliures 
i els mestres ben pagats amb unes ràtios adequades. 
És millor que no ens atraquin i violin cada cop que 
sortim al carrer. 

Tanquen la cultura amb facilitat perquè mou poca 
gent. Sabíeu que les estadístiques diuen que només 
un 4% de la població va al teatre? Un 4% és poquet. 

No ens enganyem. Ara ens hem posat les mans 
al cap perquè tancaven la cultura a la capital cata-
lana (que sembla que només hi hagi cultura allà, 
però això és un altre article) i amb raó, perquè la 
cultura està fent les coses molt bé per reobrir i ha 
patit molt (no només amb la Covid-19, sinó sem-
pre) però crec que és perquè tancar la cultura és 
fàcil, perquè la cultura no ens importa massa, per-
què mai, pobreta, fa pòdium. 

LA PILARÍN

  Marina Martori 

	 	 Escriptora	i	gestora	cultural
	 	 @marina_martori
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En aquesta sèrie, ja tricentenària sèrie, hem dedi-
cat no pas poques columnes a termes no normatius: 
neologismes, algun anglicisme, xenismes… Però ves 
per on encara no hem vist cap nom propi. Avui ens 
estrenarem.

Tant en singular com en plural, el llinatge (d’ori-
gen francès) del qual prové la família reial espa-
nyola es presta molt a la rima i més específicament 
a la sàtira. Demaneu-ho a en Valtonyc, que per un 
rodolí va haver de tocar el dos. Així mateix, té pro-
ximitat formal amb mots tan evocatius com borboll: 
“Porció d’un líquid que impulsada de baix a dalt 
produeix un inflament en la seva superfície lliu-
re, com en els líquids en ebullició”; d’on provenen 
borbolleig, borbollar o a borbollons: “Tumultuosa-
ment i amb intermitències”. No em direu que no 
són òptims per a fer-ne quartetes o una auca. Enca-
ra més suggestiu, tanmateix, és borborigme: “Soroll 
produït per la mescla de gasos i líquids a l’intestí”.

Més enllà de la inspiració poètica, el diccionari 
també en recull un derivat, borbònic, cosa que reve-
la la transcendència històrica d’aquest cognom. No 
n’hi ha gaires que rebin tal honor (franquista, ves 

per on, n’és un altre). I també en aquest cas ofe-
reix possibilitats lúdiques, atesa l’existència d’una 
varietat de pesta anomenada bubònica per mor dels 
bubons: “Tumoracions produïdes per la inflama-
ció dels ganglis limfàtics, particulament —atenció 
ara— dels engonals”. És que ho porten a la sang.

Personalment, aquesta família de moral més que 
dubtosa m’evoca un dels moments transcendents 
de la meva carrera professional, quan el director 
del diari on es publicava el meu crucigrama dia-
ri em va cridar a capítol per una definició que no 
havia fet el pes a més d’un lector. Resulta que en 
una graella em vaig trobar, en posició vertical, la 
seqüència de quatre lletres I-R-O-M, no gaire bona 
de definir. Però, recordant el conegut lema carlista 
del XIX, em vaig il·luminar. La definició que es va 
publicar deia: “Ho faci el borbó, i de cap per avall” 
(de cap per avall, perquè era de les verticals i anava 
invertida, és clar. Un truc clàssic de crucigramista). 
La solució, la paraula MORI, va motivar més d’una 
queixa al mitjà (que en principi no era sospitós de 
monàrquic), i l’esbroncada consegüent del senyor 
director (“Amb les coses de menjar no s’hi juga!”) 
em va fer entendre que per als qui se senten, o se 
saben, súbdits, hi ha coses més importants que la 
ideologia. Això sí, també em va regalar un derivat 
(del meu encuny) que no perdo l’esperança de fer 
normatiu algun dia: borbonalla, conjunt de bor-
bons. Amb el mateix sufix de bretolalla, carlinalla 
o turistalla.

Borbons

RODA EL MÓN I TORNA EL MOT

Pau Vidal 

Filòleg	i	escriptor
@pauetvidal
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La importància  
de la cultura

LA REBEL
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Camps d’espígol
Santa Eulàlia de Ronçana  Hi ha un 
racó del Vallès Oriental que, aquests 
dies, bé podria passar per la regió de la 
Provença. Són els camps d’espígol que hi 
ha al Mas Sampera de Santa Eulàlia de 
Ronçana. El fotògraf JORDI RODORE-
DA, de Sant Pere de Vilamajor, va anar a 

fotografiar aquests camps, tenyits de lila 
amb la seva filla, Ona Rodoreda Estany, 
protagonista de la foto. Jordi Rodoreda 
es dedica a la fotografia de paisatge i el 
seguiment de fenòmens meteorològics i 
va aprofitar la llum de la posta de sol per 
fer més impactant la imatge.
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Toni Soler, de 
Granollers, nou 
secretari general 
de CNT Catalunya

EL 9 NOU

Toni Soler, de Granollers, ha 
estat escollit aquesta setmana 
com a nou secretari general 
de la CNT a Catalunya i les 
Illes Balears. Soler, de 61 
anys, és electricista de profes-
sió i es va afiliar al sindicat 
l’any 1974, quan encara es 
trobava en la clandestinitat. 
Accedeix al càrrec en un 
moment de creixement —
només a Granollers, l’afiliació 
ha augmentat un 30% aquest 
2020—, però també marcat 
per la precarietat del mercat 
laboral i la crisi derivada de la 
Covid-19.

El Vallès Oriental va perdre 6.634 
llocs de treball entre març i juny

La població aturada es va incrementar un 30% respecte al mateix període de l’any passat

Granollers

EL 9 NOU

La crisi derivada de la Covid-
19 ha deixat una petjada 
econòmica sense precedents 
al Vallès Oriental. Segons 
dades de la Cambra de 
Comerç i la Diputació de 
Barcelona, entre els passats 
mesos de març i juny, la 
comarca va perdre 6.634 llocs 
de treball i el nombre de per-
sones sense feina va augmen-
tar en 4.918, sumant un total 
de 26.695 aturats. Tot plegat 
es tradueix en una caiguda 
del 4% dels llocs de treball 
i un increment del 30% de 
la taxa d’atur respecte del 
mateix període de l’any pas-
sat, situant-se aquesta última 
en un 13,5% amb dades del 
30 de juny.

D’altra banda, la comar-
ca va registrar un total de 
36.251 expedients de regu-
lació temporal d’ocupació 
(ERTO) durant el segon 
trimestre d’aquest 2020, 
coincidint amb l’etapa més 

dura de la pandèmia. Són 
dades recollides a l’Informe 
Territorial de la Demarcació 
de Barcelona, un document 
elaborat amb periodicitat 
anual per la Diputació i la 
Cambra de Comerç per tal de 
fer balanç de l’evolució eco-
nòmica al territori.

La publicació assenyala 
que la coronacrisi s’ha fet 
notar sense excepció a totes 
les comarques de la demar-
cació de Barcelona, si bé les 
diferències en l’estructura 
productiva de cada àrea han 
determinat de forma clara el 
grau d’afectació i també el 
nivell de recuperació. Així, 
les comarques del Barcelo-
nès, el Moianès i Osona són 
els punts on més ha aug-
mentat el nombre d’aturats, 
seguides del Vallès Oriental i 
el Vallès Occidental.

Pel que fa a la pèrdua de 
població ocupada, les comar-
ques on s’ha notat han estat 
el Maresme, el Garraf i el 
Barcelonès, seguides del 
Bages, el Vallès Oriental i el 

Vallès Occidental —ambdós 
vallesos presenten comporta-
ments pràcticament idèntics 
tant pel que fa a la caiguda 
de l’ocupació com a l’incre-
ment de la taxa d’atur.

L’informe assenyala que 
la present crisi “no s’assem-

bla a les anteriors que s’han 
produit tant a la província de 
Barcelona com al conjunt del 
territori”, i apunta que “és 
totalment diferent tant pel 
que fa a les seves arrels com 
a l’anàlisi de les seves con-
seqüències, amb incerteses i 
nous instruments per apaiva-
gar-la”.

Segons estimacions de la 
Cambra de Comerç, la crisi 

que es va originar a partir 
del confinament va fer que 
durant el segon trimestre de 
2020 el PIB català es reduís 
en un 16,3% respecte del 
mateix període de l’any ante-
rior. Tanmateix, a mesura 
que avançaven les fases de la 
desescalada la contractació 
es va anar recuperant “de 
forma intensa”, segons desta-
ca l’informe.

El document també asse-
nyala que al conjunt de la 
demarcació de Barcelona el 
nombre d’empreses va caure 
un 8,8% durant els mesos 
més durs de la crisi. Actu-
alment, a tota la província 
hi ha un total de 170.825 
empreses, la xifra més baixa 
des de 2013, quan tot just 
començaven a suavitzar-se 
els efectes de la crisi econò-
mica iniciada el 2008. D’altra 
banda, l’informe apunta que 
durant el mes de juny es va 
començar a crear ocupació 
però alerta que les xifres 
encara es troben molt per 
sota de les de fa un any.

L’operació s’emmarca en l’estratègia de creixement de l’empresa a escala global

Grifols compra una xarxa de centres 
de plasma al Canadà i als EUA

Una de les plantes de Grifols a Parets

Parets del Vallès

EL 9 NOU

L’empresa Grifols, amb 
diverses plantes a Parets, 
ha acordat la compra al 
grup sudcoreà Green Cross 
Farma d’una planta de frac-
cionament de plasma i dues 
de purificació a Montreal, 
al Canadà, juntament amb 
11 centre de plasma situats 
als Estats Units. L’operació 
suposarà una inversió de 460 
milions de dòlars —uns 400 
milions d’euros— i s’emmar-
ca en l’estratègia de creixe-
ment sostenible de la firma a 
escala global.

Una estratègia amb la 
qual Grifols vol expandir la 
seva capacitat d’obtenció i 
fraccionament de plasma 
“amb l’objectiu de garantir 
als pacients d’arreu un accés 
segur als medicament plas-
màtics essencials”, segons 
un comunicat de l’empresa. 
D’altra banda, aquesta adqui-
sició reforçarà la presència 
Grifols al Canadà, fonamen-
tada en un estret marc de 

col·laboració amb el sistema 
nacional d’hematologia del 
país nord-americà. Un cop 
finalitzada l’operació, la 
firma esdevindrà l’únic pro-

ductor comercial de medi-
caments plasmàtics a gran 
escala al Canadà.

Durant més de tres dèca-
des, Grifols ha fraccionat 

plasma canadenc a través 
del seu servei de fracciona-
ment industrial de plasma, 
proporcionant medicaments 
plasmàtics segurs a pacients 

d’aquest país i a proveïdors 
sanitaris que li han permès 
conèixer de primera mà el 
sistema de salut del Canadà. 
Amb aquesta transacció, 
l’empresa vol refermar el 
seu compromís per ajudar 
diferents països a assolir 
l’autosuficiència en matèria 
de medicaments plasmàtics 
essencials.

“Aquest acord representa 
un pas important en la nostra 
estratègia de creixement sos-

tenible a llarg termini i va en 
línia amb el nostre propòsit 
que els països puguin assolir 
l’autosuficiència de medica-
ments plasmàtics essencials 
per als pacients que en depe-
nen”, apunta el co-CEO de la 
firma farmacèutica, Víctor 
Grífols Deu.

“Aquesta transacció 
representa una oportunitat 
única d’intensificar la nos-
tra expansió internacional i 
reforçar la nostra posició a 
l’Amèrica del Nord”, afegeix 
el president de la divisió 
Bioscience de Grifols, Joel 
Abelson.

La comarca va 
registrar 36.251 
ERTOs durant el 
segon trimestre 

de l’any

La firma 
farmacèutica 
invertirà 460 

milions de dòlars 
en l’operació
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Canovelles impulsa una campanya 
de foment del comerç local

La campanya també agraeix la tasca duta a terme pels comerciants durant la pandèmia
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Representants de l’Ajuntament i de Comerç Actiu Canovelles, durant l’acte de presentació dut a terme aquest dimarts

Canovelles

EL 9 NOU

Fomentar el comerç local i 
pal·liar els efectes econòmics 
de la pandèmia. Aquest és 
l’objectiu de la campanya que 
han impulsat l’Ajuntament 
de Canovelles i l’associació 
Comerç Actiu Canovelles, 
que es va presentar aquest 
dimarts. Sota el títol genèric 
de “Junts fem comerç, fem 
Canovelles”, la campanya 
consta d’un vídeo promoci-
onal i d’una imatge gràfica 
associada. Ambdós elements 
volen posar l’accent en la 
unitat de Canovelles com a 
poble tot incidint en el paper 
que desenvolupen els espais 
comunitaris i els comerços 
del municipi.

Al vídeo, protagonitzat 
pels comerciants, s’hi poden 

veure prop d’una quinzena 
d’establiments com a mos-
tra de l’àmplia varietat de 
productes i serveis que es 
poden trobar a Canovelles. 
També es posen de relleu el 
caràcter proper i el coneixe-
ment expert dels botiguers 
del municipi. Tot plegat, amb 
un missatge que convida 
els consumidors a tornar a 
entrar als bars, restaurants 
i botigues de Canovelles. El 
vídeo és obra del realitzador 
audiovisual Juano Bermejo 
i el grafisme l’ha dut a ter-
me la dissenyadora Anna 
Fonoyet.

La campanya també vol 
agrair al comerç de proxi-
mitat de Canovelles tota la 
feina duta a terme durant la 
crisi de la Covid-19. “Durant 
el confinament, els comer-
ços no només han garantit 
productes de primera neces-
sitat, sinó que s’han posat a 
disposició del consistori i de 
la ciutadania fent dels seus 
establiments punts de distri-
bució de mascaretes o apor-
tant els seus recursos tècnics 
i humans per ajudar a gestio-
nar la pandèmia”, destaca un 
comunicat de l’Ajuntament 
d’aquesta setmana.

La pàgina web entrarà en funcionament a partir de l’1 d’agost

El Mercat Municipal de Mollet 
estrena un servei de venda en línia

Mollet del Vallès

EL 9 NOU

El Mercat Municipal de 
Mollet ha presentat un nou 
servei de venda online que 
entrarà en funcionament a 
partir de l’1 d’agost. Es tracta 
d’una iniciativa impulsada 
per l’Ajuntament i els repre-
sentants del propi mercat 
per tal d’ampliar els canals 
de venda no presencial, que 
fins ara es limitaven a la 
via telefònica i a través de 
WhatsApp.

La nova plataforma de 

venda en línia permetrà com-
prar tots els productes a la 
mateixa parada o en diversos 
establiments, personalitzar 
la comprar tot indicant com 
es vol rebre el producte —per 
exemple, tallat o embassat 
d’una determinada mane-
ra— i rebre totes les coman-
des juntes a domicili. Els 
enviaments es duran a terme 
de dimarts a dissabte i les 
comandes es serviran tant a 
Mollet com a d’altres munici-
pis del seu entorn.

“Estem parlant d’un servei 
essencial que s’ha mantin-

gut obert i al peu del canó 
durant aquest període tan 
complicat”, destaca l’alcalde 
de Mollet, Josep Monràs, 
referint-se a l’activitat del 
Mercat Municipal durant la 
pandèmia. Monràs també ha 
felicitat als paradistes “per 
aquesta iniciativa i, especi-
alment, per la seva professi-
onalitat i tota la feina duta a 
terme durant aquest període 
que estem vivint, ja que més 
enllà de la funció comercial 
i econòmica també han des-
envolupat una funció social 
encomiable”.

D’altra banda, Marc Coro-
mines, membre de la Junta 
de Paradistes del Mercat 
Municipal, ha destacat 
la nova pàgina web com 
“una plataforma senzilla i 
intuïtiva que ens permetrà 
apropar-nos a nous clients, 
ampliar l’horari del Mercat 
Municipal per facilitar que 
les persones puguin comprar 
productes frescos i de quali-
tat i alhora adaptar el mercat 
a noves tècniques de venda. 
Hi ha molt pocs mercats 
a Catalunya que disposin 
d’una eina com la que pre-
sentem avui”.

Ara mateix, la plataforma 
ja té carregats 2.000 produc-
tes de les 41 parades del mer-
cat, segons apunta Ivet Prat, 
també membre de la Junta de 
Paradistes. Es podrà accedir 
al web a través de l’adreça 
mercatmollet.aprop.online.

Llotja de Bellpuig (20-7-20)

CONILL: 1,74 (=)
POLLASTRE VIU: 1,08 (+0,04) – 1,28 (+0,03)
POLLASTRE SACRIFICAT: 1,81 (+0,06) – 2,05 (+0,04) 
OUS: xl: 1,28 - l: 0,77 - m: 0,69 - s: 0,51 (=)
GALLINA LLEUGERA: 0,08 (=) 
GALLINA SEMIPESADA: 0,25 / 0,26 / 0,27 (=)
GALLINA PESADA: 0,10 (=)
GALL: 0,05 (=)
ESTRUÇ: S.C.

Llotja de Vic (16-7-20) 

PORC: 1,733 / 1,745 (-0,030)
GARRINS RAÇA: recollida: 18/ 20 (=)
PARTIDA GRAN: 41,50/43,00 (-3)
ANOLLS (des de 351 kg): 3,71 / 3,57 / 3,35 / 3,20 (=)
VEDELLS (fins a 350 kg): 3,76 / 3,58 / 3,43 / 3,29 (=)
FRISONS (+ de 211 kg): 3,33 / 3,25 / 1,99 (-0,03)

FRISONS (fins a 210 kg): 3,10 / 3,02 /1,58 (-0,03)
VEDELLA (261/300 kg): 3,71/3,57/3,46/3,14 /2,45 (=)
VEDELLA (221/260 kg): 3,77/3,61/3,50/3,23/2,44  (=)
VEDELLA (180/220 kg): 3,82/3,62/3,51/3,26/ 2,46 (=)
VACA: 3,10 / 2,90 / 2,65  (+0,03) / 2,15/1,60 /1,40 (=)
FRISÓ: 40 / 100 (=) 
ENCREUAT: 105 / 230 (=)
TÒFONA NEGRA: 180-300 (preu des del 6 de març) 

Mercolleida (17-7-20)

PORC VIU selecte: 1,312 (-0,022) 
LLETÓ 20 kg: 22 (-2,50)   
XAI (23 a 25 kg): 3,35 (=)  
XAI (25 a 28 kg): 3,20 (=)  
OVELLA DE VIDA: 75 /u (=)  
BLAT PINSO: 198 (+6)
BLAT PA: 204 (+6)
MORESC: 185 (+4)

ORDI LLEIDA: 169 (+7)  
COLZA: 340  (+30)  

Llotja de Barcelona (22-7-20)

GARROFA: 230/t (=)
GARROFA FARINA: 220/t (=)
SOJA PAÍS: 318 (=)
MORESC UE: 188/t (=)
BLAT: 200/t (=)
ORDI PAÍS: 175/t (=) 
FARINA DE PEIX: 1.030 (=)
GIRA-SOL: 216 (=)
MILL: 475 (=)
COLZA: 235 (=)
SORGO: S.C.

Grans del Lluçanès (17-7-20)

GRA DE COLZA: preu a consultar segons collita

Un acord permet 
desconvocar la vaga 
a les autopistes 
d’Abertis

Granollers

La vaga prevista per aquest 
cap de setmana i tots els caps 
de setmana fins al 16 d’agost 
entre els treballadors de les 
autopistes d’Abertis, entre 
les quals l’AP-7 al seu pas pel 
Vallès Oriental, ha quedat 
desconvocada després que 
els sindicats i l’empresa, amb 
la mediació del Departament 
de Treball de la Generalitat, 
han arribat a un acord sobre 
el conveni col·lectiu i l’ERO 
que havia presentat l’empre-
sa. L’acord preveu reduir de 
160 a 120 els treballadors 
afectats. Percebran la indem-
nització màxima per acomia-
dament improcedent.
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Sant Jordi amb poc ambient
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Ambient de dijous a la tarda a l’interior de la llibreria La Gralla
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La llibreria Strogoff, de la Garriga, va muntar una parada al carrer davant de l’establiment

G
R

IS
EL

D
A

 E
SC

R
IG

A
S

Yolanda Sánchez i Montse Gutiérrez, aquest dijous a la tarda a l’exterior de la botiga Les Flors a Granollers

Granollers

T.T./P.P.

El segon Sant Jordi viscut 
aquest any, després d’un 
primer celebrat el 23 d’abril 
en ple confinament, ha tret 
el cap enfora de les cases 
i les xarxes, però ho ha fet 
de forma tímida, amb pocs  
escarafalls i amb moltes 
mascaretes. Sense gairebé 
activitats programades ni 
espais que concentressin les 
parades de llibres i roses a la 
majoria de poblacions de la 
comarca, el Sant Jordi d’estiu 
s’ha celebrat bàsicament a les 
llibreries, moltes de les quals 
han obert de forma ininter-
rompuda fins al vespre, i com 
a molt, al davant mateix de 
l’establiment amb la parada 
que han pogut posar. Ha 
estat el cas, per exemple, 
de Granollers, la Garriga, 
Cardedeu o Mollet. 

La majoria dels llibreters i 
també floristes coincidien en 
assenyalar que era un Sant 
Jordi estrany, amb molta 
calor i amb molta gent amb 
les vacances ja al cap. Tot i 
això, alguns s’acostaven a les 
llibreries a comprar algun 
exemplar. Jordi Lloreda, de 
Canovelles, va anar expres-
sament dijous a la tarda a La 
Gralla de Granollers a com-
prar llibres. “Per Sant Jordi 
no ho vaig poder fer i avui 
tenia clar que vindria, per-
què ja tenia un parell o tres 
de llibres que tenia al cap per 
comprar”, va explicar. “Tot i 
això, aquest Sant Jordi no és 
el mateix, hi ha gent per aquí 
per no és l’ambient d’un Sant 
Jordi habitual”, va afegir.

Sí que havien comprat lli-
bres en la diada del 23 d’abril 
Julià Pratginestós i Montse 
Lloret. “Ens vam apuntar a la 
iniciativa de Llibreries Ober-
tes i vam encarregar alguns 
llibres”. Més endavant ja 
s’havien acostat a La Gralla 
i dijous van tornar-hi amb la 
intenció de comprar algun 
llibre, encara que no sabien 
quin. “És positiu que se cele-
bri aquesta diada un altre 
cop, de fet, tots els sectors 
intenten reinventar-se per 
sobreviure a aquesta pandè-
mia”.

A la llibreria, després de 
viure un matí fluix amb algun 
pic concret, l’ambient es 
començava a animar a partir 
de les 4 de la tarda, més a 
l’interior que a la parada del 
carrer, que va obrir a les 5 en 
plena calor. “Ara ja es veu més 
moviment, el dia serà millor 
que un dia de juliol normal, 
però molt lluny de les diades 
anteriors, i fins i tot de la pas-

sada del 23 d’abril, no tenen 
res a veure”, va explicar Eva 
Portell, presidenta de la coo-
perativa.  “Encara que la gent 
estava tancada a casa, estava 
molt conscienciada que era 
Sant Jordi, i dies abans ja feien 
comandes, algunes de molts 
llibres”. Aquest dijous, en can-
vi, “hi ha gent que s’emporta 
un parell de llibres, però no és 
el mateix, ara ja tothom té al 
cap les vacances i altres coses”. 
L’ambient d’un Sant Jordi nor-
mal, amb gent ja esperant al 
matí abans d’obrir, amb ganes 
de celebrar la festa i comprar 
i regalar llibres, enguany no 
ha pogut ser. “Potser si hi 
haguessin hagut les parades 
a la Porxada hauria fet més 
festa, tot i que parlem de dues 
èpoques molt diferents”.

El poc ambient es va viure 

Roses contra la 
calor
T.T.

Yolanda Sánchez, de la 
floristeria Les Flors de 
Granollers, reconeixia que 
era un Sant Jordi molt 
estrany, “amb una calor 
que no va gens bé per a les 
roses”. A la parada de fora, 
les preparava una per una 
i les entrava a dins on feia 
més fresca. A mitja tarda 
Sánchez, que no havia fet 
una comanda molt gran 
per a aquesta diada, estava 
contenta de com anava el 
dia. “Al matí ha anat molt 
bé, pensava que no faria 
res i déu n’hi do al final el 
que ha sortit, hem treba-
llat força”. Tot i això reco-
neixia que la jornada del 
23 d’abril havia sigut molt 
millor i també diferent. 
“Vam haver de fer mol-
tes entregues a domicili, 
sempre amb molta cura i 
mesures higièniques i no 
donàvem l’abast”. Aquest 
Sant Jordi d’estiu, però, 
també l’ha viscut amb 
optimisme. “És una injec-
ció pels dies tan durs que 
estem passant”.

a moltes altres poblacions. A 
Santa Maria de Palautordera,  
el Sant Jordi vas ser ensopit. 
Massa calor, poques vendes 
i només dues parades de lli-
bres i una de roses al centre 
urbà. “Si no fos perquè els 
llibres ja els teníem, no ens 
sortia a compte”, explicava 
la venedora d’un estanc. 
L’animació a la jornada la 
van posar dos personatges 
vestits de Sant Jordi i el drac 
que es van passejar durant la 
tarda per diversos punts del 
nucli urbà. “Estem buscant 
la princesa. Ja ens avisareu si 
la veieu!”, demanava el cava-
ller pel carrer Major. Alguns 
veïns se’ls miraven incrèduls. 
“No em pensava que avui era 
Sant Jordi”, va respondre un 
nen.

El Dia del Llibre i de la Rosa se celebra a la comarca bàsicament a les llibreries, amb poques 
activitats, molta calor i totes les mesures d’higiene necessàries per la pandèmia
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En primer terme, Antonio García Oliver, en la presentació del llibre dimecres a la Torreta

La Roca del Vallès

Eudald Clascà

El llibre de l’obra guanya-
dora de la darrera edició del 
Premi Romà Planas i Miró 
de memorials populars, 
Tocar Madera, es va presen-
tar dimecres al vespre a Can 
Tàpies, a la Torreta. La d’en-
guany és una edició molt 
especial per a la Roca, ja 
que el guanyador, Antonio 
García i Oliver, és veí del 
barri de la Torreta i és la pri-
mera persona del municipi 
que guanya el premi d’ençà 
de la seva primera edició 
l’any 1998.

Tocar madera és un llibre 
autobiogràfic que narra la 
història de l’autor i la seva 
família, que van emigrar des 
de Somontín, un petit poble 
d’Almeria, fins a Catalunya 
per intentar trobar una vida 
millor. Primer van arribar 
a Ribes de Freser (el Ripo-
llès), després van estar a 
Granollers i finalment es 
van instal·lar a la Torreta, 
on actualment encara resi-
deix. 

L’obra és considerada 
com una descripció preci-

sa i reflexiva, que deixa el 
testimoni de les persones 
humils en l’època de la post-
guerra, aconseguint mos-
trar d’aquesta manera un 

retrat de la societat d’aquell 
temps. L’autor relata un 
recorregut ple d’emocions, 
començant pel dolor i el 
patiment que pateixen per 

la mort del seu pare quan ell 
encara era un nen. L’enyo-
rança també és un dels 
sentiments més notoris del 
llibre; primerament per dei-

xar Somontín, la terra que el 
va veure néixer i, posterior-
ment, Ribes de Freser, poble 
que l’autor defineix com “la 
seva segona casa” i lloc que 
el va veure créixer i on va 
fer els seus primers passos 
com a fuster.

Durant tot l’acte, conduït 
per la regidora de Cultura i 
Festes Populars, Laura Álva-
rez, es va respirar un aire 
d’emotivitat. Antonio García 
és una persona molt estima-

da al barri. A la Torreta es va 
forjar un nom com a fuster; 
allà també hi van créixer les 
seves filles i, a més, també 
va ser president del Casal 
d’Avis durant quatre anys. 
Precisament, la seva filla 
Mari Àngels García va fer 
el parlament més emotiu de 
la tarda. Ella també va ser 
qui va acompanyar García a 
recollir el premi el passat 23 
de novembre. Va parlar de 
tot el que representa aquest 
llibre pel seu pare, però 
sobretot per la seva família 
i tota la gent que en algun 
moment han volgut conèixer 
la seva història.

El llibre narra la 
història de l’autor 
i la seva família, 

que van emigrar a 
Catalunya

Jesús Pacheco, de Sant Celoni, publica ‘El Danubi també passa per Praga’

Novel·la com a trencaclosques
A

IT
A

N
A

 S
U

C
H

Jesús Pacheco, el novembre de 2018, quan va rebre el premi d’Òmnium Cultural del Vallès Oriental, a Sant Celoni

Sant Celoni

T.T.

El Danubi també passa per 
Praga, l’obra guanyadora 
del Premi de Novel·la Josep 
Saperas 2018 d’Òmnium 
Cultural, va arribar a les lli-
breries aquest dijous, coin-
cidint amb el Dia del Llibre 
i de la Rosa. El cinquè llibre 
publicat per Jesús Pacheco 
(Gualba, 1964), ha estat 
publicat sota el segell de 
l’Editorial Tushita, de Sant 
Celoni, poble en què viu 
l’autor. 

La novel·la va guanyar el 
premi per unanimitat del 
jurat, presidit per Isabel-
Clara Simó i format per Mar-
ta Tàpias, Ivonne Griley i 
Martí Monclús. La desapare-
guda escriptora havia escrit 
que l’obra era d’una gran 
originalitat. “És la novel-
la de la novel·la. Diàlegs 
àgils. Un pòsit cultural molt 
remarcable. Representa una 
nova generació de novel-
listes. M’ha entusiasmat”.

El Danubi també passa per 
Praga s’estructura en dues 
parts diferenciades, explica 

l’autor. “En la primera es 
mostra com es fa la novel·la 
en sí mateixa, amb sis o set 
narradors que se superpo-
sen i es van eliminant l’un a 
l’altre per veure qui explica 
millor la història”. Aques-
ta història fa referència a  

diversos fets de la 2a Guerra 
Mundial però també de l’ac-
tualitat. És una obra, explica 
Pacheco, “que comença com 
si fos una novel·la tradicio-
nal però que es va desfent, 
i va donant pistes de com 
acaben els personatges”.  

L’autor la defineix com un 
trencaclosques, perquè es va 
construint al mateix temps 
que es va llegint. Quan va 
guanyar el premi, els mem-
bres del jurat també la van 
definir com a “trencadora” i 
“una novel·la de la novel·la”.

Aquest és el cinquè llibre 
publicat per Pacheco, que 
ha guanyat diversos premis 
literaris i és autor també 
dels llibres de contes Tots 
els àngels del món (1996) i 
Anomeneu-lo amor (1998), 
el llibre de microrelats Fic-
cionaris (2001) i el llibre de 
poesia L’ordre del foc (2016). 
Durant el 2012 va fer el bloc 
cultural Elogi de l’escorpí, 

que al final va esborrar com-
pletament, a propòsit. “És 
una mena de revenja contra 
l’estat de la cultura”, afirma. 
“I aquest últim llibre no dei-
xa de ser una mena d’assaig 
solapat sobre la cultura i la 
vida actual”, afegeix. 

Pacheco és Llicenciat en 
Filologia Catalana i Castella-
na i treballa de constructor 
especialitzat en restauració i 
reformes. Durant molts anys 
va ser conductor de tertúlies 
literàries i cinèfiles per a 
diverses entitats i associa-
cions. Actualment també és 
articulista a Nació Digital.

L’obra va 
guanyar el Premi 
de Novel·la Josep 

Sapera 2018 
d’Òmnium

El premiat més nostrat
Antonio García, de la Torreta i autor de ‘Tocar madera’, és el primer veí de la Roca que guanya 
el Premi Romà Planas i Miró de memorials populars
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D’esquerra a dreta, Carla Xavier, que porta la llibreria, Josep Monfort, president de la Fundació, i el pare Rodolf Puidollers, un dels fundadors de la llibreria

La llibreria Santa Anna celebra 
40 anys de servei a Granollers
L’establiment religiós, als baixos de la Capella de Santa Anna, és un referent al Vallès
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Dijous a la tarda, la llibreria va muntar una parada al carrer amb motiu del Sant Jordi d’estiu

Una imatge antiga de la capella de Santa Anna

Granollers

Teresa Terradas

La llibreria Santa Anna de 
Granollers acumula ja 40 
anys d’història, que des de 
dilluns que ve i al llarg d’un 
any seran festejats i recor-
dats amb diferents actes. 
L’aniversari de l’establiment 
coincideix també amb la 
benedicció de la renovació 
de la capella de Santa Anna, 
que va anar a càrrec de Mon-
senyor Ramon Daumal, bisbe 
auxiliar de Barcelona, la vigí-
lia de Sant Jordi de 1981.

La llibreria va obrir aquest 
mateix any als baixos de la 
mateixa capella, després 
que un grup de persones 
proposessin  a mossèn Blai 
Blanquer i Cutrina, rector de 
la parròquia de Sant Esteve, 
la idea d’obrir una llibreria 
religiosa. El projecte va tirar 
endavant i l’any 2003, quan 
mossèn Francesc Pardo era 
rector de la parròquia de 
Sant Esteve, es va constituir 
com a Fundació Privada de la 
parròquia de Sant Esteve de 
Granollers, que es va fer càr-
rec de la gestió de la llibre-
ria, segons explica mossèn 
Josep Monfort, president de 
la Fundació Llibreria Santa 
Anna.

L’objecte i la finalitat de la 
Fundació és ajudar les parrò-
quies a divulgar la doctrina 
cristiana i els seus valors, 
especialment per mitjà de 
l’edició, venda de llibres 
i de mitjans audiovisuals, 
així com la venda d’imatges 
i productes religiosos que 
siguin un referent a les llars, 
en l’àmbit de la ciutat de 

l’article “Sobre el portal de 
Caldes” del full informatiu 
del 30 de juliol de 1989, “la 
devoció i la festa popular es 
devien mantenir al llarg dels 
anys, ja que les notes dels 
fulls parroquials de comen-
çament de segle expliquen 
que la vigília de la festa, la 
comunitat de preveres hi 
cantava Vespres i Completes, 
s’hi celebraven misses des de 
molt matí del dia de la festa, 
i a les 9, un ofici solemne 
amb música, orquestra o can-
tada per Rvda Comunitat”. 

Les destruccions de la pas-
sada guerra van afectar tam-
bé els signes religiosos de 
l’edifici. El dia de Santa Anna 
de 1940 es va beneir la cam-
pana del campanaret, que 
es diu Rosó. L’endemà es va 
beneir una imatge nova, que 
va ser traslladada en proces-
só fins a la capella on es va 
celebrar una missa solemne 
amb orquestra. Hi ha cons-
tància escrita de la celebració 
de l’ofici solemne o missa 
resada per Santa Anna a la 
capella fins 1966.

El 1980, l’arquitecte gra-
nollerí Josep Maria Botey va 
dirigir la restauració de l’edi-
fici. La tasca la van fer veïns 
i amics encapçalats pel grup 
de renovació. En aquesta 
època es va recuperar i es va 
restaurar una imatge antiga 
de Santa Anna de les que 

Granollers i de la seva zona 
d’influència cultural i comer-
cial.

UNA CAPELLA HISTÒRICA

La capella dedicada a Santa 
Anna es va construir l’any 
1563, a la part de ponent de 
la muralla que circumval·lava 
la ciutat, damunt del portal 
de Caldes. Allà es va comen-
çar a celebrar missa el seu 
dia, el 26 de juliol de 1578. 

La construcció de la caser-
na militar el 1852 va provo-
car la demolició del portal 
i de tot aquest costat de la 
muralla. Ara ha fet 125 anys 
que el bisbe Pantaleoni va 
consagrar la capella actual, 
construïda al costat mateix 
de la primitiva. Segons 

Tret de sortida 
amb Tomàs 
Molina
EL 9 NOU

Aquest dilluns comen-
çaran oficialment els 
actes d’aniversari de la 
llibreria. A les 8 del ves-
pre es farà una missa a la 
parròquia de Sant Esteve 
per a tots els voluntaris i 
col·laboradors difunts de 
la Llibreria Santa Anna. 
A les 9 del vespre es pre-
sentarà el llibre Esperança 
després de la Covid-19, a la 
terrassa de la parròquia de 
Sant Esteve. Tomàs Moli-
na, presentador de TV3 
i  coautor del llibre, en 
signarà exemplars. L’acte 
acabarà amb un còctel-
concert a càrrec de Dani 
Casas Mendikoa, tenor, 
i Ignasi Prunés de Riba, 
pianista.

portaven les Administrado-
res del dia de la festa.

El 1989, el pare Rodolf 
Puigdollers va beneir davant 
de la capella la campana que 
uns veïns van dedicar a Santa 
Anna perquè recordés la tra-
dició més de quatre vegades 
centenària i amb el so dels 
seus 340 quilos de bronze, 
fes vibrar des del campanar 
de Sant Esteve “el veïnat de 
Santa Anna i tots els homes 
de bona voluntat amb batecs 
de fraternal harmonia”.
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Jordi Pagès exposa a la llibreria Calders 
de Barcelona
Barcelona Jordi Pagès presenta aquests dies a la 
llibreria Calders de Barcelona “Blau Blava”, una 
exposició de 15 pintures (acrílic, llapis d’oli i colla-
ge sobre tela) fetes a finals del 2019 i principis del 
2020. Les pintures, quatre acrílics i 11 quadres de 

tècnica mixta, s’inspiren en la poesia de tres poe-
tesses vinculades a Cadaqués: Clementina Arde-
riu, Rosa Leveroni i Quima Jaume. Els seus textos 
han estat recollits en una antologia, Tres poetes 
de Cadaqués, feta per Rosa Ardid i Caterina Riba, 
i editada per Llibres del Segle, amb il·lustracions 
fetes per l’artista granollerí. “La lectura dels seus 

poemes m’ha captivat i he traspassat el seu fons 
poètic a la tela, procurant pintar l’embriaguesa 
del blau mar de Cadaqués i l’atracció fosca de les 
pedres del cap de Creus. En la inauguració que es 
va fer dijous passat al vespre hi va participar la 
cantautora i poetessa granollerina Ivette Nadal, 
juntament amb Caïm Riba.

Montmeló / Mollet del V.

EL 9 NOU

El treball de recerca sobre 
l’església de Santa Maria de 
Montmeló de dos estudiants 
de Batxillerat de l’Escola 
Sant Gervasi de Mollet ha 
estat guardonat amb el segon 
premi en la modalitat de 
Belles Arts dels Premis UB-
Santander. El certamen ha 
estat organitzat per primera 
vegada per la Universitat de 
Barcelona amb l’objectiu de 
premiar els millors treballs 
de recerca dels estudiants 
de Batxillerat i reconèixer la 
seva tasca investigadora.

 Els germans Laura i Pau 
Vílchez Navas van començar 
el treball el mes de desembre 
de l’any 2018, guiats pel seu 
tutor, Marc Mas Carrera. Des 
d’un principi, tots tres teni-
en clar que volien tractar el 
tema de l’art romànic català. 
Després de valorar diferents 
possibilitats, finalment es 
van decidir indagar en el 
potencial que van veure en 
les pintures de l’absis de l’es-
glésia de Montmeló. 

En el treball, titulat Vestigis 
d’un art perdut, els dos estu-
diants presenten un exhaus-
tiu estudi comparatiu, de 
forma multidisciplinària, de 

l’església de Santa Maria amb 
la totalitat de l’art romànic 
català, tant artísticament com 
iconogràficament. Juntament 
amb l’edició en paper del tre-
ball, també han realitzat una 
maqueta i dues aplicacions 
per a mòbil.

Després de dos anys de 
feina, els germans Vílchez 
Navas van presentar el treball 
a l’institut i van obtenir una 
qualificació de 10. Davant la 
qualitat del treball, el centre 
va decidir presentar-lo als 
Premis UB-Santander. A cau-
sa de la situació sanitària per 
la Covid-19 no es va poder fer 
l’entrega de premis.

A l’esquerra, els germans Laura i Pau Vílchez Navas. A la dreta, la portada del treball

Premiat un treball de recerca 
sobre l’església de Montmeló
Els autors són dos alumnes de Batxillerat del Sant Gervasi

Mollet anul·la 
les activitats 
culturals a 
l’espai públic

Mollet del Vallès

EL 9 NOU

L’Ajuntament de Mollet del 
Vallès ha decidit suspendre 
totes les activitats culturals 
previstes a l’espai públic. Ho 
fan, segons informa l’Ajun-
tament en un comunicat, 
“com a mesura de prudència 
per evitar aglomeracions” i 
“davant la situació d’incer-
tesa per l’aparició de nous 
brots de coronavirus en 
poblacions catalanes i, espe-
cialment, de l’àrea metropo-
litana”.

En el mateix comunicat, 
el consistori informa que sí 
que es mantenen “les acti-
vitats programades a la ter-
rassa del Museu Municipal 
Joan Abelló, un espai on és 
més factible aplicar totes les 
mesures de seguretat esta-
blertes”.

Després de prendre aques-
ta decisió, l’Ajuntament de 
Mollet contactarà “amb totes 
aquelles entitats de la ciutat 
que tenien previst organitzar 
durant el que queda de juliol 
i l’agost activitats a l’espai 
públic per informar-les”.

Fa unes setmanes, el con-
sistori ja havia anunciat la 
suspensió de la festa major 
de les colles de Morats i 
Torrats i altres grans esdeve-
niments culturals a la ciutat 
com la Mostra de Titelles 
o la Fira d’Artesans que se 
celebra cada any el mes de 
setembre.

Sant Feliu 
programa tres 
concerts d’estiu
Sant Feliu de Codines

Tot i la impossibilitat de 
poder programar el sisè Cicle 
Musical de Sant Feliu de 
Codines a causa de la crisi 
sanitària, la regidoria de 
Cultura de l’Ajuntament ha 
programat tres concerts per 
aquest estiu al Centre Cívic 
La Fonteta. El primer serà 
aquest diumenge a les 7 de 
la tarda. Sota el títol La llum 
del Barroc actuaran Adriana 
Alcaide, violí barroc, i Lluís 
Solé, clavicèmbal. La sego-
na actuació, Concierto de 
Aranjuez, serà el 31 de juliol 
amb Manel Sánchez, a la gui-
tarra, i Jordi Masó, al piano. 
El tercer concert serà Cartes 
de Beethoven. Un apropament 
al Beethoven més íntim, amb 
Guillem Martí, piano; Gio-
vanni Giri, violí; Jordi Roca, 
viola, i Romain Boyer, violon-
cel. L’aforament serà limitat 
i les entrades es vendran en 
línia a través d’una platafor-
ma. D’altra banda, del 6 al 27 
d’agost hi haurà cinema a la 
fresca al pati de Can Xifreda, 
a les 10 del vespre.

Joel Minguet 
presenta l’espectacle 
‘Lorca’ a l’Alhambra 
de la Garriga

La Garriga

Joel Minguet presenta 
aquest dissabte a 2/4 de 10 
del vespre al Cinema Alham-
bra de la Garriga l’espectacle 
Lorca, amb dramatúrgia i 
música seva. L’actor condu-
eix els espectadors per la 
joventut de Federico García 
Lorca.
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Alleuja la teva ansietat
Granollers La plaça dels Recanvis de la Fàbrica Roca 
Umbert de Granollers va acollir dijous passat el doble recital, 
un de tarda i l’altre a la nit, del conjunt vocal osonenc The 
Sey Sisters, com a plat fort del cicle Obert x Vacances d’en-
guany. Les tres germanes, amb l’essencial acompanyament 
d’Albert Bartolomé al teclat i saxo, van oferir un consistent 
ventall de sonoritats —gòspel, soul i música tradicional afri-

cana— dins d’un repertori composat per la majoria del tema-
ri inclòs en el seu últim disc Rise, més un parell de rescats 
del debut Let Freedom Ring. Reinterpretant al gran Marvin 
Gaye, citant a les poetesses Emily Dickinson i Maya Angelou, 
recordant la pel·lícula Detroit o reivindicant la seva condició 
de “dones, catalanes i negres” per arrodonir una vital pro-
posta que va satisfer àmpliament als gairebé 300 assistents a 
aquests concerts. X.G.G.
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Última visita guiada 
a l’exposició d’Efraïm 
Rodríguez al Museu 
de Granollers

Granollers

Aquest diumenge a les 12 del 
migdia tindrà lloc la darrera 
visita comentada a l’exposició 
“Objectes personals. Efraïm 
Rodríguez”, al Museu de 
Granollers. La visita anirà a 
càrrec de Bàrbara Partegàs, 
educadora en art. En aquesta 
mostra, l’artista granollerí 
convida, a partir d’una vintena 
d’escultures a mida natural, a 
transitar per un bosc personal 
de figures construïdes a partir 
de fragments, de parts que, 
unides, creen noves identitats. 
Al mateix temps posen de 
manifest la sensació que els 
humans “no som éssers sen-
cers”. La visita dura mitja hora 
i té un aforament limitat per 
motius de seguretat.

Cap de setmana 
d’activitats a 
Can Balmes, a 
Palautordera

Santa Maria de P.

Can Balmes de Santa Maria 
de Palautordera acollirà 
aquest cap de setmana qua-
tre espectacles, tots amb afo-
rament limitat i amb reserva 
prèvia. Aquest divendres a 
les 8 del vespre serà el torn 
de la proposta interactiva 
2x2 Impro amb 4 ovaris. Dis-
sabte a les 5 de la tarda hi 
haurà circ i a les 9 del vespre, 
música. Actuaran Tijashi, 
amb el seu rock experimen-
tal, i Somebody (indie lo-fi).  
En aquest darrer concert 
hi haurà taquilla inversa i 
l’aforament està limitat a 50 
persones. La programació es 
completarà amb l’actuació de 
Clara Poch i Marçal Calvet. 
La companyia ha anunciat 
que donarà el 100% de la 
taquilla al projecte cultural 
de Can Balmes.

S’excava el forn de 
Can Terrers
La Garriga

L’Ajuntament de la Garri-
ga ha començat la darrera 
actuació arqueològica per 
continuar documentant 
Can Terrers. Els treballs al 
forn serviran per esbrinar 
fins quan es va utilitzar el 
forn i per intentar trobar-
hi restes de la graella del 
segle XVIII. L’excavació 
també permetrà tenir més 
informació sobre com 
s’utilitzava per elaborar 
material d’obra per a la 
masia de Can Terrers. Un 
cop acabi l’actuació es res-
taurarà l’espai com a punt 
d’interès patrimonial.
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Liant la troca 
presenta ‘Desfasats’ a 
Roca Umbert
Granollers

La companyia de dansa 
integrada Liant la troca, 
de Granollers, va presen-
tar divendres l’espectacle 
Desfasats, a la nau Dents 
de Serra. “Avui, aquí i ara, 
disparem el moment de 
retrobar-nos i fer la nostra 
revolució”, comenten. “Ens 
diuen els desfasats pel 
temps que corre i s’atura. 
Tenim temps per a tot i per 
a res. Sumem els minuts, 
les hores, els dies, els amics, 
els oblits, els amants, els 
covards, els perduts, els 
estirats, els valents i els 
comiats; i molt o poc fem un 
compte enrere”, diuen.
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Representants de l’Ajuntament i de les diferents entitats que han impulsat ‘(Parèntesi)’, dilluns a la tarda durant l’acte de presentació a Roca Umbert.

“No permetrem que la 
pandèmia aturi la cultura”
Granollers presenta ‘(Parèntesi)’, un programa de km 0 per reactivar el sector cultural

Granollers

Oriol Serra

Sobreposar-se a la pandèmia 
a través de la cultura i alhora 
reactivar un dels sectors més 
perjudicats per la coronacri-
si. Amb aquest doble objec-
tiu, les entitats que habi-
tualment participen en la 
festa major de Blancs i Blaus 
de Granollers han sumat 
esforços per donar forma a 
(Parèntesi), una programació 
cultural de km 0 que tindrà 
lloc del 24 al 30 d’agost, co-
incidint amb els dies en què 
s’hauria d’haver celebrat la 
pròpia festa major.

Dilluns a la tarda es va 
presentar a Roca Umbert 
amb la presència d’autori-
tats locals i representants 
de Blancs, Blaus, Diables, 

Drac de Granollers, Amics 
dels Gegants i Capgrossos, 
Esbart Dansaire, Olla dels 
Pobres, Agrupació Sardanista 
de Granollers, Passaltpas i 
Xics. “És una programació 
amb mirada local que vol 
donar impuls a la cultura en 
aquests moments difícils”, va 
destacar la regidora de Cul-
tura, Maria Villegas. “També 
deixem clar des del mateix 
títol que la festa major no 
s’ha acabat, que la tornarem 
a celebrar i que aquest any 
simplement fem un parèn-
tesi motivat per les circums-
tàncies”.

(Parèntesi) donarà el tret 
de sortida el 24 d’agost amb 
un tastet de música infantil 
al parc de Ponent i un con-
cert de la Banda d’en Vinaixa 
a Roca Umbert. L’endemà, 

l’speaker habitual de la festa 
major, Pep Callau, oferirà 
un espectacle ambulant 
sobre rodes i el parc Torras 
Villà acollirà una funció de 

circ amb Zampone Brass. El 
mateix dia, el duet Tecum 
Terra oferirà una actuació 
de música tradicional i dan-
sa contemporània a Roca 
Umbert.

El dimecres 26, les Dames 
de Foc presentaran el seu 

nou espectacle al parc Torras 
Villà i Roca Umbert acollirà 
una sessió de danses medi-
terrànies. El dijous 27, Amics 
dels Gegants i Capgrossos 
presentarà a Roca Umbert 
l’espectacle Electrogralles, 
que aproxima el so tradici-
onal de la gralla als gèneres 
musicals contemporanis, i 
els Diables pronunciaran els 
seus tradicionals Versots al 
Parc Firal.

El divendres 28 tindrà com 
a protagonistes les sardanes 
i la música tradicional de la 
banda Aires del Montseny i 
del grup de gralles Els Rajo-
lers, a més de la carretillada 
que els Diables encendran al 
Parc Firal. L’endemà, el parc 
de Ponent acollirà un concert 
de l’Orquestra Selvatana i 
Roca Umbert una sessió de 

ball tradicional amb Amics 
dels Gegants i Capgrossos. 
(Parèntesi) finalitzarà el dia 
30 amb la representació tea-
tral La del manojo de rosas, 
de la companyia Milnotes, al 
Teatre Auditori, i una canta-
da d’havaneres a càrrec del 
grup Barcarola al parc Torras 
Villà.

Totes les activitats es 
duran a terme amb afora-
ment limitat i seguint totes 
les normes i recomanacions 
de seguretat. Per tal d’acce-
dir-hi, caldrà inscriure’s prè-
viament a través dels canals 
habituals de l’Ajuntament. 
Durant l’acte de presentació, 
els representats de les dife-
rents entitats van explicar les 
seves respectives propostes 
i van adreçar diversos mis-
satges reivindicant el paper 
de la cultura en moments de 
crisi com el present.

“La finalitat de tots els que 
som avui aquí és treballar 
perquè no s’aturi el sector 
cultural”, va proclamar Estel 
Armengol, de l’associació 
Passaltpas. “Passi el que 
passi, no permetrem que la 
pandèmia aturi la cultura”, 
va concloure.

Un mocador 
conjunt com a 
símbol d’unitat
O.S.

Un dels trets distintius 
de (Parèntesi) serà el 
mocador commemoratiu 
que es posarà a la venda 
en diverses botigues de 
Granollers, fet a imatge 
dels tradicionals mocadors 
de Blancs i Blaus però amb 
un disseny on seran repre-
sentades totes les entitats 
organitzadores per tal de 
simbolitzar la unitat del 
teixit associatiu i del sec-
tor cultural davant la crisi 
derivada de la Covid-19. 
Els mocadors es podran 
adquirir durant els dies de 
la programació i l’import 
que es recapti amb la seva 
venda es destinarà als 
afectats per la pandèmia.

La festa major televisada de 
Bigues bat rècords d’audiència
Bigues i Riells

EL 9 NOU

Les dades de les audiències 
de la festa major de Bigues, 
que Vallès Oriental Televisió 
ha fet arribar a l’Ajunta-
ment, evidencien un èxit 
rotund de la programació 
televisada. Els actes han 
tingut 2.000, 7.000 i fins a 
9.000 espectadors, xifres 
que en molts casos superen 
la forquilla d’entre 4.000 i 
7.000 que té l’Informatiu, el 
programa més vist de la cade-

na al municipi. Judit Canal, 
regidora de Cultura, ha valo-
rat les dades molt positiva-
ment: “Estem molt contents 
d’aquestes audiències. Cal 
interpretar aquestes dades 
com la participació dels veïns 
i veïnes a la festa major.”

Canal també creu que la 
pensada de retransmetre 
els actes per VOTV ha estat 
un encert: “Ha estat el més 
adient per arribar a totes les 
cases i no deixar ningú enre-
re, les dades recolzen aques-
ta idea”.

Tots els actes estaran delimitats per controlar l’aforament

La festa major de Marata serà en 
petit format i amb reserva prèvia

Bigues i Riells

EL 9 NOU

A la festa major de Marata, 
que tindrà lloc entre aquest 
divendres i diumenge, no hi 
haurà actes oberts i tots els 
espais estaran delimitats per 
controlar l’aforament. Així, 
s’han programat set activitats 
on només s’hi pot assistir 
amb reserva prèvia confir-

mada. Per reservar entrades 
cal trucar al 938 496 640 o 
escriure al correu ccmarata@
gmail.com. Serà obligatori 
l’ús de mascareta en tot mo-
ment i mantenir sempre que 
sigui possible la distància de 
seguretat sanitària. El servei 
de begudes i patates es farà 
en envasos individuals i a 
la barra no es donarà canvi. 
També hi haurà dispensadors 

de gel hidroalcohòlic.
El programa comença 

aquest divendres a 2/4 de 10 
del vespre amb un espectacle 
de circ i seguirà dissabte amb 
la cursa de relleus, esmor-
zar popular, jocs infantils 
de cucanya i correaigua i 
concert amb Pep Gimeno, el 
Botifarra. Diumenge hi hau-
rà missa, ball de l’Espolsada i 
havaneres amb rom cremat.

La programació 
tindrà lloc del 24 
al 30 d’agost en 
diferents punts 

de la ciutat
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Manuela Moreno, al despatx de direcció que ha ocupat durant més de dues dècades. La docent continuarà vinculada a l’escola com a voluntària

Manuela Moreno tanca 24 anys com a directora de l’escola Simeó Rabasa de Martorelles, 
al llarg de la qual ha estat testimoni directe de la transformació de l’ensenyament

Adéu a les aules

Martorelles

R.S.

Aquest dijous va ser un dia 
molt especial per a Manu-
ela Moreno: la que ha estat 
directora de l’escola Simeó 
Rabasa de Martorelles 
durant els últims 24 anys 
va passar pel centre a reco-
llir les seves coses abans de 

marxar de vacances. Tornarà 
al setembre, però ja com a 
mestra i només fins el 29 de 
desembre, quan complirà 60 
anys i amb la prejubilació 
s’acomiadarà de la docèn-
cia professional. Són dies 
d’emocions intenses. “Em 
sento molt satisfeta per 
la feina feta i l’escola que 
deixo i també trista”, admet 

Moreno, que en les últimes 
setmanes ha estat treballant 
en el relleu amb la seva suc-
cessora, Desirée Jaria.

Manuela Moreno viu a 
Montcada i Reixac i va arri-
bar a l’escola Simeó Rabasa 
el 1987. Dos anys després va 
esdevenir cap d’estudis fins 
el 1996, en què va agafar la 
direcció de forma inespe-

rada. “Soc mestra vocacio-
nal i directora accidental”, 
assegura. En aquestes més 
de dues dècades, l’escola de 
Martorelles ha canviat molt, 
al ritme que ho ha fet l’ense-
nyament en general. “L’equip 
ha estat fabulós i junts hem 
pogut tirar endavant un 
projecte d’escola molt conso-
lidat, amb el teatre, la incor-

poració de la tecnologia, els 
projectes de biodiversitat i 
Escola Nova 21, etc.”, explica 
i detalla com s’ha transfor-
mat la docència des que va 
començar. “Abans era el 
llibre el que manava: estudi-
àvem, vomitàvem i prou. I el 
professor era un interlocutor 
que recitava la lliçó. Ara el 

mestre és un guia que ajuda 
a crear aprenentatge a partir 
del que els alumnes volen 
fer. És clar, ara és molt més 
difícil fer de mestre perquè 
abans el llibre de text t’ho 
donava tot, però també és 
més ric i els alumnes s’ho 
passen molt millor”.

Manuela Moreno no sabria 
triar els millors moments 
d’aquests 24 anys. “El més 
bonic d’aquesta feina és 
que cada dia és una sorpre-
sa, vas sumant i creixent”, 
diu, però no dubta a l’hora 
d’assenyalar els pitjors: “El 
confinament és de les coses 
més dures que hem viscut, 
creant una cosa en línia que 
no existia, reinventant-nos...
ha estat molt estressant. No 
m’esperava un final de càrrec 
com aquest”, assegura.

Quan acabi el seu període 
en actiu, a finals d’aquest 
any, Moreno continuarà 
donant un cop de mà a l’es-
cola des del voluntariat. “El 
lligam amb l’escola Simeó 
Rabasa el tindré sempre”, 
conclou.

Moreno va 
arribar a l’escola 

el 1987 i va 
agafar la direcció 

el 1996

L’Ajuntament ha pres la decisió arran de l’evolució de la pandèmia

La Garriga només farà actes de 
festa major al Teatre El Patronat

La Garriga

EL 9 NOU

La Garriga ha suspès tots 
els actes de festa major que 
tenia previst dur a terme 
excepte aquells que estan 
programats al Teatre El 
Patronat. Així ho ha anunciat 
l’Ajuntament en un comu-
nicat on justifica la mesura 
arran de l’evolució de la 
Covid-19.

“Davant les últimes infor-
macions de la Generalitat 
sobre l’evolució de la pandè-
mia i dels procediments i cri-
teris per a activitats culturals 
amb caràcter d’excepcionali-
tat facilitats per PROCICAT, 
considerem que com a con-
sistori hem de prendre les 
mesures necessàries per tal 

d’evitar-ne l’expansió”, apun-
ta el comunicat emès aquest 
dimecres pel consistori.

“Treballàvem en una pro-
posta alternativa a la festa 
major amb esdeveniments 
en espais oberts amb con-
trol d’aforament”, afegeix 
el document. “Com que 
entenem que la festa major 
és una festa per a totes les 
persones del municipi i que 
les activitats que s’hi fan 
generen un efecte crida que 
volem evitar, hem decidit 
mantenir, únicament, aquells 
esdeveniments que es pro-
gramaran al Teatre de la Gar-
riga El Patronat”.

Tant la programació com la 
reserva de localitats per als 
actes que tindran lloc al tea-
tre estaran disponibles a par-

tir de dilluns vinent a través 
de les pàgines web de l’Ajun-
tament i del propi teatre.

“Des de l’Ajuntament 
volem agrair a totes aquelles 
entitats, persones a títol 
individual i a les tècniques 
municipals tota la feina que 
van fer en el seu moment 
pensant en una festa major 
que aquest any no podrem 
viure però esperem poder 
fer l’any vinent”, afegeix el 
comunicat. “Hem decidit no 
suspendre els actes culturals 
del poble perquè volem i ens 
sentim obligats a defensar la 
cultura i fer-la possible. Ho 
farem sempre en un espai 
segur i de manera que es 
puguin garantir les mesures 
de seguretat i higiene perti-
nents”, conclou.

Parets del Vallès

EL 9 NOU

Parets del Vallès celebrarà 
aquest cap de setmana Sin-
tonitza’t, la Festa Major de 
la represa, el nom que pren 
el nou programa alternatiu 
de la festa major d’estiu. 
Enguany, aquesta festa esta-
va protagonitzada per l’emis-
sora de ràdio municipal RAP 
107 que commemora el seu 
40è aniversari. En aquest 
sentit, Sintonitza’t ret home-
natge a l’emissora local i els 
espectacles dels dies 24, 25, 
26 i 27 de juliol es podran 
escoltar en directe a RAP 
107 sintonitzant l’FM 107.2, 
i seran presentats pels locu-
tors de l’emissora, Rosa Díaz 
i Carles Font.

Els espectacles que es 
retransmetran són Escòcia, 

amb l’humorista Xabi Fran-
quesa, aquest divendres a 
les 10 del vespre. És un xou 
familiar sobre la lluita d’un 
home entre la joventut i 
la maduresa. Dissabte a la 
mateixa hora serà el torn de 
l’Orquestra La Principal de la 
Bisbal, que torna a Parets per 
oferir un concert que promet 
ser memorable. Diumenge, 
també a les 10, es reviurà el 
concert dels llegendaris Dire 
Straits a càrrec de la banda 
tribut Alchemy Project. Com 
a colofó, el dilluns es podrà 
escoltar l’Orquestra Inter-
nacional Maravella. Tots els 
espectacles tindran un afo-
rament limitat i prèviament 
s’ha de recollir l’entrada 
gratuïta. 

Sintonitza’t tindrà un pro-
tocol d’actuació per una festa 
lliure de violències.

Parets sintonitza la festa 
major de la represa durant 
tot el cap de setmana
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QÜESTIONARI A ANDREU ALOY, DIRECTOR GENERAL ADJUNT DE L’HOSPITAL DE GRANOLLERS

Una vida en bata blanca

EL 9 NOU

Andreu Aloy té 60 anys, va néixer a 
Barcelona i viu a Calella. És casat i té tres 
fills, és especialista en medicina interna i 
té un mestratge en Qualitat Assistencial. 

Va treballar sis anys com a cap d’urgències 
i emergències en un altre centre i en fa 
14 que va arribar a l’Hospital General de 
Granollers per incorporar-se a l’àrea de 
direcció de qualitat. Actualment exerceix 
el càrrec de director general adjunt de la 
institució.
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Granollers

EL 9 NOU

Addicte a les xarxes soci-
als?

A cap
Una pel·lícula. 
Atrapat en el temps (El dia 

de la marmota).
Un llibre. 
Jo,  Júlia, de Santiago Pos-

teguillo.
Un restaurant de la 

comarca. 
La Fonda Europa.
Li agrada cuinar? 
Sí.
Un plat. 
La paella (de tots tipus).
Una beguda. 
Una cervesa gelada.
On ha passat les últimes 

vacances? 
A Nova York.
Té previst fer algun viat-

ge? A on? 
Sí, amb la caravana a la 

Costa Brava.
Un lloc o un racó on per-

dre’s de la comarca, que no 
sigui el Montseny. 

Al Balneari Blancafort de 
la Garriga

I de Catalunya? 
A qualsevol indret del Piri-

neu.
I del món? 
A qualsevol indret de 

França.
Un lloc on no portaria mai 

ningú? 
Val la pena conèixer tot el 

món.
Amb quin alcalde de la 

comarca aniria a sopar? 
Amb el de Granollers.
Última obra de teatre que 

ha vist. On? 
Escape room, d’en Joel 

Joan.
L’última pel·lícula que ha 

vist al cinema? 
Parásitos.
Un programa o sèrie de 

TV.
Sempre, Plats bruts de 

TV3.
I de la ràdio? 
Versió RAC1, d’en Toni 

Clapés.
Amb qui es faria una sel-
fie?

Amb tota la família.
Un lloc per viure.
Calella.
Coneix algun grup de 

música de la comarca? 
Els Catarres.
Ha votat en les últimes 

eleccions? 
Sí.
A qui (si ho vol dir)? 
Sempre progressista.
Quin és l’últim regal que 

li han fet? 
Un quadre manga dibuixat 

pel meu fill.

A quina hora acostuma a 
llevar-se al matí? 

A 3/4 de 7.
És partidari de les migdi-

ades? 
Totalment, 20 minuts.
Alguna cançó que l’hagi 

marcat? 
Que tinguem sort, d’en Llu-

ís Llach.
Quin fons d’escriptori té a 

l’ordinador? 
Cap.
Esculli una paraula que li 

agradi (pel so, significat...).
Voluntat, que mou el món.
Quin cotxe té? 
Un Seat Altea.
L’última vegada que ha 

anat a missa? 
No ho recordo.
Un projecte immediat.
Acabar el doctorat.
Un insult. 
Capsigrany.
Una floreta (piropo). 
Ets guai!
Una olor. 
Gessamí.
Un ritual diari. 
Una infusió digestiva des-

prés de sopar.
Una mania. 
En arribar del carrer, ren-

tar-me les mans a la pica de 
la cuina.

Un personatge històric.
Albert Einstein.
Qui li agradaria ser? 
Jo mateix.
Un hobby. 
Llegir novel·la històrica.
Un lema. 
Intentar fer sempre quel-

com de generós i positiu per 
a tu mateix, pel teu entorn i 
per al món.

Què el treu de polleguera?
La xuleria i la prepotència.
Què canviaria del seu cos? 
Res.
I del seu caràcter? 
La impaciència.
Una expressió molt utilit-

zada. 
Si us plau.
Per què o per qui diria 

una mentida? 
Per ningú.
Què li fa riure? I plorar?
L’humor intel·ligent em fa 

riure i ploro poc. 
Quin és el seu pitjor mal-

son? 
Una mort inesperada d’al-

gú que estimes.
Què té a la tauleta de nit?
Un llum i el despertador

“No mentiria per ningú”
Aloy no suporta la prepotència i té la mania de rentar-se les mans així que arriba a casa
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Un Fraikin amb molt caràcter
Els de Rama inicien la pretemporada convençuts que la lluita serà el tret que els defineixi 

La plantilla i el cos tècnic del Fraikin per a la pròxima temporada, al complet 

D’esquerra a dreta, Salinas, Gurri, Chema Márquez, Rey i Antonio García

Granollers

Toni Canyameras

Primer entrenament després 
de quatre mesos. Pren la 
paraula el president, Josep 
Pujadas, al mig de la rotllana 
de jugadors, tècnics i direc-
tius que es forma al centre 
de la pista. El discurs del pre-
sident acapara tota l’atenció 
dels jugadors. O quasi. Tics 
com moviments de cintura, 
moviments amb les puntetes 
dels peus i mirades llamine-
res cap a la pista que tant han 
enyorat delaten el seu neguit 
per tornar a abraçar el seu 
estimat handbol, del qual el 
coronavirus els va separar. 
La Covid-19 farà de la rutina 
d’entrenar un plaer diari.  
“Cuideu-vos, mesureu els 
esforços, els vostres cossos 
són les vostres màquines”, 
adverteix Antonio Rama en 
una xerrada posterior. Queda 
part del juliol i encara tot 
l’agost fins que comenci la 
Lliga Asobal el 2 de setem-
bre. “Lluitarem cada pilota 
com si fos l’última, això és el 
que ens ha de definir”, afir-
ma el tècnic. 

Els quatre fitxatges som-
riuen. Per fi els portentosos 
Esteban Salinas i Oriol Rey 
—pivots—, i el talentós Che-
ma Márquez —central—, tre-
pitgen el Palau com a juga-
dors del Fraikin. En el cas de 
l’etern Antonio García, torna 
a casa seva després d’un 
any al Nantes. “Tinc 36 anys 
però no sé si serà la meva 
última etapa com a juga-
dor, només penso en ajudar 
l’equip aquesta temporada”, 
assegura García. Com no, a 
Salinas i Rey, procedents de 
Bidasoa Irún i Aix en Pro-
vence francès, se’ls pregunta 
pel seu homòleg Figueras 
en la primera compareixen-
ça davant dels periodistes. 
“Ni l’Esteban ni jo podem 

copiar el que feia ell, en tot 
cas intentar omplir el seu 
buit amb les nostres carac-
terístiques”, afirma, seriós, 
Rey; mentre Salinas li resta 
importància: “No em sento 
pressionat per jugar en el 
seu lloc. No vinc a suplir-lo, 
però ho donaré tot”, respon 
el xilè. Per la seva part, Che-
ma Márquez, pensant en la 
seva família, respira alleujat 
pel fet de jugar, per fi, en el 
mateix equip que el seu ger-
mà, Álex Márquez. “Els meus 
pares estaven dividits quan 
el Granollers jugava contra el  
Guadalajara, no sabien a qui 
animar. Ara això ja no serà 
un problema”, afirma, amb to 
de broma, el madrileny. Tots 
quatre, més el central del 
planter Jan Gurri, reempla-
çaran les baixes dels pivots 
Figueras i Popovic, el central 
Ian Tarrafeta, els laterals 
esquerres Bonanno i Nena-
dic i el lateral dret Oswaldo. 
Cinc incorporacions que se 
sumen als 10 jugadors que 
renoven per conformar una 
plantilla de 15, amb dos efec-

tius menys que l’any passat: 
els porters Marc Guàrdia i 
Pol Sastre, els centrals Borja 
Lancina i Pol Valera, el late-
ral esquerre Marc García, el 
lateral dret Álex Márquez, 
els extrems esquerres Adrià 
Martínez i Edgar Pérez i els 
extrems drets Sergi Franco 
i Mamadou Gassama. “Amb 
les baixes perdem alçada, 
pel que haurem de defensar 
amb més anticipació, però 

amb els fitxatges guanyem 
caràcter i potència. La plan-
tilla és curta i Álex Márquez 
és l’únic lateral dret però 
jugadors com Valera, Gas-
sama i Chema poden actuar 
en aquesta posició”, destaca 
Rama. “Sabent que anar a 
Europa serà complicat, però 
lluitarem per les places 
capdavanteres”, assenyala, 
prudent, el tècnic del Fraikin 
BM Granollers.

Pujadas: 
“Tancarem 
la temporada 
amb pèrdues 
econòmiques”

Granollers

T.C.

La salut econòmica del 
BM Granollers no ha 
estat immune a l’impacte 
de la pandèmia. El fet de 
no tenir ingressos per 
públic, així com la cancel-
lació de tornejos com la 
Granollers Cup, el Trofeu 
Coaliment i l’Europeu 
Màster que també havia 
d’acollir el club al Palau 
aquest any, han afectat 
l’economia de l’entitat 
tal com reconeix el seu 
president, Josep Pujadas. 
“Tancarem aquesta tem-
porada passada amb pèr-
dues. Encara no podem 
parlar de xifres exactes, 
però presentarem les 
dades econòmiques per-
filades a l’assemblea que 
convocarem a finals de 
setembre. El pressupost 
d’aquesta pròxima cam-
panya també es veurà 
reduït”, admet Pujadas. 
“Intentarem celebrar el 
Coaliment a la tardor i la 
Cup i l’Europeu ja que-
da pel juny”, agrega el 
president. El club acaba 
de sortir de l’ERTO sol-
licitat en el punt àlgid 
de la pandèmia. La crisi 
també s’ha  fet notar en 
la confecció del Fraikin, 
ja que el club no ha pogut 
signar un lateral dret 
més com desitjava. “El 
suport de les empreses 
i els socis ha estat clau 
per reduir l’impacte, així 
com l’ajuda del pla de 
xoc de l’Ajuntament per 
les entitats esportives. A 
part, hem demanat una 
subvenció a la Secretaria 
General de l’Esport”, 
explica Pujadas.

Jan Gurri, d’1,90 m., puja al primer equip del Fraikin amb només 18 anys

El central de 18 anys passa a formar part del primer equip 

Jan Gurri, l’enèssim talent del 
planter del BM Granollers

Granollers

T.C.

Marxa un gran central forjat 
a la base del club com Ian 
Tarrafeta, però n’arriba un 
altre. La factoria de talent 
que és el planter del BM 
Granollers continua funcio-
nant a ple rendiment. I Jan 
Gurri n’és el darrer producte. 
“L’Ian és el meu referent”, 

afirma el central, de només 
18 anys. Gurri ja ha debutat 
amb el primer equip, però 
aquest curs passarà a tenir 
fitxa del sènior. “He com-
plert el somni que tenia des 
de petit”, confessa el jugador 
més jove del Fraikin. “Puc 
aportar serenitat a l’equip 
i visió de joc”, assegura. A 
banda, tres júnior —el por-
ter Pol Varela, l’extrem dret 

Víctor De Sande i el lateral 
esquerre Marc Farré—, faran 
la pretemporada amb el sèni-
or. Tots tres estaran sota la 
supervisió d’un cos tècnic en 
què Rama serà assistit per 
David Ginesta, segon entre-
nador, Jordi Boixaderas, dele-
gat, Pedro García, preparador 
de porters, i el fisioterapeuta 
Marc Montserrat, que substi-
tueix Sergi Lluís. 
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El KH-7 tornarà a jugar a 
competició europea l’any que ve
Les de Cuesta reben una invitació de l’EHF per jugar l’European Cup, antiga Challenge Cup 
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Ona Vegué, en el partit de quarts de final de la Challenge Cup contra el Sokol Poruba txec al Palau 

Granollers

Toni Canyameras

Europa tornarà a gaudir del 
KH-7 BM Granollers des-
prés que l’equip de Robert 
Cuesta deixés embadalit el 
Vell Continent en la seva 
primera experiència europea 
la temporada passada amb 
un llarg i brillant trajecte a 
la Challenge Cup, obligat a 
morir a semifinals pel coro-
navirus, que va cancel·lar 
la competició quan estava a 
prop de finalitzar. La Fede-
ració Europea d’Handbol 

ha concedit al club vallesà 
la invitació sol·licitada per 
jugar de nou aquest pròxim 
curs l’European Cup, nova 
denominació de la Challenge 
Cup. La competició s’iniciarà 
entre el 10 i l’11 d’octubre i, 
a diferència de la campanya 
passada, el KH-7 començarà 
el seu camí jugant la segona 
ronda, la prèvia als setzens 
de final, punt d’inici la tem-
porada passada. 

El vestidor sent que s’ha 
reparat el greuge causat per 
la suspensió d’un torneig on 
acaronaven el títol. De fet, 

aquest era el principal motiu 
pel qual el club va demanar 
una invitació. “Hem rebut la 
notícia amb molta alegria, no 
ho esperàvem, ja ens havíem 
fet a la idea que no jugaríem 
a Europa. Ens ho mereixem”, 
destaca, encara exultant, Ona 
Vegué, una de les jugadores 
que més rastre va deixar al 
continent amb els seus gols 
i la seva velocitat des de 
l’extrem esquerre. “Ens va 
fer molta ràbia que es cancel-
lés la competició, vèiem 
factible que es juguessin els 
tres partits que quedaven, 

sentíem que ens havien tret 
tot el que havíem aconseguit. 
Però s’ha fet justícia i ara 
tornarem a gaudir d’Europa 
i amb un any més d’experi-
ència. Intentarem arribar el 
més lluny possible”, afirma 
la jugadora d’un KH-7 que 
comença la pretemporada 
dilluns. Les vallesanes s’ha-
vien d’enfrontar a semifinals 
contra el Valladolid. Sorprèn 
la disparitat de criteris de 
l’EHF en la gestió de la crisi, 
ja que mentre la Champions 
femenina ha estat també 
anul·lada, la Final Four de 
la Champions masculina ha 
estat posposada al desembre.  

L’impacte econòmic que 
ha generat la Covid-19 al BM 
Granollers amenaçava la par-
ticipació del KH-7 a Europa 
però el club finalment podrà 
assumir el cost com assegu-
ra el seu president, Josep 
Pujadas. “La presència de 
l’equip a Europa suposa un 
esforç econòmic important 
però el farem, s’ha fet justí-
cia després de la suspensió 
del torneig”, afirma. “Els 
socis que van adquirir abo-
nament pel partit de quarts 
de final al Palau tenien dret 
també al partit de semifi-
nals. Com que no es va jugar, 
podran accedir al primer 
partit de l’European Cup 
que juguem a casa sense cost 
addicional”, aclareix el presi-
dent del BM Granollers. 

El CN Caldes de 
futbet es juga 
pujar a Primera 
contra l’InterSala 

Caldes de Montbui

El CN Caldes de futbol sala 
femení es juga aquest dis-
sabte el seu primer ascens 
a Primera Divisió a la pista 
de l’InterSala de Saragossa 
aquest dissabte a 2/4 de 
vuit del vespre. Després de 
vèncer l’Elx, el conjunt de 
la vila termal és a només un 
partit de plantar-se a la màxi-
ma categoria. El tècnic del 
Caldes, Javi Reyes, repeteix 
el discurs del primer partit. 
“Torno a dir que la nostra 
millor arma és que no tenim 
cap pressió ni res a perdre. 
Haurem d’estar atentes a la 
seva millor jugadora, Sarah”, 
assenyala Reyes. “Com a 
campiones de grup, elles 
només han de jugar un partit 
per pujar, pel que competei-
xen per primer cop quatre 
mesos després. Nosaltres 
arribarem rodades ja de l’an-
terior partit”, destaca. 

Aleix Espargaró es vol 
redimir a la segona 
cursa de Jerez i Pol, 
mantenir-se a dalt

Jerez de la Frontera

Segona cursa del Mundial, 
segona prova a Jerez i opor-
tunitat per Aleix Espargaró 
per redimir-se de la caigu-
da de la primera cita i, per 
Pol, per confirmar que pot 
aspirar més enllà del top-10. 
El pilot d’Aprilia buscarà 
diumenge els primers punts 
després d’una errada de pilo-
tatge que li van fer dir adéu 
a la quarta volta mentre el de 
KTM voldrà deixar clar que, 
per què no, pot lluitar per 
estar entre els cinc primers 
com va demostrar un passat 
cap de setmana en què va ser 
sisè, sempre enganxat al grup 
capdavanter. La segona cita 
del Mundial comptarà amb 
Marc Márquez, que compe-
tirà recent operat de la seva 
fractura d’húmer. 

Aquest dissabte 
es disputa el Trail  
Sant Esteve  
S. Esteve de Palautordera

Dissabte es corre el Trail 
Sant Esteve, primera pro-
va atlètica de la comarca 
post-Covid i primera cursa 
de muntanya a Catalunya 
després de la quarantena. A 
diferència d’anys anteriors, 
la prova tindrà com a punt 
d’inici i final el Complex 
Esportiu Júlia de Sant Esteve 
en lloc de la plaça de la Vila 
per garantir les distàncies 
de seguretat. La cursa de 24 
quilòmetres partirà a les 7 
de la tarda i la de 13 a les 9 
del vespre. S’esperen uns 400 
atletes entre totes dues. 

Es canviarà el paviment i les graderies de cara al Mundial del 2021

Les obres de millora del Palau 
començaran dilluns o dimarts
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Granollers

T.C.

Les obres de millora del 
Palau d’Esports en vis-
tes al Mundial d’handbol 
femení del desembre del 
2021 començaran dilluns o 
dimarts. L’Ajuntament vol 
canviar el paviment i les 
graderies, cosa que permetrà 
guanyar espai per a una pista 
més i estima una durada de 
10 setmanes en les obres de 
la pista i de 14 en el cas de 
les graderies. El cost estimat  
és de 710.355 euros, encara 
que la millora de l’eficiència 
energètica de l’equipament, 
que es dura a terme més 
endavant amb actuacions 
com la instal·lació de plaques 
fotovoltaiques i la substi-

tució de calderes, elevarà el 
preu a 1,2 milions d’euros. 
El Consistori ha sol·licitat 
ajuts al Consejo Superior de 
Deportes i la Generalitat per 
ajudar a sufragar la inversió. 
Mentre durin les obres, els 
equips del BM Granollers 

s’entrenaran a la pista 
annexa, mentre que queda 
pendent determinar on juga-
ran els partits de Lliga, ja 
que la competició comença 
el setembre i les reformes 
conclouran cap a l’octubre. 
La pandèmia ha causat un 

lleuger retard en l’inici de les 
obres, previst per a principis 
de juliol. 

Les noves graderies, com 
les actuals, seran retràctils, 
però a diferència de les que 
es van instal·lar quan es va 
construir el Palau —pels Jocs 
Olímpics de Barcelona del 
92—, es podran plegar i des-
plegar de manera automà-
tica, ja que les actuals s’han 
de desplaçar manualment. 
D’aquesta manera, tindran 
molt més marge de mobilitat 
i maniobra, fet que atorgarà 
molta més flexibilitat a l’ho-
ra de donar o treure metres a 
la pista, el que permetrà gua-
nyar espai per a una altra pis-
ta de 40x20 metres. Aquestes 
modificacions en les graderi-
es també faran que aquestes 
es puguin apropar més a 
la pista i per tant el públic 
pugui estar més pròxim als 
jugadors. L’empresa Mondo 
realitzarà el canvi de pavi-
ment, mentre Broker Kirol 
s’ocuparà de les graderies, 
que mantindran l’aforament 
per a 5.600 persones. 
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Esteve Mena l’any 2013 al Tast

Mor a 70 anys 
Esteve Mena, de la 
Garriga, vinculat a 
l’atletisme popular

La Garriga

Esteve Mena, vinculat a 
l’atletisme popular a la Gar-
riga, va morir dimecres als 
70 anys. Formava part dels 
organitzadors de la cursa 
de muntanya de la Vall del 
Congost i havia col·laborat 
amb la Mitja Marató i El Tast 
de la Mitja o altres curses 
organitzades a la Garriga 
com la de Les Tortugues. Va 
començar a córrer amb 50 
anys i va fer marques de poc 
més d’1 hora i 30 minuts a 
la Mitja de Granollers. Com 
atleta popular havia parti-
cipat en maratons com les 
de Barcelona i Donosti i en 
maratons de muntanya com 
la de Galarleiz i havia fet tra-
vesses com Cavalls de Vent o 
Carros de Foc. Era molt cone-
gut en el teixit associatiu 
esportiu de la Garriga perquè 
des de 1994 va ser el conser-
ge al pavelló de Can Nogue-
ra. Va estar en actiu fins fa 
una desena d’anys quan li 
van donar la llarga malaltia 
pel càncer que li havien diag-
nosticat uns anys abans, tot i 
que no ha estat la causa de la  
mort. Ara es mantenia actiu 
fent caminades cada dime-
cres i cada cap de setmana 
amb un grup d’amics. Dime-
cres de la setmana passada va 
pujar al Puigmal.

Els equips vallesans 
de Primera i Segona 
Catalana ja coneixen 
els seus rivals 

Mollet del Vallès

Els equips vallesans de 
futbol de Primera i Segona 
Catalana ja coneixen els seus 
rivals per la primera fase de 
la pròxima temporada. Els 
de Primera —Mollet, Parets 
i Les Franqueses—, s’enfron-
taran a Guineueta, Mataró, 
Júpiter, Rubí, Sabadell Nord, 
Sant Cugat i Llefià. Pel que 
fa a Segona, la Molletense 
se les veurà amb Argentona, 
Cirera, Gramanet, Malgrat, 
Masnou, Molinos, Premià 
de Mar, Sant Pol, Tordera i 
Vilassar de Mar B; i Caldes, 
Cardedeu i La Torreta amb 
Gurb, OAR Vic, Ripollet, 
Sabadell B, Sabadellenca, 
Sant Julià, Tibidabo i Torelló.

Rousaud i el FC Barcelona 
citats per a un acte de 
conciliació el 7 d’octubre

Sant Feliu de Codines

T.C. 

Emili Rousaud i la junta 
del FC Barcelona han estat 
convocats per a un acte de 
conciliació en un jutjat de 
Barcelona el 7 d’octubre per 
les declaracions del codinenc 
sobre el seu desacord amb 
el procés de contractació de 
l’empresa I3 Ventures, a la 
que va recórrer el club blau-
grana per monitoritzar les 
xarxes socials, més conegut 
com a cas Barçagate. L’acte 
de conciliació és el pas previ 
a la querella. El FC Barcelona 
acusa de calúmnies al codi-
nenc, que denuncia irregu-
laritats en aquest procés. El 
que fos vicepresident insti-
tucional de l’entitat assegura 
que el club va partir un con-

tracte d’un milió d’euros en 
cinc de diferents vinculats a 
companyies del mateix grup 
empresarial per evadir el 
control d’una comissió d’ad-
judicacions de la qual Rou-
saud formava part, i que el 
Barça va pagar un sobrecost 
per aquests serveis, fets que 
ha provat l’auditoria del cas.

L’equip jurídic del codi-
nenc, liderat per l’advocat 
Diego Artacho, afirma que 
“no hi ha base jurídica per 
acusar l’exvicepresident 
de calúmnies o injúries, ja 
que es posa de manifest que 
durant tres anys es va partir 
premeditadament un con-
tracte adjudicat a societats 
vinculades” i que “els serveis 
prestats per aquestes tenen 
un preu un 40% inferior al 
que va pagar el club”. 

El CN Granollers ajorna 
l’Assemblea Extraordinària de 
socis per precaució sanitària

Granollers

EL 9 NOU

El Club Natació Granollers 
ha ajornat sense data l’As-
semblea General Extraordi-
nària de socis prevista per 
aquest passat dijous, 23 de 
juliol, com a mesura preven-
tiva davant el coronavirus, 
arrel de les recomanacions 
de Protecció Civil de l’Ajun-
tament. L’entitat es compro-
met a celebrar l’acte en un 
període no superior als 120 
dies des de l’aixecament de 
l’estat d’alarma. 

La junta directiva de l’enti-
tat havia convocat els socis i 
sòcies per rendir comptes de 
l’activitat i decisions preses 
durant el confinament així 
com per exposar els informes  
del club en un acte previst al 

pavelló d’El Parquet, al cos-
tat de les instal·lacions del 
club.  Malgrat que avalada 
per la Secretaria General de 
l’Esport, una de les decisions 
de l’entitat que més desacord 
va causar entre els socis va 
ser el cobrament de quotes 
durant l’estat d’alarma amb 
el centre tancat. Tot i així, 
el Club va suspendre les 
quotes a determinats socis 
sense que perdessin aquesta 
condició de soci segons la 
seva situació personal. El CN 
Granollers ha descartat cele-
brar l’Assemblea de manera 
virtual per les diferències 
causades per la possible bret-
xa digital i ha anunciat que, 
tal com marquen els Estatuts, 
els socis tenen a disposició 
i consulta tots els informes 
des del 13 de juliol. 

Ascensos casolans a dojo 
El Tennis Taula de la Garriga ha pujat cinc categories en set anys amb jugadors del planter

D’esquerra a dreta, Gerard Mora, Biel Navío, Nil Aragall, Cesc Molins, Jordi Gavin, Jordi Edo i Eric Sánchez

La Garriga 

Toni Canyameras

Privat d’abundants recursos 
i aïllat dels gran urbs, l’Ice-
land Tennis Taula Els 8 de 
la Garriga practica un model 
d’autarquia basat en la pro-
ducció pròpia de talentosos 
jugadors en massa, sense 
recórrer a les importacions. 
Una autarquia que ha con-
vertit el club en una potència  
del tennis taula que aquest 
últim any s’ha plantat per 
primer cop a Primera Estatal 
—la tercera màxima catego-
ria—, després de cinc ascen-
sos en set anys. Tots, amb 
jugadors de marca pròpia. En 
l’últim d’ells hi han partici-
pat set competidors. Els set 
són del planter. A Els 8 de la 
Garriga tot queda a casa. 

L’ideòleg del model, Jordi 
Gavin, un boig enamorat del 
tennis taula que s’entrega 
al seu esport amb dedicació 
científica: al matí treballa a 
la direcció tècnica de la Fede-
ració Catalana i a la tarda 
exerceix de director esportiu 
al club garriguenc. Tennis 
taula a totes hores. “L’objec-
tiu d’aquesta temporada era 
la permanència, no ens espe-
ràvem pujar. Però la regulari-
tat i la unitat de l’equip han 
estat claus. Tanmateix, el 
que ens diferencia de la resta 
de clubs és la nostra aposta 
pel planter”, explica Gavin, 
un dels jugadors també del 
sènior. “Fa sis anys que vam 
començar el projecte, que 

tenia com a objectiu potenci-
ar la base. Paral·lelament als 
ascensos del primer equip, 
hem anat fent créixer el 
planter i fent pujar gent, la 
temporada que ve ja serem 
40 jugadors i cinc equips. 
Penso que el que fem molt bé 
és insistir en els fonaments 
tècnics”, argumenta Gavin, 
exjugador de Vic i Olot i top-8 
estatal en la seva època com 
a competidor del tennis tau-
la base. El garriguenc de 32 
anys ha encapçalat un equip 
format també per Jordi Edo, 
Nil Aragall, Gerard Mora, Biel 
Navío, Eric Sánchez i Cesc 
Molins, el més jove del bloc 
amb només 14 anys. 

Com la resta dels seus com-
panys, Nil Aragall s’ha criat 

al club. El jugador de 22 anys 
—11 dels quals jugant a Els 
8 de la Garriga—  degusta un 
èxit que ha coronat la recu-
peració de la seva lesió. L’any 
passat es va trencar el lliga-
ment creuat anterior, el que 
tan sols li ha permès disputar 
l’últim tram. En aquest petit 
però a la vegada gran equip 
de poble també hi tenen 
cabuda les històries de supe-
ració. “És una alegria haver 
pujat després d’una lesió tan 
dura. Hem estat units des del 
principi i això explica aques-
ta fita inesperada”, relata 
Aragall. “Penso que el club 
té molta paciència a l’hora 
de formar jugadors i els sap 
organitzar molt bé per grups 
d’edat. A més a més, s’envia 

missatges positius als nens 
durant l’ensenyament”, res-
salta el jugador. 

I ara, espera tota una Pri-
mera Estatal. Una divisió que  
en molts casos planteja la 
disjuntiva de fitxar jugadors 
de fora o mantenir l’equip 
propi. Per Gavin no hi ha 
dilema. “No fitxarem ningú, 
mantindrem la filosofia de 
continuar competint amb 
gent del planter. I si hem de 
baixar, ho farem”, etziba el 
director esportiu d’un club 
que es nega a donar l’es-
quena als seus principis, els 
mateixos que l’han portat 
fins a la categoria de bronze. 
Els 8 de la Garriga només 
confia en els de casa. I amb 
ells anirà fins el final. 
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Enric Martori, al seu domicili de Llinars amb l’orgue que va construir, en un procés que li va portar dos anys

L’instrument és un orgue de càmera per acompanyar formacions d’orquestra barroca

Un veí de Llinars construeix 
artesanalment un orgue de vent

Llinars del Vallès

Joan B. Mauri

Enric Martori, de Llinars, ha 
construït en el garatge de 
casa seva un orgue artesanal 
de vent amb tubs de fusta 
i de zenc, un treball que ha 
durat un any gairebé a temps 
complert i que va acabar fa 
uns mesos. El projecte se li 
va acudir quan es va jubilar i 
s’hi va posar sense tenir cap 
coneixement de l’ofici d’or-
guener.

Martori va començar 
buscant documentació. Per 
construir l’instrument no 
va seguir cap esquema: “Tot 
estava en el meu cap, sabia 

com volia fer-lo, que havia 
de sortir el flux d’aire que 
anés als tubs que volia tocar. 
Tenia el funcionament clar”, 
afirma. Uns ventiladors fan 
que l’aire vagi pels tubs. 
Cada tecla obre una vàlvu-
la, de la vàlvula l’aire va al 
secret, que és la canalització, 
i d’allà es reparteix a les 
diferents zones dels tubs 
que vols que sonin. I amb les 
palanques se seleccionen els 
registres. “Les dimensions 
dels primers tubs de fusta 
les vaig treure d’internet, 
però em faltaven les dimen-
sions dels tubs metàl·lics”, 
explica Martori, que va anar 
al Museu de la Música de 

Barcelona a buscar documen-
tació, on hi ha un petit orgue 
didàctic. “Allà vaig poder 
prendre les mides dels tubs 
metàl·lics per fer-ne el pri-
mer”. També va anar a Mara-
ta a parlar amb Josep Cardús 
i li va demanar les mides. A 
més, va visitar el taller del 
prestigiós orguener Gerhard 
Grenzing al Papiol. “Em va 
ensenyar el seu taller, em va 
aconsellar i em va ensenyar 
l’orgue que estava acabant de 
fer per a Praga”, explica.

Per als tubs de fusta va fer 
servir pi i per als metàl·lics 
planxes de zenc. “Normal-
ment els tubs metàl·lics es 
fan amb estany que és molt 

mal·leable, però no en vaig 
trobar”, explica; les planxes 
de zenc les va comprar al 
País Basc. Quan les va tenir 
es va construir una màquina 
per fer els tubs; després els 
soldava i els acabava perquè 
donessis la nota requerida. 
“També vaig fer un torn i 
una serra circular”, afegeix. 
Una doble feina: construir 
les eines i totes les peces 
de l’orgue amb els tubs, 
les tecles, les vàlvules i les 
molles que les aguanten, les 
palanques, etc. Les tecles i la 
resta d’estructura també les 
va fer amb fusta. 

Enric Martori va construir 
l’orgue al garatge i després 

d’acabar-lo el va desmuntar i 
el va pujar a la segona planta 
de casa seva per tornar-lo a 
muntar.

APROFITAR  
L’EXPERIÈNCIA  
PROFESSIONAL

Martori es va jubilar després 
de 30 anys com a cap de man-
teniment d’una empresa i 
molts més anys de lampista. 
“Un cap de manteniment ha 
de saber una mica de tot”, 
diu. “Sempre he estat un 

amant de la música d’orgue. 
De petit vaig escoltar un 
disc de Bach, que encara 
conservo i em vaig enamorar 
d’aquest instrument. Quan 
estava fent el servei militar 
a Saragossa, els companys 
anaven al bar i jo m’escapava 
a escoltar concerts d’orgue a 
la basílica del Pilar”.  Martori 
reconeix que quasi no tenia 
coneixements musicals. Per 
això, fa un temps va comen-
çar a aprendre a tocar el pia-
no i actualment va a classe a 
l’escola de música. 

Un instrument 
amb més de 150 
tubs construïts 
amb fusta i zenc
J.B.M.

L’orgue que ha constru-
ït artesanalment Enric 
Martori és un instrument 
de la família del vent, de 
quatre octaves i tres regis-
tres, amb bordó, flauta de 
xemeneia, quinzena, 102 
tubs de zenc i 51 tubs de 
fusta. Tot ho ha construït 
ell mateix i només ha com-
prat els ventiladors que 
proporcionen l’aire perquè 
els tubs puguin sonar. És 
un orgue de càmera per 
acompanyar petites forma-
cions de música barroca. 
“Ara només falta l’harmo-
nització per acabar del tot 
el procés de construcció”, 
apunta el constructor 
vallesà.
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Carme Nicolau (esquerra) i Roser Aragay, donen un tros de pa a un gos d’una finca prop de les vies de l’AVE, a la caminada d’aquest dimecres

L’Ajuntament i la Unió de Federacions Esportives de Catalunya organitzen  
aquest estiu caminades al voltant de l’entorn natural del municipi

Sant Celoni a ritme de passeig

Sant Celoni

Pol Purgimon

S’ha de ser valent per mati-
nar i caminar una hora sen-

cera per alguns dels recons 
més ben guardats de l’entorn 
natural. Aquesta dicotomia 
—entre esport, natura i patri-
moni— és la que envolta les 

caminades “Descobreix Sant 
Celoni” que durant aquest 
juliol tenen lloc al municipi. 
L’activitat està organitzada 
per l’Ajuntament i la Unió 
de Federacions Esportives de 
Catalunya (UFEC), que gesti-
ona el gimnàs municipal del 
Sot de les Granotes. Són tres 
dies a la setmana de cami-
nades, des de 2/4 de 9 del 
matí i amb inici a tres indrets 
diferents del nucli urbà: 
els dilluns, a Sant Ponç; els 
dimecres, al Turó de la Mare 
de Déu; i els diumenges, a les 
Illes Belles. 

La vista des del Turó de 
la Mare de Déu —des d’on 
s’observa tot Sant Celoni— 
hauria de ser suficient per 
engrescar els veïns. La Roser 
Aragay i la Carme Nicolau 
fa vint minuts que caminen 
quan arriben dalt del turó. 
“No les atrapo!”, diu l’Oriol 
Castañé, que fa de guia en 

algunes de les caminades. A 
Aragay i Nicolau les coneix 
de l’última vegada que les va 
veure, en l’edició de la set-
mana anterior. “Vam agafar 
un camí que li diuen Dakar, 
que surt des del turó i va fins 
a Ca l’Oliver, als afores de 
Palautordera”, diu Castañé.

Aquesta vegada trenquen 
cap a un altre costat i cami-
nen cap a l’institut i les 
pistes d’atletisme de Sant 
Celoni. Al seu pas, deixen 
enrere les cases que s’entre-
veuen entre les herbes cres-
cudes durant la pandèmia. 
La majoria de vegetació és 
més salvatge que mai, però la 
restant, tot i el pas del temps, 
encara està escapçada i mor-
ta a terra per la petjada del 
Gloria.

Quan arriben al voltant 
de la plaça Muriel Casals, al 
davant de l’institut, enfilen 
un tros de bosc i resseguei-

xen el pas de la riera del 
Pertegàs per Sant Celoni. La 
Roser i la Carme coneixen 
bé la ruta, encara que també 
s’han apuntat per descobrir 
racons. “Cada dia matinem 

i sortim a caminar una esto-
na”, diu la Roser Aragay. 
Tenen tan assumida la ruta 
que gairebé no pensen cap 
on trenquen. Ho coneixen 
tot, fins i tot un gos que viu 
a una finca prop de les vies 
de l’AVE. “Una li dona pinso 
primer. Fem uns passos més, 
ens segueix per l’altra banda 
de la tanca i li donem un tros 
de pa”, assenyala la Carme 
Nicolau. 

El bosc també deixa al 
descobert una canonada de 
gas inacabada per la crisi eco-
nòmica del 2008 o el rastre 
d’un “itinerari de benestar i 
silenci”. “Nosaltres no som 
gaire d’abraçar arbres, però 
hi ha força gent del poble 
que ho fa”, diu la Roser abans 
d’arribar a l’institut-escola 
Pallerola, on donen per aca-
bada la ruta. “A la majoria de 
caminades hem passat per 
aquest bosc. Ara ens agrada-
ria anar a Olzinelles”, comen-
ta Nicolau. 

UN ESTIU PER FER 
ESPORT

Les caminades pels voltants 
de Sant Celoni són només 
una de les activitats espor-
tives que ofereixen l’Ajun-
tament i la UFEC durant 
aquest estiu. Les classes de 
zumba són les que tenen més 
adeptes, però també estan 
funcionant bé les gimcanes 
per a adults. “Creiem que és 
una bona manera de reacti-
var l’esport després del con-
finament”, considera Oriol 
Castañé, de la UFEC.

Les caminades 
es fan tres cops 
per setmana a 
primera hora  

del matí

Vallgorguina 
adjudica el servei de 
recollida d’animals
Vallgorguina

L’Ajuntament de 
Vallgorguina ha adjudicat 
definitivament el servei de 
recollida d’animals perduts 
i/o abandonats al municipi 
a l’empresa Can Clarens SL, 
per un import total de 47.616 
euros. L’adjudicació inclou 
el servei de recollida prò-
piament dit (28.560 euros) 
i el control i gestió de les 
colònies de gats (19.056). La 
formalització del contracte 
entre el municipi i l’empresa 
es realitzarà en els propers 
dies.
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Cia Anna Confetti
Ricky el
profesor
de tenis

Clown / circ
Topa

Dansa urbana
Trenzadas

Circ
Zootropolis

Cinema
Xarivari
blues

Circ

agost

Cia Brodas Bros
Circo Los
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PISTES
D’ATLETISME

MANS MASCARETADISTÀNCIA

Reserva la teva entrada gratuïta
www.santceloni.cat/entradesENTRADA
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Una sessió de gimnàstica, aquest dimarts al centre, que és de propietat municipal però el gestiona Creu Roja

Sta. M. de Palautordera

Pol Purgimon

Van tancar les portes pocs 
dies abans del confinament i 
han estat els últims en obrir. 
El Centre de Suport Social de 
Santa Maria de Palautordera 
—de propietat municipal, 
però gestionat per Creu 
Roja— feia quatre mesos que 
no rebia usuaris. El dia 13 de 
juliol va reprendre els tallers 
per a la gent gran, però 
amb menys capacitat i amb 
mesures de seguretat molt 
estrictes. “Vam tancar abans 
perquè els usuaris del centre 
són persones de risc”, diu el 
president de Creu Roja del 
Baix Montseny, Jordi Garcia.

Des que va tornar a obrir, 
el centre—situat al passeig 
del Remei— rep entre un 
25% i un 30% dels usuaris 
que tenia abans de la pan-
dèmia. “Hi ha molta por en 
general. Hi ha gent gran que 
encara no pot sortir com ho 
feia abans”, diu Garcia. La 
preocupació també és entre 
els familiars. Aquests dar-
rers dies, alguns d’ells han 
anat a visitar el centre de 
Palautordera per conèixer-
ne la situació. “Poc a poc ens 
anem estabilitzant. Ara està 
venint més gent que fa uns 
dies”, diu Garcia.

La majoria d’activitats que 
s’imparteixen al Centre de 
Suport Social s’han hagut de 
reduir a la meitat de l’afo-

rament per poder mantenir 
la distància social. Ara per 
ara, el número de places per 
taller —entre els quals n’hi 
ha de meditació, gimnàstica 
o memòria— oscil·la entre 
les 7 i 10 persones. Tot i que 
cada activitat varia en núme-
ro de places, l’habitual abans 

de la pandèmia era que algu-
nes poguessin aplegar fins a 
15 persones. 

Pel que fa a les mesures 
de seguretat, el centre s’ha 
hagut d’adaptar a les dic-
tades per la Generalitat de 
Catalunya. A més de la dis-
tància, això suposa el rentat 

de mans amb gel hidroalco-
hòlic i la neteja sistemàtica 
dels espais. En el cas dels 
lavabos, els netegen cada 
vegada que una persona els 
utilitza. A banda d’aquestes 
mesures, el centre també ha 
hagut de renovar el material 
que es fa servir en els tallers, 

com ara el de memòria. “Els 
llapis que fan servir ara són 
individuals. Cadascú té el 
seu i no el pot compartir. 
N’hi ha que se l’enduen i 
el guarden a casa i els que 
deixen aquí els netegem una 
vegada s’han utilitzat”, diu 

el president de Creu Roja al 
Baix Montseny.

RETORN PEL BENESTAR 

La tornada a l’activitat del 
Centre de Suport Social ha 
sigut un bàlsam per als seus 
usuaris. “Hi ha gent gran que 
venia aquí cada setmana i hi 
tenen els amics. Ara feia qua-
tre mesos que no es veien, 
per això el retrobament 
va ser molt emocionant”, 
diu Jordi Garcia i explica 
que la manca de contacte 
durant el confinament ha 
tingut efectes psicològics 
per a la gent gran. “Per això 
els hem fet durant aquests 
mesos un seguiment diari. 
Els trucàvem cada dia per si 
necessitaven res, però també 
per parlar amb ells i perquè 
tinguessin contacte amb algú 
extern a casa seva”, explica 
Jordi Garcia. En darrer ter-
me, el confinament també 
ha impedit a molta gent gran 
—població de risc— conti-
nuar amb el voluntariat a la 
Creu Roja. 

El confinament 
ha impedit a 

molta gent gran 
seguir fent 

voluntariat a la 
Creu Roja

La por al contagi és el principal factor que fa quedar a casa les persones grans

Només un 25% dels usuaris 
han tornat al Centre de 
Suport Social de Palautordera
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Vilamajor s’afegeix 
al conveni d’impuls 
dels polígons del 
Consell Comarcal
L’acord pretén impulsar el desenvolupament 
econòmic i l’ocupació en la indústria

Col. Nº1531

PROMOCIONS EN
 IMPLANTS I ESTÈTICAanys amb tu

+30

Avinguda de la Pau, 39, local 2 - Sant Celoni
93 114 74 66

Lite
2.400€

Full
3.200€

Promoció:
ORTODÒNCIA

INVISIBLE
INVISALIGN

Ctra. Dosrius, 53, local D · Cardedeu · 93 763 90 79 · infoagradi@agradifinques.com

obra nova
propera al centre
personalitzada

des de 225.000
3, 4 i 5 hab., pàrquing 
inclòs, piscina i jardí 
comunitari

Ctra. de Vallforners, s/n 
Masia Can Congost
Cànoves I sAMALÚs

Tel. 93 843 47 31
braseriacanela.com
Dimarts i dimecres tancat

Especialitat en carns a la 
brasa i cargols a la llauna

esMorzArs
de
forquILLA

dInArs
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El polígon de Can Mora Nord, d’extensió mitjana, té diversitat d’indústries i magatzems de poc impacte ambiental

Sant Antoni de Vilamajor

J.B.M.

L’Ajuntament de Sant 
Antoni de Vilamajor s’ha 
afegit al conveni marc de 
col·laboració per a l’impuls i 
la dinamització dels polígons 
d’activitat econòmica del 
Consell Comarcal del Vallès 
Oriental. Aquest conveni 
té per finalitat diverses tas-
ques i treballs a fi i efecte 
d’impulsar el desenvolupa-
ment econòmic i l’ocupació 
del Vallès Oriental i centrat 
en l’activitat industrial i, més 
concretament, en els polí-
gons d’activitat econòmica 
(PAE).

 Sant Antoni disposa d’uns 
pocs establiments o tallers 
de petita industria, com els 
de fusteria o mecànics, en el 
nucli urbà, amb l’excepció de 

l’empresa Metallum, ubicada 
al carrer Barcelona. Però té 
tres polígons industrials, de 
petita i mitjana dimensió, 
repartits en el seu terme. El 
més antic és el polígon indus-
trial Can Mora Sud, de petita 
dimensió, conegut també 
com a sector DIA o Preko, 
dedicat al magatzem logístic 
de distribució d’aquest grup 
i ara ja pràcticament inactiu, 
després que s’ha reduït a les 
activitats administratives 
d’aquest grup comercial i de 
la seva filial Clarel. Aquest 
polígon es troba a peu de 
la carretera BP-5107, de 
Sant Antoni de Vilamajor 
a Llinars del Vallès. Molt a 
prop hi ha polígon industrial 
Can Mora Nord, de mitjana 
extensió, amb diversitat 
d’indústries i magatzems 
de poc impacte ambiental, 

situat també a la mateixa 
carretera i al Nord de l’ante-
rior. En aquest polígon hi ha 
industries de producció de 
polietilè, mobles de cuina, 
marbres, envasos i embalat-
ges o fabricació i muntatge 
de làmpades, entre altres. En 
aquest punt hi ha també una 
benzinera.

El tercer polígon és el de 
Can Tapias, al sud i en un 
extrem del terme municipal 
al costat de la C-251 a tocar de 
Llinars. És de petita extensió, 

tot i que el planejament urba-
nístic preveu la seva futura 
ampliació per conformar un 
polígon d’importants dimen-
sions, la seva execució plante-
ja incerteses quan a terminis 
i materialització efectiva. En 
aquest polígon hi ha, entre 
altres, Plàstics Castells.

El conveni té vigència fins 
el 31 de desembre del 2021 
i s’hi estableix l’aportació 
anual que ha de fer cada 
municipi. Aquesta aportació 
es pondera amb els indi-

cadors de població i de la 
superfície, nombre de naus 
i empreses dels PAE; en el 
cas de Vilamajor, l’aportació 
és de 366 euros. El govern 
municipal considera que el 
conveni és d’interès per al 
municipi i per als seus veïns, 
pel que fa a la generació de 
recursos i d’ocupació, sobre-
tot en l’ordre local. Entre 
altres municipis, Vilalba 
Sasserra tenia previst apro-
var en el ple d’aquest dijous, 
l’adhesió al mateix conveni. 

Sant Celoni 
crea dues borses 
de treball 
especialitzades

Sant Celoni

EL 9 NOU

L’Ajuntament de Sant 
Celoni, amb la intenció de 
donar resposta al desequi-
libri existent entre l’oferta 
i la demanda de dos sectors 
professionals concrets, el 
químic farmacèutic i el de 
manteniment electromecà-
nic, ha creat dues borses de 
treball especialitzades en 
aquests àmbits. Estan adreça-
des a aquelles persones amb 
formació i/o experiència 
professional acreditada en 
algun d’aquests sectors. Les 
persones interessades que 
es vulguin registrar, hauran 
d’emplenar el formulari 
corresponent i adjuntar la 
documentació acreditativa.

Les borses de treball, seran 
gestionades per l’àrea de Pro-
moció Econòmica de l’Ajun-
tament de Sant Celoni amb 
la intenció de poder donar 
resposta a les necessitats 
d’ocupació presentades per 
les empreses. La informació 
per inscriure’s es pot trobar 
al web municipal, www.sant-
celoni.cat.
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HORARI
Dilluns a divendres

Matí de 8 a 13h
Tarda de 15 a 19h

Dissabte
Matí de 10 a 13h

Pol. Torrent Taieda, Vial paral·lel de la C-35, núm. 173
08470 Sant Celoni · 93 867 20 01

Som fabricants
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L’acte de presentació de BaixMontseny.cat va tenir lloc aquest dilluns

Sant Celoni

EL 9 NOU

Aquest dilluns es va 
presentar la iniciativa 
BaixMontseny.cat, una 
plataforma sorgida de la 
cooperació de diversos esta-
bliments comercials del Baix 
Montseny com a resposta a 
la crisi econòmica provocada 
per la Covid-19.

Més de 70 establiments 
van participar en la presen-
tacio d’aquesta iniciativa 
que compta amb el suport de 
tots els ajuntaments del Baix 
Montseny i que vol ser una 

plataforma de venda en línia 
per a comerços i serveis dels 
municipis de l’entorn.

Es tracta d’un portal web 
del tipus marketplace per 
tal que els veïns de la zona 
puguin trobar en un únic lloc 
els productes i serveis tant 
del seu poble com dels muni-
cipis de l’entorn. També ofe-
reix la possibilitat de comprar 
còmodament i amb un servei 
de repartiment unificat tot 
allò que necessiten mentre 
donen suport al comerç local. 
La plataforma compta també 
amb una agenda cultural que 
ofereix a les associacions, 

entitats, artistes i artesans 
de la comarca que puguin 
penjar els seus actes i accedir 
al màxim públic potencial de 
l’àrea d’influència a la qual 
s’adreça.

Les funcionalitats, model 
de negoci, sistemes de reco-
llida i mètodes de repar-
timent de productes han 
estat definits per un grup de 
comerciants en el marc del 
Grup de Treball Nous Canals 
de Venda impulsat per 
l’Ajuntament de Sant Celoni 
com a part del Pla de Reacti-
vació Econòmica i Social del 
municipi.

Júlia Pou guanya el concurs de cartells 
de la festa major de Sant Esteve
Sant Esteve de Palautordera Júlia Pou, veïna de Sant 
Esteve, va rebre dilluns el premi (dotat amb 200 euros) com 
a guanyadora del concurs de disseny del cartell de festa 
major. La suspensió de la festa per la Covid-19 farà que el 
cartell s’adapti i s’utilitzi per la de l’any vinent.
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Vallgorguina 
rebutja 
l’ocupació il·legal 
d’habitatges
Vallgorguina

El ple de l’Ajuntament de 
Vallgorguina va aprovar una 
moció relativa a donar suport 
a les accions que protegeixen 
la propietat privada i vetllar, 
en la mesura del possible, 
per evitar l’ocupació il·legal 
d’immobles. Així, s’insta 
el govern municipal, a la 
Generalitat de Catalunya i 
al govern de l’Estat a buscar 
mecanismes per eradicar el 
moviment ocupa, revisant 
els protocols d’actuació de 
la policia i l’enduriment 
de les sancions. També es 
demana a la Generalitat que 
continuï aplicant polítiques 
encaminades a un habitatge 
digne per a tothom, per tal 
d’eradicar situacions de vul-
nerabilitat com la pobresa 
energètica i traslladar 
aquests acords a diverses ins-
titucions catalanes.

El canvi climàtic 
al Montseny, en 
una exposició 
a la Mongia de 
Sant Pere

Sant Pere de Vilamajor

J.B.M.

El punt d’informació La Mon-
gia de Sant Pere de Vilamajor 
acull fins al 13 de setembre 
l’exposició “El canvi climàtic 
al Montseny: vulnerabilitat 
i adaptació”. L’exposició s’ar-
ticula en sis blocs temàtics: 
clima, recursos hidrològics, 
patrimoni natural i biodi-
versitat, gestió forestal i risc 
d’incendi, salut i urbanisme i 
turisme i ús públic. 

Per a cadascun d’aquests 
apartats es descriu la situació 
actual, s’identifiquen les vul-
nerabilitats i se suggereixen 
mesures per adaptar-nos als 
impactes que el canvi cli-
màtic causarà al Montseny. 
Amb aquesta exposició es 
pretén difondre com poden 
afectar en un futur proper 
els efectes del canvi climàtic 
al Parc Natural i Reserva de 
la Biosfera del Montseny 
i les accions que es poden 
emprendre per adaptar-nos 
als seus impactes i augmen-
tar la resiliència d’aquest 
territori. L’àrea mediterrània 
és una de les més sensibles 
al desordre climàtic i exposi-
cions com aquestes busquen 
despertar i augmentar la sen-
sibilització social al respecte. 
La mostra es pot visitar dis-
sabtes, diumenges i festius, 
de les 10 del matí a les 2 del 
migdia.

Es presenta la plataforma de 
venda en línia del Baix Montseny

Petició als 
ajuntaments del 
Montseny per 
adoptar mesures 
contra el trànsit

Fogars de Montclús

EL 9 NOU

La Coordinadora per a la 
Salvaguarda del Montseny 
(CSM) demana als ajun-
taments del Parc Natural 
del Montseny “acordar les 
limitacions oportunes en 
forma d’ordenances o qual-
sevol altra mesura de la seva 
competència” per evitar que 
“se segueixin produint com-
portaments incívics a l’espai 
protegit lligats a la circula-
ció de vehicles a motor o a 
l’acampada i la presència de 
autocaravanes i furgonetes 
en llocs prohibits”. La CSM i 
la plataforma SOSMontseny! 
han iniciat aquesta setmana 
una ronda de reunions amb 
els responsables dels ajunta-
ments “per bescanviar opini-
ons sobre la situació i propo-
sar possibles solucions”.

La CSM denuncia que, en 
els darrers dies, s’ha detectat 
un repunt de la problemà-
tica. Citen curses de motos 
en la franja de nit a la carre-
tera de Santa Fe i de quads 
i buguis en pistes de mun-
tanya, excessos de velocitat 
i soroll de cotxes i motos i 
acampades il·legals. 

Fonts dels Mossos, han 
explicat que no han detectat 
un increment dels problemes 
darrerament i recorden que 
mantenen dispositius de 
vigilància i controls a la zona.
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Fundació, a la viola de gamba. 
Interpretarà obres de Tobias 
Hume. Parròquia de Sant 
Joan de Sanata. 12.00. 

Martorelles. Vespres al 
Pati. Teatre arrossegat de la 
companyia Teatre Nu. Pati 
de la Masia de Carrencà. De 
20.00 a 22.00.

Parets del Vallès. Festa 
major. Splash Slide, 
tobogan inflable. Carrer 
Monistros. 11.00. Concert 
vermut itinerant a càrrec de 
Manyacs. Itinerant. 12.00. 
Concert vermut itinerant 
Entre Tambors-Cultures 
Avui i els seus amics. 12.00. 
Concert vermut itinerant 
Infusion World Music. 12.00. 
Concert vermut itinerant 
Musictruck fest Pepe Coca 
Jazz Trio. 12.00. Atrapa la 
banda. gimcanca familiar. 
Barri antic. 12.00. Concert 
Dire Straits Live Experiene 
35th anniversary tour a 
càrrec d’Alchemy Project. 
Aparcament del camp de 
futbol. 22.00.

Sant Celoni. Descobreix Sant 
Celoni. Pista Esportiva de les 
Illes Belles. 08.30.

BTT en família. Pista 
esportiva del Turó de la Mare 
de Déu. 08.30.

Sant Feliu de Codines. 
Concert La llum del Barroc, 
amb Adriana Alcaide, 
violí barroc, i Lluís Solé, 
clavicèmbal. Centre Cívic La 
Fonteta. 19.00.

Sant Pere de Vilamajor. 
Vermut musical amb Trio 
Montseny, Bach & Jazz 
Fusions. Era de la Rectoria. 
12.00. 

Santa Maria de 
Palautordera. Clara Poch i 
Marçal Calvet. Can Balmes. 
19.30.

descobert, amb el grup 2 
Colegas i al final punxarà 
música el DJ Trapella. 
20.00. Cremada de bèsties. 
YouTube. 22.00.

Les Franqueses del Vallès. 
Festa major de Marata. 
Celebració de l’eucaristia 
amb cantada dels goigs de 
Santa Coloma. Portal de 
l’església. 11.00. L’Espolsada 
i el Ball del Gericó ambla 
Cobla Genisenca. A la plaça. 
12.30. Havaneres amb el grup 

Barcarola i rom cremat. A la 
plaça. 21.00.

Granollers. Visita comentada 
a l’exposició “Objectes 
personals. Efraïm Rodríguez”, 
a càrrec de Bàrbara Partegàs, 
educadora en l’art. Museu de 
Granollers. 12.00.

Visita guiada a l’exposició 
“Tu investigues!”. Museu de 
Ciències Naturals. 11.10.

Visita guiada a l’exposició 
“Què mengem avui?”, a 
càrrec de la comissària Agnès 
Villamor. Museu de Ciències 
Naturals. 12.00.

Llinars del Vallès. Titelles, 
pallassos i animació amb 3/4 
de 15 amb l’espectacle La 
Zooband i Show. Pineda del 
Castell Nou. 19.00.

Concert Musicall Humors del 
Capità Hume. Londres 1605. 
Concert pro Arrels Fundació, 
amb Santi Mirón, de Lux 

De 20.00 a 22.00.

Montornès del Vallès. 
Summer Videogames 
Editions 2020. Sis tornejos 
de jocs diferents des de casa. 
Cal inscripció prèvia.

Observació astronòmica amb 
telescopi, a càrrec d’Univers 
Quark. Mons Observans Parc 
Arqueològic. 22.00.

Parets del Vallès.  Festa 
major. Acapta de sang Club 
Sant Jordi. Casal Sant Jordi. 
10.00. Assalt a botigues. Els 
Diables assalten les botigues 
per cercar provisions. 10.00. 
Concert de l’Orquestra 
La Principal de la Bisbal. 
Aparcament del camp de 
futbol. 22.00.

Sant Celoni. Gimcana amb 
amics. Pista Esportiva de Sax 
Sala. 10.00.

Juguem en família. Jocs 
esportius. Pista esportiva de 
Sant Ponç. 10.00.

Concert a càrrec de La 
Maquinista. Camp municipal 
d’esports, pista 3. 20.00.

Santa Maria de 
Palautordera. Tardes de 
circ a Can Balmes. 19.00. 
Aforament limitat.

Concert de Tijashi (rock 
experimental), i Somebody 
(indie lo-fi). Can Balmes. 
Taquilla inversa. 21.00.

Diumenge 26

Canovelles. Festa major. 
Tormeig d’escacs. Auditori 
Can Palots. 10.00. Inscripció 
prèvia. Jocs Infantils. 
Escola Congost. De 10.00 
a 13.00 i de 18.00 a 20.00. 
Mago Esteban. Per VOTV 
i YouTube. 19.00. Anar a 
dormir els gegants. YouTube. 
19.30. Concert incert al 

AGENDA 
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L’Ametlla del Vallès. 
Cinema rebel a la fresca, 
amb la projecció de Mustang. 
Jardí de les Voltes de Can 
Camps. 21.30.

Canovelles. Festa major. 
Pregó de festa major i 
projecció del video de la FM 
2019. Auditori Can Palots. 
Accés restringit. 20.30. 
Tòmbola musical i dj. A 
l’Instagram @intoxicades_
cnv. 21.00. Carretillada 
infantil. Instagram. 22.00. 
Nit flamenca, amb Arraigo i 
Javi Rueda. Per VOTV i canal 
YouTube de l’Ajuntament. 
22.30.

Cardedeu. Càsting final 
d’Operació Paki. Concert 
amb finalistes. Pati de Vil·la 
Paquita. 19.30.

Les Franqueses del Vallès. 
Festa major de Marata. 
Combinat de circ amb La 
Simultània, La Churry i els 
alumnes del taller de teles 
acrobàtiques de Bellavista. A 
la plaça. 21.30.

Granollers. Taller “Insectes, 
crancs i aranyes a les vostres 
mans!”. Museu de Ciències 
Naturals. De 17.30 a 18.30.

Montornès del Vallès. 
Cinema a la fresca amb 
Pride. Jardins de Can 
Xerracan. 22.00.

Parets del Vallès.  Festa 
major. Tronada de festa 
major. 19.00. Chair Comedy 
amb Xabi Franquesa. 
Aparcament del camp de 
futbol. 22.00. 

Sant Celoni. Gimcana amb 
amics. Pista esportiva de les 
Borrelles. 09.30. 

Hora del conte: Els sons 
robats, amb Eva González. 
Pista 3 del Camp Municipal 
d’Esports. 19.00. 

Balla per carregar energia: 
Zumba a la Batllòria. Pati 
de l’escola Montnegre, la 
Batllòria. 19.30.

Santa Maria de 
Palautordera. Espectacle 
2x2 Impro Amb 4 Ovaris. Can 
Balmes. 20.00.
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Canovelles. Festa 
major. Cercavila motera. 
Concentració al carrer 
Barcelona. Inscripció 
prèvia. Col·labora Penya 
Motera Oveskan. 10.00. 

Jocs infantils. Escola 
Congost. De 10.00 a 13.00 
i de 18.00 a 20.00. Tronada 
del migdia, que marcarà 
l’inici de la tapa solidària. 
12.00. Tapa solidària dels 
cans i les ovelles a casa. 
Després de la traca de 
migdia. Circ amb la pallassa 
La Bleda. Visulització d’un 
espectacle de la pallasa i 
del taller realitzat amb un 
col·lectiu de pallassos locals. 
Instagram. 18.00. Circuit 
d’orientació per Canovelles. 
Inici Era de Can Castells. 
18.00. Inscripcions fins 
al divendres 24. Concert 
d’Acustiquem, amb temes 
del seu últim disc. Per 
VOTV i canal YouTube de 
l’Ajuntament. 19.00. Ball 
de bastons. Peti cercavila i 
ballada amb bastons de foc. 
YouTube. 20.00. Concert 
de l’OMC. YouTube. 21.00. 
Phonovip’s Retum. YouTube. 
21.30. Espectacle d’ombres 
amb la companyia La Salsa 
del Temps. YouTube. 22.00. 
Carretillada. You Tube. 
23.00.

Les Franqueses del Vallès. 
Festa major de Marata. 
Cursa de relleus i esmorzar 
popular a fuet i xocolata. A 
la plaça. 09.00. Jocs infantils 
de cucanya i correaigua amb 
mascaretes de colors. A la 
plaça. 18.00. Concert a la 
plaça amb Pep Gimeno, el 
Botifarra. 22.00.

La Garriga. Espectacle en 
directe, Lorca, amb Joel 
Minguet. Cinema Alhambra. 
21.30.

Granera. Concert 
d’havaneres i rom cremat 
amb Mar Brava. Cal reservar. 
De 19.00 a 21.00.

Granollers. Botigues al 
carrer. Del Rec al Roc. 
Organitza Associació de 
Comerciants Del Rec al Roc. 
De 10.00 a 13.30 i de 17.00 a 
22.00. 

Fira de les Il·lusions. Plaça 
Maluquer i Salvador. De 
10.00 a 20.00.

Lliçà d’Amunt. Vermuts 
musicals amb Los Mil 
Hombres. Al pati de 
l’Aliança. 12.30.

Llinars del Vallès. Cinema 
a la fresca amb la pel·lícula 
Aladdin. Pineda del Castell 
Nou. 22.00.

Martorelles. Vespres al 
Pati. Blonde Paris, de la 
companyia Tour Operateur. 
Pati de la Masia de Carrencà. 

LA GArrIGA 
‘LOrcA’, AMb joeL 
MinGuet. Cinema 
Alhambra. Dissabte, 25. 
21.30.
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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

GUIA MÈDICA
Si voleu ser-hi truqueu al
93 889 49 49
93 860 30 20

Guia de serveis d’
si voleu ser-hi truqueu al
93 889 49 49 - 93 860 30 20

Divendres, 24 de juliol de 2020 45

Exposició fotogràfica “La 
catedral del Vallès”, d’Enric 
Planas.

“El canvi climàtic al 
Montseny: vulnerabilitat 
i adaptació”. Fins al 13 de 
setembre.

al 4 d’octubre.

Sant Celoni

La Rectoria Vella. “Ball 
de Gitanes: la recuperació 
(1981-2020)”. Fins al 19 de 
juliol.

Sant Pere de V.

Centre d’Informació La 
Mongia. “Les campanes de 
Vilamajor” i “En Quico i els 
capgrossos”. 
Exposicions permanents.

Caldes de Montbui

Museu Thermalia. 
Exposició permanent sobre 
termalisme. 

“De París a Nova York. 
Gravats de la Col·lecció 
Gelonch Viladegut”. Del 4 
de juliol al 30 d’agost.

Cardedeu

Museu Arxiu Tomàs 
Balvey. “Tomàs Balvey col-
leccionista. Col·lecció de 
col·leccions” i “La farmàcia 
Balvey”. Permanents.

“Cardedeu, mirant passat, 
teixint futur”. Nova 
museografia del MATBC. 
De llarga durada. 

“Forest art. Desemboscant”, 
de Martí Boada. Virtual.

“Joan Brossa. Escolteu 
aquest silenci”. Fins al 13 de 
setembre.

“Abans del primer petó”. 
A la 2a planta del Museu. 
En el marc de la Farmàcia 
Balvey. 

L’Estació és allà... espai les 
arts i les lletres. Exposició 
“Obrir? Tancar?” de Montse 
Cardona. Fins al 18 de 
setembre.

Capella Sant Corneli. “Kao 
malo Vode Na dlanu”, de 
Mireia Sallarès. Fins al 9 
d’agost.

Les Franqueses del V.

Artemisia. Col·lectiva 
del grup artístic Art-Tra 
Barcelona. Amb cita prèvia.

La Garriga

Granja cafeteria La Mila. 
“Apertura”, tècnica mixta. 
De Dúnia Vera. Fins a finals 
de juliol.

Granollers

Museu de Granollers. “Afi-
nitats. Sobre les col·leccions 
del Museu de Granollers”. 
Permanent.

“Retorn a Granollers del 
retaule gòtic de Sant Este-
ve”. Fins al 4 d’abril del 
2021.

“Objectes personals. Efra-
ïm, Rodríguez”. 

Museu de Ciències 
Naturals. “Tu investigues!”. 
Permanent.

“Què mengem avui?”, 
comissariada per Ada 
Parellada i l’antropòloga 
Agnès Villamor. Fins al 28 
de febrer de 2021.

Mollet del Vallès

Museu Abelló. “L’art 
modern a la col·lecció 
Abelló, segles XIX-
XX” i “Abelló, un tast”. 
Permanents. 

“Fer. L’humor amable”. Fins 

EXPOSICIONS 

MOLLET DEL VALLÈS 
“fER. L’HUMOR 
AMABLE”. Museu 
Abelló. Fins al 4 d’octubre.

CALDES DE MONTBUI 
EXPOSICIÓ 
PERMANENT SOBRE 
TERMALISME. Museu 
Thermalia.
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Fa 30 anys 
27/07/1990

“L’ingrés  
de presos  
a l’Hospital 
no convenç 
els usuaris ni 
l’Ajuntament  
de Granollers”

“Avionetes  
i ‘bombarders’ van 
aturar l’incendi  
de Caldes”

Fa 20 anys 
28/07/2000

“Gerard, 
Ventura  
i Lacueva, tres 
granollerins  
al Barça  
de Gaspart”

“Un puma provoca 
un ensurt a un 
grup de colònies al 
peu del Montseny”

Fa 10 anys 
26/07/2010

“Les antenes de 
mòbils de Figaró 
no tenen relació 
amb els casos  
de càncer”

“Lliçà d’Amunt, 
primer poble  
de la comarca que 
es declara “exclòs” 
de la Constitució”

Fa 5 anys
24/07/2015

“Tots els grups 
municipals  
de Mollet tindran 
un regidor amb 
sou i dedicació”

L’hemeroteca

Farmàcies de guàrdia

L’Ametlla del Vallès
✚ DOLORS VALLS 
Centre Com. 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. Tel. 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 24. 
✚ RAQUEL GERMAN 
C. Mare de Déu del Pilar, 34 
Tel. 93 625 44 01 | dies 25 i 26.

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

La Garriga
✚ SUÑOL 
C. Centre, 10.  
Tel. 93 871 46 86 | dies 24 a 26.

Granollers
✚ ARIMANY 
Pl. Maluquer i Salvador, 11 
Tel. 93 879 40 29 | laborables,  
de 8 a 21h; dissabte, de 9 a 21h. 
✚ BELLAVISTA 
C. Francesc Macià, 56. Tel. 93 
870 15 25 | laborables, de 8.30 a 
20.30 h; dissabte, de 9 a 13.30 h.  
✚ 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 24 a 26.

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. Església, 2. Tel. 93 841 03 03  
| cada dia, de 9 a 22h.

Mollet del Vallès
✚ BELART 
Rambla Nova, 25.  
Tel. 93 579 17 69 | dia 24. 

✚ SATORRES 
Av. Llibertat, 36-38.  
Tel. 93 593 31 11 | dia 25. 
✚ BARBERO 
C. Gaietà Vínzia, 66.  
Tel. 93 570 42 16 | dia 26.

Montmeló
✚ MARGARITA COLLS 
Pg. Corts Catalanes, 10.  
Tel. 93 1130 55 42 | dies 24 a 26.

Montornès del Vallès 
✚ BALCELLS  
C. Riu Mogent, 7.  
Tel. 93 568 09 47 | dia 24. 
✚ FONTCUBERTA  
Av. Onze de Setembre, 7.  
Tel. 93 568 17 48 | dies 25 i 26.

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 14h i de 16.30 a 20.30h; 
dissabte, de 9 a 14h; diumenge, 
de 9.30 a 13.30h. 

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; diu-
menge, de 10 a 13.30h. 

Sant Celoni 
✚ DRAPER 
C. Major, 115.  
Tel. 93 867 03 74 | dia 24. 
✚ VIGAS-CARDONA 
Carretera Vella, 20.  
Tel. 93 867 06 48 | dies 25 i 26.

Sant Feliu de Codines
✚ C.R. BOTET PIRO 
C. Barcelona, 1. Tel. 93 866 30 
64 | dilluns a dissabte, de 9 a 
21h; diumenge, de 10 a 13.30h.

Sant Fost de Campsentelles
✚ CAN COROMINES 
Av. Sant 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; dissabte i 
diumenge, de 9.30 a 14h.

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.

Decideixi amb antelació com vol
que sigui el seu servei funerari

Truqui’ns i l’assessorem
937 415 370

funeraria@cabrejunqueras.com

Isabel Maldonado Garcia, 89 anys. La Roca del Vallès. 13-07
Alfons Pinós Mora, 68 anys. Granollers. 13-07
María-Eugenia Corral Mata, 56 anys. Granollers. 13-07
Tomàs Vilar Vita, 70 anys. Les Franqueses del Vallès. 14-07
Tiburcio Navarro Carrasco, 69 anys. Granollers. 15-07
Vicenç Mallorca Castells, 75 anys. Granollers. 15-07
Xavier Serna Molero, 54 anys. Granollers. 15-07
Jaume Pujadas Llavina, 92 anys. Granollers. 16-07
Àngela Blanch Ruvilla, 88 anys. Aiguafreda. 16-07
Maria Luisa Barreiro Sobredo, 76 anys. Sant Fost de C. 16-07
Esteve Floreta Matas, 90 anys. Vilanova del Vallès. 16-07
Julia Villegas González, 85 anys. Granollers. 17-07 
Dolores Gálvez Jurado, 81 anys. Granollers. 17-07
Enric Ollé Valls, 56 anys. Granollers. 17-07
Abel Calpe Alcon, 97 anys. Mollet del Vallès. 17-07
Inès Bernat Salip, 97 anys. Sant Celoni. 17-07.

Josefa Pons Ferrer, 82 anys. La Garriga. 17-07
Ángela Moreno Girón, 77 anys. Santa Maria de P. 17-07
Teresa Muntasell Salrach, 98 anys. Llinars del Vallès. 18-07
Dolors Julià Caldas, 91 anys. Granollers. 18-07
Ana Lucas Leal, 73 anys. Granollers. 18-07
Gaspar Teruel García, 85 anys. Santa Maria de P. 18-07
Francisco de Paula de Villasante, 89 anys. Mollet del V. 18-07
Limbania Llorente Jiménez, 97 anys. Mollet del V. 18-07
Dolores Sampedro Lomas, 84 anys. Mollet del V. 18-07
José Antonio Pérez Solà, 87 anys. Granollers. 19-07
Rodolfo-Federico Richter, 79 anys. Granollers. 19-07
Feliciano Amores Rodríguez, 84 anys. Granollers. 19-07
José Luis Souto Blanco, 77 anys. Mollet del Vallès. 19-07
Gloria Campos Canton, 87 anys. Mollet del Vallès. 20-07
Anita Illa Paret, 92 anys. Sant Pere de Vilamajor. 20-07
Maria Teresa Sabé Bell, 84 anys. Santa Maria de P. 20-07

Defuncions

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

el9nouVOR @el9nou_vor @el9nou_vor

Daniela Montoya Verges. La Llagosta. 21-07
Enrique Abadiano Sanitago. La Llagosta. 21-07
Naathan Daniel Hormaza Benítez. Mollet del V. 20-07

Kilian Tomas Gonzales Da Silva. Mollet del V. 15-07

Laila Toura. Mollet del V. 18-07

+ Voleu publicar el nom del vostre nadó en aquesta secció? Podeu fer-ho via correu (agenda@gra.el9nou.com) o per whatsapp (648 678 819) 

Naixements
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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 19 de juny
fins a l’14 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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CROMOS

Versió
El grup granollerí Pops ha posat 
música a la il·lusió dels aficionats 
del Girona per tornar a Primera. Els 
vallesans han versionat el My Sha-
rona de The Knack de forma bastant 
lliure (Cap a Girona) per a un anunci 
que ha fet Cadena Ser Catalunya. A 
veure si porta sort.

Nom
Resulta que els antics masovers de 
la finca del Pasqualet de Caldes es 
deien Pepet i Pepeta. Als anys 80 
van cedir el relleu als propietaris de 
l’actual càmping, que es diuen Josep i 
Josefina. El que és sorprenent és que 
el càmping mantingués el nom de 
Pasqualet, veient la tendència.

Lapsus
Dilluns a la tarda, el PSC va reclamar 
en roda de premsa a Granollers que es 
mantingui la connexió de la línia R2 
amb l’aeroport. Referint-se als contac-
tes entre els socialistes catalans i el 
Govern de l’Estat, el diputat Jordi Ter-
rades es va referir al “president Pedro 
González”. En qui devia pensar?

Soroll en directe
La majoria de plens municipals es 
fan encara de forma telemàtica amb 
regidors i regidores a casa seva. I 
això dona lloc a situacions curioses. 
Aquest dilluns el regidor de Juntsx-
Mollet, Joan Daví, demanava perdó 
durant una intervenció: “És que al 
costat fan obres”. Disculpat.

Llegeixo un 
estirabot 
d’aquells 
tan lúcids i 
divertits que 
sol deixar 
anar Salva-
dor Sunyer, 

el director del festival Tem-
porada Alta, sobre com ho 
porta tot plegat. “A la vida 
normal veiem massa gent. El 
90% sobra”. Sempre positiu, 
ell. I encertat. Per a qui té 
una feina de cara al públic o 
que obliga al contacte humà, 
la sociabilització és un esforç 

que pesa, al cap del dia i els 
anys. En alguns casos, les 
noves rutines de l’era covid 
hauran rebaixat aquesta exi-
gència i potser han destensat 
cervicals i desterrat orfidals.

En la llista de coses posi-
tives que ens haurà deixat 
el maleït coronavirus hi ha 
la de recordar-nos que l’es-
très ni és normal ni sa. Tot 
i sabent que les dificultats 
econòmiques ens compli-
caran l’existència a nivell 
individual i col·lectiu, és cert 
que hi ha treballadors de 
rangs i professions diferents 

que han sentit alleujament 
en abaixar el ritme laboral. 

O almenys, relaxar-lo: fer 
menys hores, evitar el trans-
port públic, no planxar la 
camisa, no preparar la car-
manyola. De normal hem de 
pedalar moltíssim, per arri-
bar a tot i fer-ho bé. Un Hau-
tacam diari. Els últims mesos 
han estat estranys i esgota-
dors, però també han alentit 
la trituradora. Li hem gua-
nyat terreny. La bona notícia 
és que es pot viure sense 
treballar tant. La dolenta és 
que hem de viure una pandè-
mia per aconseguir-ho. Una 
dinàmica perversa.

I encara en plena contra-
rellotge, es fa estiu. Enmig 
de la por per un nou confi-
nament i de les ganes de fer 
veure que no ha passat res, 
arriben les vacances menys 
planificades de la història. 
L’agost mai no es mou del 
calendari, però aquest any 
ens ha sorprès. L’estiu se’ns 
ha plantat de cop davant dels 
nassos i no sabem si tenim 
poca o massa por, o poca o 
massa gosadia, per entomar-
lo amb les ganes de sempre.

Solem vincular estiu i 
vacances, i vacances i viat-
ges, i havíem oblidat que 
també és estiu sense passar 
per Booking. Hi ha molts 
plaers que fan estiu sense 
necessitat de passaport. 
El tomàquet de l’hort amb 
all picat. Els vespres llargs 
al jardí. Jugar a veure el 
bisbe adormit. Molts dels 
plaers que ens ragen primer 
segur que connecten amb 
algun record d’infantesa o 
joventut, amb aquells estius 
despreocupats i eterns, però 
d’altres són rituals conreats 
amb els anys. Fer la llista de 
llibres per llegir. Gaudir de 
les hores de fresca. Escoltar 
el repicar dels plats dels 
veïns a l’hora de sopar. El 
recuit de Fonteta entaforat 
en un croissant. No veure 
gaire gent, però sí el 100% 
de gent que desitges veure. 
L’estiu no és ni una estació 
de l’any, ni un parèntesi al 
calendari laboral, ni un viat-
ge llunyà. En el fons, l’estiu 
és psicològic.

Laura Serra
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Solem vincular 
estiu amb 
vacances i 

viatges però hi 
ha molts plaers 
sense necessitat 

de passaport

ESTIU, MALGRAT TOT

Ben      
informats
L’Ajuntament de Santa 
Maria de Palautordera 
s’ha proposat que els 
veïns i veïnes del muni-
cipi estiguin ben infor-
mats de les normes que 
cal seguir per evitar els 
riscos de la Covid-19. Per 
això, ha situat uns car-
tells ven visibles a l’en-
trada de la casa de la Vila 
amb totes les recoma-
nacions i les obligacions 
que cal tenir en compte 
per evitar el contagi de la 
malaltia.

VISIÓ PERIFÈRICA
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