
648 678 819

1,50
e
u
ro

s
PERIÒDIC

INDEPENDENT 

DEL VALLÈS

ORIENTALEL 9  NOU
Dilluns, 7 de setembre de 2020

A
n
y
 X

X
X

II

N
ú
m

. 
3
0
5

0

M
A

R
C

 G
A

R
C

IA
 B

EU
M

A
LA

EL 9 NOU 
reprèn les 
votacions 
del premi 
Vallesà  
de l’Any

(Pàgina 11)

La Generalitat gastarà 8 milions 
d’euros en arranjaments a la C-17 
entre Figaró i Centelles
Els alcaldes de Figaró i Tagamanent es queixen de la manca de manteniment “endèmica”

(Pàgines 8 i 9 i editorial)

(Pàgina 6) Impulsors de l’associació Cohabitatge Lliçà, durant una trobada celebrada la tardor de l’any passat

Les morts 
en accidents 
laborals 
creixen tot i  
el fre del virus

(Pàgina 18)

Un KH-7  
amb problemes 
d’atac, eliminat 
de la Copa  
de la Reina 

(Pàgina 25)

Rescats  
de Bombers  
a Gualba  
i Vilanova

El turisme 
vallesà salva 
l’estiu però 
tancarà l’any 
amb pèrdues

(Pàgines 2 i 3)

(Pàgina 6)

Els Mossos 
investiguen 
l’assetjament a 
les dues noies 
de la Garriga

(Pàgina 5)

Tres morts  
i 10 contagiats 
en un brot en 
una residència 
de Sant Feliu

(Pàgina 10)

La propera 
edició d’EL 9 
NOU s’avança 
a dijous per 
l’11 de Setembre

Recordatori als lectors

Uns 80 veïns de Lliçà de Vall projecten una cooperativa d’habitatge per a gent gran

“No volem acabar els nostres dies 
tancats en una residència”

El Consell Comarcal del 
Vallès Oriental està buscant 
una alternativa al trasllat 
de la seva seu actual, al car-
rer Ricomà de Granollers, 
a l’antic edifici judicial de 
l’avinguda del Parc, també a 
Granollers. El Consell busca 
ara un local en propietat.

El Consell  
es replanteja 
el trasllat als 
antics jutjats 
de Granollers

(Pàgina 5) L’edifici dels antics jutjats a l’avinguda del Parc de Granollers
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El turisme vallesà 
ha salvat l’estiu 
però preveu tancar 
l’any amb pèrdues
Els mesos d’inactivitat pel confinament passen factura als negocis

Una parella menja en una taula exterior de la casa rural El Baiès, a Montseny, aquest estiu. Aquest negoci ha aconseguit ingressar prop del 70% del que és habitual en un estiu normal

Granollers

Ramon Solé

El sector turístic del Vallès 
Oriental ha viscut un estiu 
força millor del que la pan-
dèmia podia fer témer en els 
mesos previs. De fet, establi-
ments com les cases rurals o 
els càmpings han viscut, en 
general, una bona temporada 
estival, amb situacions força 
semblants als d’un any nor-
mal. Amb tot, els tres mesos 
d’inactivitat total durant el 
període de confinament i les 
consegüents pèrdues econò-
miques –que ja no es podran 
recuperar– fan augurar a la 
majoria d’empresaris que 
tancaran l’any en números 
vermells. “Al final de l’any no 
quadraran els números. Amb 
tres mesos tancats al 100%, 
això ja és irrecuperable”, 
considera Carles Barcons, 
president de l’Associació 
de Turisme Rural del Vallès 
Oriental.

Barcons regenta la casa La 
Polvoreria, a Bigues i Riells, 
i explica que ha tingut un 
estiu irregular. “El juliol 
va ser relativament dolent 
i l’agost, quasi millor que 
habitualment. De fet, no ens 
ha estranyat del tot perquè 
s’anava dient que la gent bus-
qués opcions de proximitat 
i per estar aïllats. Enguany 
el públic s’ha decantat més 

per les cases rurals que pels 
hotels.” De cara a la tardor, 
les previsions són complica-
des de fer però Carles Bar-
cons confia que l’ocupació 
sigui similar a la d’altres 
anys. 

Per la seva banda, Josep 
Margenat, propietari de Can 
Burguès, a Santa Eulàlia, 
té una visió una mica més 
pessimista. “Veníem d’una 
situació molt dura i, tot i 
que l’ocupació ha estat bona 
durant l’estiu, s’ha quedat a 
un 90% del que és habitual 
per a nosaltres en aquesta 
època. A més, al setembre de 
moment tenim molt poques 
reserves i a l’octubre ens 
refiàvem del turisme estran-
ger, però enguany serà com-
plicat que vinguin”, augura. 
Un cas ben diferent és el 
de Can Fàbregas del Bosc, 
negoci de turisme rural de 
l’Ametlla que aquest estiu 
ha optat per no obrir. “El 
nostre fort és més a la tardor, 
hivern i primavera, perquè 
no tenim piscina”, explica la 

propietària, Teresa Barbany, 
que afegeix que tot i així 
han rebut moltes trucades 
de gent interessada. Ara la 
casa ha obert i les perspecti-
ves per a la temporada que 
comença son bones: “Tenim 
bastant ocupats els caps de 
setmana; els primers vindran 
per la Diada. Abans del con-
finament, molta de la gent 
que ens havia fet reserva, va 
optar per ajornar-la en lloc 
d’anul·lar-la.”

FINS A UN 30% dE  
dEScoMptE pEr  
SEdUIr ElS clIENtS

Un fet compartit per molts 
negocis turístics a la comarca 
és la substitució dels clients 
estrangers –que aquest any 
han optat per quedar-se als 
seus països– per catalans. Ha 
estat el cas a la casa El Baiès, 
a Montseny. “Jo tenia una 
mica de por perquè habitu-
alment treballem principal-
ment amb turistes del centre 
d’Europa. A principis de 
juliol estàvem més tranquils 
perquè confiàvem que encara 
mantindríem molt aquest 
perfil de clientela, però ales-
hores els estats europeus van 
començar a recomanar no 
venir aquí i al final, de gent 
estrangera, crec que només 
hem tingut dos holandesos. 
D’altra banda, això s’ha vist 

l’ase de la casa rural de can canal, a llinars. Moltes cases rurals de la comarca han viscut un estiu millor del que feien pensar les previsions

compensat pel fet que ha vin-
gut molta gent de Catalunya 
i també d’altres punts de 
l’Estat, com Madrid”, comen-
ta el propietari de la casa, 
Joan Masnou, que afegeix 
que quan es van produir els 
rebrots de Lleida i el Baix 
Llobregat es van produir 
algunes anul·lacions.

El balanç de l’estiu que fa 
Masnou és força positiu. “Al 
principi semblava que havia 
de ser un desastre gros però 
dins de tot s’ha arreglat bas-
tant. Però l’empresa amb qui 
treballem i Booking Espanya 
van posar-nos en oferta amb 
un 30% de descompte i ha 
funcionat bastant bé. Quasi 
tots els dies hem tingut ple, 
sobretot al juliol i l’agost. 
Has d’intensificar la desin-
fecció i netejar més, però és 
necessari i ha valgut la pena.” 
Al final, El Baiès ha ingressat 
entre un 60% i un 70% del 
que guanyaria en un estiu 
normal. Joan Masnou es mos-
tra molt satisfet del compor-
tament dels clients. “La gent 

s’ha comportat molt bé i els 
grups que han vingut no han 
estat gaire nombrosos. Natu-
ralment, nosaltres explicà-

En molts casos, 
el buit deixat 

pels clients 
estrangers l’han 
omplert catalans

El sector viu una mala temporada, amb ocupacions de fins a un 50% menys de l’habitual 

Els hotels, l’excepció negativa

Sílvia Brunet

R.S.

Dins dels operadors turístics, 
els que han sortit més malpa-
rats de la temporada d’estiu 
han estat, de llarg, els hotels. 
Aquests establiments, que 
normalment es nodreixen 
del turisme estranger que 
vol estar a la vora de la costa 
o de Barcelona, enguany han 
registrat ocupacions que en 
algun cas han arribat al 50% 
menys d’un estiu habitual. 
La presidenta de l’Associació 

Hotels Vallès Oriental, Sílvia 
Brunet, qualifica la tempo-
rada de “dolenta” i creu que 
una de les causes és que la 
comarca no s’ha treballat 
prèviament com a destinació 
turística.

“Hi ha coses per fer i visi-
tar, però ens hem definit més 
com a lloc de competicions 
esportives i zona de conven-
cions professionals, i així 
hem anat fent. I encara gràci-
es que hem tingut la fórmula 

1”, diu Brunet. La nova tem-
porada es viu amb incertesa. 
“Ara estem creuant els dits 
perquè les empreses tornin 
a la feina i comencin a tenir 
necessitats d’allotjament. 
A més, després del confina-
ment moltes coses canviaran 
i moltes trobades que fins 
ara es feien presencials ara 
es faran per videoconferèn-
cia. Tot i això, si les empreses 
van bé, anirem tirant”. D’al-
tra banda, el sector hoteler 

viu pendent de les activitats 
del circuit de Montmeló, fins 
al punt que la continuïtat 
d’alguns establiments depèn 
de si es mantenen les curses 
de Superbikes i MotoGP, 
previstes totes dues aquest 
setembre. “Esperem que no 
passi res i no s’hagin d’anul-
lar, perquè si això passa 
més d’un hotel segurament 
hauria de tancar portes tem-
poralment”, comenta la pre-
sidenta d’Hotels VO.
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Especial
tornada
a l’escola
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Una parella menja en una taula exterior de la casa rural El Baiès, a Montseny, aquest estiu. Aquest negoci ha aconseguit ingressar prop del 70% del que és habitual en un estiu normal
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L’ase de la casa rural de Can Canal, a Llinars. Moltes cases rurals de la comarca han viscut un estiu millor del que feien pensar les previsions

vem les normes de seguretat 
sanitària però els mateixos 
clients s’han autoregulat: 
uns anaven a la piscina al 

matí i els altres a la tarda, 
etc. S’han posat d’acord de 
forma fàcil i natural”, con-
clou el propietari d’El Baiès.

El càmping El Pasqualet, de Caldes, aquestes vacances. L’establiment ha tingut prop d’un 15% menys de clients

Caldes de Montbui

R.S.

El càmping ha estat una 
altra de les opcions prefe-
rides pel públic en un estiu 
en què s’ha optat clarament 
per passar les vacances a 
prop de casa i en contacte 
amb l’aire lliure i la natura. 
Igual que els establiments 
rurals, els càmpings valle-
sans en general han tram-
pejat prou bé la temporada 
estival, si bé els de munta-
nya han estat els que han 
notat menys el descens de 
clients.

A les Illes, al municipi 
de Montseny i al bell mig 
del massís, han tingut pràc-
ticament la mateixa gent 
que sempre. “Esperàvem 
menys clients, però hem 

estat al 70% d’ocupació, 
com cada estiu. Nosaltres 
tenim poc turisme estran-
ger i sobretot ens ve gent 
del país, sobretot Barcelona 
i rodalies; i enguany no ha 
estat una excepció”, explica 
la propietària, Remei Puig. 
La ubicació del càmping, 
considera, és un valor afe-
git molt potent que aquest 
any encara ha tingut més 
pes: “La gent venia a buscar 
espai, natura, poder passe-
jar sense mascareta per la 
muntanya.”

D’altra banda, al càmping 
El Pasqualet, de Caldes, la 
situació ha estat diferent. 
L’ocupació ha estat bona, 
tot i que entre un 15% i 
un 20% menys que altres 
anys, i amb estades més 
inestables i moltes reserves 

fetes a última hora. Això 
sí, de turistes estrangers, 
molt pocs: “Els que tení-
em previstos per l’agost, 
francesos, holandesos, 
alemanys i alguns belgues, 
van cancel·lar la reserva. La 
gran majoria de clients han 
estat catalans i alguns del 
País Basc”, apunta la pro-
pietària del càmping, Fina 
Soley, que ha passat l’estiu 
amb l’amenaça permanent 
de la pandèmia. “Ha estat 
un estiu molt incert, amb la 
por constant que aparegués 
un positiu i preguntar-nos 
què passaria. Finalment, no 
ha estat una catàstrofe però 
tampoc es pot dir que hagi 
anat bé. El que hem aconse-
guit ha estat a base de fer 
moltes ofertes i estirar molt 
el client”, assegura.

Les Illes, a Montseny, ha tingut la mateixa demanda de sempre

Els càmpings de muntanya, 
els que han notat menys  
el descens de clients
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D’esquerra a dreta, Anna Jiménez, Esther López i Virginia Feria, durant la lectura del manifest

Mollet del Vallès

Josep Villarroya

La plataforma Mollet per 
l’Educació Pública va presen-
tat divendres un manifest en 
què reclama recursos i mesu-
res per tal d’aconseguir un 
retorn a les aules segur en el 
proper curs escolar. El mani-
fest el van llegir als jardinets 
del Casal Anna Jiménez, 
professora de l’escola Can 
Besora; Virginia Feria, de 
l’AMPA de l’escola Montseny, 
i Esther López, infermera 
de la Vall d’Hebron. També 
hi havia Francisca Morales, 
membre de la plataforma.

El text mostra la “profunda 
preocupació” per la situació 
de l’escola pública en l’actu-
alitat i reclama, entre altres 
coses, una baixada de ràtios, 
un augment de les plantilles 
de docents, mesures de salut 
i higiene i l’adaptació d’es-
pais a les escoles, instituts i 
altres equipaments munici-
pals.

La plataforma també 
demana aprofitar i condicio-
nar zones a l’aire lliure de la 
ciutat i la natura més prope-
ra per fer-los entorns educa-
tius, un equip sanitari a cada 
centre i disposar d’un pla B 
en cas de rebrots. Demanen 

suport als equips directius, 
que consideren “abandonats 
a la seva sort” en la gestió 
dels centres, recursos psi-
cològics als centres, atenció 
rellevant als centres i alum-
nes d’educació especial i la 
implicació dels ajuntaments.

Per últim, volen posar fi 
a la precarietat del personal 
extern, com el de lleure, 
neteja i manteniment, i fan 
una crida a la ciutadania de 
Mollet “per la defensa de 
l’educació pública i per una 
tornada segura a l’escola”.

Anna Jiménez reivindica 
els llocs oberts com espais 
educatius. “La natura, els 
espais oberts, els parcs... són 
llocs perfectes i ideals per 
aprofitar en l’àmbit educatiu 
i ara més que mai. Perquè 
sabem que a l’aire lliure el 
perill de contagi baixa mol-
tíssim.” Jiménez lamenta 
que Educació ha cedit tota 
la responsabilitat als equips 
directius. “Les directrius han 
estat nul·les; ens han llançat 
la pilota als equips directius 
i els docents de les escoles. 

S’omplen la boca dient que 
enviaran docents als centres, 
que abaixaran la ràtio i la 
realitat és que, quan hem 
arribat a l’escola, cada dia 
hem tingut una informació 
diversa i contradictòria i, a 
dia d’avui, en una escola de 
dues línies ens han enviat un 
mestre extra que encara no 
ha arribat a l’escola. Algú em 
pot dir com es pot desdoblar 
o com es poden abaixar les 
ràtios a l’escola pública amb 
un mestre més?”

Jiménez incidia en la 

Cardedeu amplia a 84 el nombre  
de places disponibles a les Bicicledes

Cardedeu L’Ajuntament de Cardedeu ha 
ampliat fins a 84 el nombre de places dispo-
nibles a les Bicicledes municipals. La setma-
na passada van quedar enllestides les obres 
de l’aparcament de bicicletes de l’estació 
de tren de  Rodalies. L’actuació ha consistit 

en la instal·lació d’un segon nivell, amb el 
qual s’ha aconseguit sumar 14 noves places. 
D’aquesta manera, la Bicicleda de l’estació 
ha passat de tenir una capacitat per a 20 
bicicletes a poder emmagatzemar-ne fins a 
34 vehicles a dues rodes. A aquest total cal 
sumar les 50 places ja disponibles a l’apar-
cament de la plaça Joan Alsina, al barri de 
l’Estalvi.

Desestimades 
les al·legacions 
al pressupost 
municipal  
de la Llagosta
La Llagosta

El ple de l’Ajuntament de 
la Llagosta va desestimar 
dijous passat les al·legacions 
presentades a l’aprovació 
inicial del pressupost muni-
cipal de 2020. Eva Miguel, 
regidora de La Llagosta en 
Comú (LLEC), havia presen-
tat les al·legacions, que es 
van desestimar en no fona-
mentar-se en els pressupòsits 
previstos a la Llei d’Hisendes 
Locals com a únics motius 
de reclamació contra l’apro-
vació inicial del pressupost 
general. La desestimació de 
les al·legacions va comptar 
amb el suport dels grups del 
PSC, ERC i Cs, mentre que 
LLEC hi va votar en contra. 
D’aquesta manera, la Llagos-
ta ha aprovat de forma defi-
nitiva el pressupost munici-
pal per l’exercici actual.

Santisteban, de 
Montmeló, també 
deixa el PDeCAT 
per transitar  
cap a JxCat
EL 9 NOU

El cap de llista i portaveu 
de Junts per Montmeló i 
fins ara membre de la direc-
ció executiva del PDeCAT 
al Vallès Oriental, Dídac 
Santisteban, se suma a la 
llista de càrrecs que han 
abandonat aquesta forma-
ció per donar suport a la 
constitució de JxCat com 
un partit polític. El mateix 
Santisteban ha confirmat 
a EL 9 NOU la seva decisió 
de seguir els passos d’altres 
càrrecs de la comarca com 
el president de la Joventut 
Nacionalista de Catalunya 
(JNC) al Vallès Oriental, 
Aleix Agustí, o el cap de 
llista i portaveu del grup de 
JxCat a Lliçà de Vall, Ferran 
Ballestà. “A Montmeló tran-
sitem cap a JxCat”, ha insis-
tit Santisteban.

importància de sumar esfor-
ços per aconseguir les reivin-
dicacions de la plataforma. 
“Fem una crida a tota la ciu-
tadania perquè se’ns apropi, 
contacti amb nosaltres per 
xarxes socials i que reivindi-
qui juntament amb nosaltres 
que la Generalitat ha de 
posar mitjans, però no només 
la Generalitat, perquè el nos-
tre ajuntament també podria 
posar més mitjans dels que 
està posant.” En aquest 
sentit, criticava la neteja 
dels centres. “Els serveis de 
neteja de l’escola no aug-
mentaran en cap moment. 
Només vindran, com s’ha fet 
sempre, a les 5, quan els nens 
marxin, i tindrem nens que 
estaran utilitzant els lavabos 
durant tot el dia quan, des 
del Departament ens posen 
la normativa que cada vegada 
que un nen vagi al lavabo 
sigui la professora qui netegi 
ràpidament el lavabo. Crec 
que l’Ajuntament ens podria 
donar suport des d’aquest 
punt de vista”.

Esther López remarcava 
la importància de la figura 
del sanitari a les escoles. “No 
només pels accidents que 
puguin tenir els nanos, sinó 
per fer divulgació en educa-
ció sanitària, alimentació... 
I amb la Covid, es pot fer un 
diagnòstic més ràpid.”

I Virginia Feria es quei-
xava de la desorientació de 
les famílies. “És la sensació 
de no saber ni com hauran 
d’entrar els nens i nenes a 
l’escola perquè ni els mestres 
saben com s’ho faran. Com 
a AMPA ens han donat una 
mica d’informació, però a 
mesura que passen els dies 
el protocol va canviant. El 
que volem és que hi hagi una 
tornada segura i continuada.”

Mollet per l’Educació Pública 
reclama mesures per a  
un retorn segur a les aules
La plataforma demana baixades de ràtio i equips sanitaris a cada centre
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reparacions i recanvis
Servei tècnic oficial

C. Navarra, 72 - GraNollers - sat@sayolsl.es
Tel. 93 870 78 10 - 601 17 14 90

edicte
El Ple de l’Ajuntament de Montmeló, en sessió ordinària de data 30 
de juliol de 2019, va aprovar inicialment la Modificació Puntual del 
POUM a l’àmbit del PM-01 Sota el Molí, amb l’objectiu de possibilitar 
el desenvolupament del sector amb la construcció de nous habitatges 
i obtenir un espai destinat a equipament amb la possible rehabilitació 
de l’edificació catalogada existent com a centre docent. 
Tothom que hi estigui interessat podrà examinar l’expedient i, si 
escau, formalitzar al·legacions o suggeriments al respecte en el 
termini d’un mes, comptat des de la publicació del present Edicte en 
el Butlletí Oficial de la Província.
La documentació completa de l’expedient es pot consultar a les 
oficines de l’Ajuntament de Montmeló –Departament d’Urbanisme–, 
plaça de la Vila, 1, i a la web http.//www.montmelo.cat. 
L’alcalde,
Pere Rodríguez Rodríguez
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El Consell Comarcal es replanteja  
ara traslladar-se als antics jutjats
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L’edifici judicial de l’avinguda del Parc està desocupat des de l’any 2010

Rescatats una 
excursionista 
a Gualba  
i un ciclista  
a Vilanova

Gualba

EL 9 NOU

Els Bombers de la Gene-
ralitat van rescatar aquest 
dissabte al migdia una excur-
sionista que havia patit un 
accident a l’àrea del Gorg 
Negre, al Parc Natural del 
Montseny. Els fets van passar 
poc després de 2/4 de 2 del 
migdia. La dona, de 48 anys, 
presentava ferides lleus a 
la cara després de caure per 
un desnivell de sis metres, 
segons han informat fonts 
dels Bombers.

Al rescat hi va intervenir 
l’helicòpter del Grup d’Actu-
acions Especials (GRAE) dels 
Bombers i una dotació terres-
tre del mateix cos. L’operació 
va finalitzar pels volts de les 
3 de la tarda. La dona va ser 
atesa en primera instància 
al camp de futbol del mateix 
municipi i traslladada poste-
riorment a l’Hospital de Sant 
Celoni.

Els bombers van efectuar 
un segon rescat diumenge al 
matí a Vilanova. En aquest 
cas, es tractava d’un ciclista 
que havia patit una caiguda 
al bosc de Ruscalleda, una 
zona forestal de difícil accés 
que va complicar les tasques 
de rescat. El ciclista, de 63 
anys, és veí de Granollers i 
respon a les inicials F.M.M. 
Segons fonts dels bombers, 
va patir contusions com a 
conseqüència de l’accident.

Els bombers van rebre 
l’avís poc abans de les 11 
del matí, i l’operació es va 
donar per tancada al cap 
d’una hora. En l’operació 
hi va intervenir l’helicòp-
ter del GRAE i una dotació 
del Servei d’Emergències 
Mèdiques (SEM), que va 
atendre el ciclista en primera 
instància abans de traslladar-
lo a l’Hospital General de 
Granollers.

D’altra banda, una dota-
ció terrestre dels bombers 
va intervenir divendres a 
la tarda en les tasques de 
neteja viària derivades d’un 
accident al quilòmetre 140 
de l’autopista AP-7, a l’altura 
de Mollet. Fonts del cos han 
informat que un vehicle que 
circulava en sentit nord va 
bolcar poc abans de les 7 de 
la tarda sense que cap dels 
seus ocupants resultés ferit.

Finalment, dues dotacions 
del cos van participar la nit 
de dimecres en l’extinció 
d’un incendi a l’Ametlla, on 
tres turismes van cremar a 
la via pública sense arribar a 
fer ferits.

Granollers

J.V.

El Consell Comarcal del 
Vallès Oriental està buscant 
una alternativa al trasllat de 
la seva seu a l’antic edifici 
judicial de Granollers, al 
número 7 de l’avinguda del 
Parc. Segons ha pogut saber 
EL 9 NOU, les circumstàn-
cies actuals de la Covid-19 i 
l’obligació de mantenir unes 
distàncies mínimes en el 
lloc de treball no permetri-
en que tots els treballadors 
del consell poguessin anar a 
l’edifici dels jutjats i complir 
aquestes mesures. Per això, 
tot i que no hi ha una decisió 
presa, s’estudien diverses 
alternatives per aconseguir 
un edifici més gran i que, a 
més, seria propietat del Con-
sell Comarcal i no de propi-
etat compartida amb l’Ajun-

tament, com passaria amb 
l’antic edifici judicial. “Hi ha 
diverses possibilitats, però 
cap de tancada”, ha dit el pre-
sident del Consell Comarcal 
i alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé (JxCat).

El trasllat de la seu del con-
sell des de la seu actual, al 
carrer Ricomà, als antics jut-
jats, es recollia en un conveni 
firmat amb l’Ajuntament el 
març de l’any 2018 pel qual 
l’Ajuntament cedia al consell 
la propietat de tot l’edifici, 
tret de la tercera planta. 
D’aquesta manera, s’asse-
gurava el compliment de les 
condicions que, en el seu dia, 
va posar el Departament de 
Justícia quan va cedir l’edifi-
ci a l’Ajuntament l’any 2010. 
La condició és que, en un 
termini de 10 anys, l’edifici 
s’havia de destinar a equi-
paments de l’Ajuntament. 

Un termini que es compleix 
aquest mateix any.

El conveni concretava que 
l’Ajuntament cedia la planta 
semisoterrani, la planta bai-
xa i tres plantes d’uns 500 
metres quadrats de superfí-
cie cadascuna i una quarta 
de dimensions més petites. 
Les dues institucions havien 
de constituir una comunitat 
de propietaris i una comissió 
que supervisés tot el procés.

Segons el pacte, el Consell 
Comarcal s’havia de fer càr-
rec del cost de la rehabilita-
ció, que llavors es calculava 
en uns 4 milions d’euros. 
Una part s’havia de finançar 
amb recursos propis, una 
altra amb la venda de la seu 
actual del carrer Ricomà i la 
resta amb ajuts de la Dipu-
tació i, en cas que calgués, 
amb un préstec bancari. El 
llavors president del consell, 

David Ricard (ERC), alcalde 
de Vallromanes, deia que la 
intenció era que l’empresa 
adjudicatària de les obres 
de reforma, cobrés, en part, 
amb espècie. En el moment 
de la firma del conveni es 
preveia tenir enllestit el 
projecte executiu al llarg 
de l’any 2019 per iniciar el 
procés de licitació i que les 
obres duressin un any i mig, 
amb la qual cosa el trasllat es 
preveia per finals d’aquest 
any o principis del 2021, una 
previsió que, en tot cas, no 
es podrà complir. De fet, en 
una entrevista a EL 9 NOU fa 
un any, Colomé afirmava que 
el conveni obligava a fer una 
ocupació parcial de l’edifici 
abans del 31 de desembre 
d’aquest any. I afegia que hi 
havia un problema de finan-
çament i que calia veure 
quin finançament es podria 
obtenir de programes com el 
PUOSC de la Generalitat i de 
la Xarxa de la Diputació.

Pel que fa a la situació 
financera del Consell Comar-
cal, el novembre de l’any 
passat Colomé admetia que 
arrossegava un dèficit de 
580.000 euros per culpa de la 
manca de finançament de la 
Generalitat i de serveis defi-
citaris que presta el consell, 
com els serveis socials que es 
presten als ajuntaments de 
menys de 20.000 habitants.

El consell no ha decidit 
encara quina serà la ubicació 
definitiva, però, segons ha 
pogut saber EL 9 NOU, ja hi 
ha prevista una visita dels 
consellers comarcals a l’edi-
fici dels antics jutjats i a un 
edifici situat al passeig fluvi-
al de Granollers. En aquesta 
visita s’analitzaran les possi-
bilitats que ofereixen els dos 
espais.

L’ens busca un edifici a Granollers amb prou espai per a les condicions que imposa la Covid-19
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Alguns dels impulsors de l’associació Cohabitatge Lliçà, durant una trobada celebrada la tardor de l’any passat

“Volem decidir nosaltres mateixos 
com viurem la nostra vellesa”
Una vuitantena de veïns de Lliçà de Vall projecten una cooperativa d’habitatge per a gent gran

Lliçà de Vall

Oriol Serra

“No estem d’acord amb la 
forma com el sistema tracta 
la gent gran. Per tant, hem 
optat per rebel·lar-nos contra 
el sistema i decidir nosaltres 
mateixos com volem viure la 

nostra vellesa.” Mercè Mateo 
és una de les impulsores de 
Cohabitatge Lliçà, una asso-
ciació que des de fa gairebé 
dos anys treballa per cons-
tituir una cooperativa d’ha-
bitatge per a persones de la 
tercera edat a Lliçà d’Avall.

“No volem acabar els 

nostres dies tancats en resi-
dències, aïllats entre quatre 
parets i allunyats dels nos-
tres cercles socials i xarxes 
d’amistats. Considerem que 
no és una manera digna de 
viure la vellesa”, afegeix 
Mateo. “No serveix de res 
rebre un bon tracte mèdic 

si no pots mantenir els teus 
vincles afectius i el teu estil 
de vida. A més, el personal 
que hi treballa ho sol fer en 
condicions precàries.”

Cohabitatge Lliçà es va 
constituir l’octubre de 2018. 
Des d’aleshores, ha consoli-
dat una estructura assemble-

ària que treballa per definir 
els estatuts i les guies que 
regiran el funcionament de 
la futura cooperativa. “La 
idea és poder anar a viure 
tots al mateix immoble, 
cadascú en un apartament 
propi però compartint espais 
comuns i centralitzant els 
serveis derivats de la nostra 
situació de dependència”, 
apunta el president de l’asso-
ciació, Antoni Broto.

A hores d’ara, Cohabitatge 
Lliçà negocia amb l’Ajunta-
ment la cessió d’uns terrenys 
municipals on construir els 
futurs habitatges. “La coo-
perativa assumirà el cost de 
la construcció, i cada inquilí 
pagarà la seva quota mensu-
al. La cessió municipal dels 
terrenys suposarà una gran 
ajuda, i en aquest sentit agra-
ïm la bona predisposició del 
consistori”, destaca Concha 
Pérez, una altra de les impul-
sores del projecte. Amb una 
vuitantena de socis, els seus 
responsables fan una crida 
per aconseguir noves adhesi-
ons a través del correu elec-
trònic cohabitatgellissa@
gmail.com.

“Tots venim de l’associaci-
onisme i tenim consciència 
social”, conclou Mateo. “De 
joves ens mobilitzàvem per 
canviar allò que no ens agra-
dava. Ara que som grans, 
seguim posant el nostre gra 
de sorra per un món millor.”

Els Mossos investiguen la 
denúncia per assetjament verbal 
a dues noies de la Garriga

Montmeló constitueix  
una comissió de seguiment  
dels episodis de males olors

Montmeló

EL 9 NOU

L’Ajuntament de Montmeló 
ha constituït una comissió 
de seguiment dels episodis 
de males olors que afecten 
el municipi des de fa mesos. 
L’objectiu és detectar-ne els 
focus emissors i elaborar un 
pla d’actuació per tal d’elimi-
nar-los.

La comissió està formada 
per personal tècnic i polític 
de les àrees de Medi Ambi-
ent, Activitats, Promoció 
Econòmica i Comunicació 
del propi consistori, així com 
personal de la Policia Local, 
la Gerència i els Serveis Jurí-
dics de l’Ajuntament.

Durant l’acte de constitu-
ció, que va tenir lloc dijous 
passat en seu municipal, es 

van analitzar les dades reco-
llides per la vuitantena de 
formularis web que una vui-
tantena de veïns del munici-
pi havien omplert durant el 
mes d’agost. Les tipologies 
d’olor descrites i les seves 
ubicacions han permès fer 
una primera aproximació als 
possibles focus emissors. La 
comissió es reunirà amb peri-
odicitat quinzenal.

Properament, el govern 
municipal té previst reunir-
se amb els responsables dels 
presumptes focus per tal 
d’informar-los del requeri-
ment dels serveis tècnics de 
l’Ajuntament amb l’objectiu 
de resoldre aquests episodis. 
També se’ls advertirà de 
les possibles sancions a què 
s’exposen en cas de no seguir 
aquests requeriments.

La Garriga

EL 9 NOU

Els Mossos d’Esquadra de la 
comissaria de Granollers han 
obert diligències informati-
ves arran de la denúncia que 
van fer dues noies de 23 anys 
de la Garriga que asseguren 
que van ser objecte d’un 
assetjament sexual verbal 
per part d’un home al camí 
de Puiggraciós mentre tor-
naven cap al poble diumenge 
de la setmana passada. 

Les noies van acudir a 
denunciar els fets, primer a 
la Policia Local de la Garriga 
i després a la comissaria dels 
Mossos de Granollers, i es 
van queixar que no van poder 
tramitar la denúncia. Segons 

han explicat fonts de Mos-
sos, l’agent que va atendre 
les dues noies a la recepció 
de la comissaria va anotar la 
descripció de l’home i, jun-
tament amb un altre agent, 
va anar a la zona on s’havien 
produït els fets per veure si 
el podien localitzar, però no 
van tenir èxit. 

Ja en aquesta primera aten-
ció a la comissaria els van 
explicar que no es podia aga-
far la denúncia formalment 
perquè, en no constituir un 
fet penal, per poder tramitar 
la denúncia com a infracció 
administrativa cal que la per-
sona presumptament autora 
estigui identificada o sigui 
identificable. Malgrat això, 
la investigació policial del 

cas continua oberta sobre la 
base de la descripció de l’ho-
me i del relat dels fets que 
van fer les noies. El dimecres 
següent, els agents van citar 
les noies a comissaria per 
interessar-se de nou pel cas.

Segons expliquen les 
noies, els fets van passar cap 
a 2/4 de 5 de la tarda men-
tre caminaven pel camí de 
Puiggraciós. Un home d’uns 
50 anys que anava amb bici-
cleta va fer-los una proposta 
sexual a canvi de diners i, a 
més els va barrar el pas amb 
el manillar de la bicicleta 
quan volien marxar, motiu 
pel qual van córrer camp a 
través fins que van trobar 
una família que les va acom-
panyar fins el poble.

“No volem 
acabar  

els nostres dies 
tancats en  

una residència”
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Tota la protecció 

que necessites 

per dormir tranquil

Diuen que a la vida mai no deixem d’aprendre. Aquests mesos ens han ensenyat moltes 
coses, però la més important és que volem continuar estant amb tu. Perquè a CaixaBank, 
estar amb tu vol dir oferir-te tota la protecció que necessites perquè puguis dormir tranquil.

MyBox Salut, MyBox Vida, MyBox Llar, MyBox Alarma i MyBox Auto

AMB TU

Les assegurances MyBox tenen una durada inicial de tres anys i la forma de pagament de la seva prima és mensual (l’opció de pagament anticipat/prima única, en la qual el preu del primer període de l’assegurança s’abona íntegrament en la data en què l’assegurança 
inicia els seus efectes, es reserva per a clients de Banca Premier o Banca Privada). No s’apliquen recàrrecs per fraccionament. Si l’assegurança es renova, la prima de renovació es pot recalcular d’acord amb les condicions de la pòlissa. Subjecte a les condicions de 
MyBox. Informació subjecta a les condicions generals, particulars i especials de cada pòlissa, com també a les condicions de subscripció i contractació. Assegurances de vida de VidaCaixa, SAU d’Assegurances i Reassegurances, i assegurances no de vida de 
SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances i Reassegurances. CaixaBank, SA, operador de bancassegurances exclusiu de VidaCaixa, SAU d’Assegurances i Reassegurances i autoritzat de SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances i Reassegurances, 
amb NIF A08663619 i domicili social al carrer del Pintor Sorolla, 2-4, 46002 València. Inscrit en el Registre de Distribuïdors d’assegurances i reassegurances de la DGAFP amb el codi C0611A08663619. Té contractada l’assegurança de 
responsabilitat civil professional corresponent per a la cobertura de les responsabilitats que puguin sorgir per negligència professional, d’acord amb la legislació vigent. En pots obtenir més informació a la seva pàgina web. L’oferta de venda 
del servei MyBox Alarmes és exclusiva de Securitas Direct, SAU amb la intermediació de PromoCaixa, amb domicili a la Gran Via de les Corts Catalanes, 159, 08014 Barcelona. NIF: A-58481730. NRI: 3518-2020/09681
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VIC

Manlleu

Torelló

Sant Pere
de Torelló

Sant Joan de les
Abadesses

RIPOLL

Sant Pau
de Segúries

Vallfogona de Ripollès

Les Llosses

Gombrèn

Campdevànol

Campelles

Ribes de Freser

Queralbs

Pardines

Planoles
Toses

Camprodon

Molló

Setcases

Vilallonga
de Ter

Llanars

Ogassa

Alpens

St. Agustí
de Lluçanès

St. Boi de
Lluçanès

Pera�taLluçà

Prats de
Lluçanès

Olost
St. Bartomeu
del Grau

Gurb

Calldetenes

Roda de Ter

Rupit

St. Julià de
Vilatorta

Viladrau

Espinelves
Taradell

SevaTona

Malla

Muntanyola

Oristà Sta. Eulàlia
de Riuprimer

Centelles

St Martí de
Centelles

L’Esquirol

Cantonigrós

Tavertet

C-154

C-25

Direcció Manresa

C-153

C-37

C-17

C-17

N-260

St. Hipòlit
de Voltregà

RADAR

RADAR

Canovelles

Parets
del Vallès

Granollers

Vallromanes

L’Ametlla
del Vallès

Sant Feliu
de Codines

Caldes de
Montbui

La Garriga

Tagamanent

Lliçà
d’Amunt

Cardedeu

La Roca
del Vallès

Mollet
del Vallès

La Llagosta

Cànoves
Sant celoni

C-17

Hostalets
de Balenyà

Figaró

Aiguafreda

Figaró

E. Puigferrer/ J. Villarroya

Bernat Cedó (fotos)

La C-17, la principal artèria 
per al trànsit rodat en la con-
nexió entre el Vallès Oriental 
i les comarques d’Osona i el 
Ripollès, al nord, ha estat, al 
llarg de la seva història, una 
carretera feta per parts. Mal-
grat que els inicis del desdo-
blament de la C-17 es remun-
ten al 1961 amb l’autovia de 
l’Ametlla, entre Granollers 
i la Garriga, no va ser fins al 
1989 quan es va allargar cap 
al nord i va cobrir el tram 
entre Figaró i Centelles, 
passant per Tagamanent i 
Aiguafreda. Anys més tard, 
ja el 1992, va arribar a Vic, i 
no va ser fins al 2011 quan 
va arribar a Ripoll. I tot i que 
amb els anys s’ha millorat 
el traçat que seguia l’anti-
ga N-152, els anys passen i 
alguns dels trams de la C-17 
comencen a notar un des-
gast evident que comporten 
problemes de mobilitat i de 
seguretat per als conductors 
que la fan servir.

El tram que més ha notat 
el pas del temps és el que 
uneix Figaró, al Vallès Ori-
ental, i Centelles, a Osona. 
En els escassos vuit quilòme-
tres que connecten aquests 
dos municipis s’hi acumu-
len alguns dels punts més 
complicats del traçat, que 
presenta desperfectes en el 
ferm i en les infrastructu-
res. És per això que des del 
Departament de Territori 
i Sostenibilitat s’impulsa 
“l’actuació més important en 
la xarxa de carreteres, amb 
una inversió de 8 milions 
d’euros”, que preveu “millo-
res molt completes que van 
des de la millora de l’aba-
lisament al reasfaltat” en 
el tram en qüestió, com ha 
explicat el director general 
d’Infraestructures de Mobi-
litat, Xavier Flores. 

Aquesta intervenció, 
segons Flores, solucionaria la 
majoria dels problemes, com 
“els talussos de Tagamanent, 
els lliscaments al tram entre 
Tagamanent, Aiguafreda i 
Sant Martí de Centelles i 
l’asfaltat de Figaró”. Encara 

quedarien a l’aire, però, dos 
problemes detectats en el 
traçat, com és el punt negre 
just davant del Restaurant El 
Pinós. “Nosaltres treballem 
per fer que sigui un tram 
segur, però el problema és 
que la gent corre massa”, 
lamenta Flores, que també 
afirma: “No hem rebut cap 
petició formal per tancar 
la sortida i evitar més acci-
dents.” On no es pot actuar 
més és en el tram on l’asfalt 
és irregular a causa de l’abo-
cador de runa del Pinòs, 
considerat per Flores “una 
problemàtica major”, i on 
es preveu “esperar fins que 
s’estabilitzi el sòl, ja que la 
irregularitat està lligada amb 
els moviments de l’abocador 
que s’ha de buidar”.

Encara que en els darrers 
anys s’hi han fet algunes 
millores, els alcaldes de 
Tagamanent i Figaró alerten 
de les deficiències que per-
duren i lamenten el poc cas 
que se’ls fa des de Carrete-
res. L’alcalde de Tagamanent, 
Ignasi Martínez, considera 
que a la C-17 hi falta inversió 
i manteniment. En els dar-
rers anys s’han fet actuacions 
i s’han assegurat talussos 

però creu que hi ha trams on 
caldria actuar encara, com el 
punt més proper a l’Avençó 
i a la rotonda d’entrada a la 
Pedralba, en sentit nord, on, 
segons l’alcalde, el drenatge 
és insuficient. “Quan plou 
s’inunda el carril de la dreta 
amb el consegüent perill per 
a la circulació.” 

Malgrat això, el que més 
preocupa Martínez és el 
retard en l’execució d’un 
projecte d’instal·lació de 
pantalles acústiques al sec-
tor de Santa Eugènia del 
Congost i la Pedralba, on hi 
ha cases a pocs metres de la 
carretera que, segons estudis 
fets, pateixen una elevada 
contaminació acústica. “El 
projecte és de fa tres anys 
i en la darrera reunió amb 
la direcció general, fa un 
any, ens van dir que, un cop 
aprovats els pressupostos, 
es tiraria endavant. Però es 
van aprovar i encara no s’ha 
fet. Sabem que hi ha partides 
pressupostàries però no ens 
han concretat quan es farà.” 

Un accés DIFIcULTÓs 
Des De FIgarÓ

Ramon Garcia, alcalde de 
Figaró, insisteix que, a ban-
da del fet que la carretera 
divideix el poble, el principal 
problema que hi ha és l’accés 
a la carretera en direcció 
a la Garriga, que passa per 
sota de la mateixa carretera 
abans de passar pel sector de 
Gallicant i incorporar-se a la 
carretera després del túnel. 
“Quan plou i cauen 15 o 20 
litres el pas s’inunda, s’ha 
de tallar i ens obliga a anar 
fins a Tagamanent per agafar 
la carretera en direcció a la 
Garriga. Estem cansats d’ex-
plicar-ho a Carreteres, però 
la manca de manteniment és 
endèmica.” La incorporació 
a la C-17 en direcció sud, a 
l’altra banda del túnel i ja 
en terme de la Garriga, és a 
més un dels punts de més 
risc perquè no hi ha carril 
d’acceleració, i és molt a prop 
d’un revolt i del túnel, fet 
que limita la visibilitat als 
conductors. 

Una altra infraestructura 
que preocupa l’alcalde de 

La C-17, 
a examen
El tram que uneix Figaró i Centelles acumula gran part dels 
desperfectes que presenta l’artèria del Vallès Oriental amb el nord

AIGUAFREDA / SANT MARTÍ
PK 40 - 41

Un dels pocs trams limitats a 80 quilòmetres 
per hora de manera definitiva és el pas de la 
C-17 pel tram de revolts entre Aiguafreda/
Sant Martí de Centelles i Tagamanent. En dies 
de pluja s’hi col·loquen radars mòbils per asse-
gurar el límit de velocitatper la gran concen-
tració d’accidents que s’hi registren cada any. 
Des dels consistoris involucrats el consideren 
un tram molt perillós i hi ha previstes millores 
en el ferm per evitar lliscaments.

SEVA
PK 44

El terreny sobre el qual es pavimenta la C-17 
al seu pas pels termes municipals de Centelles 
i Seva és inestable a causa dels moviments de 
terra provocats per l’abocador del Pinós. Tot i 
les constants millores i inversions que s’hi han 
dut a terme, l’asfalt continua sent irregular 
i amb deformacions. Per evitar-hi accidents, 
s’ha limitat la velocitat en tots dos sentits a 
60 quilòmetres per hora, regulació que està 
controlada tots els dies de la setmana per tres 
radars mòbils en totes dues direccions. No hi 
ha data per la solució definitiva i, segons Car-
reteres, “és una problemàtica major i només 
podem esperar que s’estabilitzi el sòl”.

Les actuacions 
previstes tenen 

un valor de 8 
milions, les més 

altes del territori

L’alcalde  
de Figaró diu  
que la manca  

de manteniment 
és “endèmica”

Figaró, relacionat amb la 
C-17, és el pont de vianants 
per sobre de la carretera. 
“Està fatal i necessita una 
reparació urgent, però no ens 
fan cas.” I un altre punt que 
genera molts problemes al 
poble és l’efecte de la pluja al 
carrer Congost. “Quan plou, 
tota l’aigua de la carretera 
va a parar al carrer Congost i 
provoca inundacions. També 
els ho hem dit, però no tenim 
resposta.”

Garcia recorda que fa uns 
dos anys es va enviar a Car-
reteres un estudi detallat, 
fet per un enginyer “amb 14 
pàgines i fotografies” on es 
posaven de relleu els proble-
mes com l’estat del paviment 

La c-17 és el gran eix de comuni-
cació del Vallès Oriental amb les 
comarques del nord i, en gran 
part, també amb el Barcelonès. 

Tot i les reformes de les darreres 
dècades, els problemes han estat 
constants. en aquest primer re-
portatge s’analitza el tram nord.

Tagamanent 
reclama pantalles 

acústiques a  
la Pedralba  

i santa eugènia 
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Exp.: 2148/2020

EDICTE
El Ple de l’Ajuntament en sessió de 23 de juliol de 2020 va adoptar 
els acords següents:

1. Aprovar inicialment la modificació del reglament de règim d’ús i 
autoritzacions dels horts urbans i socials de titularitat municipal a 
Parets del Vallès.

2. Sotmetre a informació pública el present acord i el text del 
reglament pel termini de trenta dies, a fi que s’hi puguin presentar 
al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció dels anuncis 
corresponents al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya, a un diari d’àmplia difusió i al tauler 
d’edictes de l’Ajuntament. El termini d’informació pública començarà 
a comptar des del dia de la publicació de l’anunci al BOP.

3. Disposar que, si no es formula cap al·legació ni reclamació 
durant el termini d’informació pública i d’audiència als interessats, 
la modificació que ara s’aprova inicialment quedarà aprovada 
definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, i es procedirà 
directament a la publicació.

Aquest acord és un acte de tràmit, no definitiu en via administrativa 
i, per tant, no és susceptible de recurs, i això sense perjudici 
que pugueu exercitar el que estimeu procedent de conformitat 
amb la Llei 39/2015, de Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques.

L’expedient es pot consultar a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de 
l’Ajuntament de Parets del Vallès, al carrer Major, 2-4, de Parets 
del Vallès, de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores, i a la pàgina web 
municipal.

Parets del Vallès, 28 d’agost de 2020
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VIC

Manlleu

Torelló

Sant Pere
de Torelló

Sant Joan de les
Abadesses

RIPOLL

Sant Pau
de Segúries

Vallfogona de Ripollès

Les Llosses

Gombrèn

Campdevànol

Campelles

Ribes de Freser

Queralbs

Pardines

Planoles
Toses

Camprodon

Molló

Setcases

Vilallonga
de Ter

Llanars

Ogassa

Alpens

St. Agustí
de Lluçanès

St. Boi de
Lluçanès

Pera�taLluçà

Prats de
Lluçanès

Olost
St. Bartomeu
del Grau

Gurb

Calldetenes

Roda de Ter

Rupit

St. Julià de
Vilatorta

Viladrau

Espinelves
Taradell

SevaTona

Malla

Muntanyola

Oristà Sta. Eulàlia
de Riuprimer

Centelles

St Martí de
Centelles

L’Esquirol

Cantonigrós

Tavertet

C-154

C-25

Direcció Manresa

C-153

C-37

C-17

C-17

N-260

St. Hipòlit
de Voltregà

RADAR

RADAR

Canovelles

Parets
del Vallès

Granollers

Vallromanes

L’Ametlla
del Vallès

Sant Feliu
de Codines

Caldes de
Montbui

La Garriga

Tagamanent

Lliçà
d’Amunt

Cardedeu

La Roca
del Vallès

Mollet
del Vallès

La Llagosta

Cànoves
Sant celoni

C-17

Hostalets
de Balenyà

Figaró

Aiguafreda

TAGAMANENT
PK 37

La mort d’una veïna de Manlleu el 2016 a 
causa d’una pedra que es va desprendre dels 
talussos a l’alçada de Tagamanent va forçar 
una millora de les parets de pedra al costat 
de la C-17. Tot i que el manteniment i l’estat 
d’aquestes millores és bo, encara resten petits 
talussos que, en cas de pluja, escampen sedi-
ments i pedres cap a la calçada. Ara els més 
petits estan protegits per barreres de formigó 
per evitar aquests despreniments.

FIGARÓ
PK 36

EL PINÓS
PK 43

L’accés al Restaurant El Pinós en sentit 
Barcelona és un dels punts negres del tram de 
la C-17 entre la Garriga i Vic. En els darrers 
quatre anys s’hi han produït tres víctimes mor-
tals per sortides de la via, sent la més recent la 
mort d’una noia de 19 anys de l’Esquirol el mes 
de juliol passat. El revolt té una velocitat màxi-
ma de 80 quilòmetres per hora, i malgrat que 
fa temps que es parla sobre la possibilitat de 
tancar la sortida, des de la Direcció General de 
Mobilitat diuen que no hi ha cap petició formal.

Conflictes  
al voltant  
de l’abocador 
del Pinós

Seva

V.B.

La muntanya de runa que 
l’empresa Restauracions 
Ambientals Catalanes ha 
dipositat per reomplir 
les antigues pedreres 
del Pinós i Sant Antoni, 
al costat de la C-17, és 
encara una amenaça per 
a la seguretat viària. 
L’abocador està tancat des 
que l’Agència de Residus 
de Catalunya (ARC) ho 
va decretar el maig de 
2018 per l’impacte sobre 
l’estabilitat de la carre-
tera. Aquell any havia 
de començar el buidatge 
urgent de 400.000m3 de 
runa, però se n’ha extret 
només una petita part. La 
constatació que l’empresa, 
participada per l’Ajun-
tament de Seva, admetia 
residus impropis n’ha dis-
parat els costos, perquè la 
runa no s’ha pogut traslla-
dar a la pedrera del Fitó.

Tot plegat ha derivat en 
un conflicte entre l’ARC i 
Infraestrutures i Mobili-
tat, que ara convergeixen 
en un mateix departament, 
Territori i Sostenibilitat. El 
buidatge hauria de conti-
nuar quan hi hagi pressu-
post perquè els sensors que 
es van col·locar a la mun-
tanya de runa evidencien 
que aquesta continua avan-
çant cap a la carretera.

L’estat de l’asfalt en el tram que uneix la Gar-
riga i Centelles presenta un deteriorament 
accentuat en diversos punts. Un dels llocs on 
més desgastat està és en el pas de la C-17 per 
dins de Figaró, on tots dos carrils en cada sen-
tit presenten forats i sotracs. És un dels punts 
previstos per millorar de manera més recent, 
ja que el Departament de Territori i Sostenibi-
litat preveu destinar 4,4 milions a renovar el 
paviment entre la Garriga i Tagamanent.

de la carretera, el drenatge 
de l’aigua de pluja, l’enllu-
menat o l’abalisament. “Però 
no hem tingut cap resultat”, 
lamenta Ramon Garcia.

l’accés PERIllÓs  
dEs d’aIguafREda

Alguns dels alcaldes a la 
frontera entre el Vallès Ori-
ental i Osona que conviuen 
amb aquests punts més peri-
llosos i polèmics de la C-17 es 
mostren cautelosos amb les 
millores i crítics per l’estat 
en què es troba actualment. 
“Nosaltres la patim cada dia, 
ja que som enmig del tram 
més complicat de la carretera 
i convivim amb unes incorpo-
racions en totes dues direcci-
ons molt perilloses”, afirma 
Núria Roca, alcaldessa de 
Sant Martí de Centelles, 
“i fins que no vegi i pugui 
passar per la nova incorpora-
ció del municipi, no podem 
dir res en ferm”, continua. 
L’accés a la carretera des de 
Sant Martí de Centelles en 
direcció sud és el mateix que 
fan servir els conductors que 
venen d’Aiguafreda.

Altres alcaldes osonencs, 
com el cas del de Centelles, 
tenen molt presents les 
problemàtiques diverses. 
“Les irregularitats en el sòl 
ens preocupen molt, però 
també volem posar en valor 
les actuacions que ja s’han 
fet, ja que és una afectació 
molt més important”, explica  
l’alcalde d’aquest municipi, 
Josep Paré. En el cas del 
municipi centellenc, també 
ha de conviure amb el punt 
negre del Pinós, sobre el qual 
Paré lamenta que “no s’hagin 
acabat d’aplicar les solucions 
que ja s’havien previst”.
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L’exterior de la residència Agustí Santacruz, divendres passat

Greu brot de Covid a la residència 
Agustí Santacruz de Sant Feliu
El centre ha registrat tres morts i deu infectats, la meitat dels residents

Sant Feliu de Codines

Queralt Campàs

Tres usuaris de la residència 
per a la tercera edat Agustí 
Santacruz de Sant Feliu han 
mort a causa del coronavirus. 
Deu ingressats més, la meitat 
dels residents, han donat 
positiu. El brot es va detectar 
ara fa dues setmanes, quan 
l’Àrea Bàsica de Salut (ABS) 
va identificar un total de 14 

contagis al centre. Els quatre 
casos més greus es van tras-
lladar a l’Hospital de Mollet, 
on tres dels pacients van aca-
bar perdent la vida.

Segons el portaveu de la 
Fundació Agustí Santacruz, 
Josep Garriga, l’episodi ja 
s’ha pogut estabilitzar. “A 
l’inici de la pandèmia, la 
junta directiva ja va optar 
per no reposar les places 
vacants que havien deixat les 

persones difuntes per causes 
naturals”, recorda Garriga. 
Una decisió que el centre 
hauria pres com a mesura de 
prevenció contra possibles 
contagis, malgrat haver inici-
at el confinament sense cap 
cas positiu.

“Cal tenir molt present 
que de seguida vam establir 
un protocol, i vam optar per 
no substituir les baixes amb 
nous ingressos. De les 31 

La Policia Local  
de Sant Celoni cursa 50 
denúncies en una setmana 
per casos d’incivisme
Una vintena, per no dur la mascareta

Cinc de les denúncies van ser per abocament de residus a la via pública

places disponibles al centre, 
hem optat per ocupar-ne 
tan sols 22”, explica Garriga. 
Aquesta mesura ha permès 
a la residència disposar de 
prou espai per sectoritzar les 
instal·lacions i reduir l’ocu-
pació a tan sols tres quartes 
parts de la seva superfície 
útil. 

Garriga també destaca l’es-
treta col·laboració entre la 
residència i l’ABS. “Des d’un 
primer moment hem pogut 
comptar amb el seu suport. 
Tan bon punt es va conèixer 
el primer cas, vam procedir 
de manera immediata a fer 
un cribratge a tots els resi-
dents. També l’Ajuntament 
ens va oferir el seu suport en 
tot allò que necessitéssim”, 
apunta Garriga.

“Estem gestionant una 
situació molt complicada a 
causa de l’elevada edat dels 
usuaris. Per molt bé que els 
cuidem, en una residència de 
gent gran la Covid pot arri-
bar a fer estralls. La pròpia 
vellesa implica que són per-
sones més vulnerables que la 
resta de la població”, afegeix 
el portaveu del centre, que 
destaca com a dada positiva 
el caràcter asimptomàtic 
d’una part dels contagiats.

Actualment, la residència 
compta amb 15 persones en 
plantilla, tot i que tan sols 
la meitat es troba operativa 
a hores d’ara. “En tornar de 
vacances hi va haver perso-
nal que no es va reincorporar 
perquè havia donat positiu”, 
explica Garriga. “Malgrat tot, 
hem pogut gestionar la situ-
ació de manera que l’impacte 
sigui mínim per als usuaris 
del centre”, conclou.

Ciutadans proposa 
a l’Ajuntament de 
Granollers mesures 
contra l’ocupació

Granollers

El Grup Municipal de Ciu-
tadans a l’Ajuntament de 
Granollers ha presentat una 
moció on proposa mesures 
específiques per combatre 
l’ocupació d’immobles. 
La formació taronja plan-
teja l’elaboració de plans 
municipals per tornar els 
immobles ocupats als seus 
propietaris i mesures per 
vetllar per la seguretat i la 
convivència dels veïns afec-
tats per l’ocupació il·legal. 
Entre d’altres, la proposta 
de Ciutadans preveu posar 
assessorament i orientació 
jurídica a disposició d’aque-
lles persones que hagin vist 
ocupades les seves finques, 
i el reforç de totes aquelles 
línies d’actuació orientades 
a vetllar per la seguretat i la 
convivència en veïnats afec-
tats per aquesta pràctica. 
També aposta per reforçar la 
col·laboració amb les associ-
acions de veïns.

Sant Celoni

EL 9 NOU

La Policia Local de Sant 
Celoni va cursar la penúlti-
ma setmana d’agost un total 
de 50 actes de denúncia per 
infraccions relacionades amb 
l’incivisme, moltes de les 
quals comeses durant el cap 
de setmana. La majoria van 
ser per consum d’alcohol a la 
via pública i per l’incompli-
ment de les mesures de segu-
retat decretades arran de la 
pandèmia.

Segons dades del mateix 
cos, es van efectuar cinc 
denúncies per abocament de 
residus a la via pública, una 
vintena per no dur posada 
correctament la mascareta 
sanitària, una per incompli-

ment de l’horari de tanca-
ment de bars i restaurants, 
22 per consum d’alcohol a la 
via pública, i dues més per 
sorolls. Aquestes últimes 
actes es van aixecar al carrer 
Sant Roc i a la zona de Can 
Bové, al nucli de la Batllòria.

En el cas dels abocaments 
de residus a la via pública, 
fonts municipals confirmen 
que la setmana passada se’n 
van poder identificar part 
dels autors. L’Ajuntament ja 
ha iniciat l’expedient sanci-
onador.

Pel que fa als casos de 
consum d’alcohol a la via 
pública, fonts policials els 
ubiquen en diversos indrets 
d’arreu del municipi, si bé 
la majoria han tingut lloc en 
punts allunyats dels nuclis 

habitats. En són un exemple 
les nou denúncies que s’han 
fet a persones que feien bote-
llón al voltant de la nau de 
l’empresa Arkema, a la car-
retera d’Olzinelles. També 

les cinc actes aixecades a la 
plaça Muriel Casals, situada 
entre les Pistes Municipals 
d’Atletisme i l’Institut Baix 
Montseny, als afores de la 
població.

Educació i Salut 
es coordinen per 
obrir les escoles 
bressol de Parets

Parets del Vallès

EL 9 NOU

Els serveis d’Educació i Salut 
de l’Ajuntament de Parets 
han establert un marc d’ac-
tuació conjunta de cara a 
l’obertura de les tres escoles 
bressol municipals. La set-
mana passada, la regidora 
d’Educació i Salut i primera 
tinent d’alcaldia, Casandra 
García, es va reunir amb les 
direccions dels centres per 
tal de concretar com s’aplica-
ran les mesures de seguretat 
proposades des del Departa-
ment d’Educació de la Gene-
ralitat.

Durant la trobada es va 
acordar que els grups d’in-
fants de les escoles bressol 
siguin al màxim d’estables al 
llarg de tota la jornada. Amb 
aquesta finalitat, s’ampliarà 
el nombre de dormitoris 
a cada escola i els infants 
dinaran a les seves respecti-
ves aules. També es preveu 
utilitzar els patis i espais 
comuns de manera que no 
hi coincideixin els diferents 
grups.

També es dotarà els cen-
tres de personal de específic 
per al seguiment d’aquestes 
mesures. A més, s’ampliarà 
la franja horària d’entrades 
i sortides, així com els punts 
d’accés als centres, per tal 
d’evitar aglomeracions.
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Descobrint el capital de terra endins

Aquesta setmana

visitem l’Urgell.

Ens endinsem en la terra

dels torrons i la xocolata,

en el seu patrimoni històric

i descobrim l’art

que s’hi amaga.

dissabte, 12 de setembre
21.00h

redifusió
diumenge, 13
23.00
dilluns, 14
17.30

Amb el suport deCoproducció de

dijous, 10 de setembre
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EL 9 NOU reprèn les votacions 
per al premi Vallesà de l’Any
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Ramon Mora, primer per l’esquerra i els finalistes del premi que es va lliurar l’any passat a Vilanova

Granollers

EL 9 NOU

Després de la suspensió 
temporal obligada pel confi-
nament arran de la pandèmia 
de la Covid-19, EL 9 NOU 
torna a posar en marxa el 
procés de votacions per al 
premi Vallesà de l’Any 2019. 
El procés es va suspendre al 
mes d’abril i la gala de lliu-
rament, que s’havia de fer 
el dia 13 de maig al Centre 
Cultural de Bellavista de les 
Franqueses, també es va pos-
posar.

El nou període de votaci-
ons s’allargarà fins al dia 16 
d’octubre i la gala serà el 30 
del mateix més a les Fran-
queses en un format encara 
per decidir en funció de 
l’evolució de la pandèmia. 

El premi Vallesà de l’Any 
arriba a la 14a edició i és un 
guardó que vol distingir una 
persona del Vallès Oriental 
que ha destacat, al llarg de 
l’any anterior, en aquest el 
2019, per la seva activitat en 

qualsevol àmbit. En aquesta 
edició, per primera vegada 
des de la creació del premi, el 
jurat va escollir 10 persones 
que opten a la distinció, en 
comptes de les 12 habituals. 
Són l’empresària Gemma 
Barbany, de Granollers; 

l’activista feminista Carme 
Diaby, de Granollers; l’estu-
diós de la història local Pere 
Diumaró, de Granollers; el 
neurocirurgià Andreu Gabar-
rós, de Caldes; la jugadora 
d’handbol Kaba Gassama, 
de Granollers; la voluntària 

d’El Xiprer Maria Ibáñez, 
de Granollers; l’expriora del 
santuari de Puiggraciós, Rosa 
Julibert; l’activista de la PAH 
Xose Lombao, de Granollers; 
l’alpinista solidari Sergi Min-
gote, de Parets, i l’activista 
de Vallès Oriental Vol Acollir 

Rosa Pocurull, de Granollers.
La votació es podrà fer en 

paper, amb les butlletes que 
es publiquen a totes les edici-
ons del diari o bé a través de 
la web EL9NOU.CAT.

EL 9 NOU va lliurar el pri-
mer premi Vallesà de l’Any 
el 2007 a Mercè Riera, d’El 
Xiprer. En els anys següents 
el van rebre Germà Morlans, 
metre de la Unitat de Cures 
Pal·liatives de l’Hospital de 
Granollers; Imma Navarro, 
d’Apadis; el pallasso Tortell 
Poltrona; el doctor Carles 
Vallbona; Carme Grau, d’On-
covallès; Laia Guinjoan, dele-
gada del Banc dels Aliments; 
les sincronistes Lia Pons, 
Meritxell Mas i Cristina Sal-
vador; els escenògrafs Josep 
i Jordi Castells; Mercè Llau-
rador, d’Apindep; l’empresari 
Víctor Martínez Vicario i el 
també delegat del Banc dels 
Aliments, Ramon Mora.

La convocatòria d’aquest 
any incorpora dos nous 
guardons. El Premi Promesa 
per a joves de menys de 25 
anys, que impulsa el Consell 
Comarcal per a nois i noies 
que han excel·lit en l’àmbit 
cultural, social, esportiu o 
educatiu, i el Premi Lide-
ratge Territorial que vol 
reconèixer la tasca d’em-
prenedors i executius de la 
indústria, el comerç i els ser-
veis, que impulsa la patronal 
Pimec del Vallès Oriental.

El nou període s’allargarà fins al 16 d’octubre i el lliurament es farà el dia 30
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Un projecte d’urbanització del sector com-
près entre els carrers Verge de Montserrat, Sant 
Joaquim, la carretera de Ribes i la carretera de 
Cànoves, a Corró d’Avall, amenaça de destruir un 
jaciment arqueològic, una zona verda en ple nucli 
urbà i un edifici històric, potser l’únic del patrimo-
ni industrial a les Franqueses: la nau de Can Giralt, 
construïda en el tombant del segle XIX i que als 
anys 30 va ser reformada per allotjar el mercat 
municipal.

Segons alguns testimonis, la nau de Can Giralt 
havia estat coneguda com la Goma, perquè s’hi 
fabricaven preservatius. L’any 1936 l’Ajuntament 
de les Franqueses encarregà a l’arquitecte raciona-
lista Manuel Subiño i Ripoll (1904-1984) el projec-
te de rehabilitació de l’edifici per a plaça de mer-
cat. Tal com expliquen alguns testimonis, però, va 
funcionar sobretot com a magatzem i punt de dis-
tribució dels productes de les col·lectivitzacions 
alimentàries i agrícoles. El llibre sobre l’alcalde 
Montserrat editat per l’Ajuntament l’any 2019 
(Del somni republicà a la foscor de la dictadura, 
pàgines 72-75) conté una fotografia aèria amb la 
situació exacta de la nau i imatges dels plànols del 
projecte de 1936. L’any 1985 encara es podia veure 
la façana de l’edifici al fons d’un solar de la carre-
tera de Ribes, on més tard es va construir un edifi-
ci de tres plantes que va acabar d’ocultar la nau.

L’any 1939 les noves autoritats locals franquis-
tes van desmantellar el mercat. Així ho acorden a 
la reunió de la gestora municipal: “Plaza mercado: 
Retirar los mostradores, luces y los restantes objetos 
de propiedad municipal, existentes en el edificio que 

fue plaza-mercado instalada por el Ayuntamiento 
marxista, con el objeto de retornar el edificio a sus 
legítimos propietarios y, al efecto, se comisiona al 
Concejal Delegado de Fomento para llevar a efectivi-
dad dicha diligencia.” L’any 1959 ja hi consta, en el 
Registre de la Matrícula de Contribució Industrial, 
l’empresa Agroquímica del Vallès, que actualment 
encara hi manté una mínima activitat.

Res de tot això no s’esmenta al document Modi-
ficació puntual del PGOU de les Franqueses del 
Vallès, àmbit sol industrial clau VI entre els car-
rers Verge de Montserrat, Sant Joaquim, Sant 
Antoni i la UA-21B, aprovat provisionalment pel 
ple de l’Ajuntament el dia 20 de desembre de 2018. 
L’única referència que s’hi troba és la descripció: 
“En el front de la carretera de Cànoves hi ha una 
façana amb tanca que dona accés a una nau indus-
trial que existeix a l’interior de l’illa, on es desen-
volupa una activitat de barreja de pigments.”

Aquesta modificació del PGOU preveu construir 
habitatges a la zona i allargar el carrer Sant Antoni 
fins a la carretera de Cànoves, cosa que implica 
enderrocar l’edifici històric de Can Giralt, a més de 
destruir una àrea verda privada que conté arbres 
de més de 40 anys i de posar en perill el jaciment 
arqueològic de la bòbila Ramoneda, inclòs [fitxa 
CAV-15] en el Pla Especial de Protecció del Patri-
moni Arquitectònic de les Franqueses, datat el 
març de 2000.

Resulta si més no sorprenent que mentre que el 
govern municipal presenta al·legacions al projec-
te de desdoblament de la línia R3 perquè afecta 
un jaciment arqueològic i àrees verdes protegides, 
no tingui en compte aquest mateix criteri a l’hora 
de modificar el PGOU al nucli de Corró d’Avall, i 
que mentre que proclama l’interès per la preserva-
ció de la memòria històrica projecti destruir-ne un 
testimoni.

De solucions urbanístiques, n’hi ha. Esperem que 
també hi hagi voluntat política per protegir aquest 
element rellevant del patrimoni del municipi.

EL 9 NOU

Catalunya és un país arrugat. 
Dels Pirineus a Barcelona, 
muntanyes i cingleres entor-
peixen la feina als que fan 
camins i carreteres. Per això 
des dels romans s’han hagut 
d’aprofitar les vores dels 
rius i les valls per connectar 
poblacions. La C-17 és un cas 
paradigmàtic d’aquesta con-
dició catalana de país arru-
gat. No és fàcil, amb recursos 
econòmics escassos, millorar 
una via que creua un entorn 
geogràfic molt accidentat i 
que cada dia fan servir milers 
i milers de vehicles en tots 
dos sentits, amunt i a vall del 
Vallès Oriental. Però el cas és 

que no es pot oblidar que el 
gran èxit d’aquesta carretera 
té a veure amb el pes demo-
gràfic, econòmic, industrial, 
social i cultural de comarques 
clau per al país com el Vallès 
Oriental i Osona. 

El Departament de Terri-
tori i Sostenibilitat ha anun-
ciat vuit milions d’euros en 
arranjaments en el tram de la 
C-17 que va de Figaró a Cen-

telles. La Generalitat insisteix 
que es tracta de “l’actuació 
més important en la xarxa 
de carreteres”, en paraules 
de Xavier Flores, director 
general d’Infraestructures 
de Mobilitat. Òbviament, es 
tracta d’un esforç notable per 
posar remei als talussos que 
es mouen a Tagamanent, als 
lliscaments quan plou entre 
Tagamanent, Aiguafreda i 

Sant Martí de Centelles i l’as-
falt defectuós de Figaró. Però 
aquestes bones intencions 
no treuen que la C-17 no rep 
l’atenció adequada per part 
de l’administració catalana, 
l’atenció que es mereixeria 
una autovia tan transitada i 
necessària per a centenars de 
milers de persones que la fan 
servir cada dia. 

I alguna alarma s’hauria 

d’encendre a Territori i Sos-
tenibilitat amb les queixes 
que els alcaldes de Figaró 
i Tagamanent expliquen 
en aquesta edició d’EL 9 
NOU [vegeu les pàgines 8 
i 9]. Ramon Garcia i Ignasi 
Martínez no entenen que 
projectes que tenen el visti-
plau de la Generalitat i que 
millorarien la seguretat a la 
via i la qualitat de vida dels 
veïns d’aquestes poblacions 
dormin oblidats en un calaix. 
La C-17, antiga N-152, ha 
patit aquests oblits dècades 
i dècades. El més trist és que 
aquests oblits resten per sem-
pre més en la memòria de les 
famílies de víctimes mortals 
en accidents a la C-17.

Vuit milions en millores a 
la C-17 a partir de Figaró
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Aquest escrit, que correspon a aquest 7 de setembre, l’es-
cric el 23 de juliol per necessitats diverses. No sé quina 
evolució haurà adoptat aquesta pandèmia. No sé si gau-
direm d’una normalitat normal de veritat, si estarem sub-
jectes a restriccions a diferents nivells, o si tornarem a 
estar confinats. El que és cert és que comença un nou curs 
pastoral i ho hem de fer amb esperança, amb la seguretat 
que no podem ofegar l’esperit i que la nostra missió evan-
gelitzadora continua essent vigent en tot temps i circum-
stància, constants en el treball pastoral i en la creativitat 
que, per necessitat, hem hagut d’exercitar. 

El passat 20 de juliol, la Congregació per al Clergat feia 
pública una nova instrucció pastoral titulada “La conver-
sió pastoral de la comunitat parroquial al servei de la mis-
sió evangelitzadora de l’Església”. La finalitat d’aquest 
document és fomentar la corresponsabilitat dels batejats i 
promoure una pastoral de proximitat i de cooperació entre 
les parròquies. La congregació presenta i fa seves les inici-
atives de molts bisbes que estan reformant estructures 
eclesials i també és conscient de les dificultats de molts 
d’altres per la manca de sacerdots o pel difícil encaix de 
les diferents vocacions i carismes. Aquesta instrucció s’ha 
elaborat per ajudar a respondre als desafiaments que plan-
teja aquesta gran realitat, tan diversa i tan estesa.

Amb aquesta instrucció es vol oferir un instrument per 
motivar la reflexió i la renovació pastoral de les parròqui-
es, conscients que a causa de la diversitat de les comu-
nitats parroquials a diferents parts del món no pot ni ha 
d’oferir indicacions massa concretes, sinó més aviat crite-
ris generals. Es tracta de promoure la conversió pastoral 

de la comunitat parroquial en el marc de la realitat ecle-
sial actual. El papa Francesc entén que “la parròquia no 
és una estructura caduca; precisament perquè te una gran 
plasticitat, pot prendre formes molt diverses que reque-
reixen la docilitat i la creativitat missionera del pastor i 
de la comunitat... si és capaç de reformar-se i adaptar-se 
contínuament, seguirà essent ‘la mateixa Església que viu 
entre les cases dels seus fills i filles’...” (EG, núm. 28).

Segurament que trobarem no pas poques opinions que 
la parròquia és una realitat desfasada i superada. Jo conti-
nuo pensant que és l’expressió més visible i immediata de 
l’Església, el seu rostre més proper i més a l’abast nostre. 
La parròquia no és l’edifici, el territori o l’estructura, sinó 
la comunitat formada per persones. Però avui més que 
mai cal redescobrir la parròquia com a comunitat cristi-
ana local en la que hi és present i operant el misteri de 
Crist i de l’Església. Per això durant aquest curs, si Déu 
vol, anirem aprofundint en les reunions sobre la comuni-
tat parroquial i la seva missió evangelitzadora.

Certament els nostres pobles i ciutats han experimentat 
i continuen experimentant canvis profunds, i les dificul-
tats del moment present són preocupants, però malgrat 
tot això, les nostres parròquies continuen sent una refe-
rència important per al poble cristià, i també per als no 
creients. A les parròquies s’hi acosten les persones neces-
sitades que cerquen ajuda espiritual o material, amb la 
seguretat que seran ben rebuts. Hi continuen venint els 
fidels batejats amb més o menys perseverança, i que tro-
ben sempre les portes obertes. Per això estem convençuts 
que la parròquia té present i futur i està cridada a ser fer-
ment evangelitzador i a mantenir el seu paper important 
de cohesió i integració social com una família, com a casa 
oberta a tot el món, com una font enmig de la plaça de la 
que raja l’aigua viva de l’Evangeli de Jesús, que ajuda tot-
hom a calmar la set de pau, d’amor i de transcendència, 
segons la imatge encunyada per sant Joan XXIII.
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Dilluns passat, dia 31, vam celebrar la 
memòria de sant Ramon Nonat. Ramon 
no arribà al món de manera normal, ja 
que la seva mare morí abans de donar-
lo a llum. A manca de part, sortí del si 
matern per una veritable operació cesà-
ria, segons es diu, en circumstàncies 
extraordinàries i miraculoses. Devia 
fer un dia o més que la mare havia mort 
quan l’extragué d’ella el vescomte Gui-
llem Folch de Cardona, que es trobava 
caçant per aquells voltants, per l’expe-
ditiu procediment d’obrir el ventre amb 
una arma blanca que portava damunt. 
Això explicaria no sols el sobrenom de 
Nonat, sinó el nom de Ramon, predi-
lecte de la família dels Cardona, ja que 
l’apadrinà el qui de manera tan insospi-
tada el dugué a la vida. 

Son pare el va enviar a Barcelona 
perquè rebés una sòlida formació 
humanista. Però ell s’estimà més prac-
ticar devocions religioses, cosa que 
va alarmar el pare i el cridà a la casa 
paterna i li encarregà la cura de les fin-
ques familiars. Es trobà a gust al camp, 
entre els pastors i els mossos. I trobà 
el seu lloc secret: una petita ermita, 
la capella de Sant Nicolau. A Ramon 
l’encisà, aquesta capella, sobretot per 
una suggestiva imatge de la Mare de 
Déu amb el nen en braços. Envejà el 
nen per tenir mare, parlava a la mare 
i al fill. Maria omplia la seva orfandat. 
Va ser el seu amor a Maria el motiu 
més fort que el va conduir vers l’Or-
de dels Mercedaris, que ella mateixa 
havia fundat un segle abans per mit-
jà de Pere Nolasc. Ramon s’adonà que 
darrere de cada captiu hi havia viudes 
i orfes –com ell mateix– i que treballar 
per aquest col·lectiu era realitzar la 
caritat global. Res no li venia de nou. 
Es comprometé a ser pobre, capaç de 
compartir; a ser cèlibe, per tenir el cor 
disposat; a ser obedient, per treballar 
en equip, i com un quart vot: consa-
grar-se als captius.

L’oració col·lecta del Missal diu així: 
“Vós, Senyor, que vau enriquir sant 
Ramon Nonat amb un zel admirable 
per redimir els captius, infoneu en els 
nostres cors un amor tan gran als ger-
mans que ens faci viure sempre atents 
als sofriments i a les necessitats del 
nostre pròxim.”

Intentant seguir les petjades de sant 
Ramon suggereixo fer nostra aquesta 
pregària d’amor al pròxim, tenint dins 
el cor la presència de tants captius 
injustament empresonats arreu.

LA PROPOSTA ESTEV@

Sant Ramon 
Nonat

Aquests dies m’ha arribat un manual de l’OSS –l’Office 
of Strategic Services, els serveis secrets nord-americans 
durant la Segona Guerra Mundial– editat l’any 1944 i que 
porta com a títol Manual de sabotatges simples. Va adreçat 
a agents infiltrats en llocs de govern i empreses de països 
enemics i s’indica com sabotejar des de dins la producti-
vitat i la feina d’aquestes empreses i ministeris, fent més 
lenta i ineficaç la feina i l’esforç d’aquestes institucions. 
És un sabotatge que no apunta a bombes ni a destrucci-
ons violentes, sinó a una silenciosa, però eficaç acció que 
fa inútil el treball de la gent. 

Està dividit en tres seccions: com sabotejar les reuni-
ons, com sabotejar des de la direcció i com sabotejar des 
dels treballadors. Citem algunes directius: fer reunions 
inacabables sense resultats concrets, repetir els temes 
un cop i un altre, apel·lar a instàncies superiors abans de 
prendre una resolució, donar ordres contradictòries, dei-

xar que els materials s’acabin abans de demanar-ne de 
nous... Pensant en com funcionen instàncies, organitza-
cions i departaments del nostre món... podríem dir que 
sembla com si tinguéssim agents infiltrats que encara 
posen en pràctica les directrius d’aquest manual. 

En aquest mes de setembre es reprenen les feines, les 
escoles reobren, les activitats es tornen a engegar... i veu-
rem com va tot. Potser caldria també agafar altres manu-
als, escrits molt abans, i que tenen un esperit diferent, 
més eficaç, més constructiu, més autèntic, amb ganes 
de fer el bé... Potser, a l’inici d’aquest curs podríem fer 
nostres les paraules i consells que trobem en sant Pau 
als cristians de Roma: “Estimeu-vos afectuosament com 
a germans, avanceu-vos a honorar-vos els uns als altres. 
Esforceu-vos a ser sol·lícits. Sigueu fervents d’esperit, 
serviu el Senyor. Que l’esperança us ompli d’alegria. 
Sigueu pacients en la tribulació, constants en l’oració. 
Feu-vos solidaris de les necessitats del poble sant. Prac-
tiqueu amb deler l’hospitalitat. Beneïu els qui us per-
segueixen. Beneïu, no maleïu. Alegreu-vos amb els qui 
estan alegres, ploreu amb els qui ploren. Viviu d’acord els 
uns amb els altres. No aspireu a grandeses, sinó poseu-
vos al nivell dels humils. No us tingueu per savis. No tor-
neu a ningú mal per mal; mireu de fer el bé a tothom. Si 
és possible, i fins on depengui de vosaltres, estigueu en 
pau amb tothom.” 

Dels dos manuals, jo em quedo amb el de sant Pau. Té 
més futur. 

Manual de l’OSS

Ramon s’adonà que 
darrere de cada captiu 
hi havia viudes i orfes. 
Treballar per a ells era 

la caritat global
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Un nou curs comença, ‘duc in altum’!
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En argot bancari se’n diu la demora al pagament fet 
fora de termini d’una obligació. La demora, com el 
seu nom indica, és la triga, la dilació en el compli-
ment d’un pagament, i per això, les entitats banca-
ries ja hi van posar remei des del primer dia, apli-
cant als clients morosos allò que es coneix com els 
interessos de demora, un catecisme doctrinari del 
qual ja no es desdirien. La demora també figura en 
l’argot mariner, tot i que és un mot molt més agra-
dable que es fa servir per referir-se a la direcció o 
rumb en què està situada una embarcació respecte 
a un punt de la costa.

En èpoques de crisi econòmica la demora es dis-
para tant que molts cops deriva en l’impagament 
total d’un deute. I així, doncs, d’ençà de la famosa 
crisi immobiliària del 2008 –que també fou una 
crisi social i institucional– les entitats financeres, 
bancs i caixes van haver de desempolvorar una fór-
mula que a penes s’havia fet servir fins aleshores, 
coneguda com la dació en pagament de deute, per 
a tots aquells que o bé per haver-se quedat sense 
feina, per separacions familiars o, en definitiva, per 
una disminució important dels seus ingressos, no es 
veien capaços de retornar les quotes de la hipoteca.

Malgrat aquest preliminar tan tocat i posat i seri-
ós –que de la ruïna dels altres, de cap manera se’n 
pot fer broma–, hi ha un grapat d’anècdotes de tots 
aquells a qui podríem qualificar com a morosos 
voluntaris, els qui pel seu mal cap s’instal·len en 
l’endeutament permanent. El primer cas és el d’una 
mestressa de casa poc entenimentada. Com  a ludò-
pata compulsiva, es passava tot el dia a les màqui-
nes escurabutxaques dels bars i, si no, malgastava 
els diners amb la compra de bijuteria. L’anècdota 
me la va explicar un col·lega meu, director d’una 
caixa d’estalvis.

Resulta que la dona, a causa de les seves addicci-
ons, solia quedar-se en números vermells i els de 
la sucursal li havien dit de manera reiterada que 
aquella operatòria no podia continuar. Un bon dia, 
ella, ben resolta, va demanar visita amb el director:

–Vinc per demanar un préstec. És per tapar fora-
dets.

El director li fa la pregunta obligada: 
–Vostè cobra la nòmina a través de la nostra caixa?
–Ni nòmina ni res.
–Aleshores ens haurà de portar un aval.
–I això de l’aval què carall és?
–Sí, dona, una garantia.
–Ah, entesos. Vostè vagi preparant els quartos 

que jo vaig a casa i ara li porto la garantia del tele-
visor.

TIRAR-SE A LA CUNETA

El conegut dibuixant d’historietes Francisco Ibáñez 
havia publicat a la revista Tío Vivo –que es va ven-
dre als quioscos  entre el 1957 i el 1986– la pàgi-
na titulada 13 Rue del Percebe. L’acció passava a 
un bloc de pisos i, a les vinyetes, s’hi mostrava la 
petita història mundana de l’interior de cadascun 
dels immobles de l’edifici. A les golfes, hi vivia un 
d’aquests morosos voluntaris, un personatge que es 
deia Manolo i que era pintor de cases. La voluntat 
d’aquell paio era quedar a deure sempre i no pagar 
mai –per res del món– als creditors, que, a peu i 
esbufegant, havien de pujar fins dalt de tot de l’edi-
fici per mirar de cobrar-li una factura. El Manolo 
connectava un cable pelat amb corrent elèctric al 
timbre, de manera que al cobrador que el pitjava, 
enrampada al canto! Altres vegades, per evitar ser 
localitzat, el Manolo fugia i es despenjava per la 
canal del bloc fins al carrer. Abans, però, ja havia 

buidat el pis de les quatre coses de valor que s’en-
duia a dins d’un sac; deixava la porta entreoberta 
amb una galleda plena d’aigua repenjada dalt del 
marc, posava un cartell a la porta que deia: “Entri 
sense trucar” i quan l’infeliç creditor obria la porta, 

havia d’acabar moll com un ànec.
Digne de les pàgines del TBO, però autèntica-

ment real, és el que li va succeir al Barangé, un 
pagès que anava a jornal i que pel seu mal cap mai 
no arribava a fi de mes i estava permanentment 
endeutat. Parlem dels anys 40, quan a molts pobles 
encara no hi havia entitats bancàries i, per demanar 
un emprèstit, hom havia d’acudir a algun poten-
tat terratinent que l’hi concedís. A Sant Feliu de 
Codines eren dues les persones que feien aquesta 
funció d’usurers i, justament, no eren terratinents 
sinó comerciants. El Barangé li havia demanat 250 
pessetes [1,5 euros] a un d’aquests. El tracte es feia 
de paraula. Al cap d’un mes li retornaria la quan-
titat manllevada a més de 15 pessetes [0,09 euros] 
d’interessos. Quan va arribar el venciment, però, el 
Barangé no solament s’ho havia polit tot, sinó que 
havia estat incapaç d’estalviar-ne ni cinc. Ai! Les 
dones i el xarel·lo... 

De bon matí, fent camí a peu per la carretera, junt 
amb altres jornalers, va sentir d’un tros lluny la 
remor del motor d’un vehicle que s’anava acostant. 
Era la camioneta de l’usurer. El Barangé només va 
tenir temps per dir als companys: “Tapeu-me. No 
li digueu que m’heu vist!”, i sense miraments es 
va tirar de cap a la cuneta, on va quedar presoner 
d’un bardissar. Quan l’usurer va arribar a l’altura 
dels jornalers, va aturar el seu vehicle: “No ve amb 
vosaltres el Barangé? Tinc entès que treballa a la 
vostra colla...” I aquests li van respondre que feia 
dies que no el veien, ni en sabien res, ni tant sols 
on parava. “Doncs quan el vegeu doneu-li aquest 
recado: que em torni els diners que em deu, i ben 
de pressa!” Va posar primera i carretera enllà va 
desaparèixer amb la camioneta.

Alliberar el Barangé d’aquell esbarzer no va ser 
feina fàcil i van estar-s’hi una bona estona. Quan 
el van haver desenganxat la darrera bardissa que 
tenia clavada al cos, ferit com un màrtir, encara va 
fer d’enze per dir, amb un aire de suficiència: “Els 
usurers no juguen mai net. Només cal veure aquest, 
que t’empaita amb camioneta.”

LES DARRERES VOLUNTATS

Un amic meu, amo d’una de les cafeteries del 
poble, me’n va explicar una de digna de ser publi-
cada al Guinness. Un dels seus clients ocasionals, 
un home de mitjana edat que vivia sol, acostuma-
va a demanar un tallat. Un dia, a l’hora de pagar, li 
va lliurar la targeta de crèdit. El cafeter va teclejar 
l’import del tallat al TPV (el terminal punt de ven-
da) i hi va apropar la targeta: “Operació denegada”, 
va ser el missatge que apareixia a la pantalleta. Ho 
va tornar a provar per segon cop, mentre que el cli-
ent va remugar maldient del banc: “Sempre passa 
el mateix amb aquesta colla. Faci servir la targeta, 
et diuen. I ja ho veus. Ah, i que consti que, de sal-
do, n’hi ha, eh?” El barista, com que al segon intent 
de cobrament va obtenir el mateix resultat que la 
primera vegada –“Operació denegada”–, li va dir al 
client: “T’ho apunto i en un altre moment ja m’ho 
pagaràs.” El client se’n va anar, renegant encara 
contra el banc, mentre que l’amo de la cafeteria va 
anotar l’import de la consumició i el nom en una 
llibreta –no en direm la dels morosos.

Passa una setmana, passen 15 dies i el client no 
treu el nas per la cafeteria. Bé, ni el nas ni cap altre 
cosa. S’acabava de morir... El cafeter es va assa-
bentar de la noticia en hora punta, en un d’aquells 
moments del dia en què hi ha més feina, però tot 
i això encara va tenir un instant per al record. La 
imatge del client li va venir al pensament, fugis-
serament, per uns segons... Aquell home, tot sigui 
dit, sempre li havia inspirat una mica de llàstima. 
Va remenar en un dels calaixos del mostrador fins 
que va trobar la llibreta, la va obrir i va estripar el 
full on hi va apuntar el petit deute. Va fer un lleu 
sospir: “Que Déu l’hagi ben perdonat”, va pensar.

L’endemà es va presentar a la cafeteria una fun-
cionària de l’Ajuntament, va demanar per l’amo i li 
va dir: “Vinc a pagar un deute d’un client teu, fula-
no de tal, que, com que vivia sol, els companys dels 
serveis socials el van assistir abans de morir. Els va 
dir que us havia quedat a deure un tallat i que el 
vinguéssim a pagar. Aquesta, i només aquesta, va 
ser la seva darrera voluntat.”
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CLORAT DE POTASSA

Josep Cassart 

Escriptor 
cassartjosep@gmail.com

La demora

En aquest ordre, una de les pàgines senceres de ‘13 Rue del Per-
cebe’ del dibuixant Francisco Ibáñez; el personatge del morós 
Manolo, a les golfes del pis, i la benzinera i cafeteria Talet de 
Sant Feliu de Codines
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Dies que s’escurcen
Tagamanent Quan comença la tardor? 
Tot depèn de si es pregunta a un mete-
oròleg o a un astrònom. La tardor mete-
orològica va arrencar l’1 de setembre i 
s’allargarà fins al proper 30 de novembre. 
Per als astrònoms, en canvi, la tardor no 
començarà fins al 22 de setembre a les 
15.31h i es preveu que duri 89 dies i 20 
hores. Aquests científics calculen la data 
exacta en funció de la posició de la Terra a 
la seva òrbita perquè els dies de l’equinoc-
ci –que en llatí significa ‘nit igual’– durin 

com la nit. En tot cas, ja fa dies que la gent 
s’adona que els dies s’escurcen i que el 
sol es pon abans, com recull aquesta ins-
tantània del periodista i fotògraf SALVA 
MAS. Fill de Figaró i antic redactor d’EL 
9 NOU i Granollers TV, Mas va captar 
la foto a l’acabat de restaurar Turó de 
Tagamanent, un espai a reivindicar no 
només per les seves vistes espectaculars 
del Vallès Oriental i Osona sinó també per 
la restauració de les seves construccions, 
com l’església, a la dreta de la imatge.
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Spain 
Crowfunding 
remarca  
el creixement 
del sector

Granollers

EL 9 NOU

El crowdfunding, la recollida 
d’aportacions voluntàries 
per a projectes empresarials 
o culturals, va recaptar més 
de 200 milions d’euros a l’Es-
tat l’any passat. Són dades 
de l’estudi que Universo 
Crowdfunding, una empresa 
que forma part de la patronal 
del vallesana Unió Empre-
sarial Interesectorial, i la 
universitat Complutense de 
Madrid han portat a terme 
sobre la recaptació del sector. 

L’Associació Espanyola 
de Crowfunding (Spain 
Crowdfunding), que també 
opera des de Granollers, 
assenyala que aquestes xifres 
eren impensables a l’Estat 
fa cinc anys. L’increment 
de l’últim exercici és del 
25,76%. “El crowdfunding 
continua madurant com una 
de les opcions més eficients 
per aconseguir finançament 
per a projectes emergents i 
la validació del mercat per a 
les idees més innovadores”, 
assenyala Miguel Moya, pre-
sident de l’associació estatal.

El BBVA trasllada 
una de les oficines 
de Mollet
Mollet del Vallès

El BBVA traslladarà les 
activitats d’una de les seves 
oficines a Mollet a partir del 
20 de setembre. Segons ha 
comunicat el banc als seus 
clients, l’oficina de l’avin-
guda de la Llibertat deixarà 
de tenir activitat aquell dia. 
L’atenció als clients d’aques-
ta oficina es farà a la sucursal 
de l’entitat bancària del car-
rer Balmes, segons la infor-
mació que s’ha fet arribar als 
clients.

La firma de moda de Cardedeu ha obert dos nous punts de venda

Lola Casademunt mostra novetats 
al 080 BCN en ple pla d’expansió

Les morts a la feina creixen tot i 
el fre productiu per la pandèmia

Granollers

J.C.A.

Les morts a conseqüència 
d’accidents laborals s’han 
incrementat de manera nota-
ble al Vallès Oriental en un 
primer mig any que, parado-
xalment, ha estat marcat per 
un fort descens de l’activitat 
productiva. Segons dades del 
Departament de Treball de la 
Generalitat, entre els mesos 
de gener i juny d’aquest any 
es van registrar sis víctimes 
mortals a causa d’accidents a 
la feina. En el mateix període 
de l’any passat se n’havia 
registrat únicament una.

El fre productiu, especi-
alment intens entre finals 
de març i el mes d’abril, es 
va traduir en una marcada 
reducció del total de sinis-
tres laborals a la comarca, 
però les conseqüències 
d’aquests accidents van ser 
molt més greus. A més de 
les sis víctimes mortals, el 
nombre de persones que van 
tenir ferides greus en els 
sinistres laborals va incre-
mentar-se. Dels 16 registrats 
durant el primer mig any de 
2019, s’ha passat a 25 aquest 
2020.

La tendència no s’ha pro-
duït només a la comarca. 
Arreu de Catalunya, la mor-
talitat a la feina s’ha incre-
mentat el 16,13%, segons 
dades del sindicat Comissi-
ons Obreres. Aquest sindicat 
assenyala que l’augment de 
la mortalitat produïda per la 
sinistralitat laboral “mostra 
la precarietat de les condici-
ons de treball” i del “model 
preventiu a les empreses”. És 
“una realitat inacceptable en 
la qual no es garanteix degu-
radament la protecció de la 
salut com a dret fonamental 
de les persones treballado-

res”, afegeix el sindicat. “El 
fet que no es frenin les morts 
a la feina en un moment de 
paralització general de l’ac-
tivitat productiva parla per 

si mateix”, conclou CCOO en 
un comunicat.

La incidència de la sinistra-
litat laboral és més elevada 
en el cas dels treballadors 

Una protesta del sindicat CNT a Montornès després d’un accident laboral mortal a finals de l’any passat

eventuals, si es té en compte 
que aquests representen un 
25% del teixit laboral de la 
comarca i, en canvi, concen-
tren el 30% dels 1.938 acci-
dents laborals amb tota mena 
d’afectacions –lleus, greus o 
mortals– registrats en el pri-
mer mig any d’aquest 2020 a 
la comarca. Les afectacions 
més greus es van produir 
entre els treballadors fixos 
de les empreses. Concentren 
quatre de les sis morts en 
accident i un de cada tres 
ferits greus en els sinistres al 
lloc de treball.

En el global de sinistres 
laborals, durant els primers 
sis mesos de l’any, hi va 
haver una reducció del 34%, 
però les conseqüències van 
ser clarament més greus. A 
més de créixer els accidents 
mortals, els sinistres amb 
ferits de gravetat s’ha incre-
mentat en un 56% respecte a 
fa un any. 
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Aspecte de la seu de Lola Casademunt a Cardedeu

Cardedeu

EL 9 NOU

La companyia del sector de 
la moda Lola Casademunt 
prepara la participació al saló 
del sector 080 BCN, que se 
celebrarà en format virtual la 
setmana que ve. La compan-
nyia de Cardedeu presentarà 
en aquest saló algunes de les 

novetats de la propera tem-
porada amb la marca Maite 
by Lola Casademunt, amb la 
col·lecció Safari Technicolor.

La companyia es manté 
fidel al saló del sector a 
Barcelona, en el qual ha par-
ticipat en les últimes edici-
ons, i que suposa un reforç a 
l’expansió del negoci que ha 
pres en les últimes setmanes. 

Després que el confinament 
ajornés algunes de les ober-
tures que tenia projectades, 
Lola Casademunt ha incre-
mentat els punts de venda 
amb dos nous espais a El Cor-
te Inglés a les poblacions de 
València i Marbella. La firma 
ja té 17 espais en els grans 
magatzems de la cadena, a 
més de 13 botigues pròpies.

La indústria concentra 
els sinistres més greus
EL 9 NOU

La indústria ha estat el sector en el qual s’han produït més 
accidents greus en el primer semestre de l’any. Els regis-
tres del Departament de Treball assenyalen que gairebé la 
meitat dels accidentats amb ferides de gravetat pertanyen 
a aquest sector. A més, quatre de les sis víctimes mortals 
registrades en aquest mig any eren treballadors del sector 
industrial. A la construcció es va produir una víctima mor-
tal més i una altra al sector serveis.

Les xifres de mortalitat laboral encara mantenen la ten-
dència a intensificar-se. Les últimes dades del Departament 
de Treball disponibles, corresponents al mes de juliol, asse-
nyalen que es van registrar dues víctimes mortals –una al 
sector de la construcció i una altra al sector serveis– que 
elevarien a vuit el còmput des de començament d’any.

En el primer mig any, es van produir sis accidents laborals mortals a la comarca
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L’Ametlla del Vallès

S’ha constituït la societat Pro-
murs de Rocalla, SL, dedicada 
a la construcció de murs de 
pedra, l’excavació, moviment 
i transport de terres i, en 
general, tot tipus d’enderrocs 
i demolicions; la compra, 
venda, distribució de maqui-
nària industrial, etc. Capital: 
3.000 euros. Administradors: 
Juan Manuel Ruiz Rodríguez, 
Eduard Puigvert Rovira. 
Adreça: camí de Can Juli, 10.

Granollers

S’ha constituït la societat 
Radikal Healthcare, SL, 
dedicada al comerç a l’engròs 
d’equips electrònics i de tele-
comunicacions i els seus com-
ponents; lloguer de maquinà-
ria i equip d’oficina, inclosos 
ordinadors, etc. Capital: 
6.000 euros. Administradors; 
Santiago Espina Sayol, Uwe 
Hoppenrath. Adreça: Santa 
Esperança, 10.

Parets del Vallès

S’ha constituït la societat 
Arrendamientos Codalim, 
SL, dedicada a la realitza-
ció de serveis de lloguer de 
naus industrials, promoció 
immobiliària, compraven-
da de béns immobles i el 
lloguer de totes les seves 
classes dels béns immobles 
esmentats, etc. Capial: 3.000 

euros. Administrador: Jorge 
Manuel Páez Navarro. Adre-
ça: Prat de la Riba, 15.

Sant Feliu de Codines 

La societat Vega Energy 
Technologies, SL, dedicada 
al disseny, distribució, fabri-
cació, venda, instal·lació 
d’equips i components elèc-
trics i electrònics, així com 
solucions d’eficiència ener-
gètica, ha fet una ampliació 
de capital per valor de 1.138 
euros. El capital resultant 
subscrit queda ara fixat en 
4.138 euros.

Montornès del Vallès

La societat NCCM Roll Tech-
nology, SL, dedicada a la 
fabricació d’eixos metàl·lics 
i recoberts per al procés o 
tractament de superfícies en 
el sector siderúrgic i auto-
moció, ha fet una ampliació 
de capital per valor de 80.272 
euros. El capital resultant 
subscrit queda ara fixat en 
90.272 euros.

Granollers

La societat Contemporánea 
Showroom, SL, dedicada a 
la comercialització a l’en-
gròs i detall de tot tipus de 
mobiliari, electrodomèstics, 
complements i articles per 
a la construcció i decoració 
d’habitatges, oficines i des-

patxos ha fet una ampliació 
de capital per valor de 3.006 
euros. El capital resultant 
subscrit queda ara fixat en 
6.012 euros.

Parets del Vallès

S’ha constituït la societat RJF 
Suministros, SL, dedicada a la 
intermediació del comerç de 
mobles, articles per a la llar i 
ferreteria; instal·lació de fus-
teria; reparació d’altres efec-
tes personals, etc. Capìtal: 
3.000 euros. Administrador: 
Pierre Tomas Ricard. Adreça: 
av. Catalunya, 88.

Granollers

S’ha constituït la socie-
tat Centre Oftalmològic 
Granollers, SLP, dedicada 
a la prestació de serveis de 
medicina en la seva especia-
litat d’oftalmologia. Capital: 
4.000 euros. Administradors: 
Raimundo Llaas Reus, Cata-
lina Marco Playa. Adreça: 
Llevant, 18.

Granollers

S’ha constituït la societat 
Nova Finateam BCN, SL, 
dedicada a tot tipus d’opera-
cions mitjançant l’adquisició 
de participacions directa-
ment o indirectament en 
qualsevol forma, en tot tipus 
d’empreses, així com admi-
nistrar, gestionar, controlar 

i desenvolupar aquestes par-
ticipacions. Capital: 240.000 
euros. Administradors: 
Teresa Guadalupe Jorba Prat-
ginestós, Vívian Jorba Pratgi-
nestós. Adreça: Corró, 2.

Llinars del Vallès

S’ha constituït la societat 
Gususum, SL, dedicada al 
comerç al detall per corres-
pondència o internet; comerç 
al detall de productes alimen-
taris, begudes de tabac en 
llocs de vena i mercats. Capi-
tal: 3.100 euros. Administra-
dora: Sílvia Sánchez Vilader-
rams. Adreça: Bellver, 3.

Parets del Vallès

S’ha constituït la societat 
Dacoscakes, SL, dedicada al 
comerç al detall de pa i pro-
ductes de fleca, confitera i 
pastisseria en establiments 
especialitzats; comerç al 
detall per correspondència 
o internet. Capital: 3.000 
euros. Administrador: Javier 
Pereira Pombo. Adreça: Prat 
de la Riba, 16.

Lliçà d’Amunt

S’ha constituït la societat 
Construcciones R. González, 
SL, dedicada a la construcció, 
reparació, rehabilitació i con-
servació, reformes i decora-
ció, rehabilitació i reformes 
d’habitatges i immobles de tot 

tipus, comercialització, distri-
bució venda de materials, etc. 
Capital: 3.006 euros. Adminis-
trador: Raquel González Rey. 
Adreça: Ca l’Artigues, 33.

La Garriga

S’ha constituït la societat 
Ecoquality Laundry Sanlo, SL, 
dedicada a la gestió de buga-
deries d’autoservei. Capital: 
24.000 euros. Administrador: 
Miguel Sánchez López. Adre-
ça: Farrans, 12. 

Montornès del Vallès

S’ha constituït la societat 
Jofralluca, SL, dedicada a 
l’adquisició, tinença, admi-
nistració i gestió de títols, 
accions, participacions 
socials o qualsevol forma de 
representació de participació 
en el capital d’entitats mer-
cantils, així com obligacions, 
etc. Capital: 12.000 euros. 
Administrador: Carlos Riba 
Anto. Adreça: Vial, 3.

Granollers

La societat Gran Pitote,, SL, 
dedicada a la gestió, organit-
zació i promoció d’esdeve-
niments ha reduït el capital 
en 612.000 euros fins a zero. 
Simultàniament, ha fet una 
ampliació de capital per valor 
de 3.000 euros. El capital 
resultant subscrit queda ara 
fixat en 3.000 euros. 

ACTUALITAT EMPRESARIAL

Barcelona Beer Company obté 
recursos per reforçar-se a Llinars

Llinars del Vallès

EL 9 NOU

El fabricant de cervesa 
artesana Barcelona Beer 
Company ha superat les pre-
visions en la campanya de 
captació de petits accionistes 
a través de crowdfunding 
(micromecenatge) que va 
començar aquesta primavera. 
Quan encara queden uns dies 
per acabar el període de reco-
llida d’aportacions, l’empresa 
ja ha superat els 200.000 
euros que considerava neces-
saris per reforçar el capital 
amb l’objectiu d’afrontar 
projectes d’expansió, entre 
els quals figura incrementar 
l’activitat a la planta produc-
tiva, situada a Llinars.

Aquest divendres, l’empre-
sa ja sumava més de 205.000 
euros a través d’aquesta 
campanya, segons consta a 
la informació que difon la 
societat a través de la qual 
s’estava portant a terme la 
recollida de fons. El termini 
que s’havia fixat l’empresa 

Els fundadors de l’empresa, fundada el 2014 i convertida en un dels referents en producció de cervesa artesana

per aconseguir els recursos 
acaba aquesta setmana.

L’empresa, fundada l’any 
2014 i establerta a Llinars 
amb una planta de pro-
ducció des de 2017, estava 
començant a aplicar un pla 
estratègic per al creixement 
en els propers anys que va 

quedar frenat de manera 
abrupta amb l’esclat de la 
ciris del coronavirus. Amb 
l’objectiu de “poder continu-
ar creixent” com l’empresa 
tenia planificat, el director 
de Barcelona Beer Festival, 
Carles Vilaseca, assenyalava 
la necessitat de localitzar 

nous accionistes, perquè la 
companyia no estava trobant 
vies perquè els fons públics 
promesos per a les empreses 
poguessin arribar.

Barcelona Beer Company 
és una de les empreses refe-
rents en la producció de 
cervesa artesana a tot l’Estat 

espanyol. Actualment es con-
sidera la tercera productora 
estatal, fruit dels ritmes de 
creixement del 30% anual 
que ha tingut en els últims 
exercicis. L’interès de la com-
panyia és poder mantenir 
aquest ritme de creixement, 
particularment perquè la 
planta de Llinars encara té 
capacitat per absorbir més 
producció.

Les cerveses que fabrica la 
companyia, entre les quals la 
més coneguda és la línia que 
comercialitza amb la marca 
Cerdos Voladores, s’exporten 
a més d’una trentena de paï-
sos. L’any passat, a la fàbrica 
de Llinars es van produir més 
de 490.000 litres de cervesa.

La firma esperava reco-
llir recursos per reforçar 
l’exportació, incrementar 
els barems de qualitat de 
producció, invertir en una 
nova línia de packaging, 
desenvolupar noves estratè-
gies de màrqueting (inclosa 
l’organització d’un festival 
musical), crear un lloc de tro-
bada de la cervesa artesanal a 
la fàbrica de Llinars i desen-
volupar nous productes.

Per aconseguir aquests 
objectius va obrir una cam-
panya, amb aportacions a 
partir de 20 euros, que han 
atret gairebé 600 inversors 
que acompanyaran la compa-
nyia en un pla que ja estava 
avançat.

La companyia ha superat les previsions en la captació d’accionistes a través del micromecenatge
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Espitllera de Tagamanent, una de les fotografies del nou projecte

Sant Celoni

EL 9 NOU

La presentació de l’exposició 
“Romànic del Montseny” a 
Sant Celoni, després de dos 
anys d’itinerància, coincideix 
ja amb el nou projecte de 
Mariano Pagès, Castells i for-
tificacions del Montseny, una 
obra que reuneix les cons-
truccions de caràcter militar 
i residències de poder, erigi-
des al llarg de la història al 
territori del Montseny. “El 
treball és fruit d’una rigoro-
sa tasca fotogràfica, però que 
també inclou una ressenya 
històrica de cada edificació, 
com les muralles, castells, 
casals fortificats, torres de 
comunicació òptica o ele-
ments defensius en masies”, 
explica el fotògraf. 

Tots els elements són un 
exemple de l’arquitectura, el 
paisatge, i troballes arque-
ològiques conservades in 
situ o en museus. En aques-
ta obra, el Montseny hi és 
representat mitjançant més 
de 40 edificacions.

Emmarcat en l’entorn del 
Parc Natural i Reserva de la 
Biosfera del Montseny, el 
treball es divideix en sis capí-
tols temàtics que agrupen els 
diferents edificis de caràcter 
militar o defensiu. “Aquesta 
particular temàtica s’expo-
sa atenent minuciosament 
l’estètica fotogràfica, que no 

deixarà indiferent el lector.
Com en els anteriors pro-

jectes de Pagès, l’obra pren-
drà la forma de publicació 
i d’exposició. El llibre, de 
220 pàgines, té un pròleg de 
Jordi Tura, i està finançat 
per diferents administraci-
ons públiques i d’una cam-
panya de micromecenatge. 
El seu contingut està format 
majoritàriament per foto-
grafies de paisatges, arqui-
tectura i d’estudi (museu). 
Els diferents capítols tracten 
sobre les muralles ibèriques, 
nuclis urbans amb estructu-
ra defensiva, castells medi-
evals, cases fortes / domus 
/ casals fortificats, torres, 
castell de traça moderna i 
masies amb elements defen-
sius. El llibre es començarà 
a imprimir el proper mes 
d’octubre.

Per la seva banda, l’expo-
sició serà de gran format, i 
començarà a itinerar a partir 
de l’abril de l’any que ve.

ALTRES TREBALLS  
SOBRE EL MONTSENY

Anteriorment, el fotògraf 
també havia fet un treball 
sobre “Estels, ermites i 
esglesioles (col·lecció): del 
Montsey, del Montnegre i 
el Corredors; de Collserola i 
de la Serralada de Marina”, 
i un altre sobre “ Retrats del 
Montseny. Fesomies de la 
terra”, entre altres. Pagès, 
nascut a l’Argentina l’any 
1976, viu a Santa Maria de 
Palautodera des del 2002. 
Va estudiar arquitectura 
a la Universitat Nacional 
de Buenos Aires. És tècnic 
superior en projectes d’edi-
ficació civil i treballa com a 
fotògraf i realitzador audio-
visual.

Mariano Pagès prepara un projecte 
sobre castells del Montseny

Última parada  
de “Romànic  
del Montseny”

Sant Celoni

El projecte “Romànic del 
Montseny”, que va engegar 
Mariano Pagès fa més de 
dos anys, té el seu punt 
final amb la mostra que 
dissabte es va inaugurar a 
la Rectoria Vella de Sant 
Celoni, després de recórrer 
una vintena de municipis 
vallesans i catalans. L’ex-
posició de fotografies d’art 
romànic del Montseny 
ocupa totes les sales de 
l’equipament. En la mostra 
que es presenta aquests 
dies a Sant Celoni, s’hi pot 
veure la totalitat de les edi-
ficacions religioses erigi-
des entre els segles X i XII 
al territori del Montseny. 
Les imatges són fruit d’una 
tasca fotogràfica rigorosa 
i exhaustiva que té com 
a resultat imatges d’una 
gran bellesa. G
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El fotògraf de Santa Maria de Palautordera publicarà un llibre i farà una exposició
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La Biblioteca Ca l’Oliveres celebra 
10 anys de cultura al poble
L’equipament de Lliçà d’Amunt ha organitzat diverses activitats al llarg de la setmana

Lliçà d’Amunt

EL 9 NOU

La Biblioteca Ca l’Oliveres 
de Lliçà d’Amunt celebrarà 
al llarg d’aquesta setmana el 
seu 10è aniversari amb dife-
rents activitats per posar en 
valor el paper vertebrador de 
cultura, societat i lleure de 
l’equipament.

Els actes d’aniversari 
començaran dilluns amb 
l’activitat infantil 10 anys 
de Biblioteca, la masia de les 
paraules, un conte que expli-
caran Joana Moreno i Núria 
Ramon, a l’Era de la Bibliote-
ca. Dimarts, l’escriptora Jenn 
Díaz parlarà de Mare i filla, 
la seva primera novel·la en 
llengua catalana. L’acte esta-
rà moderat per Lola Tresser-
ras, dinamitzadora del Club 
de  Lectura.

Dimecres a les 8 del ves-
pre, el grup de teatre Till-
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Una imatge de l’interior de la Biblioteca Ca l’Oliveres
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El dia de la inauguració de la nova biblioteca, ara fa 10 anys

Tall oferirà diferents peces. 
D’altra banda, els seguidors 
del perfil d’Instagram de 
la biblioteca poden posar 
“M’agrada” a la publicació 
del concurs i mencionar dues 
persones als comentaris. 
D’aquesta manera poden 
guanyar tres vals regal de 20 
euros cadascun per bescanvi-
ar a Can Joans, Can Quimet 
Gall i La Kosturica, i un lot 
de cerveses artesanes Art per 
valor de 20 euros.

També, per cada préstec 
realitzat a la biblioteca s’en-
trarà en un sorteig de dos 
lots de llibres. A més, a totes 
les persones que vagin a la 
biblioteca durant el setem-
bre se’ls obsequiarà amb una 
bossa del 10è aniversari per 
portar els documents.

La inauguració de la bibli-
oteca, el 10 de setembre 
del 2010, va significar el 
compliment d’un somni per 
a tots els veïns. Era un equi-
pament molt esperat que 
es va situar en un edifici 
emblemàtic, la masia de Ca 
l’Oliveres, després de fer-
hi un important treball de 
rehabilitació per conservar 
elements arquitectònics de 
la història. 

En aquests 10 anys, la 
biblioteca ha portat a ter-
me projectes i activitats en 
col·laboració amb diferents 
sectors del municipi, com 
l’Escola de Música de la Vall 
del Tenes, el Grup Ornitolò-
gic del Tenes, el Servei d’Em-
presa i Ocupació de la Vall 
del Tenes, amb productors 
locals, restaurants i establi-
ments, o els centres educa-
tius del municipi. 

Durant aquests 10 anys, la 
biblioteca ha tingut 453.700 
visitants, ha prestat 292.605 
exemplars, ha realitzat 1.405 
activitats, amb 19.274 assis-
tents, i 4.997 usuaris inscrits 
fins al 30 de juny de 2020.

Durant aquests 10 anys, i 
donada la dispersió territori-
al del municipi, la biblioteca 
ha intentat ser present en 
tots els àmbits, per donar-
se a conèixer i per explicar 
què pot aportar a la vida de 
les persones una biblioteca 
pública del segle XXI. 

Exposició 
fotogràfica 
col·lectiva a Can 
Rajoler de Parets

Parets del Vallès

Aquest dimecres s’inaugurarà 
al Centre Cultural Can Rajo-
ler de Parets l’exposició foto-
gràfica col·lectiva “Testimoni 
de vida”. La mostra, organit-
zada per l’Associació Fotogrà-
fica Parets, vol despertar els 
sentits del públic. A través 
de la imatge es revela infor-
mació i es generen emocions, 
s’utilitza com un instrument 
d’investigació i documentació 
en qualsevol context social.

La Sala Municipal  
de Teatre de l’Ametlla 
es prepara per la 
reobertura

L’Ametlla del Vallès

La Sala Municipal de Teatre 
de l’Ametlla del Vallès es 
posa a punt aquests dies de 
cara a la seva reobertura. 
Fa uns dies van començar 
les tasques de condiciona-
ment de l’espai de la sala 
per adaptar-lo al protocol de 
seguretat de la Covid-19, i 
poder encarar així la progra-
mació cultural del quart tri-
mestre de l’any, que gairebé 
ja és a punt. 

El Concurs Fotogràfic del 
Parc de la Serralada Litoral 
arriba a la dotzena edició

Granollers

EL 9 NOU

El Concurs Fotogràfic del 
Parc de la Serralada Litoral 
arriba a la 12a edició sota 
la temàtica “La vida secreta 
del Parc”. Com és habitual, 
el certamen inclou dues 
categories: una per a infants 
de fins a 14 anys i una altra 
per a majors d’aquesta edat. 
El termini de presentació 

d’imatges estarà obert fins al 
15 d’octubre. 

El jurat seleccionarà les 
tres imatges que millor 
transmetin el missatge. El 
primer premi està dotat 
amb un cap de setmana per 
a dues persones en una casa 
rural, mentre que el segon i 
el tercer consisteixen en un 
àpat per a dues persones en 
un restaurant de l’àmbit del 
Parc i amb una cistella de 

productes agroalimentaris, 
respectivament. Els infants 
fins a 14 anys optaran a un 
únic premi: un xec regal de 
la botiga Abacus per valor de 
50 euros. 

El Consorci del Parc de 
la Serralada Litoral ja ha 
començat a publicar algunes 
de les imatges participants 
en la seva pàgina de Facebo-
ok. La instantània que rebi 
més “M’agrada” determina-
rà el premi del públic, que 
consistirà en una cistella de 
productes agroalimentaris. 
Fa poc, el parc ha estrenat el 
perfil d’Instagram @parc-
serraladalitoral per difondre 
activitats i fotografies.
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A la festa major de Sant Celoni no hi van faltar balls i danses, com els que es van fer dissabte a la tarda

Mascareta, distància, festa major

Sant Celoni

Pol Purgimon

La Senyoreta Muntanyetes 
–el personatge de la festa 
major de Sant Celoni– ha 
deixat de fer abraçades. “Els 
nens em venen a buscar i els 
he de dir que no em toquin”, 
explica. Ara saluda amb els 
colzes, després se’ls desinfec-
ta i tornar a saludar. Tot i les 
mesures per la Covid-19, la 
Muntanyetes continua sent 
la reina de la festa. Porta 
unes ulleres tan grosses que 
li tapen gairebé mitja cara. 
L’altra mitja la té coberta per 
una mascareta. L’energia i la 
xerrameca és la de sempre. 
La Muntanyetes reuneix tots 
els ingredients perquè la 
festa major de Sant Celoni, 
tot i la pandèmia, mantin-
gui, almenys, part de la seva 
essència. 

La majoria dels actes 
han estat en espais aïllats 
del centre, oberts i amb 
aforament limitat. I amb 
mascareta, distància i gel 
hidroalcohòlic, és clar. “Faig 
de mestra de cerimònies 
i rebo la gent”, explica la 
Muntanyetes. Hi ha actes 
que finalment s’han anul·lat 
pel risc de rebrot o han can-
viat d’espai, com la mostra 
de ball, que reuneix la Colla 
Bastonera Quico Sabaté, els 
Swing Gangsters i l’agru-
pació de veïns Pas al Pas 
al pati de l’institut-escola 
Josp Pallerola. “Nosaltres 
fem normalment dansa al 

carrer, però avui hem de fer-
vos una exhibició de ball”, 
explica un membre de Pas al 
Pas. La seva afirmació és una 
de les tòniques de la festa 
major. El carrer ha deixat de 
ser protagonista per culpa 
del coronavirus.

Però els motius de festa 
major, tot i la pandèmia, es 
deixen veure als balcons i 
a peu de carrer. Hi ha veïns 
que passegen amb la masca-
reta de la colla dels Negres. 
D’altres ho fan amb el moca-
dor dels Senys. Aquest any 
el concurs de colles s’han 
passat a les pantalles per 
poder-se celebrar amb totes 
les garanties. A la Munta-
nyetes, quan li pregunten si 
és dels Senys o els Negres, 
ensenya el vestit, que té 
plecs verds i negres, perquè 
són els colors corporatius 
dels dos equips.

Aquest any les colles han 
tingut una participació més 
tímida de l’habitual en la 
programació de la festa 
major. El Corremonts –que 
és el concurs que les enfron-
ta– ha estat reduït de deu 
proves l’any passat a quatre. 
“No hem pogut fer l’estira-
da de corda, ni la sardana 
ni el correxarrups, que són 
les proves més típiques”, 
explica Lluís Rossell, de la 
colla dels Negres. Un con-
curs més acotat de l’habitual 
per la pandèmia, però que 
s’ha pogut lluir com mai a 
les xarxes. “Els Negres hem 
guanyat la gimcana de Matí 
Boig, que s’ha fet a partir 
de reptes a TikTok”, explica 
Rossell. D’aquesta manera, 
les colles han jugat a crear 
els vídeos més originals. “En 
un dels vídeos es demanava 
gravar una escena d’hivern 
i per això n’hi ha que s’han 
hagut de disfressar abrics en 
ple estiu.” 

Entre les proves, també 
s’ha mantingut la passejada 
per les ermites –que gua-
nyarà la colla que hi hagi fet 
participar més persones– la 
donació de sang i el corre-
xutxes virtual. Unes proves 
en què tampoc hi ha faltat 
la rauxa dels Senys, a qui 
la pandèmia ha esguerrat 
les ganes de festa major. 
“Aquest any veníem més 
forts i amb més gent”, expli-
ca Laia Dou, de la colla dels 
Senys, i assenyala que la 
participació dels equips ha 
estat més “diluïda” aquesta 
vegada. Tot i així, els motius 
verds i negres han lluït com 
mai als carrers i balcons de 
Sant Celoni.

La Muntanyetes, 
tot i que no 

fa abraçades, 
continua sent la 
reina de la festa

Un pregó per homenatjar 
les víctimes de la Covid-19
P.P.

El pregó de la festa major de Sant Celoni, 
que es va celebrar divendres a la nit a les 
pistes d’atletisme, va ser un homenatge. Un 
record per a totes les víctimes de la Covid-
19, però també per a totes les persones que 
van ser a primera línia durant les setmanes 
més dures de la pandèmia. A l’inici de l’acte, 
personal sanitari i voluntaris dels makers 
del Baix Montseny van encendre una vinte-
na d’espelmes. La seva flama es va mantenir 
durant la mitja hora de pregó, presentat per 
l’actriu de Sant Celoni Helena Novell i amb 
l’actuació d’Elena Gadel i Andreu Gallén, 

que més tard van interpretar l’espectacle 
Desnéixer.

A més de música i instants per a reci-
tar poesia, el pregó va comptar amb les 
intervencions de l’alcalde, Raül Garcia, i la 
flamant consellera de Cultura de la Genera-
litat, Àngels Ponsa. “Dona molta confiança 
que s’hagi pogut mantenir la festa major. La 
cultura és segura i ens cura”, va assegurar 
Ponsa entre aplaudiments. A Sant Celoni, 
Ponsa va fer la seva primera intervenció 
pública des que se’n va conèixer el nomena-
ment com a consellera. Raül Garcia, per la 
seva banda, va assegurar que l’Ajuntament 
de Sant Celoni va decidir mantenir la festa 
major “per reivindicar el paper de la cultu-
ra”. 
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A causa de la pandèmia, Sant Celoni ha celebrat la seva setmana gran amb actes  
de format reduït i menys participació de les colles
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Una fira  
de proximitat  
que dona vida
Riells del Fai celebra la Fira de 
Proximitat des de fa més de tres anys
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La fira se celebra cada diumenge a la plaça de Riells

Bigues i Riells

EL 9 NOU

Riells del Fai té una cita ine-
ludible cada diumenge des 
de fa més de tres anys i mig: 
la Fira de Proximitat. Cada 
setmana, la plaça de Riells 
s’omple d’una catorzena 
de parades amb productes 
d’artesania però també d’ali-
mentació com verdures, for-
matges, embotits, pastissos 
o pans artesans. La majoria 
dels paradistes són de Bigues 
i Riells o de les poblacions 
del voltant. 

“És una fira especial, en 
què portem productes de 
proximitat amb l’objectiu 
d’afegir un atractiu més 
al poble de Riells del Fai”, 
explica el regidor de Promo-

ció Econòmica de l’Ajunta-
ment, Toni Verdugo. “Nosal-
tres tenim poca indústria 
però sí que tenim força turis-
me de senderisme, i aquesta 

fira és un plus més que es 
dona als visitants”, comenta 
Verdugo. Però també és una 
iniciativa que vol donar més 
vida al poble. “Com que hi ha 
poca indústria i poc comerç 
és una manera que la gent 
del poble es pugui trobar i 

faci vida social”, afegeix. A 
més, també és una oportuni-
tat perquè les botigues facin 
més negoci i tothom en surti 
beneficiat.

Fins a l’arribada del coro-
navirus, era habitual també 
oferir un plat cada diumenge 
a un preu popular perquè la 

gent se’l mengés a la mateixa 
plaça o se l’emportés a casa. 
“En la situació actual, però, 
això ja no ho fem perquè la 
plaça de Riells és petita i 
no ens hi cabrien les taules 
ambla distància de seguretat 
que hi ha d’haver”, explica el 
regidor.

Durant els mesos de con-
finament, precisament, la 
fira es va reinventar. “Li vam 
donar la volta i vam aprofitar 
la plataforma de la Fira per 
portar aliments de primera 
necessitat i neteja a la gent 
gran del poble.” D’aquesta 
manera, la fira s’ha anat 

Un aplec convertit  
en concert 
Martorelles 

El tradicional aplec de 
sardanes de Martorelles, 
que enguany arribava a la 
42a edició, es va convertir 
aquest any en un concert 
a causa de la Covid-19. La 
Cobla Sant Jordi Ciutat de 
Barcelona va oferir un con-
cert “excepcional” al pati 
de la Masia de Carrancà 
davant 110 persones asse-
gudes. L’aforament màxim 
era de 120. “Estem contents 
d’haver pogut fer una cosa 
relacionada amb les sar-
danes, de la resposta del 
públic i de la col·laboració 
de l’Ajuntament”, ha comen-
tat Montserrat Pugés, de 
la Joventut Sardanista de 
Martorelles.G
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La programació alternativa Cromàtica s’estendrà durant la tardor i enllaçarà amb Nadal

Lliçà d’Amunt ‘allarga’ la festa major ció local, el consistori també 
ha organitzat el programa 
Restaura la festa, que tin-
drà lloc entre el 9 i el 13 
de setembre i serà un cor-
rebars/restaurants especial. 
Durant aquests dies, si es 
fan tres consumicions iguals 
o superiors a 10 euros en 
tres establiments adherits al 
programa, es pot entrar en el 
sorteig d’un sopar o comanda 
gratuïts per a dues persones 
valorat en 100 euros en el bar 
o restaurant que es triï. 

En darrer terme, si del 9 
al 13 de setembre els veïns 
i veïnes mostren com viuen 
els actes festius a Instagram, 
optaran a premis per a les 
fotografies més votades.

Lliçà d’Amunt

EL 9 NOU

Lliçà d’Amunt viu, des 
d’aquest divendres passat 
i fins al diumenge 20 de 
setembre, el Cromàtica, la 
programació alternativa a la 
festa major amb actes per a 
tots els públics, tant presen-
cials com en línia. La peculi-
aritat d’aquesta proposta és 
que, lluny de limitar-se als 
dies habituals de festa major, 

s’allargarà durant el setem-
bre, octubre i novembre i 
enllaçarà amb les activitats 
de la programació de Nadal.

Les activitats per aquest 
setembre són autocinema i 
autocomedy i una nova edició 
del concurs cultural Tastapo-
ble (amb la seva versió infan-
til) a través del canal de You-
tube de l’Ajuntament; aquest 
mitjà també oferirà sessions 
d’esport en família, una ses-
sió de música en directe amb 

DJ, i s’hi podrà veure un mis-
satge especial de les entitats 
locals que sempre participen 
en la festa major. D’altra ban-
da, també per aquest canal, 
es podrà veure el documental 
Junts som gegants, que recull 
les experiències i vivències 
d’uns 150 voluntaris i volun-
tàries que, entre els mesos de 
març i maig, van ajudar en la 
crisi de la Covid-19. D’altra 
banda, també s’ha organitzat 
una missa en honor a les víc-

times de la pandèmia i per 
agrair la tasca dels professio-
nals que hi han treballat. La 
programació del setembre 
també inclou els actes del 
10è aniversari de la Biblio-
teca Ca l’Oliveres, de l’11 de 
Setembre i de les Jornades 
Europees del Patrimoni.

UN CoRREbARS DIfERENt

D’altra banda, amb la volun-
tat d’incentivar la restaura-

Les parades  
són de productes 

d’artesania  
i alimentaris
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Tota una vida  
a la casa
J.O.

Salvador Borrell ha viscut 
tota la vida a Can Met Sidro. 
Actualment, manté el lle-
gat familiar treballant les 
prop de 120 oliveres que 
envolten la masia des del 
1998. Anteriorment, eren 
pomeres que arribaven fins 
a la gasolinera del costat 
de la vila. Al Pla de l’Arti-
gassa conserva el terreny 
que en el passat era ple de 
vinyes per fer-ne vi. Fins 
fa un any, Borrell presidia 
l’Associació Agrària de la 
Garriga. Durant el seu man-
dat (2015-2019) va comprar 
moltes eines per conrear 
les terres i un tractor petit. 
L’etapa de Salvador Borrell 
al capdavant de l’entitat 
garriguenca va tenir el punt 
final el curs passat, en què 
va plegar per deixar pas a 
les noves generacions.G
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Imatge antiga de la masia, que es va construir el 1919 en uns terrenys dels quals es té constància des d’un segle abans
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La Garriga

Júlia Oliveras

Datada del 1919, la Masia 
de Can Met Sidro s’erigeix 
com una de les masies garri-
guenques amb més història al 
darrere. Ubicada a la cruïlla 
entre l’avinguda Generalitat 
i el carrer de Volcà, als afores 
de la població vallesana de 
l’Alt Congost, actualment 
manté l’estructura original 
en la façana. La primera cons-
tància que es té dels terrenys 
en els quals s’aixeca la vila, 
però, és just d’un segle abans, 
el 1815. 

Salvador Borrell, garri-
guenc de 78 anys, és l’actual 
propietari de la masia on hi 
viu juntament amb la seva 
dona. Explica que original-
ment tot eren quadres de 
vaques i la seva família vivia 
al carrer Calàbria, on avui 
dia hi ha el barber Beltran. 
Un espai que a poc a poc els 
va quedar petit per poder 
mantenir en condicions els 
cavalls, la seva quadra i el 
carro, amb els quals tragina-
ven anant a buscar pedres i 
sorra a la riera per després 
edificar. És en aquest punt, 
en vista de la manca d’espai, 
a principis del segle XX, 
quan el besavi de Borrell 
compra els terrenys de l’actu-
al masia urbana. En un inici 
hi van construir una senzilla 
barraca, i ja el 1919 comen-
cen a edificar els que seran 
els fonaments de la masia tal 
com se la coneix avui. 

Una gran diversitat de 
bestiar vivia a les corts que 

es trobaven annexades a la 
masia; vaques, conills, pollas-
tres o cavalls. “Vivíem de la 
ramaderia i l’agricultura. 
Vam posar una botiga a la 
plaça de l’església i les meves 
germanes hi anaven a ven-
dre llet. I més enllà de Can 
Terrers hi teníem terrenys 
de secà per sembrar”, explica. 
Borrell recorda els matins 
a l’era quan amb el cavall 
anaven a buscar les garbes i 
un cop a la masia, les batien 
per al paller, on hi havia el 
gra per fer-ne farina per a 
les vaques. També conrea-
ven patates, bròquils i ja a la 
primavera faves i enciams 
que portaven a vendre amb 

uns camions de Ripoll a la 
plaça major de Vic: “Era la 
seva manera de guanyar-se la 
vida. Jo no sé com aguanta-
ven, treballaven de sol a sol.” 

El 1992, amb la 
reparcel•lació la família es va 
quedar sense totes les terres 
que s’allargaven fins passada 
la instal·lació de l’empresa 
Disterri. El garriguenc recal-
ca que era inviable la situ-
ació, ja que al voltant d’un 
17% del terreny que posseïa 
el va perdre per fer vials i 
altres accions urbanístiques: 
“I ara cada trimestre he de 
pagar al voltant de 2.600 
euros, ja que aquest terreny, 
amb el POUM del 2001, va 
passar a ser sòl urbà”, lamen-
ta Borrell. 

vALoR pAtRImonIAL

El valor de la Masia, però, 
assegura que va més enllà 
dels diners. Tot i estar total-
ment remodelada per dins 
arran de l’esfondrament d’un 
sostre (amb quatre habitaci-
ons, dos banys, un menjador 
i una cuina, i des del 2004, 
les corts i estables convertits 
en un gran menjador), l’es-
sència persisteix. Sebastià 
Borrell recalca la rellevància 
que va tenir la masia en èpo-
ques passades: “Per aquesta 
casa ha passat molta gent. El 
ciclista professional, Maria-
no Cañardo, guanyador de 7 
voltes a Catalunya, era molt 
amic del pare i cada dissabte 
venia a dinar a casa després 
de fer-se uns banys a Caldes. 
Em va regalar la copa de la 
seva primera volta d’Espanya. 
Durant molts anys, es movien 
per aquí diversos generals 
de l’època de Franco. El meu 
pare havia anat a la guerra a 
l’Àfrica i per això tenia tants 
contactes. De fet, allà va ser 
l’assistent del caudillo.” Rajoles que decoren una de les parets de la masia

Testimoni d’un ofici
La història de Can Met Sidro, a la Garriga, exemplifica com es vivia la pagesia tradicional
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ajornament
aSSemBLea orDInÀrIa

Atenent a les mesures sanitàries respecte al 
nombre d’assistents a les reunions es comunica 

l’ajornament de l’Assemblea Ordinària 
d’aquest Consell, que havia de tenir lloc el

Dia: Dimarts 8 de setembre de 2020.
Hora:  A les 7 de la tarda en primera convocatòria i 

a 2/4 de 8 del vespre en segona.
Lloc: Centre Cultural La Marineta.

Carrer de l’Església, 7.
08100 Mollet del Vallès, Barcelona.

Properament i segons l’evolució de les mesures 
sanitàries es farà una nova convocatòria de la 
mateixa.

El president,
Josep Monràs Galindo
Granollers, 4 de setembre de 2020
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Les pèrdues aboquen el KH-7 a 
l’eliminació a la Copa de la Reina

Granollers

EL 9 NOU

El KH-7 BM Granollers va 
tenir una trajectòria efí-
mera a la Copa de la Reina 
d’handbol, que es disputava 
des de dijous a Màlaga. Tot i 
mantenir la igualtat durant 
la primera part, les greus 
dificultats en atac en una 
segona meitat marcada per 
l’actuació de la portera del 
Liberbank Gijón Meriem 
Ezbida i per les pèrdues de 
pilota de les jugadores valle-
sans, van condemnar l’equip 
que entrena Robert Cuesta 
a l’eliminació. El resultat 
del partit (26-20) reflecteix 
la superioritat asturiana en 
la segona part, en la qual 
l’equip de Granollers només 
va poder anotar vuit gols.

El partit va començar 
igualat i amb alternatives al 
marcador. Les vallesanes van 
aconseguir posar-se al davant 
en diverses fases (domina-
ven 4-6 al minut 10), però 
les asturianes van capgirar 

Janna Sobrepera en una acció ofensiva en el partit contra el Gijón

la tendència, després de la 
primera desconnexió ofensi-
va del Granollers (12 minuts 
sense marcar) i van arribar 
a tenir avantatges de fins a 

tres gols (11-8) que es van 
poder igualar amb l’entrada a 
la pista de Capdevila i Sobre-
pera per portar el marcador 
al 12-12 al descans.

A la represa, les dificultats 
del Granollers en atac es van 
intensificar. Les pèrdues de 
pilota eren freqüents i fal-
tava encert. La dinàmica del 

partit era clarament asturia-
na, perquè el KH-7 no podia 
exhibir l’habitual joc alegre 
i els desplegaments al con-
traatac que són habituals, tot 
i les bones prestacions sota 
pals de Nicole Wiggins. Les 
diferències s’eixamplaven, 
amb una nova desconnexió 
ofensiva del Granollers, que 
va estar prop de 10 minuts 
sense anotar, fins i tot amb 
opcions clares de Kaba Gas-
sama que es van estavellar 
contra el pal de la porteria 
del Liberbank.

Els intents de Robert Cues-
ta per canviar la dinàmica, 
amb variants defensives, no 
van aconseguir l’efecte desit-
jat. El mateix Cuesta adme-
tia, al final del partit, que el 
Gijón havia estat “superior” 
perquè havia “portat el rit-
me del partit”. En una línia 
similar s’expressava Nicole 
Wiggins: “Hem tingut mol-
tes oportunitats de marxar i 
al final hem anat a remolc.” 
L’extrem Ona Vegué, autora 
de tres gols, lamentava que 
l’equip no havia pogut córrer 
com sap fer. “Ens han trencat 
els esquemes.”

Per la seva banda, aquest 
dimecres és previst que 
arrenqui la Lliga Asobal per 
al Fraikin BM Granollers. 
Serà en el partit correspo-
nent a la segona jornada, que 
l’enfronta, a casa, davant el 
Dicsa Modular Cisne gallec.

Imatge d’un dels diversos partits disputats al Pavelló Congost de Granollers

Granollers acull el Màster Joves, amb algunes victòries locals

La primera cita del bàdminton

Granollers

EL 9 NOU

El bàdminton de competició 
va tenir la primera cita de la 
temporada a Granollers, seu 
del Màster Joves, obert per a 
jugadors sub-19 i sub-15, dis-
putat aquest cap de setmana.

Els jugadors locals van 
donar algunes alegries, com 
les victòries en dobles mas-
culí sub-19 (Ivan Valenzuela 
i Sergi Alcalà), i en dobles 
femení de la mateixa cate-
goria (amb Marta González 
que feia parella amb Amaia 
Torralba). També hi va haver 

protagonisme local en la 
categoria sub-15 (victòries 
en individual masculí –Jofre 
Comella– i dobles femení 
–Diana Kosenkova i Sílvia 
Muñoz)–. Els locals també 
van disputar diverses finals 
en un torneig que va aplegar 
85 jugadors.

Les vallesanes van tenir greus problemes en atac a la segona meitat
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El CN Granollers fixa els objectius 
del curs de les seves seccions 

L’equip de gimnàstica artística realitza un exercici de planxa lateral durant un entrenament 

Granollers

EL 9 NOU

El Club Natació Granollers 
ha fixat els objectius per 
aquesta campanya de les 
seves quatre seccions, les 
quals van començar la pre-
temporada la setmana passa-
da. Ascendir el sènior mas-
culí de waterpolo i l’equip 
de gimnàstica artística a les 
màximes categories figuren 
a la llista de metes del club 
vallesà, que també busca par-
ticipar en la Copa d’Espanya 
de natació de Segona Divisió 
amb els dos equips (masculí 
i femení) per primera vegada 
en la història de l’entitat i 
aconseguir els millors resul-
tats possibles en les compe-
ticions estatals i catalanes de 
natació artística, disciplina 
en què el Club vol aportar 
tantes nedadores com pugui 
a la Selecció espanyola.  

El conjunt de waterpolo, 
que estarà dirigit per sego-
na temporada consecutiva 
per Tomas Bruder, presenta 
diversos canvis a la plantilla: 
l’equip s’ha reforçat amb 
Josep Colominas, procedent 
del Mataró, i amb Carlos 
Riesco, Gerard Valero i Sergi 
Gimeno, que s’incorporen 
del planter. En el capítol de 
baixes, el conjunt granolle-
rí perd el sud-africà Todd 
Howard, que per la pandèmia 
no pot sortir del seu país 

natal; Òscar Cervetto, que no 
segueix per motius laborals, 
i Pau Schnizler, Magí Salvà, 
Marc Mora i David Díaz, que 
es retiren de la competició. 
Pel que fa al conjunt feme-
ní de waterpolo, a Primera 
Catalana, Cristina Álvarez 
substitueix a la banqueta 
Eloi Llistorgas, que ha deixat 
el càrrec per raons personals. 
Álvarez, que vol replantejar 
la manera de treballar del 
grup, enceta un projecte que 
té com a objectiu anar pujant 
categories. 

Per la seva part, el conjunt 
de gimnàstica artística afron-

tarà en l’últim trimestre de 
l’any la represa de les com-
peticions catalanes i estatals 
interrompudes pel coronavi-
rus. En el cas de la Lliga esta-
tal, on la secció dirigida per 
Aurora Morata és a Segona 
Divisió, les vallesanes només 
van poder disputar les dues 
primeres fases del Campio-
nat, i van acabar líders a la 
primera i últimes a la segona. 
Queda per celebrar-se la ter-
cera i última fase. 

Pel que fa a la secció de 
natació, Fernando Morillas 
torna a un CN Granollers del 
qual ha marxat Lluís Escrits 

després d’una llarga etapa a 
l’entitat per jugar al CN Sant 
Andreu. El club també ha 
patit la baixa de Cassandra 
Gimeno, que es retira des-
prés d’haver estat clau en 
les Copes d’Espanya que el 
conjunt femení ha disputat a 
Primera Divisió Nacional. 

Una altra secció on també 
hi haurà novetats serà la de 
natació artística, que espera 
incorporar un parell de neda-
dores a l’equip absolut. El 
club vallesà ve d’una tempo-
rada en què els seus equips 
aleví, infantil i júnior van ser 
campions d’Espanya. 

El camp de futbol 
municipal  
de Cardedeu  
entra en reformes 

Cardedeu

L’Ajuntament de Cardedeu 
està duent a terme refor-
mes al camp de futbol del 
municipi per canviar la gespa 
artificial i l’enllumenat, que 
passarà a estar format per 
leds. Es preveu que les actua-
cions finalitzin en un termini 
aproximat de 10 dies. Mentre 
s’executen les reformes, el 
primer equip i el filial del 
FC Cardedeu alternen els 
seus entrenaments entre 
els camps de Sant Antoni de 
Vilamajor i la Roca després 
que els consistoris de tots 
dos municipis hagin cedit les  
instal·lacions al club. També 
ha començat a entrenar ja 
el juvenil A del Cardedeu, 
que aquests dies s’exercita 
al camp de la Roca. Es pre-
veu que les lligues de futbol 
amateur comencin el cap de 
setmana del 3 i 4 d’octubre.

El Rugby & Touch 
Caldes comença  
la pretemporada 
Caldes de Montbui

El Rugby & Touch Caldes, 
que practica el touch –una 
modalitat mixta del rug-
bi–, va reprendre els entrena-
ments al camp de Les Crema-
des de Caldes el 26 d’agost 
passat. Tot i que la represa 
de la competició encara no 
està del tot garantida, el club 
espera que la Lliga Catalana 
arrenqui a l’octubre, encara 
que amb un format diferent 
habitual, que consisteix en 
un únic grup que es juga sota 
el sistema de lliga regular.
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Una acció de l’enfrontament disputat aquest diumenge al municipal del carrer Girona de Granollers

L’EC-Granollers empata contra 
el Prat, de Segona B, i segueix 
invicte en la pretemporada

Granollers

EL 9 NOU

L’EC Granollers agafa el pols 
del que serà la propera tem-
porada i, fins ara, està obte-
nint resultats favorables. 
Aquest diumenge, en el ter-
cer partit de la llarga pretem-
porada que hi ha al davant 
abans del començament de la 
Lliga el 18 d’octubre, l’equip 
que entrena José Solivelles 
va obtenir un empat davant 
del Prat al municipal del 
carrer Girona. Un resultat 
meritori si és té en compte 
que el Prat juga a Segona B, 
una categoria per sobre. En 
els tres partits de pretempo-
rada disputats, el Granollers 
es manté invicte.

Aquest diumenge, els 
vallesans van disputar una 

primera part molt sòlida. Els 
locals van dominar en el joc 
i també en el marcador, amb 
els gols que van aconseguir 
Albert Ruiz, després d’una 
centrada d’Oriol Molins, al 
minut 15, i Pau Darbra amb 
una rosca des de la frontal 
de l’àrea que va entrar per 
l’escaire. El Prat no va acos-
tar-se gaire a l’àrea local, pel 
domini en atac i la solidesa 
defensiva del Granollers.

Amb una segona part amb 
molts canvis de jugadors (el 
Granollers va presentar un 
equip totalment diferent de 
la primera) la dinàmica va 
canviar, i el Prat va aconse-
guir més domini. El jugador 
visitant Ufano va poder 
traduir aquesta millora en el 
joc del Prat amb un doblet 
en poc més de 10 minuts, 

primer amb un xut imparable 
i, posteriorment, després 
de resoldre un un contra 
un davant del porter que va 
poder rematar en segona ins-
tància. El partit encara hau-
ria pogut decantar-se per als 
visitants, que van estavellar 

una pilota al travesser amb el 
temps gairebé complert.

L’EC Granollers va tenir 
un test interessant en aquest 
partit, com ho han estat 
anteriorment els disputats 
contra el Rubí, equip de Pri-
mera Catalana, en el qual el 

Granollers va guanyar amb 
claredat (4-0), i davant el 
Terrassa, de Tercera Divisió, 
amb un 1-2 per als granolle-
rins. Aquesta setmana, amb 
el dia encara per decidir, hi 
haurà un nou amistós al car-
rer Girona.

Pujar els equips de waterpolo i gimnàstica artística a les màximes categories, entre les metes
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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
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El Recam Làser i la història 
de sempre contra el Barça 
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Xavi Rovira condueix la pilota durant un moment del partit. El Caldes va saber executar una circulació ràpida de bola

Rec. Làser CH Caldes 0

Camps, Rosa, Alexandre Acsensi, 
Cristian i Rovira –cinc inicial–, Miras,  
Blanqué, Rovira, Álvaro i Sito Ricart.

FC Barcelona 4

Egurrola, Bargalló, Panadero, Nunes i 
Joao –cinc inicial–, Alabart, Nil Roca, 
Matías i Pablo Álvarez.

ÀRBITRE: Targetes blaves a Rovira (min 5) i Álvaro (min 45). a

GOLS: 0-1, Bargalló, min 1; 0-2, Pablo Álvarez, min 23; 0-3, Bargalló (d), min 28, 
0-4, Nil Roca, min 45. 

Vic

EL 9 NOU

Al Pavelló Olímpic de Vic 
es va narrar la història de 
sempre en la semifinal de 
Lliga Catalana entre Recam 
Làser Caldes i FC Barcelona, 
aquella entretinguda durant 
el seu transcurs però amb 
el desenllaç tradicional. Els 
arguments dels calderins 
van ser prou convincents per 
mantenir viva la passió del 
telespectador però cap argu-
ment tan poderós com el que 
va exposar el Barça des del 
principi: la sempre capriciosa 

punteria, en què els blau-
granes són infalibles. La van 
exhibir ja als 25 segons, quan 
Bargalló va convertir una fal-
ta directa. 

El Caldes es va mostrar 
impassible davant un gol 

tan fugaç i es va centrar a 
desplegar els arguments del 
seu estudiat pla per competir 
contra un Barça al qual va 
igualar en joc durant gran 
part del duel: ambició per 
tenir la pilota i circulació 

ràpida per desactivar les 
pressions de dos contra un 
dels blaugranes però a la 
vegada prudent per privar el 
22 cops campió d’Europa de 
llaminers contraatacs. El Cal-
des posava en alerta el con-
junt entrenat per Edu Castro 
tant en el joc en estàtic amb 
un xut llunyà de Miràs i un 
tir desviat d’Acsensi, com en 
transició, amb dos un contra 
un de Blanqué i Sito Ricart. 
L’etern Egurrola –40 anys–, 
es va encarregar de frustrar 
els desitjos dels arlequinats.    
El Barça se sentia qüestionat 
i, malgrat l’avantatge al mar-
cador, Castro va ser el primer 
a demanar temps mort. El 
tècnic reclamava als seus 
jugadors tenir més possessió 
i imprimir més ritme al joc 
per disposar de contres, just 
el que no li estava permetent 
el Caldes. Tot i la igualtat 
tàctica, la primera part es va 
tancar amb el segon gol del 
Barça. Pablo va culminar una 
transició just després que els 
de Candami freguessin l’em-
pat en una altra contra. 

Els de Castro, amb l’1-3 que 
el Caldes li va empatar l’any 
passat a la final del torneig a 
la ment, no va baixar la inten-
sitat i Bargalló, de directa, 
va encaminar un triomf que 
va ampliar Nil. Els calderins 
visitaran el Taradell diven-
dres al migdia en partit amis-
tós de pretemporada. 

El Circuit  
uneix l’Estatal  
de Resistència  
GT-CER al 
Racing Weekend 

Montmeló

EL 9 NOU

El Circuit de Barcelona-
Catalunya ha traslladat el 
Campionat d’Espanya de 
Resistència GT-CER, compe-
tició d’automobilisme, del 
cap de setmana del 7 i 8 de 
novembre al cap de setma-
na del 14 i el 15 del mateix 
mes. D’aquesta manera, 
la prova formarà part del 
Racing Weekend, cita que 
ja estava fixada pel 14 i el 
15. El Racing Weekend, és 
un esdeveniment promogut 
per la Federació Espanyola 
d’Automobilisme que con-
grega diferents proves i que 
comptarà a la pista amb el 
GT-CER, impulsat pels pro-
motors V-line.org, el TCR 
DSG Europe, el Campionat 
d’Espanya de Fórmula 4 i la 
Clio Cup Spain. 

Aquest conjunt de compe-
ticions es tradueix en una 
àmplia participació, amb cur-
ses molt diferents i un gran 
espectacle a la pista: proves 
a l’esprint i proves de resis-
tència, així com competicions 
amb turismes –amb grans 
turismes o monoplaces–, en 
les seves múltiples categori-
es i classes, amb participants 
de nacionalitats i edats dife-
rents. Les curses seran a por-
ta tancada però els aficionats 
les podran seguir totes en 
directe per streaming. 

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

Oferta
subscriptors

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

Aventura

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

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

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

grans lianes i tirolines.

Coll de Ravell s/n · ARBÚCIES

2x1 en Circuit acrobàtic 
Esquirol o Guineu

Oferta
subscriptors

Truqueu i us n’informarem Serveis

APARQUEU
PER 1  AL DIA

al pàrquing del
Mercat Municipal de Vic

Abonament mensual fix 25
(excepte dimarts i dissabtes fins 14h)

Places limitades

Tel. 93 889 36 50
Oferta
subscriptors

2x1 presentant el carnet a recepció Esport

GuiEs dE
muntanya
i barrancs
ama dabLam

tel. 615 23 34 42
www.guiesamadablam.com

guiesamadablam@hotmail.es
Preu: 50 

Oferta
subscriptors

Els subscriptors gaudiran d’un dte. de 30 
per viatge 

Aventura

Vine a volar

i et deixarem pilotar!

1h 15’ de vol
Brindis amb cava a 1.000m
CD del reportatge fotogràfic

Diploma acreditatiu
Esmorzar

Informació i reserves:
vineavolar@volaventura.cat

Tel. 678 60 30 69
preu del vol 170

Oferta
subscriptors

2x1 Presentant el carnet
a la granja

Visites
guiades

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

amb obsequi d’un tastet de llet amb xocolata

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

(cal concertar cita per les visites)

Oferta
subscriptors

2x1 presentant el carnet del 
subscriptor

Museu

MUSEU DE LA XOCOLATA
Ubicat a l’antic convent de Sant Agustí, el museu presenta un 

recorregut pels orígens de la xocolata fins a l’actualitat.
C. Comerç,36 - BCN - Tel. 93 268 78 78 - info@museuxocolata.cat

Oferta
subscriptors

2x1 presentant el carnet del 
subscriptor

Museu

Descobreix milions d’anys d’història en un sol museu,
recorrent l’era dels dinosaures, els romans i l’edat medieval.

c. del museu, 4 - isona - tel. 973 66 50 62
reserves i informació a: museucd@parc-cretaci.com   -   www.parc-cretaci.com
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AGENDA 

Dilluns 07

Granollers. Taller de 
robòtica, de 8 a 12 anys.  
Biblioteca Roca Umbert. 
10.00.

Lliçà d’Amunt. Activitat 
infantil 10 anys de 
Biblioteca, la Masia de les 
Paraules, a càrrec dels 
contistes Joana Moreno 
i Núria Ramon. Dins els 
actes del desè aniversari 
de l’equipament. Era de la 
biblioteca Ca l’Oliveres. 
18.00.

Sant Celoni. Festa major. 
Desperta Sant Celoni, amb 
la Moby Dixie. Sortida des 
de Sant Ponç. 10.00.

Espectacle infantil Un 
somni pirata, amb Mima 
Teatre. Pista poliesportiva 
Sant Ponç. 18.00.

Representació de 
l’espectacle infantil: 
Senglars i guillots, amb la 
companyia Open Smiles. 
Pista esportiva de Sax Sala. 
18.00.

Concert de festa major amb 
el grup Yo suspendí EGB. 

Pistes d’atletisme. 18.00.

Missa de campanya. Ermita 
Verge del Puig. 19.00.

Veredicte del Corremonts. 
19.00.

Dimarts 08

Granollers. Club de 
Lectura Cremem els 
clàssics, aper a joves de 
més de 17 anys. Al voltant 
de Mirall trencat, de 
Mercè Rodoreda. Activitat 
amb inscripció prèvia. 
Biblioteca Roca Umbert, 
18.00.

La Llagosta. Captació de 
sang. De 10.00 a 14.00 i de 
17.00 a 21.00. Les persones 
interessades a donar-me 
poden apuntar-se a la web 
<www.donarsamg.gencat.
cat>.

Lliçà d’Amunt. Trobada 
amb l’escriptora Jenn Díaz, 
que parlarà de Mare i filla, 
la seva primera novel·la 
en llengua catalana. 
Modera Lola Tresserras, 
dinamitzadora del Club 
de Lectura. 10 anys de la 
Biblioteca Ca l’Oliveres. 

LLIÇÀ D’AMUNT 
10è AniverSAri  
de LA bibLioteCA 
CA L’oLivereS 
Dies 7, 8 i 9 de setembre

Era de la biblioteca. 18.00. 

Llinars del vallès. Castell 
de focs artificials de festa 
major. Es poden veure des 
del Mirador, Camps de 
l’Illa i altres punts elevats 
del poble. 22.00.

Sant Celoni. Missa 
solemne de festa major. 
Església parroquial de Sant 
Martí. 12.00.

vallgorguina. El Bibliobús. 
De 17.00 a 18.30.

Dimecres 09

Lliçà d’Amunt. “Cromàtica, 
un món de colors”. 
Missatge especial de les 
entitats i associacions que 
cada any participen en la 
festa major. Canal You 
Tube de l’Ajuntament de 
Lliçà d’Amunt. 19.00. 

Microteatre Diàlegs 
de Biblioteca, peces de 
microteatre que tenen lloc 
entre llibres, a càrrec del 
grup de teatre Till-Tall. 
Biblioteca Ca l’Oliveres, 
20.00. 

Sant Celoni. L’Àgora, espai 
de trobada i xerrada. “Viure 
en comunitat”, a càrrec 
de Can Tonal de Ballbona. 
Convidades: Cohabitatge 
Baix Montseny. Pati de Can 
Ramis, 18.30.

VALLGORGUINA 
tornA eL bibLiobÚS 
Dissabte 8,  
de 17.00 a 18.30.

Envia’ns un missatge 
al whatsapp                          

d’
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Fa 30 anys 
10/09/1990

“El director 
de l’Hospital 
de Granollers 
nega que vulgui 
treure’n  
les monges”

Fa 20 anys 
11/09/2000

“La Granollers-
Mataró ha 
doblat el trànsit 
en els primers 
cinc anys”

Fa 10 anys 
06/09/2010

“Les aules 
digitals  
es retarden  
en 25 instituts 
de la comarca”

Farmàcies de guàrdia L’hemeroteca

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

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

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

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

Cardedeu
✚ AUQUÉ 
 C. Sant Antoni, 11.  
Tel. 93 846 10 71 | dia 7. 
✚ FORÉS 
Diagonal Fivaller, 8 
Tel. 93 871 31 46 | dia 8. 
✚ LLONGUERAS 
Carretera de Dosrius, 90. 
Tel. 93 871 24 85 | dia 9. 
✚ GIL 
C. Aragó, 39.  
Tel. 93 846 01 04 | dia 10.

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

La Garriga
✚ SÍLVIA MIMÓ 
C. Anselm Clavé, 54.  
Tel. 93 871 72 86 | dies 7 a 10.

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

La Llagosta
✚ VILA 
Av. Onze de Setembre, 65. 
Tel. 93 024 37 39 | dies 7 a 10.

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

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

Mollet del Vallès
✚ TUGAS 
Pl. Catalunya, 1.  
Tel. 93 570 34 28 | dia 7. 
✚ VILASECA 
Av. Jaume I, 87.  
Tel. 93 579 71 71 | dia 8.  
✚ AMADÓ 
Plaça Prat de la Riba, 17. 
Tel. 93 593 01 61 | dia 9. 
✚ BARBERO 
C. Gaietà Vínzia, 66.  
Tel. 93 570 42 16 | dia 10.

Montmeló
✚ FAJAS 
C. Pompeu Fabra, 10. 
Tel. 93 568 02 88 | dia 7. 
✚ MIL·LENARI 
C. Mil·lenari, 7.  
Tel. 93 572 28 17 | dia 8. 
✚ COLL CASULLERAS 
C. Diputació, 17.  
Tel. 93 568 17 18 | dia 9. 
✚ MARGARITA COLLS 
Pg. Corts Catalanes, 10.  
Tel. 93 1130 55 42 | dia 10.

Montornès del Vallès
✚ MORENO 
Av. Onze de Setembre, 38  
Tel. 93 544 41 80 | dia 7. 
✚ BALCELLS  
C. Riu Mogent, 7.  
Tel. 93 568 09 47 | dia 8. 
✚ VALLEDEPAZ (LA BÒBILA) 
C. Major, 55.  
Tel. 93 568 83 30 | dia 9. 
✚ PARDOS 
C. Palau d’Ametlla, 17.  
Tel. 93 572 08 14 | dia 10.

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

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

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

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

Sant Celoni
✚ GONZáLEZ 
C. Major, 125.  
Tel. 93 633 94 02 | dia 7. 
✚ DURAN-BEL 
C. Esteve Cardelús, 11.  
Tel. 93 867 60 40 | dia 8. 
✚ CASAMADA 
Av. de la Pau, 51.  
Tel. 93 867 18 03 | dia 9. 
✚ MAS 
Carretera Vella, 174.  
Tel. 93 848 40 76 | dia 10.

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

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

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

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

Mots encreuats Per Pau Vidal

HORITZONTALS: 1. Els vascos no la practi-
quen perquè la consideren una cursileria per 
a aficionats / 2. Quan fa l’amor es desprèn de 
tota forma. Davant com antany / 3. Cap de go-
vern. El felí més noble de Sicília. Mètode de 
desplaçament orogràfic / 4. Exemplar incom-
parable. Inflades, potser per força humides 
/ 5. De cap o de cul, pot caminar, amb tantes 
potes. Passava a finals de primavera / 6. Lliure 
empresa. Irrisori, aparentment per derivació / 
7. Sabater al servei d’en Toni i d’en Toti. Com 
a bon caprí és força cap de brot / 8. Visqué a 
tocar mateix del presidi. Herba d’aspecte mo-
nacal / 9. Els qui hi cauen no és precisament 
per buscar aigua. Part del tòrax dels insectes, 
però no tot. Empat / 10. M’enfilo fatigosa-
ment, i això que és un sol graó. Abaixo per 
darrere / 11. Dòlar excarcerat. Asfixiaré. A 
l’interior de la roda / 12. Si tingué por és per-
què no en té més. De gran podría acabar en un 
panellet / 13. Espectacular per la quantitat de 
fòtils i andròmines rebotides. Art abstracte.

VERTICALS: 1. Sonen a enginyoses, però no: 
en falten per haver. A l’Edat Mitjana defor-
mava la gent i ara les tapes / 2. Matí al digital. 
No es refereix als números ni a en Nemo, ans 
al bosc. Tu, que escapces el cep! / 3. Per a uns 
és normal, per a altres conseqüencial. Blancor 

de la còrnia per ulceració que no arriba ni a 
lleu coma / 4. A les ones mòbils n’hi ha una 
pila de perdudes. L’assumpte de l’estranya 
fera / 5. Consonant d’agència. Viacrucis fins 
a omplir el Pla Especial de Reforma Interior. 
Mata la gana / 6. Professional del segrest. Té 
la consciencia alterada i la reputació per terra 
/ 7. Multiplica per deu. Gaudi orquestral 
patrocinat per Sonotone. Té la seva veu en 
disc / 8. Determinació a l’hora de compon-
dré president, vocals i auxiliars. Espàrrings 
de les sogres / 9. L’oest era salvatge i aquest 
feia el ximplet. Caducat, passat de moda / 10. 
Heus-la aquí. Quin fracàs, la redistribució 
de Tordera! Heus-la aquí altra vegada / 11. 
Estatge geològic d’allò més acomplexat. El 
revòlver per excel•lència / 12. Despatxada. Va 
pels pisos posant preu.

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

el9nouVOR @el9nou_vor @el9nou_vor
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Nom i cognoms.................................................................................................

Adreça ..................................................................................................................

 Telèfons  .............................................................................................................. 

Població ...............................................................................................................

Subscriptor   SÍ              NO Col·labora:

: Trieu un màxim de 3 candidats i marqueu-los amb una 
creu. Ompliu la butlleta amb les vostres dades i envieu la pàgina sencera 
a: c. Girona, 34, 1r - 08402 - Granollers , indicant la referència Vallesà 
2019. El candidat que rebi més vots serà el vallesà del 2019. Podeu 
participar tants cops com vulgueu.
També podeu votar a través de EL9NOU.CAT. Una vegada estigueu 
registrats, només es podrà votar un cop per persona.

: Les votacions es tancaran el 16 d’octubre de 2020.

 4 entrades al 
Museu Nacional d’Art 
Catalunya MNAC

Les seves dades personals seran tractades per Premsa d’Osona S.A. i CATVL 97, S.L.U. /conjuntament i en 
endavant, EL 9 NOU) amb la �nalitat de fer-lo participar en els sorteigs. Les dades personals, així com 
imatge 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 �nalitats periodístiques. Pot consultar 
informació addicional sobre els seus drets de protecció de dades a www.el9nou.cat
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Tovalló
Ja fa dies que els estols 
de cigonyes creuen el 
Vallès Oriental camí del 
temps més càlid del sud. 
Són grosses i això fa que 
cridin l’atenció, com en 
aquesta foto a Cardedeu. 
Josep Jallé va sortir al 
carrer amb la càmera de 
seguida que el van avi-
sar que s’havien vist les 
aus al poble i va retratar 
aquest exemplar dalt 
dels avets que hi ha a 
prop del mercat munici-
pal. Portava entortolligat 
un drap blau, com si fos 
el seu tovalló de viatge.

JO
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P 
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É

VISIÓ PERIFÈRICA

Vostè seria l’àngel de la guarda de la 
Covid-19 al Vallès Oriental?

[Riu] Home! Jo no ho diria mai això. 
Soc el director del sector del CatSalut 
al Vallès Oriental que m’ha tocat viu-
re aquest moment i que intento fer-
ho de la millor manera possible, però 
igual que la resta de gent que té res-
ponsabilitats en aquest tema, molts 
dels quals treballant a primera línia.

En què consisteix la seva feina?
Mirem d’ordenar, avaluar, inten-

tar millorar, contractar, planificar, 
entendre’ns amb els proveïdors i amb 
els municipis... A la fi, procurem que 
els ciutadans rebin la millor atenció 
sanitària.

L’última paraula la deu tenir el 
president de la Generalitat, però 
vostè tindria la penúltima paraula 
per ordenar un confinament del 
Vallès Oriental o d’un municipi con-
cret?

No, no, no. Aquesta mena de deci-
sions són d’un comitè central. En 
el cas de les restriccions pels brots 
de Granollers, les Franqueses i 
Canovelles es va prendre la decisió 
des d’aquest òrgan. Nosaltres, això 
sí, fem el seguiment a cada moment 
i mantenim un contacte estret amb 
els serveis sanitaris i els ajuntaments, 
però la decisió d’un confinament és 
responsabilitat de la comissió central.

Les dades de contagis a la comarca 
han millorat una mica, però durant 
l’estiu han estat molt decebedores. 
Què fem malament?

L’increment dels darrers 10 dies és 
sobretot per l’increment en el nom-
bre de PCR fetes. Entenc que l’opinió 
pública percebi aquestes xifres en 
termes dolents, però a nosaltres ens 
preocupa relativament. La Covid-19 
és una malaltia que es contagia i que 
va d’una banda a l’altra. A priori, ens 
sembla que hem fet bona feina des 
dels serveis sanitaris. Hem incre-
mentat quan ha calgut el nombre de 
PCR per tallar les cadenes de contagi. 
I aquests increments han ajudat a 
veure millor que creixíem. En altres 

Parellada, de 63 anys, és al centre dels equips de la Ge-
neralitat i els ajuntaments que lluiten contra els virus 
a la comarca. Ell arrenca aquesta sèrie d’entrevistes 
que vol fer un ‘Viatge al fons de la Covid’. 

indrets s’ha descobert molt més 
tard que aquí. Hem pogut fer bones 
campanyes a Granollers, Mollet, les 
Franqueses o Canovelles. De fet, no 
hem parat de fer coses. Primer van 
tirar endavant aquelles estratègies 
més de clúster, com al carrer Colom 
de Granollers i algun altre lloc. Allà 
on hem vist que hi havia més concen-
tració hem fet més estudis. 

I què hauríem fet bé o de què se 
senten més orgullosos?

Estem molt satisfets d’haver desco-
bert uns 180 pacients asimptomàtics. 
Sense PCR massives, no els hauríem 
trobat. Hem de veure com evoluciona 
les properes setmanes i estic segur 
que controlarem millor la pandèmia. 
Ara bé, això no marxarà sense la gent, 
sense tothom. Costa una mica que la 
ciutadania –que en la majoria dels 
casos és molt responsable– faci les 
coses que toquen. S’ha de fer l’aïlla-
ment a casa si així ens ho demanen 
perquè la PCR no cura i s’ha de fer 
per trencar cadenes de contagi. Es 
tracta d’un assumpte molt comunita-
ri. Quan la gent porta la mascareta no 
és per protegir-se, és per evitar enco-
manar. Quan es manté la distància no 
és per protegir-se, és per evitar enco-
manar, també. Això ho hem de tenir 
tots molt clar.

Quantes mascaretes té, vostè? 
En tinc a tot arreu! Fins i tot alguna 

de reserva al cotxe per si me n’oblido 
en baixar al pàrquing. I a l’entrada 
de la feina cada dia me’n poso una de 
nova. I a casa en tinc de reserva per 
als caps de setmana i les vacances. 

Mascareta de farmàcia o de roba?
De roba, no en tinc cap. No totes les 

mascaretes de roba són bones.
Com heu reemplaçat les abraçades 

o els petons en les seves relacions 
quotidianes?

Amb paraules i mirades afectuoses.
Som en temps de mirades?
És que ens queda això: els somriu-

res que no es veuen però que sí que 
es noten als ulls.

Jesús Medina

JOAN PARELLADA, director del sector sani-
tari Vallès Oriental del CatSalut 

G
R

IS
EL

D
A

 E
SC

R
IG

A
S

“Sense PCR massives no hauríem 
trobat els contagiats asimptomàtics”

VIATGE AL FONS DE LA COVID (I)


