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Quinze dies més de restriccions 
a Granollers, les Franqueses i 
Canovelles contra els brots del virus

(Pàgines 10 i 11 i editorial)

u La Generalitat prorroga la 
resolució que limita l'aforament dels 
bars al 50% a l’àrea de Granollers

u La mesura és aplaudida pels 
ajuntaments, el Gremi d’Hostaleria 
diu que els negocis “ja són a l’UCI”

u El risc de rebrot ha baixat  
a la comarca, però creixen els casos 
a Sant Fost i la Llagosta

El Fraikin Granollers acon-
segueix una victòria còmo-
da contra el gallec Dicsa 
Modular Cisne (27-21), en 
un primer partit de Lliga 
que es va haver de jugar a 
la pista del Club Bàsquet 
Granollers per les obres de 
reforma que es fan al Palau 
d’Esports.

El Fraikin 
Granollers 
guanya el 
primer partit 
d’Asobal

(Pàgina 41) El pivot Salinas, la nova incorporació del BM Granollers, aquest dimecres
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Les germanes 
Cabeza,  
de Granollers, 
duet de magues 
únic a l’Estat

(Pàgina 39)

Els kits per 
evitar contagis 
a l’escola d’uns 
emprenedors de 
Corró d’Avall

(Pàgina 32)
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(Pàgina 12) Una viatgera rep l’ajuda dels Bombers en el desallotjament del comboi afectat aquest dimecres a la tarda

Rescat del tren sota la pluja

Un motorista 
de Cardedeu 
perd la vida 
en un xoc  
a la Batllòria

(Pàgina 18)

Julián de los 
Pinos, metge  
de capçalera  
de Sant Feliu, 
mor a 76 anys

(Pàgina 17)

Mor Miquel 
Cuch, l’amo 
del castanyer 
de Can Cuch 
de Cànoves

(Pàgina 16)

(Pàgines 2 i 3)

Dos càrrecs 
d’ERC,  
a judici  
per injúries 
a l’alcalde 
de Mollet

Una avaria a la catenària atrapa 82 passatgers en un tren a Canovelles



EL TEMA NOU9EL Dijous, 10 de setembre de 20202

La querella que va impulsar l’alcalde 
de Mollet, a través de Fiscalia, contra 
el portaveu i el president local d’ERC 
de Mollet acabarà en judici oral el 18 

de setembre. Se’ls acusa de calúmni-
es i injúries contra l’alcalde per haver 
fet insinuacions sobre presumptes ir-
regularitats en l’adjudicació dels ter-

renys de la Vinyota on es va construir 
la botiga de Decathlon. Ells se senten 
víctimes d’una persecució política, 
però el PSC ho rebutja.

El portaveu d’ERC a Mollet i 
l’expresident del partit, a judici 
per injúries i calúmnies a l’alcalde
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D’esquerra a dreta, Humbert, Biescas, López i Vilaret en la roda de premsa d’aquest dilluns a la seu d’ERC de Mollet

Es crea una plataforma en defensa 
de la llibertat d’expressió

Mollet del Vallès Aquest dilluns a la tarda 
es va presentar la Plataforma Mollet Parla, 
a través de la qual diverses entitats volen 
expressar la seva defensa de la llibertat 
d’expressió i fan costat al regidor i el repre-
sentant polític encausats. “Atacar judici-
alment aquell que opina diferent és d’una 
gravetat extrema perquè atempta directa-
ment sobre les bases de la democràcia. És 

un intent d’aturar la legítima fiscalització 
de les accions governamentals, un atac al 
diàleg i una acció repressiva que pretén 
inocular por per fer callar les veus discre-
pants”, diu el manifest que va llegir Dani 
Vilardell. En formen part Mollet en Comú, 
ERC, la CUP, la Plataforma en Defensa de 
la Sanitat Pública del Baix Vallès, Joves 
Comunistes, El Tabaran, la Taula de l’Ai-
gua, Mollet pel Futur, Poble Lliure, Jovent 
Republicà, Mollet Acull, Súmate i Comu-
nistes de Catalunya.
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Mollet del Vallès

Josep Villarroya

El portaveu del Grup muni-
cipal d’ERC a Mollet, Oriol 
López, i l’expresident local 
del partit, Albert Biescas, 
seran jutjats el dia 18 de 
setembre en un jutjat penal 
de Granollers acusats dels 
delictes d’injúries i calúmni-
es contra l’alcalde de la ciu-
tat, el socialista Josep Mon-
ràs. En l’escrit d’acusació, 
Fiscalia demana una pena de 
18 mesos de multa a raó de 
10 euros per dia contra López 
i Biescas per un delicte de 
calúmnies, mentre que l’acu-
sació particular demana 24 
mesos de multa per un delic-
te continuat de calúmnies o, 
alternativament, 14 mesos 
per un delicte d’injúries, a 
més de 3.000 euros d’indem-
nització a Monràs per danys 
morals. Tots dos han hagut 
de dipositar una fiança con-
junta de 4.000 euros per fer 
front a possibles responsabi-
litats penals.

Els fets tenen l’origen en 
unes manifestacions que va 
fer López el dia 11 de juli-
ol de 2017 en una roda de 
premsa arran de la sentència 
del TSJC que havia anul·lat, 
l’any 2016, l’adjudicació dels 
terrenys on es va fer la boti-
ga de Decathlon a la Vinyota 
de Mollet que havia fet la 
societat municipal Promosol 
(actualment Mollet Impul-
sa). En la roda de premsa 
amb regidors d’ERC i de Can-
viem Mollet, López va parlar 
de la possible existència d’in-
teressos ocults i intercanvi 
de favors.

Els serveis jurídics de 
l’Ajuntament van denunciar 
les declaracions a la Fiscalia, 
que va presentar una que-
rella contra López i Biescas, 
a més dels també regidors 
d’Ara Mollet-ERC-MES, Mar-
ta Vilaret i Manel Sostres. 
Tots quatre van ser cridats a 
declarar  el 17 d’abril de l’any 
2018 al Jutjat d’Instrucció 
número 1 de Mollet, que 
va arxivar la causa contra 
Vilaret i Sostres però va 
continuar amb les diligèn-
cies prèvies contra López 

i Biescas. De fet, aquesta 
querella de Fiscalia va 
interrompre un altre procés 

judicial que havia engegat 
l’empresa municipal Mollet 
Impulsa a través del prestigi-

ós bufet d’advocats Martell 
Advocats. Era una demanda 
de conciliació a un jutjat de 

Mollet, com a pas previ a la 
interposició de querella per 
injúries i calúmnies. L’acte 
de conciliació es va fer el 18 
de desembre de l’any 2017, 
però va acabar sense acord. 
En el cas de la querella de 
Fiscalia, però, l’acusació no 
es redueix a les afirmacions 
sobre el cas Decathlon, sinó 
que també parla d’un delicte 
continuat de calúmnies, ja 
que inclou les declaracions 
públiques del gener del 2017 
en què Oriol López criticava 
que l’Ajuntament no hagués 
tramitat la llicència per obrir 
una mesquita i insistia que 
creia que podia haver existit 
prevaricació.

En una roda de premsa, 
aquest dilluns, l’actual presi-
denta d’ERC a Mollet, Merit-
xell Humbert, va qualificar 
el fet com “un judici polític 
contra el principal partit de 
l’oposició” i va afegir que 
es tracta d’una “persecució 
política en el context de 
repressió judicialitzadora 
a tot l’Estat”. Per Humbert, 
es tracta d’una intolerància 
“que no podem acceptar en 
democràcia”. I assegurava: 
“No ens faran callar, malgrat 
que vulguin atemorir-nos.”

La presidenta es va referir 
als 33 anys que fa que el PSC 
és al govern municipal de 
Mollet dient que “no pot ser 
bo per la salut democràtica”. 
I apuntava que aquesta és la 
segona vegada en la història 
que l’Ajuntament de Mollet 
va als tribunals contra un 
regidor, fent referència a 
la denúncia que es va posar 
l’any 1939 contra l’exalcalde 
durant la Segona República 
Josep Fortuny. Humbert va 
demanar a la resta de grups 
municipals “que siguin 
valents i denunciïn aquesta 
injustícia. Avui és ERC, però 
demà poden ser altres”.

El judici està previst a 
les 10 del matí del dia 18 
de setembre als jutjats de 
Granollers i ERC ha convocat 
una compareixença a 1/4 de 
10 a la porta del mateix edi-
fici judicial. Com a testimoni 
de l’acusació declararan el 
mateix Monràs i una fun-
cionària de l’Ajuntament. 
Segons assegura Oriol López, 
el tribunal ha rebutjat, però, 
tots els testimonis que havia 
proposat la defensa.

La vista oral  
es farà el dia 18 
de setembre en 
un jutjat penal 
de Granollers

L’acusació demana 7.400 euros de multa per a cadascun i la vista oral es farà el 18 de setembre
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El PSC insisteix 
que es va acusar 
l’alcalde d’un 
delicte greu

Mollet del Vallès

J.V.

Aquest mateix dilluns, en un 
comunicat, el PSC de Mollet 
va negar que es tracti d’un 
cas de persecució política. 
Ans al contrari, creu que la 
persecució l’exerceix ERC 
contra l’alcalde. “Lamentem 
que ERC parli de persecució 
política quan precisament 
van ser ells els que van acu-
sar greument i perseguir 
políticament l’alcalde i la 
seva gestió al capdavant de 
l’Ajuntament.”

Davant les “noves acusa-
cions dels republicans en 
contra de Josep Monràs i el 
PSC”, els socialistes afirmen 
que “ERC vol, novament, 
manipular l’opinió pública. 
Acusar falsament d’un greu 
delicte una persona no és 
llibertat d’expressió. No es 
jutja el seu posicionament 
polític, sinó les seves menti-
des sense escrúpols”.

Afegeix que ERC “fa temps 
que persegueix l’alcalde i 
company Josep Monràs i el 
PSC, com quan el va inten-
tar denunciar per delictes 
d’odi i xenofòbia, que no 
van ser admesa a tràmit per 
falsa, entre altres declaraci-
ons i accions”. Demana que 
“comencin a defensar els 
seus arguments amb parau-
les i deixin aquesta perse-
cució política malaltissa i 
personal” contra l’alcalde i el 
PSC. “Una cosa són les dis-
crepàncies polítiques sobre 
la gestió i les polítiques de 
la ciutat i una altra cosa 
molt diferent és la calúmnia 
infundada.” I insisteixen que 
l’alcalde mai no ha denun-
ciat ningú. “Es van posar en 
coneixement de la Fiscalia 
les greus acusacions fetes 
contra la seva persona i la 
seva gestió.”

El TSJC va anul·lar la venda 
del terreny a Decathlon
Una sentència de l’any 2016 diu que la parcel·la s’hauria d’haver venut a l’altre aspirant
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La botiga de Decathlon, als terrenys de la Vinyota, va obrir l’any 2010

Mollet del Vallès

J.V.

Els fets que van motivar 
les afirmacions dels repre-
sentants d’ERC i que han 
desembocat en la querella i 
el judici per injúries i calúm-
nies tenen el seu origen 
en el procés de venda de la 
parcel·la municipal de 7.500 
metres quadrats al sector 
de la Vinyota, on es va fer la 
botiga de Decathlon. L’any 
2008, Promosol –actualment 
Mollet Impulsa– va fer un 
procés d’adjudicació que va 
guanyar l’oferta de Decath-
lon en detriment de la que 
havia presentat Eurocarat, 
SL, i que anunciava la futura 
construcció d’una botiga de 
Mediamarkt.

Decathlon oferia 6,2 mil-
jons, mentre que Eurocarat 
n’oferia 8,5, però Promosol 
la va adjudicar a Decathlon 

perquè oferia més garanti-
es de crear llocs de treball, 
segons el govern municipal.

Eurocarat va recórrer 
contra l’adjudicació. Un 
tribunal contenciós va rebut-
jar el recurs, però el 30 de 
novembre del 2016 el TSJC li 
va donar la raó parcialment 
en una sentència que deia 
que l’oferta de Decathlon no 
hauria d’haver estat admesa 
perquè va incloure algunes 
clàusules suspensives que 
infringien la Llei de Con-
tractes. La sentència es va 
donar a conèixer en una roda 
de premsa conjunta dels 
grups municipals d’ERC i 
Canviem Mollet.

Segons l’alt tribunal, les 
condicions que va posar 
Decathlon no suposaven 
millores o solucions alter-
natives, “sinó exigències 
addicionals imposades pel 
licitador que excedeixen 

clarament de les previsions 
contingudes en les bases”. 
Decathlon exigia un accés 
directe a la finca, la realit-
zació d’un estudi geotècnic 
del terreny que ratifiqués 
els resultats d’unes cales 
fetes amb anterioritat i la 
retirada d’una torre d’alta 
tensió. A més de resoldre 
que l’oferta de Decathlon 
s’hauria d’haver exclòs, la 
sentència del TSJC reco-
neixia el dret d’Eurocarat 
a obtenir l’adjudicació del 
contracte o una indemnitza-
ció en el cas que existís una 
impossibilitat legal o mate-
rial d’execució d’aquesta 
sentència. 

De fet, quan es va dictar 
sentència ja feia sis anys 
que havia obert la botiga 
de Decathlon, el 2010. El 
TSJC recordava també que 
la impossibilitat d’execu-
tar la sentència l’havia de 

demanar l’administració 
demandada, és a dir, l’Ajun-
tament. Sobre la sentència, 
el govern del PSC deia, en 
un comunicat de l’any 2017, 
que “en cap cas es planteja 
cap mena de mala praxi en 
el procés d’adjudicació”.

El consistori va presentar 
un recurs de cassació contra 
la sentència el resultat del 
qual no s’ha donat a conèi-
xer. La pròpia sentència es 
referia, però, a una pèrdua 
de l’interès comercial del 
projecte de construcció 
d’Eurocarat. De fet, només 
un any després que obrís la 
botiga de Decathlon, obria 
una botiga de Mediamarkt 
al sector Iveco de Parets. 

Tot plegat, però, va 
suscitar les crítiques, no 
només d’ERC, sinó també 
de Canviem Mollet, que 
l’any 2017 agrupava ICV-
EUiA i Podem. En la roda 
de premsa que va ser l’ori-
gen de la querella contra 
López i Biescas, es va posar 
de relleu que la secretària 
municipal havia fet un 
informe negatiu de l’ad-
judicació i que el llavors 
gerent de Promosol també 
s’hi va oposar. “De debò 
algú creu que l’oferta de 
2,3 milions més baixa era 
la més beneficiosa? Per-
què el gerent es va negar 
a firmar? Hi ha interessos 
ocults?”, deia el llavors por-
taveu de Canviem Mollet, 
Xavier Buzón, que actual-
ment governa en coalició 
amb el PSC.

L’obertura del Decathlon 
a Mollet, el més gran de 
la cadena a Catalunya, va 
suposar una inversió de 23 
milions d’euros i la creació 
de 150 llocs de treball.
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Tots els centres, tret del Joan Solans, començaran el curs dins de les seves instal·lacions

Només una escola de Granollers 
demana espais públics addicionals

Nou accés a l’escola  
Turó de Can Gili

Granollers L’Ajuntament de Granollers ha 
fet diverses actuacions als exteriors d’al-
guns centres per garantir les distàncies de 
seguretat i l’entrada per diferents portes. 

L’actuació més destacada és l’habilitació 
d’un segon accés a l’escola Turó de Can Gili. 
En aquest cas, s’ha adequat un vial, asfal-
tat i separat del trànsit, al llarg de la tanca 
exterior del centre, que permet els alumnes 
accedir-hi per les pistes. D’aquesta manera, 
no cal que s’acumulin grans grups a l’accés 
principal. 
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Granollers

R.S.

Tots els centres educatius de 
Granollers podran comen-
çar el curs dins de les seves 
instal·lacions, malgrat que 
el desdoblament dels grups 
els ha obligat a reconver-
tir diversos espais. L’única 
excepció és l’escola Joan 
Solans, que ha demanat una 
sala en algun equipament 
públic –encara per concre-
tar– per fer classe de música. 
Així mateix, alguns parcs i 
places de la ciutat es conver-
tiran en la prolongació del 
pati d’algunes escoles.

És el cas de l’escola Perean-
ton, que utilitzarà la plaça de 
Maluquer i Salvador o la Sal-
vador Espriu, que farà servir 
el parc que hi ha al davant. 
A banda, altres centres han 
demanat dependències 
municipals per emmagatze-
mar mobiliari i material i així 
poder redistribuir espais i 
habilitar-los per a usos nous. 
Pel que fa a l’activitat física, 
l’Ajuntament ha transformat 
alguns espais esportius dels 
pavellons municipals perquè 
l’activitat física es pugui fer 
sense risc. D’altra banda, el 
consistori també ha previst 
obres d’adaptació d’espais a 
les escoles Mestres Montaña, 
Salvador Espriu i Ferrer i 
Guàrdia (separació d’envans, 
instal·lació d’un lavabo dins 

d’una aula i adequacions de 
l’espai exterior). En darrer 
terme, també s’ha reforçat 
l’equip de neteja als centres 
per garantir la seguretat i 

desinfecció dels espais. Així, 
es farà una neteja de dues 
hores a cada centre en horari 
de migdia.

Aquestes i altres mesures 

es van explicar aquest dime-
cres en la roda de premsa que 
van oferir el regidor d’Educa-
ció, Francesc Arolas, i l’alcal-
de, Josep Mayoral, a propòsit 

de l’inici de curs, aquest pro-
per dilluns. Arolas va subrat-
llar la importància de l’es-
cola presencial, malgrat les 
incerteses i la por que genera 
la Covid-19. “Hi ha tot un 
seguit d’aprenentatges que 
difícilment es poden adquirir 
a casa: la socialització, el con-
tacte social, el creixement 
com a persones que va més 
enllà dels continguts curri-
culars.” El regidor considera 
que les classes no presencials 
agreujarien el problema de 
la segregació escolar. “Si es 
tanca un centre, les diferèn-
cies entre els aprenentatges 
dels alumnes es farien més 
grans. Hi ha escolars que no 
disposen de mitjans a casa i, 
encara que els els facilitem, 
si una família no ha estat 
escolaritzada o no ha tingut 
mai cap equip informàtic, és 
molt difícil que faci l’acom-
panyament i el reforç que 
necessita l’alumne.”

L’AjuntAmEnt VOL  
DECIDIR méS SObRE 
L’EDuCACIó LOCAL

Tant Francesc Arolas com 
Josep Mayoral van coinci-
dir a reclamar més poder 
de decisió i actuació dels 
Ajuntaments en l’educació 
als municipis. “Fa temps 
que defensem un canvi en 
el model de governança en 
l’educació a Catalunya. I la 
pandèmia ha revelat fins a 
quin punt és necessari. A 
l’hora de repartir i enfocar 
els recursos, un treball des 
de la proximitat i la conei-
xença és molt més efectiu. 
Demanem al Departament 
que l’educació als municipis 
es faci en coresponsabilitat 
amb els Ajuntaments”, va 
comentar Arolas.

La circulació s’altera en les franges d’entrada i sortida dels centres

Talls de trànsit al voltant de les 
escoles per ampliar l’espai al carrer

Granollers

EL 9 NOU

Diversos municipis han pre-
vist talls de trànsit i canvis 
en la circulació als vials que 
envolten els centres esco-
lars, per tal d’ampliar l’espai 
als carrers i garantir que es 
pugui mantenir la distàn-
cia de seguretat. Aquestes 
alteracions s’aplicaran en les 
principals franges horàries 
d’entrada i sortida.

GRANOLLERS

A Granollers, els talls afecta-
ran els accessos a l’Educem, 
Cervetó, Granullarius, Escola 
Pia, Salvador Espriu, Celestí 
Bellera, Montserrat Monte-
ro, Jardí i Anna Mogas. En 
tots els casos, mentre duri 

el tall es permetrà només la 
circulació de persones amb 
mobilitat reduïda i veïns que 
necessitin accedir o sortir 
d’una plaça d’estacionament 
en els trams afectats. A 
banda, agents cívics refor-
çaran les entrades i sortides 
escolars per controlar i fer 
conscienciació, per tal que 
alumnes i famílies complei-
xin la distància i les mesures 
de seguretat.

MOLLET DEL VALLÈS

A Mollet es faran quatre talls 
de circulació, que se senya-
litzaran amb tanques pro-
visionals: al carrer Sabadell 
entre Álvarez de Castro i 
avinguda de Rívoli (afectarà 
les escoles Can Besora i Sant 
Gervasi l’escola bressol Els 

Pinetons), l’avinguda Calderí 
entre Pau Claris i Alexander 
Fleming (Centre d’Estudis 
Mollet), el lateral de l’avin-
guda de Burgos des de la 
cruïlla amb el carrer Joan 
Maragall (IES Mollet) i el 
carrer Joan Maragall des de 
l’avinguda de Burgos fins al 
carrer de Sant Isidre (escola 
Sant Jordi).

L’AMETLLA DEL VALLÈS

En darrer terme, a l’Ametlla 
hi haurà dos dispositius. A 
l’escola Bertí el tall de trànsit 
serà el mateix de cada curs, 
i a Els Cingles enguany es 
tancarà el carrer Camí de la 
Violona –només en la franja 
de sortida a les tardes– entre 
el Camí de Bigues fins a la 
rotonda de la pista de skate. 

L’AMPA de l’escola Ponent 
de Granollers reclama  
més mestres de reforç

Granollers

EL 9 NOU

L’AMPA de l’escola Ponent 
de Granollers es queixa del 
que considera una dotació 
insuficient de mestres de 
reforç. En un comunicat fet 
públic aquest dimecres, el 
col·lectiu lamenta que l’esco-
la, “classificada com a centre 
de màxima complexitat, 
només rebrà la dotació extra 
de mig docent, recurs total-
ment insuficient per poder 
dur a terme la reducció de la 
ràtio”.

L’AMPA creu que “el 
confinament ha agreujat la 
bretxa educativa a l’alumnat, 
en què un volum conside-
rable d’infants han estat 
desconnectats de l’escola 
durant sis mesos [...] i el punt 

de partida dels alumnes se 
situa molt lluny de la línia de 
sortida per aquest nou curs 
2020/2021”. Així mateix, el 
col·lectiu de pares i mares 
creu que el perfil socioeco-
nòmic de les famílies del 
centre el converteixen en 
especialment vulnerable a la 
incidència de la pandèmia. 
“El virus sí que hi entén, de 
classe social. Això implica no 
només que hi hagi més risc 
de contagi, sinó que els perí-
odes intermitents de no-pre-
sència a l’escola seran més 
freqüents que a altres cen-
tres”. Per tot plegat, l’AMPA 
de l’escola Ponent demana 
“que es doti el centre dels 
recursos humans necessaris 
per poder configurar grups 
estables de convivència d’un 
màxim de 20 alumnes”.
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D’esquerra a dreta, Jaume Balart, Isidre Pineda i Josep Busquets, aquest dilluns a l’institut Manolo Hugué

Ajuntament de Sant Feliu de Codines

www.santfeliudecodines.cat

COMERÇ
FESTA MAJOR 2020

2n Concurs d’aparadors,
més de 1.500 euros en premis

PARTICIPA, RASCA I 
GUANYA COMPRANT!
Fes viu Sant Feliu!
Diposita el teu vot al contenidor 
de la plaça del 17 al 25 de 
setembre. Guanya un lot de 
productes locals

DIADA NACIONAL
DE CATALUNYA
Divendres, 11 de setembre

Plaça del 1714
11.30h Ofrena floral i Cant de la 
Senyera
Pati de Can Xifreda
12h Lliurament Mencions d’Honor 
Vila de Sant Feliu de Codines
13h Lectura Manifest 
Institucional i Cant dels 
Segadors

DIA DEL LLIBRE
EN CATALÀ
Dissabte, 12 de setembre

De 10 a 14h al carrer Joan 
Maragall
PARADES DE LLIBRES

Recordeu:
Mascareta obligatòria, 
distància de seguretat i 
neteja de mans

C. Ponent, 4
Plaça Caserna, 2 i 3

Tel. 93 879 40 82 - GRANOLLERS

tANCAt PER vACANCES
del 15 de setembre al 7 d’octubre

1892 2019
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Caldes de Montbui

Queralt Campàs

Les escoles de Caldes han 
implantat modificacions 
per poder començar el curs 
amb seguretat. Ho han fet 
treballant plans conjunts per 
cada equipament educatiu, 
una tasca en què estan col·
laborant, a més dels propis 
de centres, el CAP i diferents 
departaments de l’Ajunta·
ment que hi resulten impli·
cats.

“Crec que el missatge que 
podem enviar avui amb certe·
sa és que les escoles a Caldes 
de Montbui són segures i per 
arribar fins aquest punt hem 
hagut de fer molt de treball i 
reflexió per determinar com 
s’habilitarien les aules, les 
senyalitzacions...” Així ho 
explicava Isidre Pineda, alcal·
de de Caldes, acompanyat per 
altres representants i tècnics 
en una roda de premsa aquest 
dilluns, emmarcada dins un 
dia de visites a tots els cen·
tres educatius per revisar 
els aspectes que queden per 
arrodonir, a una setmana 

d’inici del curs. Aquests dies 
també s’ha fet una reunió, 
juntament amb el CAP, per 
poder·se coordinar en cas 
que es detecti algun positiu 
a les escoles. D’altra banda, 
per millorar la mobilitat i 
garantir uns accessos segurs 

des de tots els punts de vista, 
s’han preestablert circuits 
per a les entrades i sortides 
dels centres. A l’Institut 
Manolo Hugué, per exem·
ple, passaran d’una a cinc 
entrades. Per altra banda, 
aquest centre també ha pogut 

ampliar la plantilla de pro·
fessors després de pressionar 
el Departament d’Educació: 
“Al principi ens van dir que 
tindríem un increment 0 
de professors i finalment, 
després d’escriure una car·
ta, ens n’han donat un de 

reforç dels set que realment 
necessitaríem”, deia Jaume 
Balart, director d’aquest l’ins·
titut, que apunta al mateix 
temps que “els recursos del 
Departament són limitats”. 
Una situació que s’ha donat 
de manera similar als altres 
centres del municipi on el 
Departament ha adjudicat 
només un docent.

EL CALDErí NO  
UTILITzArà CAN rIUS, 
COM HAvIA DEMANAT

Inicialment l’Ajuntament 
havia concedit a l’escola El 
Calderí les instal·lacions 
de Can Rius per ubicar·hi 
quatre grups classe, però 
finalment el consistori s’ha 
fet enrere adduint la despesa 
econòmica (tenint en compte 
que totes les activitats de 
l’Espai Can Rius s’haurien 
de cancel·lar) a més del cost 
dels subministraments i el 
manteniment que requeri·
ria l’activitat lectiva. Com a 
alternativa, l’Ajuntament ha 
ofert la instal·lació d’un con·
tenidor marítim com el que 
s’ha instal·lat a l’escola El 
Farell i la contractació d’una 
empresa de mudances que 
s’encarregui de traslladar·hi 
el material d’aules com la de 
música o la biblioteca; així, 
aquests espais quedarien 
alliberats per habilitar·hi les 
aules que necessita el centre.

Els centres de 
Cardedeu demanen 
espais públics 
addicionals

Cardedeu

Diversos centres educatius 
de Cardedeu han demanat a 
l’Ajuntament utilitzar espais 
públics per la manca d’espai 
causada pel desdoblament 
dels grups. Així, acolliran 
activitats la Sala Sarau, la 
plaça Amat, els jardins Lola 
Anglada, el parc Joan Cluse·
llas i Teixé, la sala gran del 
pavelló o una aula de l’escola 
bressol de Can serra, entre 
d’altres.

Lliçà d’Amunt 
engega el projecte  
de gratuïtat  
dels llibres de text 

Lliçà d’Amunt

L’Ajuntament de Lliçà 
d’Amunt ha invertit 33.250 
euros per engegar el projecte 
de gratuïtat de llibres de text. 
La iniciativa implica la soci·
alització i compra de llibres, 
llicències digitals, material 
associat i material fungi·
ble per a les escoles locals. 
Aquesta primera fase cobreix 
fins a quart de Primària i en 
els dos propers anys s’esten·
drà fins a quart d’ESO.

Uns 1.500 alumnes 
utilitzaran les 97 
rutes del transport 
escolar comarcal

Granollers

Uns 1.500 alumnes utilitza·
ran les 92 rutes d’autobús i 
cinc de taxis del transport 
escolar comarcal. El servei 
ha desenvolupat un protocol 
d’ús que, entre altres coses, 
ha requerit la coordinació 
entre el consell comarcal i els 
centres per sincronitzar l’ar·
ribada del transport amb les 
diferents entrades esglaona·
des d’alumnes i la diversitat 
d’accessos.

Granollers

EL 9 NOU

El primer dia de curs i, 
almenys, durant les dues 
primeres setmanes, tots els 
infants a partir de 6 anys 
hauran de dur la mascareta 
en tots els centres. És una 
de les noves directrius del 
Procicat aprovades aquest 
dimecres al matí, i es deu 

al fet que en l’inici de curs 
l’alumnat no prové d’un grup 
estable. Passats aquests 15 
dies, es revisarà l’obligatori·
etat i es determinarà en fun·
ció del territori i l’estat de la 
pandèmia. Tots els dimecres 
es comunicarà a cada escola 
si el dilluns següent continua 
l’obligatorietat de dur o no 
mascareta, en funció de les 
condicions sanitàries.

Mascareta obligatòria per a tots 
els infants a partir de 6 anys  
les dues primeres setmanes

Esforç d’adaptació
Els centres educatius de Caldes es coordinen amb l’Ajuntament i el CAP per impulsar 
totes les modificacions necessàries per començar el curs amb la màxima seguretat
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Ara és hora d'estar alerta!
Per quan vingui un altre juny
...      “
Dijous 10 de setembre
10 del vespre, Jardins de Can Coll

amb el grup Nus Mariner
A la mitja part gaudirem 

prèvia a Can magarola, 

Divendres 11 de setembre

“

11h ACTE INSTITUCIONAL al parc de 
Joan Plumé. PARLAMENT a càrrec de 
l’Il·lm. Sr. Pep Moret i Tanyà, alcalde de 
l’Ametlla del Vallès.
11.20 OFRENA FLORAL al monòlit en 
record de Joan Plumé, per part dels 
càrrecs electes de l’Ajuntament.
11.45h CANT DELS SEGADORS.
12h BALLADA DE SARDANES al parc de 
Joan Plumé, amb la Cobla Canigó.
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Una Diada de 
manifestacions 
de ‘Km 0’
L’ANC confia a omplir les cinc 
concentracions previstes al Vallès Oriental 
tot i les mesures per la Covid-19

Granollers

Ferran Polo

L’Assemblea Nacional Cata-
lana (ANC) afronta la mobi-
lització de la Diada Nacional 
de l’Onze de Setembre més 
singular en els darrers anys 
per l’impacte de la crisi sani-
tària del coronavirus que 
ha obligat a plantejar unes 
mobilitzacions de quilòmetre 

zero amb cinc manifestaci-
ons a la comarca que es faran 
a l’entorn d’equipaments 
relacionats amb el govern de 
l’Estat. Seran a Granollers, a 
tocar de l’oficina de la Treso-
reria de la Seguretat Social 
del carrer Josep Umbert; a 
les Franqueses, a tocar de 
l’oficina del Servei Estatal 
d’Ocupació (Sepe, en les 
sigles en castellà) que hi ha 

Activitat al local de l’ANC de la Garriga, al carrer del Centre, aquest dimecres a la tarda

al carrer Primer Marquès de 
les Franqueses, a Granollers; 
a Mollet, amb una cadena 
humana entre les estacions 
de tren, l’oficina del Sepe, la 
Tresoreria de la Seguretat 
Social i els jutjats; a Sant 
Celoni, just davant de l’esta-
ció de rodalies, i a Montmeló, 
també a l’entorn de l’esta-
ció de tren. Aquí, part dels 
manifestants arribaran a peu 
després de fer marxes des de 
diversos municipis propers 
com Sant Fost, Vilanova o 
Vallromanes, entre d’altres. 
Entre les cinc concentraci-
ons, es preveu mobilitzar 
unes 5.000 persones. A ban-
da, es mobilitzaran entre 50 i 
70 persones a cada municipi 
com a voluntaris. 

Com és habitual, la con-
vocatòria és a les 17.14h en 
totes les poblacions excepte 
a Montmeló, on començarà 

a 3/4 de 6 per donar temps 
a l’arribada de les marxes 
a peu des dels pobles de la 
rodalia. En tots els casos, es 
llegirà un manifest. En algun 
municipi també està previst 
que a 2/4 de 7 de la tarda es 
connecti amb la plaça Leta-
mendi de Barcelona, on els 
responsables de l’ANC faran 
els parlaments centrals de la 
Diada. A Granollers, però, es 
preveu dissoldre la protesta 
cap a les 6 de la tarda des-
prés del cant d’Els Segadors 
i permetre que la gent pugui 
seguir els parlaments des de 
casa.

Per participar en les mani-
festacions és imprescindible 
haver-se inscrit de manera 
prèvia a través del web que 
s’ha habilitat. Pep Fort, coor-
dinador de gestió administra-
tiva i membre de la comissió 
permanent de l’ANC, confia 

que “s’omplirà”. “Intentem 
que sigui una mobilització 
de quilòmetre zero”, destaca 
Fort, que recorda que des 
de l’ANC ja es va tenir clar 
al març que “no es podia fer 
una gran manifestació amb 
la pandèmia”. “Al març, vam 
haver d’imaginar l’escenari 
per aquest setembre” amb la 
“dificultat afegida” del canvi 
al secretariat nacional, que 
es va renovar al juliol.

Manel Gener, coordinador 
de l’ANC a Granollers, asse-
gura que el ritme d’inscripci-
ons “està molt baix”, tot i que 
“és obligatori i necessari que 
tothom estigui inscrit”. “Qui 
no estigui apuntat, no podrà 
participar-hi. Aquest any és 
fonamental”, indica Gener, 
que recorda que les inscripci-
ons es poden fer fins aquest 
dijous a les 23.59h. En el 
moment de fer la inscripció, 
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La rambla Josep 
Tarradellas, escenari 
de la mobilització  
a Granollers
Granollers 

A Granollers, la mobilit-
zació es farà a la rambla 
Tarradellas i ocuparà també 
un tram del carrer Josep 
Umbert, on hi ha la seu de 
la Tresoreria de la Segure-
tat. A primera hora de la 
tarda, es tallarà el trànsit 
el carrer Josep Umbert, 
entre l’avinguda del Parc i 
el passeig de la Muntanya, 
excepte al tram final, on es 
podrà circular en direcció 
a la Roca per donar sortida 
als vehicles que passin pel 
carrer Llevant, que es man-
tindrà obert al trànsit.
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es facilita un número que 
serà indispensable per l’accés 
a la mobilització prevista. 

Josep Sala, coordinador de 
l’ANC a la Garriga, admet 
que la Covid-19 ha tirat 
enrere molta gent que eren 
habituals de les mobilitzaci-
ons de l’Onze de Setembre. 
“Hi ha persones de les que 
no fallaven mai que enguany 
ens han dit que no vindrien 
per por de la Covid-19. Les 
mesures sanitàries estan 
molt controlades però és 
comprensible que hi hagi 
persones que no ho tinguin 
clar”, comenta. Amb tot, el 
coordinador de l’ANC a la 
Garriga dona una missatge 
de tranquil·litat per als parti-
cipants. “Pensem que tal com 
s’ha organitzat no és gens 
problemàtic perquè tothom 
tindrà un lloc assignat i no 
es mourà d’allà.” 

L’ANC de la Garriga es 
mobilitzarà a la rotonda de 
Can Mònic, a les Franqueses. 
Els manifestants faran el 
desplaçament per mitjans 
propis. “Enguany, no hi hau-
rà autocars”, explica Sala. 
Amb tot, per fomentar la par-
ticipació des de finals d’agost 
han obert cada tarda de 6 a 
8 un local que han llogat al 
carrer del Centre, davant de 
la Policia Local. Hi han venut 
material de la Diada, han 
donat informació a la gent i 
han ajudat a fer la inscripció 
a persones que tenien difi-
cultats tècniques. 
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Activitat al local de l’ANC de la Garriga, al carrer del Centre, aquest dimecres a la tarda

Una ‘Via catalana’  
pels carrers de Mollet
Mollet del Vallès L’Assemblea Nacio-
nal Catalana s’ha proposat mobilitzar 
un miler de persones a Mollet aquest 
divendres a la tarda per confeccionar 
una Via catalana pels carrers de la 
ciutat que enllaci les dues estacions 

de tren –la de Mollet-Santa Rosa i la 
de Mollet-Sant Fost– amb l’oficina de 
l’Inem, la Tresoreria de la Seguretat 
Social i els nous jutjats situats a Can 
Fàbregas. Hi haurà quatre trams: des 
de la plaça Major cap a l’avinguda Lli-
bertat i fins a la Seguretat Social, des 
de la Seguretat Social fins a l’estació de 
Mollet-Sant Fost passant a tocar dels 

jutjats; des de l’Inem fins a l’extrem 
nord par de Can Mulà resseguint el tra-
çat de l’avinguda Jaume I i des de l’es-
tació de Mollet-Santa Rosa fins a l’avin-
guda Llibertat passant pel carrer Rafael 
Casanova. L’acte començarà a 2/4 de 5 
de la tarda, quan es farà l’obertura dels 
espais. La mobilització acabarà cap a les 
7 de la tarda.

Les cinc 
mobilitzacions 
esperen sumar 

unes 5.000 
persones

Granollers 
acabarà l’acte cap 
a les 6 per seguir 
els parlaments 

des de casa 

Mobilitzacions de l’Assemblea a Granollers

Concentració

Reserva
Zona lliure per emergències
Accés lliure per veins

Rambla Josep Tarradellas

C. J
ose

p Umbert

Tresoreria 
Seguretat 
Social
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Mayoral torna a 
reclamar l’alliberament 
dels presos del procés
Demana reformes legals per afavorir espais de consens

Granollers

EL 9 NOU

L’alcalde de Granollers, Josep 
Mayoral (PSC), ha tornat a 
reclamar la sortida de la pre-
só dels líders polítics i soci-
als condemnats pel procés 
com una de les condicions 
per resoldre el conflicte i la 
situació política marcada per 
la inestabilitat i l’enquista-
ment del contenciós sobre 
la relació entre Catalunya i 
Espanya. En el tradicional 
ban que publica amb motiu 
de la Diada Nacional de 
Catalunya, Mayoral insisteix 
també en la idea de la solu-
ció política per al conflicte i 
apunta que caldran reformes 
legals per afavorir el con-
sens. “Caldrà trobar les refor-
mes legals que facilitin nous 
espais de consens. Perquè els 
problemes polítics només es 
resolen des de la política. I 

difícilment es podran resta-
blir ponts mentre líders polí-
tics i socials que representen 
bona part de la societat cata-
lana estiguin a la presó.”

En el mateix escrit, l’alcal-
de alerta de no seguir vies 
que ja s’han explorat sense 
resultat positiu i buscar nous 
camins. “No hi ha solució 
sense buscar nous camins. 
Sense buscar noves respos-
tes que vagin més enllà de 
l’empat infinit. Del blanc o 
el negre. Del tancament en la 
defensa de vies que ja s’han 
transitat sense èxit. Ja no hi 
ha res immutable.”

I fa una crida a la necessi-
tat de tenir lideratges polí-
tics clars. “Capaços d’afron-
tar, des del diàleg i des de 
l’acord, els greus problemes 
que estem vivint. Fent de la 
suma l’element imprescindi-
ble per avançar.”

la salut  
com a prioritat

En el ban d’aquest any, però, 
l’alcalde es refereix, en pri-
mer lloc a la crisi sanitària 

i les dures conseqüències 
econòmiques i socials per 
a una part important de la 
ciutadania arran de la pan-
dèmia de la Covid-19. Per 
això, Mayoral afirma que la 
prioritat és la salut. “No hi 
ha futur sense salut. Aques-
ta és la prioritat. Fer front 
a la pandèmia. Minimitzar 
l’impacte d’un virus que ben 
probablement conviurà amb 
nosaltres fins que la vacuna 
no el faci fora del nostre 
entorn. És el moment dels 
grans acords entre instituci-
ons. Imprescindibles. Amb la 
sanitat pública com un servei 
essencial que ha de tenir els 
recursos que mereixem i que 
necessitem [...]. La salut no 
pot, ni ha de ser, un espai de 
confrontació política. Només 
des de la unitat podrem vèn-
cer.”

Aposta per acompanyar 
i donar suport als sectors 
econòmics més tocats i 
recorda que Granollers “ha 
tingut històricament un 
paper important com a motor 
industrial, comercial i de 
serveis. Ens toca empènyer”. 
I incideix en la necessitat 
de no deixar ningú enrere 
i garantir els drets socials. 
“No hi ha futur si hi ha gent 
que es queda enrere. El país 
que volem ha de garantir una 
vida digna per a tothom. Ha 
d’evitar segregacions. Ha 
de fer de la lluita contra les 
desigualtats el seu valor més 
preuat. Garantir la qualitat 
i l’accessibilitat dels serveis 
públics. El dret a la salut, el 
dret a l’educació, el dret a 
una vellesa digna, el dret a 
l’habitatge, el dret al treball.”

Es manté  
el lliurament del 
guardó Salvador 
Casanova

Granollers

La comissió del Guardó Sal-
vador Casanova manté l’ho-
menatge a l’activista grano-
llerí que es fa la vigília de la 
Diada a l’olivera de la Porxa-
da de Granollers. Serà aquest 
dijous a les 7 de la tarda i es 
donarà a conèixer el guanya-
dor del premi d’aquest any. 
L’any passat el guardó el van 
rebre l’Agrupament Escolta, 
l’Esplai de Colònies Sant 
Esteve i l’Esplai Guai! de 
Palou. A 2/4 de 9 del vespre 
es farà la tradicional marxa 
de torxes i a les 9 l’ofrena al 
monument de la plaça Onze 
de Setembre i la lectura del 
manifest. En canvi, l’entitat 
Amics de l’11, un grup de 
ciutadans que impulsa el pa 
amb tomàquet a la mateixa 
plaça, ha decidit suspendre 
aquest any la celebració. “Els 
Amics de l’11 pensem que el 
millor servei que podem fer 
en aquest moment és que-
dar-nos a casa i reservar les 
ànsies de retrobament per 
més endavant”, diuen en un 
comunicat.

Actes amb 
aforament limitat
Granollers

Els ajuntaments vallesans 
han mantingut, majoritàri-
ament els actes oficials amb 
motiu de la Diada, però amb 
limitacions estrictes pel que 
fa a la presència de públic i 
de participants de partits i 
entitats. A Granollers, per 
exemple l’ofrena al monu-
ment de la plaça Onze de 
Setembre es farà a les 11 del 
matí però les entitats només 
hi podran assistir amb un 
màxim de dos representants. 
Canovelles ha traslladat l’ac-
te al teatre auditori de Can 
Palots mentre que Mollet 
només manté l’ofrena dels 
portaveus municipals, a la 
qual el de Ciutadans ja anun-
ciat que no hi assistirà.

Sant Feliu 
homenatja 
Salvador 
Romano

Sant Feliu de Codines

EL 9 NOU

Sant Feliu homenatjarà 
aquest divendres a títol pòs-
tum el missioner Salvador 
Romano, que va morir al mes 
de maig al Camerun. Serà 
una de les mencions d’honor 
Vila de Sant Feliu que es lliu-
raran, com cada any, durant 
la Diada de Catalunya a les 
12 del migdia al pati de Can 
Xifreda. 

Les altres mencions es 
concediran a l’emissora 
municipal Ona Codinenca, 
que aquest any celebra el 
seu 15è aniversari; Pere 
Fontserè, exregidor, perso-
na molt lligada a l’esport 
i impulsor de les trobades 
de les localitats catalanes 
que es diuen Sant Feliu, i el 
Motoclub Cingles de Bertí, 
que aquest any celebra el 
seu 50è aniversari i que 
actualment té una nova jun-
ta que pretén mantenir el 
dinamisme de l’entitat. 

Prèviament, a 2/4 de 12, es 
farà l’ofrena floral a la plaça 
del 1714.
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Dijous 10

Bigues i Riells. Pujada de 
torxes pel camí fluvial fins a 
les Roques Blanques i penjar 
l’estelada. Sortida simultània 
des del Centre Cívic i 
Cultural el Rieral de Bigues i 
des del Centre Cívic de Riells 
del fai. 20.30.

L’Ametlla del Vallès. 
Parlaments, ofrena floral, 
Cant dels Segadors i audició 
de sardanes amb la Cobla 
Canigó. Parc Joan Plumé. 
11.00. 

Granollers. Acte en record 
a Salvador Casanovas. 
Anunci del guanyador del 
guardó 2020/21. 19.00. Plaça 
de la Porxada.Intercanvi 
poèticomusical. 19.45. Plaça 
de la Porxada. Marxa de 
Torxes fins a la plaça Onze 
de Setembre. 20.30. Ofrena 
al monument de la plaça 
Onze de Setembre i lectura 
de manifest. 21.00.

La Garriga. Ballada de 
sardanes de la Diada amb la 
Cobla Jovenívola de Sabadell. 
Pati de Can Luna. Organitza 
Agrupació Sardanista la 
Garriga. 20.00.

Lliçà de Vall. Concert 
d’havaneres amb el grup Nus 
Mariner. A la mitja part, rom 
cremat. Jardins de Can Coll. 
22.00.

Parets del Vallès. Concert 
a càrrec de Miquel del Roig. 
Plaça de la Vila. 22.00.

Divendres 11

Bigues i Riells. Actuació 
d’Anna Carreras mentre 
arriben els assistents. 10.50. 
Obertura de l’acte i discurs 
institucional. 11.00. Hissada 
de la senyera i Cant dels 
Segadors. 11.15. Ofrena 

floral de l’Ajuntament i de 
les entitats del municipi. 
11.25. Concert a càrrec 
de Bandaltenes. 11.45. 
Fi de l’acte. 12.15. Espai 
1 d’Octubre, davant del 
Centre Cívic de Riells del 
Fai.

Caldes de Montbui. 
Parlaments institucionals, 
presidits per l’alcalde, Isidre 
Pineda. Termes Romanes. 
Sense públic presencial. 
Pel canal Youtube de 
l’Ajuntament de Caldes. 

Canovelles. Commemoració 
de la Diada Nacional de 
Catalunya. Acompanyament 
musical d’Adrià i Núria 
Aguilera. Discurs 
institucional a càrrec de 
l’alcalde Emili Cordero, 
i ofrena floral. Teatre 
Auditori de Can Palots. 
10.30.

Granollers. Commemoració 
de l’Onze de Setembre. 
Interpretació del Ball 
de l’Homenatge a càrrec 
de membres de l’Esbart 
Dansaire de Granollers, 
i amb la participació de 
Chus Castro (violí) i Ada 
Masó (flauta travessera) 
de l’Escola Municipal de 
Música Conservatori Josep 
Maria Ruera. Plaça Onze de 
Setembre. 11.00.

Concentració al costat de 
la Seguretat Social. Tota la 
rambla Josep Tarradellas 
i una part del carrer Josep 
Umbert, des del pont 
fins al costat de l’estació 
d’autobusos. Una altra 
concentració a Can Mònic, 
a prop de l’INEM/SEPE. 
Ocupació de tota la rotonda. 
A partir de les 16.30. L’acte 
començarà a les 17.14.

Les Franqueses del Vallès. 
Commemoració de la Diada 

AGENDA 

interpretaran la Dansa 
de l’ofrena. Jardins de 
l’Ajuntament i monòlit Onze 
de Setembre. 11.00.

Parets del Vallès. Ofrena 
floral de l’Ajuntament i 
de les associacions locals 
al monument Onze de 
Setembre, de l’escultor 
Carles Vives. Plaça dels 
Països Catalans. 10.00. 
Audició de sardanes amb 
la Cobla Rosaleda amb la 
col·laboració dels Amics de 
la Sardana de Parets. 11.00. 
Plaça Països Catalans. 

Sant Celoni. Diada Nacional 
de Catalunya. Ofrena floral, 
Cant dels Segadors i lectura 
del manifest. Monument 11 
de Setembre. 11.00. Concert 
de Laia Llach. Jardins de 
la Rectoria Vella. 12.00. 
Aforament limitat.

Concentració / manifestació 
de la Diada 2020 davant de la 
Renfe. 17.14

Sant Feliu de Codines.  
Ofrena floral i cant de la 
senyera. Plaça del 1714. 
11.30. Entrega de les 
Mencions d’Honor Vila de 
Sant Feliu de Codines, 12.00. 
Pati de Can Xifreda. Lectura 
manifest institucional i Cant 
dels Segadors. Pati de Can 

Nacional de Catalunya. 
Ofrena floral, amb un breu 
parlament i la participació 
de músics locals. Passeig de 
Tagamanent. 11.00.

Lliçà de Vall. Ofrena 
floral de les entitats i les 
institucions de Lliçà de 
Vall. Amb els cantaires de 
les corals de Lliçà de Vall i 
músics de l’Escola de Música 
de la Vall del Tenes. Plaça de 
la Vila. 11.00.

Mollet del Vallès. 
Concentració/manifestació 
amb quatre localitzacions: 
Seguretat Social, Inem, i les 
dues estacions de tren. 16.30.

Montmeló. Sardanes i ofrena 
floral. Organitza Penya 
Blaugrana de Montmeló amb 
el suport de l’Ajuntament. 
Plaça de Rafael Casanova. 
11.00.

Manifestació/concentració a 
la Renfe. 17.45.

Montornès del Vallès. 
Ofrena floral, actuació 
de l’Esbart Dansaire de 
Montornès i audició de 
sardanes amb la Cobla 
Foment del Montgrí. La 
presidenta de l’entitat, 
Anna Boné, i el músic local 
Dani Garrido a la gralla 

Xifreda.

Sant Pere de Vilamajor.  
Actes institucionals de la 
Diada Nacional. Parlaments, 
Cant de la Senyera i 
hissada de la bandera, 
ofrena floral i Cant dels 
Segadors. Tot seguit, 
concert amb Trio Montseny. 
Plaça de l’Ajuntament. 
Retransmissió en directe 
pel canal Youtube de 
l’Ajuntament. 11.00. 

Santa Eulàlia de Ronçana. 
Acte institucional de la 
Diada amb la participació 
del grup musical Aspriu i el 
TNT. Lectura del manifest. 
Ofrena floral de les entitats 
i associacions del municipi. 
Parc de Can Font, 12.00.

Santa Maria de 
Palautordera. Presentació 
de l’acte institucional a 
càrrec de Merlí Garcia, 
regidor de Cultura. Lectura 
del manifest per l’ANC 
Palautordera. Parlament 
a càrrec de  l’alcalde, Jordi 
Xena. L’acte es tancarà amb 
el Ball de l’Homenatge que 
farà la Colla de Gitanes 
Cancell del Montseny i 
un breu recital de cançó 
catalana per part del Cor de 
Cambra Palautordera. Plaça 
de la Vila. 11.30.

GRANOLLERS 
hoMEnAtGE 
A SALVAdoR 
CASAnoVA.  
Plaça Porxada. Dijous. 19.00.
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Setmana
anterior

Última
setmana

Darrers
tres dies

Del 23 al 29/8 Del 30/8 al 5/9 6, 7 i 8/9

Aiguafreda 0 1 0 1 39,9

L’Ametlla del Vallès 7 6 0 -1 70,9

Bigues i Riells 8 5 0 -3 55

Caldes de Montbui 10 10 8 0 57

Campins 0 0 0 0 0

Canovelles 83 31 6 -52 186,4

Cardedeu 6 12 3 6 65,4

Cànoves i Samalús 3 2 0 -1 64,2

Figaró-Montmany 0 0 0 0 0

Fogars de Montclús 0 0 0 0 0

Les Franqueses del Vallès 54 21 2 -23 104,5

La Garriga 24 25 2 1 151,4

Granollers 149 75 19 -74 122,4

Gualba 0 0 0 0 0

La Llagosta 18 31 4 13 230

La Roca del Vallès 10 7 1 -3 65,7

Llinars del Vallès 10 11 2 1 110,7

Lliçà d’Amunt 6 8 1 2 52,4

Lliçà de Vall 8 10 2 2 152,9

Martorelles 0 1 0 1 20,8

Mollet del Vallès 69 29 10 -40 56,5

Montmeló 9 2 0 -7 22,8

Montornès del Vallès 14 13 3 -1 79,3

Montseny 0 0 0 0 0

Parets del Vallès 23 31 5 8 162,5

Sant Antoni de Vilamajor 0 5 0 5 81,5

Sant Celoni 11 11 3 0 61,4

Sant Esteve de Palautordera 0 0 1 0 0

Sant Feliu de Codines 27 4 0 -23 63,9

Sant Pere de Vilamajor 7 0 1 -7 0

Santa Eulàlia de Ronçana 6 10 1 4 137,2

Santa Maria de Martorelles 0 0 0 0 0

Sant Fost de Campsentelles 4 24 0 20 274,7

Santa Maria de Palautordera 9 4 0 -5 42,4

Tagamanent 0 0 0 0 0

Vallgorguina 3 1 0 -2 34,8

Vallromanes 0 0 4 0 0

Vilalba Sasserra 0 0 0 0 0

Vilanova del Vallès 3 0 1 -3 0

Totals al Vallès Oriental 581 390 79 -191 86,50

Positius per proves PCR durant els darrers dies per municipis
Diferència 

darrera 
setmana

Casos per 
cada 100.000 

habitants
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Des del 30/08/2020 
al 05/09/2020

Casos 
confirmats 

per PCR

Taxa 
confirmats 

per PCR

Risc  
de rebrot Rt PCR 

fetes
% PCR 

positives
Mitjana 

edat
% 

dones Ingressos Ingressos 
UCI Defuncions

Vallès Oriental 
Central

210 82,46 151,57 0,63 3.365 7,32 40,79 50,00 35 3 3

Baix Montseny 33 58,31 136,85 1,13 781 4,20 39,30 42,42 1 0 0

Baix Vallès 131 93,71 150,51 0,83 1.621 8,49 47,47 52,67 7 3 1

VALLÈS ORIENTAL  355 86,50 151,20 0,70 5.346 7,44 43,21 49,58 41 5 4

Des del
01/03/2020 al 
02/09/2020

Casos 
confirmats 

per PCR

Taxa 
confirmats 

per PCR

Risc  
de rebrot Rt PCR 

fetes
% PCR 

positives
Mitjana 

edat
% 

dones
Ingressos 

(*)
Ingressos 

UCI (*)
Defuncions 

(*)

Vallès Oriental 
Central

3.643 1.430,51 --- --- 55.608 6,61 48,17 53,91 516 24 354

Baix Montseny 537 948,93 --- --- 9.133 6,25 53,32 55,31 36 3 76

Baix Vallès 1.998 1.429,29 --- --- 22.271 9,22 51,60 56,96 74 13 267

VALLÈS ORIENTAL  5.723 1.394,47 --- --- 81.017 7,19 49,60 54,97 610 36 620

Evolució de la Covid-19 per zones del Vallès Oriental (dades de les proves PCR)
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El risc de rebrot al 
Vallès Oriental baixa 
però es manté alt
Sant Fost i la Llagosta, els municipis que 
registren un increment més gran de casos

Sant Fost de Campsentelles

F.P.

La xifra de positius detectats 
amb proves PCR al Vallès 
Oriental s’ha reduït en la 
darrera setmana. Segons les 
dades publicades pel Depar-
tament de Salut aquest dime-
cres, n’hi ha hagut 355 entre 
el 30 d’agost i el 5 setembre. 
Són 193 menys que la set-
mana anterior (del 23 al 30 
d’agost), quan n’hi va haver 
548. La davallada és inferi-
or a la reducció de la xifra 
de proves PCR realitzades 
després d’haver acabat els 
cribratges massius a l’àrea 
de Granollers. La setmana 
passada se’n van fer un total 
de 5.346. L’anterior havien 
estat més del doble: 11.888. 
El percentatge de positius 
sobre el total de proves fetes 
puja: del 4,76% al 7,44%. 
Granollers, les Franqueses 
i Canovelles lideren en el 
descens de casos però també 
destaca la caiguda de 40 posi-
tius a Mollet: de 69 a 29. Tot 
plegat empeny a la baixa el 
risc de rebrot: uns 100 punts 
fins a situar-se a 151,2 al con-
junt del Vallès Oriental. La 
taxa de transmissió també se 
situa per sota de l’1.

AUGMENTS A LA 
LLAGOSTA I SANT FOST

Sant Fost i la Llagosta lide-
ren els augments de positius 
de la Covid-19 detectats amb 
proves PCR al Vallès Orien-
tal (vegeu gràfic). Sant Fost 
ha registrat 24 positius entre 
el 30 d’agost i el 5 de setem-
bre. Són 20 casos més que la 
setmana anterior que situen 
la taxa per cada 100.000 habi-
tants en 274,7, la més alta de 
la comarca. Amb tot, segons 
ha pogut saber EL 9 NOU, 
el repunt es deu a un brot 
localitzat en una residència 
de gent gran del municipi i 
que no té afectació al conjunt 
de la població perquè s’han 
adoptat les mesures d’aïlla-
ment pertinents. El centre va 
fer proves PCR als residents 
i van detectar-se 20 positius 
de cop. En els darrers tres 
dies, no hi ha hagut cap nou 
positiu.

En el cas de la Llagosta, el 
municipi suma 31 positius 
en la darrera setmana i 4 
més en els darrers tres dies 
(de diumenge a dimarts). La 
setmana anterior n’havien 
estat 18. Segons les dades 

difoses per l’Ajuntament 
aquest dimarts, hi ha hagut 
47 positius en 14 dies. Això 
ha fet pujar la taxa de rebrot 
fins als 455 punts –100 ja és 
alt–. L’alcalde, Óscar Sierra, 
demana màxima precaució 
a la població i recorda que si 
l’índex continua augmentant 
la Generalitat “prendrà deci-
sions que segurament que 
no ens agradaran”. Segons 
explica Sierra, Salut fa ara un 
rastreig més intens dels con-
tactes dels positius detectats. 
Amb tot, defensa que seria 
positiu fer proves al poble 
per poder captar possibles 
casos asimptomàtics. L’Ajun-
tament ha ofert a Salut 
espais municipals per si cal 
fer un cribratge massiu entre 
els veïns. 

Un dels positius detectats 
vinculats al municipi és el 
d’un treballador de l’escola 
d’adults. Això ha obligat a 
tancar el centre, que havia 
iniciat l’activitat però encara 
no les classes. Els treballa-
dors fan una quarantena 
preventiva. L’escola tornarà 
a obrir el dia 21 i les classes 
començaran a finals de mes. 
Amb tot, el personal treba-
lla des de casa fent atenció 
telefònica i per correu elec-
trònic.

La xifra d’ingressats  
es manté a l’entorn de 40
Granollers La xifra de persones 
ingressades als tres hospitals del Vallès 
Oriental per afectacions derivades de 
la Covid-19 es manté entorn de la qua-

rantena, tot i que creix lleugerament: 
passa de 39 a 42, segons les dades que 
van donar a conèixer els tres centres 
aquest dimecres. En concret, l’Hospital 
de Granollers redueix en tres perso-
nes la xifra d’ingressats (de 29 a 26). 
A l’Hospital de Mollet, en canvi, es 

passa de 9 persones ingressades a 13. 
I, a Sant Celoni, d’1 a 3. A l’Hospital de 
Granollers, hi ha hagut 641 altes des 
de l’esclat de la pandèmia i un total de 
111 persones mortes, dues més que la 
setmana anterior. Al de Mollet, n’hi ha 
hagut dues més i arriba a 100.

(*) Dades a partir del 29 d’abril de 2020
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ANUNCI D’APROVACIÓ INICIAL
Aprovada inicialment la modificació de l’ordenança reguladora d’obres, 
per acord del Ple de data 27 de juliol de 2020, de conformitat amb 
els articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de 
les Bases del Règim Local, 178 del Text Refós de la Llei Municipal i 
de Règim Local de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril, i 63 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis de les 
Entitats Locals aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, se sotmet 
l’expedient a informació pública pel termini de trenta dies hàbils, a 
comptar des de l’endemà de la seva publicació mitjançant anunci en 
el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, en un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el tauler 
d’anuncis de la Corporació, perquè els interessats puguin examinar 
l’expedient i formular les reclamacions i els suggeriments que estimin 
pertinents.
Durant aquest termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les 
dependències municipals perquè es formulin les al·legacions que s’estimin 
pertinents. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu 
electrònica d’aquest Ajuntament <http://vilamajor.eadministracio.cat>.
En el cas que no es presentin reclamacions o suggeriments contra 
l’aprovació inicial d’aquesta Ordenança en el termini d’informació pública 
i audiència dels interessats, es considerarà aprovat definitivament 
sense necessitat d’acord exprés pel Ple.
El que es fa públic per a general coneixement, en compliment del 
preceptuat en els articles 178 del Text Refós de la Llei Municipal i de 
Règim Local de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril i 63 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis de les Entitats 
Locals aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.
Sant Pere de Vilamajor, document signat electrònicament. 
Pamela Isus Saurí,
alcaldessa

Ajuntament de
Sant Pere de Vilamajor
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Salut allarga restriccions a bars i 
restaurants de l’àrea de Granollers 
tot i la reducció de casos

Granollers

Ferran Polo

El Departament de Salut ha 
decidit allargar dues setma-
nes més les restriccions que 
afecten bars i restaurants 
–tant a l’interior com a les 
terrasses– per reduir els 
contagis de la Covid-19 a 
Granollers, les Franqueses i  
Canovelles. La decisió arriba 
malgrat que el risc de rebrot 
a la zona del Vallès Oriental 
Central s’ha reduït de forma 
notable, tot i que encara és 
alt. En la darrera setmana ha 
passat de 342 a 151 punts, 
segons les dades de Salut. 
També ha baixat el risc de 
transmissió: està per sota d’1 
a les quatre àrees bàsiques 
de salut de Granollers, que 
inclouen els municipis de 
les Franqueses i Canovelles. 
Oscil·la entre 0,33 de la més 
baixa a 0,92 de la més alta. En 
tot cas, per cada cas positiu 
ja es genera menys d’un nou 
afectat en aquestes àrees.

La nova resolució de Salut 
manté les restriccions que 
ja hi havia per a l’hostaleria: 
limitació de l’aforament inte-
rior al 50% de l’autoritzat en 
situació de normalitat i, en 
tot cas, obligació de garantir 
la distància 1,5 metres entre 
taules o agrupacions de tau-
les i amb un màxim de 10 
persones a cada taula. A les 
terrasses, es limita l’ocupació 
al 50% de l’espai assignat 
a la via pública. A més, s’ha 
de garantir una distància 
mínima de dos metres entre 
taules. Bars i restaurants 
hauran de continuar tancant 
a la 1 de la matinada i no 
podran agafar nous clients a 
partir de la mitjanit. A més, 
hauran de tenir cartells visi-
bles recordant l’aforament 
permès als espais interiors 
i la capacitat màxima d’ocu-
pació de les terrasses, no 
podran fer servir productes a 
la barra i sempre s’haurà de 
consumir a les taules. En tot 
cas, Salut demana que es pri-
oritzi el menjar per emportar 
o el repartiment a domicili. 
En els espais comuns dels 
hotels, l’aforament també es 
manté reduït al 50%. 

IMPACTE AL SECTOR

Per David Vázquez, presi-
dent del Gremi d’Hostaleria 
del Vallès Oriental, l’allar-
gament de les restriccions 

empitjora la situació d’uns 
negocis “que ja estan a 
l’UCI”. “L’agost i el setembre 
seran ruïnosos. Ja podem 
donar l’any per perdut”, indi-
ca Vázquez, que creu que “les 
conseqüències es veuran ja a 
la tardor” amb el tancament 
d’establiments. Les restric-
cions perjudiquen, sobretot, 
els locals més petits, els que 
depenen molt de la terrassa o 
aquells que paguen lloguers 
alts. Reivindica que els ajun-
taments mantinguin les aju-
des i flexibilitat als propieta-
ris dels locals per renegociar 
els lloguers “si no volen que 

el seu local quedi tancat”.
Els tres ajuntaments, en 

canvi, són favorables a la 
decisió de Salut. Entenen 
que les mesures aplicades i 
la recerca activa de positius 
asimptomàtics han ajudat a 
millorar la situació. “En els 
darrers 15 dies hem millorat 
ostensiblement però entenc 
que la Generalitat intenta 
incidir més en 15 dies que 
són importants perquè arren-
ca el curs escolar.” “Ha anat 
molt bé”, comenta l’alcalde 
de Canovelles, Emilio Cor-
dero, que alerta que aquests 
darrers dies s’estan fent 

Altres 
limitacions

COMERÇ L’activitat 
comercial s’ha de fer evi-
tant qualsevol aglomera-
ció tant si es fa en espais 
tancats com en espais a 
l’aire lliure. La distància 
màxima entre persones 
ha de ser d’1,5 metres, i 
en locals tancats l’afora-
ment màxim permès és 
d’una persona per cada 2,5 
metres quadrats. 

ACTES RELIGIOSOS L’afo-
rament a qualsevol servei 
de culte es manté reduït al 
50% de l’espai on se cele-
brin misses, casaments o 
cerimònies fúnebres. 

TROBADES A LA VIA 

PÚBLICA Quan es facin 
trobades familiars o de 
grups en espais públics, no 
es permet el consum d’ali-
ments ni de begudes. 

CULTURA I ESPORT Salut 
permet els actes culturals 
(arts escèniques, teatre, 
exposicions, cinema...) en 
espais estables tancats o 
en espais públics habili-
tats a propòsit sempre que 
no se superi el 50% de la 
capacitat i es compleixen 
la resta d’obligacions 
establertes pel pla secto-
rial. En el cas d’activitats 
lúdiques, recreatives o 
esportives (piscines exte-
riors, parcs infantils, parcs 
d’atraccions, gimnasos...) 
es permet l’activitat sem-
pre que no se superi el 
50% de l’aforament per-
mès.

menys proves PCR després 
dels cribratges massius. 
També valora que la gent 
ha fet cas de les mesures. 
“S’ha notat menys gent als 
carrers”, diu Cordero, que 
assegura que no han apare-
gut nous brots o focus de 
contagis. Per Marina Ginestí, 
regidora de Salut Pública de 
les Franqueses, “allargar-ho 
15 dies més no costa res” 
perquè “els resultats s’ha 
vist que són positius”. Valora 
que s’ha aconseguit evitar un 
augment de casos de pacients 
vinculats al CAP de Corró 
d’Avall i la conscienciació 
dels veïns amb la suspensió 
de les festes de Llerona i 
Corró d’Avall. També diu 
que l’Ajuntament donarà 
suport als establiments més 
afectats. “Les bonificacions 
per les terrasses es poden 
allargar més enllà del desem-
bre i tenim el pla de xoc que 
podem anar adaptant per 
atendre els sectors amb més 
necessitats.” 

Les restriccions es van 
publicar dimecres al Diari 
Oficial de la Generalitat de 
Catalunya. En el moment 
de tancar aquesta edició, 
encara no hi havia hagut cap 
pronunciament per part dels 
jutjats de Granollers.
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Una dona passa amb el carro enmig de les taules d’una terrassa a Granollers

La mesura és aplaudida pels ajuntaments i qüestionada pel Gremi d’Hostaleria
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Una avaria a la catenària atrapa 82 
passatgers en un tren a Canovelles

Albert Jiménez

Bombers i policia van desallotjar els viatgers del comboi, que va quedar a tocar del carrer Sant Eudald

Se suma als associats vallesans que es posen al costat de Puigdemont

L’executiva local del PDeCAT de 
la Garriga deixa el partit en bloc

La Garriga

J.V.

L’executiva local del PDeCAT 
de la Garriga ha anunciat 
aquesta setmana que s’ha 
donat de baixa del partit en 

bloc i s’ha adherit a Juntsx-
Catalunya, el partit que lide-
ren Carles Puigdemont i Jordi 
Sánchez. En una carta que ha 
enviat als associats del partit 
a la Garriga i a l’executiva 
comarcal, l’executiva local, 

que presideix Albert Jiménez, 
afirma que és la millor opció 
per treballar per la Garriga i 
Catalunya. “Volem expressar 
la voluntat de l’executiva de 
continuar treballant per la 
Garriga i per Catalunya i, al 
nostre entendre, la millor 
opció és fer-ho amb Junts 
i amb el president Puigde-
mont”, diu la carta.

L’escrit es marca com a 
objectiu recuperar l’alcaldia 
de la localitat i anima la resta  
d’associats i militants a fer 
el mateix pas. “Desconeixem 
si sou militants o associats 
de Junts, però en el cas que 
no ho sigueu, us emplacem 
a unir-vos al partit del presi-
dent Puigdemont.”

Els ja exmembres de l’exe-
cutiva local del PDeCAT 
de la Garriga afirmen que 
no volen entrar a valorar 
les discrepàncies existents 
entre el PDeCAT i Junts i 
afirmen que es volen centrar 
en l’activitat local. En aquest 
sentit, no dubten a qualificar 

de trànsfugues els quatre 
regidors del Grup Municipal 
de JuntsxlaGarriga que, amb 
el cap de llista, Jordi Pubill, 
al capdavant, es van donar 
de baixa del partit i del grup 
i, poc després, van firmar 
un pacte de govern amb 
ERC. I expressen el suport 
al dos únics regidors que no 
van seguir el mateix camí. 
“Volem, això sí, centrar els 
nostres esforços en l’activitat 
local a la Garriga, com l’ac-
tuació dels trànsfugues de la 
llista de JuntsxlaGarriga per 
poder assolir la seva entrada 
al govern municipal, o el nos-
tre suport al grup municipal.”

La baixa de tota l’executiva 
local agreuja encara més la 

Bombers, policies locals i mossos van ajudar a baixar els 82 passatgers del comboi, que va quedar aturat a tocar del carrer Sant Eudald. Després, van haver de fer a peu el recorregut fins a l’estació

Canovelles

F.P.

Un tren amb 82 persones va 
quedar aturat dimecres cap 
a les 4 de la tarda a la línia 
R3 a l’altura de Canovelles. 
Una avaria a la catenària va 
provocar la interrupció del 
servei que, incialment, va 
afectar el tram entre les esta-

cions de Montcada-Bifurca-
ció i Granollers-Canovelles. 
L’incident va passar a tocar 
del carrer Sant Eudald, prop 
de la cruïlla amb el carrer 
Molí de la Sal. Va provocar 
una petita columna de fum 
que va alertar persones que 
eren al carrer i que van avisar 
els serveis d’emergències. Al 
lloc, s’hi van desplaçar dues 

dotacions dels Bombers, 
patrulles de la Policia Local i 
dels Mossos i una ambulàn-
cia del Sistema d’Emergèn-
cies Mèdiques. Els sanitaris 
van atendre un guarda de 
seguretat del comboi que va 
patir lesions lleus i va rebre 
l’alta in situ. Bombers i poli-
cies van ajudar els passatgers 
a baixar del tren a través 

d’una escala d’emergència. 
L’operació es va fer sota una 
intensa pluja. Per facilitar la 
sortida de la zona de vies, es 
va tallar la tanca metàl·lica 
de protecció. El passatgers 
van haver de fer a peu el 
recorregut d’uns 700 metres 
fins a l’estació de Granollers-
Canovelles pels carrers.

Renfe va activar un trans-
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port alternatiu per carretera 
per als passatgers del tren 
afectat, els que esperaven a 
l’estació i els de la resta de 
la línia. Inicialment, es va 
encaminar els usuaris cap 
als trens de la línia R2 i, a 
Granollers-Centre, es feia la 
connexió amb l’estació de les 
Franqueses amb autobusos. 
De les Franqueses cap al 
nord, es prestava servei amb 
trens. Poc després de les 5 
de la tarda, es va recuperar 
el servei entre Montcada i 
Granollers-Canovelles. Des 
de 3/4 de 8 del vespre, tèc-
nics d’Adif treballaven per 
restablir el servei, que en el 
moment de tancar aquesta 
edició seguia aturat entre 
Granollers i les Franqueses.

crisi del PDeCAT a la Gar-
riga, que va començar amb 
els resultats de les eleccions 
municipals de l’any passat en 
què la llista de JuntsxlaGar-
riga es va veure superada en 
vots per ERC i no va acon-
seguir arribar a un pacte de 
govern amb els republicans. 
Després vindria el trenca-
ment del candidat, Jordi 
Pubill, i tres regidors més 
que, a més, afirmen tenir el 
suport de la major part dels 
membres de la candidatura.

Les baixes de la Garriga 
se sumen a les de tots els 
alcaldes del Vallès Oriental 
associats al PDeCAT que la 
setmana passada van anunci-
ar que deixaven el partit. El 
president comarcal del par-
tit, Xavier Martinez, admetia 
que les baixes a la comarca 
podien arribar al mig cente-
nar, un nombre significatiu 
del total d’associats. 

Entre els que han anun-
ciat el seu trànsit cap a 
Junts hi ha els membres de 
l’executiva comarcal ampli-
ada Àlex Sastre, portaveu 
a Granollers; Aleix Agustí, 
president de la Joventut 
Nacionalista a la comarca, i 
Dídac Santisteban, portaveu 
a Montmeló. També l’exal-
calde de l’Ametlla, Andreu 
González.
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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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Malestar a la Roca per la retirada 
de les bústies de Correus
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La bústia més propera a l’oficina de Correus és l’única que s’ha mantingut a la Roca Centre

La Roca del Vallès

O.S.

L’Ajuntament de la Roca ha 
expressat el seu malestar per 
la retirada de la majoria de 
les bústies de Correus que hi 
havia al municipi. L’operador 
de serveis postals i paque-
teria va dur a terme aquesta 
operació el mes de juliol 
passat, mantenint tan sols 
una bústia a cada un dels tres 
nuclis del municipi.

“Ens sembla desafortu-
nat que s’adoptés aquesta 
mesura sense consultar-la ni 
consensuar-la amb l’Ajun-
tament. Més encara tenint 
en compte que la decisió 
s’ha pres després de molts 
anys ocupant la via pública”, 
lamenta l’alcalde de la Roca, 
Albert Gil. “Les van retirar 
sense avisar. De fet, ni tan 
sols el propi personal de l’ofi-
cina de Correus al municipi 
en va estar al corrent fins 
que les bústies ja s’havien 
retirat. Ens consta que la 
decisió s’ha pres a les ofici-
nes centrals de Madrid.”

El consistori també ha 
expressat la seva disconfor-
mitat amb les localitzacions 
de les bústies que s’han 
mantingut. “A la Torreta, 
per exemple, s’ha tret la del 
centre i s’ha deixat la que hi 

ha a la carretera. Entenem 
que això pot facilitar la tasca 
del personal de Correus a 
l’hora de fer la ruta per les 
diferents bústies. Però tam-
bé entenem que un servei 
públic s’hauria de mantenir 
al més pròxim possible als 
llocs on viu la gent”, conside-
ra Gil.

“D’altra banda, a la Roca 
Centre s’ha mantingut la 
bústia que hi ha justament 

al davant de l’oficina de 
Correus. Havent-hi la pròpia 
oficina al costat, no li trobem 
gaire sentit. Hauria valgut 
més mantenir-ne una altra i 
d’aquesta manera donar més 
servei”, afegeix l’alcalde.

Gil admet que l’ús de les 
bústies s’ha reduït dràstica-
ment, però creu que no jus-
tifica que no s’hagi consultat 
l’Ajuntament. “És possible 
que les bústies les utilitzi 

molt poca gent a hores d’ara, 
però això és igual. Aquestes 
decisions s’han de pactar 
amb els municipis.” “Per 
molt que les bústies siguin 
competència de Correus, 
els Ajuntaments haurien de 
poder dir-hi la seva”, conclou 
Gil, que té previst fer una 
reclamació a l’operador. “És 
un dels temes que tenim 
sobre la taula ara mateix”, 
afegeix.

Moció  
a Montornès a 
favor d’una línia 
de bus exprés

Montornès del Vallès

El ple de l’Ajuntament de 
Montornès debatrà aquest 
dijous una moció en que 
es demana que s’estudiï la 
creació d’una nova línia de 
bus exprés entre la Roca i 
Barcelona, que seguiria l’eix 
del marge esquerre del riu 
Besòs, a la carretera BV-5001. 
La línia uniria els munici-
pis de la Roca, Vilanova, 
Montornès, Martorelles 
i Sant Fost amb l’àrea 
metropolitana i la ciutat de 
Barcelona amb un servei 
semblant al que ja existeix en 
l’eix del Tenes, que enllaça 
Barcelona amb Parets i els 
pobles de la vall del Tenes, 
l’eix de la riera de Caldes o 
el bus exprés entre Mollet i 
Barcelona.

Les Franqueses 
crea un servei 
d’inspecció  
de via pública
Les Franqueses del Vallès

Les Franqueses compta des 
d’aquesta setmana amb un 
servei d’inspecció de via 
pública amb un funcionari 
que treballa a peu de carrer. 
Farà inspeccions amb sortides 
diàries a diverses zones del 
municipi, informarà de les 
normatives aplicables i aten-
drà queixes relacionades amb 
incidències a la via pública, 
entre les quals, les relaciona-
des amb la Covid-19.

Molts usuaris es concentren als matins, tot i que l’oficina també obre a la tarda

Les mesures sanitàries generen cues 
molt llargues a Correus de Granollers
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La cua a l’entrada de l’oficina de Correus a Granollers, aquest dimecres al matí

Granollers

EL 9 NOU

L’aplicació de les mesures 
sanitàries per prevenir els 
contagis de Covid-19 a l’ofici-
na de Correus de Granollers 
genera cada dia cues molt 
llargues. Les restriccions, 
tant de personal com d’usu-
aris que poden coincidir 
alhora a l’oficina, i els canvis 
d’horari provocats pels pro-
tocols de seguretat i que han 
generat una certa confusió 
en el públic, són les dues cau-
ses principals.

D’una banda, els set punts 
d’atenció al públic que hi ha 
habitualment s’han reduït a 
quatre i, de l’altra, els proto-
cols de seguretat més recents 
estableixen que no hi pot 
haver més de 10 persones 

alhora. A això s’afegeix el 
nou horari d’obertura, que 
aquest setembre torna a 
incloure les tardes de 2/4 de 4 
a 2/4 de 9; tot i això, la major 
part dels usuaris continua 
concentrant-se als matins. 
La diferència fonamental 
amb els horaris normals de 
l’oficina és que ara es tanca 
una hora entre 2/4 de 3 i 2/4 
de 4 de la tarda per fer una 
neteja i desinfecció a fons 
tant de l’espai del públic com 
dels treballadors. Fonts de 
la plantilla argumenten que 
molta gent, en veure l’oficina 
tancada al migdia, es pensa 
que a la tarda ja no obrirà. 
Tot i així, les mateixes fonts 
expliquen que de mica en 
mica sembla que els usuaris 
van assabentant-se de la reo-
bertura a la tarda i aquesta 
setmana el servei a la segona 
meitat de la jornada ja s’ha 
començat a incrementar.

En darrer terme, una altra 
novetat important en els 
horaris de l’oficina de Cor-
reus de Granollers que acaba 
afectant el flux d’usuaris 
en els dies laborables és el 
tancament de l’oficina els 
dissabtes al matí.

L’operador de serveis postals i paqueteria ha deixat només una bústia a cada nucli del municipi
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Unes jornades a Sant 
Celoni posen de relleu  
les dificultats per accedir  
a l’habitatge
La PAH del Baix Montseny calcula que  
hi ha uns 100 pisos buits propietat de bancs
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Júlia i Llum, les dues ponents en la sessió de dissabte

Sant Celoni

Pol Purgimon

L’Assembla de Joves de Sant 
Celoni ha dedicat l’Àgora –el 
seu cicle anual de xerrades– 
a un debat sobre l’habitatge 
amb tots els accents: des del 
dret dels joves a accedir-hi 
a l’oportunitat d’ocupar. 
“L’habitatge està al servei 
dels propietaris i no dels 
llogaters, que és com hauria 
de ser”, explicava un membre 
de l’entitat. El cicle de quatre 
xerrades va començar el 2 de 
setembre i culminarà aquest 
dissabte amb una ponència 
sobre habitatge i feminisme.  

En aquesta edició de l’Àgo-
ra ha estat present el debat 
sobre l’ocupació i l’estigma-
tització que se’n fa a través 
de l’opinió pública. La Júlia 
i la Llum, de la Plataforma 
d’Afectats per l’Habitatge i 
el Capitalisme (PAHC) del 
Baix Montseny, van explicar 
les claus d’aquest fenomen 
dissabte passat a la Sala Ber-
nat Martorell. “Ocupar és 
una solució per a la gent que 
té problemes d’accés a l’ha-
bitatge. Per la PAH, entrar 
a una casa ha de servir per 
aconseguir un lloguer soci-
al”, va explicar la Júlia.

En el cas de Sant Celoni, 

segons els càlculs de l’enti-
tat, hi ha uns 100 habitatges 
buits propietat de bancs 
i fons voltor. “Hi ha més 
habitatges buits que perso-
nes sense casa”, va explicar 
la Júlia. Al gener, la Llum 
va ocupar un dels pisos del 
rebatejat com a Bloc Caliu, 
al barri d’Illes Belles. “Feia 
10 anys que estava construït 

i no hi vivia ningú. Ara hi 
estem 9 adults i 10 menors. 
És la primera vegada que la 
PAHC del Baix Montseny 
ocupem un bloc sencer”, va 
explicar la Llum. A hores 
d’ara la PAHC està en procés 
per negociar un contracte de 
lloguer social per a les perso-
nes que hi viuen. La denún-
cia de la Sareb, que és la pro-

pietària del bloc, va arribar 
als veïns aquest estiu. 

Les dues ponents van 
remarcar que la PAHC “ocu-
pa per necessitat”. “S’explica 
que els okupes entren a les 
cases quan la gent està de 
vacances. Això és la violació 
de domicili i no és el nostre 
objectiu. L’okupació és una 
lluita per la justícia social”, 
va explicar la Júlia. 

També es va parlar de les 
màfies que entren als pisos 
i els lloguen. “Coneixem un 
noi que va pagar 1.000 euros 
per les claus d’un pis a Sant 
Celoni. Si no tenen cap altre 
opció per viure, és normal 
que hi hagi gent que acce-
deixi així a un habitatge. Per 
això demanem que vinguin 
a la PAHC. Som els primers 
que no volem que entrin 
màfies a casa d’un petit pro-
pietari”, va explicar la Llum. 
Sobre la taula del moviment 
per l’habitatge hi ha la regu-
lació del preu del lloguer. 
“És normal pagar 700 euros 
al mes per un pis a Sant 
Celoni”, va lamentar la Júlia.

Massa cotxes pel carrer Corró?

Granollers

EL 9 NOU

El pas de vehicles pel car-
rer Corró, entre les cruïlles 
amb els carrers València i 
Torras i Bages, al centre de 
Granollers, provoca queixes 
de veïns d’aquesta zona. El 
Grup Municipal de Granollers 
per la Independència-Primà-
ries Catalunya s’ha fet ressò 
del malestar del veïnat –s’hi 
van reunir la setmana passa-
da– i ha presentat al govern 
municipal una bateria de 
preguntes per interessar-se 
per possibles actuacions que 
ajudin a solucionar-ho. El 
grup demana si s’ha plantejat 
la instal·lació de “mecanismes 
que dissuadeixin o impe-
deixin l’accés com s’ha fet 
en altres carrers”. Proposen 
jardineres o càmeres de segu-
retat, per exemple.

El regidor d’Obres i Projec-
tes, Albert Camps, ha expli-
cat a EL 9 NOU que han estat 
en contacte amb els veïns 
i que, tant la Policia Local 
com tècnics municipals, han 
inspeccionat el tram. “És un 
tema que hem tractat amb 
els veïns. Hi hem estat al 
damunt.” En els recomptes 
de trànsit fets, no s’ha detec-
tat un pas important de vehi-
cles no autoritzats –només 
hi poden circular veïns– ni 
tampoc velocitats molt ele-
vades. Camps comenta que 
es va valorar la possibilitat 
d’instal·lar jardineres per 

dividir el carrer en dues mei-
tats i impedir que es pogués 
fer el recorregut sencer de 
nord a sud entre els carrers 
València i Torras i Bages. 
Això implicaria que les dues 
meitats del carrers passarien 
a ser de doble sentit. “Hi ha 
veïns que no ho veien clar 
perquè implicava fer molta 
més volta per entrar o sortir”, 
diu Camps, que diferencia 
aquest tram del carrer Corró 
d’altres que s’han dividit 
amb jardineres –com Rico-
mà– perquè hi ha més car-

rers perpendiculars que no 
compliquen la mobilitat del 
veïnat. Per ell, l’alternativa 
de control passa per la instal-
lació de càmeres amb lectors 
de matrícula. Això va lligat 
a un projecte que es treballa 
des de l’àrea de mobilitat per 
implantar a tot l’entorn de 
l’illa de vianants. 

Des de la reforma d’aquest 
carrer estrenada l’any 2016 
–es va convertir en un vial de 
plataforma única amb priori-
tat per als vianants– només 
hi poden circular veïns per 

arribar fins a casa seva i 
entrar o sortir dels garatges, 
força nombrosos. A més, la 
velocitat màxima està limi-
tada a 20 quilòmetres per 
hora i està prohibit aparcar-
hi. Està senyalitzat com a 
via residencial per marcar la 
prioritat dels vianants per 
damunt dels vehicles. 

Després de la reforma, es 
va fer un canvi del sentit 
de circulació. Fins aquell 
moment, els vehicles hi cir-
culaven en sentit nord. Amb 
la modificació, es va buscar, 
precisament, reduir el pas de 
vehicles no vinculats amb el 
carrer i evitar que funcionés 
com una alternativa més 
ràpida al carrer Joan Prim. 
Ara, patinets i bicicletes sí 
que tenen permesa la circula-
ció en tots dos sentits. 

EL SOROLL DE LA TAPES 
DE FIBRA ÒPTICA

En el seu escrit, Granollers 
per a la Independència tam-
bé parla del soroll que provo-
quen les tapes de la xarxa de 
fibra òptica quan els vehicles 
les trepitgen. Camps apunta 
que els tècnics municipals 
van fer una revisió al juliol i 
van veure que n’hi havia que 
no estaven ben tancades. Es 
va passar avís a la companyia 
perquè ho fes. En tot cas, 
comenta el regidor, el pro-
blema no deriva d’un dèficit 
constructiu arran de la refor-
ma feta al carrer.
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Un vehicle travessa el carrer Corró aquest dimecres al migdia

ERC de Parets porta 
al ple la reprovació 
del govern per “la 
fugida del rei emèrit”

Parets del Vallès

El Grup Municipal d’Ara 
Parets-ERC ha presentat una 
moció al ple per reprovar al 
govern espanyol –format pel 
PSOE i Podemos– pel seu 
paper “en la fugida del emè-
rit” de l’Estat espanyol durant 
el mes d’agost. La moció es 
debatrà en la junta de porta-
veus previstes per dijous de 
la setmana que ve. La moció 
exigeix al govern espanyol 
que doni “totes les explicaci-
ons” sobre “una operació de 
blindatge de la monarquia”. 
També que detalli “la situació 
actual” de Joan Carles I. La 
moció també demana que 
s’investigui la corrupció de la 
monarquia i es retirin els pri-
vilegis a Joan Carles I i deixi 
d’estar aforat davant del Tri-
bunal Suprem, entre d’altres.

La CUP de Mollet 
reclama que es 
municipalitzi la 
recollida de residus
Mollet del Vallès

La CUP de Mollet reclama a 
l’Ajuntament que municipa-
litzi el servei de recollida de 
residus a la ciutat. La petició 
arriba just quan el consistori 
ha tret a concurs la concessió 
del servei que, actualment, 
presta l’empresa Urbaser. 
Marc Compte, portaveu de 
la CUP a Mollet, recorda que 
el servei externalitzat ha 
generat una “gran quantitat 
de queixes ciutadanes per la 
insuficiència del servei i de 
les inversions efectuades”. 

Veïns del tram entre Torras i Bages i València, al centre de Granollers,  
denuncien un excés de trànsit tot i les restriccions de pas i les velocitats establertes
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Mor Miquel Cuch, propietari del 
castanyer de Can Cuch, de Cànoves
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Miquel Cuch davant del castanyer de Can Cuch en una imatge de l’any 2010 

Cànoves i Samalús

EL 9 NOU

Miquel Cuch Mayneris, pro-
pietari de la finca on hi ha 
el castanyer de Can Cuch, a 
Cànoves i Samalús, va morir 
diumenge passat a 85 anys 
d’edat de forma sobtada. El 
Castanyer gros de la baga 
d’en Cuc està protegit per 
la Generalitat com a arbre 
monumental. Té uns 500 
anys i està considerat l’arbre 
més gros de Catalunya pel 
perímetre de la soca. Miquel 
Cuch deia que les seves cas-
tanyes, petites i dolces, són 
les més bones de la comarca, 
recull la Generalitat a la fitxa 
de l’arbre monumental.

Cuch va participar diu-
menge en una batuda per 
caçar senglars que es feia al 
voltant del municipi amb la 
colla de caçadors del poble de 
la qual formava part des de 
feia anys. Cuch estava sol en 
una parada i durant el matí 
va estar donant indicacions 
a través de l’emissora cada 

vegada que veia passar algun 
senglar. Al migdia, en el 
moment de plegar i quan els 
altres caçadors que formaven 
la seva línia van passar a bus-

car-lo al punt on era, el van 
trobar assegut a la cadira i 
inconscient –com si estigués 
adormit– amb l’escopeta a 
la mà. Ràpidament, els com-

panys van alertar els serveis 
d’emergències –efectius del 
Sistema d’Emergències Mèdi-
ques, Mossos d’Esquadra i 
Bombers es van traslladar a 

la zona, prop del castell de 
Cànoves, per damunt del 
camí fluvial de la riera de 
Vallfornès– que van acabar 
certificant la seva mort.

UNA VIDA  
DEDICADA AL BOSC

Miquel Cuch i Mayneris era 
una persona molt coneguda 
al municipi. S’havia dedicat 
professionalment a la gestió 
forestal de les finques de la 
família. També era carboner 
i col·laborava amb la festa de 
la carbonera que es fa cada 
dos anys a Cànoves. Va ser 
regidor d’Hisenda a l’Ajunta-
ment durant els anys setanta 
i va presidir l’associació de 
veïns El Sui. També va estar 
molt vinculat a la societat 
de caçadors El Senglar, de 
Cànoves. Miquel Cuch era el 
pare de l’actual alcalde, Josep 
Cuch. “Va anar a caçar molt 
il·lusionat perquè es trobava 
molt bé i en tenia ganes”, 
comenta a EL 9 NOU Josep 
Cuch, que explica que, amb 
85 anys, el seu pare encara 
conduïa.  

Miquel Cuch va ser acomi-
adat aquest dijous a la tarda 
en una cerimònia religiosa a 
la parròquia de Sant Muç, a 
Cànoves. La vetlla es va fer 
al tanatori de Granollers el 
mateix dijous durant el matí. 
Estava casat i va tenir tres 

La línia de bus 
entre Granollers 
i Santa Agnès 
reprèn el servei

La Roca del Vallès

Els autobusos de la L52 del 
servei de la conurbació de 
Granollers tornaran a fun-
cionar a partir de dilluns. 
És la línia que connecta el 
poble de Santa Agnès amb 
Granollers passant pel nucli 
de la Roca, i que facilita 
l’accés a l’Hospital. El servei 
havia quedat aturat amb 
l’esclat de la pandèmia. Ara 
torna a funcionar amb set 
expedicions diàries per sen-
tit, quatre en la franja del 
matí i tres en la de la tarda. 
La L51, que arriba fins a La 
Roca Village, manté el servei.

Més oferta de bus 
per al desplaçament 
d’alumnes del 
Moianès als instituts
Caldes de Montbui

Territori aplica a partir de 
dilluns canvis en el servei 
de bus per facilitar l’accés 
en transport públic d’estudi-
ants de Castellterçol i Sant 
Quirze als instituts de Caldes 
i Moià. Ens modifiquen rutes 
per facilitar el retorn des 
de Caldes i Moià cap als dos 
municipis a primera hora de 
la tarda, en acabar les classes. 

És un botó vermell que alerta els agents en cas d’una emergència

Vilamajor ofereix un sistema d’avís 
urgent a la policia amb el mòbil 

on se li descarregarà al 
mòbil. Hauran d’omplir una 
fitxa i donar una paraula 
clau que l’identifiqui. L’apli-
cació ofereix un botó vermell 
que permet alertar la policia 
en situacions d’emergència 

i activa la seva geolocalit-
zació. Les masies, comerços 
i disseminats ja tenen la 
localització activada i en el 
cas de les persones s’activa el 
geolocalitzador a través del 
mateix mòbil. L’agent que fa 

les funcions d’administrador 
de l’aplicació diu que “la 
finalitat és donar la possi-
bilitat a comerços, masies, 
disseminats o persones que 
han patit delictes contra les 
persones, un accés més ràpid 
per donar avís a la policia del 
poble. Els dona més segure-
tat”. “És una primera mesura 
per donar l’avís, però no 
substitueix el 112”, recorda. 
Quan es rep l’avís es fa una 
trucada al mòbil que apareix 
a la fitxa d’alta i es demana 
la paraula clau. “Es concreta 
la ubicació i el fet i s’activa 
la patrulla. Si no contesta, 
també s’activa la patrulla”, 
diu. L’avís es rep a les taule-
tes dels agents i queda enre-
gistrat en un núvol, i pot ser 
una prova judicial.

Drag Alert no és només 
per als robatoris, sinó també 
per a emergències sanitàries. 
L’agent adverteix que “no es 
pot fer un mal ús de l’apli-
cació” i, en cas de fer-ho, es 
pot retirar el servei. No està 
pensada per a situacions no 
urgents com, per exemple, 
avisar que un vehicle ocupa 
un gual o que el gos del veí 
està lladrant. 

D’altra banda, s’ha dotat 
Protecció Civil, amb el 
suport econòmic de la Dipu-
tació, d’una emissora Rescat 
per tal de rebre directament 
els avisos d’emergència. Això 
permetrà una reacció imme-
diata dels efectius del cos.    

Sant Antoni de Vilamajor

J.B.M.

La Policia Local de Sant 
Antoni de Vilamajor ha 
incorporat Drag Alert, un 
nou sistema de seguretat 
ciutadana d’alerta immedi-
ata. És una aplicació per a 
telèfons mòbils que instal·la 
un sistema d’alarma silen-
ciosa per alertar la policia 
d’una situació d’emergència. 
L’objectiu és incrementar la 
seguretat en el municipi i 
agilitzar els avisos en situaci-
ons d’emergència. Francisco 
Vigara, cap de la Policia 
Local, explica que és un ser-
vei gratuït –l’Ajuntament 
n’assumeix el cost— pensat 
per a comerços i establi-
ments. També per a persones 
que viuen a masies aïllades 
o que han patit algun tipus 
d’incident o assetjament. En 
aquest cas, però, cal aportar 
alguna denúncia sobre els 
fets o resolució judicial. 
“S’ha de justificar la instal-
lació de l’aplicació”, explica. 

Les persones que vulguin 
fer ús d’aquesta aplicació 
han d’anar a la Policia Local, 

J.
B.

M
.

L’agent de la Policia Local de Sant Antoni que gestiona el servei

Va morir diumenge a 85 anys de forma sobtada i natural durant una cacera de senglars
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El metge, l’any 2010

Granollers traslladarà serveis 
municipals a la planta baixa 
dels antics jutjats

Una alternativa al passeig Fluvial
Granollers Una de les alternatives amb les quals treba-
llen els responsables del Consell Comarcal com a futura 
nova seu és un edifici d’oficines que hi ha al passeig de la 
Conca del Besòs que fa cantonada amb el carrer Mataró, al 
polígon industrial Jordi Camp. L’edifici el comercialitza la 
immobiliària Aliseda. Segons diu la seva pàgina web, suma 
2.946 metres quadrats distribuïts en dos locals comercials 
en planta baixa, 12 oficines en 4 plantes i un aparcament 
soterrani amb 36 places. Fins fa uns anys, a la planta baixa 
de l’edifici havia funcionat un restaurant wok.

G
R

IS
EL

D
A

 E
SC

R
IG

A
S

Granollers

J.V.

L’Ajuntament de Granollers 
planeja traslladar algun 
servei municipal a la planta 
baixa de l’edifici dels antics 
jutjats, a l’avinguda del 
Parc, després que el Consell 
Comarcal hagi decidit que 
no hi traslladarà la seva seu, 
com es preveia fa dos anys. 
Fonts municipals han expli-
cat que des que el Consell 
Comarcal va comunicar, fa 
uns mesos, la seva intenció 
de no traslladar-hi la seva 

seu es va començar a treba-
llar en diferents alternatives 
per instal·lar-hi algun servei 
de l’Ajuntament. En les cir-
cumstàncies actuals, marca-
des per les mesures de segu-
retat arran de la Covid-19, el 
trasllat de serveis municipals 
servirà, a més, per ajudar a 
esponjar espais i complir la 
distància de seguretat entre 
persones, tant pel que fa als 
usuaris com als treballadors 
dels serveis municipals que 
s’hi traslladin.

L’Ajuntament no ha anun-
ciat encara quin servei muni-

cipal s’hi podria traslladar, 
però sí que ha deixat clar que 
per fer-ho cal que, abans, el 
Consell Comarcal comuniqui 
formalment que renuncia a 
traslladar-hi la seva seu i als 
drets que va adquirir en el 
conveni firmat amb l’Ajunta-
ment al març de l’any 2018. 
En aquest conveni, l’Ajun-
tament cedia al consell la 
propietat de tot l’edifici, tret 
de la tercera planta. D’aques-
ta manera s’assegurava el 
compliment de la condició 
que va posar el Departament 
de Justícia quan el va cedir a 
l’Ajuntament l’any 2010. La 
condició és que, en un ter-
mini de 10 anys, que es com-
pleixen ara, l’edifici s’havia 
de destinar a equipaments 
municipals.

Segons fonts del Consell 
Comarcal, la decisió de no 
anar als antics jutjats es deu 
al fet que les circumstàncies 
marcades per la Covid-19 
farien impossible mantenir 
unes distàncies mínimes en 
el lloc de treball i no perme-
trien el trasllat de tots els 
treballadors del consell. Per 
això, tot i que no hi ha cap 
decisió presa, el consell ha 
informat que treballa amb 
diverses alternatives per 
aconseguir un edifici més 
gran que, a més, seria propie-
tat seva i no compartida amb 
l’Ajuntament, com passaria 
amb l’antic edifici judicial. 

Al Consell Comarcal se li 
ha quedat petita la seu actual 
del carrer Ricomà, la venda 
de la qual serviria per finan-
çar una part de la compra i 
adaptació d’una nova seu.

Mor a 76 anys Julián  
de los Pinos, que va ser 
metge de família de Sant 
Feliu durant més de 40 anys
Havia nascut a Talavera de la Reina

Sant Feliu de Codines

Queralt Campàs

El doctor Julián de los Pinos 
García, metge de família 
durant més de 40 anys a Sant 
Feliu de Codines, va morir 
el 31 d’agost a causa d’una 
pancreatitis, a l’Hospital de 
Palamós, amb 76 anys. Nas-
cut a Talavera de la Reina 
(Toledo) el 1943, al cap d’uns 
30 anys arribava a Sant Feliu, 
on va exercir la seva profes-
sió fins al desembre de 2010, 
quan es va jubilar.

El doctor De los Pinos va 
estudiar Medicina a la Uni-
versitat de Madrid del 1960 
al 1966. Després va opositar 
per poder aconseguir plaça 
a Sant Feliu, municipi que 
va escollir juntament amb 
la seva dona, Maria Àngels 
Pont, una mestra catalana 
a qui va conèixer a Toledo. 
Gràcies a les amistats que 
va fer al poble i a la seva 
dona ben aviat va dominar el 
català.

Especialista en pediatria, 
tenia consulta privada, on 
atenia persones de totes les 
edats, i també va ser metge 
de família al centre de salut.

Al poble va col·laborar en 
diverses iniciatives, una de 
les quals va ser amb la revis-
ta La Pinya el novembre de 
1982 en un article titulat 
“Vagueries mèdiques”, on 
aprofundia sobre la història 
del poble i, al mateix temps, 
parlava de medicina. També 
va ser entrevistat diverses 
vegades en programes de 
l’emissora de ràdio local, Ona 
Codinenca. 

Entre les anècdotes de la 
seva vida professional hi ha 
el fet que el 1955 va ser el 
metge del Vallès Oriental 
que va batre el rècord de 
visites, superant la xifra de 
19.000. 

Com a persona i com a 
metge va ser molt estimat 
i se’l considera un referent 
per al poble. Algunes de les 
persones que el van tractar el 
defineixen com a discret, tre-
ballador incansable i que no 
va tenir mai una mala parau-
la per a ningú. “Tenia un 
caràcter bonhomiós i afable, 
només parlant ja t’inferia un 
estat d’ànim positiu”, recorda 
un dels seus pacients

L’Ajuntament li va retre 
homenatge el desembre del 
2010, coincidint amb la seva 
jubilació. Aquell dia va dir 
que se sentia un codinenc de 
vocació gràcies a la relació 
d’amistat que havia establert 
amb molts pacients. Abans, 
l’any 2008, va rebre la men-
ció d’honor Vila de Sant 
Feliu de Codines.

    PUBLICITAT Serveis

El Consell Comarcal ha de renunciar abans al conveni del 2018
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Llargues cues  
a l’AP-7, a Mollet, 
per la topada entre 
un camió i un cotxe
Mollet del Vallès El xoc 
entre un tràiler i un turis-
me aquest dilluns cap a 
2/4 de 7 del matí a l’AP-7 
al viaducte de Mollet va 
provocar retencions d’uns 
12 quilòmetres en sentit 
Girona que van complicar 
el trànsit durant tot el 
matí. En la topada, va patir 
ferides greus el conductor 
del camió, que va ser tras-
lladat amb un helicòpter 
del Sistema d’Emergències 
Mèdiques (SEM) a l’Hospi-
tal de Sant Pau, a Barcelona. 
La persona que conduïa el 
turisme va ser derivada en 
estat menys greu a l’Hospi-
tal General de Granollers. 
El camió va quedar entra-
vessat a la calçada, que va 
estar del tot tallada durant 
unes dues hores.

Un motorista de Cardedeu mor 
en un xoc a la C-35 a la Batllòria
L’accident va passar aquest dilluns poc abans de les 9 del matí. L’home va morir a l’acte

Sant Celoni

EL 9 NOU

Un motorista de 47 anys i veí 
de Cardedeu va morir aquest 
dilluns al matí en una topada 
amb un turisme que es va 
produir a la carretera C-35 
prop del nucli de la Batllòria, 
en terme de Sant Celoni. 
Segons va informar el Ser-
vei Català de Trànsit en un 
comunicat, la víctima respon 
a les inicials B.P.Y.B. i era ori-
ginari de França. 

L’accident va passar pocs 
minuts abans de les 9 del 
matí a l’altura del quilòmetre 

64 de la C-35, molt a prop del 
límit amb Riells i Viabrea, a 
la Selva. Els Mossos de trànsit 
s’han fet càrrec de la inves-
tigació de les causes de la 
topada, que va ser un impacte 
lateral entre el turisme i la 
motocicleta. El conductor 
del vehicle de dues rodes va 
morir a l’acte sense que els 
serveis sanitaris que es van 
traslladar al lloc –el Sistema 
d’Emergències Mèdiques 
(SEM) va mobilitzar un heli-
còpter a més de dues ambu-
làncies– poguessin fe res per 
salvar-li la vida. El conductor 
del turisme va patir lesions 

lleus i va ser traslladat a 
l’Hospital de Sant Celoni. 
Segons ha pogut saber EL 9 
NOU, va donar negatiu en les 
proves d’alcohol i drogues 
que li van practicar els Mos-
sos d’Esquadra allà mateix.

El sinistre va obligar a 
tallar la circulació de vehi-
cles en tots dos sentits, cosa 
que va provocar cues. La via 
no es va obrir al trànsit fins 
a 1/4 d’11 del matí. Al lloc 
dels fets, hi van actuar tres 
patrulles dels Mossos d’Es-
quadra, dues ambulàncies i 
un helicòpter del SEM i tres 
dotacions dels Bombers de 

la Generalitat. En primera 
instància, també hi van inter-
venir efectius de la Policia 
Local de Sant Celoni.

El xoc va passar prop de 
l’enllaç amb el nucli de Riells 
i Viabrea, on el Departa-
ment de Territori i Sosteni-
bilitat té previst construir 
una rotonda per donar més 
seguretat al trànsit. L’actual 
enllaç té un carril central que 
permet els girs a l’esquerra 
per entrar i sortir de la C-35. 
A més, hi ha molt a la vora 
l’accés al nucli de la Batllòria 
i a una benzinera. La nova 
rotonda tindrà un diàmetre 

exterior de 42 metres.
El darrer accident mortal 

a les carreteres del Vallès 
Oriental va ser el 6 d’agost 
passat, quan un ciclista de 
44 anys i veí de Vilanova va 
morir en ser envestit per un 
turisme conduït per un home 
de 39 anys i veí de Granollers 
que va donar positiu en el 
control d’alcoholèmia i va ser 
arrestat pels Mossos. Quatre 
ciclistes van patir ferides, un 
d’ells de caràcter molt greu. 

SET MOTORISTES MORTS 
DES DE L’INICI D’ANY

Des del gener, han mort 13 
persones en accidents de 
trànsit al Vallès Oriental: 
vuit en vies interurbanes i 
cinc més en vies urbanes. A 
banda, quatre persones del 
Vallès Oriental han perdut la 
via en sinistres en carreteres 
fora de la comarca. De les 
17 víctimes mortals, set són 
motoristes.

Els científics detecten un grup familiar amb dues cries per segon cop

La família de llúdrigues tria  
la conca del Besòs per viure-hi

Un moment del vídeo de la càmera que ha detectat els tres exemplars

l’hàbitat, que ha de disposar 
de refugis i aliment, que “són 
bàsics pel seu establiment 

al territori”. El seguiment té 
el patrocini de les empreses 
Grifols i Freudenberg.

Granollers

EL 9 NOU

Les càmeres de fotoparany 
instal·lades en diversos 
punts de la conca del Besòs 
han confirmat que el grup 
familiar de llúdrigues cap-
tat fa quatre mesos –era la 
primera vegada que es tenia 
evidències de la reproducció 
d’aquesta espècie a la conca 
després de la seva extinció 
durant la segona meitat 

del segle XX– continua 
vinculat als rius de la zona. 
Les imatges, que s’han fet 
públiques aquesta setmana, 
es van captar el 15 d’agost 
cap a les 10 de la nit en un 
riu de la conca del Besòs, que 
no s’ha concretat. El vídeo 
de 20 segons permet veure 
passar un exemplar adult 
–la mare– per damunt d’una 
pedra. Just després, passen al 
darrere dos exemplars més 
joves –d’uns 10 mesos– tot 

i que d’un volum semblant 
a l’adult. Serien un mascle 
i una femella, segons ha 
informat la Fundació Rivus, 
vinculada al Consorci Besòs 
Tordera.

Pels experts, “la continu-
ïtat al territori és rellevant 
per la consolidació i el futur 
de la població d’aquesta 
espècie al Besòs”. A més, es 
posa de manifest la vincu-
lació entre la reproducció 
de l’espècie i la qualitat de 
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Quan el Tenes feia electricitat

Anton Montsant contempla el que queda de la central hidroelèctrica que va adquirir l’any 2008 amb la idea de restaurar-la
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Bigues i Riells del Fai

Laia Pedrerol

La central del Fai es troba a 
Riells del Fai i a la vora del 
curs alt del riu Tenes. Forma 
part d’un entorn molt atrac-
tiu, ja que està envoltada 
de les cingleres que emmar-
quen l’espai natural de Sant 
Miquel del Fai. Concreta-
ment, l’antiga central hidro-
elèctrica queda al peu del 
cingle del Fitó i només s’hi 
pot accedir caminant. 

L’edifici havia estat una 
central hidroelèctrica que 
va funcionar entre els anys 
1910 i 1964 i, com comenta 
el seu propietari, el biòleg 
Anton Montsant, no podia 
estar situada en un lloc més 
idoni. En destaca el mèrit de 
la situació perquè els recur-
sos que tenien a principis de 
segle per fer estudis topogrà-
fics i d’inundabilitat no són 
els mateixos que tenim ara. 
Malauradament, la clausura 
de la central va arribar moti-
vada per l’insuficient cabal 
del riu que impedia treure’n 
un rendiment òptim, i sobre-
tot, per una demanda de con-
sum elèctric que no parava 
d’augmentar. Les recomana-
cions d’un enginyer elèctric 
i el detonant de l’accident 
laboral que es va produir 
l’any 1964 van fer cessar 
definitivament l’activitat de 
la central. 

Anton Montsant, que actu-
alment és consultor agrícola 
i mediambiental a L’Espigall, 

Unit al cos principal n’hi ha 
un de més petit. Tot i que 
l’interior està en runes, les 
parets mestres es conserven, 
i també ho fa la columna que 
servia per extreure l’aire de 
les bombolles que es forma-
ven dins l’aigua. 

El funcionament de la cen-
tral hidroelèctrica era similar 
al d’un molí: una turbina era 
moguda per la força que arri-
bava del salt d’aigua, i l’aigua 
del riu la transportaven les 
canonades, que s’aguanten 
sobre uns pilars que traves-
sen la muntanya fins a arri-
bar a l’edifici. 

En general, l’indret de la 
central conforma una zona 
d’especial interès natural. 
Des de fa més d’una dècada, 
l’associació Hàbitats, con-
juntament amb el propietari, 
han treballat per dur a terme 
les tasques de neteja i mante-
niment de la zona. Hàbitats 
està formada per voluntaris 
que es dediquen principal-
ment a la recuperació d’es-
pais fluvials. 

Gràcies la preservació de 
l’entorn, Montsant ha pogut 
trobar-hi salamandres i 
tortugues de riu, així com 
també destaca la presència 
d’una formació geològica 
molt característica: el tra-
vertí, una roca sedimentària 
calcària de tipus químic, que 
amb l’erosió de l’aigua i el 
pas del temps queda penjant 
com si es tractés de cera soli-
dificada. 

El travertí pot trobar-se a 
escassos llocs de Catalunya. 
Per això, actualment, la 
central del Fai està inclosa 
com a bé dins l’Inventari del 
Patrimoni Arquitectònic de 
Catalunya i amb l’entorn 
dins el PEIN (Pla Especial 
d’Interès Natural).

és propietari de la central 
des de l’any 2008. Ha pogut 
conèixer tres persones que la 
van veure en funcionament: 
un antic treballador, la ger-
mana de l’home que va patir 
l’accident laboral i l’enginyer 
elèctric que va recomanar-ne 
el tancament.

Montsant es va especialit-
zar en microalgues després 
de d’estudiar Ciències del 
Mar a la universitat. A la 
seva tornada per dedicar-se 
al medi ambient, després 
d’haver estat treballant en 
laboratoris a l’estranger, va 
comprar la central amb el 

plantejament d’aprofitar 
l’espai: “La meva idea fa 12 
anys era recuperar l’espai per 
a usos d’educació mediambi-
ental i sostenibilitat, però tot 
partia més de la il·lusió alter-
mundialista que no pas de 
la viabilitat econòmica real 

del projecte, i de moment no 
hi he arribat a fer res impor-
tant. És territori senglar, 
millor que resti embardissat 
i inaccessible fins que s’hi 
pugui fer una intervenció 
ben pensada”, afirma. Ell 
mateix reconeix que “és un 
indret amb molt d’encant” i 
lamenta que sigui tan com-
plicat obtenir finançament 
per poder fer-hi obres i inici-
ar un projecte.

L’aspecte de la central 
correspon al d’un edifici de 
planta rectangular, de quatre 
pisos amb parets de càrrega 
de maó massís a cara vista. 

La central  
es va fer al peu 

del cingle  
del Fitó, a Sant 
Miquel del Fai

Un tram del riu Tenes a la vall de Sant Miquel, prop de la centra del Fai
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. Espais en un
entorn fluvial

Naixement
A la confluència de la riera de 
Castellcir i el torrent del Bosc, 
al terme de Castellcir.

Alçada
644 metres

Desembocadura
Riu Besòs, entre Mollet i Parets.

Alçada
57 metres.

Longitud
28 quilòmetres

Municipis per on passa
Castellcir, Sant Quirze Safaja, 
Bigues i Riells del Fai, Santa 
Eulàlia de Ronçana. Lliçà 
d’Amunt, Lliçà de Vall, Parets 
del Vallès i Mollet del Vallès

Riu Tenes

La central hidroelèctrica del Fai va funcionar fins l’any 1964
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En els últims mesos a causa de la pandèmia del 
Coronavirus els nens i les famílies han patit un 
fort aïllament. Pel que fa a l’educació s’ha intentat 
solucionar introduint la mal dita educació on line. 
Encara està per fer l’estudi sobre les dificultats 
de socialització que nens i nenes han patit des-
prés del confinament. I ara que comença el nou 
curs escolar emergeixen molts dubtes: com serà?, 
què cal fer?, com ens en sortirem? Com a solució 
hem de tornar a plantejar l’aprenentatge dels con-
tinguts via on line? Segurament que en el mes de 
març passat i a propòsit de la urgència del moment 
que vam viure va ser la única manera possible, 
però, com algunes veus apunten, cal tornar-hi?

No ens cansarem mai de dir que l’educació del 
nens i nenes necessiten espais físics, relacions 
socials, experimentar amb el seu entorn, desco-
brir-ho, fer-ho seu a través dels sentits, fer passe-
jades, observacions, comunicar, intercanviar, cre-
ar. Entendre que l’educació d’un nen o una nena 
es redueix a assolir els continguts que un adult 
a través d’una màquina li diu que ha d’assolir és 
una autèntica aberració. A més, això només afavo-
reix una educació dirigida de lluny que crea futurs 
ciutadans dependents i fàcilment manipulables 
pels qui tenen el poder sobre la informació que els 
transmet.

El com ha de respondre l’educació a les epidè-
mies no és pas un tema nou. En tenim un bon 
exemple en la resposta educativa de l’Ajuntament 
de Barcelona durant el primer terç del segle XX. 
Per aquells anys, la capital catalana i altres ciu-

tats patien sovint epidèmies que afectaven d’una 
manera molt severa la salut dels ciutadans i, és 
clar, dels infants: tuberculosi, tifus, còlera...

UN AJUNTAMENT COMPROMèS

L’Ajuntament de Barcelona es va comprometre a 
fons amb la salut dels infants i malgrat les difi-
cultats econòmiques i legals –en aquells moments 
els ajuntaments no podien obrir escoles– va crear 
una sèrie d’escoles municipals que es van conver-
tir en tot un referent educatiu: l’Escola de Bosc, a 
Montjuïc; l’Escola del Mar, a la Barceloneta, i l’Es-
cola del Guinardó, al parc del Guinardó. Aquestes 
escoles volien oferir uns espais sans i saludables 
per als nens i nenes, sobretot per als afectats per 
les malalties. Ubicades en llocs estratègics de la 
ciutat, estaven envoltades de bonics espais exteri-
ors amb molta natura; les aules, per quan tocava fer 
activitats interiors, eren àmplies i ben ventilades. 
El seu programa era ben actiu, molt del qual es feia 
a l’aire lliure per generar una pedagogia de la des-
coberta, de la creativitat, de les vivències de la rea-
litat, de comunicació entre els infants... A més, es 
va triar un ampli i qualificat equip de mestres per 
portar-ho a terme com ara la pedagoga Rosa Sensat, 
que era la directora de l’Escola del Bosc.

Al mateix temps es van adonar de la necessitat 
d’una relació molt intensa entre els infants i la 
natura en un moment en què les idees del movi-
ment higienista es desenvolupaven amb força: la 
necessitat de la higiene personal, de la cura del 
cos, de l’exercici físic, del contacte amb la natu-
ra, que calia crear parcs a les ciutats... Davant 
d’aquestes noves necessitats, l’educació es plante-
ja la necessitat més intensa del contacte de nens i 
nenes amb la natura i moltes escoles comencen a 
fer les colònies escolars.

Totes aquestes idees educatives també van arri-
bar al Vallès Oriental, sobretot a l’escola de la 
Unió Liberal de Granollers regentada per en Joan 
Montaña i na Maria Tuset, que l’any 1927 van 
organitzar les colònies escolars a Pineda de Mar. 
Joan Montaña, en una carta des de Pineda, escriu: 
“Sento l’escola, i sento l’escola activa, l’escola ple-
na de vida; i ara em sembla que em trobo en una 
arcàdia, en una escola sense murs i sense fines-
tres, una escola model on res no és hipotètic i tot 
és real.”

En aquest rar i especial començament de curs de 
2020 i davant de la situació que estem vivint, crec 
que hem de pensar en quines solucions pensem 
per als nostres infants. És en aquests moments que 
cal que siguem imaginatius i els oferim, tothom, 
el millor. És l’hora decisiva en què cal demostrar 
que la ciutat o el poble creu de debò en l’educa-
ció del infants, és el moment en què es demostra 
que una ciutat és educadora i que administracions 
i ciutadania els hi oferim el millor i no ens ama-
guem al darrere de respondre: “No ens toca.” Una 
bona solució és la d’oferir a les escoles tots els 
espais possibles de la ciutat o del poble perquè les 
nenes i els nens es puguin moure, descobrir, tocar, 
olorar, aprendre, crear... Algunes escoles, d’acord 
amb els ajuntaments, han pres aquesta opció com 
la més pedagògica i més segura possible i s’han 
proposat fer servir espais públics de les ciutats o 
pobles –com ara el Park Güell, a Barcelona, o l’an-
fiteatre i la platja de Tarragona– per fer-hi classe o 
les activitats que les escoles creguin convenients.

No ignoro la gravetat del moment ni tampoc la 
necessitat i responsabilitat de cadascú de prendre 
mesures de protecció, que crec del tot necessàries, 
però no permetem que les nostres pors ofeguin la 
vida als nostres infants ni que el coronavirus ens 
mati de pena.

EL 9 NOU

Segons les darreres dades 
fetes públiques pel Depar-
tament de Salut fins al 
tancament d’aquesta edició, 
aquesta és l’evolució del risc 
de rebrot de la Covid-19 a 
Granollers les darreres tres 
setmanes: 666,56; 480,54 
i 197,14. La progressió en 
positiu també s’observa a 
Canovelles (624,58; 1.301,98 
i 347,57) i, a les Franqueses 
–afectada sobretot al barri 
de Bellavista– la tendència 
és encara més encoratjado-
ra: 137,20; 257,25 i 68,60. 
Cal recordar, però, que la 
línia vermella del risc de 
rebrot es creua a partir de 

100, de manera que els veïns 
de Granollers i Canovelles 
encara han de lluitar per situ-
ar-se per sota del centenar. 
Sembla que no serà difícil 
perquè l’Rt a Granollers és de 
0,57; a Canovelles, de 0,53, 
i a les Franqueses, de 0,29. 
L’Rt és clau perquè mesura 
la velocitat de propagació 
del virus. A partir d’1 vol dir 
que cada infectat transmet 

la malaltia a més d’una per-
sona. És bàsic, doncs, que 
l’Rt estigui per sota d’1 per 
avançar. A Mollet, el risc de 
rebrot ja està per sota de 100 
(concretament a 97,41) i l’Rt 
és de 0,52. A tota la comarca 
en conjunt, aquests valors 
són de 151,20 i 0,70 respecti-
vament. Tantes xifres i tants 
conceptes epidemiològics 
poden semblar feixucs per a 

la majoria de ciutadans, però 
han de conscienciar-se que 
són la brúixola per saber on 
som i cap a on anem.

El coronavirus a Grafranca 
(Granollers, les Franqueses i 
Canovelles) remet. No prou, 
és clar. Però va a la baixa. 
Les PCR massives i les res-
triccions a bars, restaurants 
i centres de culte religiós, 
entre altres locals, estan 

donant fruits. També facili-
ten resultats els esforços dels 
ajuntaments a contractar 
agents cívics que informen 
dels detalls de les restricci-
ons dictades per la Genera-
litat o les policies locals que 
actuen contra el garrafot al 
carrer o els grups de més de 
10 persones. El Diari Oficial 
de la Generalitat (DOGC) ha 
publicat aquest dimecres una 
pròrroga de 15 dies més de 
la resolució de restriccions 
a Grafranca. És una mesura 
justa i prudent també recla-
mada des del territori. L’inici 
del curs escolar és a tombar 
de la cantonada i calia guar-
dar un as per guanyar la par-
tida al monolític virus.

Les restriccions per  
la Covid-19 funcionen

Escola a l’aire lliure
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Agustí Corominas 

Cineasta i pedagog
@AgustiCor
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Cal complir les disposicions contra 
la Covid-19 i la cita amb els protago-
nistes d’avui es desenvolupa tot com-
plint el distanciament social. Maria-
Josep Garcia Martinez (Huércal-Overa, 
Almeria, 1967) i Josep Busquets Febrer 
(Barcelona, 1967) hi insisteixen al peri-
odista fins i tot a l’hora de fer les fotos 
que fa servir Nico Mayolas per dibui-
xar el retrat que il·lustra aquest perfil. 
Llicenciats en Farmàcia, Maria-Josep i 
Josep són socis-propietaris de l’antiga 
Farmàcia Torrents, al carrer Anselm Cla-
vé, 33, de Granollers, des del maig pas-
sat. L’antiga propietària i titular, Núria 
Torrents Arnaldich, va morir –soltera i 
sense fills– el 23 d’octubre de l’any pas-
sat a 92 anys. La farmàcia continua ober-
ta com a antiga Farmàcia Torrents, el 
mateix nom de la Núria que va adquirir-
la l’agost de 1961 i va continuar el nego-
ci de la Farmàcia Gasset. La va fer nova 
del tot i va construir un bloc d’habitat-
ges a sobre. I igual que els amos d’ara 
han apostat per seguir amb el nom d’an-
tiga Farmàcia Torrents, la Núria també 
va mantenir el nom d’antiga Farmàcia 
Gasset durant molts anys.

Aquest fet, el canvi de titularitats 
a molts negocis de Granollers, em ser-
veix d’excusa per donar unes pinzella-
des d’un sector que ha comptat amb 
farmàcies ben conegudes. Resseguint la 
història de l’antiga Farmàcia Torrents 
anem a parar –segons es pot llegir a El 
Congost de 25 d’abril de 1886– als inicis 
de la Farmàcia Gasset. En una breu nota, 
aquest diari diu: “Hem tingut el gust de 
veure la restauració que de l’antiga far-
màcia de Casa Arnau ha ordenat fer el 
senyor Gasset, el seu actual propietari.” 
Segons la revista Llevor del 18 d’octubre

de 
1908, 
la Far-
màcia Gas-
set comptava 
amb establiments a la plaça del Bestiar, 
63-65 i al carrer Maspons, 1-3 [allà on és 
ara justament]. 

Les apotecàries d’en Gasset oferien, 
segons diu la revista En Met del 13 de 
desembre de 1916, un “extens assortit 
de tota classe d’específics nacionals i 
estrangers, aigües minerals, aixarops i 
vins”. I oferien “a tarifa econòmica, anà-
lisis d’orina”. Justament va ser el 1916 
quan Artur Gasset Duran (Granollers, 
1890), fill del propietari i farmacèu-
tic, va ser nomenat subdelegat del sec-
tor en propietat del partit judicial de 
Granollers. El gener de 1917 i durant el 
primer any del seu mandat, el Col·legi 
de Farmacèutics va implantar el descans 
dominical. De les quatre farmàcies a la 
vila, el diumenge 28 de gener van obrir 
les de J. Huguet i A. Gasset i van tancar 
des de les 13h,  les d’A. Trullàs i la de 
Successors de S. Comas.

El 1930 La Gralla feia publicitat dels 
establiments on es podien trobar els 
exquisits productes Yogourt i Kefir 
Danone, tot destacant les farmàcies de 
Joan Clavera (plaça Àngel Guimerà, 26), 

de Sebastià Rahola (carrer Prim, 23), 
de Josep Marimón (carrer Doctor 

Robert, 12 i 12 bis), d’Artur Gasset 
(carrer Clavé, 33) i Antiga Far-

màcia Huguet (plaça del Besti-
ar, 8 i 10). Gasset, que va morir 
a Montornès el 1972, va ser 
alcalde de Granollers entre 
l’octubre de 1934 i el febrer 
de 1936 i president del Casi-
no el 1952.

Torno al principi d’aquesta 
història, la Farmàcia Gasset 

va ser adquirida per la llicen-
ciada Núria Torrents el 1961. 

El seu pare, Francesc, i el seu 
germà, també Francesc, van ser 

reputats  metges de la ciutat. Amb 
el relleu d’ara, l’antiga Farmàcia Tor-

rents arrenca un nou camí en un espai 
connotacions farmacèutiques especials. 
Conscients de la trajectòria que ava-
la l’establiment, Maria Josep Garcia i 
Josep Busquets es mostren contents de 
la nova etapa que arrenquen després 
d’haver treballat uns quants anys amb 
la Núria  Torrents, “persona amb la qual 
vam estar sempre molt a gust i a la qual 
estem enormement agraïts per com s’ha 
portat amb nosaltres”. 

Immersos en la gestió de la pandèmia 
del coronavirus, els dos farmacèutics 
recorden l’angoixa que van passar els 
primers dies de la crisi:  “No podíem ser-
vir tot el material que la gent buscava 
desesperadament.” Rehabilitat i moder-
nitzat l’espai, el seu objectiu passa per 
“continuar treballant bé per seguir gua-
nyant-nos la confiança dels vallesans, 
molts dels quals són fidels clients de la 
farmàcia gràcies a la bona tasca que va 
portar a terme la Núria”. 

La Maria Josep està casada amb en 
Javier Madina, amb qui té dues filles: 
la Clara, de 16 anys, i l’Emma, de 14. I 
en Josep està casat amb Agnès Dachs 
i tenen dos fills: la Clara, de 15 anys, i 
l’Andreu, de 13.

Paco Monja 

Periodista 
pacomonja@gmail.com

LA SANTA ESPINA

Maria Josep Garcia i Josep Busquets, farMacèutics

VET AQUÍ! PIULADES

JORDI QUERALT

“Quan veieu el conseller 
Damià Calvet parlant de la 
Catalunya enydigital, de la 
fibra òptica arribant arreu 
i altres mandangues, pre-
gunteu-li per què a tocar 
de Cardedeu, cada cop que 
plou, a les masies ens que-
dem sense telèfon ni conne-
xió d’internet (rural, eh! Res 
de fibra).”

@QJordiQ

LLUÍS FELIU PIERA

“Consellers Pere Aragonès 
i Alba Vergés, no enga-
nyeu. Teniu el CAP Figaró-
Montmany tancat des de fa 
mesos, la gent ha d’agafar 
el tren o el bus per visitar-
se a la Garriga. L’escola, ara 
mateix, no té cap sanitari de 
referència.”

@LluisFeliuPiera

ANNA GÓMEZ FERRAN

“Saps com fer una trampa 
per agafar vespes asiàtiques? 
Aquí tens una trampa selecti-
va: cervesa negre, anís i almí-
var. Sols cauen velutines.”

@AnnaGomezFerran

JUDIT BIELSA

“Avui he descobert que dos 
dels nois espanyols més 
seguits a TikTok són uns 
bessons de Granollers. De 
Granollers... TikTok no deixa 
de sorprendre’m. Gairebé 20 
milions de seguidors entre 
els dos... i de Granolleig”

@judbielsa

LLUÍS POL

“La capital administrativa 
de Catalunya hauria de ser 
Capellades i el Parlament i 
tota la pesca haurien de ser a 
Granollers.”

@luysen

JOEL VIDAL

“És sorprenent la densitat 
de topònims amb article 
salat que hi ha al Montseny: 
Puig Sesolles, Coll Sesbas-
ses, Puig Sacarbassa, Collada 
de Sesagudes, Coll Sesfer-
reres... Testimoni de quan 
aquest article s’utilitzava a 
la zona.”

@_joelvs

ALBERT BENZEKRY

“Vista de la cinglera de Bertí 
des del vessant de Montseny. 
Bancals modestos –discrets, 
familiars– de vinyerons i 
oliverars entre camins assau-
lonats de bosqueró mediter-
rani, un mosaic típic de mun-
tanya mitjana i turons suaus. 
La Garriga, Alt Congost.”

@AlbertBenzekry

continuadors de l’antiga farmàcia torrents
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Feia estona que pensava que duia el fil de la mascareta 
massa ajustat. Notava una pressió darrere l’orella esquer-
ra que em feia la guitza i temia mirar-me al mirall i que, 
qui em mirés, fos el Palomino. Unes hores més tard, però, 
en arribar a casa, m’he adonat que aquell centímetre de 
goma emprenyadora era més poderosa del que em pensa-
va: havia aconseguit fer-me un tall darrere l’orella esquer-
ra. Immediatament, com a bon tintinòleg, he pensat en 
aquella figureta de fusta d’origen Chimú i en l’aventura 
d’en Tintín i el seu estimat gos Milú per recuperar-la. 

Se m’ha acudit que el misteri d’aquest nou virus que 
ens ataca podria ser l’escenari perfecte per al desenvo-
lupament d’un nou reportatge de l’intrèpid periodista. 
Mentre els habitants d’arreu del món es queden tancats a 
casa, la parella d’agents Dupond i Dupont intenten gesti-
onar la situació. El problema és que un afirma, l’altre rei-
tera, però, ai!, canvia quatre paraules i diu el contrari, “de 
fet, jo encara diria més”, diu una cosa ben bé sense sentit. 
Paral·lelament, el professor Tornassol –dur d’orella, per 
cert!– treballa en benefici de la humanitat –o d’una part– 
per trobar una píndola curativa. Evidentment, al final de 
la història, l’astut Tintín acaba descobrint que darrere de 
tot l’entramat hi ha en Rastapopoulus, el malvat empresa-
ri que fa moure tots els fils; el reconegut antagonista que 
s’alia amb qui calgui per treure’n profit.

Què els passa, però, a tots els personatges secundaris? 
Resulta que a la Castafiore i al seu pianista els han anul-
lat tots els concerts. Ja no pot comprar joies ni trenca 
copes de cristall cada dos per tres, així que els fabricants 
es queden sense feina. El jove Xang es va fer fotògraf, 
amb els retrats que feia es guanyava quatre calerons i 
n’invertia uns quants a les festes majors. Gràcies al seu 
somriure tímid, era el rei de l’envelat. Ara, però, ni cale-
rons ni mirades de complicitat. Per sort hi ha bones notí-
cies: el capità Haddock, el vell llop de mar, ha canviat de 
vida. Tancat a casa ha deixat de cridar el mal temps, ara 
mata el temps recordant vells temps i ha arribat a la con-
clusió que no pot perdre el temps. Es deixa de “llamps i 
trons”, fa un glop de rom i es decideix a trucar a la Casta-
fiore. Li ha expressat el seu amor, ha arribat a temps. 

A les novel·les, com en la història, sempre es recorden 
els protagonistes, els que fan un titular de cada pas de la 
seva vida. No oblidem, però, la importància i la força dels 
secundaris. En Milú va salvar molts cops en Tintín. Ep! 
Vigileu també amb els venedors d’andròmines com l’Oli-
veira de Figueira, que amb la seva capacitat de convicció, 
la seva suposada predisposició a ajudar i la invitació d’un 
vi d’Oporto fa anar en Tintín per allà on vol. Destrieu la 
informació. 

Aquesta aventura que he ideat improvisadament, 
podria afegir l’anotació d’“Inspirada en fets reals”. Aquest 
divendres, 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya, 
ens han escapçat els actes. Durant molts anys he viscut el 
dia de forma festiva i reivindicativa, m’agrada participar 
i aportar la meva energia. Aquest any regna la incertesa, 
ja ho sabem; l’únic que tinc clar, de moment, és que el 
començo amb L’orella escapçada.

Salut i cuideu-vos!

En inaugurar el 2018/2019, un curs nor-
mal, deia que cada nou curs renovem 
compromisos, il·lusions i esperances i 
reprenem hàbits i rutines. El 2019/2020 
afirmava que encetar curs és com cami-
nar per paisatge conegut, que es reco-
neix alhora que es descobreix. L’inici 
d’aquest 2020/2021 no és ni normal ni 
conegut; hàbits i rutines distints, espais 
transitats que semblaran desconeguts 
i compromisos nous que requeriran 
dosis altes d’il·lusió i esperança. Tot 
serà nou essent vell. Aprofitem l’ocasió 
per mirar de nou el món. 

Tots i sempre ens mirem el món 
i entenem fets i fenòmens des d’una 
perspectiva perquè portem fortament 
arrelada una cosmovisió, la nostra 
visió del món i de l’existència. Una 
forma d’entendre i interpretar el món 
que ens ha dut a viure acceptant, amb 
consciència o sense, una cosmovisió 
gairebé hegemònica i una manera de 
viure ben poc sostenible per al conjunt 
de la humanitat. Ha arribat el moment, 
si creiem que l’educació ens fa ser el 
que som, de fer una revolució pedagò-
gica sense precedents, que ens obligui 
a mirar de nou el món, amb una mira-
da més neta, com la d’un d’infant que 
desitja viure, compartir i conèixer.

L’infant es mira el món com un tot 
del qual ell forma part indestriable. 
Coneix el món a través dels sentits i 
observa les coses i els fenòmens aten-
tament i afectuosa. Sap experimentar 
amb mètode científic: prova, assaja, 
l’encerta, s’equivoca, comprova... Però 
l’infant se situa en el món a través de la 
intervenció de l’adult, que li vol incul-
car les seves creences, valors i pensa-
ments, que li encomana la seva manera 
de viure les emocions o li contamina la 
mirada amb prejudicis i pors. 

Potser hem de fer-ho a l’inrevés: 
aprendre a viure, compartir i conèi-
xer com els infants, dotant-nos d’una 
pedagogia farcida de lliçons estreta-
ment vinculades a la vida. L’educació 
ens forma i fins ara ens ha format una 
pedagogia de les competències, pròpia 
d’una societat del treball i la produc-
ció de bens materials. I si assagem una 
pedagogia de l’existir? Si ens mirem 
de nou el món potser descobrim que 
viure és molt més que treballar. Pot-
ser veiem que compartir Gaia, la Ter-
ra, fent-ne una casa comuna dona més 
oportunitats de vida que fragmentar-
la construint fronteres fictícies. Potser 
aprenem a que ens hem de fiar més del 
coneixement rigorós que de les pròpi-
es creences. 

1 Un motorista  
de Cardedeu,  
de 47 anys, mor  
en un xoc a la C-35  
a la Batllòria

2 El cribratge  
a Granollers, les 
Franqueses i Cano-
velles es tanca  
amb 10.722 PCR

3 Els Bombers 
de la Generalitat 
rescaten un ciclista 
de  Granollers a 
Vilanova del Vallès

4 Uns 80 veïns  
de Lliçà de Vall  
projecten una coo-
perativa d’habitatge 
per a gent gran

5 Dues noies de  
la Garriga denun-
cien un assetjament 
sexual verbal quan 
tornaven de caminar

Si ens mirem de nou  
el món potser 

descobrim  
que viure és  

molt més que treballar

EL MÉS VIST DE LA SETMANA A EL9NOU.CAT

TRES UNCES D’EDUCACIÓ

Mirar de nou  
el món

Agnès Boixader 

Mestra jubilada 
aboixad1@xtec.cat
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Llegint documents passats, trobem que el papa Francesc 
va declarar el 2016 l’Any de la Misericòrdia, un contin-
gut referit a l’Església i al món. Parlava de la misericòr-
dia, que va més enllà de la justícia pròpiament dita. Un 
món just eliminaria la gran majoria de problemes de la 
humanitat actual. Però, segons la justícia, s’ha de “donar 
a cadascú segons el que li correspon”; tal fet ens porta 
a una meritocràcia religiosa o econòmica que requereix 
sistemes de compensació per a tots aquells que no acon-
segueixen fer mèrits.

Sense misericòrdia un sistema de justícia es torna cru-

el, no és vàlid per més lleis i normes que hi hagi. Si par-
lem de Déu i diem que és exclusivament just, no serveix 
perquè acaba sent implacable amb els pecadors. Aquesta 
podria ser la idea de Déu de l’Antic Testament. En el Nou 
Testament trobem Jesús, que es va envoltar de gent que 
no posseïa cap mèrit davant la societat: lladres, leprosos, 
cecs, prostitutes. Estem parlant de la societat marginal de 
l’antic Israel. A Jesús no li calien mèrits per acollir-los.

La mirada de misericòrdia és necessària –ens diu 
Francesc– perquè deixem de veure tots els marginats de 
la nostra societat com a culpables i mereixedors de la seva 
pròpia sort, i demana a l’ésser humà una acollida sense 
condicions. Per assolir aquesta mirada de misericòrdia 
–ja referint-se a l’Església–, cal una revolució de l’afecte i 
la tendresa, per mirar el món i per mirar-se a si mateixa i 
per actuar des de la compassió. I afegeixo: i en el món de 
la justícia humana actual dels estats i les nacions pensem 
que també estan cridats a la misericòrdia humana o reli-
giosa. Si parlem avui dels presos polítics, tema candent 
encara –a pesar de la Covid-19–, on queda el sentit de la 
moral i la misericòrdia; es contemplen espais que ho acu-
llin en la justícia espanyola?

Misericòrdia
Jaume Campàs i Fornols

Escriptor i historiador 
jcampas@xtec.cat

Jordi Ribó López 

Fotògraf
clic@jordiribo.com

L’orella escapçada
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Dilluns 31 d’agost de 2020

Migdia
Sortim a caminar, encara és fosc. Ha baixat molt la 
temperatura. No plou, però l’olor de pluja ho ama-
ra tot. Llegeixo al compte de Twitter del Jordi de 
Manuel, professor i escriptor, que d’aquesta olor 
se’n diu Petricor. Aquesta aroma que desprenen els 
sòls secs quan acullen la pluja al seu ventre, diuen 
els científics que està formada per més de 50 com-
postos, però mai no s’ha pogut sintetitzar. No es pot 
trobar la fórmula de les llàgrimes que s’escolen en 
silenci; de la suor que regalima exhausta dels cos-
sos; de la gebrada melangiosa que acarona la pell 
clorofil·la; de les paraules abandonades entre rode-
res i marges; dels petons i les abraçades que mai 
no s’han fet i que es perden entre les clivelles de la 
terra; dels records eixorcs que s’esvaeixen doloro-
sament cercant el camí de tornada; de les llavors no 
fecundades que voleien a la recerca d’un úter; de la 
pols dels que hi van ser i reposen amatents, espe-
rant tornar a ser; dels còdols viatgers que deixen 
empremta a cada patacada... 

Dimarts 1 de setembre de 2020

Tarda
La ignomínia no hi entén, de partits polítics, s’ar-
rapa a alguns exemplars vivents que la traslladen 
allà on ells van, com els gossos a les puces. Ahir els 
expresidents espanyols i alguns líders sindicals van 
enviar una carta de suport a Rodolfo Martín Villa a 
la jutgessa que instruirà el cas per 12 crims come-
sos durant la dictadura, quan ell ocupava la cartera 
de Governació. 

Iniciem un nou curs escolar, el curs més estrany 
que he viscut en més de 30 anys de professió. 
Comencem amb un claustre on line. I malgrat que 
els equips directius s’han deixat la pell per posar 

llum a la foscor dissenyant un bon pla d’obertura, 
encara hi ha moltes incerteses. 

A la tarda, vaig a reunió del Centre d’Estudis a 
Can Son. Tot i els migrats recursos econòmics, les 
ganes de continuar endavant amb nous projectes 
continuen il·lusionant-nos. 

Dimecres 2 de setembre de 2020

Nit
Surto a caminar, la llum del matí deixa al desco-
bert alguns núvols baixos. Fa vent i fresqueta. Avui 
també tinc claustre a les 9h. Alguns dubtes es van 
esvaint. 

La repressió contra el moviment independentista 
no s’atura. Avui i demà estan citats al jutjat ciuta-
dans que van participar en el tall de Salt i, a partir 
de divendres, alguns del tall de la Jonquera. 

Em quedo fins tard de la nit escrivint.

Dijous 3 de setembre de 2020

Nit
A cada passa la lluna plena es va difuminant una 
mica més en la claror d’un nou dia. El cel es vesteix 
de blau, mentre el sol tenyeix de rovell òxid les boi-
res que s’atreveixen a fer-li ombra.

L’escriptor i activista kenyà Ngugi wa Thiong’o, 
ha guanyat el Premi Internacional Catalunya 2019 
en reconeixement pel seu compromís social i intel-
lectual i per la seva tasca de defensa de les llengües 
minoritàries. Tot i ser un dels escriptors africans 
més reconeguts i traduïts, no he llegit mai res seu.

Ja dins del llit, continuo trastejant el mòbil, resis-
tint-me a deixar de llegir. Ensopego amb Georgi-
na, l’article del dia de l’escriptora Montse Barderi 
publicat a El Punt Avui. Parla del dol per la mort 
d’una amistat; d’una amistat entre dues dones nas-
cuda a la joventut; una amistat que resisteix a la 
intempèrie dels anys; una amistat d’aquelles on les 
converses no tenen final. I se’m fa un nus a la gola 
quan llegeixo que “de les relacions que no valen pel 
que s’ha viscut, només tenen importància per les 
ganes de futur que encara tenen” perquè puc notar 
el dolor de la seva autora a través de la nit. 

Divendres 4 de setembre de 2020

Capvespre
Aturo la caminada i fotografio uns caquis verd 
poma golden. Treuen el nas orgullosos entre fulles 
lluents color ampolla de cava. Encara els queden 
algunes setmanes per estar al punt de madurs. 
Segurament les mateixes que ens queden de coll 
per acabar de consumir l’estiu. Vull que madurin 
lents, que la polpa vagi esdevenint aquosa i dolça 
sense pressa, que bronzegi la seva pell calmosa-
ment fins que sigui d’un taronja intens tibant. Vull 
estiu encara! Enyoro la llum de l’estiu i no, no m’hi 
acostumaré mai.

Avui no vaig a escola i avanço feina d’escriure.

Dissabte 5 de setembre de 2020

Migdia
Primer assaig de teatre després de la mort del Joan. 
Un tel d’enyor i estranyesa ho cobreix tot. I les dis-
tàncies obligades entre actors no fan més que con-
solidar la fredor.

Diumenge 6 de setembre de 2020

Migdia
Matí assolellat, aprofito per llegir La noia del vio-
loncel d’en Jordi Campoy.
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Teresa Sagrera 

Escriptora
@SagreraT

DIETARI DE L’OKUPA DE L’ALTELL

Enyoro la llum de l’estiu  
i no, no m’hi acostumaré mai!

Un regal de la Covid-19 és que alguns amics sempre 
enfeinats –la feina absorbeix més del que caldria– 
et truquin per venir a veure’t, per xerrar. Consti 
que no parlem només de les desventures que 
aquesta pandèmia planteja, sinó que, els que tenim 
certa edat i hem viscut temps difícils, en recordem 
altres de viscudes de quan res era fàcil i era molt 
difícil fer menys greu: la tuberculosi, el xarampió, 
el mal de pot o aquell mal dolent que deien les iaies 
i que segurament era càncer. Parlo del temps de 
postguerra, quan aquestes malalties s’emportaven 
vells i joves sense discriminació. 

Llavors no existien els ginys d’ara: medicació, 
prevenció, comunicació per fer-ho saber a la gent 
si calia aïllar-se. Tot i que la gana –millor dit, la 
fam– era el pitjor dels mals per a una població mal-
parada, amb homes desapareguts, altres fugits per 

por que la dictadura i el general els passessin per la 
pedra sense encomanar-se a déu, només al diable. 
No s’esbrinaven els fets que alguns els imputaven: 
simplement campaven les enveges i la cobdícia. 

Amb els amics hem parlat d’activitats dutes a ter-
me, moltes de la mà, entre altres, de Carles Riera, 
que en va ser el punt vector. Continuo enyorant-lo. 
No deixis mai de guiar-nos. Si fossis amb nosaltres 
moltes coses seguirien altres camins. Sempre vas 
saber com fer-ho i a fe de món que en vas fer mol-

tes que alguns s’han adjudicat.  
Temps, doncs, que tenim per recuperar la paraula, 

massa persones són només a mercè de les maquine-
tes. La paraula, l’única eina per bastir aquest futur 
que, com el cel d’aquests darrers dies, apareix tene-
brós trencant la monotonia, el silenci, escampant 
xàfecs d’aigua arreu que, benvinguda sia, però no 
com ho fa ara fent sortir de mare els petits rierols 
no preparats per aquests batzacs. Servirà, però, per 
preservar els boscos i matolls fins ara en risc que 
qualsevol guspira o burilla d’algun despistat calés 
foc i ens deixés sense aquesta riquesa que la natura 
ens depara. Ara caldria que els representants muni-
cipals hi posessin cullerada i procuressin que els 
responsables de desbrossar aprofitessin per netejar 
i deixessin net abans no arribi el fred.

I a la Cuina de resistència d’avui, llom rostit cremat 

INGREDIENTS I PREPARACIÓ Un tros de llom sen-
cer, que caldrà amanir-lo amb pebre, sal, mostassa 
i llimona d’un dia per l’altre. L’enrossirem en una 
cassola i, després, l’apartarem. Aprofitarem aquest 
oli del llom per sofregir una ceba laminada i tres 
grans d’all. Quan agafin color, hi retornarem el 
llom i el cobrirem d’oli d’oliva i afegirem una fulla 
de llorer, safrà, curri i un raig de conyac o vermut. 
Ho deixarem a foc suau entre dues i tres hores. Dei-
xarem refredar el llom i li posarem sucre al damunt 
el cremarem amb una pala de cremar. Finalment, 
cal deixar-ho refredar i el servirem tallat molt fi. 

Retrobar  
els amics

Montserrat Ponsa Tarrés

Periodista, escriptora i activista 
social i cultural

@montserratponsa
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CUINA DE RESISTÈNCIA PER A LA NOVA NORMALITAT

Llom rostit cremat
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Aquesta setmana ha estat la festa major del meu 
poble. Sóc llinassenca. I vermella. Aquí també 
tenim dos colors, com a la capital del Vallès Orien-
tal, però no els podem escollir lliurement, depèn 
del lloc del poble on vivim. Això sí. Si pogués triar, 
també seria vermella. 

Cada any per aquestes dates els carrers s’omplen 
de banderoles i de petjades de peus vermelles i 
blaves i ens dediquem –uns amb un mocador d’un 
color, els altres amb el color rival– a fer coses tan 
curioses com estirar la corda, menjar flams, anar a 
la fira, fer guerres d’aigua o menjar paelles i allioli. 
Són d’aquelles coses que, sense pensar-ho gaire, les 
fas. Perquè formen part de tu d’alguna manera, són 
part de la teva infantesa, joventut, i sí, ara que ets 
mare, també. 

A més, per festa major, cada any, Catarsi Teatre, 
la meva entitat, que fem teatre casolà, estrenem 

la nostra producció. Així que són moltes coses en 
els mateixos dies de principis de setembre, just 
abans de la tornada a l’escola i a la normalitat ja del 
tot normal que són intenses, que formen part dels 
records i la memòria i l’emoció. 

Aquest any, però, per motius de seguretat i sani-
tat i vida, la festa major de Blaus i Vermells s’ha 
cancel·lat i només ha quedat, simbòlic, un castell 
de focs espectacular el dia 8 de setembre, el de la 
patrona. Evidentment que s’entén. I evidentment 
que preval la salut i la vida. Res a dir. És cert també, 
però, que la festa popular, la cultura de poble, de 
germanor, de rivalitat, de tradició, de festa, s’enyo-
ra, i molt. Perquè aquesta cultural i la cultura en 
general tenen una força que ens vincula a les emo-
cions, interna, feliç. 

La cultura és motor i ens transforma. Tant que, 
alguns, en fem vida. I és aquesta vida que prote-
gim també amb aturades així. Costa de pair, ens 
corglaça i ens deixa plens de contradiccions, de pre-
guntes, de ganes i de tristesa, sí. És així. Ho sé i ho 
comprenc. 

I després penso, amb esperança, que és només per 
un temps petit, per uns mesos, per un any potser, 
que no serà res; que no és res comparat amb totes 
les festes majors, tota la cultura i tota la vida que 
queda per celebrar encara. 

Així que, bona no festa major a tots els que us 
tocava celebrar-la, però no. En aquesta aturada hi 
ha l’esperança de tornar-hi, tots junts, aviat. 

LA PILARÍN

Marina Martori 

Escriptora i gestora cultural
@marina_martori
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Que la moralitat de l’operació per crear una gran, 
enorme, monstruosa entitat financera sigui dub-
tosa no vol dir que l’ús del terme no sigui adequat. 
El diccionari en recull l’accepció [“agrupació d’em-
preses per a formar una nova unitat econòmica”] 
del total de cinc que té el mot. Començant pel sen-
tit literal, “acció de fondre o de fondre’s”, perquè, 
efectivament, fusió deriva d’aquest verb que ja per 
als llatins tenia el mateix significat.

Es tracta d’una família força nombrosa: ni més 
ni menys que 85 derivats –que a hores d’ara, amb 
els neologismes més recents, no m’estranyaria que 
arribessin al centenar–. I per agafar només els que 
porten incorporat fusió, en tenim un bon grapa-
det: difusió, confusió, efusió, infusió, transfusió, 
afusió, perfusió, profusió, subfusió. Com si de dues 
branques irreconciliables es tractés, fixeu-vos que 
els cinc primers són mots d’una certa quotidiani-
tat, que segurament tots sabríem definir, mentre 

que els altres quatre són tècnics i amb prou feines 
ens aventuraríem a dir a quin vocabulari específic 
pertanyen (no he inclòs els compostos per no afei-
xugar la llista: termodifusió, autodifusió, etc.).

Actualment, quan sentim el mot que ens ocu-

pa, segurament pensem en coses com aquesta 
unió entre dos gegants de la banca, però si feu un 
esforç de memòria segurament recordareu que 
el terme va tenir una fase de glòria deu fer cap a 
una trentena d’anys, quan es va posar de moda la 
música anomenada de fusió. Que també se n’hau-
ria pogut dir de barreja o de poti-poti, perquè es 
tractava precisament de barrejar estils o gèneres, 
però ja se sap que això de les etiquetes és un camp 
molt volàtil –segurament menys deliberat i més 
atzarós que no ens pensem.

Ara bé, tal com passa gairebé sempre, els ele-
ments interessants de la família solen estar una 
mica amagats. En aquesta n’hi tenim uns quants. 
Per exemple el simpàtic –i mai gaire clar de pro-
núncia– fondant, un manlleu del francès que ni 
tan sols hem adaptat i que ara viu un reviscola-
ment a les cartes de postres, mentre que, ironies 
del destí, el seu cosí germà fondue –que tanmateix 
prové del francès de Suïssa– ja fa estona que ago-
nitza.

No menys curiós és fonedís, però no pas per la 
manera com s’ha format –és el mateix sufix que 
a corredís, movedís o esmunyedís– sinó perquè es 
tracta d’un mot d’ús exclusivament escrit. No for-
ma part de la llengua oral però en canvi a escrip-
tors i periodistes els encanta –és molt freqüent 
a la novel·la negra–; forma part del que podríem 
anomenar vocabulari literari, que és segurament 
més abundós que no diríem.

(Macro)fusió (I)

RODA EL MÓN I TORNA EL MOT

Pau Vidal 

Filòleg i escriptor
@pauetvidal
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Bona ‘no’ festa major!
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“La realitat transformada”
Granollers La sisena planta de l’Hospital 
General de Granollers (HGG) ha viscut 
dies intensos des de l’inici de la pandè-
mia al març. A sanitaris i malalts els ha 
tocat un malson per un virus invisible 
que ha fet perdre la vida a més de mig 
miler de persones al Vallès Oriental fins 
ara. D’aquells moments tan terribles 
sorgeix aquesta imatge de la cardede-
uenca MARÍA ÁNGELES MATITO, àlies 
Delfhica, auxiliar d’infermeria a la sisena 
planta de l’HGG i apassionada de la foto-
grafia. Es titula Papallona, vida i mort. 
Segons l’autora, “la papallona representa 
una gran transformació en el seu procés 
d’eruga a insecte. És així com la vida pot 
arribar a transformar-nos. En aquest 
procés que estem vivint tothom –i amb 
molta càrrega sobretot per a nosaltres, 

els professionals de la salut– hem hagut 
de canviar la nostra manera de treballar, 
disfressar-nos i aprendre noves rutines”. 
María Ángeles Matito, de 45 anys i que 
en fa 25 que treballa a l’HGG, ha anat 
retratant la seva companya Marta Segura 
amb els equips de protecció individual 
(EPI) i, gràcies al Photoshop, l’ha conver-
tit en personatges de ficció. La sanitària i 
fotògrafa explica que “els nostres EPI ens 
han servit per donar un toc d’imaginació 
a una realitat. En aquest cas, una mostra 
que representa la vida per la qual lluitem 
i la mort dels que han marxat”. Aquesta i 
altres instantànies han format part de la 
exposició “La realitat transformada”, que 
s’ha pogut veure aquests dies al passadís 
que connecta la zona de consultes exter-
nes de l’HGG amb hospitalització. 
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OPINIONOU9EL

L’Onze de Setembre d’enguany coincideix amb el 
reconeixement de Catalunya al poeta Josep Carner, 
en el 50è aniversari de la seva mort, el 4 de juny 
del 1970, durant el seu exili forçat a Brussel·les. El 
seu poema 1714 em cau a les mans durant aquests 
primers dies nus de setembre, a tocar d’una Dia-
da incerta: “[...] Cau la ciutat, el fratricidi petja / un 
vell destí mentre que el nou ja ve. / La boira fuig 
pel foradat carrer / com una glassa dolorosa i lletja. 
/ Sinistre sona, travessant les places, / el martelleig 
d’unes feixugues passes. / El vent s’en du les cen-
dres de les lleis. / Homes callats, coberts de sang 
i sutge, / alcen l’esguard impenitent, que jutja: / 
poble vençut que sobreviu als Reis.”

Les paraules conviden al combat i a la perseveran-
ça. Em fan pensar que, tot i la derrota, cal aixecar-se 
i continuar, sobreviure i àdhuc no oblidar. Escrites 
el 1914, poden traspassar tot aquest segle i ser avui 
molt vigents. Parlen de Catalunya, de la dominació 
borbònica, enraonen del dret dels pobles a dibuixar 
el seu futur.

Des de l’any 1976 que podem tornar a comme-
morar la Diada de l’Onze de Setembre és repetitiu 
el dilema sobre si aquesta celebració ha de ser fes-
tiva o bé ha de prioritzar la vessant reivindicativa. 
Diverses són les maneres d’enfocar-ho, i la majoria 
coincideixen que potser cal que siguin totes dues 
alhora: celebrar el que hem recuperat i, alhora, 
reclamar tot el que encara ens falta per aconse-

guir. Totes les vessants són respectables: des de qui 
vol Catalunya com una regió més d’Espanya fins a 
qui la vol plenament independent. Hi ha una cosa, 

però, a banda de sigui quin sigui l’ideari polític de 
cadascú, a la qual cap demòcrata pot renunciar. I 
aquesta és la llibertat. 

Perquè sense llibertat no hi ha democràcia. Sense 
llibertat, no hi ha justícia. Sense llibertat, la condi-
ció humana es deteriora, s’empetiteix i es degrada. 
El progrés tecnològic, sanitari i econòmic del darrer 
segle –o el progrés en les llibertats individuals– no 
són suficients per construir una democràcia plena. 
És necessari comptar amb la llibertat col·lectiva per 
dibuixar el futur dels pobles i acceptar-ne el resul-
tat del camí acordat. I és aquest sentit el que crec 
que l’Onze de Setembre reivindica any rere any 
amb esperança i permanència, a banda de remem-
brar la darrera defensa de Barcelona. 

Enguany, però, cal donar a la Diada una mirada 
diferent. Els pobles, talment com pot passar amb 
les persones mancades de llibertat, poden defallir, 
per cansament i desencís. Els pobles poden claudi-
car. Aquest és ara el nostre perill més proper i el 
nostre gran repte: no defallir, no caure en el desà-
nim, no pensar que no hi ha res a fer i consolar-nos 
a acceptar l’actualitat. Cal recordar i reivindicar 
des dels balcons, des de les pàgines dels diaris, des 
dels nostres domicilis, des del cor i des del nostre 
pensament, el repte decidit entre tots en aquell 
referèndum del Primer d’Octubre. I construir-hi 
fonaments sòlids, arrels immutables, enfront el 
desànim i les generacions futures. 

No ens hem de resignar a viure en una democrà-
cia incompleta o en una llibertat empresonada. No 
hem de caure en ordinàries baralles polítiques de 
formacions desballestades per la tramuntana del 
procés. Ni avui ni demà ni mai. Seguir, sí, celebrant 
la Diada de l’Onze de Setembre –com a acte com-
memoratiu d’aquells fets de 1714–; sense deixar, 
però, de treballar per arribar a l’objectiu principal: 
el d’una llibertat col·lectiva plena. Avui és possible, 
si s’exerceix la voluntat expressada a les urnes en 
aquell Primer d’Octubre del 2017.

En això rau la llibertat. La coherència. La trans-
versalitat. El progrés col·lectiu i la Diada.

Descobrint el capital de terra endins

Aquesta setmana

visitem el Collsacabra.

Descobrim uns paisatges

únics, des dels cingles de

Tavertet, i uns pobles de 

postal amb personalitat 

pròpia.

dissabte, 19 de setembre
21.00h

redifusió
diumenge, 20
23.00
dilluns, 21
17.30

Amb el suport deCoproducció de

divendres, 18 de setembre
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Mònica Ribell i Bachs 
Metge 
Granollers per la Independència 
– Primàries Catalunya 

@monicaribell

L’Onze  
de Setembre

Cal recordar i reivindicar 
des dels balcons, des del cor 
i des del nostre pensament, 

el repte decidit entre tots en 
aquell referèndum de l’1-O
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A TÍTOL INTRODUCTORI

Fins l’any 1785 la monarquia hispànica no va 
tenir bandera. Va ser durant el regnat de Carles 
III que se’n va crear una, semblant a la rojigualda, 
que tenia bona visibilitat al mar i només s’iden-
tificava amb l’armada. Fins al 1860, al segle XIX, 
no va consolidar-se com a bandera espanyola. En 
canvi, de la nostra senyera amb els quatre pals, ja 
se’n té constància el 1150 en un segell de Ramon 
Berenguer IV. Al segle XIII, Jaume I la prengué 
com a bandera reial. La història és història.

El darrer rei de la casa d’Àustria, Carles II 
d’Habsburg, va morir sense descendència i va 
deixar en el seu testament com a hereu el seu 
nebot-net, el príncep francès Felip de Borbó, que 
seria proclamat rei el 1700 amb el nom de Felip V. 
Com que bona part dels països europeus estaven 
en contra d’aquest nomenament, el 1702, la Gran 
Bretanya, els Països Baixos, Portugal i l’Imperi Aus-
tríac –l’anomenada Gran Aliança– van declarar la 
guerra a França i a Espanya, i van donar suport al 
candidat austríac, l’arxiduc Carles d’Habsburg, bes-
net de Felip III de Castella. Aquest enfrontament 
va originar l’anomenada Guerra de Successió. 

En general, el Regne de Castella es va mostrar 
fidel al nou monarca borbònic. En canvi, una part 
dels territoris de la Corona d’Aragó, bàsicament 
Catalunya i València, va donar suport al candidat 
austríac com a rebuig a la política centralitzadora 
i unitària que representaven els Borbons. Les ins-
titucions representatives de la societat catalana de 
l’Antic Règim, bàsicament la Generalitat, així com 
la majoria de classes populars, van donar suport al 
candidat austríac que va ser proclamat rei a Viena 
l’any 1703.

La història, però, dona moltes voltes. L’arxiduc 
Carles va heretar el tron austríac i els anglesos van 
considerar que el poder dels Habsburg esdevenia 
excessiu i podria dominar Europa. Això va fer que 
Anglaterra i Holanda volguessin acabar la guerra i 
van proposar fer un tractat de pau, que resultari-
en ser els tristament famosos Tractats d’Utrecht 
i Rastatt de 1913 i 1914. A Utrecht, Anglaterra, 
Holanda, Portugal, Savoia i Prússia van reconèixer 
Felip V com a rei d’Espanya. A canvi, Menorca i 
Gibraltar van passar a domini britànic juntament 
amb altres privilegis comercials a l’Amèrica espa-
nyola. A Rastatt es va signar la pau amb l’empera-
dor Carles VI, l’antic arxiduc Carles, que va rebre 
Nàpols, Sardenya, el Milanesat i Flandes com a 
compensació per haver-se retirat de la lluita que 
encara es mantenia entre Felip V i les institucions 
catalanes. La traïdoria estava a l’ordre del dia.

Hi ha un personatge gris no tan conegut per 
tothom. Es tracta del mariscal austríac i virrei de 
Barcelona, Guido von Starhemberg, que va fugir 
d’incògnit el 9 de juliol de 1913. Va mostrar, 
durant el seu breu virregnat –com ara seria el sub-
delegat o subdelegada del Gobierno a Catalunya– 
una clara desafecció amb les institucions cata-
lanes. Aquest tipus, el 22 de juny de 1713, va 
signar d’amagat les condicions de l’evacuació de 
Catalunya pactades amb el borbònics. Les ordres 
venien de Madrid i es tractava de mantenir el país 
en calma, convèncer els catalans d’acceptar Felip 
V i organitzar la sortida de milers de soldats impe-
rials escampats arreu del país. Mentrestant, però, 
la Diputació del General va convocar una Junta 
General de Braços el dia 30 d’aquell mateix mes. 
Es tractava de reunir tots els representants de les 
Corts Generals que fossin a Barcelona. Calia deci-
dir, preveient la marxa dels austríacs, si se sotme-

tien al Borbó o si prosseguien la guerra en solitari, 
com així es va acordar.

La lluita va continuar i els catalans duien les 
de guanyar. Davant d’aquest panorama, el Borbó 
Felip V va demanar ajut al seu parent francès, Lluís 
XIV. Aquest, que tenia a Felip V per un inútil, li va 
enviar milers de soldats amb 40.000 bombes que, 
a finals d’agost del 1714, van ser llançades contra 
Barcelona. Els barcelonins i les seves institucions es 
van defensar heroicament. Recordem que la Coro-
nela estava formada per batallons dels gremis de 
la ciutat, entre els quals hi havia el dels Llibreters. 
Barcelona va caure l’11 de setembre d’aquell any 

i la revenja de l’enemic Borbó va ser llarga i cruel. 
Encara dura. Evidentment, Felip V no va complir 
cap de les promeses acordades en la rendició amb 
els representants catalans. Tampoc no va ser la dar-
rera vegada.

ELS DECRETS  DE NOVA PLANTA

El títol d’aquest aquest article parla de decrets de 
Nova Planta, no del Decret. La raó és perquè abans 
del que va afectar el Principat se n’havien aplicat 
a València el 1707, a Aragó, el 1711 i a Mallorca, el 
1715. Tots per obra i gràcia del Borbó de torn, Felip 
V. Aquest el va decretar a Catalunya el 16 de gener 
de 1716, pel qual la Reial Audiència de Catalunya 
assumia el model castellà i passava a ser presidida 
pel capità general, erigit com a màxima autoritat 
civil i militar al Principat. La Nova Planta estava en 
sintonia amb el Tractat d’Utrecht i amb el que s’ha-
via decretat el 29 de juny de 1707 tant a Aragó com 
a València després de la desfeta d’Almansa. Per 
aquest motiu diem que tot va començar a Almansa. 
Paraules d’aquell Borbó: “[...] es mi deseo de reducir 
todos mis Reinos de España a la uniformidad de unas 
mismas leyes, usos, costumbres y tribunales, gober-
nándose igualmente todos por las leyes de Castilla.” 
També sona, oi?

Les mesures que preveia la Nova Planta eren de 
diferents aspectes, però sempre amb la mateixa 
intenció: sotmetre Catalunya, els seus ciutadans, 
la seva llengua i els seus costums a imatge dels de 
Castella, i per la força bruta de les armes o de la 
justícia. Una d’aquestes, imitada ara pel dèficit fis-
cal, va ser l’enduriment d’un impost ja vigent, que, 
al Principat, va passar a denominar-se cadastre, 
derivat del castellà, catastro o catástrofe. La càr-
rega fiscal dels catalans es va multiplicar per vuit, 
cosa que va provocar tals protestes que, al segon 
any, van haver d’abaixar la quota, però que continu-
ava sent escandalosa. L’autor contemporani Rafael 
Dalmau, en el seu llibre Misèria poder i corrupció 
(1714-1808), diu: “Segons tota la documentació 
consultada, aquesta misèria indescriptible era pro-
vocada de manera directa per a l’espoli fiscal impo-
sat als catalans.” 

On es va aplicar més el nou règim borbònic va ser 
en l’àmbit de la justícia. La Reial Audiència es divi-
dia en dues sales, la civil i la criminal, amb un total 
de 16 jutges –sí, d’aquí ve– al capdavant de la qual 
hi havia el regent, últim responsable de la justícia. 
En aquest camp hi va haver molt col·laboracionisme 
dels botiflers, com tota la vida. Naturalment, 
es va prohibir el català en totes les institucions i 
en públic. Es van tancar els Estudis Generals de 
Barcelona, Lleida, Tarragona, Tortosa, Girona, Vic 
i Solsona, que s’havien convertit en focus de resis-
tència contra Felip V. Aquest rei, l’11 de maig de 
1717, va decretar la construcció de la Universitat 
de Cervera, on només s’usava el castellà i on s’im-
primien tots els llibres de text de Catalunya en la 
llegua imposada. El militar encarregat d’aplicar 
el Decret de Nova Planta va ser el superintendent 
nomenat per Felip V, José Patiño. Val a dir que, a 
començaments del segle XIX, Napoleó, convençut 
de la feblesa, corrupció i incapacitat de la monar-
quia borbònica, va decidir envair Espanya.

Després de Napoleó van venir més Borbons, més 
dictadors, el Borbó del 3 d’octubre de 2017, l’apli-
cació de l’article 155, l’empresonament de polítics 
catalans –o sigui presos polítics–, la persecució 
política, policial i judicial de l’independentisme 
català sota la monarquia d’aquest que només porta 
un palet més que Felip V. Com tota la seva dinastia, 
té qui li fa la feina més bruta.

Aquest 11 de setembre de 2020, no podrem sor-
tir massivament al carrer –tothom sap per què– per 
demostrar que ni oblidem ni desistim del nostre 
afany de ser catalans lliures i pròspers amb un estat 
propi, la República Catalana. Però, els cors bateguen.
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Del 1700 als decrets de Nova Planta;  
del 155 a l’Onze de Setembre de 2020

Josep M. Boixareu 

Editor i escriptor
jmboixareu34@gmail.com

En aquest ordre, el rei Felip V d’Espanya, el militar austríac 
Guido Starhemberg i el secretari d’Estat José Patiño Rosales
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“Invertirem primer en educació, segon en 
educació, tercer en educació. Un poble educat té 
les millors opcions en la vida i és molt difícil que 

l’enganyin els corruptes i mentiders”  
Pepe Mujica

Així començàvem la reflexió sobre educació l’abril 
del 2020 en aquest mateix diari on volíem compar-
tir quines eren per a nosaltres les problemàtiques 
vinculades al món de l’educació i com s’havien 
d’entomar en situacions d’emergència com la que 
iniciàvem en aquells moments. I, malauradament, 
n’hem de tornar a parlar, ja que molts dels reptes 
que plantejàvem continuen vigents: infrafinança-
ment de l’educació, segregació escolar molt signi-
ficativa, bretxa digital i socioeconòmica, poca pre-
sència dels espais educatius i culturals de ciutat...

Desgraciadament, no hem aprofitat la crisi de la 
Covid per replantejar-nos l’educació des d’aquesta 
perspectiva més àmplia... Vaja, que les administra-
cions no han fet la feina i, per tant, ni Granollers 
–ciutat educadora– ni tornada a l’escola en condici-
ons òptimes. 

En l’àmbit municipal, poca feina excepte el reforç 
dels casals d’estiu... Molt poca activitat dels equi-
paments, poc suport als centres educatius –per 
exemples, per fer obres d’adaptació...– i manca d’ei-
nes d’intervenció. Com es pot entendre que encara 
els nostres infants no puguin gaudir de les biblio-
teques si no és per retornar préstecs? Com es pot 
entendre que no hi hagi hagut un increment de 
l’espai públic per al gaudi dels més joves? 

I la tornada a l’escola està sent un caos... No hi ha 
prou seguretat pel que fa a les distàncies, l’ocupa-
ció d’espais o les mesures de seguretat... La majoria 
de centres, a pocs dies de l’inici de curs, no tenen 

el reforç de professorat ni material de seguretat, 
i les ràtios que proclama el Departament d’Educa-
ció només se les creu ell... Hi haurà classes de 30 
alumnes a l’ESO i 37 a Batxillerat, i en espais que 
no garantiran la distància de seguretat.

Malgrat això, ben segur que les i els professionals 
donaran la cara. Tenim clar que ara mateix és molt 
important retornar a l’escola, però cal fer-ho en les 
condicions òptimes. De fet, el govern encara no 
arriba a finançar l’educació tal com diu la llei que 
s’ha de fer. Però hi serem per garantir les cures de 
les persones, perquè l’epidèmia (la Covid, la pobre-
sa, la desigualtat...) ha afectat molt més els nostres 
infants i joves i ens cal que malgrat les polítiques 
del govern i la classe política una resposta que els i 
les professionals (mestres, orientadores, educado-
res socials…) ja van liderar a l’inici de la pandèmia. 

Esperem que es passi de la por a l’esperança, que 
puguem generar alternatives per garantir un futur 
millor per als nostres petits, on la cura estigui per 
sobre del currículum, on l’escola més que un pàr-
quing i una fàbrica sigui entesa com a espai de soci-
alització i aprenentatge. En tot això, ja hem vist que 
no podem comptar gaire amb les administracions... 
En canvi, l’aliança de la comunitat amb els i les pro-
fessionals és fonamental i funcionarà a partir de la 
confiança i del treball conjunt. 

Malgrat massa reptes i poques eines, allà serem. 
Enfortim el treball comunitari!
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Josep Sánchez 
Mejias 
Eduard Navarro  
i Domènech

Crida per Granollers-CUP

Amb el cor i amb el cap,  
per una educació que cuidi joves i infants

Els Amics de l’11 i la Diada
Si fem memòria del que passava fa uns anys el dia 
11 de setembre, fàcilment arribarem a la conclusió 
que no era un dia gens destacat. Hom aprofitava 
que era festiu per fer la darrera escapada a la platja 
o a la muntanya. Certament, hi havia algun acte ins-
titucional i concentracions –en aquells moments, 
força minoritàries– de caràcter reivindicatiu i inde-
pendentista. Però per a la majoria era més un dia 
no laborable que un dia festiu. D’aquesta constata-
ció neix els Amics de l’11, un grup de ciutadans que 
impulsem una activitat festiva a la Porxada el dia 
anterior a la Diada, de la mateixa manera que cele-
brem la vigília de Sant Joan i Nadal. La pretensió 
és simple: fer de la Diada la jornada que celebra la 
festa del nostre poble. Així, al llarg de 20 anys hem 
organitzat actuacions musicals, ball tradicional i 
participatiu, i el “Pa amb tomàquet de la Diada”, 
un àpat popular que, passada la festa major amb el 
trepidant seguit d’actes i amb el retorn a la norma-
litat, representa un retrobament tranquil amb una 
bona colla d’amics, coneguts i companys.

El 2020, però, la situació del país és la que és. I 
tant que tenim ganes de celebrar! I tant que tenim 
ganes de trobar-nos amb els nostres amics, com-
panys i coneguts! Fa massa dies que no ho podem 
fer. És clar que ens sentim orgullosos i orgulloses 
de ser membres d’aquest país. Però, és el millor 
moment per fer-ho? Som un país inquiet i proac-
tiu, amb ganes d’organitzar actes i de participar-hi, 
de sortir i trobar-nos al carrer i les places..., però 
ens diuen els que en saben (metges, epidemiòlegs 
i experts en salut comunitària) que és millor que 
ens quedem a casa i evitem els desplaçaments no 
imprescindibles, per no facilitar la propagació de 
la Covid-19. Els Amics de l’11 pensem que el millor 
servei que podem fer és quedar-nos a casa i reser-
var les ànsies de retrobament per més endavant, 
quan ho puguem fer amb la seguretat.

Per això aquest any no us convidem al “Pa amb 
tomàquet de la Diada”. No farem cap sopar a la 
Porxada ni cap actuació. Però us demanem que no 
deixeu de celebrar la Diada a casa, amb els vostres. 

Obriu una ampolla de cava o de suc de poma, com-
partiu un tortell o un bon grapat de figues. I fem 
de l’Onze de Setembre una festa. 

Bona Diada a tothom!

Carles Majuan i Jordi Vila, en nom d’Amics de l’11
Granollers

Tests a tots els mestres
Estem apunt de començar el curs escolar i estem 
d’acord que és necessari recuperar la normalitat i 
que l’escola sigui presencial. Només circumstàncies 
complicades ho haurien d’impedir i que esperem 
que no es donin, els pares i els nens necessiten tots 
que imperi la normalitat. És clau per al bon funcio-
nament i l’inici del curs que abans del 14 de setem-
bre a tots els mestres se’ls faci la prova de la Covid 
19 perquè, si un mestre té la Covid, pot encomanar-
la, com a mínim, a tots els alumnes de la seva classe 
i això incrementa molt el risc. No entenc per què 
fins a data d’avui el Departament d’Ensenyament 
i el de Sanitat no apliquen el que hauria de ser la 
mesura prèvia per excel·lència al inici del curs: pro-
ves de la Covid 19 a tots els mestres. A què espereu, 
ja no tenim marge, cal fer aquests test, pel que aca-
bem de dir i sobretot per generar confiança.

Rosa Martí Conill
Parets del Vallès

La por et mana?
La pandèmia, la por del contagi, la incertesa de com 
serà el món, la preocupació de la tornada a les aules 
i de com seran les relacions socials després del llarg 
confinament s’amunteguen en les ments de pares, 
mares, mestres i professors. No podem tenir-ho tot 
sota control, aquesta lliçó crec que l’hem après tots 
amb la Covid-19, però podem actuar davant el que 
sí que se’ns permet i davant el que sí que se’ns ofe-
reix, i triar quin camí seguirem a partir d’ara, el de 

la proactivitat o el de la por i la queixa.
La naturalesa, el respirar i aprendre junts està al 

nostre abast i són la millor recepta anti-Covid, com 
han demostrat els casals i les colònies d’estiu, i una 
opció per compensar el confinament dels infants. 
La socialització perduda es pot accelerar en les con-
vivències, la gestió del temor es pot entrenar amb 
activitats d’educació emocional, i tornar a riure, cri-
dar i córrer un objectiu per aconseguir junts i com 
a equip; família i escola. Però per fer tot això hau-
rem de ser valents. Deia Gandhi que “la por mana”. 
Que això, companys educadors, pares i mares, no 
ens passi a nosaltres perquè la por és contagiosa, 
ens paralitza i ens converteix en desconfiats i sus-
ceptibles. I ara més que mai hem de contrarestar-
ho o la convivència serà dramàtica aquest curs.

Centrem-nos en el que sí que es pot fer, deixem 
de mirar el que de moment no... i per una vegada 
siguem els adults exemple d’optimisme, il·lusió, 
valentia i fortalesa. És ara quan podem ensenyar-ho 
als nostres fills i alumnes... Ho aprofitarem?

Cristina Gutiérrez Lestón
Santa Maria de Palautordera

L’individualisme al futbol
Soc admiradora de Leo Messi pel seu innegable 
talent futbolístic, però crec que el futbol és molt 
més que ell. De fet, em sembla que la idolatria cap 
a Messi és excessiva. Convindria no oblidar que 
forma part d’un col·lectiu, i que la seva grandesa ha 
d’estar al servei d’aquest col·lectiu. Les individuali-
tats al futbol sempre tenen data de caducitat men-
tre que el que és col·lectiu perdura en el temps. Un 
projecte esportiu mai no ha de sostenir-se en un sol 
jugador, per molt Messi que sigui, sinó en una bona 
planificació que construeix un equip competitiu en 
el qual les individualitats estan al seu servei . Mai 
al revés.

Anna Maria Muntada Batlle
Granollers

BÚSTIA
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Aspecte de les instal·lacions de Grifols al polígon industrial Llevant de Parets

Grifols completa 
l’adquisició de l’americana 
Alkahest per 123 milions

Parets del Vallès

EL 9 NOU

El grup Grifols completarà 
la compra de la firma nord-
americana Alkahest per un 
preu de 123 milions d’euros. 
L’operació, que es materia-
litzarà a principi de 2021 un 
cop hagi superat les aprovaci-
ons de les autoritats de com-
petència, permetrà potenciar 
la recerca i desenvolupament 
de teràpies per a malalties 
relacionades amb l’enve-
lliment, segons informa la 
companyia vallesana. Grifols 
ja controlava el 45% d’aques-

ta empresa en una operació 
formalitzada el 2015.

Alkahest, amb seu a Sili-
con Valley, es va fundar per 
investigar l’ús terapèutic de 
les proteïnes plasmàtiques 
en malalties relacionades 
amb l’envelliment. Actual-
ment, té assajos clínics en 
fase dos de productes per a 
trastorns neurodegeneratius, 
deteriorament cognitiu, 
malalties neuromusculars i 
oftàlmiques. Són recerques 
que tenen perspectives de 
fabricació industrial a través 
de les plantes de producció 
de Grifols.

La botiga 
‘on line’ de 
Consum arriba 
a 15 pobles del 
Vallès Oriental

Granollers

EL 9 NOU

L’expansió de la botiga on 
line de la cadena de distri-
bució valenciana Consum 
ha arribat al Vallès Orien-
tal. Des d’aquesta setmana, 
15 poblacions del Vallès 
Oriental disposen d’aquest 
servei. La cooperativa de 
consum apunta que aquesta 
ampliació del servei en línia 
arribarà a 275.000 clients 
potencials a les poblaci-
ons de Granollers, Mollet, 
Martorelles, Montornès, 
Montmeló, Parets, Lliçà 
de Vall, les Franqueses, 
Cardedeu, la Garriga, l’Amet-
lla, Santa Eulàlia, Canovelles, 
la Roca i Lliçà d’Amunt.

Consum ha estès la seva 
botiga on line a Catalunya 
des que, el novembre de 
2018, va obrir aquest servei 
a Barcelona capital. Actual-
ment, és present en unes 40 
poblacions de la demarcació 
de Barcelona i 20 més a la de 
Tarragona. El maig d’aquest 
any, es va estendre en pobla-
cions del Vallès Occidental, 
com Terrassa, Sabadell i Sant 
Cugat, i del Barcelonès, on 
ja cobreix tota la comarca. 
Arreu del país és present en 
130 poblacions al País Valen-
cià, Catalunya i a la província 
d’Almeria.

A la botiga en línia de Con-
sum, hi ha disponibles més 
de 9.000 articles, inclosos els 
frescos. Per garantir el millor 
servei la comanda en línia es 
prepara als mateixos super-
mercats i els clients poden 
accedir a les promocions.
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Recanvis Gaudí va traslladar la seu i el principal punt de distribució a unes instal·lacions de Lliçà de Vall el 2017

Recanvis Gaudí amplia activitat amb 
una divisió de vehicles industrials

Lliçà de Vall

Joan Carles Arredondo

Recanvis Gaudí fa un pas 
més en el procés d’expansió 
amb un nou departament 
dedicat al vehicle industrial. 
Els canvis que s’estan pro-
duint en el sector han obert 
noves oportunitats que la 
firma, amb seu a Lliçà de 
Vall, ha començat a explorar 
amb la incorporació d’un 
nou equip especialitzat que 
formen dos comercials i dues 
persones d’atenció al client, 
segons ha explicat el direc-
tor de desenvolupament de 
negoci, Daniel Tejada.

“És un segment de mercat 
diferent de la línia que tenim 
normalment, i això requereix 

un coneixement aprofundit”, 
explica Tejada. La disponibi-
litat d’espais a Lliçà de Vall, 
on la firma es va establir 
l’any 2017, propicia aquest 
augment de l’activitat sense 
alterar els plans de creixe-
ment que ja estaven progra-
mats. “Ens definim pel ser-
vei, per disposar de les peces 
que calen i ho continuarem 
fent”, explica Tejada.

El sector dels recanvis té 
aquest mes de setembre alte-
racions amb la confirmació 
del concurs de creditors d’un 
dels principals operadors a 
Catalunya (l’empordanesa 
Establiments Coll, que fins 
ara disposava també d’un 
punt de venda al polígon del 
Ramassar, a Granollers). Això 

comportarà un reposiciona-
ment dels operadors actuals. 
Recanvis Gaudí ja havia 
mogut peça abans d’aquest 
canvi d’escenari amb l’ampli-
ació d’activitat cap al vehicle 
industrial. “Aquesta serà una 
aposta forta per a nosaltres. 
Disposem de les eines i els 
mitjans i estem convençuts 
que és una oportunitat. De 
moment, considerem que 
està funcionant bé”, admet 
Tejada.

Tot i que es tracta de 
canals de clients diferents, 
l’operativa per a l’empresa és 
similar. “La compra de pro-
ducte, l’emmagatzematge i la 
distribució, com a operativa, 
no és diferent, però sí que cal 
un coneixement específic del 

mercat, perquè el client final 
és diferent. Per això dispo-
sem d’un equip per a aquest 
segment”, aclareix Tejada.

En paral·lel, l’empresa 
manté els plans d’expansió 
de l’activitat tradicional en 
el camp dels turismes. En els 
propers mesos obrirà un nou 
punt de venda a la demar-
cació de Girona, en la qual 
no descarta implantar-s’hi 
amb un segon establiment. 
L’obertura ja confirmada ele-
varia fins a 17 les delegaci-
ons pròpies o amb participa-
ció destacada. A més, disposa 
de 10 centres de venda en 
règim de franquícia. 

LÍNIA ASCENDENT,  
TOT I LA PANDÈMIA

L’empresa ja havia augmen-
tat l’activitat amb la incorpo-
ració al grup de l’activitat de  
l’empresa Autorecanvis Joan 
de Granollers i un establi-
ment de venda a Barcelona. 
El grup, que ja ha arribat als 
250 treballadors entre els 
serveis centrals de Lliçà de 
Vall i les diferents botigues 
pròpies, evoluciona a l’alça 
en vendes, tot i el parèntesi 
que va suposar el període de 
confinament a causa de la 
pandèmia. “Hi va haver una 
aturada, però el mercat ha 
reprès, probablement perquè 
hi havia moltes revisions 
pendents”, explica Tejada. 
En aquest sentit, a més del 
creixement de plantilla, l’em-
presa també preveu guanyar 
facturació aquest any. “Fa 
uns mesos que estem per 
sobre en vendes”, apunta.

L’empresa de Lliçà de Vall espera superar les vendes de l’any passat, tot i la crisi sanitària
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Les Franqueses del Vallès

EL 9 NOU

Gairebé de manera improvi-
sada i a contrarellotge Glòria 
Muñoz i Xavier Serra, de 
Corró d’Avall, han desen-
volupat una idea per a un 
retorn més segur a l’escola. 
Les mesures de protecció 
(mascareta, higiene de 
mans) seran una constant 
aquest curs, i és important 
disposar de materials que en 
facilitin l’ús i el transport. 
Aquest és el punt de partida 
d’<alcoleseguros.com>, una 
botiga on line que opera des 
de les Franqueses i que ofe-
reix uns kits per transportar 
aquests materials. Inclouen, 
dins d’un estoig, un porta-
mascaretes, mascaretes, una 
ampolla per al gel hidroal-
cohòlic, una petita tovallola 
i unes làmines de paper que 
es converteixen en sabó. A 
la botiga on line també es 
venen els recanvis.

El projecte és recent, s’ha 
desenvolupat durant l’últim 
mes i la plataforma de venda 
per internet ha estat enlles-
tida aquesta setmana. Molts 
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Glòria Muñoz, amb els seus fills, que mostren l’estoig que conté els productes de protecció

dels materials provenen dels 
contactes de familiars que 
operen en sectors com els 
productes publicitaris. La 
resposta, en el temps breu 
de funcionament de la ini-
ciativa, ha estat molt bona. 
“Ha funcionat el boca-orella, 
a través de grups de What-
sapp. Clarament, n’hi havia 

necessitat”, explica Glòria 
Muñoz. Els kits estan tenint 
bona acollida en poblacions 
de l’entorn, com Granollers o 
Canovelles, però també més 
enllà, i ja han atès comandes 
a Astúries i a les Balears. “Si 
les comandes són a prop, les 
atenem nosaltres mateixos”, 
explica. 

Tot i que el nom de la boti-
ga en línia pugui fer pensar 
que són productes només 
per a l’horari escolar, Muñoz 
aclareix que “es poden fer 
servir tot el dia”. A la web 
també hi ha tutorials sobre 
l’ús dels productes. Ara, tam-
bé estan treballant en un kit 
dirigit als adults.

Tecnomatrix 
estrena novetats 
en el programa 
de gestió de  
la producció

Lliçà de Vall

EL 9 NOU

Kapture Intelligence, inte-
grant del grup Tecnomatrix, 
amplia les funcionalitats 
del seu programa de control 
de la producció a les plan-
tes industrials. La firma ha 
ampliat les prestacions del 
seu programa d’aplicació a la 
indústria 4.0, amb una eina 
que permet fer un seguiment 
de tot el procés de producte. 
Amb la gestió d’aquesta eina 
es poden detectar problemes 
en l’activitat productiva a la 
fàbrica, des de la recepció de 
materials fins als controls de 
qualitat. Tots aquests pro-
cessos queden recollits en el 
programa informàtic, sense 
necessitat de documents en 
Excel, més complexos d’ana-
litzar.

L’empresa aprofundeix així 
en el desenvolupament del 
programari en núvol que ha 
millorat en els últims anys i 
que ha obtingut bona respos-
ta a mercats internacionals.

El nou centre de rentat de la cadena a Granollers

Elefante Azul obre a Granollers 
un nou centre de rentat de vehicles

Granollers

EL 9 NOU

La xarxa de franquícies 
Elefante Azul, propietat 
del grup Moure, ha obert 
un nou centre de rentat de 
cotxes a pressió a Granollers. 
Està situat al costat de la 
gasolinera del mateix grup 
AutoNet&Oil i el centre 
comercial Esclat. El nou cen-
tre disposa de tres pistes de 
rentat a pressió, aspiradors i 
una màquina d’higienització.

L’obertura del nou centre 
a Granollers és un pas més 
en l’expansió de l’ensenya 
del grup Moure en un mer-
cat que creix en tecnologia, 
modernització de la maqui-
nària i instal·lacions auto-
matitzades que permeten 
optimitzar recursos, estalviar 
aigua i ser més respectuós 
amb el medi ambient. L’ac-
tivitat també creix per la 
necessitat d’aprofundir en la 
higiene en l’actual context 
sanitari.

Condis obre  
un nou supermercat  
a Granollers
Granollers

El grup de distribució Con-
dis ha inaugurat aquesta 
setmana un nou establiment 
a Granollers, el 38è a la 
comarca. Amb una superfí-
cie de venda de 300 metres 
quadrats, el supermercat està 
situat al carrer Rafael Casa-
nova i té una plantilla de set 
treballadors. Hi ha les secci-
ons habituals de drogueria, 
perfumeria, congelats, frui-
teria, forn de pa i expositors 
de carnisseria i té un horari  
de 9 del matí a 11 de la nit.

Llotja de Bellpuig (7-09-20)

CONILL: 1,79 (+0,05)
POLLASTRE VIU: 1,04 (=) – 1,22 (=)
POLLASTRE SACRIFICAT: 1,75 (=) – 1,97 (=) 
OUS: xl: 1,28 - l: 0,77 - m: 0,69 - s: 0,51 (=)
GALLINA LLEUGERA: 0,08 (=) 
GALLINA SEMIPESADA: 0,25 / 0,26 / 0,27 (=)
GALLINA PESADA: 0,10 (=)
GALL: 0,05 (=)
ESTRUÇ: S/C

Llotja de Vic (4-09-20) 

PORC: 1,733 / 1,745 (=)
GARRINS RAÇA: recollida: 18 / 20 (=)
PARTIDA GRAN: 42 / 43,50 (=)
ANOLLS (des de 351 kg): 3,64 / 3,50 / 3,28 / 3,13 (=)
VEDELLS (fins a 350 kg): 3,69 / 3,51 / 3,33 / 3,22 (=)
FRISONS (+ de 211 kg): 3,20/ 3,12 / 1,86 (=)

FRISONS (fins a 210 kg): 3,01 / 2,91 / 1,41 (=)
VEDELLA (261/300 kg): 3,72/3,58/3,47/3,15/2,46 (=)
VEDELLA (221/260 kg): 3,78/3,62/3,51/3,24/2,45 (=)
VEDELLA (180/220 kg): 3,83/3,63/3,52/3,27/2,47 (=)
VACA: 3,20 / 3,00 / 2,70 / 2,15 / 1,60 / 1,40 (=)
FRISÓ: 40 / 90 (=) 
ENCREUAT: 105 / 220 (=)
TÒFONA NEGRA: 180-300 (preu des del 6 de març) 

Mercolleida (7-09-20)

PORC VIU selecte: 1,312 (=) 
LLETÓ 20 kg: 22 (=)   
XAI (23 a 25 kg): 3,22 (=)  
XAI (25 a 28 kg): 3,07 (=)  
OVELLA DE VIDA: 75 /u (=)  
BLAT PINSO: 198 (+2)
BLAT PA: 204 (+2)
MORESC: 181 (-2)

ORDI LLEIDA: 171 (+5)  
COLZA: 360  (+5)  

Llotja de Barcelona (1-09-20)

GARROFA: 220/t (–10)
GARROFA FARINA: 210/t (–10)
SOJA PAÍS: 334 (+9)
MORESC UE: 186/t (–1)
BLAT: 198/t (+4)
ORDI PAÍS: 175/t (+1) 
FARINA DE PEIX: 1.030 (=)
GIRA-SOL: 176 (+1)
MILL: 475 (=)
COLZA: 240 (+5)
SORGO: S/C

Grans del Lluçanès (28-08-20)

GRA DE COLZA: preu a consultar segons collita

Kit de protecció per a escolars
Emprenedors de Corró distribueixen ‘on line’ un estoig amb productes de prevenció anti-Covid



ECONOMIANOU9EL Dijous, 10 de setembre de 2020 33

La Finestra sul Cielo inverteix a 
Montmeló per guanyar capacitat
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Interior de les instal·lacions que La Finestra sul Cielo projecta ampliar properament a Montmeló

Montmeló

J.C.A.

L’empresa d’alimentació eco-
lògica La Finestra sul Cielo 
ha activat una inversió a les 
instal·lacions de Montmeló 
per potenciar la seva activi-
tat en el lineal d’alimentació 
refrigerada. La firma amplia-
rà les instal·lacions frigorífi-
ques de Montmeló, on també 
té la seu de la seva activitat 
a l’Estat, per multiplicar per 
10 la capacitat d’emmagatze-
matge. El projecte comporta 
una inversió de 150.000 
euros i està emmarcat en 
l’objectiu de la companyia 

d’ampliar les referències en 
els segments en els quals 
ja té activitat i incorporar 
també noves categories, 
entre les quals figuren alter-
natives vegetals en iogurts o 
formatges.

Aquest és un dels projectes 
que la companyia ha activat 
després de la confirmació 
que la també companyia ita-
liana Ecornaturasi ha adqui-
rit, a través de la seva filial 
Biotobio, el grup La Finestra 
sul Cielo en una operació 
d’intercanvi d’accions. La 
potenciació de l’activitat en 
el segment de l’alimentació 
refrigerada és una de les 

repercussions més rellevants 
per a l’activitat de la firma a 
Montmeló.

L’operació converteix La 
Finestra sul Cielo en el segon 
accionista de Biotobio, que 
passarà a assumir la titulari-
tat de la companyia. La socie-
tat resultant se situarà entre 
els cinc primers operadors 
d’alimentació bio a Europa. 
A l’Estat, l’actual director de 
la divisió espanyola, Miguel 
Ángel Montesinos, conserva-
rà el paquet accionarial que 
mantenia fins ara i també la 
màxima responsabilitat exe-
cutiva. 

Segons ha comunicat l’em-

presa, l’acord obre noves 
oportunitats. A més d’activar 
la inversió a Montmeló, La 
Finestra sul Cielo destaca les 
oportunitats de comercialit-
zació de la gamma en envàs 
compostable Quinua Real 
en la xarxa de botigues euro-
pees de Biotobio. Són més 
de 400 establiments a Itàlia, 
Polònia, Malta, Eslovènia i 
l’Estat espanyol. L’operació 
s’emmarca en el procés de 
reorganització que viu el sec-
tor de l’alimentació ecològica 
a tot Europa.

Amb més de 15 anys de tra-
jectòria en el mercat estatal 
de productes ecològics, l’em-
presa ha consolidat marques 
pròpies com Quinua Real, 
La Finestra i Vivio. Tot i que 
l’alimentació seca ha estat el 
focus principal de l’activitat, 
les gammes de refrigerats 
que ara espera ampliar amb 
la inversió a Montmeló estan 
guanyant pes. L’empresa ha 
crescut en els últims anys, 
amb la incorporació de nous 
magatzems a Madrid i a les 
Canàries que li han permès 
ampliar les línies de produc-
te. També l’any passat, l’em-
presa va adquirir una partici-
pació a la companya GPAFree 
(coneguda per la marca The 
Muesli Up).

La companyia també està 
implicada en diferents ini-
ciatives de responsabilitat 
social, com la plantació 
d’arbres al Parc Natural del 
Montnegre Corredor per a la 
reforestació de la zona.

L’entitat preveu una reducció de producció d’entre un 50% i un 80%

Asaja demana ajuts per  
als productors de la DO Alella
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Un dels processos de la verema en un celler de Santa Maria de Martorelles

Sta. M. de Martorelles

EL 9 NOU

L’organització agrària Asa-
ja apunta a la necessitat 
d’ajudes del Departament 
d’Agricultura als productors 
de vinya de la DO Alella, 
a la qual estan adscrits la 
majoria de productors del 
Vallès Oriental, per pal·liar la 
forta davallada de producció 
que ha provocat l’afectació 
pel fong míldiu a les vinyes. 
Aquesta forta afectació se 
suma a les destrosses que 
han provocat els senglars, 
segons assenyala l’entitat 
agrària en un comunicat.

Segons quantifica Asaja, 

la producció ha baixat entre 
un 50% i un 80%, depe-
nent de la zona on estiguin 
situades les parcel·les. Com 
a exemples, assenyala les 
pèrdues de Can Batllori, a 
Martorelles, que arriben al 
80%, o la reducció del 60% 
de les vinyes ecològiques del 
Celler Buqet d’Alella.

La proliferació dels fongs 
està motivada per les pluges 
del mes de juny, amb una 
afectació destacada a les 
àrees del Vallès Oriental i el 
Maresme, on es troben les 
vinyes de la DO Alella.

Les previsions del mateix 
consell denominador de la 
DO Alella ja apuntaven a 
un descens de la producció 
en l’arrencada de la verema 
al territori. Tot i que amb 
variacions, s’apuntava que la 
presència de fongs i algunes 
pedregades repercutirien 
en descensos de producció 
de fins al 30%, que alguns 
cellers elevaven al 40%.

Un programa de 
Pimec aproparà 
al mercat de 
treball 75 joves 
al Vallès Oriental

Granollers

EL 9 NOU

Fins a 75 joves participaran 
en un programa d’inserció 
laboral que ha posat en 
marxa la patronal Pimec. 
Connecta Jove VO preveu la 
formació d’aquests 75 joves 
en la indústria 4.0. Es faran 
actuacions en manteniment 
industrial, muntatge i man-
teniment d’instal·lacions fri-
gorífiques, robòtica, màrque-
ting digital i automatització 
logística.

En el projecte també hi 
participen el Consell Comar-
cal, l’Ajuntament de les 
Franqueses, el servei d’Ocu-
pació de la Vall del Tenes, 
Granollers Mercat i serveis 
formatius de diverses enti-
tats coneixedores de les tec-
nologies 4.0.

Connecta Jove VO és un 
dels set projectes que l’orga-
nització ha posat en marxa 
en diverses comarques cata-
lanes per a la inserció laboral 
dins del programa Singulars 
2020. Aquesta iniciativa, sub-
vencionada pel Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya i 
cofinançat pel Fons Social 
Europeu té com a objectiu 
facilitar l’accés dels joves al 
mercat del treball. És un pro-
grama obert a joves d’entre 
16 i 29 anys, als quals s’ofe-
reix formació i seguiment 
personalitzat per apropar-los 
i orientar-los cap a les neces-
sitats del teixit productiu de 
cada territori.

L’empresa formalitza un acord per formar part del grup italià Ecornaturasi

Lliçà d’Amunt 
actualitza la web 
de promoció de les 
empreses locals
Lliçà d’Amunt

L’Ajuntament de Lliçà 
d’Amunt ha començat a actu-
alitzar la web del comerç i 
les empreses locals, en com-
pliment d’una de les mesu-
res municipals per pal·liar 
els efectes del coronavirus 
que han acordat el govern i 
l’oposició. La plataforma Llac 
(www.llac.cat) evoluciona 
amb un disseny més intuïtiu 
i atractiu. El web s’ha adaptat 
a les necessitats dels comer-
ços i les empreses arran dels 
canvis que ha comportat la 
crisi sanitària. La web serà 
un aparador en línia per al 
teixit productiu del munici-
pi, que disposarà d’espai per 
presentar informació sobre 
l’empresa, els productes i les 
vies de contacte.
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Joan Garriga, director de l’espectacle, al mig assegut en un tamboret, amb altres membres de l’equip

Sarsuela amb estil ‘pin-up’

Un dels assajos fets per la companyia a Roca Umbert de Granollers

Granollers

T.T.

Després de dues suspensions 
a causa de la crisi sanitària, 
la companyia Milnotes ja té 
totalment a punt la repre-
sentació de la sarsuela La del 
manojo de rosas, que finalment 
es representarà els dies 19 i 20 
de setembre al Teatre Audito-
ri de Granollers. Serà, precisa-
ment, la primera obra que es 
representi presencialment en 
aquest escenari després que 
l’equipament tanqués al març 
per la pandèmia. 

La companyia de teatre 
amb seu a Granollers presen-
tarà, amb les entrades de la 
sessió de diumenge ja exhau-
rides, una versió totalment 
renovada, plena de color i 
amb l’estil pin-up del clàssic 
de Pablo Sorozábal. “Hem 
agafat la sarsuela clàssica 
i l’hem renovat totalment, 
l’hem situat als anys 50, en 
l’època de les pin-up, sobre-
tot pel que fa a la decoració, 
l’escenografia i el vestuari”, 
explica Joan Garrido, director 
de l’espectacle. El vestuari, 
precisament, ha anat a càrrec 
de Leo Quintana, que havia 
treballat amb La Cubana. 

Garrido també destaca l’es-
cenografia, amb una estruc-
tura de ferro de tres plantes, 
“molt impressionant”, i que 
es necessita un parell de dies 
de muntar-la. “És una pro-

ducció ambiciosa”, assegura 
el director. En un principi es 
va preparar per estrenar-la el 
5 d’abril, però després es va 
posposar fins a finals d’agost 
dins la programació cultural 
alternativa (Parèntesi), que a 
l’últim moment es va cancel-

lar tota per la situació de 
rebrot a Granollers. “Podem 
dir que és una obra que 
tenim molt assajada. No ens 
hi tornarem a posar fins a la 
setmana de l’estrena.”

L’espectacle porta 23 actors 
a escena, més els 14 com-

ponents de l’orquestra amb 
la direcció musical de Dani 
Pérez, de les Franqueses, i 
les 8 persones que formen 
l’equip tècnic. 

La del manojo de rosas és 
una de les sarsueles més 
representatives per la seva 
extraordinària banda sonora, 
juntament amb un divertit 
llibret de text. És una his-
tòria d’amor on el sainet 
es transforma en proposta 
crítica des del moment en 
què la protagonista es nega a 
utilitzar el matrimoni com a 
via d’ascens social. Tot això, 
en un Madrid dels anys 30 
a l’estil pin-up plenament 
republicà en què els seus 
habitants semblen tan dispo-
sats a espolsar-se els mites 
del purisme com a ballar els 
ritmes arribats de l’altra ban-
da de l’Atlàntic.

Aquesta no és la primera 
sarsuela que representa 
Milnotes. Havia portat a 
escena La corte del faraón 
i també Katiuska, amb 
Amics de la Unió. “Potser 
la sarsuela acostuma a tenir 
un públic més gran, però 
nosaltres, amb aquest tipus 
de produccions, amb un 
canvi d’imatge, apostem 
per la gent jove. Podem dir 
que hem transformat aques-
ta sarsuela clàssica en un 
musical com Grease conser-
vant la música i sent fidels a 
l’orquestració.”

El Teatre Auditori de Granollers tor-
narà a obrir les portes després del 
tancament per  la pandèmia el cap de 
setmana del 19 i 20 de setembre. Ho 

farà amb una representació de quilò-
metre zero, la sarsuela La del mano-
jo de rosas, a càrrec de la companyia 
teatral Milnotes, de Granollers. La 

presentació oficial de la temporada, 
però, es farà amb una gala inaugural 
el 26 de setembre amb Tortell Poltro-
na, de Sant Esteve de Palautordera.

Gala inaugural  
el 26 de setembre 
amb el pallasso 
Tortell Poltrona

Granollers

La gala inaugural de la nova 
programació d’Escena Gran 
tindrà lloc el dissabte 25 de 
setembre al Teatre Auditori 
de Granollers. L’acte tindrà 
com a convidats d’excepció 
del pallasso Tortell Pol-
trona, de Sant Esteve de 
Palautordera, i la banda 
musical Balkan Paradise 
Orchestra (BPO), formada 
íntegrament per dones que, 
a través de la música folk 
dels Balcans, faran saltar el 
públic de la butaca. Al llarg 
de la vetllada es repassaran 
els principals caps de car-
tell de la temporada, enmig 
de moltes sorpreses, bon 
humor i música. Escena 
Gran inclou la programa-
ció del Teatre Auditori de 
Granollers, Llevant Teatre, 
Teatre Auditori Can Palots 
de Canovelles, la Sala Nau 
B1 de Granollers i la Roda 
d’Espectacles Infantils de 
l’Associació Cultural. El car-
tell ofereix des de teatre fins 
a dansa, passant per música 
o circ, amb espectacles per 
a diferents públics. A la 
Sala Nau B1, per exemple, 
el concert que oferirà Joan 
Garriga, Nocturns de vetlla i 
revetlla, el 3 d’octubre, ja ha 
exhaurit les entrades. 

Presentació especial 
amb l’OCGr  
per a la temporada  
de música clàssica

Granollers

La presentació de la tempo-
rada de música clàssica es 
farà en un acte especial el 
diumenge 27 de setembre a 
2/4 de 6 de la tarda al Tea-
tre Auditori de Granollers, 
presentat pel musicòleg i 
crític de Catalunya Músi-
ca, Xavier Chavarría. Tot 
seguit, a les 7, tindrà lloc 
un concert de l’Orquestra 
de Cambra de Granollers, 
el primer de la temporada. 
Entre altres actuacions dins 
aquest àmbit hi ha prevista 
la del Cor de Cambra de 
Granollers, amb Renais-
sance, per al 24 d’octubre, 
o la del Cor Jove Amics de 
la Unió, amb l’espectacle 
Denominació d’origen, el 20 
de novembre. El gran mun-
tatge, Greta i els trihumans, 
amb l’Orquestra de Cambra 
i el cor Veus, està previst per 
al 27 i 28 de febrer de l’any 
que ve, després de diverses 
cancel·lacions.

Milnotes estrenarà ‘La del manojo de rosas’ al Teatre Auditori de Granollers
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Bigues i Riells celebrarà tot el  
5è Festival de Jazz a l’aire lliure

Bigues i Riells del Fai

EL 9 NOU

Bigues i Riells del Fai cele-
brarà la cinquena edició del 
Festival de Jazz del 19 al 26 
de setembre en diferents 
espais a l’aire lliure del 
municipi, com la plaça de 
la Fruita, Sant Bartomeu, el 
parc de Can Badell i l’espai 
1 d’octubre de Riells del Fai. 
Amb la celebració d’aquest 
certamen musical comença 
“el curs cultural”, en parau-
les de la regidora de Cultu-
ra, Judit Canal. “El festival 

simbolitza la tornada de la 
cultura al municipi després 
d’aquests mesos de confina-
ment, i l’entenem com l’opor-
tunitat de descontextualitzar 
el jazz, oferint-li nous espais 
com la plaça de la Fruita.” 

El festival començarà pre-
cisament en aquesta plaça el 
dissabte 19 de setembre a les 
7 de la tarda amb Piano Bar, 
que oferirà un espectacle 
sobre la transformació d’un 
piano de paret en un nou 
objecte, meitat instrument 
musical, meitat de barra de 
bar: un Pianobar. El xou com-

bina un repertori de swing, 
música italiana dels anys 50 
i rock and roll clàssic que els 
músics-bàrmans interpreten 
mentre serveixen. És un 
espectacle que combina el 
piano, la veu, la bateria i el 
servei de bar. 

El diumenge 20 de setem-
bre serà el torn de Biel 
Ballester Gipsy-Jazz Quar-
tet, que actuarà a les 12 del 
migdia a l’ermita de Sant 
Bartomeu. El trio, que tindrà 
com a convidat el clarinetista 
Francesc Puig, barreja molts 
gèneres diferents.

Mar Serra Grup participarà el 26 de setembre en el Memorial Tete Montoliu a Can Badell

CONCERT DE DICK THEM

El tercer concert, el diven-
dres 25 de setembre, anirà a 
càrrec de Dick Them Trio i 
Xavi Casellas. El contrabai-
xista biguetà, Dick Them, 
el pianista Jaume Vilaseca i 
el bateria Ramon Díaz, amb 
més de 15 anys tocant junts, 
ara es presenten amb Case-
llas per interpretar diversos 
temes d’estils variats de la 
història del jazz. Al final del 
concert, que es farà a l’espai 
1 d’Octubre del Centre Cívic 
de Riells del Fai, es farà una 
jam session.

El 5è Festival de Jazz es 
tancarà el 26 de setembre 
amb una cita especial, la 30a 
Hora del Jazz-Memorial Tete 
Montoliu, que tindrà lloc 
a Can Badell. L’acte s’em-
marca en el 30è Festival de 
l’Associació, que organitza 
activitats a tot Catalunya 
durant el mes de setembre. 
El tribut anirà a càrrec dels 
grups Mar Serra Grup, de 
Barcelona, i Afro Blue. El pri-
mer ofereix una fusió d’estils 
clàssic i jazzístic i presentarà 
Sempre demà. Afro Blue, 
amb Gabriel Amargant, 
Xavier Figuerola, Xavier 
Algans, Pepo Domènech i 
Ricard Grau, oferirà versions 
i temes propis cultivats al 
llarg de 20 anys. També pre-
sentarà el seu darrer treball, 
Live at the Jamboree, on fan 
un repàs del bo i millor del 
seu recorregut.

Vicenç Viaplana,  
a la fira Art París
Granollers

L’artista Vicenç Viaplana 
de Granollers participa des 
de dimecres fins aquest 
diumenge a la fira Art Paris 
Art Fair. La seva obra es pot 
veure a l’estant A13 de la 
galeria Marc Domènech de 
Granollers, al costat de la 
d’altres artistes com Joan 
Miró, Antoni Clavé, Georges 
Braque, Antoni Tàpies, Joan 
Rabascall o Moisès Villèlia, 
entre altres. L’artista de 
Granollers treballa actual-
ment amb aquesta galeria 
barcelonina.

Tres noves propostes 
a Sant Esteve dins el 
Pla de Xoc Cultural
Sant Esteve de P.

Dins el Pla de Xoc Cul-
tural de Sant Esteve de 
Palautordera, aquest dissab-
te hi haurà tres noves pro-
postes, al pati de les Escoles 
Velles, amb aforament limi-
tat. A les 6 de la tarda actua-
rà el duet acústic Clementi-
na, mentre que a 2/4 de 8 del 
vespre tindrà lloc un espec-
tacle de circ amb Paki Paya. 
A les 9 del vespre serà el torn 
del concert de piano, saxo i 
claqué que anirà a càrrec de 
Laia Molins, Cesc Miralta 
i Àlex Climent. El preu de 
l’entrada és de 5 euros per 
als majors de 25 anys, de 3 
euros per als joves d’entre 18 
i 25 anys, i voluntària per als 
menors d’edat. 

Visita guiada  
a l’Adoberia  
de Granollers
Granollers

El Museu de Granollers ha 
organitzat per aquest diu-
menge a les 12 del migdia 
una visita guiada a l’Adobe-
ria, Centre d’Interpretació 
Històrica. A través de la 
mirada d’un antic adober 
jubilat, Miquel Vila, la visita 
proposa interpretar les res-
tes arqueològiques a través 
de l’experiència acumulada 
en molts anys d’ofici. Vila 
acompanyarà els visitants en 
un passeig per les restes dels 
clots de l’Adoberia ajudant a 
omplir-los de contingut. L’ac-
tivitat és gratuïta, però cal 
inscripció prèvia.

Ruta pels campanars 
de Santa Agnès
La Roca del Vallès

“De campanar a campanar- 
Els tresors de Malanya-
nes”  és el nom de la ruta 
patrimonial que tindrà lloc 
aquest dissabte a les 6 de la 
tarda per conèixer els dos 
campanars que coronen les 
dues esglésies medievals de 
Santa Agnès. Serà un tast 
per la història dels pobladors 
d’aquest territori.

Comença la restauració de les pintures  
de Palau Ferré a Can Coll
Lliçà de Vall A finals d’agost va començar la restauració de 
les pintures de Maties Palau Ferré situades a la capella de 
Can Coll, a Lliçà de Vall. Les obres es preveu que durin uns 
tres mesos. L’inici dels treballs coincideix amb la data del 
naixement del pintor, del qual l’any que ve se celebrarà el 
centenari Any Palau Ferré, amb actes al municipi.
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Itinerari literari a Barcelona 
sobre l’última novel·la  
del granollerí Albert Forns

Barcelona

EL 9 NOU

Aquest diumenge a les 10 
del matí, dins la Setmana del 
Llibre en Català, es farà l’iti-
nerari literari La Barcelona 
d’Hilari Miralpeix. La ruta 
anirà a càrrec de l’autor de la 
novel·la Abans de les cinc som 
a casa, el periodista i escrip-
tor granollerí Albert Forns, 
Els participants en la ruta  
s’aturaran en alguns llocs 
claus de la vida del misteriós 
dietarista i resseguirà el tra-
jecte que segueixen els nos-
tres objectes un cop morim, 
en un viatge on hi intervin-
dran antiquaris, empreses de 
buidatge de pisos i la subhas-
ta dels Encants. Demà dijous 
a les 6 de la tarda es farà la 

presentació del llibre, gua-
nyador del 40è Premi BBVA 
Sant Joan 2020. La novel·la 
reconstrueix la vida d’un 
comptable barceloní, l’Hilari 
Miralpeix, durant els anys 
70, a partir de la trobada dels 
seus diaris personals al mer-
cat de Sant Antoni.

El municipi engega la programació cultural amb aquest certamen, del 19 al 26 de setembre
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Després del confinament, la sala granollerina va obrir a finals de juny i va tancar a l’agost per vacances

El Cinema Edison  
de Granollers reobre  
el 24 de setembre

Granollers

EL 9 NOU

El Cinema Edison de 
Granollers tornarà a obrir 
les portes el 24 de setembre 
després del parèntesi del 
mes de d’agost i de la incer-
tesa de les darreres setma-
nes per la situació sanitària 
viscuda tant a la ciutat com 
al país. Tot i la situació com-
plicada, els gestors del cine-
ma demanen que el públic 
els continuï fent confiança 
per poder donar continuïtat 
al projecte de cinema a la 
ciutat. 

La sala granollerina ha pres 
les  mesures necessàries per 
garantir la seguretat, com la 
reducció de l’aforament per 
evitar grans acumulacions 
d’espectadors, la desinfecció 
dels espais abans de cada 
sessió perquè sigui un espai 
100% segur i lliure de virus, 
la dotació al personal de 
totes les mesures necessàries 
per a la seva protecció i la de 
tot el públic, i la recomanació 
de la venda d’entrades per 
internet per reduir al màxim 
el contacte entre persones. 
La programació es farà públi-
ca en els propers dies.

L’Espai Garum,  
de Lliçà d’Amunt, presenta 
una festa major covidenca

Lliçà d’Amunt

EL 9 NOU

L’Espai Garum de Lliçà 
d’Amunt ha preparat una 
programació al voltant de 
la cultura i l’art en el marc 
de la festa major covidenca, 
que se celebra aquests dies. 
El cartell està format per 
quatre actes que tindran lloc 
entre el 10 i 13 de setembre. 
Aquest dijous a 2/4 de 8 del 
vespre tindrà lloc la lectura 
del veredicte i l’entrega del 
Premi La Xemeneia de Ca 
l’Oliveres, considerat com 
una acció artística amb l’ob-
jectiu de valorar l’excel·lència 
de persones, col·lectius i 
institucions que han realitzat 
activitats o accions a favor 

que Lliçà d’Amunt sigui un 
poble estèticament i urbanís-
ticament més bell, accessible 
i habitable. L’acte es farà a 
la cantonada dels carrers 
Castelló de la Plana i Folch 
i Torres, davant de la bibli-
oteca Ca l’Oliveres. Aquest 
premi és de reconeixement a 
la feina ben feta i no té dota-
ció econòmica. El guanyador 
rebrà un trofeu exclusiu creat 
especialment i que simbolitza 
l’excel·lència de les accions 
que es fan en el poble.

Divendres s’inaugurarà 
l’exposició amb una selecció 
de 42 fotografies en color 
que mostren la masia de Ca 
l’Oliveres, abans, durant i 
després de la seva transfor-
mació en biblioteca. Dissab-

Quim Masferrer homenatja 
públic i cultura a Montornès 
amb ‘Bona gent’

Montornès del Vallès

EL 9 NOU

Les dues funcions de l’es-
pectacle Bona gent de Quim 
masferrer que van tenir 
lloc el cap de setmana a 
Montornès van aplegar més 
de 600 espectadors a la Carpa 
Polivalent El Sorralet. L’obra 
estava prevista inicialment 
pel 28 de març amb motiu 
del Dia Internacional del 
Teatre i finalment es va pos-
posar per la pandèmia. 

Després d’obrir l’especta-
cle, posar-se la mascareta i 
desinfectar el micròfon, el 

presentador d’El foraster va 
baixar a la platea per aconse-
guir el seu objectiu: conver-
tir el públic en el protagonis-
ta. Mentre caminava entre 
els espectadors, l’actor s’ana-
va aturant i els entrevistava 
per conèixer les seves his-
tòries personals i construir 
un relat únic. Al final de les 
dues funcions, Masferrer va 
agrair que ajuntaments com 
els de Montornès continuïn 
duent a terme actes culturals 
amb precaució. L’actor ja 
havia visitat Montornès feia 
cinc anys amb la tragicomè-
dia Temps.
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Quim Masferrer durant la seva actuació davant del públic de Montornès

te a partir de les 10 del matí 
tindrà lloc una caminada des 
del parc de la Felicitat fins 
a Ca l’Oliveres. De tornada, 
els participants tornaran a 

l’Espai Garum per gaudir 
visitar l’exposició fotogrà-
fica sobre l’edifici des del 
2003 fins al 2020. 

Els actes acabaran diumen-

ge a les 11 del matí amb una 
activitat per aprendre a fer 
fotografia sense càmera. Es 
farà una demostració de com 
fer cianotips. 

El trofeu que rebrà el guanyador del Premi La Xemeneia de Ca l’Oliveres
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TORNEM
AL MUSEU

Entrada 2x1 · Accés directe amb l’entrada online
Diumenges fins a les 20 h · Bus llançadora gratuït · Visita confortable i segura

Bus: Pl. d’Espanya, de divendres a diumenge
Promoció 2x1 no acumulable a altres descomptes #tornemalmuseu
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Contes, llibres i teatre en els 10 anys 
de la biblioteca Ca l’Oliveres

Lliçà d’Amunt La biblioteca Ca l’Oliveres 
de Lliçà d’Amunt ha celebrat aquesta set-
mana el 10è aniversari amb diferents acti-
vitats. Dimarts, per exemple, l’escriptora 
Jenn Díaz (a la fotografia) va ser a l’era de 

la biblioteca on va parlar de la seva primera 
novel·la en llengua catalana, Mare i filla, 
en un acte moderat per Lola Tresserras, 
dinamitzadora del Club de Lectura. També 
hi va haver microteatre entre els llibres de 
la biblioteca. D’altra banda, fins al 30 de 
setembre, per cada préstec s’entrarà en el 
sorteig de dos lots de llibres.
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El Centre d’Art la Rectoria 
de Sant Pere de Vilamajor 
reobre amb una col·lectiva
Sant Pere de Vilamajor

EL 9 NOU

El Centre d’Art la Rectoria de 
Sant Pere reobre les portes 
aquest dissabte, després del 
tancament per la pandèmia, 
amb l’exposició “Cita prè-
via. Obra (des)confinada”. 
Durant aquest mig any, el 
centre no ha programat cap 
mostra, no ha tingut resi-
dents internacionals i ha dei-
xat de fer tallers. “Tot i que 
la Rectoria ha estat tancada 
en la seva vessant pública, 
de portes endins el centre 
s’ha quedat expectant amb 
el drama sanitari que hem 
viscut i molt preocupats de 
com quedarà la cultura en 
el nou escenari”, comenten 
des de La Rectoria. Amb 
aquesta inquietud, el centre 

i els artistes que envolten la 
institució s’han reunit per 
presentar els treballs fets 
durant el confinament.

L’exposició s’inaugura 
aquest dissabte a les 12 del 
migdia “amb les incerteses 
del moment però amb la 
voluntat i el convenciment 
que la cultura tindrà un 
paper imprescindible per 
comprendre què ha pas-
sat i per especular sobre 
el que vindrà”. La mostra 
inclou una trentena d’obra 
com la de l’Albert Cubells, 
dos elements isolats en un 
habitacle, anhelant allò que 
han perdut però buscant 
l’adaptació, el moviment i el 
canvi que porta a la desitjada 
llibertat. Pere Pich presenta 
una sèrie de retrats on la 
màscara esdevé omnipresent.

El grup Golíat, de 
Granollers, passa a la 
final popular del Sona9

Granollers

EL 9 NOU

El grup Golíat, de Granollers, 
ha passat directament a la 
final popular del Sona9 amb 
el 38% del vot del públic en el 
tercer concert preliminar del 
certamen celebrat la setmana 
passada a l’Antiga Fàbrica 
Estrella Damm. En aquest 
concert actuaven també Les 
Buch, que van obtenir el 36% 
dels vots, i Cuarto Segunda, 
amb un 25%.

Golíat van ser els primers a 
pujar a l’escenari i van inter-
pretar temes com La vella fe o 
Criminar. Després d’obtenir 
399 vots del públic, el grup 
granollerí es va convertir 
en el tercer finalista del vot 
popular del Sona9. D’aquesta 
manera, juntament amb Efí-

mer i Franc, accedeixen direc-
tament a la final popular que 
se celebrarà el 20 de setembre 
en línia, i on el públic podrà 
votar a través de la web del 
Sona9 o d’enderrock.cat. 
L’artista que rebi més vots 
passarà directament a la fase 
final de la vintena edició del 
concurs. 

Golíat és un power trio for-
mat l’any 2010 per Marçal S. 
Rubal, veu, guitarra i sintetit-
zadors; David C. Güell, bate-
ria i sintetitzadors; i a partir 
de 2016, Marçal Itarte, baix 
i sintetetitzadors. El grup va 
néixer en format de duet i va 
treure el disc I i un EP amb la 
banda Dead in Montana. Des-
prés d’un parèntesi, el duet 
Golíat va decidir incorporar 
Marçal I., al  baix elèctric, i va 
publicar el disc II.
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Marçal S., David C. i Marçal I., els membres dels Golíat



EL CALAIXNOU9EL

G
R

IS
EL

D
A

 E
SC

R
IG

A
S

Gwen Garcia i Raúl Hernández –que mostra un tatuatge sobre jocs recreatius al braç–, aquest dijous a les Franqueses 

Dijous, 10 de setembre de 202038

Raúl Hernández, a la nau de l’associació Arcade a Cornellà, on hi ha més de 130 màquines recreatives clàssiques que les videoconsoles han fet caure en desús

La importància de passar l’estona

Les Franqueses del Vallès

R.S.

Mentre els grans de la famí-
lia feien el vermut els caps 
de setmana, Gwen Garcia 
jugava a les màquines recre-
atives. Podia passar-se hores 
jugant a l’Street fighter II. 
Això passava fa molts anys, 
a la seva infantesa –ara en té 
37–, però aquella passió per 
aquells jocs antics continua 
fent-la vibrar com el primer 
dia i té la sort de compartir-
la amb el seu company, Raúl 
Hernández, de 39 anys. Per 
això, aquesta parella de les 
Franqueses s’han fet socis 
d’Arcade, una entitat amb 
prop de 70 membres que 
restaura antigues màquines 
recreatives i les conserva 
en una nau de Cornellà de 
Llobregat. Allà, aficionats 
com Gwen Garcia i Raúl Her-
nández continuen passant-
se hores matant marcians,  
jugant al Pac-Man i al joc del 
milió, o esquivant els barrils 
que els llença el famós gorila 
del Donkey Kong.

“Algun joc modern m’agra-
da, però els antics són més 
entretinguts”, explica Garcia, 
que es confessa una fanàtica 
del joc del milió. “En els jocs 
d’aventures, has d’avançar, 
realitzar una missió. A mi 
no em motiva completar 
una aventura, sinó passar 
l’estona: amb el milió no has 
d’avançar cap enlloc ni tens 
cap feina per fer. Simple-
ment et superes a tu mateix i 

passes l’estona, t’oblides dels 
problemes”, explica. 

Gwen Garcia treballa com 
a mediadora d’assegurances 
i va venir a les Franqueses fa 
un any i mig per viure amb 
la seva parella. Tots dos van 
sovint a la nau d’Arcade a 
Cornellà, on l’associació té 
més de 130 màquines, algu-
nes de les quals són autènti-
ques peces de museu com el 
Destroyer, el primer videojoc 
fet a l’Estat (1980), i clàssics 
com Space Invaders, Aste-
roids, Outrun, NBA Jam, Ini-
tial D, Time Crisis II, a banda 
d’una important secció de 
jocs del milió amb models 

dels anys 60 i altres de més 
moderns.

EL ComponEnt SoCIAL

Per a Gwen Garcia i Raúl 
Hernández, jugar a les 
màquines va associat amb 
socialitzar. “El Raúl assaja 
els divendres i jo de vegades 
me’n vaig a la nau a jugar 
una estona. Si t’agraden els 
jocs antics, no és el mateix 
jugar amb la màquina origi-
nal que agafar una consola 
antiga i jugar des del sofà, 
amb un comandament petit 
i lluny de la televisió. A més, 
hi ha el component social: 

tot pot ser que vingui gent a 
mirar com jugues, s’impro-
visi una competició... L’altre 
dia estava jugant, vaig conèi-
xer gent nova i vam acabar 
demanant hamburgueses per 
sopar i fent una competició”, 
explica Garcia.

Les màquines recreatives 
continuen proporcionant 
a Gwen Garcia el mateix 
que quan les va descobrir, 
de petita. “Quan estava a la 
màquina i els adults feien el 
vermut era el meu moment. 
I encara ho és. És com quan 
agafo un llibre; de fet, per mi 
la màquina i el llibre estan a 
la mateixa alçada.”

Can Luna acull 
la ballada de 
sardanes de la 
Diada a la Garriga

La Garriga

L’Agrupació Sardanista la 
Garriga organitza, per aquest 
dijous a les 8 del vespre, una 
ballada de sardanes amb 
motiu de la Diada al pati de 
Can Luna. La cobla Jovenívo-
la de Sabadell interpretarà 
nou sardanes i l’himne de 
Catalunya, Els Segadors. 
L’acte és una adaptació del 
tradicional aplec que se cele-
bra cada any en la vigília de 
la Diada, i entre les sardanes 
que s’interpretaran hi haurà 
Palomera, del compositor 
local Marçal Ramon i La 
Garriga, escrita per Francesc 
Mas el 1974.

Martorelles 
reprograma diversos 
actes de festa major 
per la pluja
Martorelles

Les previsions de mal temps 
aquest dimecres al migdia 
han forçat l’Ajuntament de 
Martorelles a reprogramar 
diversos actes de festa major 
per aquest dijous. Així, el 
pregó passa a dijous a 3/4 de 
7 de la tarda i la inauguració 
del mural de Carrencà es fa 
també aquest dijous després 
del pregó i abans de l’espec-
tacle La gallina dels ous d’or 
al pati de la Masia.

Suspesa 
la festa del barri 
de l’Hostal  
de Granollers
Granollers

La junta de l’Associació de 
Veïns del barri de l’Hostal 
de Granollers ha fet públic 
aquest dimecres que, a cau-
sa de la situació sanitària, 
ha decidit anul·lar els actes 
de la festa de barri. Serà la 
primera vegada després de 
31 anys ininterromputs. 
D’altra banda, l’entitat ha 
estès la suspensió a totes les 
activitats programades fins a 
finals d’any que tinguin mol-
ta afluència de públic com el 
passatge del terror, la casta-
nyada i el brou de Nadal.

La trobada  
de gegantons  
de l’escola Mogent de 
la Roca serà virtual
La Roca del Vallès

La segona edició de la troba-
da de gegantons de l’escola 
Mogent de la Roca, aquest 
dissabte, es farà de forma 
virtual, per motius de segu-
retat. L’activitat es publicarà 
a les xarxes socials del centre 
i s’aprofitarà per estrenar el 
seu nou gegantó, el Llop.

Gwen Garcia i Raúl Hernández, de les Franqueses, són socis d’Arcade, una associació 
d’aficionats als jocs antics de les sales recreatives amb prop de 70 membres
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Carmen Cabeza, a l’esquerra, i la seva germana Begoña, en una imatge promocional
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‘Màgia’ és femení

Granollers

R.S.

Un espectacle de màgia que 
el seu pare va contractar 
per una celebració de Nadal 
a l’empresa va deixar molt 
impressionada Carmen 
Cabeza. “Recordo que el mag 
va començar apareixent de 
dins d’una caixa. Em va dei-
xar molt sorpresa”, explica. 
L’impacte va ser tan fort que 
Cabeza, en aquell moment 
una nena, va començar a 
interessar-se pel món de l’il-
lusionisme i en el procés va 
arrossegar la seva germana 
petita, Begoña. Avui, aques-
tes germanes de Granollers 
ja fa molts anys que es dedi-
quen professionalment a la 
màgia i ho fan com a duet: 
Niñas del Mago són l’única 
parella femenina de magues 
de tot l’Estat.

“Al principi va ser molt 
autodidacte, però en un 
moment donat vam desco-
brir la Societat Espanyola 
d’Il·lusionisme, i a través 
d’ella vam formar-nos una 
mica més seriosament”, 
explica Begoña Cabeza. El 
duet va muntar un número 
de set minuts de màgia de 
saló i va començar a rodar-
lo per diferents congressos. 
“D’aquesta manera ens vam 
anar impregnant de tot el 
que vèiem i aprenent dels 
millors mags, i mentre millo-
ràvem el número vam trobar 
la direcció artística que ens 

faltava, una parella de mags 
internacionals amb els quals 
vam treballar molt i ens van 
ajudar a definir el nostre 
estil.”

Carmen Cabeza considera 
que el que distingeix un mag 
d’un altre és, sobretot, la pre-
sentació dels efectes. “El fet 
diferenciador és com es ven 
el truc, com es vesteix”, diu. 
Per això, el duet granollerí 
ha treballat molt per embol-
callar els trucs amb un estil 

desenfadat, fresc i amb pin-
zellades de mim i clown. “Per 
la forma d’espectacle, ens 
agrada molt el Mag Lari. Per 
la màgia teatral, Brando y Sil-
vana, i més enllà dels mags, 
ens agraden artistes com 
Chaplin o Clarie Ducreux.

PRESÈNCIA  
INTERNACIONAL

Niñas del Mago actuen habi-
tualment de cap a cap de 

Catalunya i l’Estat espanyol, 
tot i que han fet actuacions a 
Portugal, Itàlia i l’Argentina, 
i han obtingut dos guardons: 
el premi del públic al Millor 
Espectacle de Montgai Màgic 
(2010) i el Premi Internacio-
nal MagicValongo, a Portugal 
(2014). Precisament, el duet 
de Granollers tornarà aquest 
setembre al MagicValongo, 
el festival més important del 
país, en el que serà la seva 
tercera participació.

“De vegades 
ens costa que 
ens truquin 
pel fet de ser 
noies”

R.S.

Encara que costi de creure, 
les magues de Granollers 
s’han trobat de vegades 
amb dificultats perquè 
les contractin pel fet de 
ser noies. “Teòricament, 
hauria de ser a l’inrevés 
perquè és una novetat que 
hi hagi dues noies fent 
màgia sobre l’escenari, 
però la realitat és que en 
alguna ocasió ens han arri-
bat a dir que volien mags, 
no pas magues”, assegura 
Begoña Cabeza. 

D’altra banda, les dues 
artistes aprofiten els trucs 
del seu espectacle per fer 
petites reivindicacions. 
“Hi ha un truc en què 
demanem un voluntari a 
qui partim per la meitat, i 
en la presentació li diem 
que ha de fer de parte-
naire, que és el paper que 
tradicionalment han fet 
les dones en la màgia. I 
en un altre truc juguem 
amb la intuïció femenina 
i demanem a les dones del 
públic que encertin l’ordre 
en què hem disposat unes 
cartes.” En darrer terme, 
Carmen Cabeza creu que 
històricament hi ha hagut 
més mags que magues 
perquè “als homes els 
agrada més jugar, en gene-
ral, mentre que les dones, 
quan ens fem grans, ens 
tornem més serioses”.

Sant Celoni atorga els premis a les cases i carrers  
més ben guarnits per festa major

Sant Celoni L’Ajuntament de Sant Celoni ha designat els guanyadors del 
concurs de decoració de carrers, finestres i balcons per festa major. Hi ha 
hagut diverses categories com la casa més ben guarnida dels Senys (imatge 
esquerra) i dels Negres (dreta), per al millor aparador engalanat (que ha 

estat per a la botiga Mima’t) i per al carrer més ben guarnit, que ha estat per 
al carrer Sant Pere. El premi d’aquesta darrera categoria consisteix a escollir 
la programació d’un acte cultural de la festa major de 2021. Pel que fa a les 
altres categories, els participants havien de penjar una fotografia a Facebook 
i Instagram amb l’etiqueta #santcelonidefesta2020, tot indicant a quin carrer 
es trobava la casa o l’establiment. D’altra banda, Senys i Negres van facilitar a 
la ciutadania elements distintius de cada colla per fer les decoracions.

Les germanes Carmen i Begoña Cabeza, de Granollers, formen Niñas del Mago,  
l’únic duet femení de magues que existeix a l’Estat espanyol
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Un rostre de la Fonda
EL 9 NOU

Luciano González, conegut per molta gent 
com a Lucky, va néixer fa 61 anys a Iznájar 
(Còrdova). Casat i amb dues filles, va tras-
lladar-se a viure a Granollers el 1973 i va 

entrar a treballar a la Fonda Europa, primer 
com a aprenent i més tard com a cambrer. 
Ara fa quasi 30 anys que té el càrrec de mes-
tre-sala, amb el qual s’ha convertit en un 
dels rostres més coneguts de l’emblemàtic 
establiment de Granollers. Després de quasi 
tota una vida a l’ofici, ara es jubilarà.
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Granollers

EL 9 NOU

Addicte a les xarxes soci-
als?

No. 
Una pel·lícula. 
Alien, el octavo pasajero, de 

Ridley Scott.
Un llibre. 
El Payaso, del director d’Els 

Joglars.
Un restaurant de la 

comarca. 
La Fonda Europa.
Li agrada cuinar? 
Sí, molt.
Un plat. 
L’escudella i carn d’olla.
Una beguda. 
El cava.
On ha passat les últimes 

vacances? 
Al Pallars Sobirà.
Té previst fer algun viat-

ge? A on? 
Sí, a Londres.
Un lloc o un racó on per-

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

Sant Miquel del Fai
I de Catalunya? 
El Pallars Sobirà.
I del món? 
Alaska.
Un lloc on no portaria mai 

ningú? 
Al desert.
Amb quin alcalde de la 

comarca aniria a sopar?
Amb el de Granollers, 

Josep Mayoral.
Última obra de teatre que 

ha vist. On? 
L’última d’El Tricicle, al Te-

atre Auditori de Granollers.
L’última pel·lícula que ha 

vist al cinema? 
Alien, el octavo pasajero.
Un programa o sèrie de 

televisió.
Miro les notícies. 
I de la ràdio? 
També, escolto les notícies.
Amb qui es faria una sel-
fie? 

Amb un llop.
Un lloc per viure. 
Vielha.
Coneix algun grup de 

música de la comarca? 
No.
Ha votat en les últimes 

eleccions? 
Sí.
Per qui (si ho vol dir)?
[...]
Quin és l’últim regal que 

li han fet? 
Un viatge.
A quina hora acostuma a 

llevar-se al matí?  
A les 7.
És partidari de les migdi-

ades? 
Sí!
Alguna cançó que l’hagi 

marcat? 
No en tinc cap.
Quin fons d’escriptori té a 

l’ordinador? 
Un paisatge de muntanya.
Esculli una paraula que li 

agradi (pel so, significat...)
 Bon dia,  pel significat i 

pel so.
Quin cotxe té? 
Un Opel. 
L’última vegada que ha 

anat a missa? 
Aquest 2020.
Un projecte immediat. 
Jubilar-me.
Un insult.
Tonto.
Una floreta.
Guapa.
Una olor. 
La de la canyella.
Un ritual diari.
Mirar la lluna.
Una mania. 
Cap.
Un personatge històric.
Tesla.
Qui li agradaria ser? 
Jo mateix.
Un hobby. 
Pescar.
Un lema. 
“Endavant!”
Què el treu de polleguera?
La grolleria.
Què canviaria del seu cos?
No res.
I del seu caràcter? 
Tampoc no res. 
Una expressió molt utilit-

zada. 
“Mare meva!”
Per què o per qui diria 

una mentida? 
Per la família.
Què li fa riure? I plorar?
Riure, l’humor britànic; 

plorar, la ceba.
Quin és el seu pitjor mal-

son?  
Que no em puc moure.
Què té a la tauleta de nit? 
La ràdio, el despertador i el 

mòbil.

QÜESTIONARI A  lucIANO GONzálEz ‘lucky’, MESTRE-SAlA dE lA fONdA EuROpA

“Em faria una ‘selfie’ amb un llop”
González no portaria mai ningú al desert, li agrada l’expressió ‘bon dia’ i no suporta la grolleria
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Antonio García va tornar a jugar un partit a l’Asobal amb el Fraikin un any després de marxar. La seva experiència i qualitat seran vitals aquesta temporada

El Fraikin gaudeix i fa gaudir
L’equip de Rama delecta l’afició i s’imposa amb autoritat en el seu retorn a l’Asobal 

Rama: “La clau ha estat 
apujar la intensitat” 
Granollers

T.C. 

Inundat per una suor 
que delatava els nervis 
patits però alleujat, 
Antonio Rama es mostra-
va conforme amb el que 
s’havia vist a la pista: “No 
ens ha sorprès que ells 
hagin igualat el partit i 
s’hagin posat al davant, 
qualsevol equip et pot 
fer mal. Però nosaltres 
també tenim la capacitat 
de guanyar qualsevol”, 
afirmava Rama, que junt 
amb els seus jugadors va 
saber trobar solucions 

per sufocar la reacció 
del debutant Cisne. “En 
el moment en què s’han 
posat al davant ens hem 
posat les piles. Hem 
incrementat la intensitat 
defensiva i això ens ha 
permès sortir al contraa-
tac. Ells durant el partit 
han defensat bé i això 
ens ha fet cometre errors 
de precipitació en atac. 
A part, el seu pivot ens 
ha generat problemes”, 
analitzava l’entrenador, 
orgullós de l’ajuda de 
l’afició, igual que Marc 
García. “És molt impor-
tant el suport del públic, 
jugar sense l’afició no té 
sentit. Hem notat el seu 
caliu”, destacava el capità 
del Granollers. El club va 
limitar l’accés al pavelló 
als socis. 
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Antonio Rama va saber canviar el partit des de la banqueta 

Fraikin BM Granollers  27

Marc Guàrdia, Borja Lancina (3), 
Álex Márquez (3), Esteban Salinas 
(5), Adrià Martínez (2), Sergi Franco 
(1) i Antonio García (1) –set inicial–, 
Jan Gurri (1), Marc García (1), Pol 
Valera (3), Mamadou Gassama (1), 
Oriol Rey (1), Pol Sastre, Edgar Pérez 
(5), Marc Ferré i Víctor De Sande. 

DM Cisne Bm.  21

Jorge Villamarín, Alexandre Chan (6), 
Miguel Ángel Simón, Javier Vázquez, 
Carlos Pombo (4), Daniel Ramos (4) i 
David Chapela (2) –set inicial–, Andrés 
Sánchez, Álvaro Preciado (3), José 
Leiras (1), Iván Calvo, Pablo Gayoso, 
Pablo González, Alejandro Conde i 
Carlos Álvarez (1). 

ÀRBITRES: Andreu Marín i Ignacio García. Exclusions: Antonio García del 
Fraikin BM Granollers i Iván Calvo (2) i Carlos Pombo (2) del DM Cisne 
Balonmano. 

PARCIALS: 3-0, 5-3, 7-5, 9-6, 11-9 –descans–, 12-12, 15-14, 18-14, 23-15, 24-18 i 
27-21 –final. 

Granollers 

Toni Canyameras 

La llarga abstinència d’hand-
bol d’alt nivell imposada pel 
coronavirus a una meca de 
l’handbol com Granollers i 
la llòbrega tarda de la capi-
tal vallesana invitaven a 
refugiar-se al pavelló del CB 
Granollers –substitut d’un  
Palau en obres–, i gaudir 
de l’estrena del Fraikin a la 
Lliga Asobal després de mig 
any clausurada. Abstret de la 
Covid-19, de qualsevol por, 
de jugar en una casa diferent, 
i només escoltant el públic, 
el Granollers va resoldre amb 
solvència i amb autoritat el 
primer partit, espantant l’en-
surt del Cisne de Pontevedra, 
un entusiasta debutant a 
l’Asobal que va ser capaç de 
posar-se al davant al principi 
de la segona part (12-13). 
Per estrena brillant amb els 
seus cinc gols la de Salinas, 
un pivot productiu tot i no 
tenir aparença de pivot amb 
els seus 180 centímetres. Té 
poca alçada però una habili-
tat per girar-se prodigiosa. 

L’honor de marcar el pri-
mer gol a la Lliga del Fraikin 
va correspondre a un altre 
debutant, Oriol Rey. Enfu-
rismada per estar privada 
d’handbol durant tant de 
temps, l’afició del Granollers 
–s’hi van congregar fins a 
500 espectadors–, va celebrar 
la diana amb passió. “Seguei-
xo l’equip i l’handbol des de 

petita i aquests sis mesos se 
m’han fet molt llargs. Això 
fa que gaudeixi encara més 
d’aquest partit”, explicava la 
Carol, una de les sòcies del 
club. “Tot i que és una situa-
ció estranya, m’alegra veure 
el pavelló amb gent i veure 
també que es respecten les 
normes”, destacava, per la 
seva part, el Ricard. 

Desbordat de motivació, el 
Fraikin va engegar amb un 
4-0 que devorava un Cisne 
atrapat pels nervis del debu-

tant i superat per l’intensitat 
defensiva del Fraikin, que no 
va encaixar el primer gol fins 
passats set minuts. Als vuit, 
amb 5-1 per sota, el tècnic 
del Cisne, Javier Fernández 
Jabato, va demanar temps 
mort. Les seves paraules van 
sonar a discurs celestial per 
als seus, que van desar els 
nervis del debutant per la 
il·lusió del principiant per 
situar el marcador en 5-4. Els 
gallecs ja no van permetre 
que el Fraikin, més condici-
onat per la major intensitat 
defensiva dels visitants i 
el protagonisme del pivot 
Daniel Ramos, s’escapés, així 
que el partit va rebre el des-
cans amb un ajustat 11-9. 

El Cisne va anar creixent 
fins a posar el marcador en 
12-13 a la represa i espantar 
el pavelló. L’ensurt va ser tot 
un estímul per al Fraikin, que 
va deixar anar de cop tota la 
seva intensitat i handbol. Un 
llançat Edgar i Salinas, que 
ja havia començat a fer feina 
a la primera part, van posar 
en un minut les coses al seu 
lloc de nou (14-13). A base de 
tot tipus de recursos com el 
tir exterior de Lancina i Álex 
Márquez, l’equip d’Antonio 
Rama va destruir un Cisne 
que ja no va tenir capacitat 
per reconstruir-se de nou. El 
Fraikin somreia, el Pavelló 
gaudia i dues joies més del 
planter, Marc Ferré i Víctor 
De Sande, engreixaven la 
llista de jugadors de l’Aso-
bal produïts al planter del 
Granollers amb la seva estre-
na. L’únic absent a la pista va 
ser Chema Márquez, operat 
aquesta setmana d’una frac-
tura al cinquè metacarpià del 
peu dret i al qual li espera un 
mes de baixa. 

Desitjós de fer gaudir de 
nou l’afició, el Fraikin torna 
a jugar aquest diumenge al 
Pavelló del CB Granollers 
contra el Puente Genil a 2/4 
d’1 del migdia. 



NOU9EL PUBLICITAT

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

Subscriptors i lectors d’

Llibreries a la costa

Des del 19 de juny
fins a l’14 de setembre

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

Palamós

Pals

Platja d’Aro

Portbou

Roses

S’Agaró

Sant Antoni de Calonge

Sant Feliu de Guíxols

Sant Pere Pescador

Santa Cristina d’Aro

Tamariu

Torroella de Montgrí

Tossa de Mar
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L’equip estatal d’artística convoca  
cinc vallesanes per a una concentració 

Granollers L’equip estatal de natació artística ha convocat 
fins a cinc nedadors de la comarca per a la concentració que 
va iniciar a Lanzarote diumenge passat i que acaba aquest 
diumenge: Mireia Hernández i Abril Conesa –d’esquerra 
a dreta a la imatge–, del CN Granollers, i Meritxell Mas, 
Cecilia Jiménez i Pau Ribes, del CN Les Franqueses. L’sta-
ge té com a objectiu la preparació pels Jocs Olímpics de 
Tòquio. La Selecció espanyola es jugarà l’accés a la cita al 
Preolímpic d’entre el 4 i el 7 de març a la capital japonesa.

Les 24 Hores 
virtuals del Circuit 
registren rècord 
d’audiència 

Montmeló

Les 24 Hores SimRacing 
virtuals del Circuit de 
Barcelona-Catalunya, cele-
brades el cap de setmana 
passat, van registrar rècord 
d’audiència en arribar als 
30.000 usuaris únics seguint 
la tercera edició de l’es-
deveniment, en què es va 
imposar de nou l’equip MSI. 
El conjunt madrileny es va 
beneficiar de l’accident entre 
l’esquadra Zennith Esports, 
que era líder, i Supercopa 
Mexico, succés que va dei-
xar fora de la prova tots dos 
equips i va facilitar el triomf 
de MSI. Segon, a dues voltes, 
va quedar el conjunt Drivex 
eSports Scalpers i l’esquadra 
sud-americana Level Motors-
ports, que s’estrenava a la 
cursa de resistència, va com-
pletar el podi, també a dues 
voltes del vencedor. 

Guarieiro, l’huracà del KH-7
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Giulia Guarieiro és una jugadora impossible de contenir quan recorre a les seves poderoses penetracions a porteria 

Granollers

Toni Canyameras

Un poderós huracà irromp 
en cada partit del KH-7 per 
canviar la direcció dels vents 
a favor del conjunt vallesà. 
Sobretot, quan més en cal-
ma està tot per l’adversari. 
Empeny el Granollers cap 
a la victòria i arrossega el 
rival cap a la derrota. És 
Giulia Guarieiro, competi-
dora salvatge dotada d’un 
físic privilegiat. Quan deci-
deix avançar amb les seves 
punyents penetracions, arra-
sa totes les rivals que troba 
al seu pas amb la seva força 
natural mentre custodia 
una pilota que només deixa 
anar per fer llançaments que 
també queden impregnats 
de la seva potència. “L’hand-
bol és un esport de contacte 
però a mi m’agrada buscar-
lo encara més, deixo anar 
tota l’adrenalina. Les meves 
companyes em diuen de bro-
ma que m’agrada picar-me 
amb les rivals però a mi el 
que m’agrada és guanyar”, 
confessa Guarieiro, una 
jugadora que, quan va creuar 
l’Atlàntic per jugar a la Lliga 
espanyola, posseïa una força 
de tempesta tropical –com 
les que de vegades visiten la 
seva Sao Paulo natal–, que 
s’ha acabat convertint en la 
d’un huracà. Escollida com a 
segon any seguit millor late-
ral esquerre del Campionat, 
ningú no gosa discutir el 
seu regnat en aquesta posi-

ció. Com poques defenses 
s’atreveixen a qüestionar-la: 
94 gols als 16 partits que es 
van disputar a l’última lliga, 
xifres que la van alçar com a 
tercera màxima realitzadora 
de la competició. 

“Per mi el sol fet d’estar 
nominada pel premi ja era 
una sorpresa i rebre’l suposa 
tot un honor. Però, com sem-
pre dic, és també un guardó 
de les companyes, perquè si 
puc penetrar és gràcies al seu 
treball i també un premi pel 
cos tècnic, que em sap incen-
tivar per millorar. Em trobo 
en el millor moment de la 
meva carrera esportiva i això 
és també perquè Granollers 
és una ciutat on m’hi sen-
to molt a gust, l’afició ens 

recolza molt”, destaca Giulia, 
generosa a la pista i a l’hora 
de repartir mèrits. La juga-
dora de Sao Paulo afronta 
la seva tercera temporada al 
KH-7 i a les ordres de Robert 
Cuesta, un tècnic pel qual 
professa admiració. Com 
l’entrenador de Montornès, 
és una convençuda entusias-
ta del treball dur. Guarieiro 
troba el plaer en el patiment. 
Mentre Cuesta exigeix, ella 
gaudeix. “Com que el Robert 
és també preparador físic, li 
atorga molta importància al 
treball físic. Ens dona canya 
amb les rutines de gimnàs i 
a mi m’encanta. Ja en la pri-
mera conversa que vaig man-
tenir amb ell em va transme-
tre molta energia. Ens sap 

motivar”, explica la brasilera, 
que, malgrat tenir tan sols 25 
anys acabats de fer, assumeix 
aquesta temporada el rol de 
veterana en un vestidor que 
desborda joventut. “A part 
d’aportar experiència, em 
sento amb la responsabili-
tat de ser un exemple per a 
les més joves”, reflexiona la 
lateral esquerra. “El vestidor 
està molt il·lusionat davant 
d’aquesta temporada, sobre-
tot amb Europa. Per com estic 
veient entrenar totes les com-
panyes només puc dir que 
estem preparades per a tot”, 
afirma amb claredat i contun-
dència Giulia Guarieiro, les 
mateixes amb què es mani-
festa l’huracà del KH-7 en 
una pista on devasta rivals.

Els Espargaró no es posen 
límits al Circuit de Misano  
en el retorn del Mundial 

Misano (Itàlia)

EL 9 NOU

Els germans Espargaró no 
es volen posar límits en 
el retorn del Mundial de 
MotoGP, que arriba al Circuit 
de Misano Marco Simoncelli, 
on es disputarà aquest cap 
de setmana la primera de 
les dues curses consecutives 
que albergarà el traçat italià. 
Ambdós encaren la sisena 
prova de la temporada en 
una il·lusionant línia ascen-
dent. Sobretot en el cas de 
Pol, podi en la darrera cursa 
a Àustria –on anava a primer 
a falta d’una volta–. El petit 
dels germans, 10è al Mun-
dial, està esprement amb el 
seu magnífic estat de forma 
una KTM que no para de 
progressar. Tot i així, regna 

la sensació que el granollerí 
podria estar en la pugna pel 
títol sense les dues caigudes 
prèvies al podi en proves on 
lluitava per guanyar. 

Per la seva part, Aleix 
Espargaró, tot i començar 
amb dues retirades un 
Mundial en què va setzè, 
va creixent després d’haver 
puntuat les tres darreres 
curses i espera fer l’estirada 
definitiva en una prova en 
què Aprilia competeix a casa. 
“La moto ha fet un gran pas 
però encara no hem acon-
seguit aprofitar tot el seu 
potencial. Misano, una pista 
on l’Aprilia va bé i hem fet 
tests, podria ser l’oportunitat 
per apuntar a les posicions 
que mereixem”, afirma Aleix, 
que espera ser, com a mínim, 
al top-10. 

El KH-7 juga 
a Còrdova el 
primer partit 
de Lliga 
divendres

Còrdova (Andalusia)

EL 9 NOU

El KH-7 BM Granollers 
visita aquest divendres 
la pista de l’acabat d’as-
cendir Adesal Córdoba 
a les 9 del vespre, el 
primer partit d’una Lliga 
que canvia de format en 
haver-hi quatre equips 
més pel fet que es pro-
duïssin ascensos i no 
descensos el curs passat. 
En lloc de la clàssica com-
petició regular, el cam-
pionat constarà d’una 
primera fase a dues vol-
tes de dos grups de vuit 
equips cadascun. Els qua-
tre primers de cada grup 
es creuaran per dispu-
tar-se el títol a la segona 
fase –de nou tots jugaran 
contra tots–, mentre que 
els quatre últims de cada 
grup s’enfrontaran entre 
ells per evitar el descens 
(baixaran els quatre pit-
jors classificats). El KH-7 
va acabar sisè la Divisió 
d’Honor l’any passat i 
aquesta campanya afron-
ta de nou tres competi-
cions: Lliga, European 
Cup –l’antiga Challenge 
Cup– i Copa de la Reina. 
Els quatre primers de la 
fase seran els que obtin-
dran plaça europea per la 
temporada vinent. 

La brasilera, millor lateral esquerra de la Lliga de nou, gaudeix del seu millor moment
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Present i futur de la doma clàssica
Cristina Wagemans, campiona estatal en categoria sub-25 i Jeanette Vallvé, en aleví 

A l’esquerra, Wagemans celebra amb el seu cavall el títol estatal. A la dreta, Vallvé, campiona d’Espanya aleví després de guanyar un Mundial el 2019 

Bigues i Riells 

T.C.

El genet i el cavall que dan-
sen junts són com la parella 
que balla abraçada: han 
de sentir el més profund 
sentiment un per l’altre i 
s’han d’entendre amb una 
sola mirada. Com Cristina 
Wagemans i el seu Dream-
boat BCN. Ella l’estima i 
l’entén com ningú i el cavall 
expressa el seu afecte per la 

Cristina dansant amb com-
movedora elegància. Com va 
manifestar el cap de setmana 
passat en una demostració 
que va valer un Campionat 
d’Espanya de doma clàssi-
ca. “Has de connectar amb 
el cavall des del primer 
moment, saber comprendre’l, 
i en el nostre cas ens ente-
nem molt bé. Sempre utilitzo 
la paraula binomi per definir 
com ha de ser la relació entre 
un genet i el seu cavall per-

què la competició és cosa de 
tots dos”, explica Wagemans, 
amb 24 anys acabada de pro-
clamar-se campiona estatal 
de menors (categoria fins als  
25 anys). La biguetana és per 
la comarca, Catalunya i l’Es-
tat el present d’una discipli-
na en què Jeanette Vallvé és 
el futur: la genet de Vilanova 
del Vallès també s’ha alçat 
amb el títol de campiona 
d’Espanya en categoria aleví. 
Vallvé, que entrena sota la 

direcció de Patricia Sánchez 
al Club Hípico Vallromanes, 
continua afegint èxits a un 
palmarès en què també figu-
ra el Campionat del món de 
cavall espanyol que va gua-
nyar l’any passat. 

Wagemans, una romànti-
ca apassionada de l’hípica, 
dedica la seva vida sencera 
a aquest esport: la genet del 
Club Barcelona Horses de 
Polinyà (Vallès Occidental) 
entrena vuit hores diàries 

amb cavalls i la resta del 
temps l’entrega a la docència 
de cavalls com a professora 
d’equitació. Una dedicació 
infinita que ha culminat amb 
aquest títol estatal, una espè-
cie d’homenatge a aquesta 
passió: “Fa molts anys que 
treballo per això. Per mi ja va 
ser molt representar Espanya 
a un Campionat d’Europa i 
això és un somni que encara 
no em crec”, relata la Cris-
tina, encara envaïda per 
l’emoció. “Tractem els cavalls 
com a esportistes. En un dia 
d’entrenament puc exercitar-
me igual amb vuit cavalls 
diferents, normalment cap 
no fa sessions diàries de més 
de 45 minuts per no esgotar-
los”, subratlla la biguetana, 
que sap entendre els cavalls 
com ningú. 

La genet no fixa objectius 
a curt termini, ja que la pro-
pera meta seran els Europeus 
del 2021. La possibilitat 
d’anar als Jocs Olímpics no 
ocupa les seves preocupa-
cions, ja que Wagemans no 
té quasi opcions d’anar a 
Tòquio, encara que, en tot 
cas, competir a uns Jocs sen-
se ser genet absolut –a partir 
dels 26 anys–, no és habitual. 
Així, la biguetana no pot acu-
dir a una cita olímpica fins 
París 2024. Però, mentre arri-
ba l’anhelat futur, la Cristina 
només pensa a gaudir del 
gloriós present junt amb el 
seu estimat Dreamboat BCN.

El Granollers canvia de Federació i 
el Llinars és readmès a la de futbet

El sènior masculí del Granollers, de blanc, en un partit contra el Ripoll 

Granollers

Toni Canyameras

El Club Escola de Futbol Sala 
Ciutat de Granollers ha optat 
per passar a competir a la 
Federació Catalana de Futbol 
davant el conflicte que man-
té amb la Federació Catalana 
de Futbol Sala, que atribueix 
un deute de 2.800 euros al 
club presidit per Juan Fer-
nández, motiu pel qual va 
decidir expulsar l’entitat. La 
quantitat pendent correspon 
en la seva major part a san-
cions, segons l’organisme. 
Cap de les dues parts, que 
s’acusen mútuament de no 
haver fet cap proposta per 
solucionar el problema, ha 
arribat a un acord. Sí que hi 
ha hagut enteniment en el 
cas del Llinars, que, després 
d’haver estat també expulsat 
de l’ens federatiu acusat d’un 
deute de 618 euros, ha estat 
readmès després d’arribar a 
un acord amb la Federació 
de Futbol Sala. Tanmateix, 
la presidenta del club lli-

nassenc, Montse Sarmiento, 
ha preferit no desvelar els 
detalls de l’acord esmentat. 

Per la seva part, el presi-
dent del Granollers justifica 
la decisió de canviar d’ens 
federatiu. “No dic que no 
deguem diners, però no és ni 
molt menys aqueta quantitat 

i, a part, des de la Federació 
de Futbol Sala no ens han 
justificat a què correspon el 
deute. Ens van dir que ens 
vindrien a veure per reu-
nir-nos i buscar una solució 
però encara estem esperant. 
L’excusa que no hagin vingut 
encara és la Covid-19 però 

altres clubs com el Llinars 
sí que els han visitat. Com 
que s’apropava la data límit 
d’inscripció a les competici-
ons hem decidit canviar els 
equips a l’altra federació. 
Hem actuat amb responsa-
bilitat, no ens podíem arris-
car a deixar els nens sense 

futbet. El nostre advocat ens 
ha recomanat que ens can-
viem, ja que hi veu un tema 
personal del president de la 
Federació contra nosaltres”, 
argumenta Fernández. “L’úl-
tima que ens ha fet aquesta 
federació és deixar sense 
ascens a Lliga Nacional Cata-
lana el sènior masculí. Ens 
corresponia pujar però han 
atorgat l’ascens a l’Arrahona 
de Sabadell, que va finalitzar 
cinquè, just una posició des-
prés que nosaltres”, lamenta.

El president de la Fede-
ració de Futbol Sala, Dani 
Vives, exposa la seva versió. 
“El Granollers no ha fet cap 
proposta per pagar un deute 
reconegut per ells mateixos. 
La solució que ha adoptat 
Juan Fernández és acudir a la 
premsa per arreglar els pro-
blemes, és un tergiversador. 
Però, encara que ja no esti-
guin a la Federació, continua-
rem reclamant el que deuen. 
Pel que fa a l’ascens no con-
cedit, és absurd deixar que 
pugi un equip que pertany a 
un club que ja no és a la Fede-
ració”,  argumenta Vives. 
Fernández nega que hagi 
reconegut cap deute. “Ens 
van dir de signar un paper de 
reconeixement de deute però 
no ho vam fer. Sabem que 
ens continuaran reclamant 
aquests diners i ens reservem 
el dret a emprendre accions 
legals contra ells”, contesta. 

El club granollerí competirà a la Federació Catalana de Futbol després de no arribar a un acord
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L’angoixa de córrer sense horitzó

Mourad Mounim, en primera posició, i Artur Bossy, durant un entrenament aquest estiu 

Cànoves i Samalús

Toni Canyameras

L’atletisme, com moltes 
altres disciplines germanes 
dins la família de l’esport, 
té tendència a tenir-ho tot 
controlat en funció del calen-
dari: marques, càrregues 
d’entrenaments, nutrició, etc. 
Succeeix que ara viu a mercè 
de la constant improvisació, 
i l’únic segur és que no hi ha 
res segur. “L’objectiu més 
proper és la Cursa de la Mer-
cè. Si es fa...”, assenyala el 
fondista canoví Artur Bossy. 
Tenir fixada una competició  
al calendari, encara que sigui 
envoltada d’incertesa, és un 
oasi per als atletes en una 
temporada quasi deserta de 
competicions. “És molt difícil 

entrenar sense tenir dates 
fixes de campionats”, destaca 
el vigent campió de la Cur-
sa de la Mercè. Al seu grup 
d’entrenament del CAR de 
Sant Cugat, dirigit per Carles 
Castillejo –guanyador  de la 
Mitja del 2012–, també sua el 
granollerí Mourad Mounim. 
“Hi ha dies que estàs motivat, 
hi ha d’altres que no, però 
no queda una altra opció que 
seguir, no ens podem aturar. 
Hem de pensar que hi ha 
gent que ha perdut la feina 
i està pitjor”, reflexiona l’ac-
tual campió de Catalunya de 
10km en ruta. Tant un com 
l’altre han sabut aprofitar les 
engrunes que ha deixat un 
coronavirus que ha devorat 
el calendari –sobretot inter-
nacional–, ja que la setmana 

passada Bossy va fer marca 
personal als 5.000 metres a 
la reunió de Heusden-Zolder 
(Bèlgica) de la Diamond Lea-
gue rebaixant fins a 13min 
40s la seva marca personal de 
13min 43s i Mounim va sig-
nar rècord personal als 5km 
en ruta amb 14min 25s al 
Campionat de Catalunya de 
la distància. Ambdós comen-
çaran en breu a preparar la 
Mitja Marató de València del 
desembre. A llarg termini, 
ser als 5.000 metres dels Jocs 
Olímpics de Tòquio és per a 
Bossy una meta que Mounim 
veu llunyana. “Si no compe-
tim no facturem, i com que 
quasi no hem competit des 
del març no he ingressat res. 
Veig complicat ser als Jocs 
perquè hauré de compaginar 

l’atletisme amb una altra 
feina per tenir ingressos. I si 
vols ser als Jocs has de tenir 
dedicació plena”, lamenta.

Més castigada ha deixat 
la marxa la Covid-19. Mar 
Juárez no ha pogut encara 
completar una prova de 
20km des d’abans del confi-
nament... i no ho podrà fer 
ja fins l’any que ve. “Després 
d’una quarantena no podíem 
exigir al nostre cos fer curses 
de marxa de 20km pel risc de 
lesió. Així que aquests mesos  
he fet entrenaments de fins a 
5km i prou. A més a més, a la 
marxa no hi ha gairebé reuni-
ons, així que és difícil compe-
tir”, assegura Juárez, tercera 
en la copa estatal de clubs 
de Madrid el cap de setmana 
passat en la prova de 5km. La 
montornesenca, 10a al Mun-
dial de Doha de l’any passat, 
aspira a participar als 20km 
de Tòquio. 

Per la seva part, el llança-
dor de javelina molletà Álex 
Sánchez va ser qui més va 
tardar a entrar en contacte 
amb la seva disciplina –fins 
al juliol no va tornar a les pis-
tes–, però ara és qui gaudeix 
d’un major estímul: pujar 
al podi al campionat estatal 
d’aquest cap de setmana des-
prés de ser subcampió a la 
copa estatal de clubs de diu-
menge passat. “Va ser molt 
temps sense agafar una jave-
lina però vaig treballar molt 
dur durant el confinament i 
ara estic molt motivat”, res-
salta Álex Sánchez. 

Martí Márquez acaba segon a la cursa Belgrad-Banja Luka 

Brustenga guanya dues etapes en 
una prova francesa de nivell elit
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Brustenga celebra una de les dues victòries d’etapa a la cursa francesa 

Santa Eulàlia de Ronçana

EL 9 NOU

El ciclista sub-23 Marc Brus-
tenga va guanyar la setmana 
passada a l’esprint dues de 

les quatre etapes disputades 
a la prova francesa de nivell 
elit 4 Jours des As-en-Pro-
vence, que va transcórrer 
entre Saint Etienne i Salon 
de Provence. La categoria 

elit és la màxima categoria 
a França després d’UCI, la 
divisió més alta. El velocista 
de Santa Eulàlia va exhibir 
el seu magnífic estat de 
forma dies després d’alçar 
el seu tercer Campionat de 
Catalunya consecutiu al seu 
poble natal.

Per la seva part, Martí Már-
quez, de Llinars, va fregar la 
primera victòria com a pro-
fessional a la Belgrad-Banja 
Luka, competició de quatre 
dies disputada entre Sèrbia i 
Bòsnia. Márquez va finalitzar 
segon la classificació gene-
ral, a només 18 segons del 
vencedor, el polonès Jakub 
Kaczmarek i, a part, va ser 
tercer a la segona etapa. El 
llinassenc viu el seu primer 
any com a professional. 

El Bigues disputa 
dissabte el primer 
partit de la Lliga 
Catalana d’hoquei

Bigues i Riells

El CHP Bigues i Riells rep 
el Voltregà a porta tancada 
aquest dissabte a les 8 del 
vespre en l’anada de l’elimi-
natòria prèvia a la final four 
de la Lliga Catalana. L’equip 
que entrena Ramón Peralta 
jugarà la tornada dimarts a 
Sant Hipòlit de Voltregà a 
2/4 de 9 del vespre. La final 
a quatre tindrà lloc el cap de 
setmana següent a Palau-
solità i Plegamans, últim 
abans de l’inici de l’OK Lliga. 
Dissabte passat les bigueta-
nes es van imposar al Girona 
en un partit amistós disputat 
a casa per 5-3. Maria Iguala-
da, Gemma Camp, Daniela 
Cañadó i Marta Borràs, per 
partida doble, van marcar els 
gols per les vallesanes. Per 
la seva part, el Recam Làser 
Caldes visita el Taradell 
aquest divendres a 2/4 d’1 
del migdia en un nou matx 
de preparació. 

L’Esport Club rep 
l’Europa diumenge 
en un nou amistós
Granollers

L’Esport Club Granollers 
juga aquest diumenge al 
camp del carrer Girona a 
2/4 de 7 de la tarda –a porta 
tancada–, el quart amistós 
de pretemporada. El conjunt 
que dirigeix José Solivelles, 
imbatut, es va imposar al 
Rubí de Primera Catalana al 
primer partit de preparació 
per un clar 4-0, per guanyar 
a continuació al camp del 
Terrassa, també de Tercera, 
(1-2) i empatar contra el Prat 
de Segona B a Granollers 
diumenge passat (2-2). Els 
quatre davanters de l’Esport 
Club –Albert Ruiz, Suaibo 
Sanneh, Dani Muela i Marc 
Río–, ja han vist porteria en 
aquests tres partits. L’Esport 
Club comença la Lliga el cap 
de setmana del 17 i 18 d’oc-
tubre, tot i que el calendari 
està encara per determinar.

El Rugby & Touch 
Caldes organitza  
el triangular Onze  
de Setembre dissabte
Caldes de Montbui

El Rugby & Touch Caldes 
organitza aquest dissabte al 
camp de futbol de Caldes la 
segona edició del triangular 
Onze de Setembre entre 2/4 
de 7 de la tarda i les 8 del 
vespre. El torneig comptarà 
amb l’equip calderí, el Touch 
Montseny de Santa Maria de 
Palautordera i un combinat 
de jugadors de Catalunya. 
Els partits duraran 12 
minuts i l’accés del públic 
serà limitat. 

La moció de censura 
contra Bartomeu 
habilita punts  
de signatura al Vallès

Granollers

La plataforma “Més que una 
moció”, la qual ha impul-
sat una moció de censura 
contra el president del FC 
Barcelona, Josep Maria 
Bartomeu, ha habilitat punts 
de recollida de signatures a 
quatre punts del Vallès Ori-
ental: la immobiliària Immo-
atic de Granollers, l’Autoes-
cola Salgado de Sant Celoni, 
Immoatic de Granollers, la 
fruiteria Senyor Enciam de 
Llinars i els Taller Lambert 
de cotxes de Bigues i Riells. 
Víctor Font, candidat a les 
eleccions del 2021, és un dels 
qui ha donat suport a aques-
ta moció de censura, la qual 
ja ha superat les 7.500 sig-
natures. El mínim perquè la 
moció prosperi és de 18.000 
i la data límit per arribar 
a aquesta xifra és el 17 de 
setembre. 

Atletes vallesans relaten com prova entrenar amb un calendari de competicions gairebé desert 
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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 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

Amb el carnet del subscriptor Clínica
dental

 www.clinicadentalpifarre.com
Les Franqueses del Vallès

Tel. 93 625 43 84

1a VisiTa
graTuïTa

(diagnòstic
estudi dental amb rxs)

i 1 nETEja

Oferta
subscriptors

2x1 presentant el carnet a taquilles Visites
guiades

Visita a l’antiga 
colònia agrícola 
castell del remei

El santuari, el celler més antic
de Catalunya

Gaudiu dels vins que s’hi elaboren i 
l’entorn de les vinyes, llacs i arbredes.

(A 45km abans d’arribar a Lleida)

per informació d’horaris i reserves: 97 358 02 00
o bé info@castelldelremei.com

Castell del Remei - Lleida

Oferta
subscriptors

Participeu en el sorteig. Entreu a: www.el9nou.cat
Sorteig: 15-9-20

Sorteig

Guanyador: Francesc Xavier Garcia,
de Sant Antoni de Vilamajor

Guanyadora: Mercè Roca,
de Montornès del Vallès

Guanyadors del sorteig del mes de juny

Només
subscriptors
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convida a compartir a 
les xarxes el moment 
aperitiu amb les tapes 
favorites amb l’etiqueta 
#FMVirtualLaMurga2020. 
13.00. Compartir les truites 
a les xarxes. 18.00.

Lliçà d’Amunt. Festa major 
covidenca. “Fotografia 
sense càmera. Demostració 
per fer cianotips”. Espai 
Garum. Cal inscripció 
prèvia. D’11.00 a 12.00.

Martorelles. Festa major. 
Caminada de festa major. 
Sortida i arribada a la pista 
annexa del Pavelló. 08.30.

Entrega de premis Ruta 
de Martorelles i Premis 
Montserrat Roig. Pati de 
Carrencà. 11.00.

Concert titulat Un vermut 
de cine! amb el Quartet 
de Raquel Castro i Yuval 
Gotlibovich. Pati de 
Carrencà. 12.00. 

Espectacle Gran reserva de 
Rhum&Cia. Plaça El·líptica. 
20.30.

Castell de focs, des de 
Carrencà, Can Sunyer i Les 
Vinyes. 22.00.

Sant Celoni. Visita guiada 
a l’Arbreda de Pertegàs. De 
tals pares, tals fills. Parc de 
la Rectoria Vella. 11.00.

Sant Esteve de 
Palautordera. Concert de 
Clementina, duet acústic. 
18.00. Circ amb Paki Paya, 
19.30. Concert de piano, 
saxo i claqué amb Laia 
Molins, Cesc Miralta i Àlex 
Climent. 21.00. Pati de les 
Escoles Velles.

Sant Feliu de Codines. 
Dia del Llibre en Català. 
Organitza Ajuntament, La 
Macedònia i Papereria La 
Plaça. Carrer Joan Maragall. 
De 10.00 a 14.00.

Diumenge 13

Caldes de Montbui. 
Cicle Joves Músics. Grans 
concerts. Coral Cantem 
Cantant i Núria Vives 
Xalabarder, en concert. Sala 
gra, 19.00. Organitza Casino 
de Caldes.

Granollers. Visita guiada 
“L’Adoberia vista per un 
adober”, a càrrec de Miquel 
Vila, adober. Activitat 
gratuïta. Cal inscripció 
prèvia. Adoberia. Centre 
d’Interpretació Històrica 
del Granollers medieval. 
12.00.

La Llagosta. Festa 
major virtual. La Murga 
ofereix tallers virtuals 
i de disfresses per als 
petits, a càrrec de Jordi 
Vila. 11.00. La Murga 

bàsquet. Organitza UE 
Bàsquet Martorelles. 
Pavelló d’Esports. 10.00.

Concert vermut amb Zesc. 
Pati de Carrencà. De 12.00 
a 14.00.

Flow, concert de Pulmon 
beatbox. Pati de Carrencà. 
20.00.

Entrenaments nocturns 
de motocròs. Organitza 
Motoclub Martorelles. Web 
especial de festa major. De 
20.00 a 23.15.

Concert d’Els Pets. Plaça 
El·líptica. 22.00.

La Roca del Vallès. “De 
campanar a campanar. Els 
tresors de Malanyanes”. 
Itinerari. Cal inscripció 
prèvia. 18.00.

Trobada de gegantons 2020. 
Edició especial en línia de la 
trobada de l’Escola Mogent. 
A les xarxes socials de 
l’escola Mogent: Instagram, 
You Tube, Twitter, 
Telegram.

Sant Celoni. Àgora 2020. 
Jornades sobre l’habitatge. 
“Habitatge i feminisme”, 
a càrrec d’Emma, Xarxa 
d’Habitatge Baix Maresme, 
i Pepa, Sindicat de Barri 
de Poblesec. Pati de Can 
Ramis, Entrada pel carrer 
Sant Josep. 18.30.

AGENDA 

Dijous 10

Lliçà d’Amunt. Missa en 
honor a les víctimes de la 
Covid-19, i per agrair la 
tasca dels professionals 
que han treballat cada dia 
per fer front a la pandèmia. 
Església parroquial de Sant 
Julià. 10.00.

Esport i família. Sessió 
d’esport per a infants a 
càrrec dels monitors de la 
Regidoria d’Esports. Canal 
Youtube de l’Ajuntament. 
11.00

Lectura del veredicte i entre 
del premi La Xemeneia de 
Ca l’Oliveres. Cantonada 
dels carrers Castelló de 
la Plana i Folch i Torres, 
davant de la Biblioteca de 
Ca l’Oliveres.

Autocine: Si yo fuera rico. 
Esplanada de l’avinguda 
dels Països Catalans. 22.00.

La Llagosta. Festa major 
virtual. Sortida als balcons 
per aplaudir, 20.00.

Martorelles. Festa major. 
Mostra de dansa, acrobàcies 
i masterclass. Pavelló 
d’Esports. De 10.00 a 13.00. 
Organitza Escola de Dansa 
Pas a Pas.

Espectacle La gallina dels 
ous d’or, de la companyia 
Zum Zum Teatre. Pati de 
Carrencà. En directe per 
Facebook. De 19.00 a 20.20.

Projecció del vídeo del Ball 
de Gitanes de Martorelles. 
Organitza Ball de Gitanes. 
Plaça El·líptica. De 22.00 a 
23.20.

Bingo musical. Organitzat 
pel Consell Jove. Pavelló 
d’Esports. De 22.00 a 23.20.

La Roca del Vallès. Taller 
de grafiti per a joves. 
Organitza la Biblioteca. Al 
Centre Cultural la Roca. 
18.30.

Divendres 11

Martorelles. Festa major. 
Acte institucional Onze de 
Setembre Diada Nacional de 

Catalunya. Ofrena floral al 
monument Lluís Companys 
i parlament dels grups 
municipals a l’Ajuntament. 
D’11.00 a 12.00.

Espectacle Zum de la 
companyia La Tresca i la 
Verdesca. Pati de Carrencà. 
19.00.

Concert de l’Orquestra 
Selvatana. Primer passi. 
Plaça El·líptica. 19.00.

Gimcana d’orientació. 
Organitza Consell Jove. 
Places i carrers. 20.30.

Concert de l’Orquestra 
Selvatana. Segon passi. 
Plaça El·líptica. 21.00.

Disssabte 12

Granollers. Fira de les 
Il·lusions. Col·leccionisme, 
brocanters, artesania. Plaça 
Maluquer i Salvador. De les 
10.00 a les 20.00.

La Llotja del Disseny. La 
Petita Llotja, amb activitats 
al llarg de tot el dia com 
contacontes o música. La 
Porxada. D’11.00 a 21.00.

Presentació del Comitè de 
Suport a Lola. Amb Nekane 
Jurado, escriptora, i Gregori 
Saaveda. Restaurant 
Anònims. 18.00.

La Llagosta. Festa major 
virtual. Paella i brindis, 
i sessió de dj. De 10.00 a 
22.00.

Lliçà d’Amunt. Festa major 
covidenca. Caminada des 
del parc de la Felicitat, al 
costat de l’Esclat, fins a Ca 
l’Oliveres. De 10.00 a 12.30.

Llinars del Vallès. Cicle 
de Teatre Feminista. First 
Round, a càrrec de la 
companyia Las Fritas. Pati 
de Can Mas Bagà. 19.30.

Jornada solidària de 
fisioclalisthenia, a càrrec 
de @fisioterapiadexoc. Parc 
dels Corbera. De 10.30 a 
13.30.

Martorelles. Festa major. 
Concurs d’habilitats de 

mArtOrELLEs 
ConCERt  
d’ELS PEtS.  
Plaça El·líptica.  
Dissabte, 12. 22.00.

Envia’ns un missatge 
al whatsapp                          

d’
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Consulteu altres ofertes entrant a:
9club.el9nou.cat

Tel. Informació (de 9 a 13h)
93 889 46 59 

Informació i reserves: 93 886 93 60

Museu

C. Arquebisbe Alemany 5
08500 VIC

Tel. 93 883 32 79

Oferta
subscriptors

2x1
Presentant
el carnet
a taquilles

Museu

MUSEU ETNOGRÀFIC DE RIPOLL
Primer Museu d’etnografia de Catalunya

de Premi nacional de cultura 2012
Pl. de l’Abat Oliba s/n - Tel. 972 70 31 44 - Ripoll

museuderipoll@museuderipoll.org

Oferta
subscriptors

2x1
Presentant
el carnet
a taquilles

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 - Barcelona - Tel. 93 268 78 78 - info@museuxocolata.cat

Oferta
subscriptors

2x1
Presentant
el carnet
a taquilles

Descobreix l’extraordinària 
col·lecció d’art medieval

i d’arts decoratives.
Pl. del Bisbe Oliba, 3 - Vic

Oferta
subscriptors

Museu

30% de
descompte
Presentant
el carnet
a taquilles

De dilluns a diumenge de 10 a 13.30 h
i el dimarts i el dissabte de 17 a 19 h

C. Major, 7 - Tel. 93 812 21 57
Folgueroles

info@verdaguer.cat - www.verdaguer.cat

Folgueroles:
poble natal del poeta

jacint verdaguer

Oferta
subscriptors

Museu

2x1
Presentant
el carnet
a taquilles

El coure, un conductor
de la història.

Ctra. C-17 km 73.5 - Les Masies de Vgà.
Tel. 93 859 56 37

www.museudelcoure.com

Oferta
subscriptors

Museu

2x1
Presentant
el carnet
a taquilles

C. del Museu, 4 - Isona Tel. 973 66 50 62
Reserves i informació a: museucd@parc-cretaci.com

www.parc-cretaci.com

Oferta
subscriptors

Museu

2x1
Presentant
el carnet
a taquilles

CATALunyA
En MInIATuRA
Viu una nova 
experiència!

www.catalunyenminiatura.com
Tel. 93 689 09 60

Torrelles de Llobregat

Oferta
subscriptors

Oci

2x1
en circuit de 
maquetes
 Presentant
el carnet
a taquilles

Autèntic espais per reviure com era, fa més de 100 anys,
viure i treballar a les colònies industrials de Catalunya

Ctra. C-16 km 78 - Pl. Puríssima Colònia Vidal (Puig-Reig)
 www.museucoloniavidal.org  - Tel. 93 829 04 58

Oferta
subscriptors

Museu

2x1
en la visita guiada
i en el preu de 
l’entrada general
presentant el carnet

Ctra. De la Mina, s/n - CARDOnA
T. 93 869 24 75

www.salcardona.com

Oferta
subscriptors

Museu

2x1
Presentant
el carnet
a taquilles

El Museu del Ter dóna testimoni de la vitalitat 
industrial del Ter mitjà, en dos dels seus sectors més 

representatius el tèxtil i les construccions mecàniques

Pg. del Ter, 2 - Manlleu - Tel. 93 851 51 76 - www.museudelter.cat

Oferta
subscriptors

Museu

2x1
Presentant
el carnet
a taquilles

C. de les Escoles s/n - Coll de nargó - Tel. 636417678
Reserves i informació a: info@dinosfera.com - www.dinosfera.com

Únic en la seva categoria!
Dinosfera us proposa Descobrir la reproDucció

Dels Últims Dinosaures D’europa.

Oferta
subscriptors

Museu

2x1
Presentant
el carnet
a taquilles

Descobreix milions d’anys d’història en un sol 
museu, recorrent l’era dels dinosaures,

els romans i l’edat medieval.
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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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Oficina d’Atenció a la ciuta-
dania (OAC). “Cinc inferme-
res de Vilamajor”, fotografies 
de Cris Cabarró amb la direc-
ció artística de Laura Dilo.

Sant Celoni

Rectoria Vella. “Imatges del 
romànic del Montseny”, foto-
grafies de Mariano Pagès.  
A partir del 5 de setembre i 
fins al dia 1 de novembre.

Can Ramis. Exposició del 
Concurs de Cartells Festa 
Major 2020. Fins al 27 de 
setembre.

 Sant Pere de V.

Centre d’Informació La 
Mongia. “En Quico i els cap-
grossos” i “Les campanes de 
Vilamajor”. Permanents.

“La catedral del Vallès”, 
exposició fotogràfica  
d’Enric Planas.  
Fins al 13 de setembre.

“El canvi climàtic al Mont-
seny: vulnerabilitat i adap-
tació”. Fins al 13 de setem-
bre.

Centre d’Art La Rectoria. 
“Cita prèvia. Obra (des) 
confinada”. S’inaugura 
aquest dissabte a les 12.00. 
Fins a l’11 d’octubre.

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

“Què mengem avui?”, mostra 
comissariada per la cuinera 
Ada Parellada i l’antropòloga 
Agnès Villamor.  
Obert fins al 28 de febrer de 
2021.

“Som gent de profit”, de 
l’Agència de Residus de 
Catalunya. Del 15 al 27 de 
setembre.

Arxiu de Granollers. 
“Programes i cartells de 
festa major a partir de 1901”, 
mostra virtual. A partir del 
24 d’agost.

Vestíbul de l’Ajuntament. 
“Les festes i els balls 
d’abans”, fotografies 
històriques de l’Arxiu 
Municipal de Granollers. 
Oberta fins al dia 27 de 
novembre.

Lliçà d’Amunt

Espai Garum. Exposició foto-
gràfica amb 42 fotografies en 
color que mostren la masia 
de Ca l’Oliveres, abans, 
durant i després de la seva 
transformació en biblioteca. 
S’inaugura aquest divendres 
a les 20.00.

Llinars del Vallès

Espai Ruscalleda Art. “En 
construcció”, de l’artista Glò-
ria Ortega, de Sant Antoni de 
Vilamajor. Oberta fins al dia 
27 de setembre.

Mollet del Vallès

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

“Fer. L’humor amable”, anto-
logia del ninotaire molletà 
Josep Antoni Fernádez, més 
conegut pel pseudònim Fer. 
Fins al 4 d’octubre.

Racó de l’artista: “Tiempo al 
tiempo”, instal·lació d’Oscar 
Moya. Fins al 4 d’octubre.

Montornès del Vallès

Can Saurina. Exposició artís-
tica “Teixint solidaritat”. Del 
17 al 20 de setembre.

Parets del Vallès

Sala d’exposicions Can 
Rajoler. “Testimoni de vida”, 
cinquena exposició fotogràfi-
ca col·lectiva. 

Sant Antoni de V.

Caldes de Montbui

Museu Thermalia. 
“L’efervescència del ter-
malisme” i l’art del Fons 
Mas Manolo Hugué. 
Permanents.

Casino. Espai d’Art. 
“Imaginari”. Aquarel·la i oli 
de Joan Coch. 

Sala Delger. “Comunicació 
visual”, exposició de poesia 
dels poetes visuals Miquel 
A. Mercader i Guillem 
Dotú. De l’11 al 27 de 
setembre.

Cardedeu

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

“Cardedeu, mirant passat, 
teixint futur”. Nova museo-
grafia del MATBC.  
De llarga durada. 

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

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

“Abans del primer petó”. A 
la segona planta del Museu, 
en el marc de “La farmàcia 
Balvey”. 

L’Estació és allà... espai les 
arts i les lletres. Exposició 

“Obrir? Tancar?” de Montse 
Cardona. Fins al 18 de 
setembre.

Les Franqueses del V.

Artemisia. Col·lectiva 
del grup artístic Art-Tra 
Barcelona, amb obres de 
Neus Aller Bruix.Net, Jordi 
Cerdà, Martí Rom, Marta 
Montcada, Adelaida Murillo, 
Josep Pérez González, Esther 
Porta i Laura Roca. Amb cita 
prèvia.

La Garriga

Granja cafeteria La Mila. 
“Expressions”, de Pere Par-
ramon Oller. Fins a finals de 
setembre.

Granollers

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

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

EXPOSICIONS 
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Fa 30 anys 
14/09/1990

“Joan Saguer, 
nou alcalde  
de Parets,  
vol continuar  
en la línia  
de Rosa Martí”

“Uns 400 
lleronins,  
a favor de la 
descentralització 
del poble”

Fa 20 anys 
15/09/2000

“Un jutjat  
de Granollers 
reconeix  
un canvi  
de sexe  
de noia a noi”

“Tanca l’escola 
Intur i Granollers 
perd els estudis 
universitaris”

Fa 10 anys 
10/09/2010

“Dificultats 
horàries  
per tornar  
de Barcelona  
per la línia  
de tren del nord”

“Tots a una  
a Lliçà d’Amunt 
contra el quart 
cinturó”

Fa 5 anys
12/09/2015

“Un altre clam  
a la Diada  
amb els vallesans 
presents  
a la Meridiana”

L’hemeroteca

Farmàcies de guàrdia

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

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

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

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

Cardedeu
✚ GIL 
C. Aragó, 39.  
Tel. 93 846 01 04 | dia 10. 
✚ RAQUEL GERMAN 
C. Mare de Déu del Pilar, 34 
Tel. 93 625 44 01 | dies 11 i 13.

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 10 a 13.

Granollers
✚ ARIMANY 
Pl. Maluquer i Salvador, 11 

Tel. 93 879 40 29 | laborables,  
de 8 a 21h; dissabte, de 9 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
✚ NADAL 
Av. Primer de Maig, 28.  
Tel. 93 560 04 50 | dies 10 a 13.

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

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

Mollet del Vallès
✚ BARBERO 
C. Gaietà Vínzia, 66.  
Tel. 93 570 42 16 | dia 10. 
✚ BELART 
Rambla Nova, 25.  
Tel. 93 579 17 69 | dia 11. 
✚ CLIMENT 
Rambla Pompeu Fabra, 81. 
Tel. 93 570 73 68 | dia 12. 
✚ CONCEPCIÓN 
C. Gallecs, 73.  
Tel. 93 570 79 73 | dia 13.

Montmeló
✚ MARGARITA COLLS 
Pg. Corts Catalanes, 10.  
Tel. 93 1130 55 42 | dia 10. 
✚ FAJAS 
C. Pompeu Fabra, 10. 
Tel. 93 568 02 88 | dies 11 a 13.

Montornès del Vallès 
✚ PARDOS 
C. Palau d’Ametlla, 17.  
Tel. 93 572 08 14 | dia 10. 
✚ MORENO 
Av. Onze de Setembre, 38  
Tel. 93 544 41 80 | dia 11. 
✚ BALCELLS  
C. Riu Mogent, 7.  
Tel. 93 568 09 47 | dies 12 i 13.

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

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

a 13.30h i de 16.30 a 20.30h; diu-
menge, de 10 a 13.30h. 

Sant Celoni 
✚ MAS 
Carretera Vella, 174.  
Tel. 93 848 40 76 | dia 10. 
✚ DRAPER 
C. Major, 115.  
Tel. 93 867 03 74 | dia 11. 
✚ VIGAS-CARDONA 
Carretera Vella, 20.  
Tel. 93 867 06 48 | dies 12 i 13.

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

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

Sant Pere de Vilamajor
✚ SANDOVAL 
Av. Sant Nonet, 15. Tel. 93 845 
20 94 | laborables, de 9 a 13.30h 
i de 17 a 20.30h; dissabte i 
diumenge, de 9.30 a 14h.

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

Decideixi amb antelació com vol
que sigui el seu servei funerari

Truqui’ns i l’assessorem
937 415 370

funeraria@cabrejunqueras.com

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

el9nouVOR @el9nou_vor @el9nou_vor

Arnau Paré Andrés. Caldes de Montbui. 02-09 

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

Naixements

Juan José Rodríguez Ruiz, 72 anys. Canovelles. 01-09 
Rosa-Maria Chornet Águila, 62 anys. Granollers. 01-09 
Emilia Cobo Izquierdo, 66 anys. Granollers. 01-09 
Dolors Roles Font, 84 anys. Granollers. 01-09 
Gabriela Hernández Vivas, 89 anys. Granollers. 01-09 
Antoni Triado Roquet, 90 anys. Sant Celoni. 01-09 
Enriqueta Icart Ors, 95 anys. Cardedeu. 02-09 
Antonia Matos Garrido, 87 anys. Mollet del Vallès. 02-09 
Carmela Fuillerat Tur, 95 anys. Sta. M. de Palautordera. 02-09 
Joan Roca Clapés, 79 anys. L’Ametlla del Vallès. 03-09 
Concepció Florensa Ribalta, 88 anys. Granollers. 03-09 
Antonio Guillén Bertolín, 94 anys. Sant Feliu de Codines. 03-09 
María Jesús Conde Rubiales, 48 anys. Granollers. 04-09 
David Fernández Lara, 53 anys. Granollers. 04-09 
María Teresa Herrera Escobosa, 63 anys. Granollers. 04-09 
Ana Zaragoza Baeza, 87 anys. Granollers. 04-09 
Carmen Oliva Leal Vázquez, 91 anys. Mollet del Vallès. 04-09 

Elvira Fernández Mora, 81 anys. Les Franqueses del V. 05-09 
Antonio Monzón Navarro, 72 anys. Granollers. 05-09 
Diego Cano Callejas, 79 anys. Granollers. 05-09 
Pilar Lozano Amado, 93 anys. Granollers. 05-09 
Dolores Martínez Roca, 100 anys. Martorelles. 05-09 
José Madero González, 67 anys. Mollet del Vallès. 05-09 
Rosalía López Valor, 90 anys. Mollet del Vallès. 05-09 
Josep Llerda Puyo, 83 anys. Montornès del Vallès. 05-09 
Carme Brau Basset, 89 anys. Sant Celoni. 05-09 
Antonio Almagro Erena, 70 anys. Sant Fost de C. 05-09 
Maria-Teresa Mompeat Sabaté, 89 anys. Bigues i Riells. 06-09 
María Hidalgo Orteaga, 96 anys. Canovelles. 06-09 
Joan Valls Capdevila, 71 anys. Granollers. 06-09 
Josep Alsina Martí, 80 anys. Granollers. 06-09 
Francisca Albornà Huguet, 91 anys. Aiguafreda. 07-09 
Neus Tordera Agustí, 90 anys. Granollers. 06-09 
Mercè Capo Pallàs, 63 anys. La Garriga. 07-09

Defuncions

2 Dades facilitades pels serveis funeraris del Vallès Oriental. Difunts poden no aparèixer al llistat perquè la família ha exercit el seu dret de privacitat
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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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Figuera
Que la natura va a la seva 
quan li deixem fer és una 
cosa que, si encara no 
teníem prou clara, aques-
ta pandèmia ens ho ha 
acabat d’aclarir. Mirin, 
si no, aquesta figuera 
tan original que ha anat 
a triar el campanar de 
l’església de Riells per 
fer arrels i créixer. La 
imatge, tot s’ha de dir, és 
tant poètica com inqui-
etant, perquè aquestes 
mateixes arrels si no es 
vigilen acabaran separant 
les pedres i malmetent 
l’edifici. 

VISIÓ PERIFÈRICA

CROMOS

Miralls
La nova seu d’ERC a Mollet és al 
mateix local que abans ocupava una 
escola de dansa. I els nous inquilins 
han deixat els característics miralls 
de les sales de ball, amb la qual cosa 
els actes polítics agafen un caire curi-
ós, així d’entrada. Entre desubicats i 
agradables, diguéssim.

Fusta
Resulta que alguns vins dels cellers 
Vilarnau, amb seu a Sant Sadurní 
d’Anoia, fermenten en bocois fets 
a mà amb fusta del Montseny. Amb 
això, la marca vol recuperar la tradi-
ció de les masies catalanes per enve-
llir els vins blancs i, especialment, el 
xarel·lo. Està molt bé, això.

Censurat
Si busquen el cim del Turó de l’Home 
al Google Maps veuran que està cen-
surat, difuminat perquè no es vegi bé 
què hi ha. El motiu, molts de vostès ho 
saben, és que hi ha un centre de tele-
comunicacions de l’exèrcit espanyol 
i es veu que no els agrada que es vegi 
gaire...

Amenaça
Durant l’acte de Mollet Parla, dilluns 
a la tarda, de sobte més d’un assistent 
va repartir l’atenció entre el que s’es-
tava dient i el nuvolot de tempesta 
que s’aproximava, amenaçador. I va 
anar de poc, perquè just després de 
l’acte es va aixecar una ventada i des-
prés es va posar a ploure.
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Doncs això, 
que setem-
bre no és 
només allò 
del “Do you 
remember 
the 21st 
night of 

september?” O sigui, que no 
és només una cançó d’Earth, 
Wind & Fire o una pel·lícula 
de Woody Allen estrenada 
l’any 1987. Setembre és 
el mes de les marededéus 
trobades. De la festa major 
del Tura, a Olot. De la fes-
ta major de Montblanc, de 

Sant Celoni, de Centelles, 
de Cadaqués, de Folgueroles 
o de Solsona. Setembre 
és la Diada i el Mercat de 
Música Viva de Vic. És la 
Mercè i un grup de música 
de Granollers. Setembre és 
temps de verema i de la Set-
mana del Llibre en Català. 
Setembre és el novè més de 
l’any i quan engeguen la tem-
porada les ràdios i les televi-
sions. Setembre és un llibre 
infantil. 

Setembre és un poema de 
Joana Raspall i una cançó 
d’Els Pets. “Em passa setem-

bre / enyorat i ensopit, / 
escapçant les distàncies /que 
t’allunyen de mi.” I de Dinah 

Washington i Green Day: 
“Wake me up when septem-
ber ends”.   

Setembre és un compte 
enrere. El tombant de l’any. 
Setembre fa evident com 
el dia s’escurça. Setembre 
és l’estiu que s’allarga i la 
tardor que irromp. I la plu-
ja que mulla. Setembre és 
l’adéu dels amors d’estiu i els 
sopars a la fresca. Setembre 
és desar la bicicleta i renovar 
l’armari dels fills que han 
crescut. Setembre és tornar 
a la feina, si és que n’hi ha. I 
és, també, tornar a l’escola.   

Però setembre és també, 
des d’aquest any, el mes en 
què el futbolista més gran 
de la història ha dit que, 
finalment, es queda al Barça 
però que, en aquest club, 
tot, absolutament tot, és un 
desastre. Setembre és el mes 
que necessitem els culers per 
esbrinar si això és una bona 
notícia o no ho és. I és el 
mes en què sembla que Luis 
Suárez no hagi jugat mai al 
Barça. Però, sobretot, aquest 
setembre és l’amplificació 
d’un crit evident: “La cultura 
és segura.” És la normalit-
zació de la mascareta i, per 
tant, la necessitat d’aprendre 
a decodificar emocional-
ment l’expressió dels ulls 
de les persones amb qui ens 
comuniquem. Setembre és 
la consolidació de la incerte-
sa. La certificació del futur 
capat. Setembre és mirar 
l’ara i no el demà. I la impos-
sibilitat de saber el calendari 
esportiu dels nostres fills i 
filles. Setembre és la por dels 
pares. I el mes en què hau-
rem de començar a pensar 
quin monument fem als i les 
mestres.  

Aquest setembre el recor-
darem sempre. N’estic segur. 
Com diu la cançó d’Earth, 
Wind & Fire, recordarem, la 
nit del 21 de setembre. I la 
resta de nits i dies del mes. 
Però, molt probablement, les 
recordarem per aquell poema 
de Miquel Martí i Pol que diu 
que “amb tants vents diver-
sos, no serà / fàcil trobar el 
lloc just per la tristesa”. 

Eloi Vila
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Setembre  
és l’estiu  

que s’allarga  
i la tardor  

que irromp.  
I la pluja  
que mulla

Setembre

“BONES TARDES, AMICS MEUS TOTS”


