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EL 9 NOU 
ofereix al 
comerç local 
un espai de 
venda ‘on line’

(Pàgina 17)

Tècniques 
digitals  
per restaurar 
un Dalí del 
Museu Abelló

(Pàgina 33)

L’adeu a Pilar Castellanos
Pilar Castellanos, infermera i monja vedruna de l’Hospital 
de Granollers, va morir a 85 anys aquest dilluns. Un centenar 
de persones van participar en la cerimònia d’enterrament.

(Pàgina 12) La cerimònia a l’església de Sant Esteve
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51 treballadors al carrer
La multinacional química alemanya Evonik tanca el seu cen-
tre productiu a Granollers i acomiadarà els 51 treballadors a 
finals de 2021. La producció s’aturarà a finals d’aquest any.

(Pàgina 29) Instal·lacions d’Evonik al polígon Congost
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L’Hospital de Granollers 
ampliarà l’àrea d’urgències 
amb dos mòduls prefabricats
Amb les obres, que ja estan en marxa, es guanyaran 16 boxs per a pacients lleus

(Pàgines 2) Henkel  
ha invertit 
50 milions a 
la planta de 
Montornès 
en tres anys

(Pàgina 27)

Suplement especial

(Pàgina 6) Jordi Angelet, que té parada de verdures a la plaça Perpinyà, repartint comandes a domicili aquest dijous 
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Comerciants que s’espavilen
Paradistes reparteixen a domicili i els botiguers engeguen la campanya 
“Dijous ganga” per parar el cop de la suspensió del mercat de Granollers

La nova seu 
del Consell 
Comarcal pot 
arribar a costar 
sis milions

(Pàgina 10)

Urbanisme 
aprova  
definitivament 
el nou POUM 
d’Aiguafreda

(Pàgina 16)
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La pandèmia de Covid-19 va 
frenar l’ampliació del servei
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Les obres d’instal·lació dels mòduls s’estan fent entre l’edifici del servei d’Urgències i l’aparcament de l’Hospital

L’Hospital de Granollers 
ampliarà les urgències  
en dos mòduls prefabricats
Es vol disposar de més espai per evitar la presència de pacients als passadissos

Granollers

Josep Villarroya

L’Hospital de Granollers ha 
començat les obres per instal·
lar dos mòduls prefabricats, 
amb una superfície total de 
242 metres quadrats, per tal 
d’ampliar, de manera provi·
sional, el servei d’Urgències 

i poder atendre de manera 
més segura els pacients en 
un context marcat per la 
Covid·19. Fonts del centre 
sanitari han indicat que es 
preveu que les obres esti·
guin enllestides entre finals 
de desembre i principis de 
gener i que la instal·lació es 
mantindrà fins que es consi·

deri que sigui necessària.
El primer mòdul se situarà 

adossat al Servei d’Observa·
ció d’Urgències (SOU) i per·
metrà ampliar aquesta àrea 
en 14 boxs més i augmentar 
també l’àrea de medicina 
amb un ús polivalent amb 
nivell de triatge 3, és a dir, 
els pacients que presenten 

un grau de gravetat conside·
rat moderat. Són les visites 
que requereixen atenció 
urgent, però no immediata.

En el segon mòdul hi hau·
rà 8 butaques i 2 boxs de 
consulta i serà adjacent amb 
la sala d’espera del Servei 
d’Urgències amb la qual esta·
rà comunicat. Estarà dirigit 

a pacients amb gravetat de 
nivell 4 i 5, és a dir, situaci·
ons menys greus que perme·
ten una espera en l’atenció 
o que poden ser atesos als 
centres d’atenció primària 
(CAP) o al dispositiu d’Ur·
gències Centre, que va reo·
brir com un CUAP (Centre 
d’Urgències d’Atenció Pri·
mària), a l’avinguda del Parc 
de Granollers.

L’Hospital indica que l’ob·
jectiu d’aquests mòduls és, 
d’una banda, donar resposta 
a les necessitats de la pan·
dèmia Covid·19 per tal que 
cada pacient estigui situat en 
un box individual i millorar 
la seva estada al servei d’Ur·
gències, i de l’altra, evitar 
la presència de pacients que 
haurien d’estar als passadis·
sos, amb el consegüent aug·
ment de risc de contagi.

Quan estigui enllestida, 
l’ampliació permetrà que els 
serveis de cirurgia i trauma·
tologia d’urgències, que es 
van haver de traslladar a una 
part de l’Hospital de Dia, 
al març, quan va esclatar la 
pandèmia, puguin retornar 
al seu emplaçament habi·
tual. 

En un comunicat, l’Hos·
pital diu que l’envelliment 
poblacional i l’elevada preva·
lença de patologies de diver·
sa índole en persones de més 
de 65 anys fan preveure un 
increment substancial del 
nombre de visites a urgèn·
cies en els propers anys, per 
la qual cosa “caldrà adequar 
l’oferta sanitària a aquesta 
previsió”. 

El doctor Marco Antonio Bustamante

J.V.

El cap d’Urgències de l’Hos·
pital de Granollers, Marco 
Antonio Bustamante, explica 
que el servei té un problema 
històric de manca d’espai, 
des de molt abans de l’èpo·
ca de la Covid. Per pal·liar 
aquesta mancança, l’Hos·
pital va habilitar una part 
de la planta zero per crear 
una sala de curta estada on 
s’atendrien pacients que 
haurien d’estar ingressats 
en períodes molt curts, d’un 
o dos dies. Però quan l’espai 
estava gairebé enllestit, va 
arribar la pandèmia i es va 

haver de destinar a ampliar 
l’UCI i a places d’hospitalit·
zació, tant per a malalts de 
Covid com d’altres patolo·
gies. “Calen unes urgències 
noves i, amb la Covid, neces·
sitem cada vegada més espai 
perquè l’atenció als malalts 
de coronavirus és molt més 
complexa i s’han de complir 
unes condicions molt estric·
tes d’aïllament. Per exemple, 
no es poden estar junts a la 
sala d’espera com s’estaven 
abans.”

El cap d’Urgències afirma 
que, malgrat la pandèmia, 
la xifra mitjana de visites al 

servei no ha pujat respecte 
de l’any anterior, sinó més 
aviat al contrari. “La mitja·
na de visites que vam tenir 
l’any passat va ser d’unes 
320 al dia, és a dir, una mica 
més de 120.000 a l’any. Entre 
els mesos de març i abril, 
quan va començar la pan·
dèmia, la mitjana va baixar 
fins a unes 100 perquè la 
gent era reticent a anar als 
hospitals. Però els malalts 
de Covid·19 provoquen un 
major col·lapse del servei 
perquè atendre una persona 
que ha donat positiu o que 
podria donar positiu és molt 

més complicat. Tant si aca·
ben donant positiu com si no, 
cal atendre’ls, d’entrada, com 
si tots fossin positius.”

“Amb la segona onada, a 
partir del mes d’octubre, 
la mitjana de persones que 
acudeixen al servei cada 

dia és més gran perquè se 
suma l’augment habitu·
al en aquesta època per 
altres patologies. Se situa 
al voltant de les 210 o 220. 
Al voltant d’una trentena 
són positius en Covid o bé 
hi ha la possibilitat que 
ho siguin. I han arribat a 
ingressar fins a vuit paci·
ents en un dia amb Covid.”

Bustamante diu que, en 
les dues darreres setmanes, 
la pressió ha baixat, però a 
Granollers i al Vallès Orien·
tal la incidència va arribar 
a ser molt elevada. “Hem 
arribat a prop de mil casos 
per cada 100.000 habitants 
i això va provocar un alt 
nivell d’ocupació de l’UCI i 
de planta.” També afecta el 
personal que atén les guàr·
dies. “Són molt més difícils 
de portar que en una situa·
ció normal.”

El servei 
guanyarà 16 boxs 
i 8 butaques per 
atendre pacients 
lleus i moderats
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TRAM 1 TRAM 2 TRAM 3 TRAM 4

A partir del 23 de novembre. En el millor escenari, a partir  
del 7 de desembre.

En el millor escenari, a partir  
del 21 de desembre.

En el millor escenari, a partir  
del 4 de gener.

Confinament              
nocturn

Es manté de 10 del vespre  
a 6 del matí.

Es manté de 10 del vespre  
a 6 del matí.

Es manté de 10 del vespre  
a 6 del matí.

Es manté de 10 del vespre  
a 6 del matí.

Confinament territorial No es pot entrar ni sortir de Cata-
lunya si no és per causa justifica-
da. En cap de setmana, es manté 
el confinament municipal  
de les 6 del matí de divendres  
a les 6 del matí de dilluns.

No es pot entrar ni sortir de Cata-
lunya si no és per causa justifica-
da. En cap de setmana, s’imposa 
un confinament comarcal  
de les 6 del matí de divendres  
a les 6 del matí de dilluns.

Lliure circulació. Lliure circulació.

Reunions                          
i trobades

Màxim 6 persones d’una bombolla 
de convivència habitual.

Màxim 6 persones d’una bombolla 
de convivència habitual.

Màxim 10 persones de dues bom-
bolles de convivència habitual.

Màxim 10 persones de dues bom-
bolles de convivència habitual.

Feina Es demana potenciar el teletreball 
tant com sigui possible.

Es demana potenciar el teletreball 
tant com sigui possible.

Es demana potenciar el teletreball 
tant com sigui possible.

Es demana potenciar el teletreball 
tant com sigui possible.

Bars i restaurants Oberts de 6 del matí a 2/4 de 10 del 
vespre. A les terrasses, sense límit 
d’aforament, però amb les taules 
separades per dos metres i un 
màxim de quatre persones.  
A dins, també distància, ventilació, 
taules de quatre i un màxim  
del 30% de l’aforament. Es manté 
el servei a domicili fins a les 11.

Oberts de 6 del matí a 2/4 de 10 del 
vespre. A les terrasses, sense límit 
d’aforament, però amb les taules 
separades per dos metres i un 
màxim de quatre persones.  
A dins, també distància, ventilació, 
taules de quatre i un màxim  
del 50% de l’aforament. Es manté 
el servei a domicili fins a les 11.

Oberts de 6 del matí a 2/4 de 10 del 
vespre. A les terrasses, sense límit 
d’aforament, però amb les taules 
separades per dos metres i un 
màxim de quatre persones.  
A dins, també distància, ventilació, 
taules de quatre i un màxim  
del 50% de l’aforament. Es manté 
el servei a domicili fins a les 11.

Oberts de 6 del matí a 2/4 de 10 del 
vespre. A les terrasses, sense límit 
d’aforament, però amb les taules 
separades per dos metres i un 
màxim de quatre persones.  
A dins, també distància, ventilació, 
taules de quatre i un màxim  
del 50% de l’aforament. Es manté 
el servei a domicili fins a les 11.

Comerç Les superfícies comercials  
de més de 800 metres quadrats 
continuen tancades. Es manté  
el límit del 30% de l’aforament  
a les botigues.

Reobren les grans superfícies  
amb un aforament del 30%.  
Les botigues el poden incrementar 
fins al 50%.

Aforament del 50%  
a les botigues i del 30%  
als centres comercials.

Aforament del 50%  
tant a les botigues com  
als centres comercials.

Escoles, instituts           
i universitats

Continuen les classes teòriques 
virtuals a Batxillerat,  
cicles formatius i la universitat.

Continuen les classes teòriques 
virtuals a Batxillerat,  
cicles formatius i la universitat.

Continuen les classes teòriques 
virtuals a Batxillerat, 
cicles formatius i la universitat.

Es poden recuperar les classes 
teòriques presencials a Batxillerat 
i cicles formatius, pero es mante-
nen virtualment a la universitat.

Activitats extraesco-
lars (excepte esport)

Màxim sis alumnes que formin 
part d’un grup lectiu estable.

Màxim 6 persones d’un grup  
lectiu estable.

Màxim 6 persones d’un grup  
lectiu estable.

Es recuperen amb normalitat,  
igual que l’educació en el lleure.

Esport Reobren les instal·lacions 
esportives a l’aire lliure amb 
control d’accés i un aforament 
màxim del 50%. En el cas de les 
interiors, com piscines, gimnasos  
i pavellons, es limita al 30%.  
Es reprenen els entrenaments, 
però no les competicions. 

50% d’aforament  
tant en instal·lacions esportives 
interiors com exteriors.

70% de l’aforament  
en instal·lacions esportives  
exteriors i del 50% en interiors.

70% de l’aforament  
en instal·lacions esportives  
exteriors i del 50% en interiors. 
Tornen les competicions.

Cultura Reobren teatres, cinemes i sales 
de concerts amb un 50%  
de l’aforament i un màxim  
de 500 persones. Museus i sales 
d’exposicions el poden incremen-
tar del 30% actual al 50%.

Es manté el 50% de l’aforament 
en museus i sales d’exposicions, 
mentre que cinemes, teatres  
i sales de concerts poden créixer 
fins al 70%. 

70% d’aforament en teatres, 
cinemes i sales de concerts, 
museus i sales d’exposicions. 

70% d’aforament en teatres, 
cinemes i sales de concerts, 
museus i sales d’exposicions. 

Actes religiosos 30% de l’aforament. 30% de l’aforament. 50% de l’aforament. 50% de l’aforament.

Altres mesures 
permanents

Mascareta, higiene de mans, dis-
tància de seguretat, bona ventila-
ció i reduir la interacció social.

Mascareta, higiene de mans, dis-
tància de seguretat, bona ventila-
ció i reduir la interacció social.

Mascareta, higiene de mans, dis-
tància de seguretat, bona ventila-
ció i reduir la interacció social.

Mascareta, higiene de mans, dis-
tància de seguretat, bona ventila-
ció i reduir la interacció social.

PLA D’OBERTURA PROGRESSIVA D’ACTIVITATS 

*El pas d’un tram a l’altre requerirà com a mínim dues setmanes i s’accelerarà o alentirà territorialment segons l’evolució del nombre de pacients ingressats i el ritme de propagació del virus

Font: Generalitat 
de Catalunya
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Setmana
anterior

Última
setmana

Darrers
tres dies

Del 2 a l’8/11 Del 9 al 15/11 16, 17 i 18/11

Aiguafreda 10 2 0 -8 79,9 95,8

L’Ametlla del Vallès 31 11 3 -20 130 176,1

Bigues i Riells 29 11 4 -18 121 166,9

Caldes de Montbui 27 32 18 +5 182,3 398,3

Campins 3 2 0 -1 378,1 630,1

Canovelles 88 64 17 -24 384,9 664,8

Cardedeu 45 22 3 -23 119,8 178,4

Cànoves i Samalús 12 6 0 -6 192,5 288,7

Figaró-Montmany 2 4 0 +2 359,1 1.077,2

Fogars de Montclús 0 0 1 0 0 -

Les Franqueses del Vallès 90 78 28 -12 388,2 724,7

La Garriga 84 52 6 -32 314,9 509,8

Granollers 204 172 48 -32 280,7 517,4

Gualba 4 5 0 +1 333,3 750

La Llagosta 84 54 18 -30 400,6 658,1

La Roca del Vallès 30 15 9 -15 140,8 211,3

Llinars del Vallès 27 25 5 -2 523,2 484,5

Lliçà d’Amunt 56 28 5 -28 183,5 275,3

Lliçà de Vall 14 17 2 +3 259,9 575,4

Martorelles 13 9 3 -4 187,5 317,2

Mollet del Vallès 304 152 49 -152 296,2 444,3

Montmeló 24 15 9 -9 171,3 278,4

Montornès del Vallès 65 58 29 -17 353,8 669,5

Montseny 1 0 0 -1 0 0

Parets del Vallès 43 32 6 -11 167,7 292,5

St. Antoni de Vilamajor 18 18 0 0 293,4 586,8

St. Celoni 55 35 14 -20 195,5 319,9

St. Esteve de Palautordera 3 4 0 +1 141,8 331

St. Feliu de Codines 6 11 3 +5 175,7 497,9

St. Pere de Vilamajor 10 5 1 -5 111,8 167,7

Sta. Eulàlia de Ronçana 31 11 9 -20 150,9 204,5

Sta. Maria de Martorelles 0 0 3 0 0 -

St. Fost de Campsentelles 23 49 12 +26 560,8 1.755,7

Sta. Maria de Palautordera 21 21 7 0 222,9 445,7

Tagamanent 0 1 0 +1 309,6 -

Vallgorguina 7 1 2 -6 34,6 39,5

Vallromanes 7 4 3 -3 155,1 243,7

Vilalba Sasserra 1 1 0 0 139,7 279,3

Vilanova del Vallès 30 31 7 +1 570,7 1.160,4

VALLÈS ORIENTAL 1.502 1.058 324 -444 250,7 487

Positius per proves 
PCR per municipis

Diferència 
darrera 

setmana

Casos per 
cada 100.000 

habitants
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Des del 09/11/2020 
al 15/11/2020

Casos 
confirmats 
PCR i TA

Taxa 
confirmats 
PCR i TA

Risc  
de rebrot Rt PCR 

fetes TA fets
% PCR 

i TA 
positives

Mitjana 
edat % dones Ingressos Defuncions

Vallès Oriental 
Central 627 245,18 500 0,88 6.818 1.266 8,52 40,74 52,31 111 11

Baix Montseny 114 200,39 441 0,98 1.005 562 7,99 43,26 51,75 18 1

Baix Vallès 364 259,53 455 0,69 3.630 918 8,68 41,95 54,12 61 8

VALLÈS ORIENTAL  1.033 250,70 487 0,83 10.608 2.500 8,62 41,47 52,86 176 18

Des del
01/03/2020 al 
18/11/2020

Casos 
confirmats 
PCR i TA

Taxa 
confirmats 
PCR i TA

Risc  
de rebrot Rt PCR 

fetes TA fets
% PCR 

i TA 
positives

Mitjana 
edat % dones Ingressos 

(*) Defuncions 

Vallès Oriental 
Central 10.054 3.931,41 --- --- 118.123 4.982 8,40 43,97 52,76 - 441

Baix Montseny 1.475 2.592,77 --- --- 20.913 1.807 69,77 45,46 51,59 - 95

Baix Vallès 5.623 4.009,13 --- --- 56.954 3.728 9,56 44,11 53,76 - 309

VALLÈS ORIENTAL  15.894 3.857,35 --- --- 180.894 9.550 8,59 44,09 53,00 - 756

Evolució de la Covid-19 per zones del Vallès Oriental (dades de les proves PCR)
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(*) Dades a partir del 29 d’abril. No disponibles dijous. 19 de novembre.  Les sumes per territoris poden no coincidir amb el total comarcal  perquè a les àrees sanitàries hi ha municipis de fora

Risc de 
rebrot

Menys positius, menys ingressos 
i menys defuncions per la Covid
El risc de rebrot baixa gairebé 200 punts i se situa en 487 punts però continua sent molt elevat

Granollers / Mollet

EL 9 NOU

La pandèmia de la Covid-19 
va experimentar durant la 
setmana passada una reduc-
ció de la incidència al Vallès 
Oriental: es van detectar 
menys positius a través de 
les proves PCR i dels tests 
d’antígens, es va reduir el 
risc de rebrot i va tornar a 
baixar la taxa de reproducció 
del virus, és a dir, la xifra de 
persones que contagia cada 
infectat, que es consolida per 
sota de l’1. A més, hi va haver 
menys ingressos i menys 
defuncions, segons les dades 
del Departament de Salut.

Entre els dies 9 i 15 de 
novembre, 1.033 persones 
del Vallès Oriental van donar 
positiu a través de proves 
PCR o tests d’antígens. Són 
uns 400 positius menys que 
la setmana immediatament 
anterior. També hi va haver, 
però, una reducció de les 
proves PCR fetes, unes 2.000 
menys en una setmana. En 
canvi, la xifra de test d’an-
tígens es va mantenir al 
voltant dels 2.500 fets en set 
dies. El percentatge de resul-
tats positius dels dos mèto-
des de detecció es va reduir i 
va caure per sota del 10%. En 
concret, va ser del 8,62%. És, 
també, una evolució positiva 
perquè, quan aquest indi-
cador se situa al voltant del 
5%, es diu que reflecteix un 
control de l’aparició de casos. 

Per tot plegat, el risc de 
rebrot cau gairebé 200 punts 
i se situa en 487 punts, 
segons les dades publicades 
dijous. És una xifra encara 
molt elevada però que queda 
lluny dels registres de més 

de 1.100 punts que es van 
assolir els darrers dies d’oc-
tubre. Per zones sanitàries, 
el Baix Montseny registra les 
dades menys negatives (441 
punts de risc de rebrot amb 
les dades publicades dijous 
per Salut) molt a prop del 
Baix Vallès que va experi-
mentar una notable millora 
durant la setmana passada 
(455 punts). A la resta de 
la comarca –Vallès Oriental 
Central–, el risc de rebrot és 
en els 500 punts.

La taxa de reproducció del 
virus es redueix al conjunt 
del Vallès Oriental gràcies a 
la davallada que experimenta 
a l’àmbit del Baix Vallès, on 
passa de ser de l’1,03 entre 
els dies 2 i 8 de novembre a 
0,69. Cal anar fins a la dar-
rera setmana de juny per 
trobar xifres més baixes. En 
canvi, l’evolució és negativa 
als àmbits del Vallès Oriental 
Central (creix de 0,85 a 0,88) 
i del Baix Montseny (puja de 
0,83 a 0,98).

Segons les dades de Salut, 
entre els dies 9 i 15 de 
novembre hi va haver 176 
nous ingressos de persones 
del Vallès Oriental en cen-
tres hospitalaris, 19 menys 
que la setmana anterior. Les 
defuncions van ser 18, gaire-
bé la meitat menys de les 35 
que hi havia hagut la setma-
na anterior.

Les dades dels hospitals 
de Granollers, Mollet i Sant 
Celoni d’aquest dimecres 
certifiquen que es manté 
la tendència a la baixa en 
el nombre d’ingressos per 
segona setmana consecutiva. 
En total, els tres centres van 
sumar 148 nous ingressos 
en una setmana, 25 menys 
que en la setmana anterior. 
És una xifra similar a la que 
es registrava el 21 d’octubre. 
Dimecres hi havia internats 
84 pacients afectats per la 
Covid-19 a l’Hospital de 
Granollers (-12); 47, al de 
Mollet (-9), i 17, al de Sant 
Celoni (-4). Amb les dades 
d’aquest dimecres, també es 
produeix un descens de la 
xifra de persones mortes en 
comparació amb el període 
anterior. Segons les dades 
facilitades dimecres, els tres 
hospitals sumen 20 morts 
en la darrera setmana. Són 
dos menys que en la set-
mana anterior. Hi ha hagut 
11 defuncions a Mollet, 7 a 
Granollers i 2 a Sant Celoni. 
Tot i això, la vintena de 
morts són la segona xifra 
més alta en una sola setmana 
d’aquesta segona onada.

La taxa de 
reproducció cau 

de forma notable 
al Baix Vallès: 
d’1,03 a 0,69
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Un usuari acaba de fer-se la prova ràpida d’antígens a la carpa habilitada a Can Muntanyola, a Granollers

C. Josep Umbert, 92-94 3a planta | Granollers | Tel. 928795459 | www.boilfernandezgeli.com

Advocats d’empresa i particulars. 25 anys a Granollers
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Desenes de persones es fan tests 
ràpids a Granollers i Llinars
La Cambra defensa aquestes proves com a mitjà per reactivar activitats econòmiques
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Els tests impulsats per l’Institut Català de la Salut a Llinars s’han fet al Teatre Auditori des de dilluns

Granollers/Llinars del V.

R.S.

Desenes de persones han 
començat a fer-se tests ràpids 
aquesta setmana als dos 
punts habilitats a la comarca: 
a Llinars, l’Institut Català de 
la Salut fa les proves al Tea-
tre Auditori, i a Granollers, 
la Cambra de Comerç de 
Barcelona ha cedit un espai a 
Can Muntanyola. En aquest 
darrer punt, els tests d’antí-
gens s’han fet de dimecres a 
divendres i el primer dia ja hi 
havia inscrites amb cita prè-
via prop de 50 persones.

“Ja fa mesos que nosaltres 
creiem molt en la utilització 
extensiva de tests ràpids 
d’antígens. Això permet, per 
exemple, realitzar esdeveni-
ments com fires, etc., que no 
es poden fer des del març. 
Si tothom es fa la prova 
abans d’entrar, en 15 minuts 
se saben els resultats i les 
persones que donin negatiu 
poden entrar, si cal portant 
mascareta, però amb la segu-
retat que no hi ha cap conta-
giador”, explica el president 
de la Cambra del Vallès 
Oriental, Jaume Aragall. Els 
tres dies de tests ràpids a 
Can Muntayola han servit de 
prova pilot. “Si hi ha molta 
gent que s’ho vol fer, potser 
decidirem continuar-ho al 
mateix lloc o d’altres. Hem 
tingut peticions d’empreses 
grans i mitjanes que ens han 
demanat si podíem anar a fer 
els tests a l’empresa”, comen-
ta Aragall.

Els tests d’antígens de Can 
Muntanyola costen 24,75 
euros i els realitza l’empresa 
biotecnològica catalana Blu-
eberry Diagnostics, amb el 
suport de personal sanitari 
qualificat.

Els positius  
a les escoles  
han baixat un 65%  
en una setmana

Granollers

Davallada important de la 
incidència de la Covid-19 al 
sistema educatiu. Segons 
el portal del Departament 
d’Educació Traçacovid, els 
casos positius confirmats 
han baixat un 65% en una 
setmana: de 342 dijous de 
la setmana anterior, a 120 
aquest dijous. En el mateix 
període, els grups confinats 
han baixat també de forma 
important: de 148 a 105, 
un 29%. Pel que fa al total 
d’alumnes confinats, han bai-
xat més d’un 30%: de 3.886 
la setmana passada a 2.583.

El Pacte de Ciutat  
de Granollers 
sospesa més  
de 150 propostes
Granollers

Els sis grups de treball que 
despleguen el Pacte de 
Ciutat de Granollers per 
recuperar el dinamisme i la 
vitalitat de la ciutat arran 
de la pandèmia tenen sobre 
la taula més de 150 propos-
tes. Aquests grups, formats 
per més de 160 persones en 
total, ja han fet dues sessions 
participatives. Fins al 29 de 
novembre es poden fer arri-
bar propostes a través de la 
web de Granollers Participa 
<https://decidim-granollers.
diba.cat>. El procés partici-
patiu s’acabarà la primera 
quinzena de desembre.

Parets posa un telèfon 
per descongestionar  
el CAP
Parets del Vallès

L’Ajuntament de Parets ha 
subministrat el número 667 
991 823 al Centre d’Atenció 
Primària per intentar resol-
dre el col·lapse telefònic que 
es produeixen en algunes 
franges horàries arran de la 
pandèmia. 
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Granollers atura el trasllat 
temporal del mercat al Parc Firal 
per falta de suport dels marxants
L’Ajuntament suma els ‘no’ a una enquesta amb l’abstenció (50%) i diu que no hi ha prou quòrum

Repartiment a domicilis  
com a alternativa

Granollers Jordi Angelet, agricultor i mar-
xant de Torroella de Montgrí tot i que ell 
és fill de Palou, té una parada de fruita i 
verdura a la plaça Perpinyà. Des d’aquesta 
segona aturada del mercat –i com ja va fer 
durant l’estat d’alarma– continua repartint 
a domicili a casa dels clients que li fan arri-
bar la comanda per Whatsapp. “Aquestes 
setmanes podem fer 20 o 30 entregues, 
puntualment algun dia més però menys que 
durant l’estat d’alarma”, explica Angelet. “El 

repartiment a les cases ens ajuda una mica 
en el dia a dia però és de mínims”, afegeix 
aquest marxant que està convençut que els 
paradistes de fruita i verdura voldrien majo-
ritàriament poder tornar al mercat encara 
que fos de manera provisional al Parc Firal. 
“Nosaltres hi hauríem anat. A casa, no fas 
res.” A la foto, Angelet amb Imma Ripoll, cli-
enta habitual de la parada d’Angelet. “Quan 
hi ha mercat baixo a la plaça però si no n’hi 
ha m’ho faig portar. Ja ho vaig fer durant 
el primer confinament. Vam molt bé”, diu 
Ripoll. “Estem molt agraïts dels clients que 
tenim”, indica Angelet. 
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La ganga que oferia l’establiment de Carol Bruguera al centre de Granollers

El comerç promou “Dijous de 
ganga” per esperonar les compres

Granollers

F.P.

Gran Centre i Comerç de 
Dalt van posar en marxa 
dijous la iniciativa “Dijous 
de ganga” per esperonar l’ac-
tivitat comercial a la ciutat 
aquest dia. “El dijous ha de 
ser com un dissabte perquè 
és el darrer dia que la gent de 
fora de Granollers pot venir 
a comprar”, comenta Laura 
Sabatés, presidenta de Gran 

Centre, que estima que el 
confinament municipal dels 
caps de setmana ha reduït 
en un 40% l’afluència de 
gent els dissabtes als carrers 
de l’illa de vianants i això 
ha impactat en les vendes. 
“Normalment, ve molta gent 
de la comarca i de comarques 
veïnes que ara no poden.”

Amb “Dijous de ganga”, 
la idea és que els comerços 
facin una oferta especial 
i puntual, una promoció 

o un detall als clients. Els 
comerços participants han 
incorporat unes pissarres 
per anunciar-ho. “És una 
promoció efímera, un ganxo 
per als clients. La idea és que 
cada setmana sigui una gan-
ga diferent.” Gran Centre i 
Comerç de Dalt volen que la 
iniciativa vagi més enllà de 
les botigues. “Quan obrin els 
restaurants, les cafeteries o 
la cultura volem que també 
s’hi sumin”, indica Sabatés. 

Granollers

Ferran Polo

La falta de suport dels mar-
xants ha propiciat que l’Ajun-
tament de Granollers hagi 
aturat el trasllat del mercat 
dels dijous a l’entorn del 
Parc Firal de manera provisi-
onal com s’havia previst. Per 
aquest motiu, aquest dijous 
tampoc no hi va haver mercat 
i es manté la suspensió sine 
die pendent de si afluixen 
les restriccions fixades per la 
Generalitat que, de moment, 
obliguen a fer els mercats en 
espais perimetrats i amb un 
control d’aforament per no 
superar el màxim permès del 
30%. Dijous representants 
de diverses entitats es van 
tornar a reunir de manera 
telemàtica amb la regidora 
de Serveis, Andrea Canelo. 
A l’espera de les ordres que 
pugui publicar el DOGC dis-
sabte, van quedar emplaçats 
per a una nova trobada la set-
mana que ve.

Tot i l’acord a què s’havia 
arribat dijous de la setmana 
passada –i que s’havia anun-
ciat– amb quatre associaci-
ons i representants del sector 
agrari com Unió de Pagesos, 
l’Ajuntament va decidir 
obrir una votació per saber 
l’opinió dels 372 marxants 
del mercat. Va ser arran de 
la pressió que una trentena 
de marxants –no tots amb 
parada a Granollers, segons 
fonts del sector– van fer a les 
oficines de l’ajuntament des-
prés de conèixer la decisió. A 
la pregunta feta de manera 
telemàtica pel consistori, 
van respondre només 188 

provisional al Parc Firal a 
través de missatges de veu 
amb amenaces compartits a 
través de grups de Whatsapp 
que apleguen paradistes del 
mercat de Granollers.

Les associacions que van 
participar en les negocia-
cions admeten que l’espai 
escollit no és l’idoni però 
valoren que, almenys, 
donava l’opció de treballar. 
“Entenem que amb la situ-
ació que hi ha és millor tre-
ballar. Jo i molts companys 
necessitem fer-ho perquè no 
tenim ajudes”, aporta Carlos 
Chuecos, de l’Associació de 
Marxants de les Comarques 
de Barcelona. “La ubicació 
no ens agrada però, almenys, 
podíem treballar”, valora 
Toni Puigvert, d’Asomercat, 
que qüestiona que l’absten-
ció se sumés als vots del no. 
“No votar a tot arreu s’aplica 
a favor del sí.” De fet, des 
d’Asomercat, van presentar 
en la reunió telemàtica de 
dijous una enquesta feta a 
les parades d’alimentació 
on la majoria expressaven la 
voluntat de tornar. Demanen 
que es valori aquesta opció. 
“Els socis nostres que tenim 
a Granollers estan indignats 
perquè no s’obre el mercat”, 
apunta Martí Ramoneda, 
president de l’Associació 
de Marxants del Maresme, 
que admet la sorpresa per la 
decisió. Reclama una solució 
ràpida perquè hi ha en joc 
la campanya de Nadal. “Era 
l’única opció per poder tre-
ballar. Ara només faig dos 
mercats. Treballo dos dies a 
la setmana i així costa tirar 
endavant”, diu Mari Arana, 
amb parada de roba infantil. 

Alejandro Oruña, de l’As-
sociació Empresarial de Mar-
xants de Catalunya, és crític 
amb les restriccions de la 
Generalitat. “No pot ser que 
tanquin els mercats.” “Tan-
cant un mercat sí que formes 
aglomeracions. Els mercats 
tenen moltes entrades i sor-
tides i la gent es distribueix”, 
defensa Josep Maria Vergés, 
president de l’Associació de 
Marxants de les Comarques 
Gironines.

dels paradistes del mercat 
(el 50,5%) i hi va haver un 
empat tècnic entre els par-
tidaris de fer mercat al Parc 
Firal i els de continuar atu-
rats. Tot i que amb un lleuger 
avantatge dels que defen-
saven tornar a l’activitat. 
El consistori, però, volia un 
suport més ampli per recupe-
rar el mercat amb garanties i 
van entendre que la vuitan-
tena de vots contraris més la 
meitat que no van respondre 
no ho asseguraven. “Fer el 

mercat al Parc Firal impli-
cava un gran esforç per part 
de l’Ajuntament: personal, 
neteja extra, lavabos químics, 
tanques... No té sentit que 
l’Ajuntament ho faci si no 
té l’acompanyament dels 
marxants”, explica Canelo, 
que recorda que sempre han 
plantejat el trasllat com una 
opció “provisional” i lligada a 
les actuals restriccions i amb 
l’objectiu de facilitar que el 
100% dels marxants pogues-
sin tornar a parar. “No era el 

lloc ideal però era un lloc.” 
La regidora entén la falta de 
suport al trasllat com un via 
de pressió per fer el mercat 
al centre. “Ara no és possible 
per les restriccions que hi ha 
i no cedirem pas.” 

MISSATGES DE VEU  
AMB AMENACES

Segons ha pogut confirmar 
EL 9 NOU, algunes entitats 
relaten pressions de mar-
xants contraris al trasllat 
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Núria Ruiz, directora de l’escola bressol Petita Estelada, de Cànoves i Samalús, a la zona exterior del centre
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Les directores de tres escoles bressol de la comarca expliquen l’experiència de les 
primeres setmanes del curs en pandèmia. De moment, cap no ha tingut ni un positiu

Zona ‘coronaprotegida’

Granollers

R.S.

Si l’experiència dels pri-
mers dos mesos de curs ha 
demostrat que el sistema 
educatiu és una zona molt 
segura de cara a la pandèmia 
(a la comarca els contagis 
no arriben a l’1% del total 
d’alumnes), la incidència de 
la Covid-19 és especialment 
escassa a les escoles bressol. 
Al voltant d’aquests centres 
hi havia molta preocupació 
abans de començar al curs, 
perquè el contacte amb els 
menuts sol ser més estret, 
per la incògnita de com afec-
taria portar mascareta en les 
relacions amb els educadors. 
Afortunadament, la reali-
tat ha dissipat tots aquests 
auguris i les escoles bressol 
han assolit, com la resta de 
centres, una certa normalitat 
de funcionament. EL 9 NOU 
ha parlat amb tres, cap de les 
quals no ha tingut encara ni 
un sol cas positiu.

La Petita Estelada, de 
Cànoves i Samalús, té 14 
infants i 5 educadores, i és 
una de les sis que Cavall de 
Cartró gestiona a la comar-
ca. L’empresa va dissenyar 
un rigorós protocol de mesu-
res d’higiene, sanitat i bones 
pràctiques per a tots els 
seus centres que passaven 
per fer una neteja i desin-

comenta. Pinyol apunta que 
l’adaptació emocional també 
ha anat prou bé. “Hi havia 
infants que feia més de mig 
any que no venien i a alguns 
els ha costat més que d’al-
tres. I pel que fa a la qüestió 
pedagògica, el tracte cap a 
ells és el mateix de sempre i 
el vincle s’estableix igual.”

uN PAtI DIvIDIt  
EN tRoSSoS

A l’escola bressol El Blauet, 
de Sant Celoni, l’aïllament 
entre els grups també s’ha 
portat a la zona exterior: el 
pati s’ha dividit amb tanques 
i cada grup té assignada una 
zona. El centre té 80 infants 
i una plantilla de 17 perso-
nes. “Al principi vam viure 
aquestes mesures com una 
mica imposades i ara ja les 
tenim incorporades. El més 
interessant que hem après és 
la capacitat d’adaptabilitat: 
veure el pati delimitat per 
tanques feia molt de mal al 
principi i ara ho vivim d’una 
altra manera. Els infants 
ho viuen molt fàcilment”, 
explica la directora, Yolanda 
Valiente.

La reacció dels infants 
davant tots aquests canvis 
també ha sorprès el perso-
nal d’El Blauet. “Els nens 
incorporen la realitat molt 
més que els adults i tenen 
una capacitat de percebre els 
adults que va molt més enllà 
de l’expressió facial, és a dir 
que la mascareta no ha estat 
cap problema. De tota mane-
ra, en alguns grups hem fet 
servir mascaretes especials 
translúcides, només quan 
són a l’aula.”

L’Ajuntament destinarà 79.000 euros als afectats pel tancament

El ple de la Garriga aprova ajudes 
a la restauració i el comerç

La Garriga

J.O.
La Garriga ha aprovat, en un 
ple extraordinari, un pla de 
xoc contra les conseqüències 
econòmiques de la Covid-19 
dotat amb 79.000 euros. L’ob-
jectiu de la sessió era aprovar 
una modificació de les bases 
reguladores per a la conces-
sió de subvencions adreçades 
a la promoció de l’activitat 
econòmica i del comerç local 
i una modificació de crèdit 
per permetre pagar aquestes 
subvencions. Així, els esta-
bliments afectats optaran a 
ajudes de 400 a 500 euros.

Les ajudes seran de dos 
tipus. La primera anirà des-
tinada a subvencionar l’ocu-
pació amb taules i cadires a 
la via pública i la segona és 
una subvenció econòmica.  
El govern municipal (ERC i 

no adscrits) va convocar un 
ple d’urgència per reduir els 
terminis legals i tramitar-los 
abans que acabi l’any i no 
haver d’esperar a la liquida-
ció del pressupost del 2020, 
un fet que suposaria que les 
ajudes no arribarien fins a 
l’abril o al maig.

Tot i que es va aprovar per 
unanimitat, l’oposició va cri-
ticar el govern per no comp-
tar amb ells a l’hora de tre-
ballar les noves bases. “Ens 
hauria agradat que hagues-
sin tingut la deferència de 
treballar conjuntament les 
bases amb l’oposició”, va dir 
la regidora de Junts per la 
Garriga Montse Llobet. La 
regidora de Promoció Econò-
mica, Meritxell Catalan, va 
respondre que amb tan sols 
10 dies és impossible que hi 
hagi participació i va afegir 
que tenien previst redactar 

unes bases de cara al 2021: 
“Volíem asseure’ns amb 
tots vostès i fer unes bases 
com cal per poder donar 
una quantitat de diners que 
fos digna i donar-la amb el 
màxim d’equitat i rigor pos-
sible.” 

L’oposició també va qües-
tionar el sistema escollit per 
les subvencions. “Posem en 
qüestió que les subvencions 
en règim de concurrència 
competitiva siguin la millor 
opció o almenys la més ràpi-
da i efectiva. No sabem si la 
millor opció seria plantejar 
ajudes directes amb caràcter 
especial com han fet altres 
municipis”, deia Pep Tar-
radas, de la CUP. “Creiem 
que cal evitar repetir aquesta 
fórmula vista l’experiència 
de la iniciativa de la Conse-
lleria de Treball. A la Gar-
riga tenim 1.374 autònoms 

donats d’alta, dels quals 
1.062 del sector de serveis. 
La concurrència competiti-
va pot fer que molts d’ells 
no puguin accedir-hi”, deia 
Llobet. “Hi ha diners per a 
tothom i tothom rebrà el que 
li toca en funció de l’activi-
tat que tingui”, defensava a 
regidora de Promoció Econò-
mica.

La CUP també va criticar 
el retard en l’aprovació del 
pla i l’origen dels diners, 
inicialment destinats a 
altres partides. L’alcaldessa, 
Dolors Castellà, va aclarir 
com s’ha arribat a la xifra 
de 79.000 euros: “Són tres 
partides. Una primera 
provinent de l’Agrupació 
de Defensa Forestal, que 
aquest mes de novembre ens 
han dit que no passaran el 
rebut i que el passaran l’any 
que ve. La segona prové 
d’atenció a les persones i la 
darrera és, efectivament, de 
contingència d’emergència. 
Aquestes partides de serveis 
socials, les podem treure ara 
perquè amb el temps que 
falta i fins a 31 de desembre, 
estem segurs que no les gas-
tarem.”

ERC de Granollers 
proposa sumar-se a  
la Xarxa de Municipis 
per l’Economia Social 
i Solidària
Granollers

El Grup Municipal d’ERC de 
Granollers ha presentat una 
moció en què demana que 
l’Ajuntament s’adhereixi a 
la Xarxa de Municipis per 
l’Economia Social i Solidària 
una proposta que prové del 
cooperativisme català que ha 
impulsat l’anomenat Pacte 
de país per una Economia de 
Vida. ERC considera que les 
conseqüències socioeconòmi-
ques i sanitàries de la Covid-
19 mostren la fragilitat d’un 
model global “que prioritza 
l’acumulació de riquesa per 
sobre de la vida humana i 
del planeta” i que ha portat a 
l’afebliment de la protecció 
social. I aposta per un nou 
model productiu “basat en la 
sobirania, la democratització, 
la relocalització, la mutualit-
zació, la redistribució de la 
riquesa i la transició ecosoci-
al de les activitats econòmi-
ques.

fecció diària molt acurada, 
utilitzar roba i calçat espe-
cíficament per a l’escola (i 
un altre calçat només per al 
jardí exterior), mascareta, 
cabells recollits, no portar 
penjolls... A banda, es van 
reorganitzar els alumnes en 
grups estables perquè cadas-
cun tingués una persona de 
referència i una de suport; 
aquests grups no coincidei-
xen mai i, excepte l’estona 
d’estar al jardí, sempre es 
mantenen dins de la matei-

xa estança, que serveix de 
classe, menjador i dormitori. 
Una de les grans sorpreses 
va ser la naturalitat amb 
què els infants van integrar 
l’ús de la mascareta en els 
adults. “Pensàvem que els 
causaríem por, però no sé 
si perquè són molt petits o 
perquè n’hi ha que tenen un 
any i gairebé fa més tempts 
que veuen gent amb masca-
reta que sense, però es rela-
cionen amb nosaltres perfec-
tament”, explica la directora, 

Núria Ruiz.
Per la seva banda, Marta 

Pinyol, directora de l’escola 
bressol Mestre Jané de Sant 
Feliu –també gestionada per 
Cavall de Cartró i amb 56 
infants i 9 educadores– expli-
ca que va ser una bona idea 
fer una preobertura al juny. 
“Va ser un petit assaig i va 
servir perquè els infants 
s’adaptessin molt més ràpid 
a la situació a l’inici de curs. 
Ningú ha rebutjat l’educa-
dora per portar mascareta”, 
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Els autònoms de Montornès, en 
peu de guerra per exigir solucions
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Els autònoms van protestar contra el que consideren una mala gestió de la situació sanitària per part de la Generalitat

Montornès del Vallès

Marina Ojalvo

Unes 300 persones es van 
manifestar diumenge 
davant de l’ajuntament de 
Montornès per mostrar el 
seu total desacord davant els 
perjudicis que els suposen 
les mesures de la Genera-
litat per frenar la corba de 
contagis. La crisi derivada de 
la Covid-19 ha portat molts 
treballadors autònoms a 
viure situacions que posen 
en perill els seus negocis i 
els nous contagis, amb les 
seves consegüents restricci-
ons amenacen de perllongar 
aquests mesos difícils. 

La concentració es va 
adreçar especialment als 
autònoms que s’han vist amb 
l’obligació de tancar els seus 
negocis davant les restricci-
ons que va aprovar el govern 
català el 16 d’octubre. Un 
grup de manifestants del 
municipi, amb Sergio Gon-
zález del restaurant La Grap-
pa al capdavant, han volgut 

donar veu a tots els treballa-
dors que s’han vist afectats 
per la pandèmia. Tot i que 
són conscients que es tracta 
d’una emergència sanitària, 

els manifestants consideren 
que la Generalitat ha fet una 
mala gestió de la situació, 
“prenent mesures de manera 
improvisada, sense donar 

el suport que necessiten els 
autònoms per poder sub-
sistir. Han obligat a tancar 
molts negocis de sectors 
que ara es veuen totalment 

desemparats” diu Sergio 
González.

El sector de l’hostaleria 
és un dels més colpejats 
per les mesures restrictives 
adoptades, que han posat 
nombrosos negocis en risc 
extrem. La dificultat de sol-
licitar ajudes s’ha convertit 
en un altre dels reptes que 
els autònoms han d’assumir: 
“Fa un any que tinc el negoci, 
al març ja ens van tancar i 
cap de les ajudes i préstecs 
que he demanat me les han 
concedit. Si estàs al dia i tens 
diners t’ajuden si no, no”, 
lamenta l’hostaler.

ELs cENtREs d’EstètIcA 
Es REIVINdIquEN

Un altre dels sectors que 
exigeix més ajuda és el de 
l’estètica, que han tingut pa-
ralitzada l’activitat un mes. 
“Quan ens van tancar no ens 
van donar cap explicació. Ens 
vam trobar soles i sense cap 
suport de ningú. Els centres 
d’estètica són espais segurs”, 
explica Mari González, propi-
etària d’Estètica Butterfly. 

En una situació comprome-
sa per no poder obrir els seus 
locals, els autònoms dema-
nen que se’ls permeti desen-
volupar la seva activitat en 
les mateixes condicions que 
la resta dels establiments, 
complint amb tots els proto-
cols de seguretat.

Unes 300 persones protesten davant l’ajuntament contra els perjudicis derivats de les restriccions
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Els tiquets solidaris 
del Gran Recapte 
s’exhaureixen  
a moltes botigues

Granollers

Els talonaris de tiquets soli-
daris per fer donacions per 
al Gran Recapte d’Aliments 
estan tenint una excel·lent 
resposta per part del públic: 
molts comerços han exhaurit 
tots els tiquets i n’han hagut 
de demanar més a l’organit-
zació. El Banc dels Aliments 
i entitats associades com 
El Xiprer han repartit 520 
talonaris de 25 tiquets per 
a comerços de proximitat i 
parades de mercats muni-
cipals de 19 municipis de la 
comarca. Si es venguessin 
tots, es recollirien 39.000 
euros. L’edició d’enguany del 
Gran Recapte d’Aliments va 
començar dilluns i s’acabarà 
aquest dissabte, tot i que 
alguns punts continuaran 
oberts diumenge. Els volun-
taris informen els clients 
del sistema de donacions, 
que enguany es fa a través 
d’un pagament específic a la 
mateixa caixa.

Cardedeu estudiarà 
la situació de totes 
les persones  
de més de 80 anys
Cardedeu

L’Ajuntament de Cardedeu, 
amb la col·laboració de la 
Diputació de Barcelona, 
estudiarà la situació de les 
persones més grans de 80 
a partir del programa Els 
serveis socials més a prop. Es 
faran entrevistes persona-
litzades amb cita prèvia, a 
càrrec de professionals de la 
Fundació Desenvolupament 
Comunitari per tal de conèi-
xer de primera mà si hi ha 
alguna situació de dificultat 
personal o de necessitat que 
pugui requerir el suport de 
l’Ajuntament. Les entrevis-
tes també serviran per infor-
mar sobre els recursos soci-
als municipals i els projectes 
adreçats a la gent gran.

FE
R

R
A

N
 P

O
LO

L’edifici del carrer Mataró que el Consell Comarcal valora com a possible nova seu, vist des de l’altra banda del riu

La compra de la nova seu del 
Consell Comarcal tindria un 
cost d’uns sis milions d’euros
El grup d’ERC alerta de l’impacte econòmic que tindria i demana repensar la decisió

Granollers

J.V.

La compra d’un edifici d’ofi-
cines del carrer Mataró, 
al polígon Jordi Camp, de 
Granollers, per acollir la nova 
seu del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental, suposaria 
una despesa d’uns 2 milions 
d’euros, als quals caldria afe-
gir els impostos de l’operació 
i entre 3,5 i 4 milions per a la 
reforma. Són les dades que 
ha donat a conèixer aquesta 
setmana Marc Candela, l’al-
calde de Martorelles i porta-
veu del grup d’ERC, majori-
tari al consell. 

Candela explica que, des-
prés de la visita a l’edifici 
que van fer els portaveus 
dels grups a mitjans de 
setembre, “el president del 
consell va donar a entendre 
que tenia coll avall la compra 
de l’edifici, però sense haver-
ho acordat amb l’oposició. I 
fa uns quinze dies, se’ns va 
informar que els propietaris 
haurien acceptat l’oferta de 
compra per dos milions”.

Candela admet que la seu 
actual del consell, al carrer 
Ricomà de Granollers, ha 
quedat petita per complir 
les mesures de seguretat 
de la Covid-19 en el lloc de 
treball, però advertia de l’im-
pacte que podria tenir en les 
finances del consell afrontar 
la despesa d’una nova seu. 
Segons els números d’ERC, 
l’operació representaria una 
despesa molt superior als 4 
milions que es calcula que 
costaria reformar l’edifici 
dels antics jutjats, on es 
preveia fer la nova seu ini-

cialment. Entre altres coses, 
perquè no caldria comprar 
l’edifici, ja que seria una 
cessió de l’Ajuntament. “El 
president del consell diu que 
no es pot continuar a la seu 
per poder complir les mesu-
res de la Covid, però cal tenir 
en compte que el trasllat no 
es podria fer fins d’aquí a 
uns tres anys”. Per tot plegat, 
ERC demana que es repensi 
la decisió i que es busqui el 
consens de tots els grups i 
de totes les alcaldies. “No 
podem anar amb pressa per-
què seria hipotecar per molts 
anys el consell, que ja té una 
situació econòmica sensible.”

Sobre l’alternativa inicial 
dels antics jutjats, Candela 
diu que s’ha compromès a 
intermediar amb la direcció 

general de Patrimoni de la 
Generalitat, que depèn de 
vicepresidència de la Gene-
ralitat, per mirar d’allargar el 
termini per destinar l’edifici 
a equipaments públics, que, 
en principi, acaba el 31 de 
desembre d’aquest any. Això 
donaria més marge de temps 
per prendre una decisió.

Per poder fer efectiva l’ope-
ració de compra de l’edifici, 
que pertany a un fons d’inver-

sió que representa diversos 
propietaris, el ple del consell 
tenia previst aprovar, aquest 
dimecres, un suplement de 
crèdit de dos milions d’euros. 
Però el punt es va retirar de 
l’ordre del dia. La portaveu 
del grup de Junts al consell i 
regidora de Vilanova, Roser 
Colomer, puntualitza que no 
hi ha cap acord firmat amb la 
propietat, tot i que admet que 
el consell ha de canviar de 
seu i que l’edifici del carrer 
Mataró és una bona oportu-
nitat. “Però no és l’única i, 
a més, difícilment es podria 
tancar l’operació abans de 
final d’any.” I apunta que, 
com que hi ha prou espai, no 
es descarta poder llogar una 
part de l’edifici per augmen-
tar els ingressos del consell.

Concentració  
a Granollers a favor  
del poble sahrauí 
Granollers Desenes de 
persones es van concentrar 
aquest dijous a la tarda a 
la Porxada de Granollers 
en suport al poble sahrauí 
arran de la intervenció del 
Marroc en territori de la 
República Àrab Sahrauí 
Democràtica. Dissabte hi ha 
una nova concentració pre-
vista a la plaça 1 d’Octubre 
de Caldes, a 2/4 d’1 del mig-
dia. I el Consell Comarcal ha 
aprovat una moció de suport 
al poble sahrauí davant l’es-
calada militar a la zona.
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El consell ajorna 
l’aprovació  

d’un suplement 
de crèdit per  
a la despesa

Gna. Pilar Castellanos 
i Cuesta

El Patronat, la Direcció i tot el personal de l’Hospital General 
de Granollers volem expressar el nostre dolor per la seva pèrdua 
i traslladar el nostre condol a la seva família i a la Comunitat 
Vedruna.

Granollers, novembre de 2020

En memòria de

Divendres, 20 de novembre de 202010
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Deixalles acumulades al carrer Finlàndia del Polígon de Llerona aquest dilluns al matí

Les Franqueses posarà càmeres per 
posar fi a l’incivisme als polígons 
L’Ajuntament també preveu posar els dispositius en altres indrets que solen ser conflictius

Les Franqueses del Vallès

J.V.

L’Ajuntament de les Fran·
queses instal·larà càmeres 
de videovigilància a tots 
els polígons industrials del 
municipi per millorar la 
seguretat en les empreses i, 
al mateix temps, posar fi als 
actes d’incivisme, habituals 
en alguns carrers. L’alcalde, 
Francesc Colomé, explica que 
en el pressupost de l’any que 
ve es preveu una partida de 
150.000 euros per a la instal·
lació dels aparells.

El projecte preveu instal·
lar un total de 20 càmeres en 
llocs estratègics dels quatre 
polígons del municipi: el de 
Llerona, Congost, el Ramas·
sar, que estan pràcticament 
ocupats al cent per cent, i el 
del sector U, a la banda nord 
de la carretera de Cardedeu, 
on encara hi ha diversos 
solars sense ocupar. 

L’alcalde explica que la 
iniciativa va sorgir d’una 
reunió amb l’Associació 

d’Empresaris de les Franque·
ses. El funcionament encara 
s’ha de concretar, però la 
intenció és que les càmeres 
facin gravació i llegeixin 

les matrícules dels vehicles 
que accedeixen a les zones 
industrials, de manera que 
hi hagi un contacte perma·
nent i la Policia Local pugui 

actuar quan es detecti l’en·
trada d’un vehicle buscat per 
algun motiu. “A vegades es 
produeixen onades de roba·
toris i creiem que els polí·

gons s’han d’autoprotegir”, 
explica l’alcalde. Colomé 
remarca també que un altre 
dels objectius és posar fi als 
abocaments irregulars de 
residus que es produeixen 
en algunes carrers, entre 
els quals destaca el carrer 
Finlàndia, del polígon indus·
trial de Llerona. “Allò s’ha 
convertit en un autèntic abo·
cador”, lamenta l’alcalde.

EN ZONES URBANES

Colomé avança que, si el fun·
cionament de les càmeres de 
control als polígons dona un 
bon resultat, en una segona 
fase es planteja instal·lar·
ne també en algunes zones 
urbanes “on hi pot haver 
situacions conflictives”, com 
la plaça de la Malgarba, a 
Bellavista, entre la via del 
ferrocarril i Can Mònic o en 
llocs on hi ha actes incívics, 
com zones de contenidors.

L’alcalde diu que la pre·
sència de càmeres de control 
s’ha demostrat efectiva en 
punts del municipi on ja 
funcionen, com les urbanit·
zacions dels Gorcs, Milpins o 
Can Suquet. Posa l’exemple 
d’un atropellament que hi 
va haver a la carretera de 
Cànoves en què el conductor 
del vehicle responsable va 
fugir i va poder ser identifi·
cat gràcies a la gravació de 
les càmeres.
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Mor a 85 anys Pilar Castellanos, 
monja i infermera de Granollers

Granollers

J.V.

Pilar Castellanos, inferme-
ra i monja de la comunitat 
vedruna de l’Hospital de 
Granollers, va morir aquest 
dilluns amb 85 anys. El fune-
ral s’ha fet aquest dijous a la 
tarda a la parròquia de Sant 
Esteve. Nascuda a Laguna 
de Duero, a la província de 
Valladolid, Pilar Castellanos, 
a qui tothom coneixia com a 
Piluca, va arribar a l’Hospital 
de Granollers l’any 1964. 
Les Carmelites de la Caritat 
Vedruna la van enviar per 
formar part de la comunitat 
que treballava al centre sani-
tari per la seva condició d’in-
fermera. “Com que la seva 
titulació i la seva vocació era 
la de treballar d’infermera, la 
van enviar a Granollers per 
integrar-se a la comunitat”, 
explica Dolors Sitges, mem-
bre de la mateixa comunitat i 
cap del servei d’Acompanya-
ment Espiritual i Religiós del 
centre sanitari.

Pilar Castellanos va tenir 
un paper destacat en la trans-
formació de l’Hospital i en 

la professionalització de la 
direcció d’infermeria. Dolors 
Sitges recorda que l’any 1968 
ella i Josefina Hernández, 
una altra de les monges de 
la comunitat, van exposar 
al patronat de la Fundació 
Hospital Asil la necessitat de 

donar un nou impuls al cen-
tre. Va col·laborar estreta-
ment amb diversos directors 
gerents de l’Hospital, com 
Enric Obach, Manuel Peña o 
Agustí Trullà. Entre el 1977 i 
el 1992 va ser directora d’In-
fermeria. L’any 1992, amb 

Camil Escànez com a gerent, 
va ser nomenada coordina-
dora del personal d’admi-
nistració i recepció. Quan es 
va jubilar, l’any 2000, no va 
deixar la seva vinculació amb 
l’Hospital. Va continuar com 
a voluntària a la unitat de 
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Pilar Castellanos, la primera per la dreta, amb Josefina Hernández i una treballadora de l’Hospital 

Cures Pal·liatives i al servei 
d’Acompanyament Espiritual 
i Religiós. Amb l’entrada en 
servei de l’edifici de Consul-
tes Externes, l’any 2009, va 
col·laborar, juntament amb 
Josefina Hernández, infor-
mant els pacients que acudi-
en a les visites. Era habitual 
veure-la a l’entrada de l’edi-
fici de Consultes Externes 
solucionant els dubtes de les 
persones que hi acudien.

TRACTE HUMÀ

Pilar Castellanos va treballar 
com a voluntària fins aquest 
mateix any, abans de l’esclat 
de la pandèmia de la Covid-
19. “Va fer una molt bona 
operació de màrqueting, per-
què tant ella com la Josefina 
Hernández són un exemple 
de la dimensió humana de 
l’atenció sanitària i ho han 
inoculat a les infermeres de 
l’Hospital”, diu Dolors Sit-
ges. “Recordarem la germana 
Pilar per la seva inestimable 
vinculació al nostre Hospi-
tal, de qui ha estat una peça 
fonamental”, diu un comuni-
cat de la Fundació Hospital 
Asil d’aquesta setmana.

Amb la seva mort, la comu-
nitat vedruna de l’Hospital 
de Granollers, que havia 
arribat a tenir més de 30 
membres, la formen ara cinc 
monges. A més de Josefina 
Hernández, hi ha Immacula-
da Pernia, Enriqueta Mata-
bosc, Maria Dolors Sitges i 
Imma Bonada.

Convocada la 4a Marxa Feminista 
de Granollers amb motiu del 25-N
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La marxa es va presentar en una roda de premsa a la Porxada, dimarts

Granollers

EL 9 NOU

Diversos membres de 
Granollers Feminista van 
anunciar, aquest dimarts en 
una roda de premsa a la plaça 
de la Porxada, la 4a edició 
de la Marxa Nocturna, amb 
motiu del 25-N, Dia Interna-
cional Contra les Violències 
Masclistes. L’activitat serà a 
les 7 de la tarda i començarà 
a la plaça Barangé, farà una 
aturada a la plaça Maluquer 
i Salvador i continuarà fins a 
la Porxada, on s’acabarà. Les 
persones participants hauran 
de seguir totes les normes 
de seguretat sanitària: mas-
careta durant tota l’estona, 
mantenir les distàncies i 
seguir les indicacions de les 
organitzadores.

A la roda de premsa, les 
representants de l’entitat 
impulsora van llegir un 
manifest en el qual van 
subratllar la necessitat de 
trobar-se als carrers “per 
denunciar la violència siste-
màtica, estructural i invisi-
ble que exerceix el sistema 

patriarcal i capitalista”, i van 
posar com a exemple el paper 
de les dones durant la pandè-
mia: “Tornem a ser les dones 
les que realitzem les tasques 
essencials per al manteni-
ment de la vida: les que sos-
tenim el treball de cures dins 
de la nostra societat, les que 
eduquem els infants i joves 
des dels centres educatius, 
les que vetllem per la salut 
de la nostra societat dins del 
sistema sanitari i les que con-

tinuem exercint aquestes tas-
ques de cura fora del nostre 
horari laboral, a les nostres 
llars i, per tant, sense rebre 
cap remuneració.”

La Marxa Feminista de 
Granollers és una de les múl-
tiples activitats que s’estan 
preparant amb motiu del Dia 
Internacional Contra les Vio-
lències Masclistes a diversos 
municipis de la comarca com 
les Franqueses, Granollers o 
la Garriga. 

Absolta 
l’activista de la 
PAH de Mollet 
jutjada per una 
acció al BBVA

Mollet del Vallès

EL 9 NOU

El jutge ha absolt Ainoha 
Lafuente, membre de la 
PAH de Mollet, acusada d’un 
delicte de violació d’establi-
ment obert al públic i danys 
lleus per haver participat 
en l’ocupació d’una oficina 
del BBVA a Barcelona l’any 
2017.

En el judici penal que es 
va fer el dia 9 de novembre, 
fiscalia demanava per a ella 
i set persones, una pena de 
dos anys de presó i 900 euros 
de multa. El jutge diu que no 
ha quedat acreditat que es 
fes servir cap tipus de força 
o violència per entrar a la 
sucursal o per mantenir-s’hi 
a dins o que els acusats fos-
sin presents el dia 2 de març, 
en el moment de l’entrada a 
l’oficina. De fet, Fiscalia era 
l’única acusació que es man-
tenia perquè el mateix BBVA 
va retirar la demanda.

Renfe reforma 
l’andana 
principal  
de l’estació de 
Mollet-Sant Fost

Mollet del Vallès

EL 9 NOU

Renfe iniciarà la setmana 
que ve les obres per allargar 
i donar més alçada a l’an-
dana principal de l’estació 
de Mollet-Sant Fost. Són 
treballs previs a la remodela-
ció integral de l’estació que 
ha d’incloure la instal·lació 
d’ascensors per creuar les 
andanes i un nou pas infe-
rior exclusiu per als usuaris 
del tren. Aquesta actuació 
es tornarà a licitar durant el 
primer semestre de 2021. Va 
quedar aturada després que 
l’empresa que va guanyar el 
concurs decidís deixar l’obra. 
Això va obligar a fer un nou 
projecte.

Els treballs que comencen 
ara comporten una inversió 
de 447.000 euros i duraran 
cinc mesos. També inclouen 
millores d’accessibilitat a 
l’estació, a l’enllumenat i als 
espais tècnics interiors.

Va arribar a l’Hospital l’any 1964 i hi va col·laborar fins abans de la Covid
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Lotería de Navidad 22 de diciembre

Compartir como siempre. Compartir como nunca.

JUEGA CON RESPONSABILIDAD
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La Roca del Vallès

E.C./J.V.

Albert Gil és alcalde de la 
Roca per ERC des del 2015, 
tret d’un parèntesi en què va 
ser alcalde Carles Fernández, 
entre febrer del 2018 i juny 
del 2019 en virtut d’un pacte 
entre ERC i PSC. Des de les 
eleccions municipals de l’any 
passat, governa en coalició 
amb JuntsxlaRoca

Quin impacte social està 
tenint la pandèmia al poble?

Estem rebent peticions 
d’ajudes que abans no rebí-
em, de tipologies de gent que 
creies que no els afectaria 
com els ha afectat. També 
hem tingut demandes d’aju-
des d’autònoms i de gent que 
mai havia fet servir les aju-
des de serveis socials i que 
ara estan preguntant si ells 
també poden rebre ajudes. 
Hem notat un nerviosisme 
molt alt per part de la gent, 
persones molt crispades amb 
treballadors de l’Ajuntament 
i amb personal de l’àrea de 
salut.

Quines mesures han pres 
per ajudar els negocis?

De cara al comerç s’havia 
previst fer alguns tipus d’aju-
des i n’hem fet, però tot i així 
no són suficients. Per des-
gràcia, la inversió que fem 
tampoc és tota la que nosal-
tres voldríem fer. Ens trobem 
amb el problema afegit que 
no tenim fet el tancament 
del pressupost del 2019.

L’ambulatori de la Torreta 
fa uns quants mesos que 
està tancat i els veïns recla-
men que es reobri. N’han 
parlat amb Salut?

Hi va haver un moment 
que es va decidir que, per 
protegir el personal i els 
afectats per espais i per 
seguretat de la gent, es con-
centrés tot al CAP de la Roca. 
També és cert que durant 
un temps el CAP i la seva 
direcció van buscar una solu-
ció alternativa, que era que 
les atencions presencials de 
Santa Agnès de Malanyanes 
i de la Torreta es fessin amb 
visites domiciliàries. Es va 
fer una reunió amb la direc-
ció del CAP i amb membres 
de l’Associació de Veïns i la 
direcció va exposar que hi 
havia la possibilitat d’inten-
tar que, en un temps curt, 
s’atengués a l’ambulatori de 
forma presencial. Es tracta-
rien les cures, les analítiques 
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“Com a municipi, 
hem estat molt 
solidaris amb el país”
Entrevista a l’alcalde de la Roca, Albert Gil

çament d’altres administra-
cions.

Amb la crisi sanitària, es 
poden endarrerir altres pro-
jectes?

El nostre problema ve de 
la manca de musculatura 
que tenim com a municipi a 
l’hora de tirar molts projec-
tes endavant. També econò-
mic, evidentment. Encara 
no tenim l’exercici del 2019 
tancat i en els propers mesos 
l’hauríem de tenir. Llavors 
sabrem els diners de què dis-
posem. No vull dir amb això 
que no hi hagi problemes 
a l’hora de pagar les coses; 
però és cert que nosaltres 
som un municipi que tenim 
recursos. A hores d’ara, ens 
està sent un problema més 
greu obtenir la tramitació 
d’un projecte important que 
no pas obtenir el seu finan-
çament. 

La reforma del carrer 
Veneçuela sembla que, per 
fi, tirarà endavant.

Durant molts anys 
Granollers va tenir unes par-
tides i la Roca no en tenia, 
o no posàvem diners per 
aquest sector. Ara, com a 
mínim, estem intentant tro-
bar una manera de pacificar 
aquell sector on alguns con-
ductors circulen massa ràpid. 
Treballarem l’Ajuntament 
de Granollers i nosaltres con-
juntament. De fet, la feina 
tècnica la faran ells perquè 
ells tenen més musculatu-
ra i tenen uns recursos pel 
que fa al material més grans 
que nosaltres i nosaltres no 
tindrem cap problema a con-
veniar el pagament de la part 

que ens pertoca. Hem de con-
tinuar treballant per trobar 
de forma definitiva la solu-
ció per a aquell carrer. Amb 
Granollers ens hem de posar 
d’acord per dignificar aquell 
espai i fer una cosa ben feta. 
No té cap sentit que la gent 
de la Font Verda vingui a fer 
el reciclatge als contenidors 
de la Roca i s’estigui posant 
en perill per creuar un pas de 
vianants, perquè allà la gent 
ho veu com una via ràpida.

Tenir un ciutat gran com 
Granollers a tocar suposa 
més problemes que avan-
tatges?

En el sentit comercial, 
segur que tenim més proble-
mes. Som un municipi que 
no ha tingut trama comer-
cial potent, que hi hagut 
comerços que fa molts anys 
que estan oberts i que així 
segueixin, però que viuen del 
dia a dia del veí que hi va a 
comprar. Però tenim molta 
part dels veïns que no pen-
sen a comprar al municipi 
perquè l’oferta que hi ha a 
Granollers és molt més gran. 
A vegades només baixen a 
passejar, fins i tot perquè al 
centre de Granollers hi ha 
una vida que aquí a la Roca 
no hi és. És molt complicat 
trencar aquestes dinàmiques. 
La veritat és que estar tan 
ben comunicats com estem 
per al comerç propi no és bo.

De fet, la Roca es coneix 
per La Roca Village, la pre-
só i el peatge. Els costa fer 
poble?

Sí. I fixi’s, per exemple, que 
només d’entrar a l’autopista 
ja hem de pagar un primer 

“A La Roca 
Village hi va gent 

que no arriba  
a passar  

pel nostre poble”

“Hi ha municipis 
que ens prenen 

agents de policia 
que hem format 

nosaltres”

i la medicació del Sintrom 
perquè es pot donar un dia 
i hora concreta, i també es 
podria fer que hi hagués 
un espai de temps entre un 
pacient i l’altre i d’aquesta 
manera no coincidirien en 
un espai tan reduït. S’ha de 
tenir en compte que no hi 
hagi contacte entre les per-
sones que surten i entren i 
en aquell espai no és factible. 
Aquesta petició se’ls va tras-
lladar no només a la direcció, 
sinó també a membres del 
Departament de Salut, i la 
intenció era fer-ho. Quan les 
dades epidemiològiques han 
empitjorat tant, el Departa-
ment no pot assumir aquest 
risc i, a més, no disposa de 
tot el personal per fer front 
a aquestes peticions. L’As-
sociació de Veïns ens diu 
que obrim els CAP de forma 
immediata, però tampoc 
depèn de nosaltres. L’Ajun-
tament ha demanat a Salut 
que, quan sigui possible, 
s’obri, però ara mateix no és 
possible fer-ho. Obrir ara el 
CAP per haver de tancar-lo 
en un període curt de temps 
no és una bona solució.

Però la Torreta fa anys 
que es queixa de dèficits en 
el barri. Què els diria?

El primer que diria és 
que es poden sentir igual 
d’abandonats que la resta 
de ciutadans del municipi. 
No estan vivint una situació 
diferent als veïns del centre 
de la Roca, o de les zones 
més properes al bosc. Cadas-
cú té una realitat diferent. 
Més proper al bosc trobaríem 
voreres que són intransita-
bles i on ningú hi ha fet res. 
Són unes realitats que ens 
comportaran molta feina 

durant molts anys i també és 
cert que durant aquests anys 
estem treballant en coses 
que no s’havien dut a terme. 
Hauríem de parlar d’un pla 
de clavegueram, de l’enllu-
menat o de l’aigua; que no 
s’havien fet ni les inversions 
que corresponien ni utilitzat 
bé els diners de les inversi-
ons perquè havien estat des-
tinats per no haver de pujar 
la tarifa de l’aigua. Jo crec 
que el que els veïns de la Tor-
reta necessiten és que hi hagi 
el pla de clavegueram, que és 
on s’hauran de fer les repa-
racions més importants del 
poble. Pel que fa a l’aigua, 
no només ells, sinó moltes 
zones del municipi continu-
en tenint problemes amb les 
canonades envellides. Hem 
tingut un problema de clave-
gueram en un tros del carrer 
Canàries de la Torreta i s’ha 
actuat. Això ens pot passar a 
la Torreta en més d’un punt, 
i en canvi quan acabes de 
reparar, ningú s’adona que 
allà has fet una inversió de 
diners molt important, que 
s’ha estat uns dies per fer-se 
i una vegada estava arreglat 
ja ningú ho veu. El barri de la 
Torreta per on pitjor està és 
per on no es veu: a sota. Cert 
és que les voreres del barri 
s’haurien de poder ampliar, 
però són voreres que estan 
millor que moltes zones 
d’aquí a la Roca, perquè no 
tenen un arbrat que les aixe-
qui. A part, hi ha algunes 
peticions que políticament 
no compartim, com ara l’am-
pliació del carrer Granada i 
la seva obertura en ambdós 
sentits fins al polígon indus-
trial de les Franqueses. És 
cert que hem de treballar 
per fer que aquell camí sigui 
transitable per les perso-
nes, per les bicicletes i per 
la gent, però no compartim 
la necessitat que per allà hi 
hagi d’haver dues direccions 
perquè passin els tràilers.

Com està el projecte de 
l’eix cívic?

És un projecte aprovat per 
ple. Hi ha una part que té 
finançament i és una obra 
important. Ha de canviar el 
centre de la Torreta, tenir 
diferents zones per edats i 
per diferents usos i dignifi-
car aquell part, que malau-
radament està en molt mal 
estat. És una obra que ha 
de començar quan puguem 
licitar-la el 2021, i té finan-
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peatge per anar a qualsevol 
lloc. No s’ha fet mai ni s’ha 
tingut en consideració per 
l’empresa adjudicatària, que 
els veïns de la Roca tingués-
sim cap avantatge. Hem sigut 
molt solidaris com a munici-
pi amb el país. Preguntem a 
la gent que viu a Can Colet 
si no els hi comporta afecta-
cions i molèsties el peatge, 
o els que viuen a la Roca 2 i 
senten els sorolls de l’auto-
pista

Però a la Roca hi ha més 
coses... 

És cert que no se’ns coneix, 
per exemple, per tota la 
riquesa que tenim de medi 
natural. Se’ns coneix per 
coses que li donen el nom, 
però que no ens aporten. A 

La Roca Village o a les boti-
gues de Can Massaguer hi va 
gent que no arriben a passar 
pel nostre poble. Aquestes 
coses no ens porten el que 
nosaltres voldríem. Això 
s’hauria d’haver treballat al 
principi, quan es va decidir 
que vindria La Roca Village. 
S’hauria d’haver previst que 
allò que seria un èxit, i que 
ho és, no hauria de suposar 
un problema per als veïns 
del nostre municipi. Hauria 
de ser el contrari, nosaltres 
n’hauríem de treure un rèdit.

Com pensa que es podria 
potenciar la imatge del 
poble i fer-lo més atractiu?

Al final nosaltres vivim 
a l’ombra, per dir-ho d’al-
guna manera, d’una ciutat 
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Albert Gil admet que viure a l’ombra d’una ciutat gran com Granollers comporta problemes, però creu que el poble de la Roca té molt de potencial que no s’ha aprofitat prou

“Ens trobem 
molta gent  

de Granollers 
que ve a fer 

esport a la Roca”

“M’agrada  
molt anar  

a Granollers  
o Mataró, però 

no hi viuria mai”

gran. Però hem tingut una 
programació cultural molt 
important. Granollers és una 
ciutat gran, però el seu medi 
natural no té res a veure amb 
el nostre. De fet, amb aquest 
tancament que estem tenint, 
trobem gent de Granollers 
que venen a fer esport per 
la Roca. Però hem estat un 
municipi que durant molt 
de temps no ha tingut una 
mirada prou generosa amb 
el nostre propi poble. Estem 
treballant per arreglar coses 
que feia molts anys que no 
s’havien fet, i això no és 
senzill ni ràpid. Nosaltres 
com a municipi hauríem de 
tenir clar on vivim i la sort 
que tenim de viure aquí. A 
mi, per exemple, m’agrada 
molt baixar a Mataró o a 
Granollers, però no hi viuria 
mai. Viure en aquest poble 
m’agrada molt.

Darrerament s’han viscut 
episodis d’incivisme i de 
persones que no compleixen 
les normes del confinament. 
Com ho pensen solucionar?

Estem tenint diverses 
coses: gent que se salta el 
toc de queda, problemes de 
vandalisme cap a vehicles 
als carrers, etc. També hi 
ha diversos grups que no es 
volen posar les mascaretes 
i això és una problemàtica 
en l’aspecte social i d’edu-

cació. Ells han d’entendre 
que aquests mals hàbits ens 
posen en risc a tots i posen 
en risc les seves famílies. 
Hauríem de demanar a 
tothom que faci estar els 
seus fills a les 10 de la nit 
a casa seva. És un tema de 
responsabilitat social i fer 
el que ens pertoca. Tenim 
diversos grups al carrer i si 
només n’hi ha un que actua 
incendiant uns contenidors 
que s’havien d’estrenar, o 
rebenta retrovisors i cotxes, 
tira ous a la façana de l’ajun-
tament, de la policia local o 
d’un habitatge particular, 
no ajuda. En la situació de 
neguit i nerviosisme que 
vivim tots no ajuden aquests 
actes. Hi ha gent que està 
extremadament molesta per-
què ells compleixen i veuen 
gent que s’ho salta tot i fins i 
tot et fan comentaris que no 
pertoquen. No podem perme-
tre l’enfrontament entre les 
persones.

Els manquen efectius, a la 
policia?

Sempre ens n’han mancat. 
Però soc dels que creu que 
fa falta una nova llei de poli-
cies locals. Necessitaríem 
que tothom formés els seus 
agents de policia, ja que hi 
ha municipis de tot el país, 
també d’aquí als voltants, 
que fa anys que no formen 
un policia. Es dediquen a 
treure unes places i agafar 
agents de policia que ja ho 
siguin. Ens prenen els agents 
que surten de les escoles 
als petits municipis que 
sí que fem uns processos 
selectius. Jo ho vaig dir en 
un consell d’alcaldes en què 
hi havia el Conseller Buch. 
La solució és fer una policia 
única o prohibir que ens els 
prenguin. Ara mateix, hem 
entrat tres agents de carrera 
i hem fet un reforç de quatre 
que venen per temporades 
curtes. Ens agradaria que es 
quedessin més temps, però, 
malauradament, la llei no ho 
permet. A vegades el fruit no 
ens l’enduem nosaltres. Al 

cap d’un temps se’ls poden 
endur per uns diners de més, 
però aquests pobles no gas-
ten en formació.

En quin moment es tro-
ba el projecte del Pla de la 
Molinada?

No s’ha desenvolupat. És 
evident que en aquell sector 
del municipi sempre hi hagut 
molta pressió per la possi-
bilitat que pogués arreglar 
algun altre tema urbanístic. 
Creiem que el primer que 
s’hi ha de desenvolupar és la 
continuació del carrer Sant 
Sadurní, des de sota del camp 
de futbol fins, com a mínim,  
la sortida del poble. Això sig-
nificaria treure un trànsit del 
centre del poble important. 
També és cert que amb les 
corbes d’inundabilitat dels 
darrers anys, les coses han 
canviat molt. Abans aquell 
sector podia haver anat molt 
més avall del que les corbes  
ens diuen ara. Però el creixe-
ment del poble de la Roca ha 
de ser per allà. Santa Agnès 
tindrà el seu lloc de creixe-
ment. De fet, ja hi és, i la Tor-
reta també el tindrà, que és la 
zona de Can Granota.

I el pla de les Hortes...?
Haurem de parlar amb 

Solvia, que n’és el propietari 
majoritari. Va lligat a la crea-
ció d’un gran parc, que tenia 
un cost aproximat d’uns 3 
milions d’euros, però que 
amb la reducció es va quedar 
en més d’un milió i mig. Amb 
la situació actual, que petits 
propietaris puguin desenvo-
lupar aquest sector és com-
plicat. Un únic propietari i 
gran, com és la situació actu-
al, potser és el millor manera 
de tirar-ho endavant.

La Roca té ara un veí molt 
conegut. El ministre Salva-
dor Illa. Com ho veu?

Suposo que és dels càrrecs 
més complicats que es pot 
tenir actualment. Era un 
ministeri que no havia de ser 
conflictiu i a dia d’avui, li ha 
donat molta feina. Encara 
que no he tingut l’oportuni-
tat de parlar amb ell.

C. Navarra, 75 - Tel. 93 870 26 65 - GRANOLLERS

Diversitat d’hamburgueses

Llonganissa i fuet d’elaboració pròpia

Servei de bar, restaurant i domicili







    ESPAI ESPECIAL - Alimentació de qualitat

Mercat de Sant Carles, 
parades 22-23 
Tel. 93 870 28 90 Granollers

Pernils, formatges i embotits...
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El sector de Serrabanda s’integrarà més al nucli urbà amb el nou pla
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Cardedeu obre 
una línia d’ajuts 
per a habitatges 
en règim  
de cessió d’ús

Cardedeu

EL 9 NOU

L’Ajuntament de Cardedeu 
ha dissenyat una línia de 
subvencions adreçades a 
cooperatives que impulsin 
projectes d’habitatge en 
règim de cessió d’ús al muni-
cipi. L’objectiu és promoure 
aquestes entitats sense ànim 
de lucre i que hagin sorgit de 
la iniciativa social. Es tracta 
d’una proposta pionera a 
nivell municipal a Catalunya.

De moment, ja s’han publi-
cat al Butlletí Oficial de la 
Província les bases de les 
ajudes per a la seva aprovació 
definitiva. El consistori pre-
veu obrir la convocatòria de 
subvencions l’any que ve. Les 
ajudes es podran destinar a 
la construcció d’habitatges 
nous i a la rehabilitació d’ha-
bitatges ja existents.

L’Ajuntament defensa que 
l’habitatge cooperatiu pro-
mou uns valors que li donen 
un interès públic: augmenta 
el parc d’habitatge assequi-
ble, afavoreix l’apoderament 
de la ciutadania, promou 
l’enfortiment de les xarxes 
de solidaritat i suport mutu 
i contribueix a l’impuls de 
l’economia social i solidària.

ERC reclama inversions 
de l’Estat per a una nova 
estació de l’R3 al Circuit

Montmeló

EL 9 NOU

Les federacions comarcals 
d’ERC al Vallès Oriental i al 
Vallès Occidental proposen 
que els pressupostos gene-
rals de l’Estat per a l’any 
vinent incorporin partides 
per a la construcció d’una 
nova estació de rodalies a 
la línia R3 a Montmeló, que 
doni servei al Circuit de 
Catalunya. Aquesta és una 
de les sis estacions que els 
republicans vallesans han 
presentat com a esmenes 
parcials. Volen que es prio-
ritzi la inversió pública en 
la connexió ferroviària i la 
mobilitat sostenible entre les 
dues comarques.

A banda, ERC demana 
concreció per tirar endavant 
el projecte de desdoblament 
de la línia R3 i partides per 
a la línia orbital ferroviària 
entre Sabadell i Granollers, 
valorada en 443 milions. Pro-

posen que es desenvolupi a 
partir de l’optimització de la 
xarxa existent actualment. 
Les peticions van en la línia 
dels criteris marcats amb les 
al·legacions que els republi-
cans vallesans van presentar 
al Pla Específic de Mobilitat 
del Vallès,

Per als republicans, aques-
tes inversions s’haurien 
de concretar en partides 
específiques i no en parti-
des genèriques que, temen, 
poden acabar concentrant les 
inversions en projectes com 
el del quart cinturó o la cons-
trucció de la nova estació de 
la Sagrera, a Barcelona.

Les dues federacions valle-
sanes també han traslladat 
al grup republicà al Congrés 
la necessitat d’eliminar la 
partida de 124.900 euros que 
hi ha prevista al projecte de 
pressupostos per fer estudis 
previs a la construcció del 
quart cinturó entre Sabadell 
i Caldes. 

Els socialistes celebren la inversió prevista per desdoblar l’R3

El PSC aposta per estudiar l’enllaç 
ferroviari entre els dos Vallès 
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Martínez, Sánchez, Ramírez, Juzgado i Mayoral dimarts davant l’estació

Granollers

EL 9 NOU

El PSC del Vallès Oriental 
treballa perquè el Ministeri 
de Transports, Mobilitat i 
Agenda Urbana inclogui 
als pressupostos de l’Estat 
per als 2021 una partida 
econòmica per estudiar la 
connexió entre les línies R4 i 
R8 de rodalies a Barberà del 
Vallès que permetria gene-
rar circulacions ferroviàries 
directes entre Granollers i 
Mollet, al Vallès Oriental, i 
Sabadell i Terrassa, al Vallès 
Occidental. Ho va explicar 
l’alcalde de Granollers, Josep 
Mayoral, aquest dimarts en 
una roda de premsa a l’esta-
ció de Granollers-Canovelles 
amb Arnau Ramírez, diputat 
vallesà al Congrés; Jonatan 
Martínez, primer secretari 
del PSC a la comarca, i els 
regidors Francesc Sánchez 
i Francesc Juzgado, de 

Canovelles i Parets. 
El PSC celebra les inversi-

ons previstes per avançar en 
el desdoblament de la línia 
R3 entre Parets i la Garriga, 
que s’hauria de licitar l’any 
que ve, i amb les obres prè-
vies que encara queden per 
fer: reforma de les estacions 
de Granollers-Canovelles, 
Parets i la Garriga per prepa-

rar-se per al desdoblament, i 
construcció de noves subes-
tacions elèctriques a Parets 
i la Garriga. Mayoral va dir 
que cal treballar perquè es 
comencin a tramitar els estu-
dis informatius per desdo-
blar el tram entre Aiguafreda 
i Vic. “Volem anar fins a Vic. 
Hem de ser ambiciosos”, va 
afirmar Ramírez. 

Urbanisme aprova definitivament 
el nou pla urbanístic d’Aiguafreda
Tanca un procés d’11 anys per renovar l’anterior planejament, que datava de 1979 i 1980

Aiguafreda

F.P.

La Comissió Territorial 
d’Urbanisme de l’Arc Metro-
polità de Barcelona va donar 
conformitat dilluns al segon 
text refós del nou Pla d’Orde-
nació Urbanística Municipal 
d’Aiguafreda, que serà vigent 
a partir de la seva publicació 
al Diari Oficial de la Gene-
ralitat de Catalunya en els 
propers mesos. “Esperem 
arrencar el 2021 amb el nou 
document vigent”, comenta 
l’alcalde, Miquel Parella. La 
nova normativa substituirà 
l’anterior pla, que va ser 
aprovat entre 1979 i 1980.

El darrer vistiplau per 
part d’Urbanisme tanca un 
procés de revisió del plane-
jament urbanístic que es va 
començar l’any 2009 amb 
el govern d’ICV i el PSC a 
l’Ajuntament i que, a partir 
de 2011, va continuar el nou 
govern de CiU incorporant 
algunes modificacions per 
garantir la continuïtat de 
l’activitat comercial al vol-
tant del carrer Major, afectat 
pel risc d’inundabilitat lligat 
a la proximitat del riu Con-
gost; reduint l’edificabilitat 
que s’havia previst en alguns 

punts i mantenint la tipo-
logia d’habitatge aïllat per 
davant del de cases unifami-
liars enganxades. “No vam 
llençar el document que hi 
havia. El vam mantenir i amb 
el mateix equip redactor vam 
tirar endavant el projecte”, 
comenta l’alcalde.

El nou planejament limita 
alguns dels creixements pre-
vistos en el document de fa 
40 anys. Per exemple, als sec-
tors de Puigsec i Aregall. “Es 
permetia una expansió molt 
gran que ara ha quedat limi-
tada”, valora Parella. Amb 
tot, ressalta que el document 
encara vigent “va ser un 

gran pla”, “molt avançat al 
seu temps” i amb un “plan-
tejament molt progressista”. 
“Ha aguantat amb una salut 
de ferro”, diu l’alcalde, que 
afegeix que “els grans disba-
rats urbanístics” que hi ha a 
Aiguafreda “són anteriors al 
pla de 1979 i 1980”. 

Segons Parella, el docu-
ment aposta per “un crei-
xement harmònic” i fet 
“d’acord amb l’entorn on es 
troba” amb un nucli urbà 
delimitat per tres cursos flu-
vials –el Congost i les rieres 
de Martinet i de l’Avencó– i 
el Parc Natural i Reserva de 
la Biosfera del Montseny. Es 

proposa “habitar la part ja 
ocupada” i recosir integrats 
al nucli urbà sectors com 
el de Serrabanda, situat a 
la zona nord. “D’aquí a 30 
o 40 anys no m’imagino 
Aiguafreda gaire diferent de 
com és ara.” Entre la part alta 
de la zona urbana i els boscos 
del Montseny es preveuen 
un seguit de zones verdes 
que faran de transició entre 
la part urbanitzada i l’espai 
no urbanitzable.

El document manté la 
ronda del Congost: el vial 
que s’havia previst entre el 
riu i el darrere de les cases 
que donen al carrer Major 
per millorar la mobilitat al 
nucli antic. “La zona de vial 
es manté però no amb la 
dimensió prevista”, explica 
Parella. Es pensa en un pas-
seig fluvial accessible per a 
vehicles i d’una sola direcció. 
L’actuació compta amb un 
pla especial redactat que 
està pendent del finança-
ment –costaria entre 3,5 i 4 
milions– per tirar endavant. 
És “un projecte molt potent 
d’endreça” de tot l’entorn del 
Congost que manté a mig fer 
un tram de canalització pro-
mogut després de les inunda-
cions de l’octubre de 1994.
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Caldes guanya 46 places 
d’aparcament prop de 
l’institut Manolo Hugué

Caldes de Montbui

Q.C.

L’Ajuntament de Caldes ha 
iniciat els tràmits per fer 
modificacions en matèria 
d’aparcaments al barri de 
Can Rossell, a tocar de l’Ins-
titut Manolo Hugué i davant 
el Centre de Salut del muni-
cipi. Aquesta setmana ja s’ha 
començat a adequar la zona 
verda provisional adjacent a 
l’institut per habilitar-hi un 
solar amb capacitat per a 46 
places noves d’aparcament. 

En paral·lel, el carrer de 
Velázquez passarà a ser de 
sentit únic de la circulació 
fet que permetrà afegir 17 
noves places, també d’aparca-
ment lliure. Aquesta primera 
fase es preveu que estigui 
enllestida aquest desembre, 

abans de la campanya de 
Nadal. La segona fase inclou 
ampliar la zona blava a 
l’avinguda Josep Fontcuber-
ta, entre les places de la Salut 
i Lluís Companys. Actual-
ment l’avinguda compta amb 
86 places d’aparcament no 
regulat que es convertiran 
en zona blava la primavera 
del 2021. Segons el consis-
tori, la intenció del canvi és 
promoure la rotació durant 
el dia i afavorir la compra 
als comerços d’aquell eix, 
seguint el model de funcio-
nament de la zona blava del 
centre. Una possible tercera 
fase seria iniciar els tràmits 
per convertir en públiques 
les 209 places soterrades que 
hi ha en un edifici del barri, 
tot i que, de moment, no se 
n’han donat més detalls.

EL 9 NOU posa en marxa una 
plataforma perquè el comerç 
local pugui vendre per internet 

Granollers

EL 9 NOU
Durant els últims anys la 
venda de productes de tot 
tipus per internet no ha parat 
de créixer. Aquesta tendèn-
cia, ara, s’ha accentuat espe-
cialment per l’impacte de la 
pandèmia. No obstant això, 
hi ha alguns comerços que, 
per la seva petita dimensió, 
encara hi tenen difícil accés. 
Per contribuir a resoldre-ho 
EL 9 NOU, conjuntament 
amb la plataforma Loriun, 
posa en marxa a través de la 
seva pàgina web un servei, 
batejat amb el nom de com-
prapropera.cat, que pretén 
ajudar els petits comerços, 
restaurants i serveis de 
proximitat a beneficiar-se de 
la potencialitat del comerç 
en línia. 

El projecte vol facilitar que 
tots els establiments, amb 
independència de la seva 
dimensió, puguin vendre 
per internet. I per fer-ho 
cal eliminar barreres. Una 
de les principals sol ser la 
burocràcia dels pagaments 
i cobraments. Això ho resol 
la plataforma. Per vendre 
a través de comprapropera.
cat no cal fer gestions amb 
cap entitat financera per 

demanar un TPV (un siste-
ma de pagament) ni tan sols 
disposar d’una pàgina web. 
L’únic requisit és registrar-
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Els teus productes a la venda en quatre passos

Registra’t a 
comprapropera.cat

Penja els productes 
que vulguis vendre

Trucarem per
validar-te

Comença a vendre a 
través del portal

El registre és molt senzill i un cop fet automàticament 
podràs entrar a crear productes.

Pots penjar tot tipus de productes i serveis. 

Per assegurar el bon funcionament de la plataforma, 
validarem tots els comerços que hi vulguin vendre.

Un cop validat el comerç automàticament els vostres 
productes apareixeran a comprapropera.cat

1

2

3

4

A través de compraprope-
ra.cat EL 9 NOU vol, d’una 
banda, donar facilitats als 
comerços no només perquè 
utilitzin el portal digital 
d’EL9NOU.CAT com a apa-
rador, sinó també perquè hi 
puguin fer transaccions i, 
d’altra banda, donar un ser-
vei de comerç electrònic tant 
als comerciants que ho desit-
gin com als clients que hi 
estiguin interessats. Aquest 
servei, obert a tothom, s’ofe-
reix a través d’EL9NOU.CAT 
perquè, segons les últimes 
dades d’audiència, la pàgina 
web registra, diàriament, una 
mitjana de més de 20.000 
usuaris únics. A partir d’ara 
tots aquests usuaris tindran 
l’opció de comprar productes 
de proximitat.

Per fer-ho possible, ara, la 
plataforma està en fase de 
registre de comerços. Tots 
els que estiguin interessats a 
utilitzar aquest canal l’únic 
que han de fer és registrar-se 
a comprapropera.cat i entrar-
hi els productes que vulguin 
posar a la venda. A partir de 
l’1 de desembre s’activarà el 
servei de venda. En aquell 
moment, qualsevol usuari 
podrà veure i comprar els 
productes que desitgi amb 
un clic.

Així, EL 9 NOU, com a 
mitjà de comunicació espe-
cialitzat en informació de 
proximitat, fa un pas més 
en suport del comerç local 
perquè tots els establiments 
que ho desitgin disposin d’un 
canal addicional de venda. 
Aquesta iniciativa se suma 
a la campanya encara vigent 
de suport a bars i restaurants 
en què s’ha publicat gratuï-
tament tant a la web com a 
l’edició en paper l’oferta de 
menjar per emportar. 

Comerç, 
restauració i 

serveis tenen un 
canal addicional 

de venda 

se a la plataforma i posar a 
l’aparador els productes que 
es vulguin oferir. Abans que 
siguin públics des de compra-
propera.cat es farà una tru-
cada de validació per aclarir 
dubtes i, si cal, donar suport 
a l’hora de pujar-los al por-
tal. El panell de gestió està 
pensat per ser al més senzill 
i àgil possible. A través de 
comprapropera.cat es pot 
vendre tot tipus de productes 
físics, vals regal o serveis. El 

lliurament, ja sigui a domicili 
o per recollir directament 
a l’establiment, l’acordaran 
comerç i client.

La plataforma 
resol  

la burocràcia 
dels pagaments  

i cobraments

El portal ‘comprapropera.cat’, desenvolupat amb Loriun, s’adreça als establiments de proximitat 
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Un estudi  
sobre la recerca  
en el franquisme, 
premi Memorial 
Joan Camps

Granollers

EL 9 NOU

El projecte Dinamització 
cultural i recerca científica a 
Granollers durant el primer 
franquisme (1930-1960) pre-
sentat pel doctor en Història 
de la Ciència Miquel Caran-
dell, ha estat el guanyador 
de la Borsa d’Estudi del 21è 
Memorial Joan Camps, de 
l’Associació Cultural de 
Granollers. S’hi havien pre-
sentat 11 projectes de recer-
ca, el nombre més elevat dels 
darrers anys.

El jurat del premi ha consi-
derat de gran interès el pro-
jecte per la seva temàtica i 
per les aportacions originals 
que hi podia fer, així com 
la possibilitat de posar en 
relació els treballs parcials ja 
existents amb una perspec-
tiva de la història científica i 
cultural més general.

El guanyador de la borsa 
d’estudi, dotada amb 5.000 
euros, haurà de fer el tre-
ball sota el control científic 
del jurat en el termini d’un 
any. Carandell és professor 
associat del Centre d’Histò-
ria de la Ciència de la UAB i 
responsable de la biblioteca, 
arxiu i patrimoni científic 
del Museu de Ciències Natu-
rals de Granollers. Va fer la 
descripció i inventari del 
fons documental d’Antoni 
Jonch.

A
G

ÈN
C

IA
 C

A
TA

LA
N

A
 D

E 
L’

A
IG

U
A

Nova conducció d’aigua per millorar l’abastament a Lliçà de VallATL amplia la xarxa d’aigua 
per abastar la futura demanda 
de Grifols a Lliçà de Vall

Lliçà de Vall

EL 9 NOU

L’empresa pública ATL de 
la Generalitat treballa per 
ampliar el subministrament 
d’aigua a Lliçà de Vall en un 
25%. L’objectiu és cobrir un 
augment de demanda previst 
d’entre 1.200 i 1.600 metres 
cúbics diaris derivat de l’am-
pliació del sector industrial 
El Pla, on hi ha prevista la 
implantació d’un nou centre 
productiu de la farmacèutica 
Grifols. D’aquesta manera, 
es dona resposta a la peti-
ció feta per l’Ajuntament 
de Lliçà de Vall a l’Agència 
Catalana de l’Aigua (ACA). 

L’ampliació es fa des de 
l’actual punt d’abastament 
de Parets des d’on ja es dona 
servei a altres plantes que la 

multinacional catalana té en 
aquest municipi. Tot plegat 
ha quedat recollit en l’acord 
tancat pels ajuntaments de 
Parets i Lliçà de Vall davant 
la necessitat de disposar 
d’una solució a curt termini. 
Ja hi ha construït un tram de 
la nova connexió en terme 
de Parets i queda pendent 
l’execució d’un segon sector 
a cavall dels dos municipis i 
que ja té un traçat proposat 
(vegeu mapa).

A més, l’ACA està estu-
diant la construcció d’un 
nou dipòsit supramunicipal 
que garantirà de manera 
estructural les demandes 
industrials de Lliçà i altres 
necessitats d’aigua potable 
dels municipis de la zona. 
La situació exacta del lloc on 
es farà el nou dipòsit, però, 

Les Franqueses del Vallès

Marina Fernández

L’Ajuntament de les Fran-
queses ha creat una comissió 
que treballarà per reduir 
la contaminació acústica al 
polígon del Pla de Llerona. 
El grup el formen represen-
tants del consistori, persones 
expertes en contaminació 
acústica i veïns i veïnes que 
hi vulguin participar.

Entre les accions previstes, 
la comissió preveu iniciar 
converses amb les empreses 
del polígon que generen més 
soroll i establir un règim 
d’intervenció administra-
tiva constant per reduir els 

sorolls i les vibracions. El 
grup s’ha compromès a con-
vocar reunions periòdiques 
que permetin afrontar la pro-
blemàtica i acabar reduint 
l’impacte acústic del polígon, 
que aixeca les queixes dels 
veïns de la zona.

D’altra banda, aquest 
dilluns ha començat les acti-

Fil a l’agulla a les Franqueses 
per reduir el soroll al polígon 
del Pla de Llerona

La FUMH  
signa un conveni  
de col·laboració 
amb Aiguafreda

La Garriga/Aiguafreda

La Fundació Universitària 
Martí l’Humà, de la Garriga, 
ha firmat tres convenis de 
col·laboració amb l’Ajunta-
ment d’Aiguafreda per al 
desenvolupament de tres 
activitats acadèmiques: clas-
ses de llengua catalana per 
a adults amb Anna Boldú; el 
curs d’història de l’art, amb la 
docent Anna González, i les 
tertúlies literàries conduïdes 
per la Gisela Asensio, que 
donades les circumstàncies 
es faran a la sala “el Talla-
ret” i no la Biblioteca, com 
era habitual. És el 12è any 
consecutiu de l’acord amb 
l’Ajuntament d’Aiguafreda. 
La FUMH comenta que, tot 
i la situació de la Covid-19, 
l’acollida ha estat bona i que 
per això segueixen en marxa 
els cursos i agraeixen l’ajuda 
i el suport de l’Ajuntament i 
dels docents.

CCOO engega  
la 8a Campanya de 
Recollida de Joguines
Granollers

La Xarxa Acció Solidària del 
sindicat Comissions Obreres 
(CCOO) ha començat aquest 
dilluns la vuitena campanya 
de recollida de joguines. Com 
cada any, les que es recullin 
(s’exclouran les sexistes o 
que fomentin la violència) es 
lliuraran als centres de màxi-
ma complexitat i a famílies 
en risc d’exclusió social. Les 
joguines es poden portar al 
local de CCOO a Granollers 
(c. Pius XII, 5-7).

vitats la plataforma activista 
Aturem la Contaminació, a 
les Franqueses. La primera 
acció del col·lectiu, que té 
prop d’un centenar de mem-
bres, va ser una penjada de 
pancartes amb lemes com 
“Prou soroll, prou fum” o 
“Què respirem?”. Des de l’as-
sociació lamenten que apro-
ximadament una hora i mitja 
després de penjar-les, els 
funcionaris de l’Ajuntament 
van retirar les pancartes.

Els responsables d’Aturem 
la contaminació han estat 
demanant des de fa anys 
mesures per les infraccions 
mediambientals que es pro-
dueixen al polígon indus-
trial. La representant de la 
plataforma, Marta Moliné, 
afegeix que la problemàtica 
ve de lluny. “Hi ha constàn-
cia de queixes des dels anys 
80.” La representant diu que 
fa anys que demanen infor-
mació i estudis referents a 
les sonometries, entre d’al-
tres, que calibren l’impacte 
acústic d’aquestes empreses, 
però que des de l’Ajunta-
ment “no es dona resposta o 
són respostes parcials”. L’úl-
tima petició que van fer era 
per veure l’afectació de les 
empreses en cinc anys i els 
“documents adjuntats només 
donaven dades de mig any o 
un any com a molt”. 

Neix l’associació 
Aturem  

la Contaminació, 
amb prop  

de 100 membres

encara no està decidida.
Aquestes actuacions for-

men part del pla director 
urbanístic per impulsar 
l’activitat i la reactivació eco-

nòmica al voltant de tot l’eix 
de la B-30 com a element de 
dinamització del territori i 
d’impuls de noves oportuni-
tats de creació de riquesa i 

llocs de treball. El conseller 
de Territori i Sostenibilitat, 
Damià Calvet, va presentar 
aquest document pública-
ment fa unes setmanes.

L’Ajuntament crea una comissió de treball específica
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Des que la televisió ha entrat als jutjats, ha permès 
que els ciutadans puguin contemplar alguns judicis 
reals com si fossin espectacles de ficció. I en aquests 
nous reality shows han pogut comprovar que allò 
que s’havien creat al seu imaginari, sobretot a par-
tir de les ficcions americanes, té poc a veure amb 
la nostra realitat. Però, alhora, aquesta exposició 
pública ha comportat també que molta gent s’ha-
gi quedat força astorada davant de diverses coses 
que ha presenciat: des de l’escenografia i l’attrezzo 
d’algunes sales de vistes vuitcentistes fins a la rigo-
rositat de les formes o la cripticitat del llenguatge 
emprat. Però també s’han sorprès de la peculiaritat 
d’alguns dels operadors jurídics, entre els quals cal 
destacar, de manera molt especial, els jutges.

El judici que s’està celebrant enguany sobre els 
atemptats a Barcelona i Cambrils ha situat el magis-
trat Alfonso Guevara a l’ull de l’huracà i molta 
gent s’ha sorprès que una persona del seu tarannà 
pugui presidir un tribunal de justícia. Des de l’opi-
nió publicada se l’ha intentat definir de diverses 
maneres: alguns –els prudents– diuen que és dur 
i sec, però recte; d’altres –els més agosarats– el tit-
llen directament d’impertinent i d’excessivament 
mordaç i autoritari; i fins i tot algú –com un cert 
articulista de La Vanguardia a qui agrada força épa-
ter– el justifica afirmant que “el fet que un jutge 
no tingui do de gents o que sigui antipàtic o insípid 
no hauria de constituir escàndol” i conclou que “té 
males puces, però si jo fos un acusat, m’agradaria 
tenir-lo al davant”. Val més que no sigui així, cre-
gui’m, senyor Luna. Particularment penso que sen-
zillament és un barrut mal educat, despectiu, irres-
pectuós, verbalment agressiu i violent, que gaudeix 
abusant del seu poder i a qui, pel bé de la justícia, 
se l’hauria d’apartar de qualsevol càrrec públic que 
impliqui contacte amb la ciutadania. 

Però això, ara que la gent aliena ha descobert 
el món judicial i que segurament creu, de bona 
fe, que és un bolet aïllat, malauradament és bas-
tant habitual. L’univers de la magistratura cada 
dia està més farcit de jutges mal educats, imperti-
nents, insolents i irats, que abusen del seu poder 
i la seva autoritat de manera totalment impròpia i 
fins a límits insospitats. I no són pas jutges madurs 
o caducs com algú podria imaginar, sinó que, tris-

tament, entre les noves fornades de jutges joves 
aquesta manera de fer cada cop és més abundant.

Des del meu punt de vista aquest és un problema 
extremadament greu i, malgrat que fa temps que es 
va detectar i que fins i tot molts Col·legis d’Advocats 
van crear una Comissió de Relacions amb l’Adminis-
tració de Justícia (CRAJ), no s’ha avançat gens cap a 
la seva erradicació. La CRAJ s’ocupa oficialment de 
manera genèrica de vetllar per corregir les possibles 
disfuncions que succeeixen en la relació diària entre 
els col·legiats i l’Administració de justícia i els altres 
operadors jurídics, però a la pràctica del que més 
s’ocupa és de les teòriques queixes dels jutges cap 
als advocats –jo no n’he vist mai cap– o dels advocats 
cap als jutges –la immensa majoria–. Perquè malau-
radament l’efecte útil d’aquesta comissió sempre ha 
estat molt minso, sobretot en jutjats petits com el de 
Granollers, atès que és molt difícil –i perillós– que 
un advocat es queixi d’un jutge a qui haurà de veure 
contínuament judici rere judici. Però és que fins i 
tot, de les queixes dels valents que s’han atrevit a 
formular-les i que s’han arribat a tramitar –tot i ser 
la majoria plenament constitutiva de les faltes pre-
vistes a la Llei orgànica del poder judicial i per tant 
sancionables–, no recordo que mai s’hagi sancionat 
cap jutge a conseqüència d’una d’aquestes queixes. 
Sistemàticament, totes han finalitzat el seu recor-
regut amb un acord de la comissió disciplinària del 
Consell General del Poder Judicial pel qual s’arxiva 

la informació prèvia que s’hagués obert d’antuvi.
La conseqüència evident d’aquesta manera d’ac-

tuar per part de qui té el poder per corregir acti-
tuds desviades és la de ratificar fefaentment la més 
alarmant barra lliure a les actituds desconsiderades 
i mancades del més mínim respecte, actituds que 
mostren alguns jutges vers els lletrats que, amb 
més o menys encert, miren d’exercir la defensa dels 
interessos dels seus clients de la millor manera pos-
sible i als qui sovint molts jutges es dirigeixen amb 
to desairat i de menyspreu i procuren, per poc que 
puguin, fer-los quedar en ridícul davant dels cli-
ents. I no només reben aquest tracte els advocats, 
sinó també els procuradors, els perits, els testimo-
nis i fins els propis encausats als qui moltes vega-
des, atesa la seva inexperiència en aquestes qüesti-
ons, atemoreixen de manera descarada.

És cert que els jutges i magistrats tenen l’exi-
gència de dirigir els debats i mantenir l’ordre de la 
sala i que la manca de rigor en l’exercici d’aquesta 
funció pot provocar que un acte solemne com és la 
celebració d’un judici es converteixi en una discus-
sió pròpia d’un programa televisiu, amb contertu-
lians experimentats en l’art de polemitzar. Ara bé, 
aquesta obligació de dirigir els debats i mantenir 
l’ordre s’ha d’exercir correctament i no com ho fan 
sovint molts jutges, que amb la seva actitud creen la 
percepció d’una autoritas arrogant i dictatorial on 
la desatenció, l’abús d’autoritat o la manca greu de 
consideració i respecte als operadors jurídics i als 
ciutadans presents a la sala és la norma.

Però per què es permet que passi això i que aques-
ta manera de fer d’alguns jutges, lluny de corregir-
se, sembla que encara s’atiï i que cada dia siguin 
més els que tenen aquest comportament? Personal-
ment tinc la meva teoria, però no és això el que inte-
ressa. El que importa seria que el màxim òrgan de 
control dels jutges es prengués seriosament aques-
tes qüestions i, en lloc de practicar el corporativis-
me, fes front a la realitat i tingués interès a cons-
truir una Administració de justícia que –també en 
això– fos homologable a la de les societats europees 
més avançades, on el tracte entre tots els operadors 
jurídics i els ciutadans que s’hi han d’apropar sigui 
correcte, educat, exquisit i cortès. 

Veig complicat que això passi, però. Fa un temps 
un company em deia que somiava l’arribada del dia 
que als nostres tribunals no es permeti que cap jut-
ge tracti amb desconsideració els advocats, procura-
dors, ciutadans i, és clar, els fiscals, lletrats de l’Ad-
ministració de justícia, funcionaris, etc., però que 
era conscient que difícilment ho veuria mai. Potser 
té raó. Però quan parlo d’això sempre em ve al cap 
aquesta frase atribuïda al científic alemany Georg 
Christoph Lichtenberg: “Quan els que manen per-
den la vergonya, els que obeeixen perden el respec-
te.” Veurem què passa quan arribi el dia que siguin 
molts els que perdin el respecte.

EL 9 NOU

Després d’una setmana amb 
força soroll de passadissos, 
el govern de la Generalitat 
ha anunciat finalment un pla 
d’obertura progressiva de 
l’activitat social i econòmi-
ca a partir d’aquest dilluns 
vinent. S’allargarà dos mesos 
i tindrà quatre trams, amb 
una durada de 15 dies cadas-
cun. L’anunci calma –relati-
vament– els ànims de diver-
sos sectors econòmics, com 
el de la restauració o el de la 
cultura, que havien vist com 
les mesures imposades per 
fer baixar la corba de conta-
gis d’aquesta segona onada 
eren una carregosa soga al 
coll quan encara no s’havien 
recuperat del confinament 
del mes de març. El govern 

ha expressat en veu alta que 
no vol caure en els errors de 
la primera desescalada, quan 
es va pecar de precipitació.

Aquests dies, però, la imat-
ge que ha donat el govern 
de la Generalitat no és la 
que s’espera d’un executiu 
que està al capdavant de 
la gestió d’una pandèmia, 
amb centenars de persones 
ingressades a les plantes dels 
hospitals d’arreu del país 
i amb desenes de víctimes 
diàries. És cert que ningú 

no pot acreditar experiència 
de governar en una situació 
tan extrema com l’actual, 
però els desencerts que s’han 
comès no es poden justificar 
tan a la babalà. La filtració 
del document de treball on 
s’estava estudiant com fer 
la desescalada és només la 
punta de l’iceberg d’una colla 
de picabaralles electoralistes 
dels dos partits que compar-
teixen govern, JxCat i ERC. 
Declaracions d’algun conse-
ller posant-se al costat d’un 

sector econòmic concret per 
erosionar les àrees de gestió 
que estan a mans d’un partit 
que no és el seu no és gens 
ètic en un moment en què 
les frivolitats haurien de ser 
les justes. Com tampoc no és 
fàcil de defensar un reparti-
ment d’ajudes als autònoms 
que ha culminat amb la des-
titució de dos alts càrrecs 
del departament de Treball, 
Afers Socials i Família. 

La situació del govern cata-
là –amb un president inha-

bilitat, dos socis de govern 
que es comporten més com 
a rivals que com a socis, 
unes eleccions a l’horitzó 
i uns recursos econòmics 
limitats– no és l’òptima per 
afrontar un crisi sanitària, 
social i econòmica com la 
que estem patim. El que 
se li ha d’exigir és, com a 
mínim, que no contribueixi 
a generar més incertesa que 
la que el virus escampa. No 
es poden prendre decisions 
econòmiques sense tenir en 
compte la salut. Com tampoc 
a l’inrevés. Els tècnics d’una 
i altra àrea han d’aportar 
coneixement i recomanaci-
ons ponderades, però en últi-
ma instància calen decisions 
polítiques, que pensin en el 
bé comú. Un mica més de 
política i menys politiqueig.

Una mica més de política 
i menys politiqueig
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Jutges insolents
Ramon Font

Advocat
www.ramonfont.cat
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Dilluns al matí. En aquesta ocasió el cafè 
que comparteixo amb Teresa Martí Illa 
(la Torreta, la Roca, 1963) és de màqui-
na. Conseqüències de la pandèmia. 
Abans d’entrar al seu centre d’estètica 
i bellesa toca complir amb els protocols 
que exigeix la lluita contra la Covid-
19: ús de la mascareta, distància social, 
rentat de mans amb gel hidroalcohòlic i 
presa de la temperatura. Després d’unes 
setmanes de tancament obligat, la pro-
pietària del centre de bellesa i estètica 
es mostra il·lusionada per tornar a pujar 
la persiana de nou. 

Amb llarga trajectòria professional 
–va començar a treballar al sector el 
1978 amb Montserrat Ricart–, el seu cas 
reflecteix prou bé la greu situació eco-
nòmica dels i de les esteticistes quan 
es va decretar l’estat d’alarma al març. 
“Han estat mesos molt complicats. Pas-
sades les primeres setmanes de confi-
nament i recuperada a l’agost l’activitat 
pensàvem que tornaríem a la normali-
tat, però la realitat no ha estat així. Jo 
crec, com hem reclamat molt insistent-
ment a les autoritats, que som un servei 
essencial i que podem fer la nostra feina 
seguint els protocols de prevenció que 
ens exigeixen”, afirma. 

Quan parla del mal tràngol que pas-
sen, Martí ho fa amb passió i coincideix, 
en termes general, amb tots aquells que 
afirmen que “qualsevol tractament crea 
un benestar que psicològicament tam-
bé és molt important”. Convençuda que 
“si ens agradem, agradarem”, un eslògan 
que ha convertit en el seu lema, el seu 
establiment està especialitat en teràpi-
es facials i corporals, aparatologia, lipo-
massatge, micropigmentació i medicina 
estètica. Per oferir tot aquest ventall

d’op-
cions 
compta, 
segons explica, 
“amb professionals especialistes titu-
lats”.

Amb el centre obert a la Torreta, can-
tonada Granollers, des del 1990, Teresa 
Martí va començar a preparar-se a l’Aca-
dèmia Cristina Sorli de Barcelona quan 
tenia 17 anys. Conscient de la impor-
tància que té la formació continua-
da, viatja sovint per participar en els 
diversos simpòsiums que tenen lloc a 
Barcelona, Madrid o Tolosa de Llengua-
doc (França). 

En preguntar-li com i de quina mane-
ra han canviat les coses al seu món els 
darrers anys, remarca “l’eficàcia dels 
productes i la innovació de les tècni-
ques que utilitzem”. Els canvis, pel que 
sembla, són bastant més tímids en el cas 
dels clients que visiten aquesta mena 
d’establiments. Malgrat que reconeix 
que s’ha produït un cert avanç, les dones 
constitueixen el 90% la clientela. 

Així, doncs, el prototipus de clienta 
se situaria, segons retrata l’esteticista, 
al “perfil d’una dona de classe mitjana 
d’entre 25 i 60 anys que vol sentir-se bé 
amb ella mateixa tant físicament com 

mentalment, amb l’objectiu d’augmen-
tar l’autoestima i agradar”. A hores 

d’ara que la gent està desanimada 
per tots els estralls de la pandè-

mia i les seves conseqüències 
econòmiques, socials i sanità-
ries, la Teresa pensa que és 
lògic que la gent trobi a fal-
tar “els tractaments corpo-
rals que els ajuden en el seu 
benestar general i que tam-
bé milloren el seu estat de 
salut”.

Defensora de totes aquestes 
teràpies, l’esteticista remarca 

que més enllà d’aquests tracta-
ments n’hi ha altres de relacio-

nats amb la cirurgia estètica que 
també ajuden a complementar el nos-

tre benestar, “ja que el pas dels anys no 
perdona”. Tot i que reconeix que encara 
no li ha calgut cap retoc, “segurament 
arribarà un dia que el necessitaré”, diu. 

A cavall entre la Torreta, on té el seu 
centre, i Granollers, on fa vida habitu-
alment, Teresa Martí es mostra satisfe-
ta de poder comptar amb una clientela 
fidel: “La gent busca sobretot seguretat 
i confiança.” Ara centrada del tot en els 
seus projectes, durant molts anys va 
gestionar el centre de bellesa i estètica 
del complex d’Euro-Gimnàs de Margari-
ta Parellada. Preocupada per la incerte-
sa amb la qual han començat novament 
a oferir els seus serveis confia, segons 
afirma, “que les coses s’arreglin aviat 
amb l’arribada de la vacuna i que tots 
puguem normalitzar les nostres vides 
laboralment i socialment”. En aquest 
sentit, somia: “Tinc moltes ganes de tor-
nar al Trull del Casino de Granollers a 
prendre el cafè amb els amics...!”

Divorciada i mare de l’advocada Èri-
ka, de 28 anys, pregunta al periodista si 
podrà maquillar al gener, com fa des de 
fa anys, Ses Majestats els Reis d’Orient 
de Granollers. Sincerament, no sé què 
dir-li.

Paco Monja 

Periodista 
pacomonja@gmail.com

LA SANTA ESPINA

Teresa MarTí, esTeTicisTa

VET AQUÍ! PIULADES

JESÚS GELI

“Desdoblament de la línia 
R3 (la promesa eterna). Que 
barat que és fer només anun-
cis. El 2009 també ho deien. 
El Plan director de infraes-
tructuras 2001-2010 també ho 
deia. De fet, cada vegada que 
s’acosten eleccions prometen 
el mateix des de Madrid.”

@jesusgeli

MERITXELL OZCÁRIZ

“Comencem la setmana a 
tope: el tren que a aquestes 
hores hauria d’estar a la 
Garriga ha estat una bona 
estona aturat a Montcada 
Bifurcació. Finalment, ens 
han fet baixar per esperar-ne 
un altre. Això sí, bitllets revi-
sats, no fos cas.”

@Txeeeeell

DAVID CABALLÉ

“Dos nius nous de vespa asi-
àtica a les Llobateres, Sant 
Celoni. Un riu amunt i un 
altre dintre del perímetre 
de l’aiguamoll. Molts més 
nius localitzats arreu de la 
Tordera, em falla la memòria 
ja! Una vertadera plaga de 
primera divisió.”

@DavidCaballe2

ALBERT PLANAS MASÓ

“Tinc la sensació constant 
d’estar vivint el curs acadè-
mic en tercera persona, com 
si fos un espectador passiu 
que va rebent molts correus 
i, de tant en tant, n’obro un i 
m’adono del volum de feina 
que hi ha.”

@albertplanas14

POL GUARDIS

“A casa coneixem que l’er-
mita de Sant Cristòfol diuen 
que va ser erigida per Car-
lemany, i que van fer una 
campana tan preciosa que, 
una nit, uns lladres se la van 
emportar. Però pesava tant 
que els hi va caure torrent 
avall. Per això se’n diu el Tor-
rent de l’Enrabiada!”

@GuardisPol

SÍLVIA PLA

“Ets de Cardedeu? A veure el 
carquinyoli...”

@silvia_pla

EDU GUERRA

“Passejar per la Garriga i 
veure pintades com aquesta 
en llocs com Can Sala sap 
greu, sincerament. Estic 
d’acord amb el contingut, 
però no amb aquesta acció! 
Foto de Beto Benzekry.”

@eduguerra1409

agradar per agradar
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La Porxada del ‘Ribou’
Granollers El fotògraf de Granollers 
JORDI RIBÓ, amb la col·laboració del 
dissenyador MIQUEL LLACH, ha preparat 
un calendari del 2021 amb set imatges 
de la Porxada com a protagonista. Aques-
ta foto ocupa la portada del calendari, 
on l’emblemàtic monument granollerí 
sembla que acabi de participar al Ribou, 
l’espectacle de bombolles de sabó que 
Ribó va crear amb el seu amic i artista Pep 
Bou, granollerí com ell de naixement i ara 

establert a les Franqueses. Ribó va retra-
tar un munt de vegades Ribou i fins i tot 
van viatjar junts amb aquest espectacle a 
l’Havana. En aquesta instantània, segons 
explica el mateix Ribó, “la Porxada amb 
les seves columnes formen un grup bom-
bolla” i li ha servit d’inspiració “treure’n 
una imatge en color i en positiu”. El calen-
dari amb les set porxades es pot aconse-
guir a l’estudi de Jordi Ribó i a la llibreria 
La Gralla, tots dos al centre de Granollers.
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L’Ajuntament de Parets del Vallès acaba d’adjudicar el 
projecte de recuperació social, ecològica i paisatgística 
del riu Tenes a l’estudi Martí Franch Arquitectura del 
Paisatge, equip que pot fer molt bona feina perquè ens 
consta que ha participat en projectes molt integradors del 
paisatge, com és la recuperació de la platja del Castell, a 
Palamós, o la recuperació del Cap de Creus, entre molts 
d’altres.

Ara, aquest arquitecte ha de presentar tres propostes 
per procedir a iniciar el procés de participació ciutadana 
per escollir la millor i seguidament redactar el projecte. 
La previsió és fer-ho al més aviat possible per veure si al 
març poguéssim tenir ja la proposta que ha de donar lloc 
al projecte que s’esculli. Esperem poder fer-ho ben aviat. 
Sempre hem pensat que el projecte ha de ser viu –com ho 
és el riu– i anar integrant en la mesura del possible tot 
l’entorn. 

L’encàrrec preveu un àmbit més gran que el mateix 
àmbit del riu, així com una passera a la dreta del camp de 
futbol que pugui servir de connexió amb la zona industri-
al i també de punt d’observació. El projecte vol recollir les 
zones de l’entorn del riu des del camp de futbol, la petan-
ca, fins a la zona dels pavellons, la verneda de Can Isidre 
Coix i el bosc de les taules.

Ens consta que aquest estudi d’arquitectura del paisat-
ge és un equip poc intervencionista, que procura que cada 
una de les actuacions impacti el mínim en l’entorn. Això 
és una garantia que les coses poden evolucionar sent molt 
respectuosos amb el medi ambient.

Buscarem la col·laboració, com no pot ser d’altra mane-
ra, de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), del Consor-
ci Besòs Tordera (CBT) i també dels sector industrial. 
Volem que el projecte sigui un projecte de tots i en la 
mesura que puguin facin aportacions, tant tècniques com 
econòmiques. També tenim previst posar-ho en coneixe-
ment dels municipis veïns, tant de Mollet del Vallès com 
de Lliçà de Vall perquè es puguin lligar actuacions quan 
ho creguin oportú. Buscarem i hem de trobar la màxima 
col·laboració institucional i civil, el projecte s’ho mereix.

Actualment s’estan fent actuacions al riu tant per part 
de l’Ajuntament de Parets com per part de l’ACA que ja 
van en aquest sentit, aprofitant que som a la tardor i que 

la majoria d’espècies estan hivernant. Des del pont de 
Francesc Macià fins al pont de la Man. L’ACA està tallant 
i arrencant la canya americana en el marge dret a fi d’eli-
minar en la mesura que es pugui aquesta espècie invasora. 
Tot això ho porta a terme l’empresa Naturalea, que és una 
de les millors empreses mediambientals de Catalunya. 
Des del pont indicat fins a Lliçà un equip de tres persones 
contractades per l’Ajuntament està tallant la canya ameri-
cana i netejant el riu de residus sòlids, feina que continua-
rà l’any vinent. Totes dues accions són beneficioses per al 
riu i sumen al projecte que es desenvoluparà.

Treure les canyes és bàsic fins i tot pel risc d’inunda-
cions. També aprofitem l’ocasió per retirar residus. Val a 
dir que n’hi ha molts. No ens podem creure que algunes 
persones es pensin que el riu és un abocador. Ens pregun-
tem: què passa pels seus caps, si és que van més enllà de 
poder aguantar una gorra quan llencen runa, plàstics o un 
neumàtic a la llera del riu. S’ha de ser molt poc conscient 
i molt poca cosa per adoptar aquesta conducta quan hi ha 
una deixalleria a 500 metres escassos.

Per fi al riu potser li arribat l’hora de ser recuperat.
El nostre riu l’any 1962, quan els aiguats de Sabadell 

i Terrassa, es va desbordar a bastament i la Confedera-
ció Hidrogràfica (l’equivalent avui a l’ACA) va procedir 
a canalitzar-lo tal com està ara. Segurament avui això no 
es faria així, però la canalització, per sort, es va fer amb 
talussos de terres i no pas de formigó, per això la integra-
ció serà més fàcil i de més qualitat.

El Consorci del Besós Tordera ha fet una gran feina 
recuperant l’aigua, un fet que ara ja trobem normal, però 
encara recordem com baixava l’aigua als anys 70 quan era 
una veritable claveguera.

Tots aquests passos que es van fent a poc a poc ens por-
taran a gaudir del riu com hauria d’haver estat sempre. 
Estigueu segurs que serà així i, si tots i totes col·laborem, 
serà més aviat del previst.

1 Mor Pilar 
Castellanos, monja 
vedruna de l’Hospi-
tal de Granollers, 
amb 85 anys 

2 Mor l’empresari  
i primer gerent  
de Gran Centre, 
Xavier Quer,  
a Granollers

3 Granollers no tin-
drà mercat dijous per 
la negativa al trasllat 
o la no-resposta dels 
73% marxants

4 Dues persones 
ateses en un incendi 
al carrer Josep 
Umbert,  
a Granollers

5 Detingut per 
intentar robar una 
joieria de la Garriga 
amb un ganivet  
de tallar pernil

EL MÉS VIST DE LA SETMANA A EL9NOU.CAT

L’escola serveix perquè els infants 
coneguin el món o perquè sàpiguen 
canviar-lo? Els docents ensenyem i 
eduquem infants i adolescents perquè 
coneguin qui som i allò que existeix o 
perquè pensin qui volem ser i allò que 
volem que existeixi? En fi, l’escola s’ha 
d’adaptar a allò que hi ha o ha de llui-
tar per canviar-ho? Preguntes de sem-
pre que hem de continuar responent. 

Si l’educació no serveix per viu-
re més temps i en millors condicions 
perd tot el seu sentit. Ser persones 
més bones vivint més temps, més bé i 
en un món millor hauria de poder ser 
una aspiració realista per a tothom i 
una de les finalitats de l’educació i per 
tant també de l’escola. El conjunt de 
sabers, competències, valors i experi-
ències que l’escola proporciona hauri-
en d’orientar-se en aquest sentit i per-
metre que infants i adolescents siguin 
més lliures del que ho hem estat els 
adults. Infants lliures de tiranies, 
imposicions, violències i esclavatges.

Malgrat tot el que ens passa, hem de 
vestir-nos d’esperança i confiança per 
mirar més enllà. Hem de poder pen-
sar, imaginar i construir marges per a 
la millora o obrir finestres per albirar 
nous horitzons. Hem de poder escriu-
re paraules noves encara que sigui 
entre les línies d’un text que no podem 
admetre com a definitiu. Fa mesos vaig 
escriure: “No, tot no és possible”, i ho 
continuo pensant amb la mateixa con-
vicció que hem de rumiar i entossudir-
nos a fer el millor dels possibles. Sabent 
que tota utopia és un ideal irrealitzable, 
l’hem de poder somniar! Hem de crear 
mons alternatius, aprofitant franges, 
vores, espones o cantonades d’un món 
pla que algú altre ha dibuixat. 

L’abatiment, indignació i ràbia que 
ara s’escampen arreu són un mal fona-
ment per crear el millor dels mons pos-
sibles, però l’escola ha de continuar 
fent-ho. Ha d’obrir finestres mentals 
perquè cap alumne no pugui pensar que 
el sentit de la seva vida ja li ve imposat, 
per condicions d’origen i context o per-
què ningú no li alena esperança. Si no 
els donem sortida els aboquem a un 
tant-se-me’n-fot-tot que no ens podem 
permetre, ens hi va el futur. Hem de 
confiar en ells i els adults ens hem 
d’escarrassar perquè puguin decidir 
en quin món possible volen viure. Pot-
ser l’escola d’ara només ha de fer això: 
fer-los confiança i procurar-los serenor 
i esperança per escriure nous guions i 
fer el seu camí, el seu propi viatge. 

Els adults ens hem 
d’escarrassar perquè 

nens i adolescents 
puguin decidir en quin 

món volen viure

TRES UNCES D’EDUCACIÓ

El millor  
dels possibles

Agnès Boixader 

Mestra jubilada 
aboixad1@xtec.cat
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Buscarem i hem de trobar  

la màxima col·laboració 
institucional i civil, el projecte  
de la recuperació del riu Tenes  
a Parets del Vallès s’ho mereix

Rosa Martí Conill

Regidora de Sumem Esquerres a Parets 
rosa.marti@parets.cat

Viure de cara al riu Tenes 
serà una realitat
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Les coses a mitges mai no estan plenes. Saviesa 
popular. I de la meva àvia, que ho deia sempre. Si 
n’hi ha dos que es parteixen les responsabilitats 
i les decisions, cap dels dos no tindrà la sensació 
de responsabilitat al 100% i, ara rai, sempre serà 
de l’altra, la culpa, si alguna cosa no va bé i meu el 
mèrit si sí que hi va. S’ha de ser molt valent i cons-
cient i responsable, sí, responsable, per fer les coses 
a mitges i fer-les pensant en els dos, no en un de 
sol, no només en tu. 

Per això els governs que governen sense majoria 
absoluta saben que han de pactar, han d’arribar a 
acords, han de repartir-se les coses i –tot i que tot 
això soni molt democràtic i molt bonic– ho tenen 
complicat. No dic que això expliqui els despropòsits 
del nostre de govern –res no ho explica, em temo–, 
però a mi m’ajuda a entendre-ho. 

Al govern hi ha de fa molts dies, ben junts, un 
matrimoni de conveniència que es va imaginar que 
les coses del conviure, si es tenia una idea comuna, 
un somni comú, eren més fàcils del que són en rea-
litat. I no, és clar que no ho són. No se’n pot tenir 
una de sola, d’idea comuna. Perquè una unió rutlli 
s’han de tenir pràcticament totes. Sí, ja ho sé, altre 
cop en contra de la idea bonica, amable, aquella 
que el que importa és l’amor i no la de ser iguals. 
Mireu, això està molt bé, però si no es compartei-
xen idees, plans, aficions i maneres de fer, ser i viu-
re, la cosa està complicadíssima. 

Si, a més, aquesta unió es fa en pro d’una idea –sí, 
d’un amor comú–, però sobretot buscant un camí 
propi, un poder propi, un avantatge propi, doncs 
aleshores sí que ho tenim fotut. Perquè llavors el 
camí no és comú, és més aviat una batalla campal: 
cada departament, al seu aire; cada conselleria, 
decidint coses sense parlar-les amb la resta; cada 
conseller o consellera dient el que creu, el que li 
sembla, tirant-se dards els uns als altres, passant-se 
les responsabilitats. 

Si una pandèmia mundial no ha pogut unir, amb 
un objectiu comú i unes directrius clares, els socis 
del nostre estimat govern –avui amargadíssims de 
conviure–, no ho farà res de res. I el pitjor és que 
les culpes, les responsabilitats i les decisions tam-
poc no tindran amo ni mestressa ni conseqüències 
ni pagadors. Bé, sí, pagadors, sí. Els de sempre. 

LA PILARÍN

Marina Martori 

Escriptora i gestora cultural
@marina_martori
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La quasi immobilitat forçada i el curs permanent 
en epidemiologia en què vivim han fet que els indi-
cadors de carretera, que ja poques ocasions tenim 
de veure, vagin essent substituïts en el panorama 
quotidià pels indicadors que ens revelen l’evolu-
ció de la pandèmia. Morfològicament parlant és un 
substantiu que deriva del verb indicar, igual que 
altres germans seus com ara indicació (i les famo-
ses contraindicacions dels medicaments), el temps 
verbal indicatiu o l’adjectiu indicat/da, sedimentat 
amb els anys en el seu significat d’adequat (“És el 
filòleg més indicat per explicar aquesta mena de 
fenòmens”, per exemple).

Al mateix nivell que indicar hi trobem un subs-
tantiu força revelador, índex, nom que rep el segon 
dit de la mà, precisament el que fem servir per indi-
car o assenyalar les coses. Tanmateix, amb els temps 
va adquirir un altre significat, el de “Nombre que 
expressa la relació entre dues o més magnituds”, 
que a la llarga li ha proporcionat més fruits en 
àmbits especialitzats, com ara subíndex o indexar.

Finalment, i no em sembla gens casual que surti 
ara perquè sembla voler establir una relació amb 
l’actualitat a través del judici pels atemptats de la 
Rambla de Barcelona, el tercer germà de la família 
és indici, el menys prolífic de tots perquè solament 
s’ha expandit a través del verb indiciar i l’adjectiu 
indiciari, cenyits tots per tant a l’àmbit estricte del 
dret.

Molt bé, he parlat de germans però de pare encara 
no. Perquè és precisament la gràcia de l’assumpte. 
Tots tres (índex, indicar i indici) descendeixen d’un 
mot que no endevinaríeu ni que us matessin. No 
per re, sinó perquè no faríeu mai l’associació de l’un 
amb els altres. Sobretot perquè és una paraula força 
infreqüent, tal com ara veureu. Es tracta del subs-
tantiu que designa el “moixó o ocell que serveix de 
reclam de caça per atreure altres ocells”, i que justa-
ment per aquest paper d’estrassa que li toca fer, allà 
palplantat com un estaquirot, va adquirir el sentit 
figurat de “persona aturada, estúpida”. Em refereixo 
ni més ni menys que a enze, un insult que ja es fa 
servir ben poc però que, veient la docilitat amb què 
entomem totes les limitacions que se’ns dicten, ves 
que no convingui recuperar. Com a curiositat, també 
existeix enzador, el “bastó al cim del qual es col·loca 
l’enze” i que suposo que només deuen conèixer la 
gent que es dediquen a la caça (en canvi, podem des-
cartar rotundament tot parentesc amb l’àcid anome-
nat indican, la major virtut del qual és haver creat 
un compost tan pintoresc com indicanúria, “Presèn-
cia d’una quantitat excessiva d’indican a l’orina”). 

Indicadors

RODA EL MÓN I TORNA EL MOT

Pau Vidal 

Filòleg i escriptor
@pauetvidal
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LA REBEL

Matrimoni de conveniència



OPINIONOU9EL Divendres, 20 de novembre de 202026

Dilluns 9 de novembre de 2020

Vespre
Sortim d’excursió. Fa bon dia. Resulta incòmode 
caminar amb la mascareta, però és molt millor que 
estar-se tancant a l’aula. Cada vegada estan menys 
acostumats a caminar. Cal que sortim més sovint. 

El Sindicat del Poble, un moviment popular pel 
dret a l’habitatge, ha ocupat un bloc de pisos a 
Vilamajor propietat d’un banc que feia 10 anys que 
estava buit. No ens podem permetre que els fons 
voltor, les entitats bancàries i els grans tenidors 
continuïn acumulant pisos buits, mentre hi ha tan-
ta gent que no pot accedir a l’habitatge. Biden ha 
fet el seu primer discurs com a president dels EUA 
i Trump continua arrapat a la cadira.

Dimarts 10 de novembre de 2020

Capvespre
Fa sol i hi ha petites boiretes. Comença el judi-
ci contra els tres acusats dels atemptats del 17-A 
enmig de massa dubtes. Per què el congrés espanyol 
es nega a constituir una comissió d’investigació 
sobre els atemptats? Tenim dret a saber la veritat! 
Mentre les xifres de la Covid milloren lentament, 
continuen les queixes dels diferents sectors afec-
tats per les restriccions i la farmacèutica Pfizer 
anuncia una vacuna amb el 90% d’efectivitat.

Arribo de l’escola. El meu fill petit ha fet pas-
ta amb trompetes de la mort per dinar. Moments 
de glòria! A la tarda, deixo una estona l’ordinador 
i segueixo la taula rodona “BCN novel·la Històri-
ca: Barcelona construïda” amb l’Enric Calpena, la 
Coia Valls i la Maria Carme Roca, moderada per 

l’Elena Hevia. La Maria Carme ens recorda que en 
una novel·la històrica és molt important l’honeste-
dat i la versemblança. Però que els autors d’aquest 
gènere escriuen des del segle XXI per a lectors del 
segle XXI. La Coia diu que ella es veu a si mateixa 
més com a novel·lista d’històries que com a autora 
de novel·la històrica. I l’Enric Calpena opina que 
només la genialitat ho perdona tot, com la forma 
de barrejar ficció i realitat d’Eduardo Mendoza a 
La ciudad de los prodigios. I finalment cadascú reco-
mana una novel·la: la Coia, Memòries d’Adrià, de 
Marguerite Yourcenar; la Maria Carme, Jo, Claudi, 
de Robert Graves; i l’Enric en recomana dues: Mar 
cruel, de Nicholas Montsarrat, i Hacia los confines 
del mundo, de Harry Thompson.

 
Dimecres 11 de novembre de 2020

Vespre
Vaig a la biblioteca a tornar un parell de llibres, 
no em puc estar d’endur-me’n un altre, Cavalca-
rem tota la nit, de la Carlota Gurt. Caos al sistema: 
els ajuts a autònoms s’esgoten en poques hores i 
el SEPE no ha pagat cap prestació des del mes 
d’agost. A l’altre costat de l’Atlàntic, Trump con-

tinua negant-se a començar el traspàs de govern. I 
jo he perdut el Dietari d’aquesta setmana que esta-
va escrivint. Estic al punt del col·lapse... M’aturo 
uns segons, agafo aire, baixo a la cuina i em poso 
una copa de vi blanc. I recordo aquella frase que la 
mare repetia del tiet Ramon, germà del meu avi: “A 
les penes botifarres i al darrere, un got de vi” i pen-
so que és una bona recepta. Era el seu refrany, res 
de punyalades, millor botifarres. Torno a respirar 
fondo i començo de nou i, de tant en tant, vaig fent 
un glop que m’amoroseix els ànims.

Dijous 12, de novembre de 2020

Migdia
Caminem i gaudim de l’estiuet de Sant Martí. Gens 
de pressa perquè vingui el fred.

Divendres 13 de novembre de 2020

Tarda
Sortim a caminar, l’alba es lleva rogenca. Es pror-
roguen 10 dies més les restriccions anti-Covid. 
El major Trapero ha estat restituït com a cap dels 
Mossos d’Esquadra. Treballo fins al vespre.

Dissabte 14 de novembre de 2020

Nit
No he tocat l’ordinador en tot el dia. Ens estem a la 
terrassa parlant fins tard. 

Diumenge 15 de novembre de 2020

Capvespre
Ha tornat a marxar el meu fill gran. Aiguabarreig 
de sentiments. Dinem a la terrassa. He fet crema 
catalana i llengües de gat per celebrar sant Albert. 
A la tarda, acabo Les veus del Pamano, de Jaume 
Cabré. Encara no havia arribat al final i ja sabia 
que el tornaria a llegir. Aquest segon cop, però, 
em compraré el llibre. L’he agafat a la biblioteca. 
He trobat a faltar poder-lo guixar amb el llapis. He 
anat prenent notes, però no és el mateix. M’ha fas-
cinat com salta en el temps des dels primers anys 
de la postguerra fins al present; com combina els 
diferents punts de vista; com barreja pensament i 
diàleg; com dibuixa els personatges... I com tracta 
la por, el ressentiment, la venjança, la mort, la cor-
rupció, la repressió... La passió, el desig. I, sobretot, 
la memòria. “Va escriure desesperadament perquè 
mai la mort tingués l’última paraula.”
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Teresa Sagrera 

Escriptora
@SagreraT

DIETARI DE L’OKUPA DE L’ALTELL

 

Intentem recuperar la vida malgrat la Covid-19. 
Parlar amb parents i amics ni que sigui per telèfon 
és reconfortant. Em ve a la memòria una cançó que 
m’agradava molt: “Quiero volver a empezar porque, 
sin tu amor, mi vida no es vida”… Ara, doncs, ens cal 
recomençar. No és la primera vegada que el món 
pateix una pandèmia. Consti que és l’OMS que 
l’ha qualificada com a tal per la seva expansió geo-
gràfica: el món sencer. No ens queda altra solució 
que obeir les decisions que prenguin els entesos 
–a Catalunya en tenim– si volem recuperar la vida, 
seguir endavant, malgrat patiments i mancances. 
Restricció d’aliments, poca mobilitat i el pitjor és 
que s’ha endut amics de vida. Em dol l’ànima no 
haver pogut acomiadar-los. Sé que ens retrobarem!

 Sortosament tenim avantatges respecte com van 
viure les pandèmies anys passats. Avui, segle XXI, 
tenim telèfon, internet, radio i televisió, podem 
comunicar-nos en tot moment. Per a mi, però, el 
pitjor és trobar-se nu de contacte humà, amb 
aquells que estimem. Trobar-te, seure al voltant 

de la taula amb agosarades discussions respecte 
quelcom que potser ens separa, però que, enrao-
nant, aconseguim lligar. Enyoro de manera especial 
la mirada, l’abraçada, l’escalfor de les mans, l’olor 
dels que estimo. Confiem que s’acabi aviat!

Siguem estrictes amb el confinament, segons 
demanen els entesos. Intentem moure’ns per 
llocs on no trobem ningú, protegits amb masca-
reta i guants. Caminem, respirem, cridem, si cal, 
enraonem sols explicant-nos allò que mai més no 
hauríem de fer… Ho faig quan vaig a caminar per 
llocs no públics. Parlo sola en veu alta, m’escolto 
jo mateixa. Cal que ens escoltem o perillem de no 
saber enraonar el dia que tot passi…

Tots tenim alguna dèria que podem activar. I si no 

la tenim, inventem-la. La vida ens ho agrairà. Segur 
que sorgiran nous camins, noves propostes de ger-
manor, les que haurem dut a terme en aquesta llarga 
malastruga que ens fa rumiar: “Què no hem fet bé?” 
Segur que moltes coses. Ara ens ha arribat la peni-
tència. En sortirem renovats. Els silencis obligats i 
les solituds ens convertiran en persones noves, ama-
tents a l’altre, com fem en aquests moments en què 
ens sabem sols i potser impossibilitats. Ningú no se 
n’escapa, la pandèmia és global, sense distinció de 
races ni de colors. Homes, dones, nens i nenes, vells 
i joves, rics i pobres dels cinc continents.

I cal fer atenció especial a aquelles persones que 
sabem que viuen soles i necessiten, segur, la nostra 
veu encoratjadora per continuar endavant. No les 
abandonem a la ignomínia.

I avui, a la Cuina de resistència, crema de pasta-
nagues. 

INGREDIENTS Un bon manat de pastanagues, una 
ceba, dos grans d’all, una fulla de llorer, canyella en 
pols, sal, nou moscada i 50 grams de mantega.

Laminarem la ceba i els alls i ho sofregirem dins 
una olla amb oli a foc suau, fins que agafin color. 
Hi afegirem les pastanagues trossejades i cobrirem 
d’aigua, la que ens sembli suficient per a la crema. 
Quan arrenqui el bull, afegirem el llorer, la canye-
lla en pols, un polsim de nou moscada i la sal. Dei-
xarem que bulli uns 45 minuts. Retirarem el llorer 
i ho batrem amb una batedora. Ja a punt, hi tira-
rem la mantega. Ha de quedar una crema espessa… 
Podem acompanyar-ho amb trossets de pa fregit o 
empolsinar amb ametlles picades, com a la imatge 
de l’article, i l’entrarem a forn calent.

Aprendre  
a viure de nou

Montserrat Ponsa Tarrés

Periodista, escriptora i activista 
social i cultural

@montserratponsa
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CUINA DE RESISTÈNCIA PER A LA NOVA NORMALITAT

Crema de pastanagues

“A les penes botifarres  
i al darrere, un got de vi”
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Una de les operacions automatitzades que es porten a terme en el nou centre logístic de la firma a Montornès

La cadena tèxtil 
Zeeman distribuirà 
des de Granollers a 
les botigues a l’Estat

Granollers

Granollers es convertirà en 
un dels punts estratègics per 
a la distribució de la cadena 
tèxtil holandesa Zeeman. 
Las companyia, associada 
amb l’operador ferroviari 
Shttlewise, ha escollit el 
ferrocarril com a fórmula de 
distribució dels productes 
des de la seu de Rotterdam 
fins a l’estació de merca·
deries de Granollers. Des 
d’aquest punt es distribuiran 
a la quarantena de botigues 
que el grup ja té a l’Estat 
(entre les quals una també a 
Granollers) i les que obrirà 
en el projecte d’expansió que 
ja té en marxa. La companyia 
avança, així, en l’objectiu de 
reduir l’impacte ambiental 
en les seves operacions.

Logisfashion preveu 
un augment de 
comandes del 30% 
pel ‘Black Friday’ 
Sta. M. de Palautordera

L’empresa de logística tèx·
til Logisfashion es prepara 
per un fort increment de 
la demanda amb motiu del 
la campanya comercial del 
Black Friday. L’empresa 
preveu distribuir fins a dos 
milions de peces en els diver·
sos centres de distribució 
de què disposa en diversos 
països, entre els quals el de 
Santa Maria de Palautordera 
que va donar origen al grup, 
agrupades en més de 880.000 
comandes previstes només 
en la jornada de divendres 
vinent. La campanya compor·
tarà un 30% de creixement 
en el volum de comandes 
digitals, un canal en el qual 
ha detectat un fort creixe·
ment aquest 2020.

Henkel centralitza a Montornès 
la logística del sud d’Europa
La multinacional ha invertit 22 milions d’euros en el projecte

Montornès del Vallès

EL 9 NOU

La multinacional alemanya 
de productes de neteja Hen·
kel ha posat en marxa el nou 
magatzem automàtic a les 
instal·lacions de Montornès, 
des del qual se centralitzarà 
tota la logística del sud d’Eu·
ropa per a la divisió de deter·
gents, amb marques com 
Wipp Express, Dixan, Tenn i 
Vernel, entre d’altres.

Segons ha informat 
Henkel, l’ampliació de les 
instal·lacions augmenta la 
competitivitat de la firma, 
amb la millora en els termi·
nis de lliurament a través de 
les últimes tecnologies 4.0 
per automatitzar els proces·

sos. D’aquesta manera, es 
donarà sortida al creixement 
de la producció, que s’ha 
triplicat amb la introducció 
d’una nova línia d’envasat al 
mateix centre productiu. El 
creixement ha permès aten·
dre l’augment de demanda 
d’exportacions a la resta de 
països del sud d’Europa.

El nou centre logístic, 
que ocupa 24.000 metres 
quadrats, ha comportat 
una inversió de 22 milions 
d’euros. Amb tres àrees 
diferenciades per a tasques 
logístiques específiques, el 
grup hi emmagatzemarà fins 
a 500 referències diferents. 
La primera àrea, amb capaci·
tat per a 21.000 palets, està 
totalment automatitzada 

i en la segona, amb 14.000 
palets, és un espai d’emma·
gatzematge convencional. 
La tercera àrea es destina a 
solucions personalitzades 
per als clients, amb capacitat 
per moure més de set mili·
ons d’unitats de producte 
l’any. Aquestes noves àrees 
se sumen al magatzem que 
Henkel ja havia construït el 
1994, un dels primers centres 
logístics automatitzats a l’Es·
tat espanyol, i que seguirà en 
funcionament.

El desenvolupament 
d’aquest centre logístic con·
solida l’aposta de Henkel 
pel model d’indústria 4.0, en 
aquest cas aplicat a la logísti·
ca i amb l’objectiu d’agilitzar 
els processos.

Les vendes digitals de Mango 
creixen fins als 800 milions  
en el 20è aniversari del servei

Lliçà d’Amunt

EL 9 NOU

La cadena de distribució 
tèxtil Mango preveu arri·
bar a una facturació de 800 
milions d’euros en el seu 
canal en línia. La companyia 
ha presentat aquesta set·
mana les previsions sobre 
l’evolució d’aquest model 
de negoci, que va començar 
fa just 20 anys, i que aquest 
2020 viurà una gran expansió 
per la mateixa consolidació 
d’aquest canal i també pel 
creixement experimentat en 
el període de crisi sanitària.

La divisió digital de la 
companyia té un centre 
estratègic a Lliçà d’Amunt. 
El magatzem logístic que 
la companyia té en aquesta 
població és el nucli central 
de la divisió. Des d’aquest 
centre logístic s’alimenten 
la desena magatzems satèl·
lits en diversos països que 
acosten les peces de roba als 
clients finals. 

L’activitat de comerç 
electrònic en aquest centre 
de distribució s’ha disparat 
aquest exercici. Al mes d’oc·
tubre, les vendes globals en 
aquesta línia de negoci ja 
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El magatzem de Lliçà d’Amunt, on Mango centralitza part del negoci digital

superaven en un 5% els 564 
milions ingressats l’any pas·
sat. La previsió que Mango 
ha fet pública aquesta setma·
na és arribar a 800 milions 

d’euros aquest 2020, amb un 
increment del 40% respecte 
a l’any passat. La companyia 
també avança la previsió 
d’arribar a 1.000 milions 

d’euros de facturació del 
canal electrònic l’any que ve.

L’increment de vendes 
és degut, en bona part, als 
prop de tres milions de nous 
clients digitals que la com·
panyia ha incorporat aquest 
any, 900.000 dels quals es 
van sumar en els mesos de 
confinament.

Per aconseguir els objec·
tius que s’ha marcat, la 
companyia està treballant 
en iniciatives que permetin 
personalitzar el tracte amb 
els clients, la utilització de 
tecnologies basades en la 
intel·ligència artificial i, 
sobretot, en la integració a 
les franquícies dels diferents 
canals de venda. 

Les iniciatives de la marca 
també inclouen l’ampliació 
del centre de distribució 
de Lliçà d’Amunt, que es va 
anunciar l’any passat.

La planta 
ha rebut 
50 milions 
d’inversió els 
últims anys
J.C.A.

El centre productiu de 
Henkel a Montornès con·
serva el pes en l’estructura 
productiva de la multina·
cional alemanya. Henkel 
ha invertit 50 milions 
d’euros en aquesta planta 
entre el centre logístic 
que ara es posa en marxa, 
la nova línia d’envasat 
de detergents líquids i la 
planta d’adhesius per a la 
indústria aeroespacial que 
va inaugurar l’any passat.

“El nou magatzem és 
una nova demostració de 
l’aposta de Henkel pel 
centre de Montornès, 
després de l’ampliació de 
la capacitat productiva 
i la construcció del hub 
europeu per a la indústria 
areoespacial”, explica el 
vicepresident i director 
global de cadena de sub·
ministrament del grup, 
Dirk Hobalch.

Al centre de Montornès, 
actiu des de fa més de 
50 anys, s’hi produeixen 
200.000 tones anuals de 
detergents i adhesius, hi 
treballen més de 500 per·
sones i s’exporta a 60 paï·
sos. El centre inclou mesu·
res d’eficiència energètica.

Divendres, 20 de novembre de 2020 27
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La pèrdua de teixit empresarial ha estat més intensa en el sector industrial i ha afectat les empreses més petites

La comarca perd 769 empreses 
en un any fins al setembre
La reducció s’accentua en petites empreses i en el sector industrial, segons la Cambra

Granollers

EL 9 NOU

La destrucció de teixit 
empresarial s’ha estancat en 
el tercer trimestre de l’any al 
Vallès Oriental, però la ten-
dència està lluny de revertir 
la forta reducció acumula-
da en el primer tram de la 
pandèmia de coronavirus. 
Segons dades de l’informe 
trimestral del teixit empre-
sarial i mercat de treball 
que elabora la Cambra de 
Comerç, el Vallès Oriental 
tenia, a final de setembre, 
769 empreses menys que un 
any abans. Si bé les 11.611 
empreses de la comarca 
suposen una xifra similar a 
la del trimestre anterior, el 
registre encara és el 6,2% 
inferior al que hi havia el 
setembre de l’any passat.

L’informe assenyala que 
la recuperació empresarial 
després de la forta caiguda 
registrada al mes de març és 
gradual i a un ritme lleuge-
rament superior a la mitjana 

catalana. És una recuperació 
insuficient per compensar la 
reducció soferta en el perí-
ode més intens de la crisi 
sanitària.

La destrucció de teixit 
empresarial ha estat especi-
alment intensa en la indús-
tria, amb una reducció de 
l’11,7%, Els serveis també 

perden empreses, tot i que a 
un ritme del 5,4%, inferior 
a la mitjana. La construcció 
perd el 3,6% d’empreses, 
mentre que només l’agricul-

tura, un sector força mar-
ginal a la comarca, té més 
empreses que fa un any, amb 
un creixement del 3,5%.

Les societats amb menys 
de 10 treballadors, que repre-
senten un 83% del teixit 
empresarial al Vallès Orien-
tal, concentren la caiguda 
més important. Ara hi ha 
el 7,1% menys d’empreses 
d’aquesta mida que fa un 
any. Resisteixen millor les 
empreses mitjanes (reducció 
del 3,5%) i les que tenen 
entre 11 i 50 treballadors 
(descens de l’1,8%). Crei-
xen, en canvi les empreses 
grans que, tot i representar 
una part mínima del teixit 
empresarial, tenen un pes 
important en nombre d’assa-
lariats.

Precisament el nombre de 
treballadors assalariats ha 
crescut el 2,6% fins al setem-
bre respecte al trimestre 
anterior. Un creixement, de 
nou, insuficient per compen-
sar els llocs de treball per-
duts durant la pandèmia. Els 
serveis lideren la recuperació 
de llocs de treball del tercer 
trimestre.

Segons les dades de la 
Cambra, la comarca tenia al 
tancament de setembre 7.682 
persones que rebien presta-
ció per expedient temporal 
de regulació (ERTO). L’atur 
estava un 19% per sobre dels 
registres de fa un any.
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Clàusula sòl: encara pots reclamar 
si vas acceptar una rebaixa amb 
acord de no demandar

Col·lectiu Ronda

Els nostres despatxos recuperen el seu horari habitual 
per a visites i consultes, respectant les mesures de 
seguretat previstes.
Es continuarà també l’atenció telefònica i online.

Milers de persones a tot l’Estat espanyol van subscriure 
acords amb els seus bancs per tal de rebaixar la clàusula 
sòl de les seves hipoteques, que limita les baixades del ti-
pus d’interès i els impedeix beneficiar-se de disminucions 
en l’import de la seva quota mensual. Les entitats finance-
res, però, van condicionar en molts casos aquesta rebaixa 
al fet que els clients signessin també un acord on es com-
prometien a no fer cap demanda futura per recuperar 
les quantitats abonades indegudament. Aquests acords o 
pactes novatoris es van començar a oferir a partir de 2013, 
quan el Tribunal Suprem va dictar la primera sentència 
que condemnava la possible abusivitat de la clàusula sòl, 
instant a la seva supressió de la clàusula però negant el 
dret a la devolució amb efectes retroactius de les quanti-
tats generades de més. Els bancs van oferir aquests acords, 
intentant protegir-se davant d’una futura sentència que 
desactivés la limitació temporal dels efectes de la nul·litat 
de la clàusula sòl.

L’any 2016 va arribar la sentència del Tribunal de Justícia 
de la Unió Europea (TJUE) que deia que els perjudicats 
tenien dret a reclamar la devolució de tots els diners 
que havien pagat de més sense cap restricció temporal, 
contradient la tesi del Tribunal Suprem. L’Estat espanyol 
es va veure obligat a crear un mecanisme per afavorir la 
consecució d’acords entre els consumidors i les entitats 
que evités la previsible allau de demandes judicials i reco-
negués el dret a la devolució dels diners.

En una altra sentència del passat mes de juliol, el TJUE 
considera que, de la mateixa forma que la validesa de 
l’acord per rebaixar la clàusula sòl està supeditada a l’obli-
gació de transparència i informació per part de l’entitat, 
aquests mateixos requisits han d’aplicar-se a l’acord de 
renúncia d’accions legals. I en aquest sentit, el TJUE 
determina que només pot ser vàlid el compromís de no 
emprendre accions legals quan el banc pugui demostrar 
que va oferir informació suficient sobre les conseqüèn-
cies econòmiques i jurídiques del pacte. Arran d’aquest 
pronunciament, el Tribunal Suprem ha hagut de modificar 
la seva doctrina i admetre que malgrat un pacte per rebai-
xar la clàusula sòl pugui ser vàlid i transparent l’acord de 
renúncia d’accions judicials per part dels clients pot no 
ser-ho i ha de sotmetre’s a control judicial.

Fins ara, aquests pactes havien impedit reclamar per la 
totalitat de les quantitats indegudament abonades a la 
major part de la gent que va acordar una modificació 
de la clàusula sòl amb anterioritat a 2017. Ara, milers 
d’hipotecats que es van veure obligats a renunciar als seus 
drets tindran, finalment, la possibilitat d’acudir als jutjats 
i reclamar tot allò que els correspon.
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Evonik tanca a Granollers  
i acomiada 51 treballadors

Granollers

J.C.A.

La multinacional química 
alemanya Evonik replega 
l’activitat a Granollers. El 
centre productiu que ha 
estat actiu al polígon Con-
gost de la ciutat des de 1986 
tancarà definitivament a 
finals de l’any vinent, un cop 
s’ha ratificat la decisió de 
la multinacional de concen-
trar la producció a centres 
del grup a Alemanya i la 
Xina, segons han confirmat 
fonts del comitè d’empresa. 
La producció ja s’aturarà a 
finals d’any i, en els mesos 
següents es faran les comple-
xes tasques de desmantella-
ment de l’empresa, dedicada 
principalment a la producció 
de tensoactius per a la indús-
tria de detergents.

L’empresa havia comuni-
cat fa uns mesos el pla per 
tancar les instal·lacions de 
Granollers en una decisió 
que també afectava una altra 
planta al Regne Unit. L’al-
ternativa era una venda que 
no s’ha arribat a concretar, 
tot i que les instal·lacions de 
Granollers havien suscitat 
l’interès d’una vintena de 
companyies, cinc de les quals 
havien visitat la fàbrica. Les 
tensions financeres vincula-
des a la crisi del coronavirus 
s’apunten entre les causes 
que han impedit que cap de 
les operacions acabés fruc-
tificant i el gegant alemany 
Evonik ha optat finalment 
per complir el calendari del 
pla industrial i centralitzar la 
producció a les plantes d’Ale-
manya i la Xina.

Evonik apunta, en un 
comunicat als seus inversors, 
que ha arribat a un acord 
amb els representants dels 

G
R

IS
EL

D
A

 E
SC

R
IG

A
S

El tancament comportarà el desmantellament de les instal·lacions

51 treballadors per fer efec-
tiu el tancament. Fonts del 
comitè d’empresa han confir-
mat a aquest periòdic l’acord 
resultant de l’expedient 
de regulació de l’ocupació 
(ERO) per causes organit-
zatives i productives que 
havia presentat l’empresa. 
L’acord preveu indemnitza-
cions equivalents als màxims 
previstos per la normativa, 
imports addicionals en 
funció de l’antiguitat, i la 
contractació d’una empresa 
especialitzada per facilitar 
la recol·locació dels treballa-
dors afectats, en la majoria 
personal especialitzat i amb 
molt bona formació. La 

recol·locació també s’ofereix 
en altres plantes del grup a 
l’Estat.

Tot i tractar-se d’una plan-
ta que donava beneficis, 
Evonik havia pres l’opció de 
concentrar la producció en 
poques fàbriques per obtenir 
més eficiència de costos en 
l’activitat de productes de 
cura de la llar. L’empresa 
explica que la decisió es va 
prendre després que s’ha-
guessin afrontat un seguit de 
compres d’empreses i inno-
vacions pròpies els últims 
anys. Ara, sosté la compa-
nyia, Evonik té una posició 
més sòlida al mercat.

El tancament posa fi a una 

llarga trajectòria de l’empre-
sa, instal·lada a Granollers 
el 1986, procedent de 
Montmeló, amb el nom de 
Witko. Posteriorment va 
ser propietat dels grups 
Goldschmidt i Degussa, 
abans de ser adquirida per 
Evonik.

Grifols aportarà 
40.000 euros 
anuals en activitats 
municipals a Parets

Parets del Vallès

La firma farmacèutica Gri-
fols farà una aportació eco-
nòmica de 40.000 euros anu-
als a l’Ajuntament de Parets 
els quatre anys vinents. Els 
fons es destinaran a activi-
tats en les quals participa o 
organitza l’Ajuntament. Són 
accions solidàries, culturals i 
mediambientals. Destaquen 
actuacions de conservació de 
l’arbrat i l’entorn fluvial i de 
promoció de l’esport.

Convocada una vaga a l’empresa de 
neteja de locals municipals a Mollet
Mollet del Vallès

EL 9 NOU

El comitè d’empresa de la 
companyia Ramcon ha con-
vocat una vaga indefinida a 
partir del 30 de novembre 
en tots els torns de treball. 
En un comunicat, el comitè 
denuncia “l’actitud intran-
sigent” dels gestors de la 
companyia, encarregada del 
servei de neteja de les instal-
lacions municipals de Mollet.

El comitè denuncia que no 
s’ha respectat el període de 
vacances del personal fix-dis-
continu, que s’augmenten de 
les càrregues de feina, que 
s’han imposat sancions que 
considera arbitràries i que no 
s’han facilitat abrics o equips 
de protecció al personal.

Ramcon va assumir la ges-
tió del servei de neteja de 
locals municipals i centres 
escolars de Mollet aquesta 
primavera, després dels pro-

blemes d’impagament per 
part de l’anterior adjudicatà-
ria, Expertus, que havia cai-
gut en concurs de creditors.

Davant la convocatòria, 
l’Ajuntament ha demanat 
que es fixin serveis mínims, 
donades les mesures comba-
tre la pandèmia del corona-
virus. La proposta del govern 
local és que es cobreixi el 
100% de la neteja dels espais 
on es presten serveis essenci-
als, com les escoles.

La multinacional química no ha aconseguit l’objectiu de vendre la fàbrica 
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D’esquerra a dreta, Josep Ginesta i Enric Vinaixa
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Josep Ginesta, destituït com  
a secretari general de Treball
El Homrani reestructura el seu Departament després de la polèmica dels ajuts als autònoms

Sant Antoni de Vilamajor

EL 9 NOU

Josep Ginesta ha estat subs-
tituït a la secretaria general 
del Departament de Treball. 
Aquest dilluns, la conselleria 
que dirigeix Chakir el Hom-
rani va comunicar els relleus 
a la cúpula, només uns dies 
després de la forta polèmi-
ca suscitada pel sistema de 
concessió de subvencions 
a treballadors autònoms 
amb l’activitat afectada per 
les mesures sanitàries per 
contenir la pandèmia de la 
Covid-19.

Ginesta, de Sant Antoni 
de Vilamajor, ha ocupat 
càrrecs de responsabilitat al 
Departament de Treball en 
els governs de les dues últi-
mes legislatures i ha afron-
tat situacions delicades, en 
especial arran de l’aplicació 
de l’article 155 l’octubre de 
2017 i l’actual crisi sanità-
ria. Ginesta ha declinat fer 
comentaris sobre la destitu-
ció a preguntes d’EL 9 NOU.

El conseller El Homra-
ni va argumentar aquest 
dimecres al Parlament que 
els relleus a la cúpula del 
Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies (que 
també van afectar el secreta-
ri d’Afers Socials i Famílies, 
Francesc Iglesies), responen 
a la necessitat de “reforçar 
i renovar” la conselleria per 
“donar respostes als ciuta-
dans en uns moments tan 
complexos”. El Homrani, 
que va demanar disculpes 

als autònoms per “l’onada 
d’insatisfacció” generada 
per un procés de concessió 
d’ajuts que va excloure un 
contingent molt elevat de 
persones interessades en 
un procediment fet per 
estricte ordre d’arribada de 
peticions i marcat també per 
problemes informàtics, no va 
estalviar crítiques al govern 
central per “rentar-se les 
mans” davant dels problemes 
d’aquest col·lectiu. L’oposició 
parlamentària va demanar 

la dimissió del conseller per 
aquesta polèmica.

El càrrec de Ginesta passa a 
ser ocupat per Oriol Amorós, 
fins ara secretari d’Igualtat, 
Migracions i Ciutadania al 
mateix departament. Les 
assignacions directament 
vinculades a l’àmbit de 
treball, les assumirà Enric 
Vinaixa, de 53 anys i també 
de Sant Antoni de Vilamajor. 
Vinaixa, regidor al seu ajun-
tament, era fins ara director 
general de Relacions labo-
rals, Treball Autònom, Segu-
retat i Salut Laboral des de 
2016.

El Departament, que argu-
menta la necessitat de refor-
çar dues àrees clau en uns 
mesos que estaran “centrats 
en les conseqüències de la 
crisi social i laboral”, ha des-
tacat el paper clau de Ginesta 
en la defensa dels drets dels 
treballadors i en la consoli-
dació del paper de la concer-
tació social i en la mediació 
en la resolució de conflictes 
laborals els últims anys.

ISP Grup serà el 
distribuïdor oficial 
dels purificadors 
d’aire de Zonair

Les Franqueses del Vallès

L’empresa de les Franqueses 
ISP Grup ha estat escollida 
com a distribuïdora oficial 
per Catalunya dels purifica-
dors d’aire Zonair3D. En els 
últims mesos, i a causa de la 
Covid-19, aquests a parells 
han tingut un notable creixe-
ment de vendes. Els purifica-
dors Zonair3D han estat com-
pletament desenvolupats i 
fabricats a Catalunya, i dispo-
sen de les certificacions euro-
pees que avalen l’eficàcia per 
eliminar virus de l’atmosfera. 
Els investigadors estimen 
que tres de cada quatre 
infeccions es produeixen per 
la via dels aerosols, petites 
partícules que suren en l’aire 
durant un temps determinat. 
El mercat de purificadors 
ha crescut prop del 50% en 
els mesos de pandèmia, i ara 
l’empresa que produeix els 
aparells treballa per estendre 
la comercialització en cotxes 
i autobusos.

Luxiona avança 
en solucions 
d’il·luminació 
contra la Covid-19
Canovelles

El fabricant d’equips d’il-
luminació Luxiona treballa 
en aplicacions de tecnologi-
es amb efecte bactericida i 
germicida que permeten la 
desinfecció de les àrees en 
les quals s’aplica la radiació 
directa. La companyia, amb 
seu a Canovelles, ha fet algu-
nes presentacions d’aquests 
articles, que fabrica gràcies 
a la certificació d’una de les 
seves plantes de producció 
per a la fabricació de disposi-
tius mèdics. Les lluminàries 
estan indicades per al sector 
de la salut, però també té 
aplicació a la indústria, la 
restauració i el comerç. L’em-
presa treballa en el desenvo-
lupament de nous models.

CNT denuncia acomiadaments 
a Activita en ple ERTO
Granollers

EL 9 NOU

El sindicat CNT denuncia 
que el centre mèdic Activita, 
de Granollers, ja ha aplicat 
canvis estructurals, com el 
tancament del departament 
de Fisioteràpia, i ha acomia-
dat tres treballadores en ple-
na aplicació de l’expedient de 
regulació temporal d’ocupa-
ció (ERTO) de força major.

L’organització, que asse-
nyala que l’ERTO s’aplica 

tot i que l’activitat d’aquesta 
empresa no està subjecta 
a les activitats en les quals 
estava prevista la força 
major, apunta que la legisla-
ció específica per als expedi-
ents vinculats a la crisi sani-
tària, en concret, assenyala 
que la norma indica que no 
es poden fer acomiadaments 
fins a sis mesos després de la 
finalització de l’expedient. 
Entre les treballadores aco-
miadades hi ha una represen-
tant del sindicat.

Llotja de Bellpuig (16-11-20)

CONILL: 2,33 (=)
POLLASTRE VIU: 0,82 (=) – 1,02 (–0,15)
POLLASTRE SACRIFICAT: 1,42 (=) – 1,70 (–0,20) 
OUS: xl: 1,26 - l: 0,76 - m: 0,68 - s: 0,51 (=)
GALLINA LLEUGERA: 0,08 (=) 
GALLINA SEMIPESADA: 0,25 / 0,26 / 0,27 (=)
GALLINA PESADA: 0,10 (=)
GALL: 0,03 (=)
ESTRUÇ: S/C

Llotja de Vic (13-11-20) 

PORC: 1,605 / 1,617 (-0,047)
GARRINS RAÇA: recollida: 18 / 20 (=)
PARTIDA GRAN: 48,50 / 50 (+2)
ANOLLS (des de 351 kg): 3,61 / 3,47 / 3,25/ 3,10 (=)
VEDELLS (fins a 350 kg): 3,66 / 3,48 / 3,30 / 3,19 (=)
FRISONS (+ de 211 kg): 3,18/ 3,10 / 1,84 (=)

FRISONS (fins a 210 kg): 2,99 / 2,89 / 1,39 (=)
VEDELLA (261/300 kg): 3,83/3,69/3,58/3,26/2,57 (=)
VEDELLA (221/260 kg): 3,89/3,73/3,62/3,35/2,56 (=)
VEDELLA (180/220 kg): 3,94/3,74/3,63/3,38/2,58 (=)
VACA: 3,10 / 2,90 / 2,65 / 2,10/ 1,55 / 1,35 (=)
FRISÓ: 30 / 80 (=) 
ENCREUAT: 95 / 210 (=)
TÒFONA NEGRA: 180-300 (preu des del 6 de març) 

Mercolleida (13-11-20)

PORC VIU selecte: 1,216 (-0,035) 
LLETÓ 20 kg: 25,50 (+1,50)   
XAI (23 a 25 kg): 3,32 (=)  
XAI (25 a 27 kg): 3,17 (=)  
OVELLA DE VIDA: 75 /u (=)  
BLAT PINSO: 215 (+2)
BLAT PA: 222 (+2)
MORESC: 207 (+3)

ORDI LLEIDA: 190 (+1)   
COLZA: 36 0 (=)

Llotja de Barcelona (17-11-20)

GARROFA: 160/t (=)
GARROFA FARINA: 150/t (=)
SOJA PAÍS: 428/t (+5)
MORESC UE: 215/t (+5)
BLAT: 225/t (+6)
ORDI PAÍS: 200/t (+3) 
FARINA DE PEIX: 1.030/t (=)
GIRA-SOL: 226/t (+6)
MILL: 380/t (=)
COLZA: 310/t (=)
SORGO: 213/t (+3)

Grans del Lluçanès (13-11-20)

GRA DE COLZA: 349,75 la tona (+1,75)

El futur alimentari i energètic 
es debat des de Granollers
Granollers

EL 9 NOU

Els clústers de l’energia efi-
cient, els serveis alimentaris, 
el vi i l’envasat conviden les 
empreses dels respectius sec-
tors a reflexionar sobre les 
tendències de futur en una 
jornada telemàtica que s’està 
emetent des de Granollers. 
La jornada “Immersió Estra-
tègica” va començar aquest 
dijous i continuarà aquest 
divendres. Els participants 

compartiran experiències, 
noves oportunitats de nego-
ci i estratègies per estar a 
l’avantguarda de la indús-
tria.

Les sessions, obertes a les 
més de 400 empreses que 
formen els quatre clústers 
(Energia Ericient, Foodservi-
ce, Innovi i Packaging), reu-
niran alguns dels principals 
líders dels respectius sectors. 
S’incidirà en les possibilitats 
de relació entre aquestes 
activitats.



CULTURANOU9EL Divendres, 20 de novembre de 2020 31

Unes 150 persones, la majoria professionals del sector cultural, van protagonitzar la marxa silenciosa pel centre del municipi

La cultura es vesteix de negre
Els professionals vinculats al sector en reclamen la reobertura amb una marxa 
silenciosa pels carrers de Cardedeu

Cardedeu

Oriol Serra

El món de la cultura s’ha tor-
nat a manifestar a Cardedeu 
per exigir la seva reobertura, 
i alhora reivindicar-se com a 
bé essencial i entorn segur. 
Unes 150 persones, la majo-
ria professionals de l’àmbit 
cultural, van dur a terme 
aquest dilluns al vespre una 

marxa silenciosa pel centre 
del municipi. Tots els assis-
tents anaven vestits de negre 
i portaven paraigües del 
mateix color. A la capçalera, 
una pancarta amb forma de 
clau simbolitzava la voluntat 
de reobrir el sector.

La protesta va començar 
davant del Teatre Auditori 
amb la lectura d’un manifest a 
càrrec dels actors Oriol i Júlia 

Genís. Des d’aquest punt, els 
manifestants van enfilar els 
carrers Verge del Pilar, Doctor 
Klein, Montseny, Hospital i 
Teresa Oller. L’acte central va 
ser una performance a la plaça 
Sant Corneli, on treballadors 
culturals de Cardedeu com 
l’escenògraf Josep Castells, 
l’actriu Queralt Albinyana, 
la ballarina Sònia Sánchez, 
la músic Dàmaris Gelabert o 

l’artista plàstica Anna Estany 
van tornar a llegir el manifest 
al voltant d’una escultura 
metàl·lica.

El document expressa la 
“profunda indignació i des-
acord” del sector amb les 
mesures inicialment aprova-
des i posteriorment prorro-
gades pel govern de la Gene-
ralitat: “Aquest tancament 
té una incidència nul·la en la 

reducció de la pandèmia: les 
dades del Ministeri de Sani-
tat demostren que des del 
juny tan sols un 0,03% dels 
brots de contagi a tot l’Estat 
s’han produït en activitats 
culturals.”

Els professionals del sec-
tor consideren que aquestes 
mesures “posen l’accent en el 
lloc equivocat, esigmatitzant 
la cultura i menystenint el 
civisme i la responsabilitat 
demostrats pel públic i la 
ciutadania”. A més, recor-
den que “la cultura és un 
dret fonamental segons la 
Declaració Universal dels 
Drets Humans i la Declaració 
de Friburg”, i que “la cultu-
ra i les arts garanteixen el 
benestar emocional de les 
persones, segons el síndic de 
greuges”. Per tant, “parlem 
d’un bé més essencial que 
mai en aquests moments de 
vulnerabilitat i aïllament”.

El manifest també posa 
sobre la taula la realitat d’un 
sector econòmic on la preca-
rietat ja era estructural abans 
de la pandèmia: “Som un 
sector històricament desatès, 
amb una dotació del 0,7% al 
pressupost de la Generali-
tat malgrat aportar gairebé 
un 6% del PIB.” Finalment, 
reclama la creació d’una tau-
la de treball amb represen-
tants de l’administració i del 
sector cultural per consensu-
ar futures actuacions.

L’acte central 
va ser una 

‘performance’  
a la plaça  

Sant Corneli

Els efectes de la coronacrisi 
sobre la cultura han forçat 
nombrosos treballadors 
del sector a buscar-se la 
vida en àmbits laborals 
que a priori tenen molt poc 

a veure amb el seu. Ha estat 
el cas del músic cardedeuenc 

Òscar Igual, que aquest 2020 
s’ha vist obligat a sobreviure fent de pintor i tre-
ballant en un celler vinícola durant la verema. 
“Al principi de la pandèmia vaig viure dels es-
talvis que tenia. Però a mesura que passaven els 
mesos, jo seguia sense tenir feina i els estalvis 
s’anaven esgotant”, explica. A aquestes altures, 
Igual contempla el futur amb pessimisme. “Les 
perspectives de futur no són bones”, lamenta. “A 
l’estiu, després de la desescalada, semblava que 
la cosa es podria tornar a encarrilar. Es van re-
programar molts concerts que s’havien hagut de 
suspendre durant el confinament, i vaig arribar 
a tenir ben bé dos mesos de feina al davant, però 
finalment es van tornar a suspendre i jo em vaig 
tornar a quedar sense feina.” Igual destaca el 
suport rebut durant la crisi des de l’Ajuntament 
de Cardedeu.

“Les perspectives  
de futur no són bones”

Una de les demandes de l’àm-
bit cultural a l’administració 
és una línia d’actuació que 
permeti als diferents agents 
del sector planificar a mitjà 
i llarg termini. “Les agendes 

estan constantment a l’expec-
tativa d’allò que es decideixi 

des del govern. Necessitem pre-
misses clares i estables perquè els programadors 
es puguin animar a contractar artistes i especta-
cles. En cas contrari, potser no tindrem feina en 
tot l’hivern”, alerta la ballarina i cantant Isabel 
Vinardell, veïna de Cardedeu des de finals 
d’estiu. “Des de l’inici de la pandèmia se m’han 
cancel·lat la majoria d’actuacions. Algunes s’han 
pogut reprogramar, d’altres no. El problema 
és que aquest context d’incertesa no ajuda a 
l’hora de definir una agenda: allò que avui es 
programa, la setmana vinent pot haver-se de 
suspendre”, lamenta. Des de la seva arribada al 
municipi, Vinardell s’ha sentit “molt recolzada” 
per l’àrea de Cultura del consistori, fins al punt 
que està treballant en un nou espectacle que 
preveu estrenar al Teatre Auditori durant el 
mes de març.

“Necessitem 
premisses clares”

“El futur és poc esperançador, 
no tan sols per la cultura sinó 
en termes generals. Durant 
els darrers mesos s’han 
sacrificat drets fonamentals 
en nom de la seguretat, i 

això és molt preocupant.” El 
ballarí i coreògraf Dominik 

Borucki ha sobreviscut aquest 
2020 dedicant-se a la seva altra professió, la de 
psicoterapeuta. “Des de l’inici de la pandèmia 
s’han anat cancel·lant la majoria de feines que 
tenia vinculades amb la cultura. Per sort, dis-
posar d’una altra feina m’ha permès continuar 
tenint ingressos.” Borucki creu que “la cultura 
mai no morirà, perquè sempre hi haurà perso-
nes disposades a expressar-se”, però es pregunta 
“si les administracions se la prenen prou serio-
sament”. En aquest sentit, destaca el suport de 
l’Ajuntament de Cardedeu al sector a través de 
programes com el de la festa major, que el mes 
d’agost passat es va adaptar a la coronacrisi amb 
una sèrie d’espectacles de petit format a càrrec 
d’artistes de proximitat. “El consistori fa tot el 
que pot per ajudar-nos, i això és d’agrair en el 
context present.”

“S’han sacrificat  
drets fonamentals” 
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Una imatge del muntatge ‘V(B)ellesa’, d’Artescena Social, amb la gent gran com a protagonista
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Dilluns es va fer l’enregistrament de l’espectacle ‘Els dies mentits’

Cardedeu

EL 9 NOU

El Teatre Auditori 
Cardedeu, tot i tenir les 
portes tancades al públic, 
continua amb la seva acti-
vitat de suport a la creació 
i al llarg d’aquest mes de 
novembre s’hi fan gravaci-
ons d’espectacles de música 
i residències de creació, com 
les dels concerts musicals de 
Labyrinth, l’enregistrament 
d’un vídeo musical amb  
Isabel Vinardell o la grava-
ció d’una performance de 
Carlos Pina.

A més, s’han reprogramat 
els espectacles del TAC que 
no s’han pogut fer aques-
ta primera quinzena de 
novembre, alguns dels quals 
ja tenen data per a la seva 

representació, com és el cas 
de Pugilatus, de la Com-
panyia Escarlata, de Sant 
Esteve de Palautordera, que 
es farà el 20 de febrer dins 
del projecte GPS compartit 
amb el Teatre Auditori de 
Granollers, el Teatre Ateneu 
de Sant Celoni i el Teatre 
Auditori de Llinars. També 
s’han reprogramat Overkill, 
de Los Galindos, que s’havia 
de representar aquest cap de 
setmana i s’ha reprogramat 
pel dissabte 12 de desembre, 
a les 7 de la tarda, i diumen-
ge 13, a les 6 de la tarda. 
Vespres de la Beata Verge, 
amb el cardedeuenc Oriol 
Genís, es farà el dissabte 19 
de desembre, mentre que A 
tientas, es representarà el 
diumenge 20 de desembre.

En el cas que no es pogues-

sin fer en la nova data, s’op-
tarà per fer la programació 
en streaming o gravar-ho en 
format vídeo per no repro-
gramar per segona vegada, 
com és el cas de Vespres de la 
Beata Verge, A tientas i Los 
detectives de la realidad. 

També s’ha reformulat el 
format d’Els dies mentits, 
per poder-lo oferir en audio-
visual als centres escolars de 
Cardedeu. Per l’espectacle 
Tour, s’ha optat per la gra-
vació, que serà transmesa en 
diferit als amics del Teatre 

Auditori. En tots el casos, 
el TAC ha buscat solucions 
per donar suport a tots els 
agents culturals en aquest 
moment difícil per a la cul-
tura, com a bé essencial que 
és, i per cuidar les persones 
que la fan possible.

Olga Vinyals guanya una beca ‘SOS 
Cultura’ de la Fundació Carulla
L’artista de Cardedeu va presentar el projecte d’arts escèniques ‘Zona vermella’

Cardedeu

Teresa Terradas

L’artista Olga Vinyals, de 
Cardedeu, és una de les 
guanyadores de les beques 
SOS Cultura, un programa 
extraordinari de suport als 
creadors culturals dotat amb 
100.000 euros i impulsat 
per la Fundació Carulla. 
Vinyals s’ha emportat una 
de les beques, dotada amb 
4.000 euros, amb el projec-
te d’arts escèniques Zona 
vermella. Dinou creadors 
culturals més s’han benefi-
ciat d’aquestes beques en la 
categoria de “Creacions en 
l’espai públic” per plantar 
cara amb els seus projectes 
i ajudar la societat a fer 
front a l’emergència emoci-
onal que està ocasionant la 
Covid-19.

El projecte de l’artista de 
Cardedeu, ànima del col-
lectiu Artescena Social, al 
qual fa extensiu el premi, és 
una acció teatral que es pot 
fer a tot arreu, en diferents 
llocs de l’espai públic, i que 
consta d’un recorregut de 
nou instal·lacions que el 
públic haurà d’anar seguint 
per descobrir els protago-
nistes de l’acció, persones 
majors de 65 anys, aïllats. 
Precisament, Vinyals i l’asso-
ciació treballen sempre amb 
aquest col·lectiu de gent. 

“Jo he partit d’espais tancats 
amb metacrilat, com unes 
vitrines, transparents perquè 
es vegi el que hi ha a dins. 
La idea és aïllar les perso-
nes, i cadascuna d’elles, dins 
aquesta vitrina, que expressi 
una emoció, com la por, l’aï-
llament, la soledat, les man-
cances familiars...” 

SENTIMENTS DURANT  
EL CONFINAMENT

Tots aquests sentiments han 
estat molt freqüents durant 
el confinament, sobretot 

amb la gent gran. “Els temes 
s’han de desenvolupar i en 
poder sortir altres de nous, 
abans que la proposta es 
presenti i es porti a escena 
a partir de l’any que ve”, 
explica Vinyals. Per això, 
la creadora fa una crida 
oberta a tota la gent gran, 
no només a la vinculada a 
Artescena, perquè faci les 
seves aportacions, ja sigui 
en forma de pensaments, 
anècdotes, textos o poemes. 
A partir d’aquest material, 
anirà muntant tota l’acció, 
que té com a objectiu fer 

valer el binomi gent gran-
cultura i sensibilitzar sobre 
els efectes que ha tingut la 
Covid-19 en el col·lectiu de 
la gent gran, a través de les 
arts escèniques.

Durant el confinament, 
explica Vinyals, des d’Artes-
cena ja es va fer un acompa-
nyament telefònic a tothom. 
“Era el fet de lluitar contra 
la por i poder-nos relacionar 
a través del telèfon. Vam fer 
un acompanyament creatiu 
a tot el grup, i per això va 
sorgir aquesta idea”, detalla 
Vinyals.

El Teatre Auditori Cardedeu 
passa a vídeo alguns  
dels seus espectacles

Mor Lluís Giró, 
actor de Rebrot 
Teatre

Sant Celoni

EL 9 NOU

Lluís Giró Roca, actor vincu-
lat durant 40 al grup Rebrot 
Teatre, de Sant Celoni, va 
morir la setmana passada a 
75 anys. Giró formava part 
d’aquesta companyia de tea-
tre amateur des de l’inici del 
grup, el 1980, fins ara. Abans 
ja havia format part de l’an-
tiga Agrupació Teatral La 
Salle. També era membre del 
grup de teatre Els Atrevits, 
de l’Espai dels Avis. Giró, 
que era pèrit químic de pro-
fessió, va ser un dels actors 
de la darrera producció del 
grup, 12 homes sense pietat, 
estrenada al gener. “Fins fa 
poc també col·laborava en la 
preparació d’una exposició 
dels 40 anys del grup, que 
s’ha posposat per la pandè-
mia”, explica Elena Novell, 
presidenta del grup fins fa 
poc. “Era un actor molt ver-
sàtil, amb molt talent i desta-
cava per la seva vis còmica”, 
afegeix.
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Restauren una obra de Dalí de 
la Col·lecció Abelló de Mollet
L’aquarel·la ‘Rocibaquinante’ s’ha renovat gràcies a noves tècniques digitals
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Un moment del procés d’intervenció en l’aquarel·la de Salvador Dalí

Mollet del Vallès

EL 9 NOU

Rocibaquinante, una obra 
de Salvador Dalí que forma 
part la Col·lecció Abelló de 
Mollet del Vallès, ha estat 
restaurada amb noves tèc-
niques digitals al Centre 
de Restauració de Béns 
Mobles de la Generalitat 
de Catalunya. L’aplicació 
d’aquesta tecnologia, que 
permetrà de cara al futur un 
millor seguiment objectiu 
de l’efecte del pas del temps 
sobre la peça, marcarà una 
fita en la intervenció d’obres 
gràfiques i fotografies. 

L’objectiu de la restaura-
ció ha estat intervenir l’obra 

al mínim possible, basant-se 
en la consolidació dels aixe-
caments i el registre i docu-
mentació exhaustiva de l’es-
tat de les clivelles de la peça. 
Això ha estat possible gràci-
es a l’aplicació de noves tèc-
niques de fotografia d’alta 
resolució, com la científica, 
la de llum difusa, la rasant i 
la llum ultraviolada, i l’esca-
neig en 3D, que marcaran un 
abans i un després pel que fa 
a la intervenció d’obres grà-
fiques i fotografies, ja que 
és una tècnica més habitual 
en patrimoni arqueològic o 
peces escultòriques. 

Precisament, els treballs 
de restauració de la peça han 
centrat una de les ponències 

de la XVI Reunió Tècnica de 
Restauració i Conservació, 
un congrés virtual organit-
zat per CRAC (Conservadors 
i Restauradors Associats de 
Catalunya) sobre mètodes i 
noves tecnologies, que es va 
celebrar entre el 3 i el 12 de 
novembre. 

Aquí, una de les restaura-
dores, Èlia López, va explicar 
que abans de fer la restaura-
ció es va estudiar l’estat de 
conservació de la peça, una 
aquarel·la sobre paper, amb 
suport secundari amb placa 
mecànica, i un marc de fus-
ta. En un primer moment ja 
van detectar unes primeres 
alteracions consistents en 
unes ondulacions produïdes 

segurament per la tècnica 
pictòrica i pel sistema de 
fixació en el suport secun-
dari. Posteriorment es va 
veure la gran alteració, en 
què els elements sustentats 
estaven molt clivellats. Tam-
bé s’hi van trobar restes de 
materials adherits, algun 
estrip o pèrdua del suport i 
elements sustentats.

A través de l’anàlisi 3D 
es van obtenir diferents 
camps d’estudi, com el 
rasant, d’amidament, de les 
seccions, la curvatura, el 
tractament del pla o el mapa 
d’elevacions. Una altra de 
les restauradores del centre, 
Maria Carme Balliu, destaca 
aquesta eina de restauració 
no invasiva i la importància 
de l’estudi previ abans de 
començar la intervenció. En 
el camp de l’obra  gràfica 
i la fotografia, va dir en la 
seva intervenció a les jorna-
des, és un esforç treballar 
amb aquestes tecnologies. 
Balliu també diu que ja s’ha 
parlat amb el Museu Abelló 
per tornar a repetir l’estudi 
d’aquí a tres o quatre anys, 
per valorar i documentar les 
variacions que hagi pogut 
patir la peça.

UN REGAL DE 1971

L’obra Rocibaquinante forma 
part de l’exposició perma-
nent del Museu Abelló. Cap 
a l’any 1971, Dalí va regalar 
a Joan Abelló aquesta obra 
en la qual s’hi representa al 
cavall Rocibaquinante, que 
curiosament és la unió de 
dos cavalls molt coneguts: 
el Rocinante del Quixot i el 
Babieca del Cid Campeador. 
D’aquesta manera, Dalí sim-
bolitza la tenacitat d’Abelló 
per crear el seu museu, tan 
anhelat durant molts anys.

Es presenta el 
projecte ‘Paisatge 
en despaisatge’  
a Mollet

Mollet del Vallès

EL 9 NOU

El col·lectiu Hiat_ús Grup 
presenta el projecte “Paisat-
ge en despaisatge”, que acull 
CRA’P en col·laboració amb 
el Museu Abelló de Mollet. 
El projecte consta de cinc ses-
sions en què es treballaran 
sobre els sòls contaminats i 
els paisatges “enllocats” a les 
lleres del Besós entre Mollet 
i la Llagosta.

El col·lectiu Hiat_ús està 
format per Jordi Mas, inves-
tigador ecocorporal i ballarí 
ambientalista, i Daniel Barbé 
Farré, geòleg i assagista. El 
treball que proposen es basa 
en una anàlisi dels fluxos 
que construeixen el paisat-
ge, inicialment a partir del 
vector aigua: l’erosió, la sedi-
mentació i les alteracions 
antròpiques.

El projecte se situa sobre 
els sòls contaminats i utilitza 
diversos conceptes, espais o 
plataformes per desenvolu-
par-se en el marc del Cicle 
de l’Aparador del Museu 
Abelló. De les cinc sessions, 
dues seran derives on el punt 
de trobada serà l’Aparador; 
dues de taller teòric-pràc-
tic que es faran a l’espai de 
CRA’P, i una cloenda que 
es durà a terme al Museu 
Abelló, “Debat en bat”. Els 
dos tallers s’han anomenat 
“tal·ler” per la possibilitat 
d’entreteixir experiències 
que provinguin d’una deriva 
que anomenen “derriva”.

Totes les sessions són 
en dissabte, entre novem-
bre i febrer, i s’aportaran 
materials que s’exposaran a 
l’aparador. La primera ses-
sió serà aquest dissabte, i 
les següents, els dies 12 de 
desembre, 16 i 30 de gener i 
20 de febrer. Totes les activi-
tats són gratuïtes i, en princi-
pi, presencials.

Jordi Coromina, de Mollet, al 
Temporada Alta amb un curt
Mollet del Vallès

EL 9 NOU

Mollet del Vallès és pre-
sent al festival Temporada 
Alta d’enguany a través del 
curtmetratge Jo vaig tenir un 
Cayenne, escrit i dirigit per 
Ramon Madaula. D’una ban-
da, l’Ajuntament de Mollet 
va col·laborar en la producció 
del curt, rodat a les barra-
ques dels horts del Calderí. 
De l’altra, el protagonista 
d’aquest soliloqui cinemato-

gràfic és l’actor molletà Jordi 
Coromina. 

El curt és la història tra-
gicòmica d’un nàufrag del 
capitalisme, un triomfador 
que un dia s’arruïna. L’home 
tenia un cotxe de gamma alta 
al garatge i un xalet a prime-
ra línia de mar. Un triomfa-
dor que va acabar arruïnat 
i vivint només acompanyat 
d’una cabra. És un nàufrag 
del capitalisme que sobreviu 
a una illa mental només com-
partida amb aquest animal 

que li fa de mirall dels seus 
sentiments i de les seves 
reflexions sobre l’existència. 
El text defuig del drama amb 
un grans sentit de la ironia. 
És un realisme tragicòmic 
per replantejar-se el sentit de 
la ironia.

Jo vaig tenir un Cayenne és 
al Temporada Alta fins al 8 
de desembre i es pot veure 
en streaming a través de la 
plataforma Zoom. Dos mesos 
després, el 21 de febrer, arri-
barà al Mercat Vell de Mollet 
dins la programació d’Arts i 
Escena, adreçada a l’ajut de 
creadors i intèrprets molle-
tans i molletanes o vinculats 
a la vida cultural de la ciutat.
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L’actor Jordi Coromina, protagonista del curtmetratge 
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El que ens diem amb la natura
Aina Desumvila exposa “Fragments de Natura” al El Racó de l’Artista del Museu Abelló
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Les diferents peces de l’artista de Mollet combinen diversos materials i formes per establir un diàleg amb la natura

Mollet del Vallès

Marta Santisteban

El Museu Abelló de Mollet 
va inaugurar dijous l’exposi-
ció “Fragments de natura”, a 

El Racó de l’Artista. És una 
selecció de peces de l’artista 
molletana Aina Desumvila, 
que combina diversos mate-
rials i formes per establir un 
diàleg amb la natura. Frag-

ments de temps representats 
en una branca, en l’escorça 
d’una alzina o en un retall 
de pi. Estructures flotants i 
fixes que connecten l’espai 
i suggereixen formes que 

evoquen l’equilibri entre allò 
orgànic i allò artificial.

Desumvila copsa les for-
mes de la natura, viva i mor-
ta, i barreja els conceptes i 
estructures que vertebren 

també l’ésser humà, en 
essència i cos. Amb materials 
híbrids, de matèria prima 
natural, Desumvila fusiona 
fusta i metall en una simbio-
si explosiva i subtil a la vega-
da, que explica la història de 
la matèria natural a través 
d’imatges que interpel·len.

Una muntanya feta de 
metall, i el cel fet de fusta. 
Diferents nivells i matisos 
de dos materials oposats i 
complementaris. Fred i calor, 
mineral i matèria viva. Arti-
culacions de cautxú i corda, 
la natura en combinació amb 
les eines de la humanitat, i 
plàstic i membranes de pell, 
com a matèria del que ens 
dona forma i fa de frontera 
entre l’interior i l’exterior.

Cames, braços, colls i 
mans. Trossos de branca 
tallada i la seva similitud 
amb les nostres extremi-
tats. Un diàleg que apropa 
cos humà i arbre. I també, 
formes de la vida humana 
que remeten a la natura, 
i al revés. El sol, l’espiral, 
l’escorça. El disc i la sonori-
tat visual. Focus i contrast. 
Llum, foscor, i els oposats 
que s’uneixen als extrems i 
completen el tot.

“Fragments de natura” es 
podrà visitar fins al 31 de 
gener del 2021, juntament 
amb l’exposició “El moder-
nisme i les flors. De la natura 
a l’arquitectura”.

40a
Portada de Nadal
2020

1. El premi no pot declarar-se desert.
2. Les obres, fetes per persones nascudes

o residents a Osona, el Ripollès, el Vallès
Oriental o el Moianès, a partir de 16 anys,
hauran de ser originals i no premiades en
cap altre concurs.

3.	 El tema és lliure.
4. L'obra premiada serà impresa en qua-

dricromia sota el logotip o capçalera del
periòdic.

5. Cada participant podrà concursar amb una
sola obra de format 31,5 cm d'alt x 24,5 cm
d'ample, muntada sobre bastidors o suport
rígid.

6. Les obres es presentaran sense signar.
Hauran de dur un lema escrit al dors, lema
que també constarà a l'exterior d'un sobre

clos, a l'interior del qual figurarà el nom,
cognoms, adreça, telèfon i edat de l'autor
de l'obra. A cada participant se li lliurarà
un resguard que exhibirà en el moment de
retirar la seva obra si aquesta no ha estat
seleccionada per ser exposada. Les obres
exposades es podran recollir a finals de
març del 2021. Més enllà d'aquest termini,
PREMSA D'OSONA, SA considerarà que
les obres no retirades queden de la seva
propietat.

7.				El jurat qualificador serà fet públic el mateix
dia del veredicte del concurs.

8. L'obra premiada quedarà propietat de
PREMSA D'OSONA, SA. Aquesta es reser-
va el dret de fer un tiratge especial de
l'obra premiada i signada pel seu autor.

9. 			El termini d'admissió de les obres acabarà
el dia 20 de novembre de 2020, a les 7 de la
tarda. Caldrà lliurar-les a les oficines d'EL 9
NOU, els dies feiners de 9 a 1 i de 4 a 7. Les
obres també podran ser trameses a ports
pagats, a les mateixes adreces. Els seus
autors s'hauran de fer responsables de la
reexpedició de les obres.

10.				El veredicte es farà públic el dia 27 de
novembre de 2020 i el premi es lliurarà
durant el mes de gener del 2021.

11.					El fet de concórrer en aquest concurs
suposa l'acceptació de les bases, la con-
formitat amb les decisions del jurat i/o la
renúncia a qualsevol reclamació legal.

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 finalitat 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 finalitats periodístiques. Pot consultar informació addicional sobre els seus drets de protecció de dades a www.el9nou.cat
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Jordi Riera recull les portades 
d’‘El Jueves’ dels últims sis anys
L’autor de Granollers publica un llibre on repassa l’actualitat amb humor
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Jordi Riera amb el nou llibre, publicat per RBA

Granollers

T.T.

Jordi Riera continua el seu 
idil·li amb la revista El Jue-
ves amb la publicació d’un 
nou llibre que beu de la 
coneguda revista d’humor. 
Després d’El Jueves, 40 anys 
i d’El Jueves. Crónica senti-
mental de España, l’autor de 
Granollers acaba de publicar  
Las portadas de El Jueves 

(2014-2020). De la coronación 
al coronavirus (RBA), amb 
pròlegs del mateix autor, 
d’El Gran Wyoming i del 
director de la revista, Guille 
Martínez-Vela.

El llibre se centra en els 
últims sis anys de la revis-
ta, des del juny del 2014 
amb l’abdicació del rei Joan 
Carles I, i l’inici de partits 
com Podemos i Ciutadans, 
“que van trencar el biparti-

disme existent fins llavors”, 
fins a l’actualitat. “És un 
recull de totes les portades, 
i la meva feina ha consistit 
a donar-los un context per 
explicar què ha passat durant 
aquest temps, sempre amb to 
humorístic”, explica Riera. 

A més, a part de les 
cobertes, l’autor ha inclòs 
diferents temes que han 
marcat aquests sis anys, que 
presenta amb un text inicial 

i un recull dels dibuixos més 
adients que hi fan referència. 
Entre aquestes temàtiques hi 
ha, per exemple, el corona-
virus, “amb el primer dibuix 
que data del gener de 2020, 
quan el virus encara era una 
cosa de la Xina, fins ara”, la 
violència de gènere, el procés 
independentista, el feminis-
me, Donald Trump, el canvi 
climàtic, els partits polítics o 
la corrupció. “És una petita 

radiografia del que ha passat 
sempre des del punt de vista 
humorístic i juevero”, comen-
ta Riera. 

“Des del 2014 fins avui han 
canviat moltes coses. No les 
podem comentar totes, ni 
mostrar tots els magnífics 
dibuixos que hauríem volgut, 
però sí que és possible propo-
sar un suculent repàs al que 
han donat de si aquests sis 
anys”, assenyala l’autor en el 
pròleg. 

Segons Riera, l’humor 
gràfic pot semblar “molt 
ràpidament sepultat per les 
noves notícies”. Per això 
aquest llibre li ha semblat 
“necessari per aturar el 
temps i recordar deter-
minats moments que ens 
van remoure l’estómac. 
Seguint els preceptes de 
Greta Thunberg, direm que 
les vinyetes escollides han 
d’impactar a tot el món 
menys al medi ambient”. 
L’autor afegeix que “l’hu-
mor ha d’anar més enllà de 
l’obvietat, però a la vegada 
ha d’assegurar-se que s’en-
tengui per dibuixar un som-
riure a la cara del lector”.

Aquest és el segon llibre 
que publica Riera aquest any. 
Al març, just abans de l’inici 
de la pandèmia, va sortir 
publicat el llibre de relats de 
diversos autors, Granollers. 
Setze històries d’una ciutat 
(Editorial Alpina), del qual 
ell és el coordinador, l’ideò-
leg i l’autor del pròleg. 

El llibre 
comença l’any 

2014 amb 
l’abdicació del 

rei Joan Carles I  

Á
N

G
EL

A
 M

O
R

A

Laia Martí, Carla Gimeno i Laia Alsina formen The Crab Apples

The Crab Apples publica 
‘Me da igual’, el cinquè 
avançament del pròxim disc

Santa Eulàlia de R.

EL 9 NOU

The Crab Apples va donant 
a conèixer el seu proper disc 
amb la publicació de diversos 
senzills. Aquest divendres 
arriba el cinquè avançament, 
Me da igual, una cançó pop 
enèrgica i reivindicativa, 
i la segona que fan en cas-
tellà. Al gener van treure 
Vidas paralelas, a la qual van 
seguir Spell, System Overlo-
ad, amb un remix posterior 
a càrrec d’Alexander Som, 
i Cucarachas. La publicació 
d’aquesta cançons respon a 
la seva voluntat de donar-los 
una entitat pròpia dins el 
disc.

Amb la nova cançó, el grup 
de Santa Eulàlia de Ronçana 

explica les seves “dificultats 
per encaixar en l’statu quo de 
la indústria musical”. Diuen 
que han intentat adaptar-se i 
seguir les regles del joc, cosa 
que les ha portat a una frus-
tració en moltes ocasions per 
no sentir-se lliures o no acon-
seguir els seus objectius. Al 
final, han arribar a la conclu-
sió que “més val ser sinceres 
amb el projecte i posar-hi tot 
el cor que no pas seguir una 
inèrcia aliena”. Però encara 
que la formació senti que no 
encaixa en els esquemes esta-
blerts i que el camí està sent 
dur, tenen clar que volen 
continuar donant guerra.

Aquest cinquè senzill, una 
expressió de pop enèrgic amb 
tocs d’electrònica, ha estat 
produït per Víctor Valiente.  
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Una classe formativa amb agents de la Policia Local de l’Hospitalet de l’Infant a la seu d’Ascant al carrer Cervantes
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El Barri de Dalt 
de la Garriga 
organitza el 
Mercat de Nadal

La Garriga

L’Associació de Comerciants 
i Veïns del Barri de Dalt de la 
Garriga organitzarà, el 29 de 
novembre, el 10è Mercat de 
Nadal. L’activitat es farà en 
un tram del carrer Calàbria 
en lloc de l’emplaçament 
habitual del carrer Negociant 
per poder complir les direc-
trius sanitàries. El mercat 
es concentrarà en un sol dia, 
en lloc de dos, es marcarà un 
sentit de passeig en una sola 
direcció, i l’organització vet-
llarà perquè en cap moment 
la xifra de visitants no superi 
les 300 persones en tot el 
recinte. L’edició d’enguany 
tindrà unes 30 parades amb 
exposició i venda de tota 
mena de productes propis de 
l’època: tions, pessebres i tor-
rons, entre d’altres.

L’espectacle nadalenc 
de la Llagosta obrirà 
el 4 de desembre
La Llagosta

Els nens i nenes de La Lla-
gosta podran fer un viatge 
al món màgic del Pare Noel 
sense moure’s del seu poble. 
Els preparatius de l’especta-
cle Noël: Le Voyage Magique 
ja són a la recta final al Parc 
Popular i l’obertura està pre-
vista des del 4 de desembre 
fins al 5 de gener. L’activitat, 
dissenyada per José Antonio 
Guerra (responsable dels 
muntatges de Halloween 
dels darrers anys), s’adequa-
rà a les mesures sanitàries 
per garantir la seguretat.

VOTV aborda el drama 
bosnià des dels ulls d’una 
refugiada veïna de Sant Celoni

Granollers

EL 9 NOU

Vallès Oriental TV emetrà 
aquest dissabte a les 10 del 
vespre el documental L’últi-
ma cinta des de Bòsnia, dirigit 
per Albert Solé i coproduït 
per la Xarxa Audiovisual 
Local, Clack Produccions 
Culturals i Minimal Films, 
amb la col·laboració de 
VOTV. La protagonista de la 
pel·lícula és Sifa Sulji, nas-
cuda a Srebrenica (Bòsnia i 
Herzegovina), que fa 26 anys 
va arribar a Sant Celoni com 
a refugiada de la guerra. Ara, 
Sifa viatja al seu país natal 
amb el seu fill per intentar 
trobar les restes del seu ger-
mà. 

Per posar en context aquest 
documental i per reviure l’es-

clat d’ajuda solidària que es 
va viure a Catalunya durant 
aquests anys, des de VOTV 
s’ha preparat el programa 
especial Bòsnia, 25 anys des-
prés, en què la periodista 
Clara Armengol entrevistarà 
la protagonista Sifa Sulji, i 
el director del documental, 
Albert Solé, així com mem-
bres de les entitats d’acollida 
als refugiat de l’època, com 
Àngel Puig, responsable de 
la Coordinadora d’Entitats 
d’Acollida de Mataró, i Mer-
cè Cuní, membre del grup de 
suport d’acollida de la Garri-
ga durant els 90.

El 1995 va acabar la guerra, 
però hi ha ferides que con-
tinuen obertes. El conflicte 
va causar 100.000 morts i 
va obligar a exiliar-se més 
d’1.500.000 persones. 

Tenen una aula al carrer Cervantes, a Granollers, i un camp de pràctica a Palautordera

Una associació impulsa una escola 
per a pilots de drons a Granollers

Granollers

EL 9 NOU

L’Associació Catalana d’Aero-
naus no Tripulades (Ascant) 
impulsa al centre de formació 
que té al carrer Cervantes, de 
Granollers, uns cursos pio-
ners de conducció de drons 
controlats amb tecnologia 4G. 
“No s’havien fet mai a Espa-
nya”, assegura Jose Martínez, 
president de l’entitat. La 
tecnologia 4G permet con-
trolar l’aeronau no tripulada 
a grans distàncies. Ascant 
va estrenar fa uns mesos el 
local del carrer Cervantes on 
fa la formació teòrica que es 
completa amb les sessions de 
vol en un camp de pràctiques 
que tenen autoritzat a Santa 
Maria de Palautordera i que 
ha posat en marxa recent-
ment. L’escola funciona des 
de l’any passat i aquest 2020 
“ha anat agafant embranzi-
da”, comenta Martínez, que 
presideix la junta de l’entitat, 
on també hi ha David Prats, 
Sílvia Aguilera, José Manuel 
Mur i Carles Fuentes. Ascant, 
que es va crear l’any 2015, té 
actualment una trentena de 
socis. 

Des d’aquesta associació, 
ofereixen una formació que 
habilita les persones que la 
completen per fer volar aero-
naus no tripulades (UAV, de 
les sigles en anglès unman-
ned aerial vehicle). Ascant fa 

les convocatòries dels cursos 
i es van activant en funció de 
la demanda que tenen. Inclo-
uen una setantena d’hores de 
formació teòrica i s’acompa-
nyen amb les pràctiques de 
vol. La majoria de les sessi-
ons formatives, però, es fan 
els divendres i dissabtes. Els 
professors són operadors de 
drons titulats i professionals 
del sector de la informàtica. 
Entre els alumnes, hi ha un 
gruix important de persones 
vinculades amb el sector de 
les emergències: policies 

locals, voluntaris de Protec-
ció Civil, bombers, sanitaris, 
agents rurals o vigilants de 
seguretat privada. “L’Agència 
Estatal de Seguretat Aèria 
(AESA) posa uns mínims 
però nosaltres sempre mirem 
de completar-ho en funció de 
les necessitats que tingui la 
persona”, explica Martínez, 
que ressalta les àmplies 
utilitats que poden tenir les 
aeronaus no tripulades en 
tasques relacionades amb la 
seguretat. “I més en temps 
de confinament”, apunta el 

president d’Ascant. 
També fan classes de 

mecànica i tallers destinats a 
infants i joves a partir de 13 
o 14 anys que els permeten 
participar en el muntatge 
d’aquest tipus de ginys vola-
dors.

L’entitat col·labora amb 
l’Agència Estatal de Segu-
retat Aèria. També ha parti-
cipat en algunes recerques 
de persones desaparegudes 
amb l’ús dels seus drons. Per 
exemple, ho van fer al maig a 
Santa Maria de Palautordera. 

Caldes presenta el brou  
de Nadal embotellat
Caldes de Montbui Davant la impossibi-
litat de fer la Fira de Nadal, l’Ajuntament 
de Caldes (a la imatge, les regidores Núria 
Carné i Carme Germà) ha presentat aquest 

dijous l’element més emblemàtic de la 
mostra, que enguany es podrà comprar 
embotellat a la botiga del museu Thermalia. 
El brou termal ecològic –del qual s’han ela-
borat les versions de carn i de verdures– es 
començarà a comercialitzar el 27 de novem-
bre.
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Del disseny gràfic al disseny  
de roba
EL 9 NOU

Meritxell Menchero Camps té 45 anys i és 
de Granollers. És dissenyadora gràfica de 
formació i treballa a l’empresa Vibranding, 
de Granollers. Sempre, però, s’ha sentit 
atreta pel disseny de roba. Va començar com 
una afició i es va anar formant. Va passar a 
dissenyar la roba per a ella i va veure que 

persones del seu voltant s’interessaven per 
les seves creacions. El cuquet es va anar fent 
gran i acaba d’obrir al carrer Benet Morató, 
a Granollers, la botiga-taller Grisfluor, on 
dissenya, fa els patrons i talla les peces de 
les seves col·leccions que ven allà mateix 
amb la marca Olandwear, que pren el nom 
d’una illa de Suècia. Menchero compagina 
la feina com a dissenyadora gràfica amb la 
botiga, que obre cada tarda de 3 a 8 del ves-
pre i on també organitza tallers.
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Granollers

EL 9 NOU

Addicta a les xarxes soci-
als? 

Cada vegada menys.
Una pel·lícula. 
La doble vida de Verónica, 

de Krzysztof Kieslowski.
Un llibre. 
Boulder, d’Eva Baltasar.
Un restaurant de la 

comarca. 
L’Anònims.
Li agrada cuinar? 
Sí.
Un plat. 
L’escudella i carn d’olla.
Una beguda. 
Un Gin Nordés amb tònica 

blava.
On ha passat les últimes 

vacances? 
A Tenerife, ara fa un any.
Té previst fer algun viat-

ge? A on? 
No, ja m’agradaria...
Un lloc o un racó on per-

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

El Corredor.
I de Catalunya? 
Mieres, la Garrotxa.
I del món? 
Varberg, a la província 

sueca d’Halland.
Un lloc on no portaria 

mai ningú? 
A la comissaria de policia 

de Tànger Med, al Marroc.
Amb quin alcalde de la 

comarca aniria a sopar? 
Ups, l’únic que conec és el 

Mayo.
Última obra de teatre 

que ha vist. On? 
Ludo Circus Show a l’Audi-

tori de Granollers.
L’última pel·lícula que ha 

vist al cinema? 
Segur que alguna sessió 

del petit Edison.
Un programa o sèrie de 

televisió.
La Cartellera, de Beteve.
I de la ràdio? 
Siglo 21, de Radio 3.
Amb qui es faria una sel-
fie? 

Amb la Tilda Swinton.
Un lloc per viure. 
Hamburg.
Coneix algun grup de 

música de la comarca? 
The Crab Apples!
Ha votat en les últimes 

eleccions?  
Sí.
Per qui (si ho vol dir)? 
Me n’he oblidat.
Quin és l’últim regal que 

li han fet? 
El llibre Dolça introducció 

al caos, de Marta Orriols.
A quina hora acostuma a 

llevar-se al matí? 
A 1/4 de 8.

És partidària de les mig-
diades? 

El cap de setmana són 
obligatòries.

Alguna cançó que l’hagi 
marcat? 

A Forest, de The Cure, 
Never Let Me Down Again, 
de Depeche Mode, Couleurs, 
d’M83, Fever Ray... La llista 
no s’acabaria mai.

Quin fons d’escriptori té 
a l’ordinador? 

El tinc de color malva cla-
ret o gris.

Esculli una paraula que li 
agradi (pel so, significat...).

Pupilo.
Quin cotxe té?
No tinc cotxe.
L’última vegada que ha 

anat a l’església? 
Per algun enterrament.
Un projecte immediat. 
Participar a Dfactory.
Un insult. 
Malparit.
Una floreta.
Chile habanero.
Una olor. 
La de pàtxuli.
Un ritual diari. 
Llegir abans de dormir.
Una mania. 
Pensar massa.
Un personatge històric.
Coco Chanel.
Qui li agradaria ser? 
Vivienne Westwood.
Un hobby. 
Fer roba, però ha deixat 

de ser-ho per ser la meva 
professió.

Un lema. 
“No deixis per demà el 

que puguis fer avui (i així 
d’estressada vaig).”

Què la treu de pollegue-
ra?

Les mentides.
Què canviaria del seu 

cos?
No ho dic perquè tothom 

s’hi fixaria.
I del seu caràcter? 
No ser tan impacient i 

obsessiva.
Una expressió molt uti-

litzada. 
“Hòstia puta!”
Per què o per qui diria 

una mentida? 
Per protegir la meva famí-

lia, suposo...
Què li fa riure? I plorar?
Em fa riure el Dani Mora-

les i ploro per qualsevol 
sensibleria.

Quin és el seu pitjor mal-
son? 

No arribar a final de mes.
Què té a la tauleta de nit?
Ara mateix, una làmpada 

de la Bauhaus, una figureta 
de Lego, el despertador i 
La mort del comanador, de 
Murakami.

QÜESTIONARI A MERITXELL MENCHERO, DISSENYADORA GRÀFICA AFICIONADA AL DISSENY DE ROBA

“Tinc la mania de pensar massa”
Menchero admet que és massa impacient i obsessiva i el seu pitjor malson és no arribar a final de mes
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El Cros de Granollers es manté  
al calendari per al 6 de desembre 
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El Cros farà sortides esglaonades per evitar les aglomeracions de principi de cursa 

Granollers

Toni Canyameras

El Cros Internacional Ciutat 
de Granollers, organitzat pel 
Club Atlètic Granollers i que 
enguany celebra la seva 54a 
edició, apunta a esquivar la 
pandèmia i es manté el calen-
dari a la data prevista, el 6 de 
desembre. Una altra compe-
tició que de moment se salva 
és el torneig estatal de Nadal 
del Nou Tennis Belulla. El 
club de Canovelles ha anun-
ciat que el Campionat es dis-
putarà entre el 19 i el 31 de 
desembre. 

Malgrat sobreviure 
al calendari, el Cros de 
Granollers no serà aliè a la 
situació sanitària. L’esdeve-
niment, reservat a atletes 
d’elit de l’Estat i de l’estran-
ger, preveu cancel·lar les 
curses infantils aquest any, 
fer sortides esglaonades per 
evitar aglomeracions i pro-
hibir l’accés al públic com 
detalla el president del CA 
Granollers, Joan Cutrina. 
“Preveiem que no hi hagi 
proves infantils perquè això 
ja comportaria moviment de 
pares i volem tenir contro-
lada al màxim la gent que 
entra. Amb els entrenadors i 
els delegats ja tindríem unes 
200 persones a les graderi-
es i si permetéssim l’accés 
lliure seria un desgavell”, 
argumenta Cutrina. “Amb la 

pandèmia és complicat, però 
ens agradaria que vinguessin 
atletes estrangers. Aquests 
últims anys sempre hem tin-
gut un mínim de 1.500 parti-
cipants i estem estudiant on 
posem el límit. El que tenim 
clar és que 3.000 no podria 
ser”, assegura el president 
del CA Granollers. “Les sor-
tides es faran esglaonades en 
grups d’un màxim de 10 cor-
redors cada sis segons. Fins 
ara les posicions les deter-
minaven l’ordre d’arribada 
però aquest any es farà per 

temps”, assenyala Cutrina. 
El Cros, de 10 quilòmetres, 
manté el recorregut per l’en-
torn de les pistes d’atletisme, 
on començarà i finalitzarà. 

EL TORNEIG DEL bELuLLA, 
SENSE LImITACIONS

El torneig estatal de Nadal 
del NT Belulla per a federats 
no patirà canvis tot i la Covid 
i fins i tot ha afegit les cate-
gories Màster 40 i Màster 50 
a les absolutes i infantils. El 
director esportiu del club, 

Marc Roca, espera una parti-
cipació major de l’habitual. 
“Solem tenir 200 jugadors 
però pocs clubs de Catalunya 
celebren ara competicions 
estatals, així que esperem 
arribar a 300. Això comporta-
rà que si s’ha de jugar desem-
pat es faci un súper tie-break 
a 10 en lloc d’un set sencer 
perquè les pistes no estiguin 
ocupades gaire temps”, afir-
ma Roca. El club espera que 
l’evolució de la pandèmia 
sigui positiva per permetre 
l’entrada de públic.

Kaba Gassama, 
a l’Europeu 
amb la Selecció 
espanyola 

Granollers

EL 9 NOU

La Selecció espanyola feme-
nina, dirigida per Carlos 
Viver, ha convocat Kaba 
Gassama pel Campionat 
d’Europa de Dinamarca que 
es disputarà entre el 3 i el 
20 de desembre. Gassama ja 
havia jugat amb el combinat 
estatal absolut però és la 
primera vegada que la pivot 
de Granollers, acabada d’in-
corporar al Nantes francès 
després de tota una vida al 
club vallesà, participa en una 
gran cita amb l’equip sènior. 
A banda de Viver i Gassama, 
també viatjaran a l’Europeu 
Robert Cuesta com a segon 
entrenador i Vicente Álamo 
com a preparador de porte-
res. “Estic molt il·lusionada 
i tinc ganes ja que arribi el 
primer partit. Espero fer un 
bon paper tan a títol indivi-
dual com col·lectiu i tornar la 
confiança que han dipositat 
en mi”, destaca l’exjugadora 
del KH-7 de 23 anys. L’equip 
estatal disputarà la fase ini-
cial de grups de l’Europeu 
contra Rússia, Suècia i la 
República Txeca. 

Abans del Campionat, el 
combinat espanyol disputarà 
la pròxima setmana, entre 
el 27 i el 29 de novembre, 
el Torneig Internacional 
d’Espanya a Torrelavega 
com a preparació per la cita. 
La Selecció s’enfrontarà a 
Polònia i el Brasil. 

El Fraikin 
Granollers reprèn 
els entrenaments 
dissabte 

Granollers

El Fraikin BM Granollers, 
aturat des de principis de la 
setmana passada en detectar-
se un positiu a l’expedició 
que va viatjar a Logronyo per 
jugar –partit que va haver 
d’ajornar–, reprèn els entre-
naments aquest dissabte. 
Després de passar les proves 
PCR, només es va detectar 
un positiu més. El Fraikin, 
amb cinc partits pendents 
entre aquesta aturada i la 
de l’octubre, començarà a 
preparar així el partit que ha 
de disputar el dissabte 28 de 
novembre al Palau contra el 
FC Barcelona. A diferència 
del confinament anterior, 
no tot el grup ha estat aïllat, 
ja que hi ha jugadors que no 
van viatjar a Logronyo –i per 
tant no van tenir contacte 
amb el positiu–, i d’altres ja 
han passat la Covid-19.

Els equips territorials  
i de base tornen a entrenar  
a partir de dilluns 

Granollers

EL 9 NOU

Els equips de les competi-
cions territorials i de base 
podran tornar a entrenar a 
partir de dilluns d’acord amb 
les noves mesures anunciades 
pel govern de la Generalitat. 
Tanmateix, les competicions 
no es reprendran fins el 4 de 
gener, ja en la quarta fase de 
la desescalada, per la qual 
cosa federacions catalanes 
com la de futbol o handbol 
que tenien previst reprendre 
les lligues el 5 i 6 de desem-
bre hauran de reprogramar 
el reinici. Les instal·lacions 
i equipaments esportius a 
l’aire lliure es reobriran amb 
un aforament màxim del 50% 
i control d’accés, mentre que 
les instal·lacions tancades 

com gimnasos i pavellons 
reprendran l’activitat amb 
un aforament màxim del 
30% amb cita prèvia i sense 
vestidors, que sí que podran 
utilitzar els usuaris de les 
piscines. L’esport lliure a 
l’exterior tindrà un límit de 
sis persones, tret del federat. 
El pla de desescalada preveu 
que a partir del 21 de desem-
bre l’aforament dels equipa-
ments esportius a l’aire lliure 
passarà a ser del 70% i el de 
les instal·lacions interiors, del 
50%. 

El que no ha concretat 
encara el govern és si a partir 
de la setmana que ve podrà 
assistir públic a les competi-
cions esportives estatals, les 
quals s’estan celebrant a por-
ta tancada des de l’últim cap 
de setmana d’octubre. 

El KH-7 ha de remuntar 
4 gols contra l’Elche per 
avançar a l’European Cup 

Granollers

T.C.

El KH-7 BM Granollers juga 
aquest diumenge al Palau a 
2/4 de 8 del vespre la tornada 
de la tercera ronda de l’Eu-
ropean Cup contra l’Elche 
amb l’obligació remuntar 
un desavantatge de quatre 
gols per avançar als vuitens 
de final. El conjunt alacantí 
va superar l’equip vallesà el 
cap de setmana passat per 
26-22. L’entrenador del KH-
7, Robert Cuesta, té plena 
confiança en la remuntada. 
“Estic convençut que tin-
drem les nostres opcions. 
Com a mínim lluitarem per 
tenir-les”, etziba el tècnic, 
que té molt clar què han de 
corregir les seves jugadores 
respecte al primer enfron-

tament. “La clau serà estar 
concentrades. A l’anada vam 
tenir moltes errades amb 
pèrdues de pilota, passades 
equivocades i llançaments 
precipitats”, assegura Cues-
ta. “Si arribem al tram final 
lluny de la diferència de 
gols que hem d’aconseguir 
haurem d’arriscar, però d’en-
trada hem de tenir paciència 
i fer el nostre partit sense 
més. Ens agradaria jugar 
amb el nostre públic però 
en aquest sentit estarem en 
igualtat de condicions per-
què a Elx el partit també va 
ser a porta tancada”, explica 
l’entrenador del KH-7, pen-
dent de sotmetre’s a les pro-
ves PCR prèvies a la compe-
tició, de manera que Robert 
Cuesta no sap encara si tin-
drà tot el grup disponible. 

El Nou Tennis Belulla també ha anunciat que celebrarà el torneig estatal de Nadal 
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El periodista, entre altres rols, lideraria el gabinet de presidència

Antoni Bassas, número dos de 
la candidatura al Barça de Font 

Bassas ja ha col·laborat amb Font aquests anys presentant els seus actes 

Granollers

T.C.

Víctor Font continua desve-
lant noms de la seva candida-

tura i, després de presentar 
Toni Nadal, dilluns va fer 
públic en una roda de premsa 
virtual que comptarà amb el 
periodista Antoni Bassas al 

seu equip com a número dos 
en cas de ser escollit presi-
dent a les eleccions del Barça 
del 24 de gener. Bassas lide-
raria el gabinet de Presidèn-
cia i també treballaria a les 
àrees de relacions institucio-
nals –secció que comportaria 
amb Nadal–, de comunicació 
a la Fundació del club, a ban-
da de preparar els actes del 
125è aniversari. “És un plaer 
comptar amb l’experiència i 
el talent de l’Antoni. Dotarà 
el club d’hàbits transpa-
rents”, va destacar Font. Per 
la seva part, Bassas va decla-
rar: “He dit que sí al Víctor 
per tres raons: pel Barça, per 
la societat catalana i pel món. 
El Barça està en fallida moral 
i cada dia costa identificar 
més els seus valors.” 

Vint anys d’un estil de vida 
El Club Spartans Granollers, compromès amb labors socials, celebra dues dècades 

El sènior femení dels Spartans Granollers, de blau, competeix a Primera Catalana 

Granollers

Toni Canyameras

Embriagats de rugbi, domi-
nats per la seva desenfrenada 
passió per aquest esport, 
Jordi Pellicer, un jove de 
Parets de llavors 26 anys, 
àvid captador de talent, vol-
tava per les discoteques per 
reclutar jugadors. “Anava 
fins a Sitges per jugar a rugbi 
i em vaig cansar d’anar tan 
lluny, així que li vaig dir al 
meu cunyat de fer un equip a 
Parets. Vam proposar jugar a 
amics però anàvem a la caça 
de jugadors quan sortíem 
de festa. En lloc de lligar, si 
vèiem nois forts, anàvem a 

parlar amb ells a veure si voli-
en formar part de l’equip”, 
relata el fundador dels Spar-
tans Granollers, instal·lats 
des de fa 10 anys a la capital 
vallesana en no trobar un 
emplaçament adequat per 
jugar a Parets. Una freda tar-
da del 31 d’octubre del 2000, 
en un sinistre descampat de 
Parets, d’aquells envoltats 
per fulles caduques, marcats 
per pneumàtics i decorats 
amb vidres de botellons, van 
començar els Spartans a fer 
volar la pilota ovalada. “Sem-
pre hem tingut aquest punt 
de bogeria. Ser dels Spartans 
és seguir un estil de vida, 
som una família”, exposa, 

orgullosa, Lupe Nieto, la 
primera noia a jugar al club. 
“Jo diria la primera incordia-
dora”, diu, amb somriure de 
murri, Nieto. “Vaig començar 
a entrenar amb els nois amb 
23 anys, amb 1,59 d’estatura 
i 42 quilos. M’enfrontava a 
nois de 1,80 o més. Ja tinc 38 
anys, però no tinc pensat ple-
gar, el rugbi és, com dic, un 
estil de vida”, explica la juga-
dora. Potser per aquest punt 
de bogeria aquest estil de 
vida ha entrat a la joventut i 
amb un projecte prometedor 
però ja madur. No només és 
la pilota oval. Al seu voltant 
gira un món paral·lel molt 
més profund. Com assegura 

el president del club, Juanjo 
Granados, els Spartans inten-
ten ser un fidel predicador 
dels valors de germanor rug-
bi. “El major mèrit esportiu 
és haver passat de no tenir ni 
10 jugadors a tenir-ne 200. 
Però el més important és el 
nostre compromís social. 
Oferim la pràctica del rugbi 
a nois i noies de centres de 
menors de la comarca i estem 
intentant muntar un equip 
inclusiu amb jugadors amb 
discapacitat intel·lectual. 
A part, tenim un psicòleg 
esportiu que ajuda qualsevol 
noi que tingui un problema”, 
explica Granados. “També 
vam endegar una recollida 
d’aliments per als més afec-
tats per la pandèmia”, afegeix 
el president de l’entitat, que 
sobreviu en una ciutat inun-
dada per l’oferta esportiva. 
“És cert que a Granollers hi 
ha molts esports però tenim 
l’avantatge de ser l’únic club 
de rugbi de la comarca”, 
apunta Granados, ambiciós 
de cara al futur. “Tenim el 
sènior masculí a Divisió 
d’Honor de Catalunya –terce-
ra divisió estatal–, i el femení 
a Primera Catalana. Volem 
pujar a categoria estatal, però 
el camp de la Font Verda no 
compleix els requisits per 
divisió nacional i hauríem de 
canviar de lloc”, adverteix el 
president dels Spartans, més 
que un club, un estil de vida 
que va néixer entre fulles 
caduqes i que vol ser peren-
ne. 

Les curses solidàries OnCodines 
Trail i CNG4Camins es faran  
en formats alternatius

Sant Feliu de Codines

EL 9 NOU

Les curses solidàries de l’On-
Codines Trail i la CNG4Ca-
mins se celebraran en for-
mats alternatius a l’habitual 
degut a la situació sanitària. 
La primera edició de l’OnCo-
dines Trail, ajornada al 21 de 
març del 2021 després de ser 
posposada dos cops aquest 
any –prevista pel març, 
anava a tenir lloc el 21 de 
novembre–, proposa als seus 
participants completar la 
FontCodines, un joc esportiu 
d’orientació i estratègia per 
equips d’entre 2 i 6 persones 
que es podrà realitzar entre 
aquest dissabte i el 31 de 
desembre. Cada equip haurà 
de muntar un recorregut pels 
voltants del seu poble o el 

lloc que esculli. En un màxim 
de cinc hores, cada grup 
haurà d’aconseguir punts 
que obtindran localitzant 
construccions com ermites, 
castells, molins o fonts. Els 
112 equips participants a 
l’OnCodines ja han recaptat 
quasi 83.000 euros per a la 
Fundació OncoVallès. 

Per la seva part, la CNG-
4Camins individual, impul-
sat pel CN Granollers i que 
recapta fons per a La Marató 
de TV3, proposa fer quatre 
segments per Granollers i 
Vilanova en cadascun dels 
quals s’haurà de fer el millor 
temps possible. Amb la suma 
dels quatre es farà la classi-
ficació final i, fins al 20 de 
desembre, es podran repetir 
els trams tants cops com es 
vulgui per millorar el crono. 

L’Esport Club  
ha de procurar la 
primera victòria a 
casa contra l’Horta

Granollers

L’Esport Club Granollers 
perseguirà aquest diumenge 
contra l’Horta a les 12 del 
migdia a porta tancada una 
primera victòria a casa que 
se li resisteix. L’equip de José 
Solivelles, amb un triomf 
a domicili i tres empats les 
quatre primeres jornades, 
són cinquens, plaça amb què 
lluitarien per entrar al play-
off d’ascens a la segona fase. 
Oriol Molins, un dels capitans 
del Granollers, espera el clàs-
sic partit que plantegen tots 
els equips que venen al camp 
del carrer Girona: “Quan 
juguem a casa no fem res de 
diferent de quan competim 
fora, però el nostre camp és 
més petit i els rivals es tan-
quen. Esperem que l’Horta 
faci el mateix i deixi pocs 
espais entre línies”, assegura.

Jornades de portes 
obertes de l’Escola 
de Ciclisme  
de les Franqueses 
Les Franqueses del Vallès

La futura Escola de Ciclisme 
de les Franqueses, que s’es-
pera que estigui enllestida, 
per a principis del 2021, 
organitza jornades de portes 
obertes pel 28 de novembre 
i l’1 i 2 de desembre a par-
tir de les 10 del matí per a 
infants a partir de 4 anys. 
Durant el dia es duran a ter-
me diferents activitats com 
tallers i jocs d’habilitat i de 
tècnica i s’inauguraran els 
circuits de BMX i BTT. 
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Aina Berbel, devoció pel vòlei 
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Aina Berbel, durant un partit de la temporada passada amb el ja desaparegut Logroño contra el Barça 

Granollers

Toni Canyameras

El dia que l’AE Vallbona va 
presentar a Aina Berbel el 
voleibol, l’Aina va conèixer 
més que un esport, va des-
cobrir un company de vida 
que ha seguit allà on l’ha 
portat, que l’abstrau del tot 
i de tot el que es posa cara a 
cara amb ell i que, sobretot, 
ha fet el seu nom ben sonor. 
Parlar avui d’Aina Berbel, 
internacional amb la Selec-
ció espanyola i jugadora 
del Sant Cugat a la màxima 
categoria, és esmentar part 
del present i futur del volei-
bol estatal. “Si no hagués 
estat pel Vallbona no hauria 
conegut aquest esport. Els 
guardo molt d’afecte”, reco-
neix la central de 21 anys. “El 
voleibol té poca visibilitat als 
mitjans però animaria la gent 
a practicar-lo perquè promou 
la companyonia i l’esperit 
d’equip i et fa gaudir molt. 
Deixes anar tota l’adrenali-
na”, explica des de la sinceri-
tat la jugadora de Granollers. 

Cridada pel Sant Cugat, 
amb 15 anys Berbel va cloure 
la seva etapa al Vallbona però 
va començar la predicació 
dels valors apresos a l’ins-
titut allà on l’ha portat el 
voleibol, que la va traslladar 
al ja desaparegut Logroño 
la temporada passada. Volia 
que el visqués de manera 
més intensa al vigent campió 
de Lliga i ella, romàntica 
d’aquest esport, li va corres-

pondre encantada. Premiant 
la seva valent decisió, el 
voleibol li va lliurar els seus 
primers títols com a jugadora 
amb la Copa de la Reina i la 
Supercopa d’Espanya. 

Ofegat per problemes eco-
nòmics, el club de La Rioja 
va expirar. Un viatge curt 
però apassionant. “Al con-
trari que el Sant Cugat, on 
només entrenem a la tarda, 
al Logroño ens exercitàvem 
matí i tarda, invertíem tot 
el dia en el voleibol. Volia 
saber què era dedicar-m’hi 
exclusivament i l’experièn-
cia va ser molt bona però 
vaig decidir tornar a Sant 
Cugat perquè ara la meva 
prioritat és acabar la carrera 

de Fisioteràpia i necessitava 
temps [Berbel va prendre la 
decisió abans que el Logroño 
desaparegués]. Tot i així, 
no descarto tornar a ser 
jugadora professional en un 
futur”, explica la jugadora 
vallesana.

A LA SELECCIÓ

Berbel, amb els seus escassos 
21 anys, és un dels puntals 
de la Selecció espanyola, amb 
qui l’any passat va disputar 
l’Europeu. “La Selecció està 
vivint ara un canvi generaci-
onal. Hi ha jugadores joves 
i altres de veteranes i penso 
que aquesta mescla és molt 
bona i ens ajudarà a créixer. 

Per nosaltres el simple fet 
d’estar en un Europeu o en un 
Mundial ja és molt”, assegura 
Berbel sobre un equip estatal 
que lluita per ser al Cam-
pionat d’Europa de Sèrbia, 
Romania i Bulgària del 2021.

Però la central criada al 
Vallbona no només vol viat-
jar a altres països abillada 
amb l’elàstica de l’equip esta-
tal. “M’he plantejat marxar a 
jugar a una lliga estrangera 
però ara vull acabar els estu-
dis. La italiana és la que més 
nivell té i és un repte que 
tinc pendent, però també és 
complicat rebre una oferta”, 
explica Aina Berbel. Sigui on 
sigui, allà on la porti el volei-
bol, ella el seguirà. 

Belén García acaba setena el Campionat 
Estatal de kàrting 
L’Ametlla del Vallès Belén García va finalitzar setena el 
Campionat Estatal absolut de kàrting després de la disputa 
de les dues últimes proves el cap de setmana passat a Zuera 
(Saragossa). L’objectiu de la pilot de l’Ametlla era acabar al 
top-5, però, després de ser cinquena a la cursa de dissabte, 
on va patir un cop a l’esquena a l’escalfament, diumenge no 
va poder córrer pel dolor causat per l’accident. Malgrat tot, 
García millora la desena posició del 2018 i es va erigir en la 
noia amb millor classificació del Campionat.

Santi Vallvé, campió d’Espanya de kàrting 
en categoria júnior 
Vilanova del Vallès Santi Vallvé, de Vilanova, es va pro-
clamar campió d’Espanya en categoria júnior el cap de set-
mana a Zuera (Saragossa) després de prendre el liderat de 
la general amb una segona posició a l’última cursa. Vallvé, 
de 14 anys i subcampió estatal de la categoria l’any passat, 
gaudeix d’un gran estat de forma després de ser subcampió 
d’Europa a l’octubre de karting X-30 IAME. El pilot vallesà 
disputarà a finals de la setmana que ve el Mundial de kàr-
ting IAME júnior al Circuit de Portimao (Portugal). 

Els germans 
Espargaró tanquen  
la temporada al 
Circuit de Portimao

Portimao (Portugal)

Pol i Aleix Espargaró dis-
puten aquest diumenge al 
Circuit de Portimao l’últi-
ma cursa d’un Mundial de 
MotoGP plaent per al petit 
dels germans i frustrant per 
al gran. Pol, que ha cele-
brat fins a cinc podis –dos 
dels quals a les dues proves 
anteriors a Xest–, és setè a 
la general i té opcions mate-
màtiques d’escalar fins a la 
segona posició, ocupada per 
Morbidelli. La millor classi-
ficació de Pol al Mundial de 
500cc va ser al 2014 amb una 
sisena plaça. El vallesà viurà 
l’última prova com a pilot de 
KTM abans de marxar a Hon-
da. Pel que fa a Aleix, novè el 
cap de setmana passat en la 
seva millor actuació aquest 
any i dissetè a la general, 
intentarà repetir top-10 per 
tancar bé un altre Mundial 
marcat per resultats discrets.

El CH Caldes ha  
de vèncer a Mataró 
per no allunyar-se de 
les primeres places 
Caldes de Montbui

El Recam Làser CH Caldes 
visita la pista del Mataró dis-
sabte a les 6 de la tarda amb 
la necessitat de guanyar per 
no perdre de vista els quatre 
primers llocs, ara a 12 punts. 
Tot i que els calderins tenen 
tres partits menys, estan 
obligats a guanyar contra un 
rival de la part mitjana-baixa 
de la taula perquè el marge 
d’error no es faci encara 
més estret. L’entrenador del 
Caldes, Eduard Candami, 
espera un Mataró defensiu: 
“Penso que ells es tancaran 
i nosaltres haurem de tenir 
paciència amb la possessió. 
Serà cabdal intentar-ho amb 
el tir exterior perquè la seva 
defensa surti”, assenyala.

El Bigues es pot 
consolidar a les 
posicions del 
‘play-off’ pel títol
Bigues i Riells

El CHP Bigues i Riells es 
desplaça fins a Vila-sana 
dissabte per jugar a les 8 del 
vespre. L’equip de Ramon 
Peralta és quart amb 12 punts 
i el lleidatà, marcant l’inici 
de les places de descens, cin-
què amb 10, per la qual cosa 
un triomf suposaria deixar 
enrere la zona de risc i con-
solidar-se a la de privilegi 
tenint encara un partit per 
jugar. “Ens vindran a buscar 
a la nostra pista i haurem 
d’estar fluïdes i no posar-nos 
nervioses per sortir d’aquesta 
pressió”, apunta Peralta. 

La jugadora educada a l’AE Vallbona juga la màxima categoria i és internacional amb Espanya
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Menjar per emportar 
als restaurants
de la comarca

sempre al teu costat
Consulteu les cartes/menús a

classificats.el9nou.cat

L’Ametlla del Vallès

L’Esquitx per emportar. Hambur-
gueses, entrepans, tapes. Plats cui-
nats, galtes, vedella amb rovellons, 
cargols picants, callos... I fideuades 
per encàrrec.Tel. 603 59 45 92.

Pizzeria Can Arias Tota la nostra 
carta per emportar o amb servei a 
domicili a l’Ametlla, la Garriga, 
Bigues i Santa Eulàlia. Horari: de 
dimarts a diumenge de 20.00 a 
22:30. Consulteu la carta a www.
pizzeria-can-arias.cat Tel. 93 843 
06 73 / mòbil 691 83 53 82.

Sant Jordi Bar La qualitat de sem-
pre allà on vulguis. Oferim entre-
pans, cafès, plats i menús. Cuinem 
al moment per garantir una cuina de 
qualitat amb preus competitius. Per 
a més informació podeu consultar 
el nostre Instagram @santjordibar 
o trucar per telèfon per fer la vostra 
comanda o consulta al tel. 653 57 
25 85. Aparcament gratuït.

La Grangeta by Fuensy Oferim 
menjar per emportar a l’Ametlla 
del Vallès. Des de la Grangeta by 
Fuensy oferim la nostra carta per 
recollir al nostre local. Si vols veu-
re què fem, visita la nostra web, a 
l’apartat per emportar. T’esperem! 
www.lagrangetabyfuensy.com. 
Tel. 639 248 144.

Caldes de Montbui

L’Àgora d’Apindep, més que un 
cafè A la cafeteria l’Àgora d’Anpin-
dep continuem oferint-vos els nos-
tres esmorzars i berenars (dolços i 
salats), així com els nostres casolans 
#apindepastissos, ara per endur o 
amb servei a domicili (consulteu-
nos condicions). Som una cafeteria 
amb valor afegit. Duem a terme el 
projecte d’inserció laboral d’usuaris 
amb diversitat funcional del Centre 
Ocupacional Apindep. Seguiu-nos a 
xarxes socials (Instagram, Facebo-
ok, Twitter)! Tel. 93 865 54 23.

Canfanga A Canfanga hem posat 
en marxa el servei de recollida al 
local, així com el servei a domicili 
(passodecuinar.com). Gaudeix de 
tota la nostra carta sense moure’t de 
casa! Telèfon 622 493 595.

Pizzeria Il Lago Pizzes Per empor-
tar de dijous a dilluns de 20.20h 
a 22.00h. Pizzes artesanes amb la 
massa molt fina des de 1996. Telè-
fon 93 865 34 68.

Restaurant Olimpo Menjar per 
emportar, vine a buscar-ho i gau-
deix-ne! Tenim carn a la brasa, car-
gols a la llauna, vedella amb bolets, 
callos i molt més! Truca i fes la teva 
comanda al 93 862 21 51 de 8.00h a 
12.00h o al Whatsapp al 606 68 26 
82 de 8.00h a 12.00h per a coman-
des per al mateix dia o fins a les 
19.00h per a encàrrecs per al dia 
següent. Comandes mínimes de 10 
euros. Posa’t en contacte amb nosal-
tres i t’expliquem el que tenim!

Punt de trobada, la cafeteria de 
Santa Susanna. Som una entitat 
sense ànim de lucre: invertim els 
beneficis en altres serveis. Estem 
acreditats per la Generalitat per 
promoure l’alimentació mediterrà-
nia. Telèfon 93 865 49 94. Dinar i 
sopar per emportar i a domicili.

Canovelles

Frankfurt El Local Nou esta-
bliment a Canovelles. Frankfurt 
El Local ofereix menjar tant 
per  emportar  com a domici-
li (Canovelles). Tenim el millors 
frankfurts i hamburgueses de la 
comarca! No ho dubtis! Encarrega 
el teu àpat. Tel. 608 21 57 81.

Baena Take Away Des del nostre 
restaurant oferim la nostra cui-
na universal amb especialitat en 
arrossos. De dimarts a diumenge. 
Menjar per recollir a l’establiment. 
Reserves per telèfon i WhatsApp: 
605 42 93 28.

Cànoves i Samalús

Restaurant Can Candelich A 
Samalús menjar per emportar. Cada 
dia fem menú per emportar a 8 
euros amb productes de proximitat. 
Fem menjar asiàtic dilluns, dime-
cres i divendres. Per encàrrec: pae-
lles, fideuàs, vedella amb bolets, 
fricandó... Podeu veure la nostra 
oferta a l’Instagram @cancande-
lich Cada dia publiquem el menú a 
les històries. Telèfon 615 01 64 25.

Cardedeu

El Tarambana a casa! Menús i car-
ta de proximitat, ecològica i de tem-
porada. Compromesa amb l’entorn, 
amb la nostra pagesia. Tria el teu 
menú per recollir o per portar a casa. 
O tria directament de la carta per als 
sopars. Si no pots anar al Taramba-
na, porta el Tarambana a casa teva! 
Tota la informació a www.taramba-
na.cat. Tel. 93 871 16 55.

La Guingueta del Pompeu Fabra 
Menjar per emportar a La Guingue-
ta de Cardedeu. Oferim una carta 
extensa de plats ecològics i/o de 
proximitat, amb productes de gran-
gers i pagesos locals. A més, si ho 
vens a buscar, et regalem la beguda! 
També podem entregar a domicili. 
Horari: de dimecres a diumenge de 
13 a 16h i de 20 a 22h. Podeu con-
tactar amb nosaltres per WhatsApp 
o trucada a: 693 05 88 62. Moltes 
gràcies pel vostre suport!

Bar Ca l’Agusti. Estem ubicats a 
Cardedeu. Disposem d’entrepans 
freds i calents per emportar, així 
com cafès o refrescos. Pots fer 
comanda al telèfon: 93 119 93 86. 
Vine a tastar els nostres entrepans. 
Us hi esperem!

Cafè de la Plaça De dilluns a 
divendres, de 9 a 16h, cafès, esmor-

zars i menús. Dissabtes i diumen-
ges, de 10 a 16h, esmorzars, plats 
i paelles. Divendres i dissabtes, de 
20 a 23h, entregues a domicili. Tel. 
93 846 22 52.

Fusió. Take away Menús saluda-
bles diàriament i gastronòmics. Tel. 
93 844 44 37.

Nou Frankfurt Cardedeu Els 
millors entrepans i hamburgueses 
de Cardedeu. Telèfon 93 782 77 64.

Castellterçol

Restaurant Hostal Castellterçol 
Menú per emportar de dilluns a 
divendres a 12 euros. Caps de set-
mana, menú a 15 euros. També 
fem fideuada de peix, paella, arròs 
negre i plats per emportar al teu 
gust! Truca’ns 93 866 60 62 o 665 
36 23 90 (també WhatsApp).

Les Franqueses del Vallès

Restaurant F3 Obrim de dilluns 
a divendres de 6 del matí a 5 de 
la tarda. Oferim esmorzars, menús 
casolans variats, mitjos menús, 
plats un per un i entrepans freds i 
calents. Ara tot per emportar, amb 
bona qualitat i a uns preus molt 
assequibles. Vine a tastar-ho, no 
te’n penediràs. Al Camí Antic de 
Vic, 25 de les Franqueses. What-
sApp 635 44 37 78.

Restaurant La Boteria de Cor-
ró Menú take away. Menú diari a 
12,50 euros Menú cap de setmana a 
17,90 euros. Tel. 664 58 28 58.

Restaurant Tres Delicias Menjar 
xinès. A conseqüència de la situa-
ció actual, oferim la possibilitat de 
portar-te el menjar a casa o reco-
llir-ho al nostre local. Es tracta de 
facilitar-vos l’accés al vostre men-
jar preferit. Comandes al telèfon 
93 849 97 23.

Cafeteria Espai Can Prat Entre-
pans, tapes, postres i begudes per 
emportar. Opcions per a totes les 
dietes, també sense gluten ni lac-
tosa i per a vegetarians. Elabora-
cions pròpies. Packs bàsics ideals 
per esmorzar, dinar o sopar a casa, 
per recollir o amb entrega a domi-
cili. Encàrrecs al telèfon/Whatsapp 
633 02 60 41.

Les Tapetes de Sempre Bar res-
taurant especialitzat en tapes caso-
lanes ofereix un servei de menjars 
per emportar com tapes, entrepans, 
begudes i cafès! Tel. 93 109 35 82.

La Garriga

El Nou Trull Gaudeix de la nostra 
cuina per emportar. Selecciona el 
que vulguis de la nostra carta, tru-
ca’ns i t’ho preparem. Trobaràs la 
carta a la nostra web: elnoutrull.
com. Tel. 661 24 52 08.

Tu Burguer Hamburgueseria a la 

Garriga. Tel. 640 20 21 48.

Bistró restaurant by Àngels 
càtering - take away & delivery 
El nostre Bistró, ara a casa teva. 
La nostra carta amb el segell propi 
de la cuina de l’Àngels, a punt per 
gaudir d’una experiència gastronò-
mica única a casa teva. Take away. 
Recollida al nostre espai de la 
Garriga. Tel. 617 48 30 82 Coman-
des migdies: Dissabte i diumen-
ge abans de les 12.00 Recollida a 
partir de les 13.00 Comandes nits: 
Dijous, divendres i dissabte abans 
de les 19.00 Recollida a partir de 
les 20.00 Lliuraments a domici-
li només a la Garriga. Comandes 
migdies: Dissabte i diumenge 
abans de les 12.00 Lliuraments a 
partir de les 13.00 Comandes nits: 
Dijous, divendres i dissabte abans 
de les 19.00 Lliuraments a partir 
de les 20.00. Comanda mínima de 
30 euros Reserves per Whatsapp o 
telèfon al 617 48 30 82.

Bar Molina Oferim als nostres 
clients les nostres hamburgueses 
i tapes (porc senglar, cua de bou, 
capipota, galtes...) per emportar. 
Telèfon 93 871 63 00.

Granollers

Fonda Europa Gaudeix a casa 
dels clàssics de la Fonda! Croque-
tes, la paella Parellada, escudella, 
canelons i molt més amb el nostre 
servei take away & delivery. Dis-
ponible dissabtes i diumenges de 
13.00 a 16.00. Per emportar, tru-
ca’ns o envia’ns un e-mail a res-
taurant@fondaeuropa.eu. Perquè 
t’ho portem a casa, ens trobaràs a 
Glovo i a Uber Eats. Bon profit! 
Tel. 93 870 03 12.

Restaurant el Cisne, ara tam-
bé per emportar! Les cuines no 
s’aturen perquè pugueu gaudir del 
millor de la cuina tradicional a casa 
vostra. Mireu el nostre Instagram  
@restaurantelcisnegranollers 
Oferim menú per emportar de 
dimecres a divendres a 13 euros, 
amb paella dijous i fideuà diven-
dres, Dissabte i diumenge carta. Fes 
la comanda trucant al 93 870 60 38.

Restaurant Le Visón Ofereix tots 
els serveis de menjar per emportar 
de dimarts a divendres i dissabte i 
diumenge, pollastres a l’ast. Tot per 
encàrrec. Tel. 93 178 78 60 i What-
sapp 671 92 46 96.

Bar Londen Servei a domicili i 
recollida al nostre local. Horari: de 
20h a 23h divendres, dissabte i diu-
menge. Trobareu la nostra carta al 
web: londen.convivialis.com. Tel. 
93 879 10 05.

Restaurant El Fogón Cuina 
mediterrània. Oferim esmorzars, 
menú diari i menú especial dis-
sabte, menú infantil i tapes, tot per 
emportar. El nostre horari és de 
dilluns a dissabte de 8 a 16 hores. 
Tel. 93 870 69 91.

Tolino Restaurant Hamburgue-
seria A Tolino tenim el servei de 
recollida i entrega a domicili pels 
nostres Yokovers. Consulteu la nos-
tra pàgina www.tolinorestaurant.
com o la nostra plataforma de Just 
Eat. O a través del nostre telèfon 
93 625 07 02 per recollir al nostre 
establiment de la plaça de l’Esglé-
sia, 5 de Granollers.

El Localet. Nou servei de plats 
per emportar a partir de 4 euros. 
Continuem oferint cafès, refres-
cos i entrepans freds i calents. 
Comandes al 677 48 84 99. Horari 
provisional de dilluns a divendres 
de 7.30 a 15h. Estarem encantats 
d’atendre-us.

L’Artesanal T’ofereix take away. 
Ara pots tornar a gaudir dels plats 
ecològics i de proximitat de l’Ar-
tesanal a casa teva o a l’oficina. 
T’oferim un menú de migdia de 
dimarts a divendres per 12 euros. 
O la carta Take Away per a les nits 
de divendres i dissabte i els mig-
dies del cap de setmana. Pots con-
sultar tota la informació al nostre 
Instagram @lartesanal2016. Fes 
la comanda trucant al 93 879 26 18 
o per Instagram, abans de les 12h, 
recollides de 13h a 14.30h.

La Clandestina Granollers Des 
de La Clandestina continuem tre-
ballant per i per a vosaltres. És per 
això que oferim menú setmanal per 
portar o per venir a buscar. Contac-
ta amb nosaltres a través del 603 61 
35 11 o 93 846 57 85.

Ànima de Granollers. Menú i 
cafès per emportar. L’Ànima de 
Granollers obre de dilluns a diven-
dres de 7.30 a 15.15h. Oferim 
entrepans a 1 euro i cafès al matí 
i menú al migdia a un preu de 12 
euros amb la beguda a part. Tel. 93 
870 42 91.

La Cokessa Bio Restaurant vegà 
amb servei take away & delivery. 
Els nostres restaurants de Granollers 
i Santa Maria de Palautordera tenen 
tota la seva oferta gastronòmica al 
teu abast per al servei de recollida o 
a domicili. Consulta la nostra web 
per saber els nostres menús setma-
nals a lacookessabio.com o també 
pots veure el nostre Instagram @
lacookessabio. Cuina vegana / 
Origen km0 / Compromís bio / Ali-
mentació sana. Tel. 93 135 21 36.

Restaurant El Cuit continua al 
teu costat! Nou servei take away & 
delivery. El Cuit i La Magrana, dos 
restaurants al cor de Granollers, 
ja ofereixen el servei de menjar a 
domicili o per emportar. Amb un 
menú diari a 12 euros, un menú de 
nit i caps de setmana a 20 euros i 
un menú infantil a 8 euros. A més, 
disposes d’un gran assortiment de 
tapes variades. Gaudeix ja a casa 
d’una cuina de proximitat i de 
mercat! Mira el nostre Instagram 
i descobreix els nostres plats @
el_cuit o envia’ns un WhatsApp al 
607 85 48 64.
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La Magrana Continuem al teu 
costat! La Magrana, restaurant de 
Granollers, ja disposa de servei de 
take away & delivery per poder 
continuar gaudint d’un bon menjar 
casolà i de proximitat a casa o a 
l’oficina! Tenim menús de migdia a 
12 euros (dies laborables) | Caps de 
setmana i nits de 20 euros | Menú 
infantil a 8 euros | Un gran assorti-
ment de tapes variades. Mira el nos-
tre Instagram i descobreix els nos-
tres plats @lamagrana o envia’ns 
un Whatsapp al 607 85 48 64.

Ñam Ñam Granollers. Menjar 
per emportar. També t’ho portem 
a casa. Horari de comandes de 9 a 
12, recollida al local de 13 a 15h. 
Els set dies de la setmana. Joanot 
Martorell, 34. Telèfon 645 05 39 16. 

Restaurant Cuynes Menjar per 
emportar. Cuina tradicional cata-
lana. Treballem amb productes de 
proximitat i de temporada. Les 
nostres especialitats són: fricandó 
de vedella amb moixernons, arròs 
de pagès a la cassola, bunyols de 
bacallà, peus de porc farcits de 
bolets i mousse de foie, bacallà 
a la llauna, xai rostit de l’època 
medieval, platillo de callos, caneló 
de rostit. Fem menjar per emportar 
el cap de setmana. Per encarregar 
cal trucar abans per telèfon. Hora-
ri: dissabte i diumenge de 12.30h a 
16h. Tel. 93 861 30 37.

La Löla Take Away A La Löla 
seguim oferint tot el que fem 
per emportar. Packs d’esmorzar 
per 2,50 euros, cafès, entrepans, 
infusions, chai latte, frappes, sucs 
amb fruita natural. Menús com-
plets per dinar amb aigua i postres 
per 9,90 euros, pastissos casolans, 
creps, gofres, xocolata calenta... 
Tel. 93 119 03 98.

Ostrya Celler del Ferrer Cafete-
ria i entrepans per emportar, menú 
i carta. Comandes fins a les 12.00h. 
Recollides a Ostrya Celler del Fer-
rer. Horari provisional de 9.00h 
a 14.00h i de 18.00h a 21.00h de 
dimarts a dissabte; diumenge, de 
9.00h a 14.00h. La nostra web: 
www.ostryacellerdelferrer.com 
Instagram: @ostryaceller Menú i 
carta a www.lacarta.rest/ostrya-
cellerdelferrer Telèfons 93 625 39 
13 - 616 50 40 44.

Can Pibet Tot per emportar: esmor-
zars, entrepans, menú, plats únics, 
empanades argentines, sandvitxos 
de miga. Segueix-nos a Instagram 
@canpibet o al Facebook Can 

Pibet. Horari de dilluns a diven-
dres de 7.30h a 17.00h. Al costat de 
l’Escola Pia. Mira el que tenim de 
menú i les nostres ofertes i demana-
ho amb anticipació per Whatsapp o 
trucada al 658 16 33 35.

Cafè L’Estona Al Cafè L’Esto-
na continuem oberts i oferint els 
nostres productes per emportar! 
Fem entrepans, cafès, infusions. 
Tenim brioixeria dolça i salada, 
pa rústic, ofertes (safata de pastes 
i pastissos) per encàrrec! Truca’ns 
al 93 007 07 36. Entre tots i totes 
ens en sortirem!

El Mirallet Fem menjar per endur! 
Us oferim esmorzar, dinar i sopar 
per emportar de dimarts a dissabte. 
Podeu consultar la nostra carta i els 
horaris a Instagram, Facebook i a la 
nostra pàgina web. Truca’ns per fer 
la teva comanda al 93 870 05 47 o 
bé al 665 64 79 15.

Restaurant La Gresca Oferim 
dinar per emportar, menús, arrossos 
i racions. Ho podeu demanar per 
telèfon al 93 538 49 49 o per What-
sapp al 695 10 50 90.

Clàssic Cafè El teu cafè. El Clàs-
sic Cafè, a la plaça de la Corona, 
us esperem cada dia per prendre el 
millor cafè. Tel. 93 861 37 06.

Restaurant Gran Olla Menú per 
emportar tots els dies de la setmana 
per només 10 euros. Podeu fer la 
comanda trucant al 93 879 51 00 
i visitar el menús a l’Instagram @
restaurant_granolla.”

Take Away Granollers Pots fer 
la teva comanda de menjar per 
emportar al nostre web  www.
takeawaygranollers.com i  al 
telèfon 618 39 95 31.

R o c a  U m b e r t  B a r  C a f è s , 
r e f r e s c o s ,  p a s t i s s e r i a  i 
e n t r e p a n s  p e r  e m p o r t a r . 
M e n ú  d i a r i  i  m i g  m e n ú 
t a m b é  p e r  e m p o r t a r . 
Vine directament al nostre local 
a fer la comanda o a recollir-la 
al carrer Prat de la Riba, 77, dins 
el recinte de Roca Umbert. Fes 
la teva comanda al 93 154 69 58. 
Horari provisional de 9.00 a 15.00.

Lliçà d’Amunt

Kaia Lounge Tota la nostra carta 
i plats diari com ara galtes, gar-
rons, pop a la brasa per emportar. 
Truqueu-nos al 93 808 90 18 i us 
assessorarem sobre els nostres 
plats.

Lliçà de Vall

Bar Restaurant Nadal Gaudeix 
d’un bon àpat casolà a casa o on 
vulguis. Menús per emportar de 
dilluns a divendres. Per a més 
informació visiteu la nostra pàgi-
na d’Instagram @bar_rest_nadal. 
Tel. 93 843 90 46.

Ca la Cisca Menjar per emportar. 
Deixa que nosaltres cuinem per a 
tu. Entrepans, entrepans especials, 
taula d’embotits ibèrics, tapes, etc. 
Consulta el nostre Instagram @
calacisca. Per fer comandes tru-
queu al telèfon 615 22 55 01.

Llinars del Vallès

Restaurant El Cau Menús per 
endur de dilluns a divendres de 1 a 
15.30. Entrepans, croquetes casola-
nes.... Caps de setmana sopars per a 
grups (després de les restriccions de 
la Covid-19). Dijous paella, diven-
dres fideuà. Preu: 11 euros. Tel. 93 
841 16 71.

La Nit de Llinars Fem pizzes 
artesanals en forn de llenya. També 
tenim pasta fresca i creps. Obrim 
de dimecres a dilluns (només tan-
quem els dimarts). Podeu veure la 
nostra carta a www.lanitdellinars.
com i fer la vostra comanda al 
telèfon 93 841 07 06.

Hat Trick Cafè Obrim de dimarts a 
diumenge de 19.00h a 21.00h. Ofe-
rim entrepans calents i freds, ham-
burgueses, amanides, wraps i pos-
tres. Tenim carta vegana. Menjar 
per recollir a l’establiment. Troba-
ràs la carta a la nostra web hattrick-
cafellinars.com. Per a comandes: 
telèfon/WhatsApp: 676 63 33 77.

Mollet del Vallès

The Bishop, ara a domicili! 
Ara ens toca a nosaltres entrar a 
casa teva! The Bishop a Mollet, 
Martorelles, Sant Fost i la Llagos-
ta. Amanides, tapes, hamburgueses, 
entrepans, postres, begudes... ara 
també a domicili! Entra a www.
thebishopmollet.com i visita’ns 
a l’Instagram @thebishopmollet 
- Take away: 93 653 65 97 - A 
domicili: app ‘A Tu Mesa Delivery’ 
Seguim i seguirem cuinant per 
vosaltres!

Dtapas por Mollet on vulguis! 
Gaudeix de les nostres tapes casola-
nes tradicionals a casa o on vulguis. 
Servei d’entrega a domicili a Mollet 
del Vallès, la Llagosta, Sant Fost 
de Campsentelles i Martorelles, o 
recollida al local. De dimecres a 
diumenge. Telèfon: 93 156 06 07. 
Per a més informació, pots visitar 
la carta i els preus a: www.facebo-
ok.com/dtapaspormollet.

Restaurant, cafeteria, braseria i 
pizzeria Kenfir Obert de dilluns a 
dissabte. De 12 a 22h. Tot per venir 
a recollir. Tenim menús ben variats, 
entrepans, pizzes, broquetes, carn a 
la brasa i tot la resta de plats de car-
ta. Els esperem al carrer Joaquim 
Mir, 57 de Mollet del Vallès. Tel. 
93 570 85 93. Mòbil. 692 23 50 35.

Moncussí Botiga restaurant al cen-
tre de Mollet. Elaborem pizzes al 
forn de pedra a més de 400ºC, amb 
ingredients al vostre gust. Tam-
bé elaborem pasta fresca a l’ou de 

diferents tipus amb salses a esco-
llir. Fem gelats i pastissos artesans. 
Truqueu-nos i gaudiu dels nostres 
productes. Tel. 653 23 22 62.

Bar Picarol. Tenim pollastres a 
l’ast amb patates (diumenges per 
encàrrec), dissabtes i diumenges. 
També tenim pinxitos, chocos, 
aletes, capipota, braves... Tot per 
emportar. Recollida al bar. Tel. 
632 61 57 94.

Montornès del Vallès

La Grappa Restaurant Menú 
diari, tapes, burgers i torrades. 
Servei a domicili .  Econòmic. 
Telèfon 661 84 81 37.

Bar el Nou Too Rico fa men-
jar per emportar i porta menjar a 
domicili. De dijous a diumenge 
de 20.00 a 23.00. Tapes casola-
nes, entrepans i hamburgueses. A 
més, fem cosetes per als peques. 
Lili. Telèfon 698 20 39 42.

Tasta’m i Beu Restaurant Tota 
la carta per endur. Burgers, grans 
torrades, tapes casolanes, cargols, 
braons, peus de porc, paelles de 
marisc, fideuàs. De dijous a diu-
menge de 12.00h a 16.00h i de 
20.00h a 23.00h. Recollida al local 
i servei a domicili. Tel. 608 77 78 
86 / 93 568 64 32. Visita’ns a Face-
book i Instagram.

Parets del Vallès

Frankfurt Innsbruck per endur. 
Si vols un entrepà i unes tapes per 
sopar, truca’ns i t’ho prepararem 
perquè t’ho emportis a casa! Tel. 93 
573 04 45.

Restaurant La Pagesa La nostra 
cuina tradicional catalana. Ser-
vei per emportar o a domicili. De 
dilluns a divendres de 5.30 a 17 
hores. Dissabtes de 7 a 15 hores. 
Fes la teva comanda a través del 
telèfon o del Whatsapp al número 
616 65 56 70.

Restaurant Llevantpark Pas-
sa a recollir la teva comanda. De 
dilluns a divendres de 5 a 17h, 
dissabte de 7 a 17h i divendres i 
dissabte de 19 a 23h. Entrepans i 
entrepans especials, tapes, amani-
des, menús. Tot amb productes de 
qualitat. Agraïm la vostra visita. 
Telèfon 93 562 01 37. 

Can Parera Menjar per emportar a 
Parets del Vallès. Tel. 93 562 12 61.

Quibus Parets. Per emportar i 
a domicili. És moment de donar 
suport al comerç local. És moment 
d’assaborir Quibus a casa. Oferta 
d’esmorzars, menú diari, tapes i 
tot tipus d’entrepans. Especialitat 
en frankfurt i les millors braves. 
Visita quibus.negocio.site o tro-
ba’ns al Facebook i Instagram @
quibusrestaurante. Comandes 
i més informació per telèfon o 
WhatsApp al 698 20 3942 | 722 
76 42 30 | 93 562 53 84. Gràcies i 
molta força!

La Roca del Vallès

La República de Santa Agnès 
Continuem treballant per a tu! 
Obrim cada dia de 08.00 a 16.00. 
Dimarts tancat. Paelles, arrossos i 
fideuades per encàrrec. Menús dia-
ris i de cap de setmana. Guisats. 
Entrepans. Esmorzars de forquilla. 

Carns a la brasa. Pollastres a la lle-
nya (dissabte i diumenge). Servei 
de cafeteria. I molt més per empor-
tar! Tot elaborat amb productes de 
la terra i de proximitat (km 0). Fem 
cuina catalana i casolana. Fes una 
ullada al nostre Facebook, Insta-
gram @la_republica_staagnes i 
a la nostra pàgina web larepubli-
castaagnes.wixsite.com/misitio o 
envia’ns un WhatsApp al 621 24 37 
20 per estar informat de tot el que 
fem.Preus populars.

Restaurant Les Llums Ofereix 
el servei de menjar per emportar 
els caps de setmana. Gaudeix ja a 
casa d’una cuina de proximitat i 
de mercat! Cuinem per a tu! Mira 
el nostre Instagram i descobreix els 
nostres plats a @restaurant_les_
llums o envia’ns un Whatsapp al 
699 28 95 58, i et tindrem informat 
de la carta i els horaris.

La Pizzeria de la Roca Pizzes, 
pasta, amanides, postres casolanes. 
Domicili i recollida al restaurant. 
Santa Agnès, la Torreta, Granollers, 
Vilanova, la Roca, Òrrius. Consul-
teu la carta: www.lapizzeriadela-
roca.es Tel. 93 842 44 31.

Can Cassoles Migdies entre setma-
na, menús i paelles per emportar. 
Els cap de setmana, carta i paelles. 
Comandes al 93 125 52 88 o al 
648 63 96 50. També t’ho portem 
a casa.

Frankfurt Dover Serveis a domi-
cili o recollida al local. De dimarts 
a diumenge, de 18.00h a 23.00h. 
Per telèfon al 93 842 46 24 o al 
636 84 38 19, també Whatsapp. 
També podeu consultar la nostra 
web <doverlaroca.com> Serveis 
a domicili només a la Roca del 
Vallès.

Melara Restaurant Cuina caso-
lana per emportar a casa amb pro-
ductes de proximitat. Continuem 
treballant per donar el millor servei 
als nostres clients. Sempre amb la 
millor professionalitat i el millor 
servei. Entrepans, begudes, cafès. 
Menú del dia de dilluns a divendres 
de 6 del mati a 4 de la tarda. Insta-
gram: @melara408 No ho dubtis i 
mira el nostre menú. Contacta amb 
nosaltres al 93 860 63 98.

Restaurant La Confiança Res-
taurant de menjar bolivià, mexicà i 
mediterrani. Especialistes en tacos, 
empanadillas i pollastre a la broas-
ter. Accedeix la nostra carta al web: 
<laconfiançabarrestaurant.com> 
Telèfon 93 842 04 63.

St. Antoni de Vilamajor

Restaurant L’Oficina Fins a nou 
avís, només servei de take away o 
delivery. T’oferim dues opcions: 
menjar japonès o carta mediterrà-
nia. Contacta amb nosaltres al 649 
27 02 06 o visita el nostre Insta-
gram @oficinavilamajor. Repartim 
a tota la comarca.

Fonda Llobera Cuina tradicional. 
Cafès, entrepans i pastes. Paelles 
i fideuàs. Canelons, escudella 
barrejada, vedella amb bolets... I 
una variació de plats cuinats on 
podràs escollir el menú al teu gust 
o bé racions. De dijous a diumen-
ge de 10.00h a 15.00h. Truca al 
93 845 16 23.

El Tiberi Restaurant Continu-
em oberts de dijous a diumenge! 
take away i delivery! Segueix-
nos per Instagram @eltiberi on 
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trobareu la carta i tot l’assorti-
ment d’arrossos i promocions! I 
menús de temporada! Podeu fer 
les comandes al 626 20 17 29. 
Us hi esperem!

Sant Celoni

Ca l’Oliveras, la cuina de sempre. 
Restaurant i rostisseria. Oferim 
menjars per emportar de dimarts 
a diumenge. També menú diari de 
dimarts a divendres. Sopars per 
encàrrec abans de les 18h. Carrer 
Anselm Clavé, 1, Sant Celoni. 
Telèfons de contacte: 93 867 52 70 
- 649 69 98 87.

L’Avern, a casa A Sant Celoni. 
Telèfons 93 178 93 55 / 606 72 23 
80.

Antic pizzeria. Pizzes cuites amb 
forn de llenya. Servei a domicili i 
recollida al local. De dimecres a 
diumenge de 19.00 a 23.30. Telèfon 
93 146 48 89.

L’Avern. La Taverna de La 
Clau L’Avern és una cooperativa-
restaurant que gestiona l’espai 
del bar del local de La Clau, a 
Sant Celoni, un punt de trobada 
per a moltes entitats del poble, 
que aposta  per  productes  de 
proximitat i saludables que des 
de la seva cuina els transforma en 
plats creatius. Oferim: menús de 
dimarts a diumenge a 13 euros. 
Carta per a les nits de divendres i 
dissabte. Telèfons 93 178 93 55 / 
606 72 23 80.

Restaurant La Masia Menjar per 
emportar els 7 dies de la setmana. 
Menú laborable. Carta amb varietat 

de productes, peixos de costa, 
clàssics guisats i rostits de carn, 
varietat de canelons, carns a la 
brasa. I als matins: entrepans, tapes, 
croquetes... Cafès. Telèfons 93 867 
44 53 / 661 22 65 40.

El cafè del “Pollito” Rostisseria 
i  c a f e t e r i a  a m b  m e n j a r  p e r 
empor ta r.  Pol las t res  a  l ’as t . 
Telèfon 654 78 42 86.

Sant Feliu de Codines

Tres Tombs Menjar per emportar. 
De dijous a diumenge migdia i nit. 
Carta i menú. Promocions penjades 
a l’Instagram: @tres_tombs. Telè-
fon 93 866 38 83.

St. Fost de Campsentelles

Bar Restaurant Tres Copas Al 
carrer Barcelona, 136 de Sant 
Fost de Campsentelles, tenim 
cafès, brioixeria, entrepans, tapes, 
arrossos, menú diari... Servei de 
recollida en el local i a domicili. 
De dilluns a divendres de 4.45 a 
16.00. Dissabtes de 5.45 a 15.00. 
Telèfons 93 579 00 76 / 616 58 21 
08 Segueix-nos a l’Instagram: @
bar_3copas i al Facebook: Bar-
Rte Tres Copas.

Xurreria Pere, al Camp de futbol. 
Dissabtes i diumenges, menjar per 
emportar. Telèfon 607 25 68 55.

Campus Bar, a l’avinguda Mauri, 
s/n. Dijous, divendres i dissabte, 
de 18.00h a 23.00h, menjar per 
emportar. Telèfon 93 599 14 70 i 
Whatsapp 681 66 51 45.

Bar Joan, al carrer Barcelona, 76 
De dilluns a divendres de 7.00h 
a 18.00h, menjar per emportar. 
Telèfon 93 145 96 96.

Cafeteria el Xaragall, a la plaça 
de la Vila 2. De dilluns a divendres, 
de 7.00h a 12.00h. Telèfon 644 44 
36 08.

La Cúpula Bar, a l’avinguda Prat 
de la Riba, 4. De dimarts a dijous 
de 20.00h a 23.00h, recollida al 
bar. De divendres a diumenge de 
20.00h a 23.00h, recollida i entrega 
a domicili. Telèfon 93 570 92 83.

El Celler de Can Torrens, a la 
plaça de les Glòries Catalanes, 3. 
Divendres, dissabte i diumenge 
recollida i entrega a domicili. 
Telèfon 93 570 76 66.

El Fornet, a l’avinguda Sant Jeroni, 
13-15. Per emportar: de dilluns 
a divendres de 5.00h a 18.00h i 
dissabte i diumenge de 7.00h a 
14.00h. Telèfon 606 90 38 49.

Bar restaurant El Familiar, a 
l’avinguda Sant Jeroni, 3. Menjar 
per emportar de dilluns a divendres 
de 8.00h a 16.00h. Telèfon 93 573 
43 66.

Pizzeria Can Maru, a la carrete-
ra de Barcelona, 94. De dijous a 
diumenge de 19.00h a 23.00h per 
emportar i entrega a domicili. Telè-
fons 93 544 51 40 / 696 24 70 87.

Cafeteria Angela’s, a l’avinguda 
Sant  Jeroni ,  4.  De di l luns a 
divendres de 6.00h a 18.00h; 
dissabte i diumenge de 8.00h a 
14.00h. Menjar per emportar. 
Telèfon 93 573 44 55. 

Restaurant Ca l’Agustí, al carrer 
Joaquim Blume, 21. Dies feiners 
menú del dia a 10 euros. També 
carta, paelles i fideuà. Esmorzars i 
entrepans. Caps de setmana, menú 
especial de 18 euros. Telèfon 93 
709 86 01.

R e s t a u r a n t  C a t a l u n y a ,  a 
l’avinguda Catalunya, 13. Per 
emportar de dilluns a diumenge 
de 7.00h a 16.00h. Telèfon 680 
66 03 36.

Bar de Paso 2, a l’avinguda Sant 
Jeroni 14-16. Menjar per emportar 
de divendres a diumenge de 7.00h a 
11.00h. Telèfon 93 593 28 25.

La Rostisseria de Sant Fost, a 
la carretera de Badalona, 253. 
Menjar per emportar de dijous 
a diumenge de 9.00h a 15.00h. 
Telèfon 93 570 88 41.

Sta. Eulàlia de Ronçana

Restaurant La Mama a Casa 
Arrossos, pasta, pizzes i més. 
Take away. Servei de carta i menú 
diari (feiners). Horari de dimarts 
a diumenge de 13.00h a 15.30h. 
Possibilitat de portar a casa en 
comandes abans de les 12.00h. 
Telèfon 93 844 64 06.

Sta. M. de Palautordera

Turó de l’Home Menjar per endur. 
Mentre durin les actuals mesures de 
contenció de la Covid-19, us oferim 
plats del dia i carta per emportar-
vos a casa. Telèfon 93 848 00 27.

Bar Ke  Fem? Tapes ,  p l a t s 
combina t s ,  r ac ions ,  p inxos , 

entrepans, amanides... Divendres, 
dissabte i diumenge a partir de les 
18h. Reserva prèvia i Whatsapp 
al 646 03 08 25 i 636 29 63 06. 
Recoll ida al  mateix local  @
barkefem

Vallgorguina

Bar Restaurant Vallgorguina 
Oferim menjars per emportar 
de dilluns a diumenge. També 
menú diari, entrepans, pizzes, 
cafès .  Carrer  Esglés ia ,  13  a 
Vallgorguina. Telèfon 93 867 90 
90 - 607 06 87 28.

Vallromanes

Mont Bell Restaurant Menjar per 
emportar de dimarts a diumenge. 
Hem preparat menjar per emportar 
perquè el gaudiu a casa. Que 
vagi de gust! Ens veiem aviat! 
Comandes per Whatsapp 608 74 23 
06. Telèfon 93 572 81 00.

Take away Restaurant La Nogue-
ra Al Restaurant La Noguera de 
Vallromanes fem servei de recolli-
da al restaurant i servei a domicili, 
de dimarts a diumenge. Consulteu 
els nostres plats a Instagram o al 
Facebook o demaneu informació al 
telèfon 93 572 90 00 o per What-
sapp al 622 77 67 86.

S a n t  M i q u e l  M e n j a r  p e r 
emportar de dimarts a diumenge. 
M é s  i n f o r m a c i ó  a :  w w w.
stmiquel.cat Telèfons 93 572 90 
29 - 615 17 66 29.

Menjar per emportar 
als restaurants
de la comarca

sempre al teu costat
Consulteu les cartes/menús a

classificats.el9nou.cat

PUBLICITAT

Residència assistida
Centre de dia

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

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

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

Centre col·laborador de la
Generalitat de Catalunya

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

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

gUIA serveIs

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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Parets del Vallès

Can Rajoler. “El art 
oprimido es femenino”, per 
Mela Putosuda. Del 18 de 
novembre al 8 de desembre.

Sant Antoni de Vilamajor

Biblioteca SA. “Dona 
Activ-Art- El que ens 
mou i remou”. Col·lectiva 
d’artistes. Comissariada per 
Dolo Navas. Fins al 23 de 
desembre.

Sant Celoni

Rectoria Vella. “Arts 
plàstiques a Sant Celoni, 
ara”. Exposició col·lectiva del 
cens d’artistes. Fins al 17 de 
gener de 2021.

St. Esteve de Palautordera

Escoles Velles. “A 2 metres”. 
Col·lectiva a cura de Susana 
Gutiérrez. Fins al 22 de 
novembre.

 Sant Pere de Vilamajor

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

“40 anys d’educació 
ambiental i conservació al 
Parc Natural i Reserva de 
la Biosfera del Montseny 
(1978-2018)”, comissariada 
per la Societat Catalana 
d’Educació Ambiental i 
realitzada per les diputacions 
de Barcelona i Girona i el 
Zoo. Fins al 13 de desembre.

Centre d’Art La Rectoria. 
“Matèria interior”, de 
l’artista Francesca Poza.

29 de novembre. 

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

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

“Viatge a l’invisible”. Fins al 
29 de novembre. 

Casino. “Artissimo. Película 
de citas”, de Carlos Pazos. 
Fins al 21 de novembre.

Roca Umbert Fàbrica de 
les Arts. “Las muertes chi-
quitas”, de Mireia Sallarés, 
Espai d’Arts. 

Espai Gralla. Llibreria La 
Gralla. Premi de Pintura 
Paco Merino. 

Vestíbul de l’Ajuntament. 
“Les festes i els balls 
d’abans”, fotografies 
històriques de l’Arxiu 

Municipal de Granollers. 
Fins al 27 de novembre.

Llinars del Vallès

Espai d’Arts. “El silenci pres-
sentit”, de Glòria Izquierdo. 
A partir d’aquest diumenge. 
Fins al 22 de novembre.

Mollet del Vallès

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

“El Modernisme i les flors”. 
Fins al 24 de gener.

Al Racó de l’Artista: 
“Fragments de natura”, 
d’Aina Desumvila. Fins al 31 
de gener.

Centre Cultural La 
Marineta. “Desvetllament 
dels somnis, desconfinament 
de l’expressió”. 
Del’Associació d’Artistes 
Crea, i Tatiana Sivila. Fins al 
30 de desembre.

L’Ametlla del Vallès

Biblioteca Josep Badia. 
“Súper woman, súper 
inventors”, de Sandra Uve. 
Fins al 21 de novembre.

Caldes de Montbui

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

“Caldes desapareguda”. 
Fotografies dels segles XIX i 
XX. Fins al 10 de gener.

Casino. Espai d’Art. “25 anys 
de catifes de flors a Caldes”. 
Acció Cívica Calderina. 

Cardedeu

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

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

“Cardedeu desaparegut”. 
Fins al 10 de desembre.

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

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

Exposició de Marisa 
Fernández i Begoña Llobet 
(pintura, gravat i dibuix). 
Fins al dia 27 de novembre.

Les Franqueses del Vallès

Artemisia. “Sempre pot 
passar de tot”, pintures de 
David Ribas. Fins al 2 de 
gener de 2021.

La Garriga

El Nou Trull. Exposició 
fotogràfica “Wild portraits”, 
de Joan  Edo. Organitza La 
Filanda-espai de creació. Fins 
al 4 de desembre.

Granja cafeteria La Mila. 
“Junts per sempre”, pintura 
acrílic i tinta xina de 
Xavier Coll. Fins a finals de 
novembre.

Granollers

Museu de Granollers. 
“Afinitats. Sobre les 
col·leccions del Museu 
de Granollers”. Exposició 
permanent.

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

“Objectes personals. Efraïm 
Rodríguez”, escultures. Fins 
al 10 de gener.

“Sense intimitat”. 
Comissariada per Andrés 
Hispano i Fèlix Pérez-Hita. 
Festival Panoràmic. Fins al 

EXPOSICIONS 

SANT CELONI 
RECTORIA VELLA 
“Arts plàstiques  
a Sant Celoni, ara”.  
Fins al 17 de gener.

1.- Els dibuixos s’han de presentar en folis o cartolines mida 
A-4, en format HORITZONTAL. Cada dibuix ha de portar 
el nom i cognoms del nen/a, edat i població. També el nom 
de l’escola i el telèfon.

2.- La temàtica és: “EL MEU SOMNI”. La tècnica és lliure i 
també el material a utilitzar: retoladors, colors, aquarel·les...

3.- Cada mes, de novembre a maig, s’escolliran dos dibuixos 
com a finalistes, que es publicaran a les pàgines d’EL 9 
+PETIT. Tots els dibuixos finalistes participaran, a principis 
de juny, a la gran final, on un jurat especialitzat escollirà el 
dibuix guanyador. Hi haurà un premi individual per a 
l’alumne, quatre entrades per anar al Parc d’Atraccions 
Tibidabo i una subscripció a EL 9 NOU i un lot de llibres per 
a l’escola.

4.- Els dibuixos cal fer-los arribar, cada mes, a la redacció 
d’EL 9 NOU (c. Girona, 34, 1r pis, Granollers), en horari 
d’oficina

5.- Només podran participar en el concurs les escoles de les 
comarques del Vallès Oriental.

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

 També el podeu enviar per correu electrònic a
recepcio@vic.el9nou.com
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Amb el suport deCoproducció de

Descobrint el capital de terra endins

Visitem el Bages,
on entre les mines de sal i 
Montserrat s’hi dibuixa un
atractiu espai per als esports
a l’aire lliure. Entre aquestes 
serralades hi viu una comarca 
que ha recuperat la seva relació 
ancestral amb la vinya i que és 
bressol dels millors cuiners
del país i d’artistes de disciplines
molt diverses.

divendres, 27 de novembredissabte, 28 de novembre
21.00h

redifusió
diumenge, 29 de novembre
23.00
dilluns, 30 de novembre
17.30

Divendres, 20 de novembre de 2020 45

Picasso, 10.00. Representació 
de l’espectacle Hai, la pesca-
dora de somnis, de la compa-
nyia Giramàgic. Plaça Pau 
Picasso, 12.00.

Sant Celoni. Hora del Conte: 
L’illa d’en Lluís. Organitza 
Biblioteca L’Escorxador. 
Activitat virtual. 11.30.

Sant Fost de Campsentelles. 
Bibliolab: Makecode Arkade. 
Activitat virtual. De 10.00 a 
12.00.

Diumenge 22

Les Franqueses del Vallès. 
Circulació de trens tripulats. 
Circuit Ferroviari de Cal 
Gavatx. De les 11.00 a les 
13.00.

Granollers. Taller famili-
ar al voltant del concepte 
de col·lapse. Per a famílies 
amb infants de 6 a 10 anys. 
Organitza Roca Umbert. 
Activitat en línia, 11.00.

Montornès del Vallès. Taula 
rodona de cooperatives de 
missatgeria de proximitat, 
en una sessió conduïda per 
Beatriz Talegón, directora 
d’opinió a Diario 16 i ter-
tuliana. Dins la 3a Fira de 
l’Economia Social i Solidària. 
Plataforma Zoom i canal You 
Tube de l’Ajuntament de 
Montornès. 12.00.

AGENDA 

L’Ametlla del Vallès. 
“L’Ametlla, terra de còmic”, 
en format virtual. Què saps de 
manga?, 17.00. Taller Escriu 
el teu nom en japonès (Part 
I), 17.45. Manga Anime a 
Catalunya, taula rodona amb 
professionals dels sector, 
18.30.

Les Franqueses del Vallès. 
Presentació del llibre En nom 
de les germanes, de Carme 
Ballús. Ateneu Popular La 
Tintorera. 19.00.

Granollers. Ficció 1518.Club 
autogestionat per joves de 15 
a 18 anys, amb l’acompanya-
ment de Glòria Gorchs, bibli-
otecària. Organitza Biblioteca 
Roca Umbert. En línia. 18.30.

Montornès del Vallès.  
Festa del Dia Universal dels 
Drets dels Infants (DUDI). 
Batucada, jocs de carrer. Plaça 
del poble, 17.00.

Espai de Debat Educatiu 
(EDE). Tema: coeducació. 
18.00.

La Roca del Vallès. 
Vermunólogos. Dins el cicle 
La Minúscula. En línia. 21.00.

Sant Antoni de Vilamajor. 
Viatgem pel món amb la músi-
ca, a càrrec de la musicotera-
peuta Aina Camp. Per a famí-
lies amb infants a partir de 4 
anys. Al canal You Tube de la 
biblioteca de Sant Antoni. De 
les 18.00 a les 18.45.

Sant Celoni. Xerrada i cine-
ma en línia. “Història i cris-
petes: feixismes 1920-2020”. 
Organitza Biblioteca l’Escor-
xador. En línia. 18.00.

Dissabte 21

Caldes de Montbui. 
Concentració solidària amb 
el poble sahrauí. Organitza 
Caldes Solidària. Plaça 1 
d’Octubre, 12.30.

Les Franqueses del Vallès. 
Ballada del taller de sarda-
nes. Organitza Sardanistes 
Franquesins. Obligatòria la 
mascareta durant tot l’acte. 
Plaça Can Font. 11.30.

Performance Dinar veu... i 
fer un pas, a càrrec de Les 
Mireies. Dins els actes del 
25N. Als mercats de Corró 
d’Avall i Bellavista.

Vermutejant, Com ha de ser 
el carril bici a les Franqueses. 
Ateneu Popular La Tintorera. 
12.00.

La Garriga. Col·loqui tele-
màtic sobre Las muertes 
chiquitas, amb Mireia 
Sallarès. Acte del 25 N. Dia 
Internacional contra la 
Violència Masclista. Cal ins-
cripció prèvia. 18.00.

Granollers. Mercat setmanal 
amb pagesos i productors eco-
lògics i del territori. Plaça de 
la Corona. De 09.00 a 13.30. 

Club de lectura Cremem els 
clàssics: Los combatientes, de 
Cristina Morales. Organitzat 
Biblioteca Roca Umbert. En 
línia. 10.00.

Visita comentada a l’exposi-
ció “Las muertes chiquitas”, 
de Mireia Sallarés, que es 
troba a l’Espai d’Arts de Roca 
Umbert. Dins el festival 
Panoràmic. En línia. 12.00.

Laboratori de lletres i imat-
ges. Taller familiar: La bam-
bina di vetro. Càpsula digital. 
Organitza Biblioteca Roca 
Umbert. 17.30.

Presentació del llibre 
Tornarem a vèncer, d’Oriol 
Junqueras i Marta Rovira. 
Amb Núria Maynou i Chakir 
El Homrani. Acte telemàtic. 
20.15.

Montornès del Vallès. Festa 
del Dia Universal dels Drets 
dels Infants (DUDI). Jocs 
de L’Animalada. Plaça Pau 

GRANOLLERS 
ViSitA en LíniA  
A L’expoSiCió “LAS 
MueRteS ChiquitAS”.  
Dissabte 21, 12.00.
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Fa 30 anys 
23/11/1990

“Volen  
acabar amb  
la prostitució a 
la carretera que 
va a Sabadell”

“La investigació 
del frau de la carn 
intranquil·litza  
els distribuïdors”

Fa 20 anys 
24/11/2000

“Zara i Cortefiel 
obren noves 
botigues al mig 
de Granollers”

“Eibisí fa  
un macrocomplex 
nocturn  
a Montornès”

Fa 10 anys 
19/11/2010

“Matança il·legal 
de 200 bens  
en una celebració 
de la festa del xai 
a Llinars”

“Mor a 80 anys 
el missioner Jordi 
Mas, de la Garriga”

Fa 5 anys
20/11/2015

“Tres granges de 
vaques tanquen 
perquè Danone 
no els renova  
el contracte”

“La PAH reclama 
l’aplicació de la llei 
d’emergència social 
en manifestació  
a Granollers”

L’hemeroteca

Farmàcies de guàrdia

L’Ametlla del Vallès
✚ DOLORS VALLS 
Centre Comercial 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; dis-
sabte, 9 a 21h; diumenge  
i festius, de 9 a 13.30h.

Cardedeu
✚ AUQUÉ 
 C. Sant Antoni, 11.  
Tel. 93 846 10 71 | dia 20. 
✚ LLONGUERAS 
Carretera de Dosrius, 90. 
Tel. 93 871 24 85 | dies 21 i 22.

Les Franqueses del Vallès
✚ SAGALÉS  
Pl. Espanya, 11. Tel. 93 849 
35 92 | laborables, de 9 a 21h; 
dissabte, de 9 a 14h.

La Garriga
✚ SUÑOL 
C. Centre, 10.  
Tel. 93 871 46 86 | dies 20 a 23.

Granollers
✚ ARIMANY 
Pl. Maluquer i Salvador, 11 
Tel. 93 879 40 29 | laborables,  
de 8 a 21h; dissabte, de 9 a 21h. 
✚ BELLAVISTA 
Av. Francesc Macià, 56. Tel. 93 
870 15 35 | laborables, de 8.30 a 
20.30h; dissabte, de 9 a 13.30h.  
✚ 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 20 a 22.

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
✚ SATORRES 
Av. Llibertat, 36-38.  
Tel. 93 593 31 11 | dia 20. 
✚ TUGAS 
Pl. Catalunya, 1.  
Tel. 93 570 34 28 | dia 21. 

✚ VILASECA 
Av. Jaume I, 87.  
Tel. 93 579 71 71 | dia 22.

Montmeló
✚ COLL CASULLERAS 
C. Diputació, 17.  
Tel. 93 568 17 18 | dies 20 a 22.

Montornès del Vallès 
✚ VALLEDEPAZ (LA BÒBILA) 
C. Major, 55.  
Tel. 93 568 83 30 | dia 20. 
✚ MORENO 
Av. Onze de Setembre, 38  
Tel. 93 544 41 80 | dia 21. 
✚ PARDOS 
C. Palau d’Ametlla, 17.  
Tel. 93 572 08 14 | dia 22.

Parets del Vallès
✚ FARMÀCIA DEL POBLE 
C. Raval, 26. Tel. 93 573 75 12  
| cada dia, de 9 a 22h. 
✚ ISERN 
Av. Catalunya, 84. Tel. 93 562 
19 18 | cada dia de 9 a 21h.

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 
✚ GONZáLEZ 
C. Major, 125.  
Tel. 93 633 94 02 | dia 20. 
✚ DURAN-BEL 
C. Esteve Cardelús, 11.  
Tel. 93 867 60 40 | dies 21 i 22.

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

José Pelejero Cabruja, 94 anys. Granollers. 08-11 

Rafael Pascual Galve, 67 anys. Canovelles. 09-11 

Josefina Palau Serra, 65 anys. Granollers. 09-11 

Jaume Gutinell Maynou, 78 anys. Granollers. 09-11 

Dionisia Mendoza Sánchez, 78 anys. Sta. M. de Palautordera. 09-11 

Francesc Domingo Cárceles, 73 anys. L’Ametlla del Vallès. 10-11 

Carme Basora Carbonell, 93 anys. Cardedeu. 10-11 

Joan Girbau Vergés, 82 anys. Lliçà de Munt. 10-11 

Antonia Urrea Fuentes, 87 anys. Martorelles. 10-11 

Manuela Galindo López, 89 anys. Mollet del Vallès. 10-11 

Teresa Camp Roger, 93 anys. Bigues. 11-11 

Beni Páez Pereiras, 84 anys. Cardedeu. 11-11 

José Borja Martínez, 71 anys. Granollers. 11-11 

Carmen Ruiz de Arcos, 91 anys. Granollers. 11-11 

Sebastián Uceda Martínez, 91 anys. Mollet del Vallès. 11-11 

Ana Fernández Muñoz, 80 anys. Sant Celoni. 11-11 

Jordi Verdiell Saluda, 71 anys. La Batllòria. 12-11 

Antonio Rodero Muñoz, 69 anys. Cànoves i Samalús. 12-11 

Patrocini Bachs Grau, 92 anys. Granollers. 12-11 

María Jesús Veloso Romero, 96 anys. Granollers. 12-11 

Vicente Navarro Villacampa, 82 anys. Lliçà d’Amunt. 12-11 

Lluís Giró Roca, 75 anys. Sant Celoni. 12-11 

Xavier Quer Monar, 70 anys. Granollers. 13-11 

Joana Barnosell Batlle, 74 anys. Granollers. 13-11 

Teresa Gendra Capella, 94 anys. Granollers. 13-11 

Ramona Llop Isern, 65 anys. Sta. M. de Palautordera. 13-11 

María Muñoz Gutiérrez, 91 anys. Canovelles. 14-11 

Rosa Duque García, 84 anys. Cardedeu. 14-11 

Remedios Herrerías Gea, 87 anys. Les Franqueses del V. 14-11 

Liria López Escayol, 76 anys. Mollet del Vallès. 14-11 

Miguel Lajarín Asensio, 77 anys. Mollet del Vallès. 14-11 

Carmen Sánchez Cárdenas, 68 anys. Sta. Eulàlia de R. 14-11 

Wenceslao Remedios Hernández, 83 anys. Granollers. 15-11 

Teresa Beloqui Goya, 84 anys. Granollers. 15-11 

Camila Rovira Porta, 96 anys. Granollers. 15-11 

Trinidad González Pascual, 83 anys. Les Franqueses del V. 16-11 

María del Pilar Castellanos Cuesta, 85 anys. Granollers. 16-11 

Antonio Serrano Remacha, 92 anys. Granollers. 16-11 

Julián Sánchez Carreño, 82 anys. Mollet del Vallès. 16-11 

Virginia Lafuente Espinosa, 86 anys. Mollet del Vallès. 16-11 

Víctor Rivero García, 47 anys. Canovelles. 17-11

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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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.

A causa de la Covid-19, les activitats que s’ofereixen
es poden veure alterades o anul·lades.
Si això passa, ens posarem en contacte
amb els guanyadors per comunicar-ho.

Disculpeu les molèsties.

Oferta
subscriptors

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

Serveis

pàrquings a granollers
auDiTori C. Ponent, 41 

esColapi blau Av. Sant Esteve s/n 

Corona C. Sant Josep de Calassanç. 19

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

4

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

Oferta
subscriptors

2x1 presentant el carnet del 
subscriptor

Oci

C/ Cabrerès, 2 - Pol. Ind. Malloles - VIC - Tel. 93 886 60 36
info@circuitosona.com  -  www.circuitosona.com

Imprescindible reserva prèvia, 
indicant oferta 2x1
Límit d’aforament.

Consulteu mesures Covid-19

Oferta
subscriptors

Participeu en el sorteig. Entreu a: www.el9nou.cat
Sorteig: 24-11-20

Sorteig

Guanyadora: Núria Vila,
de Granollers

Guanyadors del sorteig del mes d’octubre

Guanyadora: Montserrat Viaplana,
de Montmeló

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

Participeu en el sorteig de lots de llibres.
Entreu a: www.el9nou.cat. Sorteig: 24-11-20

Oci

Durant el confinament 
aprofita per llegir

t’ho posa fàcil
Sortegem lotS De llibreS

Deixa volar la 
teva imaginació 
amb la lectura
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Lila
Diversos ajuntaments 
de la comarca llueixen 
aquests dies les façanes 
il·luminades de lila, amb 
motiu del Dia Interna-
cional de l’Eliminació 
de la Violència envers 
les Dones, que s’escau 
dimecres vinent, 25 de 
novembre. Aquest que 
veuen a la imatge és el 
de l’Ametlla, que roman-
drà així fins dimecres 
com a recordatori d’una 
reivindicació que, trista-
ment, encara s’ha de fer. 
Esperem que no sigui per 
gaires anys més.

VISIÓ PERIFÈRICA

CROMOS

Dijous
Allà on mirem, veiem coses que ara 
estan alterades per la pandèmia. Es 
nota pertot. Per exemple, la C-17, que 
habitualment s’omplia els divendres, 
ara, amb els confinaments munici-
pals els caps de setmana, s’omple els 
dijous. De fet, tant és un dia que un 
altre: l’espera emprenya igual.

Periodista
El diari Ara anunciava a Twitter una 
nova edició del taller d’escriptura 
amb Empar Moliner, de Santa Eulà-
lia, a qui presentaven com a narrado-
ra, periodista i col·laboradora a dife-
rents mitjans. La mateixa Moliner, 
en una piulada de resposta, aclaria: 
“Companys, periodista no, eh?”

Triple errada
De tant en tant es detecten errades a 
la cartelleria pública, però no passa 
gaire que n’hi hagi tres al mateix rètol. 
En aquest de Caldes hi diu Huguet on 
hauria de dir Hugué, Fontcoberta en 
aquest cas s’escriu amb u, i la Llana, 
com veuen, té la doble ela majúscula. 
Es veu que ja ho han fet canviar.

Doncs això, 
que ballar 
és “soltar-ho 
tot, lo bo i lo 
roí. Tot pac a 
fora”. M’ho 
va dir la Sol 
Picó. Balle-

rina. Alacantina, d’Alcoi. 
Donassa. Artistassa. Un deu. 
Als escenaris. I a peu de 
carrer. Una dona que durant 
el confinament va vehicular 
el seu coneixement de la 
dansa per fer moure la gent 
gran amb estris quotidians 
de casa. Una dona que, tam-

bé durant el confinament, 
va denunciar la necessitat 
de sortir i poder entrenar 
d’esportistes i dansaires al 
crit de “¡ya no puedo más!”, 
de Camilo Sesto. Tinc ganes 
d’anar a veure el seu nou 
muntatge, Malditas Plumas. 
Pendent d’estrena. La pan-
dèmia dels pebrots. La cul-
tura que pringa. I el mantra 
estúpid: “La cultura és segu-
ra.” Estúpid per evident: la 
cultura és segura. 

Els mantres estúpids ens 
acompanyen. I hem passat 
de l’estúpid: “Si vols, pots”, 

al nou mantra actual, tam-
bé estúpid, que diu que el 
gran valor humà és: “Quan 

caus, tornar-te a aixecar”. 
L’estupidesa del “si vols, 
pots” rau en el simple fet 
que massa sovint volem i no 
podem. I la del caure i tor-
nar-se a aixecar, en la simple 
evidència que no hi ha una 
altra opció. A mi el discurs 
de l’autoajuda barata no em 
ressona. El que em ressona 
és la frase de la Sol. Sovint. 
Molt sovint. Perquè hi ha 
tantes i tantes coses que 
hem de “soltar pac a fora”. 
Però tantes. I més ara, quan 
la realitat fa que les emo-
cions s’acumulin. Al cap, 

però sobretot, a l’estómac. 
Sense ordre. Sense pausa. A 
voltes, sobredimensionades. 
Però sovint, reals. I, sempre, 
impertinents. Honestes. 
Desbocades. Exagerades. 
Necessàries. Sagnants. I 
implacables.

Tinc clar que tot el que 
està passant ens ho hem de 
deixar sentir. Capar les emo-
cions és deixar que repo-
sin al pou de l’ànima. Un 
error. Però aquest batibull 
emocional a mi m’angoixa. 
I m’és molt difícil saber 
exactament si estic més trist 
o indignat. I vomito renecs 
alhora que ploro. I ric men-
tre rondino, esperant que 
tot canviï. Esperant. Sem-
pre, esperant. Que les UCI 
es descongestionin, que els 
bars tornin a obrir, que la 
vacuna funcioni, que tornin 
les competicions esportives, 
que als sanitaris i als autò-
noms ens tractin amb un 
mínim de dignitat, que els 
restaurants puguin tornar 
a cuinar, que la universitat 
torni a ser totalment pre-
sencial i que puguem tornar 
a ballar. Perquè és ben cert 
que no ens han prohibit 
ballar. Però ho hem de fer 
sols, a casa. Sense poder-ho 
compartir. Sense pell. Sense 
la complicitat de la mirada 
dels altres. Podem ballar, 
sí però sols. En definitiva, 
sense poder: “Soltar-ho tot, 
lo bo i lo roí. Tot pac a fora.” 
Esperarem poder tornar a 
ballar plegats. Esperant amb 
esperança. Desesperant.

Eloi Vila
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Ballar  
és “soltar-ho 
tot, lo bo i lo 
roí. Tot pac a 
fora”, diu la 
ballarina Sol 
Pico, d’Alcoi

Ballar

“BONES TARDES, AMICS MEUS TOTS”


