
La Fira de l’Ascensió de 
Granollers arrenca una 
nova etapa amb canvi a la 
direcció tècnica. Gregori 
Vizcaíno (a la primera foto) 
substitueix Enric Brufau (a 
la segona imatge), que ha 

estat responsable de la mos-
tra multisectoral granolleri-
na els darrers 17 anys. Viz-
caíno s’ha imposat a Brufau 
en el concurs públic que va 
convocar l’Ajuntament per 
a la renovació del càrrec fa 
unes setmanes. El contracte 
del nou director s’ha forma-
litzat fa poc, tot i que la seva 
incorporació no es preveu 
fins al setembre. Vizcaíno 
és un professional amb una 
llarga experiència en el sec-
tor de fires i mercats. 
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El govern de Granollers 
es decanta per la gestió 
indirecta de l’aigua, com 
s’ha fet els últims 50 anys

Els Agents Rurals obren 
diligències penals contra 
un veí de Palautordera per 
destruir sis nius d’orenetes

La natalitat al Vallès 
Oriental cau el 7,8% 
durant l’any passat, amb 
244 naixements menys

(Pàgina 17)(Pàgina 5)(Pàgina 4)

La bici no té edat
Granollers Pedala impulsa una prova pilot de passejos amb 
un tricicle adaptat per a persones de la residència Antònia 
Roura perquè recuperin la sensació d’anar en bici.

(Pàgina 13) Una de les passejades de la prova pilot
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Sant Celoni, la Garriga, Santa 
Eulàlia i l’Ametlla surten del 
confinament nocturn 
Palautordera s’incorpora al grup de 23 municipis del Vallès Oriental amb toc de queda

(Pàgines 10 i 11 i editorial)
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(Pàgines 42 i 43) Cecília Jiménez, Txell Mas i Abril Conesa, sincronistes de clubs vallesans a la selecció espanyola

Els Jocs de Tòquio, a la vallesana

L’edifici del 
Club de Tennis 
Tagamanent  
es convertirà en 
un equipament

(Pàgina 15)

Set esportistes de la comarca competiran a les Olimpíades a partir d’aquest divendres

El Montseny 
alerta que el 
bany a rieres 
posa amfibis 
en perill

(Pàgines 2 i 3)

Carandini 
trasllada la 
producció de 
Martorelles a 
Lliçà d’Amunt

(Pàgina 27)

Una vintena 
de rodatges de 
films, sèries i 
espots a Caldes 
en una dècada

(Pàgina 36)

Festa major  
de Santa Eulàlia

(Pàgina 37)

Baix Montseny
(Pàgines 45 a 48)

La Fira de l’Ascensió 
canvia de director

(Pàgina 31)

Salut adjudica 
les obres del 
nou edifici  
de l’Hospital  
de Granollers

(Pàgina 7)
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El Parc Natural del Montseny 
alerta que el bany en rieres posa 
en perill les poblacions d’amfibis
S’estan instal·lant cartells en zones d’aigua recordant la normativa que prohibeix banyar-s’hi

Montseny

Ferran Polo

El Parc Natural del Montseny 
ha instal·lat senyals que 
recorden que el bany està 
prohibit en rius, rieres i 
gorgs del massís. S’han 
col·locat als accessos de les 
zones d’aigua. Més enllà del 
compliment de la normativa 
que impedeix el bany, els res-
ponsables de l’espai protegit 
posen l’accent, ara, en el risc 
que la presència de banyistes 
pot representar per a l’expan-
sió de malalties infeccioses 
que provoquen grans morta-
litats en els amfibis. Tot ple-
gat, en un espai especialment 
sensible per l’existència del 
tritó del Montseny, l’única 
espècie de vertebrat endèmi-
ca de Catalunya i que només 
es pot trobar en un espai 
molt reduït del massís. El 
risc d’extinció d’aquest amfi-
bi és crític, segons els criteris 
que marca la Unió Internaci-
onal per la Conservació de la 
Natura (UICN). 

Els guardes del Parc Natu-
ral amb altres cossos de segu-
retat –Mossos d’Esquadra i 
Agents Rurals– incrementa-
ran la vigilància en aquests 
espais durant l’estiu. La 
senyalització s’ha començat 
a posar a les zones de major 
freqüentació de visitants 
–l’entorn de Les Piscines, 
a Montseny, i la riera de 
Gualba– i s’anirà estenent 
al conjunt de rieres i gorgs 
de l’àrea protegida. Incideix 
en la normativa ja existent 
que estableix que està pro-
hibit banyar-se en tots els 
rius, rieres i rierols. També 

en embassaments com el 
de Santa Fe, a Fogars de 
Montclús; o el de Vallfornès, 
a Cànoves i Samalús.

Les espècies d’amfibis 
–granotes, gripaus, tritons 
o salamandres– poden patir 
grans mortalitats per l’arri-
bada de fongs, virus o altres 
patògens. La quitridiomicosi 
i la infecció per ranavirus 
són les malalties detecta-
des que afecten greument 

aquests animals. 
Fonts del Parc Natural del 

Montseny, recorden que 
“si es visita un espai amb 
presència d’aquests patò-
gens –se n’han trobat ja en 
gorgs al veí Parc Natural del 
Montnegre i el Corredor– es 
poden transportar les espo-
res d’un lloc a l’altre a través 
de la roba –especialment si 
està humida o mullada–, en 
el fang acumulat a les saba-

tes, en estris utilitzats com 
salabrets o, fins i tot, a les 
mans si han estat en contacte 
amb un individu infectat”. 
La facilitat de transmissió 
d’aquestes malalties implica 
que calgui actuar “amb molta 
cura a les activitats en medis 
aquàtics com rius, rieres i 
gorgs”, recorden des del Parc 
Natural.

Amb el mateix objectiu, 
el Parc Natural va publicar 
l’any passat una guia de 
bones pràctiques en matèria 
de bioseguretat encaminada 
a difondre mesures preventi-
ves per evitar la transmissió 
d’aquestes malalties. Es va 
fer en el marc del projecte 
Life Tritó del Montseny. 
El document està adreçat a 
entitats d’educació ambien-
tal, escoles de natura i cen-
tres educatius. Es pot trobar 
en format digital i en paper.

PROBLEMA MUNDIAL

En els darrers anys, s’ha cer-
tificat un declivi significatiu 
de les poblacions d’amfibis 
a escala mundial. De fet, el 
41% de les espècies cone-
gudes estan amenaçades, 
segons els criteris de la Unió 
Internacional de Conservació 
de la Natura.

Senyalització de bany prohibit  
a la zona de Les Piscines, a Montseny
Montseny En els darrers dies, s’ha col·locat senyalització 
del Parc Natural del Montseny en punts com la zona de 
Les Piscines, al poble de Montseny, on s’havia detectat 
que hi havia persones que anaven a banyar-se a la Tordera. 
L’alcaldessa de Montseny, Núria Masnou, assegura que 
l’existència dels cartells reforça la tasca que fan els guardes 
del Parc Natural i els Agents Rurals. Lamenta que “ve gent 
molt incívica” que “ho acaba destrossant tot”. Els cartells 
es van col·locar després del cap de setmana dels dies 10 i 11 
de juliol quan “hi va haver molta gent”. A banda del bany, 
Masnou alerta sobre un altre perill: els aparcaments en 
llocs on està prohibit com camins que formen part de la xar-
xa bàsica de prevenció d’incendis. “Si hi ha cotxes aturats i 
un incendi forestal, els Bombers no podran pujar-hi”, alerta 
l’alcaldessa. En altres punts com la riera de Vallcàrquera, 
a Figaró, o les rieres de Martinet i l’Avencó, a Aiguafreda, 
s’està pendent d’instal·lar-hi la senyalització.
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Caldes activa controls d’accés al 
Farell per l’elevat risc d’incendi
Protecció Civil recomana no fer rutes ni sortides al medi natural

Lliçà d’Amunt, Lliçà de Vall, 
Martorelles, Montornès, 
Sant Feliu, Sant Fost, San-
ta Eulàlia, Santa Maria de 
Martorelles, Vallromanes i 
Vilanova. El pla Alfa 3 suposa 
la suspensió d’activitats que 
puguin generar risc d’incendi 
forestal. El perill d’incendi ja 
era dijous molt alt a la meitat 

oest de la comarca i alt a la 
resta. 

Segons va informar 
l’Ajuntament de Caldes, des 
d’aquest dijous s’han posat 
en marxa controls que afec-
ten, especialment, la munta-
nya d’El Farell. Hi participen 
efectius de la Policia Local, 
de Protecció Civil i del Pla 

de Vigilància de la Diputa-
ció. S’han tallat els accessos 
a camins com el Gorg d’en 
Pèlags, Torre Nova i el Turó 
de Ferles, entre d’altres. 
A més, s’ha intensificat el 
control i la vigilància a tot el 
perímetre de la muntanya. 
L’Ajuntament demana “pru-
dència i responsabilitat per 

evitar qualsevol activitat 
que pugui suposar un risc 
d’incendi”. 

En aquest sentit, Protec-
ció Civil de la Generalitat 
recomana aquests dies “no 
fer sortides al medi natu-
ral”. “Eviteu llençar qualse-
vol burilla des del vehicle 
encara que sembli apagada 
i no utilitzeu barbacoes que 
no estiguin autoritzades. 
Tampoc llanceu coets ni 
petards en urbanitzacions 
envoltades de bosc”, dema-
nen. També es recorda que, 
en cas de detectar qualsevol 
indici de fum, cal alertar al 
telèfon d’emergències 112 
el més ràpid possible.

Caldes de Montbui

EL 9 NOU

L’Ajuntament de Caldes 
ha posat en marxa con-
trols d’accés a la zona del 
Farell per la situació de 
risc d’incendi elevat que ha 
motivat l’activació, per pri-
mera vegada, del Pla Alfa 
3 al municipi. S’aplicava ja 
aquest dijous a Caldes i en 
altres poblacions de la ban-
da de ponent i de l’extrem 
sud del Vallès Oriental. I a 
partir d’aquest divendres 
s’estén a un total de 14 
municipis de la comarca: 
Bigues i Riells del Fai, Cal-
des, la Garriga, l’Ametlla, 

La roba molla  
o el fang  

a les sabates  
pot transportar 

els patògens
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Regulació de l’accés 
fent pagar el pàrquing
Bigues i Riells del Fai 

L’Ajuntament de Bigues i 
Riells del Fai ha optat per 
controlar l’accés als gorgs 
del Tenes, a Riells, a través 
dels dos aparcaments més 
propers que, des de prin-
cipis d’estiu, són de paga-
ment. “Ajuda a controlar 
el volum de gent que pot 
passar per allà”, indica Jesús 
Cano, regidor de Medi 
Ambient. “Vam creure que 
era una bona mesura”, afe-
geix Cano, que recorda que 
els veïns del municipi no 
han de pagar però sí treure 
tiquet identificant-se amb 
la matrícula del seu vehicle.  
El primer cap de setmana 
van posar set sancions i una 
cinquantena de vehicles 
van treure el tiquet que, per 
3 euros, permet aparcar tot 
el dia. “Hi ha un perfil de 
públic que ve amb la neve-
ra, passen aquí tot el dia i et 
deixen la brossa”.

Menys incidències que 
l’estiu passat a Figaró 
Figaró L’acalde de Figaró, 
Ramon Garcia, assegura que 
aquest any no han registrat 
problemes per la presència 
de persones banyant-se a 
la riera de Vallcàrquera (a 
la foto) o als gorgs del Sot 
del Bac com sí que va passar 
l’estiu passat. “Durant un 
mes i sobretot els caps de 
setmana vam tenir proble-
mes a la Riereta” per la pre-
sència de “persones que es 
banyaven i hi feien pícnic.” 
Ho relaciona amb la reober-
tura de la mobilitat que hi 
va haver després dels mesos 
més durs de la pandèmia. 
“Ara és molt diferent.” Amb 
tot, els vigilants munici-
pals fan controls a les dues 
zones i s’hi ha col·locat 
senyalització recordant que 
el bany està prohibit. Tam-
bé es prepara un díptic amb 
la normativa que repartiran 
els vigilants.

Aquest estiu treballen en franges 
horàries canviants per cobrir més hores

Horari canviant dels 
vigilants dels gorgs 
de Riells del Fai 

Bigues i Riells del Fai

F.P.

Els vigilants de l’entorn del 
riu Tenes a Riells del Fai fan 
aquest estiu un horari “més 
flexible” amb presència de 
dilluns a diumenge però “no 
és sempre en les mateixes 
hores”. “Volem evitar que, 
quan marxin els vigilants, 
entri la gent”, explica el 
regidor de Medi Ambient de 
Bigues i Riells del Fai, Jesús 
Cano. Els vigilants fan una 
funció informativa i actuen 
amb el suport del grup de 
Protecció Civil. Si es detecta 
alguna conducta prohibida, 
s’alerta a la Policia Local que 
és qui acaba aplicant les san-
cions. 

L’Ajuntament està a l’ex-
pectativa de com anirà l’es-
tiu. “Estem pendents de veu-
re com reaccionarà la gent en 
el període de vacances. Cre-
iem que ens trobarem amb 
gent però no amb el col·lapse 
d’altres anys”, diu Cano.

Aigües amunt del Tenes, 
Sant Quirze no ha detectat 
problemes pel bany. “Hi ha 
llocs però estan força ama-
gats i només els coneix la 
gent de per aquí”, explica l’al-
caldessa, Anna Guixà.

“L’any passat va ser una 
explosió, sobretot a la riera 
de Martinet. Vam comen-
çar a sortir a pàgines web 
que recomanaven aquestes 
zones de bany i venia mol-
ta gent”, explica l’alcalde 
d’Aiguafreda, Miquel 
Parella. També van detec-
tar banyistes a la riera de 
l’Avencó, que fa frontera 
amb Tagamanent. Enguany, 
els arriba gent tot i que “els 
gorgs estan molt més restrin-

gits –hi ha menys aigua– per 
la sequera”. 

Parella lamenta l’incivisme 
dels visitants. “La setmana 
passada vam trobar dues 
pastilles de sabó en un gorg. 
Això vol dir que segurament 
no hi van només a remullar-
se.” L’Ajuntament està pen-
dent de rebre dos cartells del 
Parc Natural que recorden 
que el bany està prohibit i 
que col·locaran a les dues 
rieres. La presència de gent 
a la riera de Martinet omple 
les places d’aparcament que 
hi ha a l’entorn de la Font 
dels Enamorats, l’únic punt 
d’entrada perquè l’accés s’ha 
de fer a peu. A l’Avencó, que 
té un recorregut més llarg i 
accessible amb vehicle, els 
cotxes es reparteixen per 
diversos punts. 

A Figaró, la CUP ha presen-
tat una instància a l’Ajunta-
ment reclamant que es posi 
en marxa de forma urgent un 
servei de vigilància els caps 
de setmana i festius de juliol 
a setembre: “Tindrien com a 
objectiu principal informar a 
les persones banyistes que la 
pràctica del bany als cursos 
d’aigua està expressament 
prohibida.” L’alcalde Ramon 
Garcia diu que l’Ajuntament 
no té “recursos per tenir 
dues persones tot l’estiu 
advertint les persones que 
no es poden banyar”. “Hem 
donat instruccions als vigi-
lants municipals que els caps 
de setmana passin per la Rie-
reta i pel Sot del Bac –zones 
amb presència de banyistes 
l’any passat– i, fins ara, no 
han detectat cap incidència”. 
“Si no es tenen recursos, cal 
anar-los a buscar”, diu Berta 
Castaño, regidora de la CUP.
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La natalitat al Vallès Oriental 
cau el 7,8% durant el 2020
La comarca va registrar 2.854 naixements l’any passat, 244 menys que el 2019

Granollers

EL 9 NOU

La natalitat vallesana va 
disminuir un 7,8% durant 
el 2020. Segons dades de 
l’Institut d’Estadística de 
Catalunya (Idescat), el Vallès 
Oriental va registrar l’any 
passat un total de 2.854 nai-
xements, 244 menys que el 
2019. Unes xifres que man-
tenen la tendència a la baixa 
dels darrers anys, i que van 
en sintonia amb l’evolució 
de la natalitat al conjunt de 
Catalunya, on els naixements 
van caure un 5,9% durant 
l’exercici 2020.

D’aquesta manera, la taxa 
de natalitat vallesana es va 
situar l’any passat al 6,9%, 
lleugerament per sota de 
les mitjanes de Catalunya 
(7,5%) i de l’Àrea Metropo-
litana de Barcelona (7,4%). 
Les comarques gironines 
segueixen essent les que con-
centren un major índex de 
natalitat arreu del país, amb 
les xifres més elevades con-
centrades al Gironès (9,9%), 
l’Alt Empordà (8,4%) i el Pla 
de l’Estany (8,2%).

La majoria de naixements 
que es van produir al Vallès 
Oriental durant el 2021 
corresponen a mares de 
nacionalitat espanyola. Tan 
sols el 23,4% dels parts, 
668 en total, els van dur a 
terme mares de nacionali-
tat estrangera. És una xifra 
lleugerament inferior a la 
mitjana catalana, on els parts 
de mares estrangeres repre-
senten el 32,8%, un total de 
18.985 en termes absoluts. 

Entre les mares estran-
geres que van donar a llum 
l’any passat al Vallès Orien-
tal predominen les de naci-
onalitat marroquina, 241 en 
total, seguides molt de lluny 
per les senegaleses (40), les 
romaneses (37), les paquista-
neses (27), les hondurenyes 
(26), les bolivianes (24) i les 
xineses (23).

També són a la llista paï-
sos com Gàmbia, Colòmbia, 
Equador, Mèxic, la Repú-
blica Dominicana, França, 
Itàlia o el Regne Unit, tot 
i que amb representacions 
molt menors. Al conjunt de 
Catalunya, els naixements de 
mares estrangeres van baixar 
l’any passat per primer cop 
des del 2016.

Per edats, la majoria de 
dones vallesanes que van 
donar a llum durant el 2020 
es trobaven en la franja 
compresa entre els 25 i els 
40 anys, amb el segment que 

Municipi nAiXEMEnTS 2019 nAiXEMEnTS 2020

Aiguafreda 15 18

L’Ametlla del Vallès 66 46

Bigues i Riells del Fai 60 56

caldes de Montbui 133 115

campins 3 6

canovelles 155 156

cànoves i Samalús 25 28

cardedeu 156 107

Figaró-Montmany 10 4

Fogars de Montclús 3 1

Les Franqueses del Vallès 176 137

La Garriga 134 107

Granollers 535 514

Gualba 13 7

La Llagosta 68 91

Lliçà d’Amunt 109 106

Lliçà de Vall 33 42

Llinars del Vallès 66 73

Martorelles 36 33

Mollet del Vallès 372 314

Montmeló 49 54

Montornès del Vallès 131 110

Montseny 3 1

parets del Vallès 151 134

La Roca del Vallès 76 63

Sant Antoni de Vilamajor 41 51

Sant celoni 134 142

Sant Esteve de palautordera 20 16

Sant Feliu de codines 51 43

Sant Fost de campsentelles 48 47

Sant pere de Vilamajor 31 41

Santa Eulàlia de Ronçana 61 56

Santa Maria de Martorelles 5 3

Santa Maria de palautordera 54 53

Tagamanent 2 1

Vallgorguina 15 23

Vallromanes 11 13

Vilalba Sasserra 6 6

Vilanova del Vallès 41 36

Vallès Oriental 3098 2854

nAiXEMEnTS AL VALLÈS ORiEnTAL

va dels 33 als 34 anys com el 
que va concentrar un major 
nombre de parts, 434 en 
total. La dona més gran que 
va ser mare durant el passat 
exercici tenia 50 anys, i la 
més jove en tenia 15.

Per sexes dels nounats, 
el 51% dels nadons nascuts 
al Vallès Oriental durant 
el 2020 va ser nens, 1.464 
en total. Els 1.390 restants, 

que representen el 49%, 
van ser nenes. Els noms més 
comuns van ser Júlia i Ona, 
que representen cada un el 
10,16% dels més triats l’any 
passat pels pares vallesans. 
Els segueixen Pol, amb el 
9,81%, Abril, Martina i 
Martí, tots els amb el 9,11%, 
Liam i Marc, amb el 8,41%, 
i Arnau, Emma i Pau, amb el 
8,06%.

Quant al calendari, bona 
part de la natalitat del 2020 
a la comarca es va concentrar 
durant els mesos d’estiu. 
L’agost va ser el mes de l’any 
amb més naixements, 272 en 
total, seguit del juny i el juli-
ol, amb 254 i 249 parts respec-
tivament. També destaquen 
els 256 naixements registrats 
durant el mes de març i els 
247 del mes de gener.

La taxa  
de natalitat 
vallesana es  

va situar al 6,9% 
l’any passat

El 23,4% dels 
parts els van dur 

a terme mares 
de nacionalitat 

estrangera 
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Els noms  
més escollits  

pels pares 
vallesans són 

Júlia, Ona i Pol

Moció d’ERC i la 
CUP de Granollers 
per homenatjar a 
Enric Valor i Vives

Granollers

Els grups municipals d’ERC 
i la CUP a l’Ajuntament de 
Granollers han presentat una 
moció per retre homenatge a 
l’escriptor, periodista, gramà-
tic i activista per la llengua 
catalana Enric Valor i Vives. 
La moció exposa la “preocu-
pació” d’ambdues formacions 
per la situació del català tant 
a l’Estat espanyol com en ter-
ritori francès, i denuncia que 
tant el govern espanyol com 
el francès “ens ataquen per 
terra, mar i aire”. Per aquest 
motiu, ERC i la CUP es com-
prometen a “vetllar per la 
seva bona salut i ús social, 
així com a reconèixer-ne i 
destacar-ne la unitat dins de 
la varietat dialectal que la 
fa rica i viva”, i reivindiquen 
Valor i Vives com “una figura 
que sintetitza les aportaci-
ons culturals, gramàtiques i 
lingüístiques que dibuixen el 
mapa complet de la nació”, i 
insta el govern a incorporar 
el seu nom al nomenclàtor 
municipal.

La Llagosta fa 
treballs de millora 
a l’escola Safa
La Llagosta

L’Ajuntament de la Llagosta 
està realitzant aquest mes 
de juliol treballs de millora a 
l’escola Safa. Les actuacions 
s’estan portant a terme tant 
a la zona d’educació infantil 
com a la de primària. A la 
primera s’hi estan arranjant 
i pintant diverses aules i 
passadissos on les parets 
es trobaven deteriorades. 
Els treballs els està fent la 
Brigada Municipal d’Obres. 
A la zona de primària, en 
canvi, s’estan pintant els pas-
sadissos dels dos pavellons. 
Els treballs s’han encarregat 
a una empresa externa. El 
consistori també preveu 
fer petites reparacions a la 
resta d’escoles públiques del 
municipi durant els mesos 
d’estiu.

Obert el termini per 
demanar subvencions 
a la Borsa Comarcal 
Granollers

El Consell Comarcal ha 
obert el termini per pre-
sentar la sol·licitud per 
accedir a les subvencions 
per a habitatges desocupats 
que es posin a lloguer a 
través de la Borsa Comar-
cal. L’objectiu és incentivar 
que es destinin al lloguer 
tots aquells habitatges de 
la comarca que actualment 
estan buits, mitjançant el 
programa de la Borsa de 
l’Oficina Comarcal d’Habi-
tatge del Vallès Oriental.
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Un operari d’Agbar en un dels dipòsits de Granollers

El govern de Granollers es decanta 
per la gestió indirecta de l’aigua
La decisió final es prendrà en el ple municipal de la setmana entrant

Granollers

Josep Villarroya

El govern municipal de 
Granollers (PSC) es decanta 
per mantenir la gestió indi-
recta del servei d’aigua a tra-
vés d’una empresa concessi-
onària, com ha passat durant 
els darrers 50 anys. La deci-
sió no s’adoptarà fins al ple 
municipal de dimarts vinent, 
però la memòria d’implanta-
ció del servei elaborada per 
la consultora PWACS i apro-
vada en la darrera reunió de 
la comissió d’estudi, no deixa 
gaire lloc a dubtes.

La comissió es va reunir el 
13 de juliol per analitzar les 
conclusions de la memòria, 
que van ser aprovades amb 
els vots dels representants 
dels grups del PSC i Cs, dels 
tècnics municipals i del 
representant de la Federació 
d’Associacions de Veïns. Una 
clara majoria a la qual només 
es van oposar els vots en con-
tra dels representants d’ERC 
i Primàries i l’abstenció del 
de Junts.

La conclusió de l’informe 
diu que, tant des del punt de 
vista de l’eficiència econò-
mica com d’altres criteris de 
caire organitzatiu, financer, 
laboral i social el model més 
sostenible és la gestió indi-
recta a través d’una conces-
sió a una empresa privada.

RENDIBILITAT  

I EFICIÈNCIA ECONÒMICA

L’escenari que contempla la 
memòria és d’un termini de 
25 anys amb inversions per 
un import màxim de 19,4 
milions, dels quals 15,7 per a 
la renovació de les canonades 
de fibrociment que encara hi 
ha. La inversió seria més ele-
vada si s’inclou el cost de la 
retirada de les actuals cano-
nades de fibrociment. En 
aquest punt, els grups tenen 
postures diferents sobre la 
necessitat d’afrontar aquesta 
despesa. L’estudi conclou 
que amb una inversió de 19, 4 
milions i si es mantenen les 
tarifes actuals, el servei no 
és viable ni rendible en cap 
de les modalitats, però que la 
concessió seria més eficient 
que la gestió directa o bé a 
través d’una empresa mixta. 
En la modalitat de concessió, 
el flux de caixa lliure seria de 
-5,7 milions, mentre que en 
el d’empresa mixta s’elevaria 
a -7,8 milions i en les moda-
litats de gestió directa amb 
ens local, empresa pública o 
societat mercantil aniria dels 
-6,9 als -7,1 milions.

Funció:
· Secció de manteniment i noves instal·lacions.
· Es requereix experiència de 3-5 anys.
· Incorporació immediata a l’equip de mecànics i 
electricistes de l’empresa.

· Torn de matí, tarda i/o partit.
· Sou a convenir.

Empresa del Vallès Oriental necessita:

Oficial electrOmecànic

electromecanico.oficial@gmail.com
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Granollers

La memòria contempla 
un escenari d’increment 
de tarifes en funció de la 
inversió que es pretengui 
fer en un termini de tres 
anys. Així, amb la inversió 
màxima de 19,4 milions, 
l’augment tarifari hauria 
de ser del 7,9% en el cas de 
concessió i arribaria fins al 
10,15% en el cas d’empresa 
mixta i del 8,75% al  8,9% 
en el cas de les diferents 
alternatives de gestió direc-
ta. En l’escenari intermedi, 
amb una inversió de 15,9 
milions, la concessió també 
seria més beneficiosa, amb 
un augment tarifari del 4% 

enfront del 6,15% de l’em-
presa mixta i del 5 al 5,2% 
de la gestió directa. A més, 
l’informe diu que la inver-
sió màxima que es podria 
fer sense necessitat d’in-
crementar tarifes és més 
alta en el cas de la concessió 
(12,2 milions) enfront dels 
10,2 de l’empresa mixta i 
entre els 11 i els 11,2 de la 
gestió directa. La conclusió 
és que la pujada de tarifes 
seria al voltant d’un punt 
percentual més gran en la 
gestió directa i que la gestió 
a través de concessió per-
metria fer entre un i dos 
milions més d’inversió sen-
se augmentar tarifes.

servei com el de l’aigua, per 
la qual cosa caldria crear-ne 
una de nova i això comporta-
ria la necessitat de justificar 
la seva necessitat i viabilitat 
en el marc de la LRSAL (Llei 
de Racionalització i Soste-
nibilitat de l’Administració 
Local). A més, el primer any 
del servei caldrien inver-
sions que requereixen un 
flux de caixa considerable 
i una elevada capacitat de 
finançament. Aquestes 
necessitats extraordinàries 
de finançament poden anar 
en detriment dels recursos 
econòmics disponibles a 
l’Ajuntament. Recórrer a 
endeutament requereix una 
tramitació complexa. A més, 
això incidiria negativament 
en la regla de la despesa i en 
l’estabilitat pressupostària 
del conjunt del consistori.

COMPETÈNCIA

L’informe considera que 
la introducció d’eines de 
competència comparativa 
incentiven les operadores a 
millorar l’eficiència i qualitat 
dels seus serveis.

DIFICULTATS OPERATIVES

La consultora diu que la 
gestió indirecta pot resultar 
més positiva perquè els ope-
radors privats disposen del 
coneixement del servei i són 
més àgils en la capacitat de 
resposta, davant la menor 
flexibilitat que pateix l’ad-
ministració pública i els seus 
ens vinculats a l’hora de la 
contractació de personal o 
l’adquisició de béns i serveis. 
A més, el concessionari pot 
gaudir d’economies d’escala.  

EL PERSONAL

L’informe alerta que la gestió 
directa comportaria la subro-

gació de personal i que, en 
aquest sentit, caldria tenir en 
compte l’esperit de contenció 
en l’increment de plantilles 
i noves contractacions que 
inclou la LRSAL. En el cas 
de Granollers, hi ha 16 per-
sones assignades al servei, 
bàsicament operaris, però no 
es compten les dedicacions 
indirectes. Per tant, el nou 
servei municipal s’hauria de 
reforçar amb la dedicació 
suplementària de les àrees 
econòmiques, jurídiques, 
de contractació i tècnica de 
l’Ajuntament.

INNOVACIONS              

TECNOLÒGIQUES

La consultora diu que les 
empreses del sector poden 
respondre d’una manera 
més eficient a les noves 
tecnologies que ja s’estan 
implantant en el sector del 
cicle integral de l’aigua i que 
poden resoldre d’una manera 
més àgil possibles contingèn-
cies i problemes.

TRANSPARÈNCIA I         

PARTICIPACIÓ

La gestió directa garanteix 
major transparència, fiscalit-
zació i participació ciutadana 
envers un servei públic i pot 
crear un entorn de confian-
ça en el qual promocionar 
l’accés lliure a la informació, 
la comunicació oberta i la 
participació de la ciutadania 
en la presa de decisions. La 
consultora diu, però, que 
l’Ajuntament té la potestat 
de fiscalitzar i inspeccionar 
en tot moment la gestió del 
contractista.

Des del grup de Junts, la 
regidora Amanda Ramos, 
justifica la seva abstenció 
per la voluntat de voler 
estudiar millor l’informe 
abans del ple de dimarts. I 
Núria Maynou, d’ERC reite-
ra que el seu grup considera 
que la diferència econòmica 
entre els dos models no és 
tan elevada. Des del PSC, el 
regidor de Transició Ener-
gètica Juan Manuel Segovia, 
prefereix no pronunciar-se 
abans del ple.

Un augment de tarifes més 
gran amb la gestió directa

LIMITACIONS FINANCERES

La memòria diu que, tot i 
que l’Ajuntament disposa 

d’empreses públiques, cap 
reuneix els requisits que 
requereix la prestació d’un 
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Una de les dues instal·lacions de plaques fotovoltaiques que ja hi ha a les cobertes de l’EMT, a Granollers

Divendres, 23 de juliol de 20216

Granollers inverteix 410.000 
euros en millores a escoles
Granollers 

EL 9 NOU

L’Ajuntament de Granollers 
inverteix poc més de 413.000 
euros en millores a escoles, 
instituts i altres equipaments 
educatius de la ciutat durant 
aquest estiu. S’aprofita l’atu·
rada per les vacances per 
posar al dia les instal·lacions.

Les actuacions es repar·
teixen per la majoria de cen·
tres. En escoles d’educació 
infantil i primària s’actua a: 
Turó de Can Gili (canvi de 
finestres per millorar l’efi·
ciència energètica), Mestres 
Montaña i Granullarius 
(renovació d’alguns lavabos), 
Joan Solans (instal·lació de 
parquet i canvi de portes a 
les aules d’educació infantil 
i substitució dels bombins 
a totes les portes), Ponent 

(instal·lació de cortines igní·
fugues a totes les finestres 
d’educació infantil, instal·
lació de piques a les aules de 
tercer i a l’aula de música i 
instal·lació d’una escala per 
accedir a la coberta), Perean·
ton (instal·lació d’una pica 
a l’aula taller de la primera 
planta), Salvador Espriu (es 
col·locarà una reixa a la ter·
rassa de dalt de l’edifici per 
evitar vandalisme), Salvador 
Llobet (insonorització del 
menjador i canvi dels vidres 
a 19 finestres de les aules 
del primer pis, instal·lació 
de ventiladors al sostre de la 
biblioteca i a la sala de mes·
tres, reducció de l’alçada dels 
sostres a les aules d’educació 
especial, informàtica i de les 
emocions i creació d’un nou 
punt d’aigua calenta).

A les escoles bressol, es 

milloren paviments a El 
Teler i Giravoltes i es posen 
nous intèrfons amb càmera a 
la Tortuga.

A l’Escola Municipal de 
Treball, s’instal·larà una cabi·
na de pintura de vehicles i 
un compressor d’aire al taller 
d’automoció, entre d’altres. 
Al Centre Vallès, es posen 
càmeres a l’aparcament de 
patinets, es canviarà la porta 
d’entrada i es faran millores 
a la recepció. A l’escola Espe·
cial Montserrat Montero, se 
substituiran fusteries exteri·
ors i es millorarà la coberta, 
entre d’altres.

Les inversions es comple·
ten amb una aportació de 
95.000 euros de la Diputació 
per actuacions que busquen 
afrontar reptes relacionats 
amb medi ambient, noves 
tecnologies i cohesió social.

Granollers optarà a fons europeus 
per millorar l’eficiència energètica 
de l’EMT i del Centre Vallès
Els projectes sumen una inversió de dos milions, la meitat dels quals cobririen els Next Generation

El govern allarga quatre anys 
la limitació d’obrir noves 
granges a sis municipis

Cardedeu

EL 9 NOU

El govern va aprovar dimarts 
un decret llei que allarga 
durant quatre anys més la 
limitació d’ampliar o instal·
lar noves granges als 68 
municipis de Catalunya que, 
actualment, ja tenen un gran 
nombre d’explotacions o que 
tenen aigües contaminades 
per la presència de nitrats 
per l’excés de purins. Al 
Vallès Oriental, la limitació 
afecta sis municipis: Bigues 
i Riells del Fai, Cànoves i 
Samalús, Cardedeu, Llinars, 
Sant Antoni i Sant Pere de 
Vilamajor. 

La mesura ja estava vigent 
des del juliol de 2019 i s’ha·
via previst inicialment per 
un període de dos anys. Ara 

s’amplia quatre anys perquè, 
segons van explicar fonts 
del Departament d’Acció 
Climàtica, Alimentació i 
Agenda Rural “les anàlisis de 
les aigües posen de manifest 
que aquest període ha estat 
insuficient per corregir l’ex·
cés de nutrients, principal·
ment de nitrats”. 

El govern destaca que “la 
mesura és fruit d’un pro·
cés de diàleg amb el sector 
que està compromès amb la 
reversió de la situació actu·
al”. “Es tracta d’assegurar la 
qualitat dels sòls i les aigües 
subterrànies amb una gestió 
correcta de les dejeccions 
ramaderes per assolir una 
fertilització ajustada a les 
necessitats dels cultius i que 
garanteixi la viabilitat de les 
explotacions ramaderes.”

Granollers 

Ferran Polo

L’Ajuntament de Granollers 
ha concretat els dos primers 
projectes municipals que 
optaran a finançar·se amb els 
fons europeus Next Genera·
tion: són els plans per con·
vertir l’Escola Municipal de 
Treball (EMT) i del Centre 
Vallès en dos edificis 100% 
autosuficients energètica·
ment. Això passa per l’ampli·
ació de les instal·lacions de 
plaques fotovoltaiques que 
totes dues construccions ja 
tenen a la coberta i, a la vega·
da, implementar mesures per 
reduir la despesa energètica 
com la renovació dels tanca·
ments exteriors i dels aïlla·
ments o la substitució de les 
lluminàries actuals per unes 
amb tecnologia led. Això per·
metria estalviar un 45% en la 
despesa energètica.

La inversió prevista és 
d’uns dos milions d’euros i es 
presentarà a la primera con·
vocatòria oberta pel govern 
espanyol per començar a 
invertir els milions proce·
dents de la Unió Europea. 
És un programa destinat a la 
millora de l’eficiència ener·
gètica d’equipaments muni·
cipals que estarà obert fins a 

finals de juliol. En cas de ser 
aprovat, el fons Next Gene·
ration cobriria al voltant del 
52% de la inversió.

El govern del PSC amb 
representants de Junts per 
Granollers, Ciutadans i Pri·
màries, a l’oposició, va pre·
sentar dimecres en un acte a 
la sala de plens l’estratègia 
municipal per accedir al fons 
concebuts com un instru·
ment d’estímul econòmic per 
a la represa de l’activitat i la 
reducció de les desigualtats 
després de l’impacte derivat 
de la crisi sanitària de la 
Covid. No s’hi ha afegit ERC. 

La primera tinent d’alcalde, 

Alba Barnusell, va explicar 
que han estat treballant per 
“identificar els projectes 
estratègics de ciutat suscep·
tibles de ser finançats”, que 
van en la línia dels eixos del 
Next Generation i que, a la 
vegada, estan “ja madurs” 
perquè tenen “la part tècnica 
avançada”. Entén que aquest 
és un factor clau per poder 
accedir als fons perquè les 
obres s’han de poder fer 
abans de 2026. S’ha generat 
“un recull obert i dinàmic” 
amb l’objectiu d’adaptar·se “a 
les línies de finançament que 
puguin sorgir”. “No és una 
cartera tancada de projectes.” 

Inclou les aportacions fetes 
pels partits de l’oposició amb 
qui s’ha pactat. En aquest 
sentit, Barnusell va apuntar 
les propostes de Junts per 
a la reformulació del pro·
jecte de la residència per a 
gent gran o per incloure el 
vehicle elèctric com un ele·
ment central al Pla Director 
Urbanístic del Circuit; de 
Cs, per impulsar la digitalit·
zació de l’administració o la 
col·laboració amb el sector 
empresarial; o de Primàries 
sobre la formació professio·
nal i l’especialització en pro·
jectes sociosanitaris.

Una altra de les línies de 

treball va encaminada a la 
regeneració integral del 
barri de Primer de Maig 
amb mesures de millora de 
l’eficiència energètica dels 
habitatges que es puguin 
aplicar, també, al conjunt de 
la ciutat  amb l’ajuda d’una 
oficina d’acompanyament al 
ciutadà que ajudi a particu·
lars i comunitats en els trà·

Sense ERC
Granollers

El grup municipal d’ERC 
no va participar en la pre·
sentació de les propostes 
als fons Next Generation 
perquè consideren que 
“tot i suposar un impac·
te positiu a la ciutat, no 
suposen cap diferència 
substancial respecte als 
que l’equip de govern del 
PSC ja duia al programa 
electoral o al seu Pla d’Ac·
tuació Municipal”. Acusen 
al PSC de “deixar escapar 
una oportunitat de trans·
formació real de la ciutat” 
i que proposen fer servir 
els fons “com una manera 
de refinançar actuacions 
que, majoritàriament, ja 
estaven previstes”.

mits per aconseguir ajudes. 
També accions per impulsar 
una zona de baixes emissions 
més enllà de l’àrea de via·
nants del centre, la renovació 
de flotes municipals amb 
vehicles de zero emissions 
o l’expansió dels punts de 
recàrrega de vehicles elèc·
trics. Tot plegat, “són projec·
tes que volem tirar endavant 
sí o sí i que aniran més o 
menys ràpid depenent dels 
recursos que aconseguim”, 
indicava la regidora.
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Pren el relleu de Xavier Martínez, de l’Ametlla

Jordi Talarn, de Mollet, president 
del PDeCAT al Vallès Oriental

El nou president, Jordi Talarn

Mollet del Vallès

EL 9 NOU

Jordi Talarn, exregidor de 
Mollet, és el nou president 
del PDeCAT del Vallès Ori-
ental. Ha pres el relleu de 
Xavier Martínez, de l’Amet-
lla en l’assemblea que s’ha 
fet aquest dimarts de manera 
telemàtica amb l’assistència 
de 31 persones. S’havia de 
fer al centre cívic de la Mari-
neta de Mollet, però es va 
preferir canviar i optar pel 
format telemàtic arran de la 
situació de la pandèmia. 

 A més de Talarn, la nova 
direcció del PDeCAT de la 
comarca, la formen Remei 
Picart, de Montseny, com a 
secretària d’Organització; 
Roser Colomé, de Vilanova, 

com a secretària de Política 
Municipal; Juanma Garcia, 
de Vilalba Sasserra, com a 
secretari d’Imatge i Comu-
nicació i Albert Parés, de 
Mollet, com a secretari 

d’Àmbits Temàtics. L’equip 
el completen Jordi Torrents, 
de Granollers; Carles Ortiz, 
de Lliçà d’Amunt; Esteve 
Puig, de Granollers; Lluís 
Pujolàs, de Sant Celoni; 
Mònica Castro, de Mollet; 
Francesc Tella, exalcalde de 
Santa Antoni de Vilamajor; 
Joan Daví, de Mollet; Sergi 
Zamora, de Vallgorguina i 
el mateix Xavier Martínez. 
Com a consellers nacionals es 
van escollir Xavier Martínez, 
Remei Picart, Albert Parés i 
Jordi Torrents.

El PDeCAT va patir una 
forta davallada l’any passat 
amb el pas de molts militants 
a Junts. Al setembre de l’any 
passat, el mateix partit quan-
tificava les baixes en un 30% 
de mitjana a la comarca.

Caldes de Montbui

Queralt Campàs
Veïns dels barris de Can 
Rossell i l’Ametller de Cal-
des s’han mobilitzat durant 
les últimes setmanes contra 
la reordenació del trànsit 
implementada per l’Ajun-
tament a l’entorn de l’avin-
guda Fontcuberta. Els veïns 
han tallat aquesta via en 
diverses ocasions per exigir 
al consistori que faci marxa 
enrere.

Entre les modificacions 
que s’han dut a terme desta-
ca la reconversió del carrer 
de Velázquez, fins ara de 
doble sentit, en via unidirec-
cional. Segons el portaveu 
veïnal, Mario Martínez, el 
consistori s’havia compro-
mès a no modificar el sentit 
del carrer quan, ara fa quatre 
anys, s’hi va obrir un super-
mercat de la cadena Merca-
dona: “S’han aplicat aquestes 
mesures de forma unilateral 
i s’ha incomplert l’acord”.

Fins ara, els usuaris 
que sortien del pàrquing 
d’aquest supermercat 
podien desplaçar-se fins a 
l’eix principal –l’Avingu-
da Fontcuberta– a través 
del carrer Velázquez, però 
amb aquesta modificació 
es veuen obligats a passar 
per l’interior del barri. La 
qual cosa, segons els veïns, 
s’ha traduït en un augment 
del trànsit i de la sensació 

Junts constitueix les 
agrupacions de Cardedeu, 
Parets, Sant Fost i Vallgorguina

Cardedeu

EL 9 NOU

Junts ha constituït les 
agrupacions locals de 
Cardedeu, Parets, Sant Fost i 
Vallgorguina amb les quals ja 
en suma 17 al Vallès Orien-
tal. En tots els casos hi havia 
una sola candidatura.

A Cardedeu, ha estat 
elegit com a coordinador 
Jordi Nadal amb un 100% 
de participació dels afiliats 
i un 75% de suport. La resta 
de membres de l’equip són 
Rosa Julió, Meritxell Pineda, 
Martí Sunyol, Sergio Álvarez 
i Ignasi Planas. A Parets ha 
estat elegit Joan Turull amb 
el 100% de participació i el 
100% dels vots. L’acompa-
nyen Ramon Maria Saurí, 
Albert Serra, Xavier Jordà, 

Xavier Gómez, Neus Jordà i 
Txell Moliné. 

A Sant Fost, amb una par-
ticipació del 69%, ha estat 
elegit Quim Pérez amb un 
88% dels vots. La resta de 
càrrecs els ocupen Carles 
Segura, Javier Rebollo, Isabel 
Luna, Josep Samsó i Felip 
Lirón. I a Vallgorguina, Joan 
Mora ha estat elegit amb un 
100% dels vots i un 45% de 
participació. La resta són 
Josep Pujol, Montse Reixach, 
Francesc Xavier Blanquer i 
Albert Miró.

Junts també té agrupacions 
a Caldes, Granollers, Gualba, 
l’Ametlla, la Garriga, les 
Franqueses, Lliçà d’Amunt, 
Lliçà de Vall, Mollet, 
Montmeló, Sant Celoni, San-
ta Maria de Palautordera i 
Vilanova.

Salvem el Calderí 
apel·la a l’alcaldessa 
de Barcelona per 
aturar el projecte

Mollet del Vallès

La plataforma Salvem el 
Calderí, que s’oposa al pro-
jecte d’urbanització d’aquest 
sector de Mollet ha apel·lat a 
l’alcaldessa de Barcelona, Ada 
Colau, com a presidenta del 
Consorci de la Zona Franca, 
propietari de la majoria dels 
terrenys, per aturar la urba-
nització que preveu 1.300 
habitatges. En un comunicat, 
la plataforma diu que, des-
prés d’un any i mig demanant 
que es pronunciï sobre el pla, 
l’alcaldessa ha contestat dient 
que dona trasllat al consorci 
perquè doni una resposta. 
Salvem el Calderí valora que 
en el darrer ple del consorci 
es retirés de l’ordre del dia la 
proposta, per via d’urgència, 
de comprar més terrenys al 
sector. I manté la invitació a 
Colau i Pere Navarro, vicepre-
sident del consorci, a visitar 
els terrenys.

L’empresa Stahl 
Ibérica dona  
16 ordinadors a 
escoles de Parets
Parets del Vallès

L’empresa d’equips elèctrics 
i electrònics Stahl Ibérica, de 
Parets, ha donat 16 ordina-
dors a les escoles de primària 
del poble. “Era una bona 
oportunitat ja que, a causa 
de la pandèmia, hem hagut 
de canviar molts ordinadors 
de sobretaula per portàtils 
i hem considerat que algú 
els podria fer servir”, diu el 
director, Josep Altur.

Mollet 
reordenarà  
el trànsit  
a l’entorn  
de l’Hospital

Mollet del Vallès

EL 9 NOU
L’Ajuntament de Mollet va 
presentar aquest dimecres 
als grups municipals el 
projecte de reordenació del 
trànsit a l’entorn de l’Hospi-
tal, que comportarà diverses 
actuacions al tram de la Ron-
da Pinetons comprès entre 
el carrer Francesc Layret i la 
rotonda del propi Hospital. 
El projecte té per objectiu 
millorar l’accessibilitat al 
voltant del centre sanitari, 
i es desenvoluparà en dues 
fases.

La primera fase afectarà 
el tram de la ronda comprès 
entre la rotonda i el carrer 
Sabadell, que es reduirà a un 
únic carril de circulació i s’hi 
habilitarà un espai d’apar-
cament en semibateria per 
incrementar les places tant 
de cotxes com de motocicle-
tes. També s’incorporaran 
quatre places d’aparcament 
per a vehicles de persones 
amb mobilitat reduïda, i es 
condicionarà el vial intern de 
l’Hospital.

La previsió és que aquesta 
primera fase s’hagi comple-
tat a finals d’agost. Posterior-
ment, en una segona fase, es 
construirà una rotonda per 
millorar l’accés dels vehicles 
d’emergències i de serveis de 
l’Hospital. El projecte s’em-
marca en el Pla de Mobilitat.

Veïns de Caldes es mobilitzen 
contra la reordenació del trànsit
Demanen que el carrer Velázquez torni a ser de doble sentit
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Els veïns han tallat l’avinguda Fontcuberta en diverses ocasions

d’inseguretat a la zona. “Tot 
el trànsit que surt de Merca-
dona es recondueix per les 
entrades i sortides veïnals de 
Francesc Macià. Demanem 
que es respecti l’acord i que 
el carrer Velázquez torni a 
ser de doble sentit”, afirma 
Martínez.

La reordenació del tràn-
sit també ha comportat la 
implementació de 70 places 
de zona blava a l’avinguda 
Fontcuberta. Els veïns insis-
teixen que “aquesta via no és 
un eix comercial” i demanen 
al govern municipal que 
reconsideri aquesta actuació.

Per la seva banda, el 
consistori insisteix que els 
canvis efectuats estaven con-
templats al pla de mobilitat 
aprovat el 2017. “Durant els 
darrers 18 anys hem passat 
de 7.000 a 11.000 vehicles al 
municipi. Aquest creixement 
exponencial, juntament amb 

la gran concentració d’equi-
paments que hi ha a la zona, 
generen un gran volum d’ac-
tivitat i moviment. Es tracta 
d’un centre d’interès públic”, 
explica el regidor d’Espais 
Públics i Mobilitat, Jaume 
Mauri. Sobre l’acord al qual 
es refereixen els manifes-
tants, apunta que “tots els 
pactes amb l’administració 
són per escrit, i en aquest cas 
no hi ha cap alcalde que hagi 
signat res”.

Mauri també es refereix a 
la zona blava implementada 
a la zona com una experièn-
cia en positiu pel fet d’estar 
gestionada per una empresa 
pública i haver permès crear 
67 noves places d’aparca-
ment a l’entorn de l’avingu-
da Fontcuberta. Sobre la uni-
direccionalitat del carrer de 
Velázquez, “el canvi respon 
a la necessitat de resoldre la 
perillositat d’una cruïlla”.
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Salut encarrega les obres per 
ampliar de l’Hospital de Granollers

Granollers

F.P.

El Servei Català de la Salut 
ha adjudicat les obres 
d’ampliació de l’Hospital 
General de Granollers amb 
la construcció d’un nou 
edifici a l’espai que ocupen 
actualment els aparcaments 
municipals gratuïts que hi ha 
al costat de l’accés d’urgèn-
cies. Ha guanyat la licitació 
la unió temporal d’empreses 
formada per ACSA, Sogesa 
i Bosch i Pascual amb una 
oferta de 29,2 milions d’eu-
ros, uns 3,2 milions per sota 
de l’import de licitació fet 
per la Generalitat. Represen-
ta una reducció del 10% res-
pecte el preu de sortida. 

El pla preveu la construc-
ció d’un nou edifici de 9.000 
metres quadrats connectat 
amb les instal·lacions actu-
al. Es farà amb un sistema 
modular que ha de permetre 
que estigui en funcionament 
en menys d’un any. Inicial-
ment, s’havia previst la posa-

da en marxa al novembre 
però és difícil que es com-
pleixi aquest termini. 

L’ampliació representarà 
augmentar en un 20% la 
superfície actual de l’Hospi-
tal. Es concretarà amb l’am-
pliació del servei d’urgències 
amb 90 nous punts d’atenció, 
del nombre de llits de crítics, 
dels llits polivalents i les uni-
tats d’hospitalització.

El termini d’execució de 
l’ampliació ofert per les 
empreses –inclou la redacció 
del projecte executiu i la rea-
lització de l’obra– és de 30 
setmanes a partir de la for-
malització del contracte.

Segons consta al perfil del 
contractant del Servei Català 
de la Salut. La proposta pre-
sentada per ACSA, Sogesa 
i Bosch i Pascual va ser la 
segona més econòmica de les 
11 que es van presentar. A la 
vegada, va obtenir la segona 
millor puntuació en la valo-
ració tècnica.

Les empreses han cons-
tituït una UTE amb el nom 
d’UTE Ampliació Hospital 
Granollers i han presentat, 
dins del termini fixat, la 
documentació acreditativa 
de la seva aptitud per con-
tractar, la solvència econò-
mica financera i tècnica i la 
documentació per acreditar 
que estan al corrent de paga-
ment de les obligacions tri-
butàries.
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Nou aparcament gratuït i accés 
al pàrquing de pagament
Granollers L’Ajuntament de Granollers 
està fent aquests dies treballs per condici-
onar un accés d’entrada i sortida –fins ara 
només era de sortida– de l’aparcament de 
pagament de l’Hospital a través del carrer 
Manel Cornella. Servirà d’accés durant les 
obres que obligaran a tallar l’actual entra-
da pel carrer Francesc Ribas, al costat de 
l’accés a urgències. A la vegada, s’habiliten 

nous espais amb aparcaments gratuïts en 
uns solars de la zona gràcies a l’acord tancat 
amb els propietaris. També tindrà accés pel 
carrer Manel Cornella. En paral·lel al pro-
cés de licitació de les obres d’ampliació de 
l’Hospital de Granollers, l’Ajuntament havia 
fet altres tràmits com la compra i cessió del 
solar on s’ha d’ampliar el centre amb un nou 
edifici. També s’ha avançat la tramitació del 
desenvolupament urbanístic del sector que 
ha permetre connectar el carrer Manel Cor-
nella amb el carrer Francesc Ribas.

L’adjudicació puja a 29,2 milions. Les empreses tenen 30 setmanes per fer el projecte i l’obra
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Des del 12/07/2021 
al 18/07/2021

Casos 
confirmats 
PCR i TA

Taxa 
confirmats 
PCR i TA

Incidència 
a 14 dies 

(IA14)

Risc  
de rebrot Rt PCR 

fetes TA fets % PCR i TA 
positives

Mitjana 
edat % dones

Vacunats 
primera 

dosi

Vacunats 
segona 

dosi
Ingressos Defuncions

Vallès Oriental 
Central 1.380 591,06 1.194,96 1.218 1,01 4.437 3.595 20,30 31,82 50,07 5.579 9.748 40 2

Baix Montseny 307 533,05 1.022,69 1.179 1,15 1.056 1.162 16,12 30,83 46,91 1.126 3.123 6 1

Baix Vallès 914 555,23 1.152,98 1.168 1,00 2.836 2.828 18,53 31,43 53,28 3.860 6.639 24 1

VALLÈS ORIENTAL  2.396 577,70 1.161,90 1.216 1,04 7.643 6.849 19,36 31,58 50,79 9.319 17.795 63 3

Des de 
l’01/03/2020  
al 21/07/2021

Casos 
confirmats 
PCR i TA

Taxa 
confirmats 
PCR i TA

Incidència 
a 14 dies 

(IA14)

Risc  
de rebrot Rt PCR 

fetes TA fets % PCR i TA 
positives

Mitjana 
edat % dones

Vacunats 
primera 

dosi

Vacunats 
segona 

dosi

Ingressos 
(*) Defuncions 

Vallès Oriental 
Central 23.010 9.855,23 --- --- --- 274.598 74.912 7,05 39,81 51,39 146.500 112.178 - 523

Baix Montseny 5.123 8.895,18 --- --- --- 62.741 20.237 6,64 41,47 51,34 34.909 27.369 - 165

Baix Vallès 16.301 9.902,38 --- --- --- 180.545 65.814 7,14 40,66 51,34 104.234 79.862 - 476

VALLÈS ORIENTAL  40.884 9.857,50 --- --- --- 477.771 142.035 7,09 40,39 51,42 259.920 199.447 - 1.056

Evolució de la Covid-19 per zones del Vallès Oriental (dades de les proves PCR i tests d’antígens)

(*) Dades a partir del 29 d’abril del 2020. Les sumes per territoris poden no coincidir amb el total comarcal perquè a les àrees sanitàries hi ha municipis de fora

Risc de rebrot:             MOLT BAIX (0-30)          BAIX (31-70)           MODERAT (71-100)           ALT (101-200)            MOLT ALT (+201)
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A 23 municipis vallesans, amb la incorporació de Palautordera, s’aplica la restricció

Sant Celoni, la Garriga, Santa 
Eulàlia i l’Ametlla deixen  
de tenir confinament nocturn

Granollers

F.P.

Quatre dels 26 municipis 
del Vallès Oriental on s’ha 
aplicat des de divendres de 
la setmana passada el confi-
nament nocturn deixaran de 
tenir-lo des d’aquest diven-
dres i durant els propers 
set dies. Són Sant Celoni, la 
Garriga, l’Ametlla i Santa 
Eulàlia. El canvi proposat 
pel govern dimarts i validat 
dijous pel Tribunal Superi-
or de Justícia de Catalunya 
(TSJC) es justifica per la 
millora de la situació epide-
miològica en aquestes quatre 
poblacions que ara tenen una 
incidència a set dies infe-
rior als 400 casos per cada 
100.000 habitants. En canvi, 
Santa Maria de Palautordera, 
amb 581 casos per cada 
100.000 habitants segons les 
dades publicades dimarts pel 
govern, s’incorpora a la llista 
de municipis on ara s’apli-
carà el toc de queda nocturn 
fins al 30 de juliol. 

Els canvis –vegeu mapa de 
la pàgina 11– es faran efec-
tius aquest divendres des-
prés del vistiplau del TSJC 
que també inclou la continu-
ïtat d’altres restriccions pro-
posades pel Govern com la 
limitació de les trobades a un 
màxim de 10 persones. Seran 
vigents després de la seva 
publicació al Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya.

Al conjunt del Vallès Ori-
ental, la incidència a set dies 

se situa en 577 casos per cada 
100.000 habitants, segons les 
dades publicades dijous cor-
responents al període del 12 
al 18 de juliol. Baixa lleuge-
rament respecte la setmana 
anterior quan la incidència 
era de 584 casos per cada 
100.000 habitants. 

La xifra de positius detec-
tats amb proves PCR i tests 

d’antígens ha caigut lleuge-
rament. S’han diagnosticat 
2.396 casos, 27 menys que la 
setmana anterior. El risc de 
rebrot és manté per damunt 
dels 1.200 punts –per tant, 
molt alt– i el percentatge 
de proves positives segueix, 
també, amb paràmetres molt 
elevats: un 19,36% de posi-
tivitat quan l’Organització 

Mundial de la Salut fixa un 
límit del 5% per poder con-
siderar que la pandèmia està 
sota control. Sí que evolucio-
na de manera més positiva la 
taxa de transmissió: se situa, 
amb les dades de dijous, a 
1,04 punts. Indica, per tant, 
un creixement molt més con-
tingut respecte les setmanes 
anteriors, en què va arribar a 

fregar els 4 punts i per tant, 
cada infectat en contagiava a 
quatre més. 

MENYS VISITES ALS CAP

Segons les dades del Depar-
tament de Salut, la xifra de 
visites relacionades amb la 
Covid-19 als centres d’aten-
ció primària (CAP) de la 
comarca s’ha reduït lleuge-
rament aquests darrers dies. 
Dilluns, es van fer 2.357 
consultes, unes 400 menys 
que el dilluns de la setmana 
anterior (2.748), quan es va 
assolir la xifra màxima de 
tota la pandèmia. Aquest 
dimarts i dimecres, es van 
atendre 1.769 i 1.815 perso-
nes per situacions derivades 
pel coronavirus. Són xifres 
lleugerament inferiors als 
mateixos dies de la setmana 
passada, 2.057 i 2.030.

Els hospitals registren l’augment 
setmanal de pacients més gran 
des de la primera onada
Aquest dimecres sumaven 111 persones ingressades, 61 més

Granollers

EL 9 NOU

Els tres hospitals del Vallès 
Oriental sumaven 111 per-
sones ingressades amb la 
Covid-19, segons les xifres 
que van fer públiques aquest 
dimecres. En una sola set-
mana, s’ha passat de 50 
persones internades a 111. 
Són 61 més en la pujada més 
important en només set dies 
que han registrat el conjunt 
dels tres hospitals vallesans 
des de la primera onada de 
la pandèmia, l’abril de l’any 
passat. A l’octubre, hi va 
haver una pujada lleugera-

ment inferior en una sola 
setmana, 60 persones més. A 
la vegada, els 111 ingressats 
representen la xifra més alta 
d’hospitalitzats des del 10 
de febrer passat. Aleshores, 
eren 124 i la pandèmia retro-
cedia.

En la darrera setmana, els 
hospitals van sumar tres 
defuncions: una a cadascun 
dels centres. És la xifra de 
morts més alta des del 12 
de maig passat quan van 
informar de cinc decessos. 
Des d’aleshores, com a 
màxim hi havia hagut dues 
defuncions, tot i que la 
majoria de setmanes –cinc 

de nou– s’havien tancat sen-
se cap mort. L’Hospital de 
Sant Celoni encadenava 11 
setmanes sense defuncions. 
El de Mollet, vuit. Tots dos 
registres s’han trencat en els 
darrers dies. 

Per centres, l’Hospital 
General de Granollers tenia 
aquest dimecres 65 persones 
ingressades amb la Covid-
19. La xifra de pacients amb 
la Covid-19 va pujar en 33 
persones, de 32 a 65 en una 
setmana. El nombre de per-
sones amb el coronavirus 
ateses és el més gran des del 
10 de febrer. Des de l’ante-
rior dimecres, van donar 16 

altes i ja en sumen 1.686 
des de l’inici de la pandè-
mia. En els darrers set dies 
hi va haver una defunció i 
es va arribar a un total de 
275.

A Mollet, aquest dimecres 
hi havia 38 pacients amb 
la Covid ingressats a l’hos-
pital, 24 més que dimecres 
de la setmana passada. Cal 
remuntar-se a finals de març 
per trobar una xifra més 
alta (41). Amb tot, el centre 
havia tramitat 15 altes i arri-
ba a les 1.477 des del març 
de l’any passat. Hi va haver 
una defunció i s’assoleixen 
les 191 en tota la pandèmia.

A l’Hospital de Sant 
Celoni hi havia vuit perso-
nes ingressades, quatre més 
que dimecres de la setmana 
passada. És la xifra més alta 
des de finals d’abril. Van 
donar dues altes i en sumen 
243 des de l’inici de la pan-
dèmia. També han registrat 
la defunció d’un malalt amb 
la Covid-19, la 77a des del 
març de l’any passat.
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Ara que ve el bon temps,
podem fer petits gestos
que millorin l’estalvi
energètic a casa, ens pre-
parin pel canvi de tempo-
rada i  ens serveixin per
fomentar uns bons hàbits
de consum.
Ens ajudaran en la nostra
economia i contribuirem
a mantenir un entorn més
sostenible energètica-
ment.

PREPARA LA TEVA
LLAR PER L’ESTIU:

Durant les hores més
càlides convé tancar
les persianes de les
habitacions que no es fan
servir i fer ús de tendals
per evitar que el sol entri
directament i escalfi  en
excés la llar.

LA NEVERA
ÉS L’APARELL QUE
MÉS ENERGIA CONSUMEIX
(fins a un 18% del total de
la factura de la llum).

No posis menjar calent
dins la nevera

No obris la porta si no és
necessari

Manté la nevera a una
temperatura entre 3 i 7 ºc
i el congelador a -18ºc.

Manté la nevera un xic
separada de la paret per-
què el motor tingui una
bona ventilació.

Descongela els aliments
dins la nevera.

Si marxes durant més
de 15 dies i vols estalviar,
el més recomanable és
buidar completament la
nevera, desconnectar-la i
deixar la porta oberta.

AIRE
CONDICIONAT

Perquè l’aire condicio-
nat sigui més eficient és
convenient apagar-lo uns
15 minuts abans de sortir
de casa.

Refreda només les habi-
tacions que estiguis fent
servir i tanca les portes de
la resta d’habitacions per
aconseguir mantenir una
temperatura fresca.

 Comprova que tens les
finestres tancades quan
facis servir l’aire condi-
cionat per evitar l’accés
d’aire calent a casa.

Neteja els filtres de
l’aire condicionat periòdi-
cament. Els filtres bruts
redueixen el rendiment
dels aparells.

L’ESPAI DE
L’ESTALVI
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Setmana
anterior

Última
setmana

Darrers
tres dies

Del 5 a l’11/7 Del 12 al 18/7 19, 20 i 21/7

Aiguafreda 14 5 1 -9 199,7 759

L’Ametlla del Vallès 46 45 8 -1 531,8 1.075

Bigues i Riells del Fai 46 49 18 +3 538,9 1.113

Caldes de Montbui 125 99 33 -26 564 1.011

Campins 6 5 0 -1 945,2 1.733

Canovelles 105 120 42 +15 721,6 1.546

Cardedeu 107 120 37 +13 453,7 1.387

Cànoves i Samalús 16 25 10 +9 802,1 2.055

Figaró-Montmany 10 6 1 -4 538,6 862

Fogars de Montclús 6 3 0 -3 638,3 957

Les Franqueses del Vallès 125 93 46 -32 462,9 807

La Garriga 88 77 34 -11 466,3 874

Granollers 404 436 181 +32 715,5 1.480

Gualba 11 9 1 -2 600 1.091

La Llagosta 58 74 26 +16 549 1.249

La Roca del Vallès 56 79 26 +23 741,8 1.788

Llinars del Vallès 64 56 37 -8 563,5 1.057

Lliçà d’Amunt 87 78 29 -9 511,3 970

Lliçà de Vall 42 27 2 -15 412,7 678

Martorelles 29 36 10 +7 749,8 1.681

Mollet del Vallès 309 336 120 +27 654,7 1.367

Montmeló 82 66 17 -16 753,9 1.361

Montornès del Vallès 98 77 19 -21 469,7 839

Montseny 1 1 0 0 292,4 585

Parets del Vallès 100 74 47 -26 387,8 675

Sant Antoni de Vilamajor 25 26 23 +1 423,8 865

Sant Celoni 74 72 29 -2 402,1 793

Sant Esteve de Palautordera 21 17 12 -4 602,8 1.091

Sant Feliu de Codines 33 32 11 -1 511,3 1.007

Sant Fost de Campsentelles 73 55 21 -18 629,5 1.104

Sant Pere de Vilamajor 29 31 4 +2 693,2 1.434

Santa Eulàlia de Ronçana 34 37 15 +3 507,7 1.060

Santa Maria de Martorelles 4 3 4 -1 335,9 588

Santa Maria de Palautordera 24 63 28 +39 668,6 2.424

Tagamanent 1 0 0 -1 0 0

Vallgorguina 17 19 4 +2 657,2 1.392

Vallromanes 14 11 6 -3 426,5 762

Vilalba Sasserra 4 5 1 +1 698,3 1.571

Vilanova del Vallès 35 28 19 -7 515,5 928

VALLÈS ORIENTAL 2.423 2.395 922 -28 577,70 1.216

Positius per proves 
PCR per municipis

Diferència 
darrera 

setmana

Casos per 
cada 100.000 

habitants
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Risc  
de rebrot

Afectació del confinament nocturn al Vallès Oriental
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Aiguafreda

Tagamanent

Figaró

Santa
Eulàlia

Montseny

Fogars de
Montclús

Gualba
Campins
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La
Garriga

Les
Franqueses

L’Ametlla

La Roca

Llinars

Vallgorguina

Vilalba
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Vilanova

Vallromanes
Sant
Fost Santa Maria de

Martorelles

Sant Celoni

Caldes

Bigues i
Riells

Lliçà
d’Amunt

Mollet

Parets
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èsMontmeló

Canovelles

Martorelles

La Llagosta

Lliçà
de Vall

Sant
Pere de

Vilamajor

Cànoves i
Samalús

Card
ed

eu
Sant

Antoni

Sta. Maria
Palautordera

Municipis de més de 5.000 habitants 
amb una incidència superior als 400 
casos per cada 100.000 habitants

Municipis amb con�nament nocturn 
per la proximitat a municipis d'alta 
incidència

Municipis 
sense restriccions

Municipis que deixen de tenir 
con�nament nocturn

Municipis que s’incorporen 
al con�nament nocturn
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De 26 a 23 municipis  
amb confinament nocturn

Sant Celoni Amb la nova proposta de la 
Generalitat, que estarà vigent fins al 30 de 

juliol, el toc de queda nocturn s’aplicarà 
ara a 23 municipis del Vallès Oriental, tres 
menys que fins ara. S’hi afegeix Santa Maria 
de Palautordera, però en surten Sant Celoni, 
la Garriga, l’Ametlla i Santa Eulàlia.

Un menor ferit 
en un pis on es 
feia una festa  
a Palautordera

Sta. M. de Palautordera

EL 9 NOU

Un jove menor d’edat va 
patir ferides greus la mati-
nada de dimecres quan 
va caure des d’una alçada 
d’uns quatre metres per 
una claraboia que se li va 
trencar en trepitjar-la en 
un edifici de Santa Maria 
de Palautordera. El menor 
estava en un pis on s’es-
taria fent una festa amb 
diverses persones. 

Uns veïns van alertar la 
Policia Local que va anar 
cap allà. Els agents van 
estar trucant a la porta 
perquè els obrissin però 
ningú ho va fer. Poc des-
prés, van sentir crits d’una 
persona que demanava 
ajuda. Ràpidament, van 
localitzar el noi accidentat 
i li van fer una primera 
atenció sanitària –presen-
tava un tall greu– mentre 
no arribaven els sanitaris 
del Sistema d’Emergènci-
es Mèdiques, que hi van 
actuar amb tres ambulàn-
cies. El van traslladar a 
l’Hospital de Granollers. 
Els Mossos han obert dili-
gències per aclarir els fets. 

Més de la meitat 
de vallesans 
vacunats ja amb  
la pauta completa
Granollers 

La vacunació en pauta 
completa està ja al 53,8% 
del total de la població i 
al 63,9% de la població de 
més de 16 anys. Se supera 
el 90% entre les persones 
de més de 80 anys i d’en-
tre 70 i 79 anys. Està per 
damunt del 80% a tots els 
grups d’edat entre els 50 
i els 69 anys. Entre 45 i 49 
anys, tenen la pauta com-
pleta el 75% de les perso-
nes. I dues terceres parts, 
d’entre 40 i 44 anys.

Els regidors d’ERC 
a Parets no pujaran 
al balcó pel pregó 
de la festa major
Parets del Vallès

Els regidors d’Ara Parets-
ERC no pujaran al balcó 
de l’ajuntament durant 
el pregó de festa major 
previst per dissabte al 
matí. Ho justifiquen per 
l’elevada incidència de la 
Covid-19 al municipi. Sí 
que assistiran a l’acte des 
de la plaça de la Vila.
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La Garriga

Júlia Oliveras

L’Ajuntament de la Garriga 
ha autoritzat l’ampliació de 
l’horari d’obertura de les ter-
rasses de bars i restaurants 
a la via pública després de 
les queixes manifestades per 
alguns propietaris de dife-
rents negocis garriguencs 
i pels grups municipals de 
Junts per la Garriga, el PSC i 
Ciutadans. El govern munici-
pal pretenia establir les 9 del 
matí com a hora d’obertura.

La normativa vigent, apro-
vada l’any 2011 per Junta 
de Govern Local, establia 
que l’horari permès era de 
9 del matí a 11 de la nit de 
diumenge a dijous, i de 9 a 1 
de la matinada els divendres, 
dissabtes i vigílies de festius. 
Amb el canvi de normativa 
tramitat per l’administració 
municipal, l’hora d’obertura 
de les terrasses s’avança una 
hora, és a dir, a les 8 del matí. 

El canvi d’horari arriba 
després d’un gran rebom-
bori a les xarxes des de fa 
uns quinze dies. Els grups 
de l’oposició de Junts per la 
Garriga, el PSC i Ciutadans 
van manifestar el seu rebuig 
a no poder obrir les terras-
ses fins a les 9 del matí. “Un 
nou acarnissament contra 
el sector de la restauració” 
lamentaven des del grup de 
Ciutadans a través d’una 
nota de premsa en què, a 
més, titllaven de “disbarat i 
despropòsit” la normativa. 

La PAHC 
atura un 
desnonament 
a Llinars 

Llinars del Vallès

P.P.

La Plataforma d’Afectats per 
la Hipoteca i el Capitalisme 
(PAHC) del Baix Montseny 
va aconseguir aturar dimarts 
al matí el desnonament 
d’una família en situació 
vulnerable a Llinars. És un 
matrimoni amb dos menors 
–un d’ells, autista–, que feia 
dos anys que no pagava el llo-
guer del pis, que és d’un petit 
propietari. El llançament s’ha 
aturat fins al 13 de setembre, 
a l’espera de trobar una sorti-
da habitacional a la família. 

Segons una portaveu de la 
PAHC, el desnonament s’ha 
pogut aturar perquè “la famí-
lia no tenia un lloc on anar 
a viure”. Explica que, a més, 
el cas els va arribar la setma-
na passada i han tingut poc 
marge de maniobra per actu-
ar. Considera que hi ha dos 
afectats, tant la família com 
el propietari, i critica l’Ajun-
tament per no haver fet res 
abans. La PAHC espera que 
la família es pugui acollir al 
programa Reallotgem de la 
Generalitat, en què l’admi-
nistració dona garanties als 
propietaris dels pisos a canvi 
de buscar una sortida habita-
cional a famílies vulnerables. 
La PAHC insta els Serveis 
Socials de l’Ajuntament de 
Llinars a trobar una solució 
per a la família abans del 
llançament previst per al 13 
de setembre. 
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Terrasses a la plaça de l’Església de la Garriga divendres passat al vespre

En la mateixa línia, els socia-
listes van assegurar que “no 
compleix cap tipus de lògica, 
si no és que es volen carre-
gar el teixit econòmic de la 
Garriga” i van anunciar que 
ho traslladarien al proper 
ple municipal en forma de 
moció. Per la seva banda, el 
grup de Junts per la Garriga 
també va publicar a les seves 
xarxes el seu rebuig: “Ens 
oposem a assenyalar el sector 
de la restauració com el res-
ponsable de l’increment de 
casos de Covid i a tancar part 
de la seva activitat diària, 
com proposa el govern muni-
cipal”.

Per la seva banda, l’alcal-
dessa, Dolors Castellà (ERC) 
ha explicat la posició del 
govern municipal. “Davant 
d’aquesta problemàtica, s’ha 
buscat immediatament la 
millor solució per a la con-
vivència de totes les parts, 
els veïns i els restauradors”, 
i recorda que l’horari marcat 
no és nou sinó que ja venia 
de l’any 2011. “S’ha generat i 
s’ha posat sobre la taula una 
problemàtica que fins ara 
no s’havia manifestat i s’ha 
buscat una solució en només 
24 hores”. 

D’altra banda, l’alcaldessa 
recalca que cada vegada que 

els bars i restaurants dema-
nen una ocupació de via 
pública, se’ls aprova el lloc o 
el nombre de taules i s’envia 
la notificació corresponent 
amb tota la normativa. “En 
aquesta documentació, a dalt 
de tot, hi surt l’horari. A cada 
Junta de Govern, on assistei-
xen tots els grups, es passen 
aquestes aprovacions. Aques-
ta documentació la tenen 
tots els grups”. 

El nou horari ampliat va 
entrar en vigor dijous passat. 
Una decisió que vol fer com-
patible el descans del veïnat 
i afavorir els negocis de res-
tauració de la població.

Una hora més a la fresca
La Garriga allarga l’horari de terrasses de bars i permet que obrin a les 8 del matí

Està situada a la carretera de Dosrius i ha costat 900.000 euros

Cardedeu compra una nau 
industrial per al servei de neteja
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La nau està situada a la carretera de Dosrius

Cardedeu

EL 9 NOU

L’Ajuntament de Cardedeu 
ha adquirit una nau indus-
trial de prop de 2.000 metres 
quadrats de superfície més 
865 de pati que farà servir 
per situar el servei de neteja 
viària i com a base d’opera-
cions del servei de recollida 
porta a porta que requerirà 
d’espai d’aparcament de 
vehicles i magatzem.

La nau està situada al 
número 220 de la carretera 
de Dosrius, a tocar de la ben-
zinera i ha costat 900.000 
euros, un preu que l’Ajun-
tament considera molt com-
petitiu atesa la mancança 
existent al municipi de naus 
industrials de característi-

ques similars.
L’Ajuntament també 

estudia que part del pati es 
converteixi en àrea d’emer-

gència del servei de recolli-
da porta a porta, aprofitant 
la seva ubicació i accessibi-
litat.

Parets posa 
en marxa el nou 
canal audiovisual 
tvParets

Parets del Vallès

L’Ajuntament de Parets posa-
rà en marxa aquest dissabte 
el canal de comunicació audi-
ovisual tvParets. La primera 
transmissió serà el pregó 
de la festa major a través 
del web tvparets.cat. A 1/4 
d’11 s’iniciarà l’streaming i 
a 2/4 d’11 es veurà el pregó. 
L’Ajuntament explica que té 
l’objectiu d’oferir “un servei 
públic audiovisual de qua-
litat, obert, de proximitat i 
compromès amb els principis 
ètics i democràtics”. Igual 
que la ràdio (RAP107), es 
pretén que tvParets compti 
amb col·laboradors i progra-
mes de persones del munici-
pi. La regidora de Comunica-
ció, Casandra Garcia, diu que 
vol créixer “de la mà d’enti-
tats culturals, esportives, del 
comerç, les empreses i els 
ciutadans”.

Els veïns de Parets 
han denunciat 772 
incidències als barris 
en mig any

Parets del Vallès

Els veïns de Parets han 
denunciat a l’Ajuntament un 
total de 772 incidències als 
diferents barris al llarg del 
primer semestre d’aquest 
any. Segons el regidor coor-
dinador de les regidories de 
barri, Francesc de la Torre, 
se n’han pogut resoldre 620 
i 152 resten obertes i en vies 
de tancament. Entre les inci-
dències hi ha fuites d’aigua 
al carrer, arranjament de 
jardineres, neteja d’herbes, 
col·locació d’un senyal de 
minusvàlids en un aparca-
ment, arranjament d’una 
porteria trencada en un parc, 
la presència d’un niu de ves-
pes asiàtiques en un arbre o 
la delimitació amb tanques 
de fusta dels tubs de reg 
perquè no els trepitgin ni els 
facin malbé els infants que 
juguen al carrer.
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Bicicleta sense edat
Granollers Pedala impulsa una prova pilot de passejos per a persones residents  
a la Fundació Antònia Roura amb un tricicle adaptat
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Un dels voluntaris de Granollers Pedala amb dos dels participants a la iniciativa fent una aturada en un recorregut pel parc de Ponent

Granollers

F.P.

Recuperar la sensació d’anar 
en bicicleta pels carrers de 
Granollers. És la vivència que 
han pogut recuperar durant 
dues setmanes un grup d’avis 
i àvies de la residència Antò-
nia Roura amb la prova pilot 
que ha impulsat Granollers 
Pedala. L’entitat ha adquirit 
un tricicle amb assistència 
elèctrica i dissenyat per 

poder portar una o dues 
persones en espai preparat 
a la part frontal. A més, té 
un sistema que puja i baixa 
i facilita l’accés de les per-
sones als seients encara que 
tinguin la mobilitat reduïda. 
Els usuaris van lligats per 
evitar ensurts. 

La prova es va fer durant 
les dues primeres setmanes 
de juliol i es va haver d’atu-
rar per un positiu de Covid-
19 en una treballadora de 

la residència que va obligar 
a aplicar restriccions en les 
sortides i en els contactes 
dels residents amb persones 
de fora del centre.

Tot i això, durant les dues 
setmanes que va funcionar, 
la iniciativa va tenir molt 
bona acollida, explica Ben-
jamí Aguilar, secretari de 
Granollers Pedala. “Tothom 
estava entusiasmat”, afirma. 
Les sortides duraven al vol-
tant d’una hora i mitja i es 

feien durant la franja de matí 
i migdia amb inici i final a la 
mateixa residència. Hi col-
laboraven dos voluntaris de 
l’entitat: un que portava el 
tricicle amb els avis i un altre 
que els acompanyava amb 
una altra bicicleta al costat 
i que els ajudava a baixar i 
pujar si calia fer alguna para-
da. També el personal de la 
residència col·laborava en la 
sortida i l’arribada.

Les rutes es feien en fun-

ció del què demanava la 
persona. “Alguns volien anar 
a veure llocs on han viscut o 
que recordaven per alguna 
cosa en concret”, comenta 
Aguilar. Sempre es busquen 
carrers amb poc trànsit. “Són 
passejades molt tranquil·les 
i a velocitat molt baixa.” De 
fet, els parcs van ser dels 
llocs més visitats. “Quan 
surten amb els familiars, són 
espais on és més complicat 
accedir”, apunta el secretari 
de Granollers Pedala. 

CONTINUÏTAT  
AL SETEMBRE

L’objectiu de l’entitat es 
reprendre les sortides des-
prés de les vacances d’estiu 
i estendre-les a altres resi-
dències de gent gran. És un 
servei gratuït que ofereix 
Granollers Pedala i que altres 
entitats de promoció de la 
bicicleta ja fan en ciutats 
com Barcelona, poblacions 
del Baix Llobregat. També hi 
ha una iniciativa semblant a 
Cardedeu. Una quinzena de 
persones s’han format per 
poder fer aquesta activitat 
i conduir el tricicle. “És una 
formació general per conèi-
xer el projecte, saber com 
moure’s i com tractar la gent 
gran.” Una desena de conduc-
tors han acompanyat l’activi-
tat durant les dues setmanes 
que es va poder fer.

El tricicle s’ha pogut com-
prar gràcies a la col·laboració 
d’un soci de l’entitat que ha 
avançat els diners per fer-ho. 
Ara, Granollers Pedala bus-
carà vies de finançament per 
assumir el cost d’aquest trici-
cle amb assistència elèctrica. 
“L’aportació del soci ens ha 
permès activar ja el projec-
te”, celebra Aguilar.

Montmeló  
engega la votació  
dels pressupostos 
participatius

Montmeló

L’Ajuntament de Montmeló 
ha posat en marxa el procés 
de votació de les propostes 
que es van presentar en 
el procés de pressupostos 
participatius per decidir el 
destí de 100.000 euros. Els 
majors de 16 anys podran 
votar durant el mes de juliol 
i agost a la plataforma deci-
dim-montmelo.diba.cat o 
bé omplint la butlleta en els 
punts de votació presencial a 
l’OAC i la piscina municipal i 
els divendres 23 i 30 de juli-
ol al Mercat Municipal. Es 
podrà triar entre l’adequació 
de l’espai de Can Cabanyes, 
la instal·lació de màquines de 
retorn d’envasos, renovar les 
350 papereres, beques i clas-
ses particulars per reduir el 
fracàs escolar o un programa 
d’assessorament energètic a 
particulars.

Montornès compra cinc 
pisos per incorporar-los  
al parc d’habitatge públic

Montornès del Vallès

EL 9 NOU

L’Ajuntament de Montornès 
ha formalitzat la compra de 
cinc habitatges en un bloc 
situat al centre del poble 
per incorporar-los al parc 
d’habitatge públic. Es tracta 
d’una planta baixa i quatre 
pisos de la mateixa finca que 
s’han comprat a una entitat 
bancària a través del dret de 
tanteig i amb la mediació de 
l’Agència Catalana de l’Ha-
bitatge.

El preu ha estat de 138.000 
euros, quantitat a la qual cal-
drà afegir algunes despeses 
de reforma i manteniment 
que, donat el bon estat de 
la finca, s’estimen en uns 
23.000 euros. Amb aques-
ta compra, el parc públic 

d’habitatge de Montornès 
ja suma 17 pisos, dels quals 
11 a Montornès Nord i 6 al 
centre del poble. La creació 
del parc d’habitatge públic 
es va iniciar l’any 2015 per 
donar resposta a la proble-
màtica de les famílies que no 
poden accedir al lloguer en 
el mercat lliure. En tots els 
casos, els pisos són revisats i 
reformats per l’Ajuntament 
que s’ocupa de dotar-los dels 
serveis i acabats necessaris.

Actualment hi ha cinc 
pisos cedits en règim de 
lloguer social a persones 
menors de 35 anys. La resta 
estan en fase de reforma i es 
destinaran a gent gran, per-
sones amb mobilitat reduïda 
i famílies i persones en situ-
ació d’exclusió residencial o 
amb rendes baixes.
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Les vies i els vehicles que formen l’actual terminal de transport de vehicles que l’Adif té a la Llagosta

Divendres, 23 de juliol de 202114

L’Estat anuncia la licitació de la 
construcció de la nova terminal 
de mercaderies de la Llagosta
La primera fase preveu una inversió de 80 milions a l’espai dedicat ara a la logística de vehicles

La Llagosta / Granollers

EL 9 NOU

La nova ministra de Trans-
ports, Mobilitat i Agenda 
Urbana, Raquel Sánchez, va 
anunciar dilluns que aquest 
mateix any s’obrirà el con-
curs públic per triar l’em-
presa que construirà la nova 
terminal per al transport 
ferroviari de mercaderies a la 
Llagosta. Ocuparà l’espai que 
actualment funciona com a 
centre logístic per a la distri-
bució de vehicles per tren, 
situats entre la C-17 i les vies 
de la línia de França. El pro-
jecte preveu una inversió de 
80 milions d’euros per cons-
truir la terminal i connectar-
la al corredor del Mediterra-
ni a través de la línia d’alta 
velocitat entre Barcelona i la 
frontera francesa i del ramal 
entre Mollet i el Papiol, on 
poden circular trens tant 
amb ample ibèric com amb 
ample internacional. Sánchez 
ho va anunciar en una visita 
a les obres del soterrament 
de les vies a Sant Feliu de 
Llobregat i ho va circums-
criure a la voluntat del seu 
ministeri de “potenciar la 
quota de transport ferroviari 
de mercaderies”. El ministeri 
“està decidit a potenciar la 

quota de transport ferroviari 
de mercaderies com a eix 
vertebrador de les cadenes 
logístiques”.

L’anunci ha estat molt ben 
rebut per l’Ajuntament de la 
Llagosta. Amb tot, l’alcalde 
Óscar Sierra, recorda que els 
80 milions serviran per a la 
primera fase del projecte. 
“Esperem que les altres dues 
fases que resten vinguin una 

darrera de l’altra”, ha dit 
segons recull un comunicat 
de l’Ajuntament. Amb tot, 
“mai abans havíem vist com 
un govern posava 80 milions 
directament per desenvolu-
par l’estació de la Llagosta”. 
“Creiem que s’executarà com 
més aviat millor perquè és 
un projecte estratègic i el 
govern estatal no vol perdre 
el temps en executar aquests 

projectes.”
L’octubre de l’any passat, 

els governs català i espanyol 
van signar un protocol de 
col·laboració que proposava 
l’elaboració dels estudis 
necessaris per a la planifica-
ció i gestió de les terminals 
ferroviàries de l’àrea de 
Barcelona que inclouen la 
nova estació de mercaderies 
del nus ferroviari de la Lla-

gosta. També preveia treba-
llar el model de gestió de la 
nova terminal amb la partici-
pació del Port de Barcelona.

I LA TERMINAL  
DE GRANOLLERS?

De retruc, la construcció de 
la nova terminal de mercade-
ries a la Llagosta ha de per-
metre el tancament de l’actu-
al estació de mercaderies de 
Granollers, situada al costat 
de l’estació de Granollers-
Centre, i que només té con-
nexió amb la xarxa d’ample 
ibèric a través de la línia de 
França. El juliol de 2019, 
l’Administrador d’Infraes-
tructures Ferroviàries (Adif) 
va adjudicar-ne la gestió a 
una empresa per un termini 
de sis anys. El contracte és 
prorrogable durant tres anys 
més però també es pot res-
cindir abans si l’activitat es 
pot traslladar a la Llagosta. 

Aquest és “un tema cabdal 
per l’activitat econòmica del 
nostre entorn, pel foment 
del transport de mercade-
ries en tren però també per 
Granollers, perquè permetrà 
el desmantellament de l’es-
tació de mercaderies”, consi-
dera l’alcalde Josep Mayoral. 
Això obrirà la porta al des-
envolupament al sector urbà 
de la Bòbila –el darrer gran 
sector de creixement previst 
al pla urbanístic– amb nous 
habitatges i equipaments. 
Fins ara, la presència de 
l’estació ho havia condicio-
nat. Segons Mayoral, també 
oferirà una oportunitat pels 
50.000 metres quadrats que 
ara ocupa la terminal de 
mercaderies d’Adif. “Hauran 
de venir a trucar la porta de 
l’Ajuntament per veure què 
s’hi pot fer.”

ERC demana que les obres a 
l’estació de Mollet-Sant Fost 
resolguin l’accessibilitat  
amb el costat de la Teneria
Mollet del Vallès

F.P.

Els grups d’ERC a Mollet, 
Martorelles, Sant Fost i 
Santa Maria de Martorelles 
reclamen que el Ministeri 
de Transports, Mobilitat i 
Agenda Urbana també actuï 
per resoldre els problemes 
d’accessibilitat de l’actual 
pas soterrat que travessa les 
vies del tren de la línia R2 i 
connecta l’entorn de l’estació 
de Mollet-Sant Fost amb el 
de l’antiga Teneria, on hi ha 
l’aparcament principal per 
als usuaris de Renfe. El pro-
jecte de millora de l’accessi-
bilitat de l’estació –està en 
licitació– preveu fer un nou 
pas inferior amb ascensors 

entre les andanes i només 
accessible per als passat-
gers. L’actual pas se cedirà a 
l’Ajuntament de Mollet però 
el projecte no hi preveu cap 
intervenció per adaptar-lo 
a persones amb mobilitat 
reduïda o facilitar l’accés 
de persones que travessen 
per aquest punt –no només 
passatgers de Renfe– amb 
bicicletes, patinets, cotxets o 
carros.

L’alcalde de Martorelles, 
Marc Candela, i els porta-
veus dels grups municipals 
d’ERC a Mollet, Oriol López; 
Sant Fost, Carles Miquel; i 
Santa Maria, Luís Mariano 
Pintor; van fer aquesta recla-
mació dimecres a la tarda en 
un acte a la mateixa estació. 

Els va acompanyar el senador 
Josep Maria Reniu i Oriol 
Ramon, president comarcal 
dels republicans. Reniu ha 
registrat una pregunta al 
Senat en aquest sentit que 
encara no ha rebut cap res-
posta. “Quan es prenen deci-
sions a 600 quilòmetres de 
la població afectada passen 
aquestes coses”, va lamentar. 

Per Candela, la supressió 
de les barreres arquitectòni-
ques de l’actual pas “ja hau-
ria d’estar inclosa en aquest 
projecte”. “Sorprèn que no hi 
sigui”. Candela assegura que 
no demanen que “es pari” el 
pla de reforma de l’estació. 
Les obres “són una oportu-
nitat que s’ha d’aprofitar per 
fer aquest pas accessible”, va 

dir Candela que va recordar 
que “es pot fer un projecte 
en paral·lel per poder-lo 
executar quan acabin les 
altres obres.”. Amb tot, no 
entren a valorar com s’hauria 
de resoldre: amb ascensors, 
rampes...

El ple de Martorelles 
d’aquesta setmana va aprovar 
per unanimitat una moció en 
aquest sentit. A Mollet, ERC 
va decidir retirar-la de l’or-
dre del dia després de pactar 
amb l’alcalde Josep Monràs 
que s’afrontés la petició 
d’aquesta millora davant del 
ministeri i s’hi inclogués, 
també, una intervenció a 
l’actual aparcament. A més, 
segons ERC, hi ha el compro-
mís de fer-ho de manera con-
junta amb la resta de muni-
cipis de l’entorn de l’estació. 
Els representants d’ERC de la 
zona van recordar que aquest 
és l’únic punt per creuar amb 
seguretat entre Mollet i les 
poblacions de la riba esquer-
ra del Besòs i que no només 
hi passen usuaris de l’estació 
de Mollet-Sant Fost.
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Un usuari de Renfe ha de pujar el patinet a mà perquè el pas no està adaptat
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Gonçal Soler
i Hernandez

Salo
Morí el 15 de juliol, a l’edat de 88 anys.

D.E.P.

La teva esposa, Pilar; filles, gendres, nets i besneta
et trobarem a faltar, t’estimem i agraïm el llegat que ens 

deixes de bondat, dedicació, gratitud, estima immesurable 
a la teva família, al teu municipi i al món sardanístic.

Et recordarem sempre.

Cardedeu, juliol de 2021
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Tagamanent es queda 
l’edifici del Club  
de Tennis per fer-hi 
un equipament cívic
S’ha expropiat d’acord amb la comunitat  
de béns, que n’era la propietària

Amb la mirada posada a l’edifici 
abandonat de l’antic restaurant

Tagamanent L’Ajuntament de Tagamanent 
espera que l’aprovació definitiva del nou pla 
urbanístic permeti impulsar un acord per 
adquirir l’edifici d’un antic restaurant situat 
al peu de la C-17 que està abandonat des de 
fa dècades (al fons de la foto). Ara és propi-
etat d’una societat lligada al BBVA. La idea 

és poder oferir una permuta amb uns ter-
renys municipals de la zona de la Pedralba 
destinats a equipaments i proposar un canvi 
d’usos: traslladar els metres quadrats per a 
equipaments a l’espai de l’antic restaurant 
i l’edificabilitat a la parcel·la municipal. 
A diferència del Club de Tennis (a la foto 
en primer terme), Martínez veu complicat 
poder aprofitar la construcció. “És més fàcil 
tirar a terra i construir alguna cosa nova.”
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Tagamanent

F.P.

L’Ajuntament de 
Tagamanent ha formalitzat 
aquesta setmana l’expropi-
ació de l’edifici del Club de 
Tennis que hi ha al costat de 
la benzinera Repsol, a tocar 
de la C-17 i de l’ajuntament. 
S’ha fet d’acord amb la 
comunitat de béns formada 
per 39 particulars que en va 
impulsar la construcció fa 
una quarantena d’anys. El 
consistori hi ha invertit uns 
235.000 euros finançats amb 
el pla general d’inversions de 
la Diputació per aquest man-
dat. L’espai es convertirà, 
ara, en el primer equipament 
municipal de Tagamanent.

L’alcalde Ignasi Martínez 
explica que feia un parell 
d’anys que estaven treballant 
l’acord amb la comunitat 
de béns. S’ha optat per la 
fórmula de l’expropiació. 
“Urbanísticament, la zona ja 
és d’equipaments i serveis 
i els tècnics ens van dir que 
aquesta era la millor opció i 
la més ràpida”, diu Martínez. 
“Les persones que ho porta-
ven s’han anat fent grans i no 
hi havia relleu generacional 
i algunes també van anar a 
viure fora de Tagamanent. 
Ells mateixos ens van plan-
tejar l’opció que fos l’Ajun-
tament qui ho comprés i ens 
vam posar a treballar.” “Ens 
sap una mica de greu perquè 

el club ha estat funcionant 
molt anys”, comenta Jaume 
Nadal, que era l’actual pre-
sident de la comunitat. Va 
néixer d’un grup de gent 
aficionada al tennis. “Vam 
pensar de fer un club. Vam 
trobar uns terrenys i vam 
tirar endavant la construcció 
amb les aportacions que vam 
fer i el finançament de la 
Caixa de Pensions. Ha estat 
funcionant molts anys. Hi 
fèiem campionats de tennis, 
les 12 hores de tennis, revet-
lles, festes de Cap d’Any...” 

L’edifici té una pista de 
tennis exterior i diverses 
sales, la més gran d’entre 40 
i 50 metres quadrats. N’hi 
ha una de més petita, d’una 
trentena de metres quadrats.

Després de l’estiu, l’Ajun-
tament preveu iniciar un 
procés de participació ciuta-
dana presencial –dependrà 
de la pandèmia– per debatre 
possibles usos per a l’espai. 
“Tagamanent no ha tingut 
mai un espai social i de tro-
bada per als veïns. En els 
darrers anys, hem augmentat 
la població i hi ha moltes 
parelles joves amb canalla i 
també gent gran. Tindrem un 
espai del poble perquè tot-
hom hi pugui anar”, valora 
l’alcalde que diu que ja han 
rebut peticions d’entitats 
per fer-hi activitats. “Era una 
oportunitat per l’Ajuntament 
i ara ho podrà gaudir tot el 
poble”, afegeix Nadal. 

ta que no s’hi ha fet res.” Hi 
posaran una caldera de bio-
massa per escalfar les instal-
lacions que també donarà 
servei a l’Ajuntament. 

Sí que està previst mante-
nir l’activitat de restaurant 
a la planta que dona a la C-
17. Per ara, s’ha fet un nou 
acord amb la família que 
porta des de fa anys el negoci 
i que tenien l’espai llogat a 
la comunitat de béns. En els 
propers mesos, l’Ajuntament 
hi farà algunes millores i 
impulsarà un concurs públic 
per concedir-ne la gestió. La 
idea és poder-lo convocar 
abans que acabi aquest any, 
explica Martínez.
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Jesús Ruiz Kaiser, president honorífic, Jaume Nadal, president i l’alcalde

En paral·lel, l’Ajuntament 
anirà treballant millores a la 
instal·lació elèctrica o altres 
elements que s’han de posar 
al dia. “Des dels anys vuitan-

T
O

N
I 

T
O

R
R

LL
A

S

Correus instal·la una 
màquina d’autoservei 
per deixar paquets a 
l’oficina de Granollers

Granollers

Correus ha instal·lat una 
màquina d’autoservei per 
dipositar paquets a la seva 
oficina de Granollers. L’ac-
tuació s’emmarca en el pla 
de l’empresa de distribució 
postal per agilitzar el servei 
d’enviament de paquets, 
que preveu instal·lar una 
setantena d’aquests dispo-
sitius en oficines d’arreu de 
l’Estat. A hores d’ara n’han 
entrat en servei 43, cinc dels 
quals es troben a Catalunya, 
com ara el de Granollers. La 
màquina també permet als 
clients accedir al servei les 
24 hores.

La CNT recorda la revolució de 1936
Granollers El sindicat CNT va commemorar dilluns a la 
tarda el 85è aniversari de la Revolució social de 1936 amb 
un acte a la plaça Maluquer i Salvador de Granollers. A la 
commemoració hi van intervenir l’historiador i professor 
de la UAB Just Casas, l’escriptor i professor de ciències polí-
tiques de la UAM, Carlos Taibo, i Sonia Turón, de la Funda-
ció Anselmo Lorenzo, que apareix a la imatge superior.
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Vallgorguina

J.V.

El Jutjat Contenciós Admi-
nistratiu número 13 de 
Barcelona ha anul·lat l’apro-
vació del pressupost muni-
cipal d’aquest any de l’Ajun-
tament de Vallgorguina per 
considerar que en la seva tra-
mitació es va vulnerar el dret 
fonamental a la llibertat sin-
dical. La resolució respon a 
una denuncia presentada pel 
sindicat UGT i obliga l’Ajun-
tament a tornar a tramitar 
el pressupost per tal que el 
sindicat pugui participar en 
la seva tramitació “en exer-
cici del seu dret fonamental 
a la negociació col·lectiva”. 
La sentència no és ferma i 
l’Ajuntament ja treballa en 
la presentació d’un recurs al 
Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya.

Segons el sindicat UGT, el 
plet judicial arrenca del con-

flicte laboral entre l’Ajun-
tament i els vigilants muni-
cipals. En un comunicat, el 
sindicat diu que porten anys 
“queixant-se d’abusos labo-
rals i de tracte degradant 
i dictatorial que reben per 
part del regidor de Recursos 
Humans del consistori, amb 
el suport en tot moment de 
l’alcalde”. La UGT diu que va 
iniciar diverses accions per 
intentar solucionar el con-
flicte i va demanar informa-
ció pública sobre les condi-
cions laborals dels vigilants, 
es va constituir la secció 
sindical a l’Ajuntament, es 
va convocar la mesa general 
de negociació i es va denun-
ciar el conveni col·lectiu per 
poder negociar-ne un de nou. 
Però, segons el sindicat, els 
responsables municipals no 
responien a cap instància, no 
facilitaven cap documentació 
ni a la UGT ni als vigilants 
responsables de la secció 

sindical i negaven de manera 
permanent la negociació col-
lectiva i la representativitat 
del sindicat.

En el mateix document, 
la UGT diu que als vigilants 
se’ls obliga a fer jornades 
molt superiors a les de la 
resta de treballadors muni-
cipals, un calendari que con-
sidera abusiu i que “castiga 
greument la conciliació amb 
les seves famílies” a més de 
la manca de mitjans i mesu-
res de prevenció.

Afegeix que l’Ajuntament 
va decidir acomiadar la dele-
gada sindical de la secció 
que era l’única vigilant que 
no tenia la plaça fixa i que la 
decisió es va prendre tan sols 
uns dies després d’haver-se 
constituït la secció sindical 
de la UGT i haver demanat 
diversa informació pública. 
El que considera “manca de 
transparència contínua”, va 
portar la UGT a interposar 

diferents denuncies a la 
Comissió de Garantia del 
Dret d’Accés a la Informació 
Pública (GAIP). A partir 
d’aquesta denúncia, diu que 
l’Ajuntament ha començat 
a facilitar documentació. 
També va impugnar la major 
part dels acords laborals 
i pressupostaris en què, 
segons afirma “l’Ajuntament 
de Vallgorguina li negava 
la legítima participació a la 
qual tenia dret com a sindi-
cat majoritari”.

“FALSEDATS  
I MITGES VERITATS”

El regidor de Recursos 
Humans, José Antonio 
Terribas (Junts), ha negat 
rotundament totes les acu-
sacions i recorda que “és una 
sentència que no és ferma i 
que es recorrerà”. Sobre les 
acusacions de no disposar 
de prou recursos, Terribas, 

que admet sentir-se “molest” 
amb tota la situació, assegu-
ra que els vigilants “tenen 
tots els recursos necessaris, 
espais, formació, vehicle...”. I 
pel que fa a les condicions de 
treball, assegura que “hi ha 
una relació de llocs de treball 
i unes funcions determina-
des que són les que són, les 
que han de complir, d’acord 
amb el reglament i les res-
pectem”. Terribas, que afir-
ma que és afiliat del mateix 
sindicat UGT i proclama que 
és “un defensor a ultrança 
dels drets dels treballadors”, 
afegeix que “una cosa és rei-
vindicar millores i una altra 
que s’expliquin falsedats i 
mitges veritats. Els vigilants 
fan el que els correspon. Ni 
més ni menys”.

El regidor també nega taxa-
tivament que s’acomiadés 
la delegada sindical. “No se 
la va acomiadar, el que va 
succeir és que no va passar 
el període de prova. El fet es 
va denunciar i l’Ajuntament 
va guanyar el judici”, remar-
ca. I pel que fa al conveni, 
explica que l’Ajuntament 
es va adherir al conveni col-
lectiu de municipis de menys 
de 20.000 habitants “que 
precisament havien firmat 
diversos sindicats, entre els 
quals la UGT. I ara són ells 
mateixos els que ho han 
denunciat”. També ha rebut-
jat les acusacions de tracte 
degradant i dictatorial.

Vilanova del Vallès

Clàudia Simón

Ginesta Urbano, veïna de 
Vilanova, de 34 anys, va 
haver de prendre la decisió 
més difícil de la seva vida 
l’any 2015. Va haver d’in-
terrompre un embaràs que 
havia estat molt desitjat.

Abans de trobar-se en 
aquesta situació, la Ginesta 
s’havia enfrontat amb una 
infertilitat d’origen desco-
negut que va durar dos anys. 
Van ser dos anys de proves, 
d’intents de concepció i tam-
bé de decepcions, fins que, 
de cop i volta, es va quedar 
embarassada. Però, no tot va 
ser com Urbano esperava. 
Quan li van fer l’ecografia de 
les 20 setmanes d’embaràs, 
li van advertir que alguna 
cosa no anava bé: la seva 
filla tenia una malformació. 
Davant aquesta situació, 
només podia escollir entre 
dues opcions: operar d’ur-
gència per reparar la lesió i 
esperar que sobrevisqués a 
l’embaràs i al part o inter-
rompre’l. Va decidir, a con-
tracor, fer una interrupció 
legal de l’embaràs.

Els mesos que van venir 
després no van ser gens 
fàcils per ella. Es va haver 
d’enfrontar al dol tota sola i 
explica que se sentia aclapa-
rada i estranya. Amb tot això, 
va decidir obrir un blog sota 
el nom Teràpia de blog per 

escriure, explicar com se sen-
tia i desfogar-se. Va ser com 
una teràpia. “Em va servir 
moltíssim”, explica. 

Sis anys després dels fets, 
ha publicat un llibre anome-
nat Los pies de su padre: dia-
rio de una ILE, una proposta 

nascuda arrel del seu blog. 
Explica que el llibre és un 
diari íntim i autobiogràfic 
que narra, a través de la seva 
pròpia experiència, la pèrdua 
d’un fill i la desesperació del 
dol gestacional. Amb aques-
ta idea, l’objectiu principal 

Una dona de Vilanova narra en un llibre l’experiència d’haver perdut una filla a contracor

Dol per una filla no nascuda d’Urbano és explicar i visi-
bilitzar el que passa després 
de la interrupció legal de 
l’embaràs (ILE): el dol. “No 
volia que fos una història 
més, sinó explicar i centrar-
me en el que passa després 
de la interrupció”.  Afirma 
que haver escrit el llibre li ha 
servit per superar-ho. També 
la va ajudar molt posar-se en 
contacte amb altres dones 
que han viscut la mateixa 
situació quan escrivia a Terà-
pia de blog. “El fet de poder 
rebre feedback m’ha ajudat a 
veure que no estem soles en 
el procés de dol. Amb això 
em dono per satisfeta, a part 
del que m’ha servit a mi”. 

Durant els mesos des-
prés d’haver perdut la seva 
filla, la Ginesta va conèixer 
un grup de mares que van 
haver de prendre la matei-
xa decisió que ella. Cada 
vegada hi havia més dones 
que s’afegien a la proposta 
i es van plantejar crear una 
associació per donar visibi-
litat al seu dol. A Contracor 
és el nom de l’associació, 
que treballa perquè el dol 
gestacional sigui recone-
gut, autoritzat i perquè no 
estigui mal vist. Ella creu 
que, a dia d’avui, se segueix 
assenyalant les dones que 
prenen aquesta decisió, sen-
se plantejar-se que pot ser 
per un motiu mèdic, de salut 
o de caire social.

Un jutge anul·la el pressupost de 
Vallgorguina per vulnerar el dret 
fonamental a la llibertat sindical
La UGT va denunciar l’Ajuntament per negar-li la participació en els acords laborals 
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Ginesta Urbano amb el seu llibre

Divendres, 23 de juliol de 202116
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Alguns dels nius malmesos al ràfec de la casa de Santa Maria de Palautordera
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Sta. Maria de Palautordera

EL 9 NOU

Els Agents Rurals han 
denunciat i han obert dili-
gències penals a un home 
acusat de destruir sis nius 
d’orenetes que hi havia en 
un edifici de Santa Maria 
de Palautordera. L’acció de 
l’home va provocar la mort 
d’almenys deu exemplars 
d’aquesta espècie protegida, 
que els Agents Rurals van 
poder localitzar. També es 
van recuperar cinc cries vives 
que van ser traslladades al 
Centre de Recuperació de 
Fauna Salvatge de Torrefer-
russa, a Santa Perpètua de 
Mogoda, al Vallès Occiden-
tal. 

Els Agents Rurals van 
intervenir a partir de l’avís 
d’unes persones que van ser 

Denunciat un veí de Palautordera 
per destruir sis nius d’orenetes
Els Agents Rurals van trobar 10 cadàvers i van recuperar cinc cries que encara eren vives

testimonis dels fets i que 
també van aportar informa-
ció que va permetre identi-
ficar l’autor dels danys als 
nius. L’actuació es va fer fa 
un parell de setmanes però 
es va donar a conèixer aquest 

dimarts a través d’una piula-
da a Twitter.

Les orenetes són una espè-
cie protegida. Els fets són 
constitutius d’un presumpte 
delicte relatiu a la protec-
ció de la flora, la fauna i els 

animals domèstics. El codi 
penal, a l’article 334, esta-
bleix que es castigarà amb un 
pena de presó de sis mesos 
a dos anys o una multa de 8 
a 24 mesos les persones que 
“destrueixin espècies prote-

gides de fauna silvestre” o 
“facin activitats que n’impe-
deixin o dificultin la repro-
ducció o migració”.

Fa tot just un any, els 
Agents Rurals juntament 
amb Mossos també van 
denunciar penalment un veí 
del barri de Plana Lledó, a 
Mollet, per haver destruït 
nius d’oreneta cua blanca 
que hi havia al ràfec de 
l’edifici on viu, just damunt 
d’una finestra.

CASOS CADA ANY

Segons els Agents Rurals, 
cada any –sobretot entre els 
mesos de maig i setembre– 
fan algunes actuacions rela-
cionades amb la destrucció 
de nius d’oreneta. Normal-
ment, la destrucció dels nius 
es fa per evitar les molèsties 
que pot generar la presència 
d’aquests animals, sobretot 
pels excrements. Sempre que 
es detecten danys a un niu 
d’aquesta espècie protegida, 
els fets són investigats i tras-
lladats a la fiscalia de medi 
ambient. Quan els nius estan 
ocupats, s’opta per una acu-
sació per la via penal contra 
la persona responsable.

També s’han identificat deficiències a dues línies elèctriques

Els vigilants de la Diputació 
detecten 34 abocaments de 
materials inflamables a boscos

Granollers

EL 9 NOU

Els vigilants del Pla de Pre-
venció i informació d’incen-
dis forestals de la Diputació 
han detectat 34 punts amb 
abocaments inflamables 
durant les rutes que fan 
pel Vallès Oriental. També 
han apuntat l’existència de 
deficiències en dues línies 
elèctriques. A banda, els vigi-
lants s’han trobat amb nou 
abocaments amb materials 
no inflamables, han detectat 
sis incidències en infraes-

tructures i han fet una ajuda 
de suport a un ciutadà. 

Segons les dades recolli-
des per la Diputació des de 
l’inici de la temporada per 
Sant Joan fins ara, també han 
intervingut per dissuadir 
una desena d’accions que 
suposaven un risc evident 
d’incendi forestal: tres relaci-
onades amb l’ús de barcacoes 
que no complien la norma-
tiva, tres per cremes en 
urbanitzacions, dues per l’ús 
d’eines que generen guspires 
i dues accions més per altres 
conductes perilloses. 

A més, els vigilants han fet 
unes 900 accions de consci-
enciació i han informat més 
de 2.700 persones només al 
Vallès Oriental. La majora de 
les accions de conscienciació 
(469 de les 894) s’han fet 
amb persones localitzades 
en camins i pistes forestals o 
zones boscoses. N’hi ha 150 
que s’han fet en monuments 
i les seves immediacions.

22 INCENDIS

El Vallès Oriental ha regis-
trat, fins ara, 22 incendis de 

vegetació que han cremat un 
total de 2,90 hectàrees. Són 
xifres que ha fet públiques la 
Diputació de Barcelona que 
lidera el Pla de Vigilància 
d’Incendis Forestals amb 
rutes diàries arreu del terri-
tori. Dels 22 focs, 15 van ser 
al juny i els altres 7 al juliol. 
La majoria de les 2,90 hectà-
rees cremades són de matolls 
(1,90). La resta es reparteix 
entre superfície arbrada 
(0,35) i agrícola (0,65). El foc 
més gran en extensió va ser 
el 25 de juny a Montornès i 
va cremar 0,90 hectàrees en 
un àmbit perirubà. L’incendi 
forestal més significatiu va 
ser el 5 de juliol a Sant Feliu 
amb 0,15 hectàrees crema-
des. Dels 22 focs, sis han 
començat en zones urbanes, 
urbanitzacions o rodalies. 
N’hi ha quatre que s’han ini-
ciat en terrenys agrícoles o 
horts. A l’entorn o en marges 
de carreteres, han començat 
tres focs. I de camins, dos.

Desmantellen 
una plantació 
de marihuana 
en una casa 
ocupada a Caldes

Caldes de Montbui

EL 9 NOU

Els Mossos han desmantellat 
una plantació de marihuana 
en una casa ocupada de la 
urbanització Can Valls, a 
Caldes. La troballa es va fer 
gràcies a l’avís d’uns veïns 
que dijous de la setmana 
passada van alertar la policia 
en veure tres persones enca-
putxades a dins del domicili, 
al número 13 del carrer de la 
Pedrera. Quan hi van arribar 
les patrulles, van trobar-se 
amb les portes dels garatges 
obertes. Van accedir a l’inte-
rior i van trobar tres habita-
cions preparades per al con-
reu de la marihuana. Amb 
tot, ja no hi havia ningú.

En l’escorcoll posterior, 
es van trobar 729 plantes 
de marihuana, que es van 
comissar. També es va des-
mantellar tota la instal·lació 
feta per al conreu intensiu 
de la droga. Els tècnics de la 
companyia elèctrica van cer-
tificar que hi havia feta una 
captació irregular a la xarxa.

La investigació va perme-
tre relacionar una persona 
amb els fets, que va ser 
detinguda. S’ha activitat una 
ordre de recerca a les perso-
nes que ocupaven la casa. 

Detinguda una dona acusada de 
quatre furts a avis de residències

Granollers / Figaró

EL 9 NOU

Els Mossos han detingut una 
dona de 28 anys i veïna de 
Granollers acusada d’almenys 
quatre furts a persones grans 
que vivien en residències on 
ella treballava o amb les quals 
tenia relació. La investigació 
dels Mossos es va iniciar 

arran d’una petició del jutjat 
d’instrucció número 4 de 
Granollers que va rebre la 
denúncia d’una de les afec-
tades. La tasca policial va 
detectar una dona que, en poc 
temps de diferència, havia 
venut diverses joies en qua-
tre establiments de compra 
i venda d’or, un dels quals a 
Granollers. Llavors, els inves-

tigadors van descobrir que 
la sospitosa treballava en un 
centre geriàtric i es van posar 
en contacte amb la direcció, 
que els va confirmar que tre-
ballava allà i en altres equipa-
ments. A partir d’aquí, es van 
poder relacionar quatre de 
denúncies per la desaparició 
de joies en tres residències 
diferents amb les peces que la 

dona havia venut als establi-
ments de compra i venda d’or. 
Entre les peces identificades, 
hi havia un anell amb una 
inscripció concreta. A par-
tir d’aquí, es va formalitzar 
l’acusació contra la dona, que 
va ser detinguda el passat 16 
de juny al carrer Pius XII, de 
Granollers. 

Els Mossos mantenen la 
investigació oberta perquè 
la detinguda havia fet fins a 
13 transaccions en botigues 
de compra i venda d’or. Ara 
s’investiga si algun dels altres 
objectes que va vendre podi-
en haver estat furtats. 
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Quan l’estiu ja s’ha instal·lat, hom acostuma a pla-
nificar vàries coses. És un època de l’any en què es 
fan activitats allunyades del quefer diari. Potser 
també hi ajuda el fet que, malgrat excepcions dis-
sortadament més freqüents aquests darrers anys, 
el temps convida a sortir a fora, a treure’s roba i a 
deixar-se les manies i els mal de caps del dia a dia a 
casa. A part de dissenyar on es passaran les segura-
ment merescudes vacances amb els amics i/o amb la 
família, aquesta època de l’any sembla que és bona 
–també– per llançar-se a la lectura més freqüent del 
que s’ha practicat la resta de l’any. Per això, molta 
gent i en molts indrets es formula la típica pregun-
ta: “Què ens recomanes per llegir?”

Respondre-la no és fàcil perquè el tipus de lli-
bre que a mi m’agrada potser no és l’estil de llibre 
amb què més gaudeix o pot gaudir la persona que 
m’ha interpel·lat. Per tant, recomanar un llibre a 
algú no és fàcil, és una feina complicada i ingra-
ta. Cal que qui fa la recomanació es posi en la pell 
de qui la demana i que aconselli llegir un llibre no 
en funció del que li ha agradat, sinó del que li pot 
agradar a l’altre. I això costa, costa molt! Si no, pot 
passar que aquell llibre recomanat potser és espès 
i hom no va més enllà de les primeres planes. Com 

deia el Nobel espanyol Camilo José Cela, quan un 
llibre no t’enganxa en les 50 primeres planes, dei-
xa’l estar perquè hi ha moltes maneres de perdre 
el temps!

A vegades, quan un llibre ens ha agradat molt 
es nota perquè en parlem en qualsevol ocasió que 
tenim. Molts llibres es venen més en el boca ore-
lla que en la publicitat oficial; més encara, hi ha 
llibres que no es col·loquen a cap lloc destacat de 
cap prestatgeria i que no els recomana la gent que 
s’hi dedica a la ràdio o la televisió i, en canvi, tenen 
molt d’èxit entre els lectors. La qual cosa demostra 
que, malgrat que sí que molta gent llegeix aquells 
textos més mediàtics, el nas dels lectors continua 
ben afinat i no cal que un llibre sigui promocionat 
per tenir èxit. Així es diu que van triomfar, als seus 
inicis, llibres com Els pilars de la Terra (Edicions 62, 
2002) d’en Ken Follet o L’ombra del vent (Planeta, 
2006) d’en Carlos Ruiz Safont.

És bo, a vegades, deixar-se recomanar pels lli-
breters, sobretot quan poden estar per tu. Després 
d’un interrogatori inicial sobre el tipus o l’estil 

que pot agradar-te, t’ofereixen vàries mostres pal-
pables per triar i remenar. De seguida, hom com-
prova si es tracta d’un llibreter que té el costum de 
llegir el gènere abans de vendre’l o és un simple 
comercial. En el primer cas, és d’agrair i cal tenir 
en compte el seu domini perquè normalment l’en-
certa.

Un altre mètode eficaç és visitar una biblioteca. 
Va bé anar-hi a qualsevol època de l’any. Quan fa 
fred a fora, s’hi està calent; i si la canícula ens visita, 
a les biblioteques s’hi està, com a mínim, fresquet! I 
escoltar el consell del bibliotecari o la bibliotecària 
també sempre és un valor afegit a tenir en compte! 
Les biblioteques són de molta utilitat, malgrat que 
no fa gaire algun imitador de guru en pronosticava 
la desaparició. Són tan útils que fins i tot hi ha qui 
en va agafar la idea per crear les biblioteques huma-
nes, en les quals s’hi consulten, en lloc de llibres, 
persones. Aquesta experiència va ser ideada per 
l’ONG Stop de Violence a Copenhague l’any 2000, al 
Festival Roskilde, i tenia com a objectiu disminuir 
la discriminació entre els joves celebrant la diferèn-
cia i promovent el diàleg, la tolerància i la compren-
sió entre les persones de diferents estils de vida, 
cultures o aprenentatge. En comptes de llibres s’hi 
cerquen persones amb històries per explicar. I a fe 
de Déu que hi ha persones amb moltes vivències 
que, si no s’expliquen, es perdran.

Estaria bé que, a banda de la cançó de l’estiu, tam-
bé es fomentés i es fes una promoció de la lectu-
ra d’estiu allunyada de les grapes de les editorials. 
Com a espècie, milloraríem!

EL 9 NOU

Sant Celoni, la Garriga, San-
ta Eulàlia i l’Ametlla han 
deixat de tenir l’obligació 
de confinament nocturn des 
d’aquest divendres. És una 
notícia agredolça enmig d’un 
panorama epidemiològic 
que no aporta res més que 
preocupació. Una de les més 
punyents és que Santa Maria 
de Palautordera s’incorpora 
als municipis vallesans que 
han de complir el toc de 
queda entre la 1 i les 6 de la 
matinada perquè ha registrat 
581 casos de Covid per cada 
100.000 habitants. És força 
colpidor que el Vallès Orien-
tal tingui 23 ciutats, pobles i 
viles amb restriccions a la nit 

per controlar una malaltia 
desbocada. No està servint 
de gaire que quasi la meitat 
dels vallesans tingui la pauta 
completa de vacunacions (el 
47,9%) a hores d’ara ni que 
el ritme de distribució de 
vaccins, ara ja als més grans 
de 16 anys, no hagi defallit. 
Tampoc no ha fet pensar de 
tant en tant a mirar pel retro-
visor i adonar-se que algunes 
de les primeres restriccions 

quirúrgiques a Catalunya 
del 2020 –quan la vacunació 
massiva contra la Covid era 
una utopia– van tenir com 
a epicentre Granollers, les 
Franqueses i Canovelles. 
Per als ciutadans d’aquests 
municipis, el del 2021 serà el 
segon estiu segrestat per la 
pandèmia.

Deixant a banda la molès-
tia que pot representar el toc 
de queda per a l’oci, cal posar 

la lupa en el que està passant 
als hospitals de Granollers, 
Mollet i Sant Celoni i han 
registrat l’augment setmanal 
més gran des de la primera 
onada. Sumen un total de 
111 persones ingressades 
amb coronavirus. I és que en 
només set dies han passat de 
50 malalts a 111. Un esclat 
que només és comparable 
amb un període de l’octubre 
en què es va patir una dada 

semblant. El febrer, per 
exemple, hi havia 124 hospi-
talitzats, però la xifra retro-
cedia pel confinament del 
tot. Ara hi ha menys defun-
cions, certament, però serà 
fer-se trampes al solitari no 
extremar precaucions amb 
un risc de rebrot a la comarca 
de 1.216. Aquest risc es con-
sidera baix entre 0 i 30! 

Està clar que amb més 
vacunats s’aconseguirà la 
immunitat de ramat i està 
clar també que la mascareta, 
la higiene de mans, la dis-
tància social i la ventilació 
d’espais contribueixen a atu-
rar les onades de contagis. 
Posem-hi tots una mica de 
seny i evitem hipotecar la 
tardor.

El segon ‘estiu segrestat’ 
a la comarca per la Covid

Què podem llegir?
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Anar a les biblioteques va bé a 
qualsevol època de l’any. Quan 
fa fred a fora, s’hi està calent; 
i si la canícula ens visita, s’hi 
està, com a mínim, fresquet!

Jaume Salés 

Jurista
@JaumeRei
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El Vet aquí! d’aquesta setmana tira l’àn-
cora en una petita i recòndita cala de la 
Costa Brava. Després de salpar a tota vela 
del port de Calella de Palafrugell (el Baix 
Empordà), i després també d’un viatge 
plàcid de poc més de mitja hora, el recòn-
dit raconet es presenta, a manera d’oasi, 
com a un espai de pau i tranquil·litat. De 
postal, vaja! Amb la mar plana, el capità 
Sergi R. Basolí (Granollers, 1984) expli-
ca als navegants on som, les singularitats 
del paratge i les característiques que pre-
senta l’O Ría de Ferrol, el seu veler de fus-
ta de 12 metres d’eslora construït el 1949 
a Pontedeume (la Corunya). 

En la seva documentada i amena inter-
venció, el capità insisteix que es tracta de 
l’últim trincado que continua navegant. 
Tot seguit –la seva gossa Nirvana tam-
bé l’escolta atentament– desvela com 
va descobrir el vaixell, com va enamo-
rar-se’n i numera, una darrera l’altra, les 
passes que ha donat i les milles que van 
recórrer –ell i la seva gosseta– per tras-
lladar-lo fins al port de Barcelona des del 
Ferrol, on era des de feia anys després 
que fos restaurat als anys 80. Va ser un 
intens viatge de 16 dies per l’Atlàntic, 
l’estret de Gibraltar i el Mediterrani, 
que van fer amb l’ajuda d’uns quants 
acompanyants, entre els quals la seva 
germana Lurdes, fotògrafa que va dei-
xar constància gràfica de la travessia.

Amb veler propi amarrat a Catalunya, 
en Sergi va abordar la segona singladu-
ra del seu projecte. Va posar en marxa el 
projecte Mar a la vista (maralavista.com) 
i va endreçar el vaixell per destinar-lo a 
l’observació de cetacis. Convençut de les 
possibilitats que l’oferia l’O Ría de Fer-
rol, l’any passat va iniciar una campanya-
de micromecenatge per condicionar-lo

del tot. 
El veler, 
atracat al Port 
Olímpic de Barcelona, va fer els primers 
viatges “amb uns bons resultats i bona 
acceptació”, diu el capità. 

A la primera sortida, els primers nave-
gants van veure un rorqual comú (Bala-
enoptera physalus), un mamífer catalogat 
en perill d’extinció i el segon més gran del 
planeta. Al cap d’uns dies, a l’albirament 
de balenes s’hi van afegir un parell d’es-
pècies de dofins. Apassionat del mar, el 
capità de l’O Ría de Ferrol detalla les sin-
gularitats de la iniciativa: “Mar a la vista 
és un projecte en què pretenc apropar la 
realitat de la fauna marina a la comunitat 
de Barcelona, que vol crear consciència 
a través de l’experiència directa amb les 
espècies que hi ha al Mediterrani”.

La pandèmia de la Covid, però, ha tras-
tocat del tot els seus plans, fet pel qual 
va decidir, pels volts de Sant Joan, posar 
rumb cap a Calella de Palafrugell. Des 
d’aleshores, l’O Ría de Ferrol hi desple-
ga les veles cada dia, amb sortides i arri-
bades també des de Palamós i Llafranc. 
Amb diverses opcions lúdiques pel que 
fa a hores, persones i activitats a fer (la 
visita de cales, la navegació a mar obert, 

l’observació de cetacis...), l’O Ría de Ferrol 
s’ha convertit també en una aula del 

mar. Els navegants poden col·laborar 
–si així ho desitgen– en algunes de 

les tasques habituals que exigeix 
el maneig d’aquesta mena de 
vaixells. En els bons temps, els 
trincados es feien servir en el 
cabotatge de grans mercade-
ries.

Com a part del patrimoni 
marítim a conservar, l’O Ría 
de Ferrol forma part de l’As-

sociació Amics de Vela Llatina 
de Calella i no hi ha esdeveni-

ment important marítim/soci-
al en el qual no brilli el seu casc i 

coberta de fusta. En el nostre viatge 
de quatre hores, vam veure i comprovar 

com es comporta el veler i com en són, 
de maques, algunes de les cales que vam 
visitar.

L’O Ría de Ferrol és, per en Sergi, el seu 
gran projecte de vida. Preparat per ser 
un bon enginyer tècnic especialitzat en 
energies renovables i amb feina assegu-
rada a Alemanya, va sentir fa uns 10 anys 
la crida del mar i va fer una virada de 
180º a la seva vida. Aventurer de mena, 
també ha recorregut en caiac i en solita-
ri més de 3.600 quilòmetres per la costa 
de la Península Ibèrica (Llafranc-Sant 
Sebastià). Una altra aventura, acompa-
nyat de la seva inseparable gossa Nirvana, 
li va permetre acabar amb èxit el trajec-
te Barcelona-Calàbria, incloent Còrsega, 
Sardenya i Sicília. 

Tot i aquests antecedents, l’O Ría de 
Ferrol li permet ara navegar per aigües 
més tranquil·les. Acabat l’estiu, tornaran 
a Barcelona per continuar amb el pro-
jecte de l’observació de cetacis. Amb ell 
al timó, la responsable d’explicar i fer el 
seguiment serà la biòloga marina Júlia 
Goschtischa. 

Sergi R. Basolí està casat amb Eva Car-
bonell. La parella té un fill: Jou, de 3 
mesos.

Paco Monja 

Periodista 
pacomonja@gmail.com

Sergi r. BaSolí, capità del veler ‘o ria de Ferrol’

VET AQUÍ! PIULADES

URI FOZ

“Anuncien el trasllat de 
l’estació de mercaderies 
perilloses de Granollers. És la 
segona promesa eterna que 
sembla que es farà efectiva... 
després de 20 anys.”

@urifc75

JORDI CALLS

“A l’Agència Tributària 
de Granollers no entenen 
el català: “¿Perdona? No te 
entiendo. ¿Me puedes hablar 
en castellano? Estamos en 
España.” A banda de funcio-
naris ganduls sense ganes de 
treballar que se’t van rifant. 
És una vergonya, surts d’aquí 
derrotat en tots els sentits.”

@Jordi_Calls

EMILIO CORDERO

“Semblarà estrany, però 
mentre d’altres segueixen 
amb els retrets i la malvolen-
ça política, al PSC al Consell 
Comarcal no ens rendim. 
Obrirem diàleg les vegades 
que facin falta. Volem con-
sens a les institucions.”

@EmilioCorderoS

JAUME FITÓ

“Al Montseny també hi ha 
normes de ciutat. La ratlla 
groga i el senyal indiquen 
que no es pot aparcar. Aquí 
neixen unes orquídies úni-
ques! Per això no es pot apar-
car, gamarús!”

@JaumeFito

Un home de mar

LA SANTA ESPINA

* A la notícia de la pàgina 31 
d’EL 9 NOU del 12 de juliol 
sobre l’Europeu d’handbol 
platja juvenil s’esmentaven 
només tres jugadors de l’As-
sociació Roquerola d’Hand-
bol Sorra a la Selecció i en 
van ser quatre. A més d’ells, 
també hi va ser convocat 
Pablo Guijarro Moreno. 

* Al quadre de la incidència 
de la Covid-19 per municipis 
de la pàgina 14 d’EL 9 NOU 
del 16 de juliol hi havia un 
equivocació amb les dades 
globals de la comarca perquè 
les sumes no eren correctes. 
Havia de dir: positius de la 
penúltima setmana, 1.832; 
positius de la darrera set-
mana, 2.365; positius dels 
darrers tres dies, 1.001; dife-
rència, +533; casos per cada 
100.000 habitants en els dar-
rers set dies, 570,37; i risc de 
rebrot, 1.202

FE D’ERRORS
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Aquest 22 de juliol s’han complert 33 anys des que en 
Jordi Ribó va obrir el seu estudi fotogràfic a la pla-
ça Negra de Granollers. Trenta-tres anys són tota una 
vida. I en aquest cas és tota una vida documentada amb 
milers, milers i milers de fotos, retrats, col·leccions, pano-
ràmiques. La càmera d’en Ribó ha immortalitzat actors, 
músics, artistes, periodistes, polítics, carrers, places, 
fàbriques, teatres, bars, camps, estacions de tren, voreres, 
cables, rialles, plors, salts, mirades, nus, disfresses, ges-
tos... Instants, indrets i personatges de tota mena. Hi ha 
personatges i espais que continuen immutables, n’hi ha 
que han canviat una mica, n’hi ha que han canviat molt i 
fins i tot n’hi ha que ja no hi són –com els instants–, però 
tots han passat per la seva càmera. 

Per això, per entendre l’evolució de Granollers –i de 
tota la comarca– des del 1988 fins ara, cal passar per 
l’escriptura amb llum d’en Jordi. Com era l’estació de 
França fa 33 anys? Com era Can Trullàs? Com era Can 
Comas? Què hi havia dins les parets de la Tèrmica de 
Can Roca Umbert? Què era el Bèria? Com era el centre 
de Granollers? I més encara: qui eren i com eren els cata-
lans que van sobreviure als camps d’extermini nazi? Com 
es movia el fill d’en Màrius Serra? Com eren les mares 
que, totes juntes, sumaven més de dos mil anys d’histò-
ria? Com són els nouvinguts que volen aprendre la nos-
tra llengua? Quin secret guarden les bombolles d’en Pep 
Bou? Preguntes i més preguntes, sobre nosaltres i la nos-
tra ciutat, sobre els altres i el món, sobre el passat, sobre 
el present... I, per tant, sobre el futur. Interrogants de 
tota mena són els que han empès en Jordi a intentar-los 
respondre amb la seva llum, amb la seva càmera, amb la 
seva mirada.

Amb en Jordi ens vam fer amics gràcies al projecte 
Memòria de l’infern (Edicions 62, 2002). De tot en pot 
sortir alguna cosa bona, diuen. I d’aquell llibre cru i 
dolorós, d’aquells retrats d’unes ànimes que havien 
sobreviscut heroicament a l’infern nazi, en va sorgir una 
amistat profunda i sòlida que encara compartim avui en 
dia. En aquell projecte, les seves fotografies no van ser 

un suport gràfic a la meva redacció, sinó tot al contra-
ri. Imatge i lletra, entrelligades. Relats i retrats, ell i jo, 
complementant-los.

Això em porta a pensar la gran quantitat de coses que 
ens perdríem i que quedarien coixes si no hi hagués imat-
ge. I sobretot ara, en aquesta era que encara no acabem 
de conèixer del tot, en què tot ho consumim pels ulls, 
i cada cop a més velocitat i amb més pantalles. Estem 
vivint un autèntic canvi evolutiu, i el responsable de tot 
plegat és, sens dubte, el domini absolut de la imatge. Tot 
queda més ben gravat a les nostres ments si va acompa-
nyat d’una imatge. Memòria visual, en diuen. Un suport 
més. I quin suport! La imatge domina el món. I a casa 
nostra, qui domina la imatge és en Jordi Ribó. I ja fa 33 
anys que ho fa.

EN JORDI NO ES CANSA MAI

Realment és un domini llarg però, per a ell, els anys no 
pesen. En Jordi no es cansa mai, no para mai. Sempre 
amunt i avall. A l’estudi o viatjant. Interior o exterior. 
Comunions i casaments. Mil tres-cents nuvis i mil tres-
centes núvies han saltat, rigut i ballat amb ell i s’han 
petonejat davant d’ell. Milers de persones han viscut 
els dies més importants de les seves vides amb en Jordi 
com a testimoni principal... i etern, perquè passi el que 
passi, les imatges d’un moment són immutables. Els ins-
tants d’il·lusió sincera i plena, gràcies a en Jordi, que-
den immortalitzats per sempre més. I ell, sempre amb 
l’esperit d’anar endavant, de millorar, d’innovar, de no 
estancar-se, de trencar. I és aquest esperit inquiet i des-
acomplexat, sense prejudicis ni tabús, el que ha conver-
tit l’obra d’en Jordi en global. I és que, si bé és cert que 
la música, el teatre, la cultura i els viatges són les seves 
grans passions, també és cert que la sensibilitat social 
no s’ha quedat enrere. Mou-te pels quiets, #JoAcullo 
d’Amnistia Internacional, Esperando un milagro, Retrats 
d’Anantapur... són només exemples de projectes solidaris 
que en Jordi ha portat a terme per posar el seu granet de 
sorra en una societat que de vegades sembla que es fa a 
miques. I entre aquests granets destaca especialment el 
reportatge que va fer de les entranyes dels serveis infor-
matius de TV3 just després de l’octubre del 2017, quan el 
país estava intervingut i els informatius de TV3 malda-
ven per salvar els mobles. I ell, per decisió seva, per voca-
ció, per implicació, va passar uns quants dies retratant 
el batec de la redacció més gran i potent del país. Unes 
fotos que la redacció té penjades a les seves parets, amb 
orgull propi i amb reconeixement al Jordi. 

Perquè, tot i que no vivim temps gaire alegres ni espe-
rançadors –de fet, més aviat és al contrari–, en Jordi és 
d’aquelles persones que sempre es mira el futur amb un 
somriure, i que, davant de l’adversitat, no opta mai dels 
mais per defallir. És una d’aquestes persones tan necessà-
ries que saben girar la truita: davant del dubte, davant de 
la incertesa, canya i més canya. 

Ara mateix, per exemple, estaríem tots celebrant aquest 
aniversari gaudint d’un Miramecres fet a mida per a ell. 
Però, com que no pot ser per culpa de la pandèmia, ell 
ja li ha trobat una sortida a aquest maleït túnel. Perquè 
ell continua fent cims, i sempre acompanyat. Continua 
banyant-se al mar, també sempre ben acompanyat. I, com 
que no podem fer un Miramecres, ha decidit muntar llar-
gues i prolífiques tertúlies d’amics, d’aquelles que saps 
com comencen però no com acaben. Autèntiques. I sem-
pre, tant si és a dalt del cim, com si és a la vora del mar, 
com si és una sobretaula fluïda, sempre, sempre, tot que-
da immortalizat per la seva càmera. Perquè ell és la mira-
da que tot ho retrata. I aquesta és la gran sort que tenim.

Tenir o no tenir consciència, aquesta 
és la qüestió! Usem moltes expressi-
ons que indiquen el valor que donem 
a la consciència i alhora ens interpel-
len i fan dubtar de si en disposem o 
no: tinc remordiments de consciència; 
no té consciència; li fa rau-rau la cons-
ciència; té la consciència bruta o neta; 
si fóssim conscients tot aniria millor o 
quanta inconsciència. 

Al marge de la consciència implanta-
da per alguna fe o doctrina, tenir cons-
ciència potser només vol dir que exis-
teix un qui que se sap un si mateix, un 
jo. Un si mateix capaç de sentir vergo-
nya i fàstic pel que ha fet o, ben al con-
trari, satisfacció perquè sap que ha actu-
at amb bondat, prudència i encert. Un 
si mateix que sap què pensa i per què 
ho pensa. Ningú no pot jutjar els pen-
saments dels altres, cadascú que pen-
si el que vulgui o el que pugui, només 
podem valorar els actes, ni les intenci-
ons ni els pensaments. No obstant, cal 
tenir consciència d’allò que pensem i 
saber fer-ne autocrítica, cosa que supo-
sa que un mateix és conscient del que 
sap i de com ha arribat a saber-ho. Un 
mateix pensa el que pensa, i si és cons-
cient, sap que potser no hi ha arribat sol 
a pensar el que pensa, sap que potser li 
han fet pensar, potser l’han contaminat 
del pensar d’algú altre, l’han manipulat, 
persuadit, il·lustrat o educat. Qui pot 
dir penso en plena llibertat?

Pensar en llibertat en un món en el 
qual la llibertat s’explota més del que 
es reprimeix és tasca àrdua i poc pla-
ent. Llibertat, pensament i conscièn-
cia van de la mà i, com afirma Emilio 
Lledó, és més fàcil dir el que es pensa 
que pensar per si mateix allò que es 
diu. Si no es pensa en llibertat, es pot 
tenir consciència plena? David Bueno 
diu que la consciència és un misteri 
però també assegura que és un lloc, un 
lloc que no té lloc propi en el cervell 
sinó que es genera per la interacció i 
agregació de moltes àrees del cervell 
que impliquen els sentits, la memòria i 
les emocions i diu que conservem l’au-
toconsciència fins al final de la vida, 
essent conscients de l’existència.

Perquè l’educació faci descobrir el 
paper que té cada si mateix en les des-
gràcies de la humanitat, desvetlli cons-
ciències i faci que ningú i mai tingui la 
seva del tot tranquil·la, anhelo eixams 
de docents despreocupats de proto-
cols inútils o d’innovacions imposades 
però capaços d’estremir-se en perce-
bre tota la injustícia i tot el patiment 
aliè. Poden ser la clau per anar afinant 
consciències.

1 La Garriga, 
l’Ametlla, Santa 
Eulàlia i Sant 
Celoni sortiran del 
toc de queda nocturn

2  El govern propo-
sa un toc de queda  
a 26 dels 39 muni-
cipis del Vallès 
Oriental

3 La cadena  
d’empanades Las 
Muns s’instal·la  
al carrer Santa Anna 
de Granollers

4 Localitzats  
sans i estalvis  
els dos menors de 
Vilanova del Vallès 
desapareguts

 5 La firma 
Encuentro obre  
botiga al local que 
havia ocupat Mango 
Man a Granollers

Anhelo eixams de 
docents despreocupats 

de protocols inútils. 
Poden ser la clau per 
afinar consciències

EL MÉS VIST DE LA SETMANA A EL9NOU.CAT

TrES UNCES D’EDUCACIó

Tenir consciència
Agnès Boixader 

Mestra jubilada
aboixad1@xtec.cat
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Trenta-tres anys de Ribó,  
la mirada que tot ho retrata

David Bassa i Cabanas 

Periodista
@david_bassa
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Dilluns 12 de juliol de 2021

Vespre
Sortim a caminar molt d’hora. Som animals de ruti-
nes, cada dia a les mateixes hores, els mateixos cir-
cuits i molt sovint la mateixa gent. La parella d’avis 
que deixa el cotxe a mig camí per no cansar-se tant, 
cadascú porta un bastó de caminar, ella, el dret i 
ell, l’esquerre, tot en ells encaixa. El veí que a vol-
tes va sol, a voltes acompanyat i que quan arriba va 
a comprar el pa. El trio d’homes que camina amb un 
gos camallarg marró grisenc. Si és més tard, la dona 
del border collie anglès i la dels llebrers. Els matei-
xos veïns que marxen amb el cotxe a les mateixes 
hores. A la casa de turisme rural hi ha hostes, a dies 
tovalloles a les finestres i quan marxen bosses d’es-
combraries i els de la neteja. El gall que canta i que 
no sap que el poble ja és digital. Els gossos tancats 
que borden, si és massa d’hora canviem la ruta per 
no despertar els veïns. 

Ahir va morir en Jordi Cussà, escriptor, traduc-
tor i actor. No conec la seva obra, no fa gaire vaig 
sentir a la ràdio que recomanaven la seva darrera 
novel·la, El primer emperador i la reina Lluna. Ha 
estat a temps de saber que li concedien el Premi 
Crítica Serra d’Or. Llegeixo el primer capítol que 
n’han publicat els de la revista digital Catorze. Un 
bon tastet que m’ha fet venir encara més ganes de 
llegir-la. Avui ha estat un dia productiu, he pogut 
escriure bastant.

Dimarts 13 de juliol de 2021

Vespre
No he anat a caminar, tinc son. Avui tinc analíti-
ca, un dels capítols de la ITV dels estius. Fa airet i 
la temperatura és agradable. Escolto les notícies al 
cotxe, el rebrot de la Covid que hi ha a Catalunya 

és preocupant. Ha baixat la mitjana d’edat a les 
UCI. Rebo un correu amb la meva pròxima novel·la 
maquetada amb les primeres correccions fetes per-
què la torni a revisar. Ja són els últims retocs abans 
que vagi a màquines. Quina il·lusió! Treballo tota la 
tarda fins tard.

Dimecres 14 de juliol de 2021

Vespre
Esmorzo amb jersei a la terrassa. Al matí treballo 
en la correcció i a la tarda la dedico al Dietari, avui 
és dimecres i toca entrega. Les dades de contagis 
i hospitalitzacions continuen sent molt elevades i 
cal afegir l’agreujant que hi ha molts sanitaris de 
vacances. Acabo tard.

Dijous 15 de juliol de 2021

Capvespre

Ben aviat sortim a caminar, més tard acompanyo 
la mare al metge. Avui se celebra Llibrestiu. Una 
molt bona iniciativa per promocionar els llibres. A 
la tarda treballo a l’altell. Trons i llamps i un xàfec, 
molt soroll i poca aigua, tot està molt sec. Entren 
en funcionament les noves restriccions. La cultu-
ra, l’oci nocturn i la restauració hauran de tancar a 
dos quarts d’una de la nit i reunions tornen a limi-
tar-se a deu persones. Els bombers han donat per 
controlat l’incendi que cremava des de dimarts a 
Martorell i Castellví de Rosanes.

Divendres 16 de juliol de 2021

Tarda
Vaig a la perruqueria a tallar-me una mica els 
cabells. Els donen les claus de la casa al meu fill 
gran i la parella. Un dia per recordar, diu la iaia 
Carme perquè és el seu sant. Fa un temps estrany, 
ara fa sol, ara s’amaga. A centre Europa unes pluges 
terribles han deixat un rastre de més de 100 morts i 
molts desapareguts. Treballo a l’ordinador. Se sen-
ten petards i jo fantasiejo, potser són uns joves que 
no els van poder tirar quan tocava perquè eren fora, 
o qui sap si tenen alguna cosa important a celebrar. 
Òmnium celebra a Elna el seu 60è aniversari amb 
el seu president, Jordi Cuixart, demanant l’amnis-
tia i el dret a l’autodeterminació. A la trobada han 
coincidit el president Carles Puigdemont, el vice-
president Oriol Junqueras i els altres consellers 
indultats, així com els que viuen a l’exili.

Dissabte 17 de juliol de 2021

Capvespre
Treballo des de primera hora a l’ordinador. A la tar-
da acabo la revisió de la novel·la i baixo una esto-
na a ajudar-los a la casa. Sortim a fer unes tapes 
per sopar. Ahir al vespre va començar un incendi 
a Llançà, que s’ha anat estenent cap al Port de la 
Selva. Les imatges de les muntanyes en flames són 
esfereïdores. Avui entra en vigor el toc de queda 
pels municipis més afectats per la pandèmia. A 
Sant Pere no hi entrem, però a Sant Antoni, sí.

Diumenge 18 de juliol de 2021

Tarda
Dia de rentar i plegar roba, aprofitem que el cap de 
setmana és tarifa baixa. A la tarda el meu fill petit 
em fa unes fotografies per a la coberta de la pròxi-
ma novel·la, demà n’haig d’enviar una amb la revi-
sió acabada.
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Teresa Sagrera 

Escriptora
@SagreraT

DIETARI DE L’OKUPA DE L’ALTELL

Cada moment de la història, des que el món és 
món, les opressions i la força d’uns pocs –els més 
pinxos i forçuts sense escrúpols– intenten inocu-
lar la por als més dèbils per fer-se amos del món, 
de vides i béns, no importa de quina manera: mars, 
rius, terres, muntanyes i valls que volen convertir 
en els seus feus infumables, aprofitant la força de 
la gent, persones que únicament respectaven men-
tre els servien però deixaven en la inòpia un cop 
perdien la força, la salut… Per què dic això? Perquè 
el món no ha canviat per bé i alguns, entre els quals 
em trobo, confiàvem/anhelàvem que seria a favor 
dels senzills, d’aquells pobres que no haurien de 
morir de fred, de fam, per no tenir accés a res…

Cuba, aquella estimada terra que conec, on m’hi 
he mogut en força ocasions, passa una situació 
angoixant de nou, amb dificultats per sobreviure 
quan els EUA han barrat fronteres de nou en un 
intent que la misèria els ofegui i impedeixen que 
ningú no entri ni surti del país, que els productes 
que intercanviaven i ajudaven en la seva quotidia-

nitat s’esmunyin. El propòsit? Apoderar-se d’aque-
lla meravellosa terra que mai no serà seva.

Maleïts siguin els polítics que així ho han decidit. 
Sense un bri de consciència, sense cor o amb el cor 
malalt i despullat de bondat. El amos i senyors del 
món econòmic –no en dic noms, tothom els coneix– 
arrosseguen i inoculen mentides per justificar-se 
i fer veure que no passa res, que tots els ciutadans 
cubans estan al seu costat i volen ser nord-ameri-
cans. “Mentida podrida!”, dèiem quan érem petits. 
Saben que això no és cert, són només uns pocs 
pagats i amenaçats.

La gent de Cuba és senzilla i acollidora, t’accepta 
sense saber qui ets, et trobes ràpidament enamora-
da del seu bon fer, viuen des de sempre de forma 
planera, sense fanfarronejar. Les enveges han arri-

bat de fora, per part d’aquells que volen subjugar 
l’illa, ambició que des de sempre ha estat el nord 
dels estatunidencs. Cuba pertany als cubans.

Aquesta setmana he mantingut una llarga con-
versa amb l’amic Abel Prieto, que va estar sempre 
prop de Fidel –era ministre de Cultura– i va tre-
ballar perquè la cultura arribés a tothom, i ho van 
aconseguir. Recordo haver presenciat en un dels 
meus viatges, una òpera al carrer on els artistes 
compartien amb el poble el seu art.

No oblidem que Fidel va plantar cara als nord-
americans, no va permetre mai que s’immiscissin 
en el seu bon fer a favor del poble. Vaig tenir el 
privilegi d’acompanyar-lo sovint en aquells temps 
difícils, que va aconseguir superar, i convertir Cuba 
en una potència que era l’enveja del món. No cal dir 
que els nord-americans no li ho van perdonar mai.

Cap família sense sostre, cap nen sense escola, 
cap avi sense tutela, plat a taula per tothom amb 
un gran no a la prostitució. Ara de nou els ianquis 
volen guanyar-la per ells: no ho permetrem!

I avui, a la Cuina de resistència, sípia confitada 
amb la seva tinta.
INGREDIENTS Una sípia tallada amb el seu fetge, 
dues cebes, dues cabeces d’alls, una fulla de llorer, 
oli, sal i pebre, un raig de vermut.

Posarem en una cassola la sípia amb el seu fetge i 
la cobrirem d’oli. Hi afegirem els alls sense pelar, les 
cebes tallades en vuit trossos cadascuna, el llorer, 
la sal i pebre i el vermut. És important que la sípia 
quedi coberta d’oli. Taparem la cassola i la deixarem 
a foc suau unes dues hores per tal que es confiti.

Opressions
Montserrat Ponsa Tarrés

Periodista, escriptora i activista 
social i cultural

@montserratponsa
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CUINA DE RESISTÈNCIA PER A LA NOVA NORMALITAT

Sípia confitada amb la seva tinta

El gall canta, no sap  
que el poble ja és digital
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Tampoc no serà l’estiu que esperàvem. Ja hem vist 
que la cinquena onada s’hi ha instal·lat similar a un 
tsunami i ens ha pres tota sensació de normalitat. 
L’expressió toc de queda no m’agrada gens i aquí la 
tenim, de nou, retallant aquella sensació de llibertat 
que no dur la mascareta al carrer m’havia regalat de 
manera òbvia. No serà l’estiu de Londres, tampoc. 
Pendent de nou per segona vegada. Ni l’estiu d’allar-
gar les nits. Però és estiu. 

Podem aprofitar –si ja ho sé, perdoneu-me l’ex-
pressió tan repetida– per valorar el que tenim més 
a prop. I ho hauríem de fer perquè ja hem vist que 
qualsevol imbècil que llença una burilla per la fines-
tra ho pot cremar tot en un moment.

El mar de la costa catalana no, que no el poden cre-
mar, però es pot menjar les platges amb la mateixa 
rapidesa que el tsunami de la cinquena onada s’ha 
menjat la llibertat. Perquè el canvi climàtic ens ha 
arrasat també i podríem aprofitar per gaudir del que 
encara tenim perquè crec que mirar d’arreglar-ho 

ara ja és impossible. I malgrat això crec que hem de 
continuar-ho intentant amb tot el que puguem, com 
hem d’intentar tant com es pugui detectar i enllau-

nar els imbècils que llencen burilles per les finestres. 
Aprofitem aquest estiu que no serà com esperà-

vem per gaudir d’allò proper, sí, per molt gastada 
que sigui aquesta idea. I sí, sé que tenim el passaport 
Covid i podem creuar alguna frontera, però també 
són fronteres properes, les d’aquella Europa pròxi-
ma, més germana. 

I si em permeteu una recomanació: podeu redes-
cobrir Barcelona, que, creieu-me, no està infestada 
de guiris i, feu-me cas, és preciosa. Passejar pel Gòtic 
o pel Born o per la Barceloneta; i recuperar alguna 
plaça abans atapeïda de càmeres; i trepitjar museus 
pràcticament buits; i, fins i tot, trobar taula en algun 
d’aquells restaurants on gairebé sempre és impossi-
ble es pot convertir en un pla possible d’aquest estiu, 
de nou estrany. 

L’exposició d’Escher, a les Drassanes, és un 
d’aquests tresors meravellosos que ens esperen ama-
gats a una Barcelona menys turística que mai i que 
serveix, a més, per il·lustrar aquesta situació caòtica, 
impossible, una mica kafkiana en què s’ha convertit 
tot això de la Covid des de fa mesos. Perquè quan un 
ja no sap si puja o baixa l’escala i tot plegat fa meta-
morfosi a una velocitat tan excessiva, poca cosa més 
podem fer que deixar-nos abduir per un dels gravats 
d’aquest holandès i sense mirar d’entendre gaire res, 
potser intentar saber on som. 

I som aquí, en aquest estiu que serà diferent de 
com l’esperàvem, amb foc, amb guerres climàtiques, 
amb onades i amb no gaire bones perspectives, la 
veritat. Però, ei… si l’art ens ha de salvar de tot, que 
ho faci. I ben aviat. 

No ens deixem endur per la desesperança. L’es-
cala que baixa, també és la que puja. Pregunteu-li a 
Escher. Ja ho veureu. 

LA PILARÍN

Marina Martori 

Escriptora i gestora cultural
@marina_martori
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La procedència d’un dels mots protagonistes de 
l’estiu, per la polèmica amb l’augment d’encoma-
nats, és tan transparent que no en dubtaria ningú: 
festival és un derivat de festa (encara que en ori-
gen, com tants altres mots, era un adjectiu, ‘referit 
a festa’). Tanmateix, la gràcia, com veiem sovint, 
rau en la família. Que no és gaire nombrosa (dotze-
na i mitja) però plena de personatges d’interès.

D’entrada, la mare mateixa. Festa és un mot 
polisèmic i present en gran nombre de locucions i 
frases fetes, com és fàcil d’entendre –a la facultat 
teníem un professor que els dilluns sempre ens en 
deia una en llatí: post festum, pestum, al·ludint a la 
cara de derrotats que fèiem després dels excessos 

sabatins–. Els darrers vint anys encara n’ha afegit 
un altre, de sentit, que és el que li dona el jovent: 
sortir de festa, equivalent al nostre ‘sortir de gresca’ 
o, simplement, ‘sortir’ i prou.

En canvi, els avis, besavis i rebesavis d’aquesta 
canalla feien servir un derivat que avui sona a Ple-
istocè: festejar, juntament amb els seus fills festeig, 
festejador i algun altre. Pura arqueologia (que jo, 
tanmateix, empro amb naturalitat, i per descomptat 
recomano). Passa el mateix amb festaire, que tanma-

teix té un cosí a les Balears molt més viu: allà hi fan 
sevir fester, al·ludint no solament al participant en 
una festa major sinó a l’amant de la gresca en gene-
ral. Completa la colla dels caducats l’adjectiu festós, 
en caiguda lliure des del temps de mossèn Cinto.

També són dignes representants de la família el 
substantiu festí, reviscolat gràcies a la famosa pel-
lícula de la Babette, i l’adjectiu festiu, especialment 
apreciat per estudiants i treballadors. Però també 
pels creients, car festivitat davalla justament d’aquí.

Finalment, pel que fa als parents pintorescos, no 
podem oblidar l’adjectiu festívol, ideal per acom-
panyar celebracions com ara jocs florals i barreti-
nades en general, i el verb festivar, que ens con-
necta directament amb el nostre protagonista. És 
un sinònim de celebrar del qual sospito que encara 
apareix al diccionari perquè ningú ha parat esment 
en la seva presència, però una frase com l’exemple 
que en dona: ‘Festivar l’aniversari de noces’, sembla 
certament insòlita. Com podrien ser-ho d’aquí a no 
gaire temps, segons com continuïn les coses amb 
les restriccions, aquests aplecs humans suardosos i 
baladrers anomenats festivals i que, ves a saber, per 
a un jove d’aquí a unes quantes generacions podria 
sonar tan antiquat com els altres esmentats.

Festivals

RODA EL MÓN I TORNA EL MOT

Pau Vidal 

Filòleg i escriptor
@pauetvidal
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Tampoc no serà l’estiu  
que esperàvem



OPINIONOU9EL

Ara fa un any rebia una trucada d’una persona molt 
admirada que em proposava formar part de la mesa 
del congrés fundacional de Junts per Catalunya. 
Començàvem un repte nou, però arrelat temps 
enrere; una història que es comença a gestar fruit 
del primer d’octubre del 2017, que veu la llum el 
19 de desembre del mateix any i que agafa la forma 
definitiva el 25 de juliol del 2020.

El referèndum de l’1 d’octubre ho sacsejà tot. Va 
ser l’expressió més genuïna de l’exercici de l’auto-
determinació. Un repte col·lectiu que va enllaçar 
institucions i ciutadania en una cadena de confian-
ça que va superar les barreres ideològiques per fer 
possible allò que ja havíem expressat als carrers el 
2010: som una nació, nosaltres decidim.

I la resposta va ser brutal. Un ¡a por ellos! per ter-
ra, mar i aire, beneït pel rei i executat per totes les 
institucions de l’Estat. El 155, la xifra que resumia 
repressió, presó i exili, i l’aniquilació de les nostres 
institucions. Tot orquestrat per arribar a una con-
vocatòria electoral que fes taula rasa amb allò que 
havíem anomenat procés i deixés l’independentis-
me fora de joc de les institucions catalanes.

Malgrat tot calia tornar a demostrar que el sobi-
ranisme polític no havia estat vençut. Calia tornar 
a demostrar que el nostre terreny de joc són les 
urnes i ratificar tossudament la voluntat del pri-
mer d’octubre, encara que fos amb una mà –o totes 
dues– lligades a l’esquena per la situació de repres-
sió que estàvem vivint. En aquest punt alguns 
apostàvem per aglutinar sota una mateixa marca 
tot l’espectre de l’independentisme. La fórmula 
anterior de Junts pel Sí, que acollia les principals 
forces independentistes del país, va ser una bona 
experiència. Va demostrar que és quan anem junts 
que anem més lluny. Però no va quallar. No vam ser 

capaços de trobar un paraigües comú i, com hem 
pogut veure a posteriori, ni tan sols una estratègia 
comuna. 

Però calia apostar per fórmules que aconseguis-
sin aglutinar el màxim nombre de persones i sensi-
bilitats per tal de consolidar la majoria política de 
l’independentisme. Calia sortir de la zona de con-
fort i buscar fórmules noves que donessin respos-
ta a la situació que estàvem vivint. I aquí apareix 
Junts per Catalunya, una plataforma electoral que, 
sota el lideratge del president Puigdemont, serà pal 
de paller de molta gent que assumint el no surren-
der s’implicarà en un projecte que busca restituir el 
govern legítim per connectar amb l’endemà de l’1 
d’octubre i bastir una República catalana d’oportu-
nitats i futur. 

A les eleccions del 21 de desembre del 2017, 
Junts per Catalunya esdevé la principal força inde-
pendentista d’un Parlament, de nou, amb majoria 
absoluta sobiranista. Però la repressió i la manca 
d’unitat política desencadenaran una legislatura 
extraordinàriament complexa, que veurà tres inves-
tidures fallides (la del president Puigdemont, la del 
Jordi Sànchez i la del conseller Turull) i, fins i tot, 
un president de la Generalitat, el molt honorable 
Quim Torra, inhabilitat per una pancarta. Tot això 
sumat a una surrealista pandèmia mundial que sac-
sejarà la nostra manera de viure.

UNA NOVA FORÇA POLÍTICA

En aquest context, molts vam apostar per ordenar 
l’espai polític que representava Junts per Catalunya 
i crear una nova organització política. Una força 
política de suma i no d’exclusions, sense vetos i 
sense quotes, arrelada amb el batec i amb la mane-
ra de ser i de fer d’aquest país. Una força política 
que cregués i confiés en la força de les persones i la 
societat i que volgués compartir i ajudar a fer pos-
sible els seus reptes i il·lusions i els donés protec-
ció, eines i seguretat davant les adversitats. Una 
força política útil per aflorar i donar sortida a les 

grans potencialitats que Catalunya té. Una eina per 
fer realitat el mandat de l’1 d’octubre i aconseguir 
la independència de Catalunya.

Així ho deia el manifest fundacional que el juny 
de l’any passat signaven desenes de càrrecs electes 
donant suport a la proposta que feien els consellers 
Rull, Turull, Forn i Puig per crear una nova organit-
zació que fos la suma de persones, no de sigles, i de 
diversitats vers uns objectius comuns. I amb aquest 
encàrrec, el president Puigdemont convocava un 
congrés fundacional que arrencava, de manera tele-
màtica, el 25 de juliol del 2020 i acabaria l’octubre 
següent creant, ara sí, Junts per Catalunya.

En aquest any de recorregut, extremadament 
complex per la crisi sociosanitària, Junts ha anat 
sumat persones i representants electes del terri-
tori i s’ha convertit en una de les principals forces 
polítiques del país. Al Vallès Oriental, Junts comp-
ta amb deu alcaldies i una norantena de regidors, 
a més de comptar amb el diputat Joan Canadell al 
Parlament de Catalunya, i Míriam Nogueras i Josep 
Pagès al Congrés dels Diputats.

UNA ORGANITZACIÓ OBERTA A TOTHOM

Junts per Catalunya vol ser una organització oberta 
a tothom i útil a les persones del nostre país, orien-
tant els esforços per garantir un progrés econòmic 
socialment inclusiu i ambientalment sostenible. 
Un partit entès com un instrument de construc-
ció i també de confrontació i lluita. Dues actituds 
imprescindibles per garantir, per un costat, una 
bona acció de govern i, per un altre, la conquesta 
d’espais de llibertats nacionals i col·lectives. Propo-
sem un partit com espai de trobada entre persones 
que vulguin impulsar democràticament i eficaç-
ment des de les institucions la transformació social 
i política del nostre país.

Aquests dies, el conseller Jordi Turull està recor-
rent el país de punta a punta en l’anomenada Tra-
vessa per la Llibertat, una acció que posa al centre 
la gratitud a la gent per tot el suport rebut aquests 
anys durs de presó, i el compromís intacte amb la 
voluntat de culminar el que vam començar l’1 d’oc-
tubre del 2017. Com ell ens diu, ho tornarem a fer, 
i per tornar-ho a fer, cal tornar-hi a ser. Aquesta és 
la raó de Junts. Fem-ho possible!

Raül Garcia

Alcalde de Sant Celoni i coordinador 
de Junts al Vallès Oriental

@raulgr82

Un any caminant Junts
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Vivim en una era d’enganys en la qual el que és 
banal s’imposa com a imperatiu estètic.

L’esforç es veu com un vici obsolet, passat de 
moda, com una antigalla dels nostres avis. I la tèc-
nica, columna vertebral de qualsevol art o habilitat, 
com una pesada càrrega de la qual cal deslliurar-se.

Ja no és necessari aprendre solfeig per triomfar a 
qualsevol concurs televisiu de música, ni estudiar 
per dibuixar o modelar, ni instruir-se en tècniques 
ni escoles pictòriques o escultòriques per envasar, 
suposadament, les teves pròpies ventositats i ven-
dre-les en llaunes, a preu d’or, a qualsevol expo-
sició. En l’era de la banalització tot és venal, en la 
doble accepció de vendible i subornable. La banali-
tat es ven com a marca triomfal.

Hem fomentat un món tan trivial, tan vulgar, tan 
efímer –i de pensament tan poc crític–, que l’únic 
que val és la creació d’un hipotètic prestigi tran-
sitori d’un sol ús, com un mocador de paper qual-
sevol, i ens hem dedicat exclusivament a la seva 
venda temporal. No importa el contingut, sinó el 
continent. I això no només val pels artistes o els 
vividors de la teleporqueria. La banalitat s’imposa i 
serveix per a tots els àmbits de la vida, inclosos els 
científics, els professionals o els polítics, i s’estén 
com una epidèmia que ho contamina tot i tothom, 
i que ens obliga a sobreviure com podem, en aquest 
miasma d’absoluta futilitat. Hem acabat construint 
una opinió pública tan feble i volàtil, que en rea-
litat no és res més que un esperit buit, un flatus 
vocis mancat de contingut.

Ja no es ven l’obra. Es ven la persona. Es ven, al 
millor postor, el prestigi que se li ha creat artifici-
alment, i es cobra per això. Encara que, tot plegat, 
només sigui una fal·làcia que molts cops, fins i tot, 
ronda la indignitat.

La vida no és fàcil, i si recupera quelcom de 
sublim passa per intentar conquerir l’excel·lència 
en allò que s’hi fa. Però, lamentablement, avui 

aquesta bella intenció ja no és res més que una 
utopia tardoral que gairebé ningú no recorda ni 
practica.

Per tot això, en aquests temps en què tot es difon 
de manera global i es replica immediatament i de 
manera superficial amb un onatge continu de titu-
lars ambigus o tendenciosos, amb una retòrica basa-
da en la repetició de conceptes buits de contingut, 
que comporten un enfocament de les coses banal, 
manipulador i viciat d’origen, l’Alfons Duran-Pich, 
en la darrera de les píndoles que comento en aques-
ta sèrie d’articles [vegeu EL 9 NOU del 28 de maig, 
de l’11 i 26 de juny, i del 16 de juliol], diu que “els 
nostres hàbits, les nostres preferències, els nostres 
secrets, les nostres mentides, es vendran al millor 
postor. Les Tecnologies de la Informació i la Comu-
nicació (les TIC) ens tindran sota control”. I serem 
–afegeixo jo– el que ells vulguin, com de fet ja ho 
som. Mers objectes, simple mercaderia.

I per acabar, després d’haver desgranat alguns 
dels pensaments de l’Alfons al llarg d’aquestes cinc 
setmanes, concloc la sèrie insistint en el que ell diu 
com a epíleg final: “A tot això (el que hem dit fins 
ara), afegiu-hi el que vulgueu. I sobretot: penseu. 
Sé que pensar és dur, però puc assegurar-vos que és 
una experiència única.” I no us resigneu mai, com 
diu en Ferran Sáez, a acomodar-vos a viure amb 
un conjunt articulat d’automatismes que us venen 
donats i que us alliberen de l’esforç de pensar, per-
què pensar és important i és una experiència tan 
gratificant que, sens dubte, val la pena gaudir-la. 
Sigueu esperits indòcils i, feu-me cas, el futur és 
només d’aquells que pensen en el futur.R
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TEMPS D’INCERTESES (I V)

Ramon Font

Advocat
www.ramonfont.cat

“Orgull BM Granollers” és un arbre frondós conre-
at amb entusiasme pel poble i el seu Ajuntament. 
L’amor dels granollerins a la seva ciutat fou més 
poderós que les institucions franquistes que tenien 
a les seves mans la direcció de l’esport. Una rebel-
lió popular fou l’acció de donar al poble allò que 
ha de ser del poble. Els rebels, tots ells afiliats a la 
Falange, se la van jugar fins al punt que, gràcies a 
l’actuació del batlle de la ciutat, es lliuraren de les 
represàlies franquistes. I resultat d’aquesta rebel-
lió va néixer l’entitat BM Granollers. 

I parlant es feu la pau. Per què la ciutat es feu 
seva la nova entitat esportiva? Senzillament per-
què era granollerina i els seus iniciadors eren joves 
menors de 20 anys. Des dels seus començaments 
es treballà el concepte ciutadà i en les visites dels 
equips estrangers s’organitzaven benvingudes des-
filant pel centre de la ciutat fins a l’ajuntament. Els 
responsables del club d’handbol desplegaren dues 
estratègies promocionals. Una, entre els treballa-
dors joves i les escoles, i la segona, de col·laboració 
amb els pobles veïns interessats en el nou esport.

La premsa esportiva dels anys 40 i 50 del segle pas-
sat no entenia que una població de prop de 20.000 
habitants gaudís d’un club esportiu de la talla del 
BM Granollers. La resposta, que per a la premsa eren 
les victòries, en realitat era que l’equip formava part 
de la mateixa ànima de la ciutat. I al llarg dels temps 
aquesta fidelitat del poble es palesà en solucions 
de problemes per la germanor esport-poble-ajunta-
ment. I fins i tot en algun moment amb risc de ser 
eliminat de la història. Però la llavor sembrada des 
dels primers anys germinà i 75 desprès encara con-
tinua viva. Els sembradors coneixien bé la terra, els 
amics de la terra degusten delerosos els fruits, i cada 
any són bons.

MOMENTS BONS I MOMENTS DIFÍCILS

Una de les raons per les quals el BM Granollers és un 
orgull la trobo en el tractament que l’entitat fa dels 
moments difícils, que han estat molts. Però les arrels 
populars són tan fondes i fortes que l’arbre desafia 
els temps, siguin de bonança o de tempesta. La histò-
ria del BM Granollers és una metàfora de la llibertat 
humana, perquè les errades se solucionen amb intel-
ligència i racionalitat. I és perquè la veu del poble és 
llei. El més preuat guardó de l’entitat està en les vitri-
nes de la història, que encara fa més noble l’orgull, 
l’equip masculí i el femení en la categoria dels millors 
del món. És l’únic club de la Federació Espanyola que 
exposa dia a dia aquest guardó. I és un club català. 

Alfons Duran-Pich:  
“I sobretot: penseu.  

Sé que pensar és dur, però  
puc assegurar-vos que és  
una experiència única” 

Pensar és una experiència única

Com va néixer l’“Orgull BM Granollers”
Joan Sala Vila 

Professor jubilat i escriptor
jsalavila@hotmail.es
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La llosa que cobreix les vies ferroviàries de roda-
lies i de l’AVE a Montmeló té la particularitat que 
és propietat de l’Adif (l’Administrador de Infra-
structures Ferroviàries). Ho és des que el 2010 
l’Ajuntament de Montmeló li va cedir els terrenys 
generats amb el soterrament i va desfer-se del com-
promís d’urbanitzar-los traspassant-li a aquesta 
entitat pública empresarial. També es va dissoldre 
poc abans la Plataforma Cívica pel Soterrament de 
les Vies, presidida per l’alcalde de Montmeló, en 
considerar-se que les reivindicacions havien estat 
assolides i no calia reclamar res més.

Un cop finalitzat el cobriment de les vies, el 
2012, vam estar cinc anys esperant i reclamant que 
l’Adif iniciés la licitació de les obres de la prime-
ra fase, entre els carrers Lluís Companys i Pompeu 
Fabra. Casualment, la licitació es va desencallar el 
2017, després que el nostre grup municipal anés a 
Madrid, es reunís amb diputats i senadores d’En 
Comú Podem i presentés una Proposició no de llei 
que exigia que l’Adif complís els seus compromisos.

Les obres es van acabar amb presses per inaugu-
rar el nou espai poc abans de les eleccions del 2019. 
I alguns acabats ho delataven prou: bancs amb tres 
potes –que es van haver de canviar–; manca de 
fonts i papereres –que s’han anat afegint–; man-
ca total d’ombres –que aquest estiu s’ha comen-
çat a pal·liar amb alguna lona–; goteres encara per 
resoldre; portes de l’estació espatllades... Canviem 
Montmeló hem estat traslladant aquestes mancan-
ces al govern municipal, igual que la nostra estu-
pefacció pel fet que l’Ajuntament hagi hagut de 
reformar i pagar lloguer per l’antiga estació, l’ac-
tual Estació Jove, mentre que l’Adif encara ha de 
pagar el rescabalament per la cessió anticipada que 
van fer els veïns de Conge.

Pel que fa a la urbanització de la segona fase 
(pont del carrer Pompeu Fabra en direcció 
Granollers) i la tercera fase (carrer Lluís Companys 
en direcció Mollet) el 2018 també es va anunciar 
a bombo i plateret que s’estaven a punt de licitar 

les obres. L’Adif s’ha de fer càrrec d’aquestes urba-
nitzacions i les ha de costejar amb l’aprofitament 
urbanístic dels 468 habitatges d’obra nova previstos 
entre les zones de la tercera fase de la Llosa, l’Es-
corxador, el carrer Primer de Maig i l’actual aparca-
ment sense asfaltar al costat de l’estació.

A hores d’ara, tot i que l’Ajuntament ja ha modi-
ficat el POUM per poder construir tot aquest parc 
d’habitatges, encara no tenim licitació i ens trobem 
amb uns espais de la Llosa deixats, abandonats i 
perillosos. Hem denunciat tot sovint actes de van-
dalisme al seu interior, gent que s’hi cola, l’acumu-

lació de deixalles, la presència de plagues de rates... 
I també hem denunciat reiteradament que tot el 
manteniment, la vigilància i la neteja de la zona de 
la Llosa, durant les demores en les obres per part 
de l’Adif, hagin d’anar a càrrec de l’Ajuntament de 
Montmeló. 

Després d’haver-nos ofert a l’alcalde i al govern 
municipal per fer front comú perquè es compleixin 
urgentment els compromisos d’urbanització con-
trets, tornem a reiterar públicament l’oferiment, 
ara des d’aquest espai. Creiem que l’Ajuntament 
de Montmeló ha de prendre la iniciativa i, si no el 
volen escoltar, cal insistir-hi i si no iniciar les obres 
d’urbanització per compensació. El que no ens 
podem permetre és un espai tan gran i central del 
poble tancat, brut i per a ús particular. Si continu-
em sense resposta ni reacció, Canviem Montmeló 
optarem –com vam fer el mandat passat– per ele-
var aquestes reivindicacions a través del grup parla-
mentari d’En Comú Podem al Congrés de Diputats. 

Esperem que la situació es desencalli d’una vega-
da i tinguem el nucli urbà que Montmeló es mereix.

Marcel Comas Subirà

Regidor i portaveu de Canviem 
Montmeló a l’Ajuntament
mcomas@montmelo.cat

Imatge virtual de la urbanització prevista de la segona fase de la Llosa del túnel de Montmeló al carrer Doctor Robert

La llosa del meu poble és particular

No són tan lluny com semblen, els Pirineus. I el 
que hi passa ens afecta de ple.

Ara des de la metròpoli s’han proposat de salvar-
los aplicant el mateix mètode de “salvació” que ha 
arruïnat bona part del nostre país i les seves for-
mes de vida. Un mètode depredador, al servei dels 
interessos de la capital, pensat d’esquena i contra 
aquells moviments i iniciatives que des del mateix 

territori estan aconseguint amb gran esforç uns 
Pirineus rics i vius recuperant i posant al dia les 
formes de viure que des de sempre li han estat 
pròpies.

Potser unes olimpíades va servir per posar al dia 
Barcelona en alguns aspectes, però tots patim el 
mal que això ha dut a la ciutat, a la seva gent i, de 
retruc, al país.

Ja fa temps que els poders polítics i econòmics 
dissenyen uns Pirineus al servei de la metròpoli, 
espai de lleure per als turistes i no lloc on viure la 
seva gent amb els propis recursos. Autopistes per 
a esquiadors i pobles sense carretera, apartaments 
buits i manca de pisos per als joves, deficiències 
en connectivitat...

I ara els volen obrir a un turisme que sabem 
anorreador de la cultura pròpia i hi volen fer 
infraestructures que no es necessiten, oblidant les 
mancances que de fa temps s’hi pateixen.

Aquest és el país que volem?

No ens podem permetre que 
un espai tan gran i central  

a Montmeló com la zona de  
la Llosa estigui tancat, brut  

i per a ús particular

Deixeu els Pirineus en pau
Víctor Sunyol

Escriptor i editor
@victorsunyol
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L'actualitat del Vallès Oriental
continua a les nostres xarxes socials.
Seguiu                          ?

el9nouVOR @el9nou_vor @el9nou_vor
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Carandini i Figueras compartiran 
instal·lacions a Lliçà d’Amunt
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Les instal·lacions de Figueras a Lliçà d’Amunt augmenten l’ocupació amb la incorporació de Carandini

Lliçà d’Amunt

Joan Carles Arredondo

El fabricant d’equips d’il·
luminació exterior Carandini 
ha traslladat l’activitat des de 
Martorelles a Lliçà d’Amunt, 
on compartirà instal·lacions 
amb l’empresa de seients 
per a col·lectivitats Figueras 
Seating. El trasllat estreny 
els vincles entre les dues 
empreses, que formen part 
del grup Brand Corner, 
que engloba algunes de les 
empreses de la família Torni·
ni, que va adquirir Carandini 
l’any 2018 i Figueras el 2020. 
En l’agrupació d’activitats 
d’empreses del grup fami·
liar també s’hi ha implicat 
el grup Resol, fabricant de 

mobiliari que, tot i que man·
tindrà l’activitat productiva 
a les Preses (la Garrotxa), 
traslladarà també a Lliçà una 
part de l’activitat comercial 
que fins ara portava a terme 
a Granollers.

El grup propietari de les 
tres companyies espera efec·
tes positius d’aquest treball 
conjunt. Tot i que les empre·
ses mantindran l’operativa 
independent, hi ha aspectes 
en els quals l’agrupació és 
favorable des del punt de 
vista industrial i logístic, 
tecnològic i també comer·
cial. Tot i que les activitats 
de Carandini vinculades a 
la il·luminació difereixen 
del sector del mobiliari –col·
lectiu, en el cas de Figueras, 

i de disseny, en el cas de 
Resol–, hi ha aspectes en els 
quals es pot aprofundir en 
el treball conjunt, perquè 
hi ha una certa afinitat pel 
que fa a clients –arquitectes 
i instal·ladors– i, fins i tot, 
equipaments en els quals es 
poden treballar iniciatives 
conjuntes, com un equipa·
ment esportiu que reque·
reixi equips d’il·luminació i 
seients.

Per a Carandini, l’opció del 
treball conjunt que s’obre 
arran del trasllat també supo·
sa noves oportunitats per a la 
internacionalització, que era 
un dels objectius estratègics 
marcats quan Leds C4, una 
firma que també forma part 
del conglomerat d’empreses 

del grup familiar Tornini, 
va adquirir l’empresa l’any 
2018.

Carandini és una comp·
nayia centenària –fundada el 
1919– i opera en el camp de 
la il·luminació per al sector 
industrial, la via pública, els 
espais esportius i els túnels i 
infraestructures. L’empresa 
ha traslladat a Lliçà d’Amunt 
l’activitat productiva i un 
dels elements més diferenci·
adors: el laboratori d’assajos 
propi, que li permet oferir 
un servei global i que és 
especialment rellevant en 
un context com l’actual en el 
qual augmenta la demanda de 
la il·luminació intel·ligent. La 
fabricació dels seus productes 
és íntegrament nacional i a 
hores d’ara està enfocada als 
mercats europeu, americà i 
africà. Equips de Carandini 
il·luminen, per exemple, el 
túnel de la Vall d’Hebron de 
la ronda de Dalt de Barcelona, 
la ciutat de Marràqueix, al 
Marroc, o el túnel més gran 
de Colòmbia, de 8,6 quilòme·
tres, entre els departaments 
de Quindío i Tolima.

Amb la unificació de les 
activitats, també es potenci·
en les instal·lacions de Lliçà 
d’Amunt, que van ser adqui·
rides per la família Tornini 
quan van assumir la unitat 
productiva del fabricant de 
seients. Era un pas per donar 
continuïtat a l’activitat de 
Figueras, una companyia 
també amb trajectòria dilata·
da i posicions de lideratge en 
el seu sector que havia entrat 
en situació de concurs de 
creditors.

Treballadors 
d’Autopistes demanen 
millores en les 
condicions de l’ERO

Granollers

Un grup de treballadors va 
participar aquest dimarts 
en una concentració davant 
les oficines d’Autopistes 
a Barcelona per demanar 
millores en les condicions 
de l’expedient de regulació 
d’ocupació (ERO) d’extin·
ció presentat la setmana 
passada. L’empresa ha pre·
sentat un ERO que afecta 
348 treballadors de diverses 
autopistes, entre les quals 
l’AP·7 i la C·33 que passen 
per la comarca, arran de 
la fi de la concessió, el 31 
d’agost vinent. Els treballa·
dors concentrats demanen 
un increment en la base de 
les indemnitzacions, reduir 
l’edat per a les prejubilaci·
ons, fer una política efectiva 
de recol·locacions a dins del 
grup i assegurar garanties 
de futur si s’implanten nous 
models de pagament. Les 
negociacions sobre l’expe·
dient van començar aquest 
mateix dimarts.

Ignacio Serrat 
liderarà el pla 
d’expansió  
del grup Buddy
Lliçà d’Amunt

El grup de distribució d’ali·
mentació i altres articles 
per a animals de companyia 
Buddy ha nomenat com a 
nou director general Ignacio 
Serrat. El grup assenyala que 
la incorporació del directiu, 
amb una llarga trajectòria a 
la companyia Nike, és contri·
buir al pla de creixement que 
ha dissenyat la companyia en 
el mercat interior i en l’inter·
nacional. Buddy ha establert 
el principal centre logístic a 
Lliçà d’Amunt.

Grifols reforça posicions a 
l’Àfrica amb la construcció 
d’una planta a Nigèria

Parets del Vallès

EL 9 NOU

Grifols Engineering, dedica·
da a la construcció d’instal·
lacions productives per al 
sector sanitari i biotecnolò·
gic, serà la societat encarre·
gada de la construcció d’una 
planta de producció de solu·
cions intravenoses a Nigèria. 
L’enginyeria del grup Grifols, 
que opera des de Parets, 
construirà la planta per a 
Dozie’s Pharma, proveïdor 
líder de productes sanitaris 
al país i a la regió. Aquesta 
actuació reforça la presència 

del grup a l’Àfrica, després 
de l’aliança que Grifols va 
formalitzar amb el govern 
d’Egipte per desenvolupar el 
mercat local de teràpies plas·
màtiques, que preveu l’ober·
tura de 20 centres de donació 
de plasma i la construcció 
d’una planta de fracciona·
ment de plasma i una altra de 
purificació.

La primera fase de la plan·
ta de producció de solucions 
intravenoses, situada al sud·
est de Nigèria, estarà enlles·
tida el 2024 i tindrà una 
capacitat de producció de 
fins a 5,5 milions de bosses 
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Instal·lacions de Grifols a Parets

de solucions intravenoses, 
que s’utilitzaran en hospitals 
i institucions sanitàries de 
Nigèria i altres països afri·
cans.

Grifols Engineering dispo·
sa d’una àmplia experiència 
internacional en la construc·
ció d’instal·lacions per al 
sector sanitari. A Nigèria, dis·

senyarà la nova planta i pro·
porcionarà les sales blanques 
i els equips necessaris per a 
la realització dels processos. 
Les instal·lacions disposaran 
també de prou capacitat per 
duplicar la producció i cobrir 
el creixement de demanda 
previst. Dozie’s Pharma és 
l’actual distribuïdora dels 
medicaments derivats de 
plasma de Grifols al seu país.

La presència de Grifols a 
l’Àfrica arriba a altres països, 
més enllà de Nigèria i Egipte. 
La companyia també ha dis·
senyat i establert un centre 
de recol·lecció de plasma i 
laboratoris modulars a Libè·
ria, com a part dels esforços 
per combatre l’Ebola, i està 
acabant la construcció d’una 
altra planta de solucions 
intravenoses al Marroc, un 
cop acabat el disseny i condi·
cionament.

Les empreses, del grup Brand Corner, estrenyen vincles tot i mantenir operatives independents
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Terra negra fa bon blat
Granollers “Terra negra fa bon blat, ter-
ra blanca el fa fullat”, diuen. La quantitat 
de refranys i dites pageses referides al 
blat és inabastable. N’hi ha que es fixen 
en l’evolució del cereal als camps: “Per 
l’abril, blat espigat; pel maig, granat; pel 
juny, segat; pel juliol, trillat; per l’agost, 
mòlt i pastat.” D’altres que pouen al 
santoral: “Per Sant Jordi, espiga l’ordi. 
Per Sant Marc, espiga el blat. Per Sant 
Francesc sembra el blat, si no el tenies 
sembrat.” I d’altres que van néixer de 
guaitar el cel tothora: “Pluja per Sant 

Bernat, el blat corcat”; “Setmana Santa 
mullada, collita de blat regalada”. En tot 
cas, la collita de cereals al Vallès Orien-
tal ja està arribant a la seva fi i, segons 
les organitzacions pageses, es tractaria 
d’una campanya amb rendiments supe-
riors als de l’any passat, quan les pluges 
a prop de la sega van anar en contra dels 
camperols. Aquesta imatge és del fotò-
graf d’EL 9 NOU TONI TORRILLAS i es va 
disparar en una explotació agrària de la 
Serra de Ponent, a Granollers, a finals del 
mes de juny.
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Jaume Aragall durant la presentació de les dades d’evolució de l’afiliació a la comarca, aquest dimecres
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L’afiliació a la Seguretat Social 
creix i supera els registres pre-Covid
La Cambra manifesta la incertesa pel contingent, encara elevat, de treballadors en ERTO

Granollers

J.C.A.

La recuperació laboral es 
consolida. El mercat de 
treball del Vallès Oriental 
s’ha eixamplat en els últims 
mesos fins a tancar el mes de 
juny, amb un increment del 
4,7% respecte a fa un any –
una xifra similar a la mitjana 
catalana–. Amb aquest incre-
ment, ja hi ha més afiliats 
a la Seguretat Social que a 
finals de 2019, abans de l’es-
clat de la pandèmia. Així ho 
revela l’informe trimestral 
sobre el mercat de treball a la 
comarca que elabora la Cam-
bra de Comerç, que es va pre-
sentar aquest dimecres a la 
seu de la delegació comarcal. 

L’afiliació laboral és supe-
rior als registres prepandè-
mics, tant si s’analitzen els 
llocs de treball en empreses 
de la comarca com si es 
comptabilitzen els afiliats 
residents. En el primer cas, la 
xifra de 149.239 llocs de tre-
ball localitzat suposa màxims 
des de la meitat de 2008, 
quan la crisi financera tot 
just començava, i en el segon, 
amb 181.318, màxims des 
que hi ha registres (la sèrie 
arrenca el 2012).

Les xifres positives tenen 
com a única incertesa el 
futur que espera als treballa-
dors afectats per expedients 
de regulació temporal d’ocu-
pació (ERTO) que, segons 
estimacions de la Cambra, 
són al voltant de 5.500 al 
Vallès Oriental. Si bé és una 
xifra inferior als 8.200 que es 
comptabilitzaven a aquestes 
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L’assemblea celebrada als cinemes Edison de Granollers

alçades de l’any passat, el 
president de la Cambra del 
Vallès Oriental, Jaume Ara-
gall, manifesta el risc que, 
quan acabin els esquemes 
de protecció sobre els ERTO, 
aquests treballadors acabin 
a l’atur.

Si es donés aquesta cir-
cumstància, es trencaria 
l’evolució favorable que 
experimenta l’atur registrat. 
Al final del segon trimestre 
de l’any, hi havia un 9,6% 
menys d’inscrits respecte al 
mateix període de 2020, tot 
i que encara n’hi ha un 19% 
més que abans de la pandè-
mia. Els 24.130 aturats que hi 
havia a final de juny suposen 
la xifra més baixa des de 
l’esclat de la crisi sanitària el 
març de l’any passat.

Un Dia de  
la Cambra amb 
protagonisme 
per a l’FP
Granollers

La Cambra del Vallès 
Oriental té com un dels 
objectius prioritaris el 
foment de la Formació 
Professional a la comarca. 
“Fa temps que estem en 
contacte amb empreses 
i centres educatius per 
detectar les necessitats 
que s’han de cobrir”, expli-
ca el president de la Cam-
bra a la comarca, Jaume 
Aragall. Per reforçar 
aquest eix estratègic, la 
delegació vallesana preveu 
que el Dia de la Cambra, 
que està decidida a recu-
perar aquesta tardor si 
l’evolució de la pandèmia 
ho permet, inclourà un 
nou premi per destacar els 
millors treballs de final de 
cicle per a alumnes, cen-
tres educatius i empreses 
que els hagin acollit. Seran 
els premis Futur Cambra.

Granollers

El hub tecnològic sobre mobilitat sosteni-
ble és una proposta que guanya adeptes 
entre els agents econòmics com a propos-
ta de futur per a l’entorn del Circuit de 
Montmeló. Dimecres, el president de la 
Cambra del Vallès Oriental, Jaume Aragall, 
va manifestar la necessitat que el Pla Direc-
tor Urbanístic (PDU) del Circuit comenci 
a desplegar-se per fer possible aquest hub 
tecnològic que la Cambra defensa, com tam-
bé ho va fer una setmana abans la patronal 
Pimec. “Ja vam manifestar que aquest era 
un projecte idoni el mes d’octubre”, recor-

da Aragall. “El PDU s’ha d’engegar, perquè 
llançaria el missatge als inversors privats 
que aquest és un projecte que va de debò”, 
defensa Aragall. “Si es pot fer en un any, que 
no en siguin dos”, insisteix.

El hub que planteja la Cambra està en la 
línia de convertir l’entorn del Circuit en 
una concentració d’empreses vinculades a 
la nova mobilitat, més des del punt de vista 
tecnològic i d’innovació que en el de la gran 
fabricació. Aragall recorda que abans de les 
últimes eleccions ja hi havia a punt una tau-
la de treball de les conselleries implicades 
en el PDU que, ara, espera que es reactivi.

La Cambra demana accelerar el 
desplegament del PDU del Circuit

CCOO defensa l’acord de 
pensions en assemblees de 
delegats a Granollers i Mollet

Granollers

EL 9 NOU

La difusió de l’acord sobre 
les pensions que està fent en 
diversos punts de Catalunya 
Comissions Obreres (CCOO) 
va arribar aquest dime-
cres a la comarca, amb les 
assemblees informatives 
que es van fer a Mollet i a 
Granollers perquè els dele-
gats traslladin els trets més 
destacats a les respectives 
empreses. A partir de setem-
bre es faran actes més gene-
rals per exposar els avenços 
de l’acord.

El Secretari de Treball, 
Economia i Estudis del sin-
dicat, Ricard Bellera, desta-
ca que l’acord reforma els 
aspectes més lesius del siste-
ma que va quedar vigent sota 
el govern del Partit Popular. 
En especial, el factor d’es-
tabilitat, que no garantia 
el manteniment del poder 
adquisitiu dels pensionis-
tes, que ara s’assegura amb 
increments de l’IPC. CCOO 
insisteix que la millor mane-
ra de garantir el futur de les 
pensions és un mercat de tre-
ball que asseguri més feines i 
millors condicions laborals.
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Col·lectiu Ronda

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

La lluita per anar recuperant els drets de persones amb 
discapacitat sembla que va donant fruits. S’acaba d’apro-
var una reforma legislativa que entre altres qüestions 
elimina les tuteles i les incapacitacions que es feien als 
jutjats, respectant més i millor l’autonomia d’aquestes 
persones, que sovint han vist com no es tenia en compte 
la seva voluntat en qüestions com signar un contracte o 
disposar del propi patrimoni.
Fins ara, els processos legals que se seguien respecte a 
les persones amb discapacitat implicaven que se’ls prac-
tiquessin reconeixements mèdics i forenses per determi-
nar la seva situació, i acabava essent un jutge qui dictava 
si la persona podia prendre les decisions o aquestes pas-
saven a mans d’un tutor. En aquest procés legal es fa el 
que s’anomena una modificació de la capacitat d’obrar.  
La nova llei, que entrarà en vigor el 3 de setembre, elimi-
na les modificacions de la capacitat, les tuteles i les po-
testats parentals rehabilitades, però manté la figura del 
curador, si bé amb particularitats diferents a les que hi 
havia fins ara. S’establiran els suports necessaris, poten-
ciant els sistemes que permeten a la persona amb disca-
pacitat poder manifestar la seva voluntat, prioritzant-los 
davant els mecanismes judicials que si bé reformats seran 
necessaris per seguir establint figures com la curatela. La 
persona amb discapacitat participarà de manera activa en 
la petició de l’establiment d’aquests suports. A partir de 
l’entrada en vigor de la llei caldrà revisar totes les sentèn-
cies per adequar-les a la nova normativa.
Conscients que la posada en marxa d’un nou marc legal 
obre preguntes i amb la necessitat  d’aprofundir en al-
guns aspectes, des de Col·lectiu Ronda hem organitzat les 
jornades Drets de les persones amb discapacitat per al 
proper 29 d’octubre. Tota la informació de les jornades 
la podeu trobar al web de Col·lectiu Ronda. Les inscrip-
cions gratuïtes es poden fer a jornadescapacitat@cronda.
coop.

Més autonomia 
i respecte a la voluntat 
per a les persones  
amb discapacitat
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La Fira de l’Ascensió 
prepara un nou model 
amb canvi de director
Gregori Vizcaíno pren el relleu d’Enric Brufau

Granollers

Joan Carles Arredondo

La Fira de l’Ascensió de 2022 
tindrà nou director. El con-
curs públic que va convocar 
l’Ajuntament de Granollers 
per a la renovació del càrrec 
es va resoldre fa unes set-
manes en favor de Gregori 
Vizcaíno, amb experiència 
en altres exposicions firals, 
en especial a Vic i l’àrea 
d’Osona. Prendrà el relleu 
d’Enric Brufau, que ha estat 
el director de la mostra 
multisectorial de Granollers 
durant 17 anys. El contracte 
del nou director s’ha forma-
litzat recentment, tot i que 
la incorporació no es preveu 
fins al setembre, moment en 
el qual es donaran a conèixer 
més detalls sobre el projecte 
firal que planteja per a la 
ciutat. Contactat per aquest 
periòdic, el fins ara director, 
Enric Brufau ha declinat fer 
valoracions sobre el relleu.

La regidora de Promo-
ció Econòmica, Gemma 
Giménez, ha confirmat el 
relleu. El relleu és motivat 
per la resolució de la mesa de 
valoració del concurs públic 

que va atorgar una puntuació 
més bona tant al projecte que 
presentava Gregori Vizcaíno 
com a l’oferta econòmica que 
l’acompanyava. “El canvi és 
fruit del procés de licitació i 
el resultat ha estat aquest”, 
apunta Giménez.

El nou director serà també 
l’encarregat d’aplicar algunes 
de les directrius marcades en 
el canvi de model que plan-
teja la mateixa Fira de l’As-
censió. En les clàusules del 
concurs es feia algun esment 
genèric a aquest canvi, quan 
assenyalava entre les condi-
cions que la proposta inclo-
gués “una proposta teòrica 
d’organització integral d’un 
esdeveniment firal multi-
sectorial que estigui enfocat 
en l’economia verda i circu-
lar, i que es pugui aplicar al 
parc firal de Granollers amb 

motiu de la fira de l’Ascen-
sió”. La Fira que es planteja 
té un punt de partida centrat 
en un camp en expansió com 
és la sostenibilitat, amb opci-
ons per plantejar propostes 
per al sector professional i 
també, a través d’iniciatives 
divulgatives, arribar al públic 
general. 

Aquest mes de maig, quan 
a causa de la pandèmia es 
va renunciar a la Fira i es va 
plantejar l’alternativa d’uns 
mercats de petit format, la 
regidora ja avançava que 
s’havia obert una reflexió 
sobre un canvi de model que 
va prenent forma i que tam-
bé inclou altres opcions, com 
recuperar algunes activitats 
al centre de la ciutat. Són 
iniciatives que encara estan 
en procés de definir-se. “El 
mes de setembre, aprofun-
direm en la proposta que ha 
fet el director i la posarem en 
comú amb la comissió de la 
Fira”, diu Giménez. “Esperem 
que n’acabarà sortint una 
proposta el màxim de con-
sensuada possible”. S’espera 
que el model de les properes 
fires s’acabi de definir la pro-
pera tardor.

Gregori Vizcaíno, nou director de la fira, i Enric Brufau, exdirector

Les condicions 
del concurs 

perfilen una Fira 
més centrada en 
l’economia verda

L’‘e-commerce’ ja ha col·laborat en projectes d’interiorisme

Decowood obre un nou servei 
de mobiliari per a empreses

La Roca del Vallès

EL 9 NOU

L’empresa de fabricació i 
comerç electrònic de produc-
tes de decoració Decowood 
ha obert una nova línia de 
negoci dedicada a oferir 
solucions per a empreses i 
professionals. L’e-commerce 
amb seu a la Roca ofereix 
mobiliari i decoració d’ofici-
nes i també projectes per al 
sector comercial, la restau-
ració i l’hostaleria. El model 
ofereix avantatges financers, 
assessorament, adaptació a 
les necessitats, i fabricació a 
mida de productes.

La línia de negoci Decowo-
odPro reforça la proposta de 
l’empresa de la Roca, que ja 
ha treballat en més de 800 
projectes d’interiorisme dife-
rents per a marques a l’Estat, 
a França i a l’Amèrica Llati-

Els directius de l’empresa de fabricació de mobiliari i distribució per internet

na. Entre les marques amb 
què ha col·laborat es troben 
empreses com Unilever Car-
refour, Muy Mucho o Desi-
gual. Aquesta bona rebuda ha 
portat a crear aquesta nova 
divisió a dins de l’empresa. 
Actualment aquesta àrea de 

negoci suposa un 20% de les 
vendes de la companyia.

Decowood és una empresa 
fundada el 2015 i ha arribat a 
una facturació de cinc milions 
el 2020. Actualment treballa 
en l’expansió en diferents 
mercats exteriors.
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Representants municipals atenen les explicacions sobre l’edificació
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Amazon tindrà operativa la 
nau de Mollet a mitjan octubre
L’alcalde de Mollet visita les obres que es fan al solar de l’antiga Bacardí

Mollet del Vallès

EL 9 NOU

El gegant del comerç elec-
trònic Amazon preveu tenir 
operatiu a mitjan octubre el 
centre logístic que la immo-
biliària Segro està construint 
al solar de l’antiga Bacardí, 
al polígon de Can Magarola 
de Mollet. La companyia va 
comunicar aquesta previsió 
aquest dilluns, durant la 
visita que va fer l’alcalde de 
Mollet, Josep Monràs, jun-
tament amb altres represen-
tants municipals a les obres 
que s’estan fent a Can Maga-
rola. En la visita, es va poder 
comprovar que les obres 
avancen a bon ritme per fer 
possible el compliment del 
calendari de la companyia.

El centre logístic de Mollet 
suposarà la creació de 130 
llocs de treball fixes, i 170 
oportunitats laborals més 
per a sis empreses de repar-
timent de la ciutat. La nau 
des de la qual es faran les 
operacions ocupa uns 7.000 

“Estem encantats d’invertir 
a Mollet amb aquesta nova 
estació logística que propor-
cionarà una entrega eficient 
als clients i crearà desenes 
d’oportunitats de treball”, va 
dir la directora d’Operacions 
d’Amazon Logistics, Rosel 
Sellers, assistent a la visita, 
juntament amb el director 
general de Segro a l’Estat, 
David Alcázar i del director 
de desenvolupament tècnic 
de la immobiliària, David 
Fernández.

“La implantació d’Amazon 
a Can Magarola és una molt 
bona notícia per a la ciutat 
sobretot per la creació de 
llocs de treball directes i 
indirectes que generarà, però 
també per la consciència 
mediambiental que té el pro-
jecte”, ha declarat l’alcalde 
de Mollet, Josep Monràs. 
La nau es construeix sota 
les normatives del segell de 
sostenibilitat Breeam, amb la 
introducció de materials que 
redueixen la petjada de car-
boni, i cobertes solars.

L’ampliació de 
Mango empeny 
el creixement 
de l’edificació 
logística

Lliçà de Vall

EL 9 NOU

Els 90.000 metres quadrats 
que la companyia de distri-
bució de moda Mango està 
destinant a l’ampliació del 
seu centre de distribució a 
Lliçà d’Amunt es presenten 
com l’operació immobliària 
logística més important en 
el segon trimestre d’aquest 
2021. Segons l’informe 
trimestral de la firma 
immobiliària Forcadell, la 
contractació del sector logís-
tic a Catalunya ha arribat 
a 255.877 metres quadrats 
entre abril i juny, amb un 
increment del 189% respecte 
a l’exercici passat –marcat 
per la pandèmia–.

La promoció que està exe-
cutant el grup tèxtil situa 
també la segona corona de 
Barcelona com el mercat més 
actiu, amb 155.0186 metres 
contractats. Precisament, la 
segona corona presenta una 
tendència alcista en els preus 
de lloguer.

metres quadrats de super-
fície, amb un aparcament 
amb capacitat per a 400 
vehicles. Des d’aquestes 
instal·lacions es repartiran 
uns 20.000 paquets diaris 
al Vallès Oriental i una part 
del Vallès Occidental. Segro 
està executant per fases les 
obres del complex logístic 
projectat a les instal·lacions 

que havia ocupat Bacadí. 
En total, quan la promoció 
hagi acabat s’hauran edifi-
cat 50.000 metres quadrats 
que, previsiblement, tam-
bé ocuparà Amazon. Amb 
aquestes instal·lacions 
completes, l’ocupació del 
gegant del comerç electrònic 
superaria la superfície que 
el grup ocupa a Martorelles. 

Pulsar ven una nau logística de 
Parets a una societat de Singapur
Parets del Vallès

EL 9 NOU

La cartera d’actius immo-
biliaris de Pulsar, la joint 
venture (societat de risc 
compartit) que fa dos anys 
va constituir els fons inter-
nacionals KKR i Round Hill 
té nova propietat. La compa-
nyia P3 Logistics, que contro-
la el fons sobirà de Singapur 
GIC, ha adquirit les quatre 

instal·lacions logístiques, 
una de les quals a Parets, en 
una operació que fonts del 
sector xifren en 105 milions 
d’euros.

Les instal·lacions de Parets, 
juntament amb les altres 
tres –situades a l’àrea de 
Madrid– estaven en procés 
de construcció quan van pas-
sar a titularitat de Pulsar. La 
joint venture va completar 
les construccions per dispo-

sar de quatre espais logís-
tics amb un total de 94.000 
metres quadrats. En el cas 
de Parets, la nau, situada en 
la intersecció de la carretera 
C-17 i l’autopista AP-7, ocu-
pa 19.907 metres quadrats. 
L’operador Actividades 
Logísticas Centalizadas 
(ALC) n’ha estat el primer 
ocupant, en una operació 
amb la qual ha reforçat l’ex-
pansió a Catalunya.
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La nau edificada pel Pulsar al solar que havia ocupat Almesa

Llotja de Bellpuig (19-7-21)

CONILL: 1,85 (=)
POLLASTRE VIU: 1,11 (=) – 1,17 (+0,05)
POLLASTRE SACRIFICAT: 1,86 (=) – 1,90 (+0,07) 
OUS: xl: 1,24 - l: 0,75 - m: 0,70 - s: 0,50  (=)
GALLINA LLEUGERA: 0,08 (=) 
GALLINA SEMIPESADA: 0,25 / 0,26 / 0,27 (=)
GALLINA PESADA: 0,30 (=)
GALL: 0,03 (=)
ESTRUÇ: S/C

Llotja de Vic (16-7-21) 

PORC: 1,813 / 1,825 (-0,067)
GARRINS RAÇA: recollida: 26 / 28 (=)
PARTIDA GRAN: 46,50 / 48,00 (-4,00)
ANOLLS (des de 351 kg): 3,93 /3,77/3,55/ 3,26 (=)

VEDELLS (fins a 350 kg): 3,98 /3,78/3,60 /3,38 (=)
FRISONS (+ de 211 kg): 3,44/ 3,36/ 2,10 (=)
FRISONS (fins a 210 kg): 3,27 / 3,17/ 1,67 (=)
VEDELLA (261/300 kg): 4,05/3,91/ 3,77/ 3,42/2,76 (=)
VEDELLA (221/260 kg): 4,11/3,95/ 3,81/ 3,51/ 2,75 (=)
VEDELLA (180/220 kg): 4,16/3,96/3,82/3,54/2,77 (=)
VACA: 3,20 / 3,00 / 2,80 / 2,25/ 1,70 / 1,50 (=)
FRISÓ: 50 / 100 (=) 
ENCREUAT: 110 / 225 (=)
TÒFONA NEGRA (quilo): s/p

Mercolleida (16-7-21)

PORC VIU selecte: 1,372 (-0,050) 
LLETÓ 20 kg: 26,50 (-3,50)   
XAI (23 a 25 kg): 3,42 (=)  
XAI (25 a 28 kg): 3,27 (=)  
OVELLA DE VIDA: 75 /u (=)  

BLAT PINSO: 231 (+2)
BLAT PA: 235 (+2) 
MORESC: 258 (-8)
ORDI LLEIDA: 216 (+1)   
COLZA: 510 (+10)

Llotja de Barcelona (20-7-21)

GARROFA: 135/t (=)
GARROFA FARINA: 125/t (=)
SOJA PAÍS: 408/t (+8)
MORESC UE: 261/t (+5)
BLAT: 232/t (+3)
ORDI PAÍS: 221/t (+5) 
FARINA DE PEIX: 1.120/t (=)
GIRA-SOL: 317/t (=)
MILL: 410/t (=)
COLZA: 325/t (=)
SORGO: s.c. L
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Tagamanent estrena el seu 
primer festival de música
El TagaFest oferirà dissabte 12 hores de música, gastronomia i artesania Km0

Tagamanent

T.T.

TagaFest, el festival de músi-
ca del Tagamanent, celebrarà 
la primera edició aquest dis-
sabte amb 12 hores de músi-
ca Km0, emmarcat en la festa 
major del municipi. Joan 
Garriga, Ricky Gil o Místics 
són alguns dels noms propis 
d’aquest festival que s’ha 
anat adaptant a la situació de 
pandèmia, però mantenint 
sempre la voluntat de posar 
en valor la cultura i l’entorn 
més proper.

Aquest entorn és una gran 
esplanada situada a pocs 
metres de l’inici de la carrete-
ra que s’enfila fins al mateix 
turó, i que té una cabuda per 
a 4.000 persones. La capacitat 
màxima del festival, però, 
serà de 400 persones, amb 
el seu seient corresponent. 
“En aquest espai no hi ha 
cap problema per mantenir 
les distàncies de seguretat”, 
comenta Núria Iglesias, mem-
bre de l’organització del Taga-
Fest. El públic podrà gaudir 
de 10 actuacions des de les 11 
del matí, tot i que les portes 
obriran a les 10, fins a 2/4 d’1 
de la matinada, que s’aniran 
alternant en dos escenaris. 

El públic disposarà de 
diferents punts d’aigua per 
refrescar-se, d’una zona 
d’acampada, un Mercat Arte-
sanal de Tagamanent i una 
àmplia oferta gastronòmica 
amb foodtrucks, tast i mostra 
de productes del poble de 
l’Obrador de Tagamanent i 
de diferents cuiners del col-
lectiu del Vallès Oriental Cui-
na VO i del grup Cuineres i 
Cuiners Catalunya km0 Slow 
Food. “Hem volgut donar pro-
tagonisme als productes de 
proximitat, de Km0, aquest és 
el nostre valor afegit”, explica 
Iglesias. Hi seran presents 
L’àvia cuinera, La Creperia de 
Vic, i els restaurants Taram-
bana de Cardedeu, L’Artesa-
nal de Granollers, La Calma i 
Terra Restaurant de Llerona. 
No hi faltarà menjar vegà, 
vegetarià i apte per a celíacs. 
La moneda del festival serà el 
Taga, que equival a 1 euro. 

Ignasi Martínez, alcalde 
de Tagamanent, defensa la 
celebració del festival bàsica-
ment pe dues raons. “Com a 
institució pública és necessari 
reactivar la cultura i l’ànima 
de la gent, però d’altra banda, 
també veiem que el tema de 
la pandèmia va per llarg, i 
creiem que hem de començar 
a aprendre a conviure amb 
aquesta situació sense oblidar 

mai la seguretat ni la salut de 
les persones”. Martínez creu 
que tothom ha de ser capaç 
de divertir-se amb distàncies 
i mascaretes. “La pandèmia 
no és només una qüestió 
de salut física, sinó també 
mental i social, i és important 
donar a la ciutadania espais 
per divertir-se, donar-li una 
vàlvula d’escapament, perquè 
la gent s’ho passi bé i comenci 
a gaudir i no es quedi tancada 
a casa”. D’aquesta manera, 
amb l’organització d’un fes-
tival com aquest, l’alcalde de 
Tagamanent diu que ajuden 
el sector cultural i la gent 
perquè surti de casa i s’ho 
passi bé. “Ara bé, tot això 
requereix més feina i esforç, 
si abans organitzàvem la festa 
major en 15 dies, aquest any 
portem ja tres mesos treba-
llant fort, amb un esforç molt 

important tant del personal 
municipal com d’un grup de 
voluntaris. Al final, però, val 
la pena, i per a l’administració 
això dona un sentit a la nostra 
existència, sinó ja podríem 
plegar”. 

HAPPY PEOPLE OBRIRÀ 
EL FESTIVAL

L’encarregada d’obrir el 
festival serà Happy People, 
una banda que fa versions 
ballables de pop, rock i funk 
des dels anys 70 fins a l’ac-
tualitat, per continuar amb 
Tracy Sirés, que oferirà ella 
sola amb la seva guitarra, un 
recull de cançons en llengua 
anglesa, i amb Lola and The 
Rhinos, el grup més jove 
del festival, amb les seves 
versions i temes propis. El 
programa es reprendrà amb 

Albert Freixas, un cantant, 
compositor i instrumentista 
de la llarga i àmplia trajectò-
ria que acaba de publicar el 
seu tercer disc, Chroma, i pos-
teriorment amb el rock amb 
tocs americans de Ricky Gil, 
que ha publicat el seu primer 
disc en solitari, Infinites rutes 
invisibles. Ja a les 5 de la tarda 
serà el torn de Marçal Ramon 
i les seves glosses; seguit del 
grup Murris, una banda de 
soul/rock amb un xou autèn-
tic i espontani, i els Místics, 
una banda revelació als anys 
90 que va tocar durant 8 anys 
i que ara serà una bona ocasió 
per tornar a escoltar.

El cartell es completarà 
amb Joan Garriga i la seva 
rumba mestissa, i amb Els 
Imbècils, que fa versions i 
recupera temes dels anys 70, 
80 i 90 amb un toc personal. 
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De dalt a baix i d’esquerra a dreta, Místics, Joan Garriga, Ricky Gil i Albert Freixas
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D’esquerra a dreta, Elisenda Casadellà, Maria Bartrons, Gemma Rodríguez, Núria Iglesias i Ignasi Martínez, de l’organització

Tres dies 
d’actes 
festius

Tagamanent

EL 9 NOU

La festa major de 
Tagamanent començarà 
aquest divendres a les 6 
de la tarda amb un taller 
d’estampació d’una bossa 
de roba amb el BiblioBus, 
que donarà pas, a les 7 de 
la tarda, amb el pregó de 
festa major a l’Ajunta-
ment. L’encarregada de 
llegir-lo serà Laia Guin-
joan, veïna de Tagamanent, 
com a reconeixement a la 
seva feina de voluntariat 
des del principi de la pan-
dèmia i que va permetre 
repartir mascaretes a veïns 
i centres de salut. Guinjoan 
les va elaborar aprofitant 
diferents teixits, i al final 
va crear la mascareta de 
Tagamanent que l’Ajun-
tament va repartir a totes 
les llars del poble. Amb 
aquest pregó, l’Ajunta-
ment vol fer extensible a 
totes les persones que van 
col·laborar en diferents 
tasques, personificant-ho 
en la figura de la Laia. Els 
actes de  divendres acaba-
ran a les 8 del vespre amb 
la presentació de l’expo-
sició de Sílvia Jordan. La 
mostra neix d’un taller de 
fotografia organitzat per 
l’Ajuntament en el qual 
han participat diferents 
fotògrafs amb el municipi 
de Tagamanent com a fil 
conductor.

El dissabte estarà dedi-
cat tot el dia al festival 
TagaFest, mentre que al 
llarg de diumenge es faran 
altres activitats. A 2/4 de 
12 del migdia tindrà lloc el 
taller creatiu “Nassaruts” 
de construcció de màsca-
res per a infants. Serà un 
taller en constant canvi 
on les cares es munten i es 
desmunten tants cops com 
es vulgui, sempre amb un 
nas enganxat per comen-
çar el joc de nou. 

A les 12 del migdia, a 
l’àrea de descans de La 
Pedralba, tindrà lloc un 
vermut amb maridatge, a 
més del concert amb Les 
Delirios, una banda for-
mada exclusivament per 
dones. A les 2 del migdia 
es podrà menjar una pae-
lla cuinada per Andreu 
Vila, xef del restaurant 
Tarambana de Cardedeu, 
membre de Cuineres 
i Cuiners SlowFood 
Catalunya Km0, i del col-
lectiu Cuina VO.

El final de festa es tras-
lladarà a El Folló, amb una 
copa de cava, i la música 
de Lola and The Rhinos.
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Sta. Maria de Palautordera

T.T.

Les músiques del món seran 
les protagonistes aquest 
dissabte a l’exterior de Can 
Balmes, a Santa Maria de 
Palautordera, en la primera 
edició del FestiBalmes, el 
nou festival organitzat per 
l’Ateneu de les Arts. Seran 
quatre hores i mitja en què 
sonarà la música de les tres 
bandes convidades, Arnau 
Obiols, Folk o Barbàrie, i Ala-
turca Barcelona. La vetllada 
musical es completarà amb la 
gastronomia que oferirà una 
foodtruck vintage, un servei 
que un principi no estava 
previst i que ara han pogut 
incorporar amb la satisfacció 
dels organitzadors.

“Com que o els deixaven 
utilitzar la barra del bar ni 
la cuina de l’interior de Can 
Balmes pel tema de la Covid-
19, al final ens vam decantar 
per demanar permís per 
instal·lar una foodtruck al 
recinte exterior i ens l’han 
concedit. D’aquesta manera 
hem resolt un problema que 
feia mesos que arrossegà-
vem”, explica Jordi Garcia, un 
dels organitzadors. “Poder 
tenir servei de begudes i 
menjar, encara que no sigui 
a primera línia dels concerts, 
és un gran al·licient per a tot-
hom”, afegeix.

El nombre màxim d’espec-
tadors previstos és 200. “Des 
d’un principi, com que no 

Martorelles 
canvia el nom  
de la biblioteca 
pel de Lolita Milà

Martorelles

La Biblioteca Montserrat 
Roig de Martorelles passa a 
anomenar-se Lolita Milà, en 
record a la primera persona 
que va dinamitzar el servei 
al municipi, Dolors Milà. 
“Creiem que els topònims els 
han de donar els personatges 
locals que han fet alguna 
cosa per al municipi i hi ha 
hagut consens total amb 
aquest nom. No només entre 
els 11 regidors, sinó, crec 
que també entre la majoria 
de la ciutadania que s’ha 
aficionat a la lectura gràcies 
a la Lolita”, apunta l’alcalde 
Marc Candela. El nom de 
Montserrat Roig continuarà 
present al poble en un carrer 
de la unitat urbanística 47, 
davant de l’ajuntament.

Tarda d’òpera amb 
soprano, baríton i 
piano, a Sant Feliu 
de Codines
Sant Feliu de Codines

Amics de l’Òpera del Vallès 
Oriental ha organitzat per 
aquest diumenge al Centre 
Cívic La Fonteta de Sant 
Feliu de Codines una tar-
da d’òpera dins el 6è Cicle 
Musical. Serà un programa 
pensat per endinsar-se en el 
món de l’òpera a través dels 
duets i àries més representa-
tius per a soprano i baríton, 
tot acompanyat per un pia-
nista. Els intèrprets seran 
Sylvia Rovora de Wagemans, 
René Alberto Cazes i Jordi 
Romero.

Músiques del món al Montseny
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Arnau Obiols actuarà dissabte al FestiBalmes. El maig passat va fer-ho al Festival de Jazz de la Garriga

sabíem com estaria la situ-
ació de finals de juliol, vam 
voler ser prudents, i també 
vam fer un plantejament des 
del punt de vista econòmic. 
Al final vam decidir que amb 
200 persones podríem evitar 
tenir pèrdues i aconseguir 
que fos un acte sostenible”, 
comenta Garcia. “No hi 
ha gaires diferències amb 
altres espectacles que hem 
organitzat, des del juny del 
2020 n’hem fet més de 70, ja 
estem força bregats”. 

El cartell, el formen tres 
formacions de gran qualitat 
i diversitat per satisfer tot 

tipus de gustos. D’una banda, 
Folk o Barbàrie, un grup del 
Baix Montseny que dissabte 
tornarà a actuar després de 
dos anys sense fer-ho. “Tení-
em ganes que una banda 
fos de la comarca, i quan els 
ho vam proposar els va fer 
il·lusió i van pensar que era 
una bona ocasió per reengan-
xar-se als concerts”. 

MÚSICA D’ARREL I INNO-
VADORA 

D’Arnau Obiols, Garcia des-
taca la seva música, molt 
d’arrel i molt innovadora al 

mateix temps. “Li ha sabut 
donar una volta de rosca a 
les cançons tradicionals del 
Pirineu”, destaca Garcia, que 
reconeix que quan fa dos 
anys va escoltar el disc Tost, 
va quedar impactat.

El cartell és completa amb 
Alaturca Barcelona, una 
banda de música tradicio-
nals turca molt cosmopolita, 
formada per set músics de 
diferents procedències. “No 
tenen disc, però és una banda 
molt engrescadora, i vam 
creure que ara la cirereta del 
pastís perfecta per aquest 
festival”.

Llinars del Vallès

EL 9 NOU
La Pineda del Castell Nou de 
Llinars del Vallès va acollir la 
final de la tercera edició del 
concurs de música La Llavor, 
organitzat per l’Ajuntament 
del municipi i l’Espai Jove 
la Masoveria. El raper Zego, 
de Canovelles, va guanyar 
en la categoria de solistes, 
provinents de la Masare-
cords, mentre que Oopart, de 
Vilalba Sasserra, va guanyar 
el premi en la categoria de 
bandes amb el seu potent 
heavy. 

En la categoria de solistes 
Juancho AG, de Sant Celoni, 
va quedar segon, i Josete, 
de Llinars, tercer. El segon 
premi en la categoria de ban-

Quinze bandes i cinc solistes es van presentar al concurs

Zego i Oopart guanyen el concurs 
de música La Llavor de Llinars

Oopart va guanyar en la categoria de bandes

i l’indie rock, es va empor-
tar també el premi RKMM, 
que atorga Radio Músic 
Montseny.

TOTHOM AMB PREMI

De les 15 bandes i els 5 solis-
tes que havien presentat 
els seus temes, el jurat va 
escollir tres finalistes en 
cadascuna de les categories. 
El concurs d’aquest any ha 
tingut dues novetats. La pri-
mera és que hi ha hagut dues 
categories: bandes i solistes, 
i la segona és que tots els 
finalistes dels concurs tenien 
premi. 

Zego ha guanyat 150 euros 
per bescanviar per material 
musical, la gravació d’un 
videoclip o la gravació d’una 
maqueta i actuarà a la festa 
major amb una remuneració 
de 100 euros. Per la seva part, 
Oopart, ha guanyat la grava-
ció d’una maqueta als estudis 
de Cardedeu Nan Mercader i 
també tocarà a la festa major 
de Llinars amb una remune-
ració de 250 euros.

des va ser per De Lirios, de 
la Garriga, mentre que Los 
Niños del Balcón, de Lliçà 

d’Amunt, van quedar en ter-
cera posició.  De Lirios, que 
fusiona ritmes com el reggae 

El Casal de Joves de 
Bigues i Riells, finalista 
als premis Catalunya 
Construcció

Bigues i Riells del Fai
El Casal de Joves L@Cova 
de Bigues i Riells del Fai és 
finalista als premis Catalunya 
Construcció en la categoria 
de Rehabilitació Funcional. 
En total, en aquesta divuite-
na edició dels premis s’han 
escollit 17 candidatures com 
a finalistes en cinc categori-
es professionals. Els premis 
estan convocats pel Col·legi 
d’Aparelladors de Barcelona 
(CAATEEB). El Casal de Joves 
ja va guanyar fa unes setma-
nes el premi del jurat als guar-
dons d’arquitectura Architizer 
A+Awards, en la categoria 
d’arquitectura low cost en la 
novena edició d’aquests reco-
neguts premis internacionals 
amb seu a Nova York. L’edifici, 
que ocupa 300 metres qua-
drats, és un edifici intel·ligent 
i ecològic, que queda integrat 
al paisatge del parc.

El festival FestiBalmes celebrarà dissabte la primera edició a l’exterior de Can Balmes 
amb tres bandes convidades i servei de restauració
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D’esquerra a dreta, Gerard Oms, David Victori, Balter Gallart i Martí Pujadas en la presentació de la pel·lícula dilluns al parc Torras Villà

Granollers

Teresa Terradas

David Victori, director de la 
pel·lícula No matarás, prota-
gonitzada per Mario Casas, 
no pot estar més content amb 
Granollers, ciutat que el va 
acollir dimarts al vespre amb 
motiu de la projecció del seu 
segon llargmetratge al festival 
Cinemafreshhh! Aquest, però, 
no era l’únic motiu de la seva 
satisfacció. També ho eren 
dos personatges granollerins 
que han tingut un paper clau 

en aquesta pel·lícula, el coach 
d’actors Gerard Oms, i el 
director artístic Balter Gallart. 
Tots dos el van acompanyar 
en la conversa prèvia a la 
projecció  que va tenir lloc al 
parc Torras Villà amb alguns 
espectadors.

Victori es va mostrar 
encantat i meravellat d’ha-
ver treballat amb ells i va 
destacar la feina de l’un i 
de l’altre. “En Balter va fer 
una feina fantàstica, buscant 
unes localitzacions d’una 
Barcelona nocturna molt 

especial que va crear un gran 
impacte, amb els seus llums 
de neons. De fet, aquests 
espais esdevenen un perso-
natge més de la pel·lícula”, va  
dir el director.

No queda enrere la figura 
de Gerard Oms, que a ban-
da d’aparèixer un moment 
al principi de la pel·lícula, 
hi ha estat vinculat bàsica-
ment com a coach d’actors, 
una figura molt habitual als 
Estats Units, però poc fre-
qüent a l’Estat espanyol, que 
es dedica a acompanyar els 

actors i a preparar-los emo-
cionalment i físicament per 
a les diferents escenes. “Era 
la primera vegada que treba-
llava amb un coach d’actors i 
el resultat ha estat fantàstic. 
Aquesta feina en principi la 
fa el director, però al final 
els acabes abandonant, si hi 
ha la figura del coach, aquest 
està constantment treballant 
al seu costat”. 

Victori va reconèixer que 
treballant amb el Gerard va 
aprendre que la creativitat 
està per sobre de tot, del que 

dirà la gent. “Aquesta lliber-
tat en pro de la creativitat a 
l’hora de treballar que ens 
va ensenyar el Gerard és 
molt important, perquè en 
definitiva, explicar una his-
tòria és un joc”. De fet, Oms 
va recordar que ell venia de 
l’actuació, i que en un actor, 
“la creació està per davant 
de tot, l’artista sempre bus-
ca allò genuí”. El granollerí 
considera que la seva feina 
és com ser la mà dreta del 
director.

Tant Balter Gallart com 
Gerard Oms van destacar la 
manera de treballar de David 
Victori, amb un rodatge en 
què l’únic que els guiava era 
la intuïció i la curiositat. Fins  
i tot Gallart, amb una experi-
ència com a director artístic 
en una cinquantena de pel-
lícules, era la primera vegada 
que va pensar que el director 
no acabaria la pel·lícula. Al 
final, però, no li va quedar 
més remei que felicitar-lo 
emocionat i destacar l’excel-
lent treball de muntatge. “Jo 
havia vist el rodatge amb 
unes imatges espectaculars, 
però em preguntava com ho 
uniria tot, i al final el resultat 
va ser fantàstic”, va comentar 
Gallart, que en un principi 
volia construir un decorat 
però que al final va optar per 
una localització, on tothom es 
podia bellugar sense límits. 
“El director sempre ho va 
tenir clar, que ho muntaria 
tot”, va afegir Oms. 

Per al director, amb No 
matarás hi ha un abans i un 
després. “He viscut una expe-
riència i he descobert una 
manera de fer cinema que 
em marcarà per sempre més. 
I segur que serà difícil trobar 
un equip com el que m’ha 
acompanyat en aquesta pel-
lícula”, va concloure.

Cinema amb segell granollerí
David Victori presenta ‘No matarás’ al Cinemafreshhh! acompanyat del director 
artístic del film, Balter Gallart, i el ‘coach’ d’actors Gerard Oms, de Granollers

Veus, de gira per Castella i Lleó, i Navarra
Granollers Veus, el Cor Infantil d’Amics de la Unió de Granollers està fent 
la gira O Camiño per Castellà i Lleó, i Navarra. Dilluns van fer un concert al 
monestir de Santa Clara de Medina de Pomar (foto), i dijous van actuar a la 
Catedral de Palència, dins la celebració del setè centenari d’aquesta construc-
ció, mentre que aquest divendres tenen previst actuar a la Iglesia Mayor de 
Puente de la Reina. D’altra banda, el Cor Jove ha començat també la gira Ana-
des i tonades que dijous els va portar a Torrevieja, en una exhibició internacio-
nal. La gira continuarà diumenge amb un concert a la Basílica de Segorb dins 
el Festival Coral de Segorbe.
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Nous concerts del Jove Projecte Orquestral
Granollers El Jove Projecte Orquestral, dirigit per Josep Maria Sauret, va 
actuar divendres al Casino de Granollers en un acte organitzat per Amics 
de la Ciutat de Granollers. La formació va interpretar Capricis per a violí 
sol i Concertino per a clarinet i cordes, de Jordi Cervelló; Variacions Rococó 
per a violoncel i orquestra, de Txaikovski, i Simfonia n. 1 de Beethoven. 
També van actuar com a solistes Clàudia Bosch, al clarinet, i Carla Conan-
gla, al violoncel. L’orquestra va portar durant el cap de setmana el mateix 
repertori a les poblacions de Sant Feliu de Codines, dins el 6è Cicle Musi-
cal, i Puig-reig.
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Dos del protagonistes de la sèrie ‘Moebius’ en una escena rodada al centre de Caldes

Divendres, 23 de juliol de 202136

Caldes, escenari de pel·lícula
En els últims 10 anys s’hi han fet una vintena de rodatges de sèries, films i anuncis

Caldes de Montbui

EL 9 NOU

Caldes de Montbui s’ha 
convertit en aquests darrers 
anys en un autèntic escena-
ri de pel·lícula. En l’última 
dècada s’hi han rodat més 
d’una vintena de sèries, 
anuncis i pel·lícules, que 
han escollit diferents espais 
públics de la vila com l’antiga 
escola del Carme, la plaça 
Font del Lleó o Can Rius per 
gravar-hi algunes escenes. 
Una de les que ha tingut 
més ressò, però, ha estat el 
rodatge de la sèrie Moebius 
de TV3.

En total, des del 2007 
fins al 2021 s’han rodat 23 
produccions en algun espai 
públic de la localitat, ja sigui 
escenes de pel·lícules, sèries 
o anuncis. En aquest recomp-
te, l’Ajuntament només té en 
compte aquelles gravacions 
que han hagut de demanar 
algun tipus d’autorització 
municipal per fer-se en un 
espai públic. Així, no estan 
comptabilitzades les grava-
cions que s’han fet en espais 
privats o en zones en què no 
ha estat necessària l’auto-
rització municipal. Destaca 
el fet que, tot i la pandèmia, 
s’han pogut tirar endavant 
alguns dels rodatges previs-
tos.

Caldes de Montbui és 
un municipi associat a 
Catalunya Film Commission, 
en una clara aposta per donar 
suport a la indústria audio-
visual catalana i facilitar al 
màxim la utilització de les 
localitzacions del municipi. 
En aquest sentit, ja fa un 
temps que es va eliminar la 
imposició de taxes especí-
fiques per a rodatges, una 
mesura aprovada el 2020.

La sèrie més recent que s’hi 
ha rodat ha estat Moebius, 
una coproducció de Veranda 
TV i TV3, en què Caldes de 
Montbui es va convertir en el 
poble fictici de La Farga i en 
l’escenari on s’ha desenvolu-
pat tota la trama. Al mateix 
temps, també s’ha estrenat 
la sèrie Maricón perdido, una 
producció d’El Terrat on apa-
reix l’antiga escola del Carme. 
Els rodatges de les dues sèries 
van coincidir en el temps, el 
novembre passat.

El febrer del 2019 es van 
rodar algunes escenes de la 
sèrie Imparables, de Brutal 
Media, al carrer Rector Ale-
many, i el juliol de 2017, el 
Centre de Ioga Ashram va ser 
l’escenari d’algunes de les 
escenes de la sèrie Fèlix, pro-
duïda per Impossible Films. 
Les sèries El crack i Nit i dia, 
també van passar per Caldes, 
concretament pel Balneari 

Broquetes, i la pastisseria 
Sant Antoni i la carretera 
d’El Farell, respectivament.

Prèviament, entre el 
setembre i l’octubre del 
2010, el municipi també va 
ser escollit per la productora 
de la sèrie Gavilanes, d’An-
tena 3, per rodar a la plaça 
de l’Església i al carrer Font 
i Boet. Mentrestant, els res-
ponsables de la mini sèrie 
Barcelona, ciutat neutral, 
van rodar algunes escenes al 
Safareig de la Portalera.

PEL·LÍCULES I ANUNCIS

Pel que fa a les pel·lícules, 
destaquen les que s’hi van 
gravar el 2012. D’una banda, 
Una pistola en cada mano, 
de Cesc Gay, on apareixen 
alguns espais de l’entorn 
del municipi, i de l’altra, 
Volare, dirigida per Joaquim 
Oristrell i interpretada per 

Joel Joan i Ramon Madaula, 
entre d’altres.

El maig del 2011, a l’antic 
balneari de Can Rius es van 
rodar escenes de la pel·lícula 
Experiencia paranormal 3D, 
dirigida per Sergi Vizcaíno, i 
en el mateix espai, però l’oc-
tubre del 2007, es va rodar 
part de la pel·lícula El Mirall, 
dirigida per Àlex Sampaio.

També té escenaris valle-
sans la pel·lícula Los ojos de 
Julia, dirigida per Guillem 
Morales i protagonitzada 
per Belén Rueda i Lluís 
Homar. Hi apareixen imat-
ges del carrer Major, la plaça 
Font del Lleó i el Balneari 
Broquetas.

Alguns anuncis també 
han fet parada a Caldes en 
aquests últims 10 anys. És 
el cas dels espots de l’Eu-
romillones, Volvo, British 
Airways i de les Càmeres 
Canon, entre moltes d’altres.

Claudio Gabriel 
Sanna presenta  
el seu darrer disc 
a Caldes

Caldes de Montbui

Claudio Gabriel Sanna, un 
dels músics algueresos més 
populars i amb una trajectò-
ria artística més interessant, 
actuarà aquest diumenge 
a les 8 del vespre al Centre 
Ateneu Democràtic i Pro-
gressista de Caldes el seu 
darrer disc, Mirau que sem 
anant i mirant. El treball és 
un recull de cançons popu-
lars que encara ara es can-
ten en els ambients festius 
entre la gent de l’Alguer. Les 
cançons d’aquest repertori 
poden ser agrupades per 
tipologies en bàlzigues (glos-
ses), de “xistos” (malnoms) 
i de “ciòccula” (cançons de 
gresca). Totes elles eren irre-
verents i que tenien com a 
subjecte principal algun per-
sonatge local, mai citat direc-
tament. Sanna estarà acom-
panyat de músics algueresos 
i catalans: Marc Serrats (veu 
i guitarra), Meritxell Gené 
(veu), Salvador Maltana 
(baix), Darío Pinna (viola i 
violí), Josep Maria Cols (pia-
no i acordió), Paolo Zuddas 
(percussions) i Andreu 
Ubach (percussions).

Escena Jove  
a Palautordera
Sta. Maria de Palautordera

Escena Jove comptarà aquest 
divendres a les 8 del vespre al 
parc del Reguissol amb la pre-
sència dels 2 grups guanya-
dors seleccionats del 1r Con-
curs de Música Jove i amb 
Maio Serrasolsas.  La jove 
cantant de Sant Andreu inte-
grant juntament amb la seva 
germana Júlia Serrasolsas del 
duet de punk d’autor Akelar-
re, farà un avançament del 
nou treball que presentarà el 
2022. Maio va publicar a prin-
cipis d’any el primer senzill 
Progresso Adequadament. 
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L’autora, a l’esquerra, i Casandra Garcia, en la presentació del llibre

Parets del Vallès

EL 9 NOU

La periodista i escriptora 
Laura Pallarés, de Parets 
del Vallès, ha presentat la 
seva segona novel·la, La des-
aparición de Sara, primer 
part de la trilogia Valle de 
Robles. La presentació es va 
fer divendres a Parets, amb 
la vicealcaldessa Casandra 
Garcia.

La nova novel·la gira al vol-
tant de la història d’Amaya 
i del perquè ha de tornar 

al poble on va néixer per 
enfrontar-se als seus records 
amb l’objectiu d’investigar la 
desaparició de la seva millor 
amiga de la infància. La pro-
tagonista descobrirà secrets 
obscurs i forjarà noves amis-
tats en la seva recerca de la 
veritat.

PERIODISTA A RAP 107

Pallarés és periodista i col-
laboradora del Servei de 
Comunicació de l’Ajunta-
ment de Parets i condueix el 

programa Spoiler a l’emis-
sora municipal RAP 107. El 
seu primer llibre publicat és 

Pájaros en la piel.
En la presentació de la 

segona novel·la va confessar 

que no estava “gens nervio-
sa” perquè Valle de Robles el 
porta molt a dins. 

Laura Pallarés, de Parets, 
presenta el seu segon llibre, 
‘La desaparición de Sara’
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Distància, mascareta i un cartell 
farcit de música i espectacles 
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La Fira del Tomàquet 
recupera aquest cap de 
setmana la seva 11a edició 

Tomàquets de diverses vari-
etats, gustos i, sobretot, amb 
segell quilòmetre zero. La 
festa major de Santa Eulàlia 
també agrupa els actes de 
l’11a Fira del Tomàquet, que 
tindrà lloc entre dissabte 24 i 
diumenge 25 a l’aparcament 
del Centre Cívic La Fàbrica. 
L’11a edició de la fira s’ha 
hagut de celebrar aquest 
any, després que el 2020 
quedés posposada per la 
situació sanitària generada 
per la Covid-19. Enguany, 
com és habitual, la Fira del 
Tomàquet comptarà amb un 
mercat de productors locals i, 
al seu voltant, l’Ajuntament 
ha programat tallers, mostres 
i, fins i tot, un concurs de 
cuina. Tots els actes i tallers 
requereixen de cita prèvia. 

L’horari de les activitats 
anirà tots dos dies de 9 
del matí a 2 de la tarda. La 
programació començarà dis-
sabte amb una visita guiada 
a l’hort de l’Espelt, situat a 
pocs metres del mercat. Es 
tracta d’un espai on hi ha una 
mostra de tomaqueres de 
diverses varietats i que ges-
tiona Llavors Orientals, una 
associació que vetlla per la 

recuperació de llavors agràri-
es del Vallès. 

Durant el dia també hi 
haurà tallers familiars al vol-
tant del tomàquet i un tast 
de varietats de quilòmetre 
zero adaptada a les mesures 
sanitàries. Segons el regidor 
de Promoció Econòmica, 
Manel Imedio, els productes 
no se serviran en safates 
com altres anys, sinó que 
l’organització repartirà ter-
rines amb els tomàquets per 
tastar. “Molt del producte 
que repartirem serà de Santa 
Eulàlia o d’altres productors 
de la Vall del Tenes”, explica.

Una de les novetats curio-
ses de l’11a edició de la fira 
arriba d’una altra població 
vallesana. Es tracta del Gas-
patxo Termal, un producte 
vingut directament des de 
Caldes de Montbui i del qual 
es farà una presentació dis-
sabte a 1/4 d’1 del migdia. 
També dissabte hi haurà una 
demostració de plats fets 
amb tomàquets i diumenge 
tindrà lloc un concurs de 
cuina, a més dels concerts de 
Sí Senyor i Francesc Torner 
& Xavi Sada, que tancaran la 
fira. 

Un aparador  
per als músics  
més joves de  
la Vall del Tenes 

La pandèmia ha posat a l’or-
dre del dia la necessitat de 
donar suport als creadors 
locals. En el cas de la música, 
l’Ajuntament de Santa Eulà-
lia va estrenar al juny el cicle 
Sersona Fest, on han tocat 
músics de renom del muni-
cipi com Jaume Arnella o 
The Crab Apples. La clausura 
d’aquest cartell, de fet, es 
farà en dues jornades i en el 
marc de la festa major. Totes 
dues estaran dedicades als 
joves creadors de la Vall del 
Tenes, que podran mostrar 
els seus projectes en petits 
tastets durant el Santaka 
Emergent Fest, del Sersona 
Fest. 

Els concerts tindran lloc a 
l’exterior del Centre Cívic La 
Fàbrica. La primera jornada 
es desenvoluparà dijous 29 
a partir de les 6 de la tarda i 
agruparà grups d’estil urban 
com Steps 415, Menfus o 
Santos Ateos. La jornada de 
divendres, a partir de les 5, 
tindrà un tarannà més pop, 
amb grups com Shining Lies, 
Red Sky o Police Line Band. 
Segons el regidor de Festes, 
Manel Imedio, l’Ajuntament 
ha volgut esperar-se a la fes-
ta major per programar els 
grups més joves. 

Han passat dos anys perquè 
Santa Eulàlia de Ronçana 
hagi pogut tornar a progra-
mar una festa major. Les res-
triccions sanitàries i el pic de 
contagis de les últimes set-
manes obliguen a seguir res-
pectant les mesures, per això 
la festa major se celebrarà 
del 29 de juliol a l’1 d’agost 
en espais perimetrats i amb 
aforaments restringits. 

D’aquesta manera, l’Ajun-
tament ha optat per dedicar 
el gruix de la festa a concerts 
i espectacles d’arts escèni-
ques, que permetin mantenir 
el públic assegut i la distàn-
cia de seguretat. L’altra part 
important de la festa, que era 
la competició de les colles 
–batejada com a Joc dels 
Colors– s’ha hagut d’anul·lar 
a última hora per l’augment 
de contagis. “Es va trobar que 
no era prudent mantenir les 
proves”, explica el regidor de 
Festes i Promoció Econòmi-
ca, Manel Imedio. 

Els actes donaran el tret 
de sortida amb el pregó, que 

es farà el dijous 29 de juliol 
a les 8 del vespre i des del 
balcó de l’Ajuntament. Els 
concerts nocturns es faran 
a la mateixa plaça, on no es 
podrà ni menjar ni beure. 
“Per consumir, hem habilitat 
una zona de restauració al 
pàrquing que hi ha creuant el 
carrer de la plaça de l’Ajunta-
ment”, diu el regidor. 

Dijous obrirà el cartell 
de concerts el conjunt local 
De Cara a la Pared i Cucs 
de Cementiri, mentre que 
divendres serà el torn de Las 
Karamba, una barreja d’es-
tils musicals de tot el món. 
Dissabte posarà la música El 
Niño de la Hipoteca, a partir 
de les 11 de la nit. El mateix 
dissabte, però aquesta vega-
da a la plaçada de l’Església, 
el protagonista serà el foc. El 
tradicional correfoc aquest 
any s’ha substituït per un 
espectacle pirotècnic, per tal 
de complir les mesures sani-
tàries. Això serà a les 9 del 
vespre. A 2/4 de 10 es farà la 
cremada del campanar.

També en clau de cultura 
popular, diumenge a les 5 de 
la tarda els tabalers es tro-
baran al parc de Can Font. El 
cartell de diumenge el com-
pletaran, a partir de 2/4 de 7, 
l’espectacle The Circpàtics i 
el Teatre Brossa. En acabar, 
s’encendrà la traca de final 
de festa major.
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Santa Eulàlia celebra la primera festa major en pandèmia, però sense el Joc dels Colors

Els carretons tornen als carrers 

Santa Eulàlia de Ronçana La festa major 
d’aquest any ha recuperat la tradicional 
baixada de carretons. De fet, va ser un dels 
actes previs de la festa i es va celebrar dis-
sabte passat amb una quinzena d’inscrits. 
Els participants de l’activitat, que organitza 
el Punt Jove La Taka en col·laboració amb 

el MotoClub Ronçana, van traçar un recor-
regut des del camí Salve Regina fins a la 
carretera de la Sagrera, abans d’arribar a 
la plaça de l’Ajuntament. Els participants 
van poder fer el recorregut tres vegades 
i van ser remolcats en finalitzar cada vol-
ta. D’acord amb les mesures sanitàries, el 
públic havia de dur mascareta i mantenir 
distància. 



EL CALAIXNOU9EL

A
JU

N
TA

M
EN

T
 D

E 
SA

N
T

 f
O

ST

El concert de Los Sirex de la festa major de l’any 2019 va omplir la plaça de la Vila
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Sant Fost concentra els actes 
de nit en un únic escenari
Es faran a l’espai del carrer Amics amb un aforament limitat a 500 persones

El toc de 
queda obliga 
a modificar  
la festa 
de Parets

Parets del Vallès

EL 9 NOU

Les restriccions determina-
des pel Procicat, com ara el 
toc de queda, han obligat 
l’Ajuntament de Parets a 
modificar els horaris d’algu-
nes de les actuacions musi-
cals incloses en el programa 
dels dies centrals de la festa 
major, aquest cap de setma-
na.

Segons fonts municipals 
i per tal de no anul·lar cap 
dels compromisos adquirits, 
aquest divendres actuaran 
a l’aparcament del camp 
de futbol en Nil Nadal i la 
Yaneisy a 2/4 de 9 i a 1/4 de 
10 del vespre respectiva-
ment. Posaran fi a les actua-
cions previstes del Dia de la 
Música local. A partir d’1/4 
d’11 es farà el concert Tribut 
a Queen a càrrec de Momo. 
Pel que fa al concert de The 
Logical Group, es trasllada a 
una data pròxima per tal de 
complir amb el toc de queda.

S’han hagut de fer altres 
canvis diumenge i dilluns 
a la nit. Diumenge, Ebri 
Knight actuarà a partir de 
les 10 de la nit i es trasllada 
a una altra data futura el 
concert de La Banda Biruji. 
I dilluns a la nit, la Festa de 
la Pedra del Diable s’avança 
a les 10, just en acabar el 
concert de l’orquestra Mara-
vella.

Sant Fost de C.

J.V.

La festa major de Sant Fost, 
que ha començat aquest 
dijous al vespre amb el pregó 
a càrrec del grup de Teatre 
Segle XX, concentrarà tots 
els espectacles de nit en un 
únic escenari, al carrer dels 
Amics, al costat del complex 
esportiu de Can Lledó. El 
mateix lloc on s’han fet els 
concerts del cicle Nits d’Es-
tiu. L’alcaldessa i regidora 
de Cultura, Montserrat San-
martí, explica que la decisió 
respon a la necessitat de 
complir amb les instruccions 
del Procicat per la Covid. 
“Estem molt contents de com 
ens han anat les Nits d’Estiu 
i també de com es va compor-
tar la gent”, afirma.

Per poder accedir al recinte 
caldrà fer una reserva prèvia, 
via internet (Entrapolis), 
per telèfon (93 579 69 80) o 
presencialment a l’Oficina 
d’Atenció al Ciutadà (OAC). 
Hi haurà un aforament 
màxim de 500 persones, cal-
drà portar mascareta i estar 
asseguts i l’horari d’inici 
serà a les 10 de la nit, tret 
del concert de Los Sirex, de 
diumenge que començarà a 
les 9. Sanmartí remarca que 
el conjunt repetirà l’actuació 
de l’any 2019 i que va deixar 
un bon record. “Fa dos anys, 
van omplir la plaça de la Vila. 

Em vaig comprometre a què, 
si era alcaldessa, tornarien”. 
I destaca la bon acollida dels 
concerts de nit dels quals diu 
que “ja hi ha llista d’espera”. 
Els altres concerts progra-
mats són els de 31 FAM, 
divendres; Héroes de la 
Antártida, dissabte i Versión 
Imposible, diumenge.

Sanmartí diu que el més 
remarcable de la festa és 
que “hi ha actes per a tots 
els grups d’edat” i el fet que 
s’han suprimit les activitats 
que podrien provocar més 

aglomeracions, com la paella, 
la fira d’atraccions, el castell 
de focs artificials o la holi 
party. Per compensar d’algu-
na manera la manca de la tra-
dicional fira, s’ha programat 
l’anomenat Matí Familiar, 
diumenge a les 10 del matí 
a la zona de Can Corominas 
així com una fira d’atraccions 
artesanals a l’avinguda Sant 
Jeroni. I dilluns a 2/4 d’11 del 
matí hi haurà un matí fami-
liar al complex esportiu Can 
Lladó amb entrada gratuïta 
a la piscina exterior fins a 

2/4 de 2 del migdia. També 
dilluns destaca la capta de 
sang a les 5 de la tarda a 
l’Ateneu Jaume Rifà. I dins 
del programa d’actuacions 
musicals també cal remarcar 
divendres a les 7 de la tarda 
el concert d’havaneres Els 
Pescadors de l’Escala a la pla-
ça Esbert. Aquest any tampoc 
es fan, per precaució, els 
actes que es programaven a 
la Conreria i a la Font Beter. 
Si és possible es farà per la 
festa del patró, Sant Fost, el 
28 de setembre.

El Centre de suport a la llar i el Consell de Joves faran el pregó

Les colles tornaran a competir 
a la festa de Martorelles

La cercavila de 
gegants i la tabalada 
de Canovelles es faran 
de forma estàtica

Canovelles

La cercavila dels Gegants de 
Canovelles i la Gran taba-
lada dels Diables, dos dels 
actes de la festa major de 
Canovelles previstos per 
aquest dissabte, es faran de 
forma estàtica a la plaça Mar-
garida Xirgu, davant del Tea-
tre Auditori de Can Palots, 
per complir les restriccions 
del Procicat. A més, el pro-
grama festiu també patirà 
altres canvis, com l’anul·lació 
del tast de cerveses previst 
dins de l’acte anomenat 
Non Stop la Festa el mateix 
dissabte. Aquesta suspensió 
pot modificar també l’horari 
d’altres activitats previstes 
dins del mateix acte. I aquest 
divendres, la sessió nocturna 
prevista amb els PD Dennis 
Iuda i Edu Elionzo es pospo-
sa per més endavant i ja fora 
de la festa major.

Martorelles

J.V.

La festa major de 
Martorelles recuperarà 
aquest any, del 9 al 12 de 
setembre, totes les activitats 
habituals tot i que amb les 
modificacions imposades per 
la pandèmia. Entre les coses 
que es recuperen hi ha la 
competició de colles, amb la 
donació de sang i la mostra 
d’entitats de cultura popular 
del Celler de Carrencà com 
a proves puntuables. “Estem 
molt contents de poder 
recuperar la festa perquè 
l’anterior va ser de mínims”, 
deia l’alcalde, Marc Candela, 
durant la presentació. 

La regidora de Cultura, 
Mònica Garcia, per la seva 

banda, explicava que els 
actes es concentraran a tres 
escenaris principals: el pati 
de la masia de Carrencà, la 
baixada del mercat (avingu-
da Piera), la plaça Elíptica i la 
pista annexa al pavelló. Entre 
els actes que es recuperen 
hi ha els del cap de setma-
na previ, com la trobada de 
motos antigues, l’Aplec de la 
Joventut Sardanista o l’arros-
sada popular.

La fira d’atraccions serà 
molt reduïda i es posarà a 
la part baixa de l’avinguda 
Piera, però, Garcia destacava, 
l’oferta familiar, amb el tobo-
gan aquàtic, que es trasllada 
al carrer Comerç, l’espectacle 
de la companyia 2Princeses-
barbudes o les instal·lacions 
al pati de la masia de Car-

rencà El secret de la nana, 
de la companyia Anna Roca; 
Giravolta titelles de Galiot 
Teatre i Trepitjant fusta, de 
Pau Sagalès. “Són activitats 
en què podran interactuar 
petits i grans”.

L’oferta musical la for-
maran els concerts de Las 
Migas, Ebri Knight, Version 
Imposible i també artistes 
vallesans com el trio de jazz  
del vermut del diumenge 
o els grups locals Seyka i 
Frecuencia Bandarra o l’Or-
questra Selvatana. La festa 
la tancarà Quim Masferrer 
amb l’espectacle Bona gent i 
el castell de focs que es tor-
narà a fer des de tres punts 
perquè es vegi des de casa: 
Carrencà, les vinyes de Sarri-
era i les piscines municipals. 
El pregó el faran el Centre de 
suport a la llar i el Consell de 
Joves. El cartell és obra del 
dissenyador David Gutiérrez, 
de Barcelona. Es basa en la 
imatge dels gegants, el con-
feti de colors i la imatge de 
fons de la murtra de l’escut 
del poble.David Gutiérrez amb el cartell
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Mor Gonçal Soler, 
de l’Agrupació 
Sardanista  
de Cardedeu

Cardedeu

El dia 15 de juliol va morir 
amb 88 anys, víctima de la 
Covid, Gonçal Soler, conegut 
com Salo, membre destacat 
de l’Agrupació Sardanista 
de Cardedeu. Soler va ser 
responsable del lligam entre 
la cobla dels Montgrins i la 
localitat de Cardedeu. Al 
llarg de la seva vida va reco-
pilar més de 16.000 sardanes 
que consten encara en el seu 
arxiu. Va impulsar el Febrer 
Musical a Cardedeu i va 
vetllar pel llegat sardanista 
del poble promovent l’Aplec. 
També va ser partícip de la 
composició de diverses sar-
danes dedicades a la localitat 
i proporcionava les obres a 
les cobles que les hi demana-
ven. L’any 2001 va guanyar 
el Premi a la Dedicació de 
l’Obra del Ballet Popular i 
el 2002 la Creu de Terme de 
Cardedeu, un guardó que 
l’Ajuntament atorga a per-
sones que han destacat pels 
seus mèrits i per la vincula-
ció amb el municipi.

Treballadores  
de la fàbrica 
Roca Umbert

Granollers En aquesta 
imatge d’Esteve Gironella 
apareix un grup de treba-
lladores i treballadors de 
la desapareguda fàbrica 
tèxtil Roca Umbert, però 
es desconeix quan es va fer 
i qui hi surt. És una de les 
moltes imatges que es con-
serven a l’Arxiu Municipal 
de Granollers, de les quals 
no hi ha prou informació 
per determinar quan es van 
fer, on es van fer, quin acte 
s’hi feia, quines persones hi 
apareixen o quina persona 
les va fer. Si tenen dades 
sobre aquesta instantània 
poden posar-se en contacte 
amb l’Arxiu Municipal de 
Granollers per correu elec-
trònic a arxiufotografic@
granollers.cat o als telèfons 
93 861 19 08 i 93 842 67 37.ES
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QUI SURT EN AQUESTA FOTOGRAFIA?

La Garriga celebrarà 
una festa major molt 
local i descentralitzada

La Garriga

Júlia Oliveras
La Garriga recupera enguany, 
del 30 de juliol al 3 d’agost, 
la seva festa major, però 
adaptada a les mesures sani-
tàries dictades pel Procicat. 
Una cinquantena d’activi-
tats formen la programació 
d’aquesta edició marcada pel 
seu caràcter local i descen-
tralitzat. Tal com assegurava 
el regidor de Cultura, Lluís 
Rodríguez, en l’acte de pre-
sentació, “els artistes i enti-
tats garriguenques seran els 
encarregats de posar el segell 
a aquesta festa major”. 

Artistes locals com Ricky 
Gil, Joana Voisin, Mediter-
rània Band, De Lirios, Dj. 
Lefert o Els Imbècils, entre 
d’altres, ompliran de festa 
diversos espais del municipi. 
Aquest caire local es veurà 
reforçat per la participació 
en la festa d’entitats garri-
guenques de cultura popular 
i tradicional com el Ball de 
Gitanes, la Garriga Balla, 
A.C.R Front Diabòlic de la 
Garriga, Geganters de la Gar-
riga i Grallarriga, a més de 
Mexcla’t, El Brou del Mestre 
i el Centre Excursionista Gar-
riguenc, entre d’altres.

Els diferents actes es faran 

Els Gegants  
de la Ciutat  
de Granollers 
no faran el ball 
de Giravoltes

Granollers

EL 9 NOU

Els Amics dels Gegants i Cap-
grossos de Granollers han 
anunciat aquesta setmana 
que aquest any, els Gegants 
de la Ciutat no dansaran el 
ball de Giravoltes durant 
la cerimònia del pregó de 
la Festa Major de Blancs 
i Blaus. En un comunicat, 
l’entitat diu que, després 
d’un gran procés de reflexió 
i tenint en compte les molt 
comptades excepcions que 
s’han fet amb el ball en anys 
anteriors, ha cregut que “un 
ball tan especial i carregat de 
significats com ho és el ball 
de Giravoltes no té sentit ser 
ballat fora del seu entorn 
habitual: la plaça de la Porxa-
da l’últim dijous d’agost”.

Amics dels Gegants i Cap-
grossos de Granollers recor-
da que la pandèmia obligarà 
a adaptar la cerimònia del 
pregó, que no es podrà fer la 
tradicional cercavila prèvia 
i tots els balls es faran sobre 
un escenari amb el públic 
assegut i en un nou escenari 
que és el pàrquing de Roca 
Umbert.

L’entitat afirma, però, que 
tot i que no es faci el ball 
de Giravoltes, els quatre 
gegants de la ciutat estaran 
presents a la cerimònia del 
pregó, després de dos anys 
sense ballar.

El cartell del programa

en quatre escenaris diferents: 
al nord, l’envelat de Can 
Noguera; al sud, l’envelat del 
Giroi; al centre, el recinte de 
Can Luna i, finalment, el Tea-
tre de la Garriga – El Patro-
nat. Des de l’Ajuntament s’ha 
apostat per aquest format per 
intentar evitar les aglome-
racions de gent. De fet, cada 
espai tindrà un aforament 
molt concret, amb 250 per-
sones al teatre, 150 a l’espai 
exterior de Can Luna i 100 
a l’interior de la sala poliva-
lent, i 250 persones a cada un 
dels dos envelats. Així doncs, 
seran espais perimetrats que 
no seran de lliure accés sinó 
que caldrà fer una reserva 
prèvia a través del web del 
teatre, el de Participació o de 
manera presencial a l’OAC a 
partir del 26 de juliol.

Tot i l’arribada de la cin-
quena onada, Rodríguez va 
recalcar en la presentació de 
la festa dimarts que “no hi 
ha intenció d’anul·lar res”. 
L’alcaldessa Dolors Castellà 
va recalcar que enguany hi 
haurà un gran desplegament 
de treballadors de l’Ajunta-
ment “perquè pugui ser una 
festa segura”.  El Punt Lila 
hi serà present, però degut 
a la diversitat d’espais, serà 
mòbil.

Es recupera  
la festa del barri 
de Sant Roc

La Garriga

La Garriga recupera 
aquest divendres i dissab-
te la festa del barri de Sant 
Roc amb l’entronització 
de la imatge del sant res-
taurada a la seva capella 
de la plaça de l’Església 
en un acte que començarà 
dissabte a les 7 de la tarda. 
Abans, divendres també a 
les 7 de la tarda, es portarà 
el sant i l’estendard del 
barri des de la Fundació 
Maurí fins a l’església.

Es farà del 30 de juliol al 3 d’agost amb una cinquantena d’actes
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Granollers

EL 9 NOU
Addicte a les xarxes 

socials? 
Sí.
Una pel·lícula.
L’últim emperador, de 

Bernardo Bertolucci, 
protagonitzada per John 
Lone

Un llibre.
El último catón, de Matilde 

Asensi.
Un restaurant de la 

comarca.
La Fonda Europa de 

Granollers. 
Li agrada cuinar? 
Sí.
Un plat.
La pasta a la carbonara.
Una beguda.
L’aigua.
On ha passat les últimes 

vacances?
A Granollers.
Té previst fer algun 

viatge? 
Ara mateix no tinc res 

previst.
Un lloc o un racó on 

perdre’s de la comarca.
Marata.
I de Catalunya?
L’entorn on es va rodar la 

pel·lícula El faro del fin del 
mundo, al Cap de Creus.

I del món?
L’illa Maurici, tot i que no 

pas per les seves platges.
Un lloc on no portaria mai 

ningú?
A un cementiri.
Amb quin alcalde de la 

comarca aniria a sopar? 
Amb Josep Mayoral, de 

Granollers.  
L’última obra de teatre 

que ha vist? On?
No ho recordo.
I l’última pel·lícula que ha 

vist al cinema?
Indiana Jones i el regne 

de la calavera de cristall, 
d’Steven Spielberg, amb 
Harrison Ford.

Un programa o una sèrie 
de televisió.

Mundos perdidos, de Canal 
Historia

I de la ràdio?
El món a RAC1.
Amb qui es faria una 

selfie?
Amb en Miguel Ángel, el 

meu marit.
Un lloc per viure.
Al Xalet de les Punxes, a 

la platja de S’Agaró. Jo li 
donaria vida, a un lloc tan 
magnífic.

Coneix cap grup de música 
o músic de la comarca?

Els Catarres.
Ha votat en les últimes 

eleccions? 
No.
Quin és l’últim regal que 

li han fet?

banda sonora de la pel·lícula 
Gladiator.

Quin fons d’escriptori té a 
l’ordinador?

Un dels meus quadres del 
planeta Júpiter.

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

Blau.
Quin cotxe té?
Un Audi A3.
L’última vegada que ha 

anat a una missa?
Crec que va ser ara fa uns 

10 anys.
Un projecte immediat.
El meu projecte artístic 

Júpiter. Una quinzena 
de quadres a l’oli, 
representacions artístiques 
extretes de fotografies de la 
sonda Juno de la NASA.

Un insult.
Imbècil.
Una floreta.
Eres como el viento sutil y 

un aire fresco en la vida de 
quien se acerca a ti, eres una 
bonita casualidad. Ho diu la 
meva amiga Joaquina.

Una olor.
La del camp després de la 

pluja.
Un ritual diari.
Deixar nets i ordenats tots 

els estris de pintar, i fer una 
llista de les coses que he 
de retocar a l’obra en què 
estigui treballant en aquell 
moment.

Una mania.
No suporto veure unes 

tisores obertes.
Un personatge històric.
Ramsès II.
Qui li agradaria ser?
Qui soc.
Un hobby.
Pintar mandales.
Un lema.
“Que ningú no et digui que 

no ho pots fer!”
Què la treu de polleguera?
Les injustícies.
Què canviaria del seu cos?
Res.
I del seu caràcter?
Res.
Una expressió molt 

utilitzada.
“Jesús!”
Per què o per qui diria 

una mentida?
Per ningú.
Què li fa riure? I plorar?
Em fan riure les 

pallassades del meu marit. 
I em fan plorar algunes 
cançons.

Quin és el seu pitjor 
malson?

Patir una guerra.
Què té a la tauleta de nit?
Una caixa de fusta 

decorada per les meves 
nebodes, la Dalia i l’Erika.

QÜESTIONARI A JuLIA MORENO, ARTISTA

“No mentiria per ningú”
Moreno aniria a sopar amb l’alcalde de Granollers, Josep Mayoral, i es faria una ‘selfie’ amb el seu marit

L’artista del cosmos

EL 9 NOU

Julia Moreno va néixer a Badalona el 1966 
i fa 25 anys que viu a Granollers. És artista 
visual a temps complet i pinta sobre tot 
allò que tingui a veure amb el cosmos des 
de fa quatre anys. De naturalesa autodi-
dacta, la inspiració còsmica li va venir des-
prés de veure unes imatges captades pel 
telescopi Hubble, de les quals va acabar 

fent representacions al seu estudi del car-
rer de Corró, un espai que considera com 
un petit univers particular. La seva obra 
s’ha exposat al Parc Astronòmic Montsec 
d’Ager (la Noguera), l’Observatori Astro-
nòmic d’Albanyà (l’Alt Empordà), i les 
localitats de Puerto de Santa María, Rota 
i Jerez de la Frontera (Cadis). Actualment 
té cinc peces de gran format amb pintura 
fluorescent exposades al Museu de Ciènci-
es Naturals la Tela de Granollers.

Unes arracades daurades 
amb forma d’estrelles.

A quina hora acostuma a 
llevar-se al matí?

A 2/4 de 7.
És partidària de les 

migdiades?
Sí.

Alguna cançó que l’hagi 
marcat?

Now We Are Free, de Hans 
Zimmer i Lisa Gerrard, a la 
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L’HC Prolet 62 
de Macedònia, 
primer rival 
del Fraikin  
a l’EHF 

Granollers

EL 9 NOU 

El Fraikin BM Granollers 
s’enfrontarà a l’HC Prolet 62  
de Macedònia en la primera 
ronda de l’EHF European 
League. L’anada tindrà lloc a 
Skopje el 28 o 29 d’agost i la 
tornada serà al Palau el 4 o 5 
de setembre. El Granollers, 
que tornarà a jugar compe-
tició europea després de dos 
anys d’absència, ha de supe-
rar dues eliminatòries abans 
de la fase de grups, que va 
ser el seu límit en la darrera 
participació, el curs 18/19.

L’entrenador del Fraikin, 
Antonio Rama, considera 
que el sorteig ha estat benè-
vol en una primera ronda 
amb equips com el Fenix 
Toulouse i el Celje eslovè. 
“No és un mal sorteig tenint 
en compte els equips que hi 
ha i el fet de jugar la torna-
da a casa és un altre punt a 
favor”, afirma Rama, que tot 
i així adverteix: “És un equip 
que competeix en una lliga 
duríssima, el seu joc és extre-
madament contundent i dur 
i segurament el pitjor que 
ens podem trobar és el viatge 
i veure com serà el partit en 
pista contrària. Intentarem 
fer bona la tornada”, assenya-
la el tècnic del Fraikin, que 
tornarà als entrenaments el 2 
d’agost. La Lliga Asobal s’ini-
ciarà l’11 i 12 de setembre.

Ignasi Vilarrasa 
fitxa per l’Atlético 
Baleares 
Granollers 

Ignasi Vilarrasa jugarà la 
pròxima temporada a l’At-
lético Baleares de Primera 
RFEF. El lateral esquerre, 
de 21 anys, ha signat per un 
any amb el conjunt de Palma 
de Mallorca, amb l’objectiu 
d’ascendir a Segona Divisió. 
Vilarrasa ha militat els dos 
últims cursos al filial del 
Valladolid, a Segona B, arri-
bant a debutar l’última cam-
panya amb el primer equip a 
la Copa del Rei. Tot i que al 
final es va acabar desvincu-
lant del club castellà, el seu 
representant, Marc Sanllehy, 
donava per fet que s’incorpo-
raria a la primera plantilla. 
Altres vallesans que compe-
tiran a la nova Primera RFEF 
són Sergio Cortés, que ha 
fitxat pel San Fernando de 
Cadis després de dos anys al 
Llagostera, i Aimar Morata-
lla, que complirà la seva 11a 
temporada a l’equip gironí.

La capital vallesana relleva Barcelona per la situació de la Covid

Granollers acollirà les semifinals  
i la final del Mundial d’handbol 

La mascota Lola va visitar el Palau en un partit de la temporada passada

Granollers

EL 9 NOU 

Granollers ho aclapararà qua-
si tot al Mundial d’handbol 
femení que es disputarà a 
l’Estat entre el 2 i el 19 de 
desembre. Tant, que gairebé 
es podria parlar, del “Mundi-
al de Granollers”. 

La capital vallesana, que 
ja havia estat designada com 
una de les seus junt amb 
Barcelona, Llíria, Castelló i 
Torrevieja –i havia d’acollir 
partits de la primera fase i 
dels quarts de final–, alber-
garà també les semifinals i 
la final, de manera que les 
darreres fases del campionat 
es disputaran íntegrament a 
la ciutat. Granollers ha estat 
l’escollida per reemplaçar 

Barcelona com a seu de les 
semifinals i la final per part 
del Comitè Organitzador 
del Mundial, que, segons 
la Federació Espanyola, ha 
decidit reduir les seus de 

cinc a quatre per limitar els 
desplaçaments del personal 
de l’organització en l’actual 
situació d’incertesa gene-
rada per la Covid, en què 
la damnificada és la Ciutat 

Comtal. La decisió també es 
pren, segons l’Ajuntament de 
Granollers, “davant la com-
petició i costos que suposaria 
adequar el Palau Sant Jordi 
per acollir les darreres jor-
nades, un espai idoni per la 
seva capacitat però avui pro-
bablement excessiva”. El con-
sistori també assegura que 
la Federació Internacional 
ha escollit el Palau d’Esports 
“per les condicions òptimes 
de funcionament que presen-
ta, per la seva proximitat a 
Barcelona i per la implicació 
municipal en l’organització 
de l’esdeveniment”.

L’alcalde, Josep Mayoral, 
subratlla l’impacte mediàtic 
que tindrà albergar aquests 
últims partits: “Era una hipò-
tesi de la qual estàvem par-
lant. El Palau és el lloc idoni 
i agraïm la confiança. Més de 
400 milions de persones ens 
veuran, serà un gran repte 
adaptar-nos a la demanda 
mediàtica, però Granollers 
respondrà. És l’esdeveniment 
esportiu més important que 
hem acollit mai”, ressalta.    

L’Esport Club incorpora, 
de cop, 11 jugadors  
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A la primera imatge, un dels tres incorporats del Girona B, Jandro Sánchez, i, a la segona Joel Luna 

Granollers 

Toni Canyameras 

Buida la plantilla a ulls del 
públic, planava un silenci 
inquietant en les immedi-
acions del camp del carrer 
Girona esfondrat de cop. 
De sobte, per Twitter, callat 
des de la revetlla de Sant 
Joan, van començar a des-
filar incorporacions des 
del dilluns. Un rere l’altre. 
Sense parar. Fins arribar als 
11 dijous: Álex Baño, porter 
de la Damm, Martí Serra, 
central del Vilassar de Mar, 

Jandro Sánchez, central del 
Girona B, Marc Rayo, cen-
tral del Cornellà, Joel Luna, 
lateral dret del Terrassa, 
Arnau Cuadras, lateral dret 
de l’Igualada i Marc Muñoz, 
lateral esquerre del Terrassa. 
Al mig del camp han arribat 
Marc Fuentes, interior del 
filial del Girona i Hamza 
Bakali, extrem dret del 
Cerdanyola i, a la davantera, 
José Enrique del Terrassa. 

Tots ells són futbolistes 
sub-23, que segueixen la línia 
del nou projecte que vol un 
Esport Club Granollers que 

només contempla jugadors 
d’aquesta franja d’edat a 
l’equip que entrenarà Javi 
Pérez, que no comptarà amb 
cap futbolista de la tempo-
rada passada en el que ha 
estat un pla renove total. La 
majoria van ser descartats 
pel club però alguns com Eloi 
Zamorano, Oriol Molins i 
Suaibo Sanneh van rebutjar 
ofertes per continuar. 

Tret de Joel Luna, cedit pel 
Terrassa, no ha transcendit 
si totes aquestes altes es 
tracten de fitxatges o prés-
tecs. “No ho podem revelar 

en molts casos per clàusules 
de confidencialitat”, asse-
gura el director general del 
Granollers, Carlos Arean. 

“hEm BuSCAT JuGAdORS 
d’ESTIL ASSOCIATIu”

La idea de l’entitat és tancar 
en 22 jugadors l’equip, que 
comença aquest dilluns la 
pretemporada i ho espera fer 
amb uns 17 futbolistes, per la 
qual cosa s’espera que aquest 
cap de setmana es continuïn 
anunciant incorporacions. 
Dos jugadors que surten del 
juvenil A, l’extrem Fofana 
Cissé i l’interior Jaume Piñol, 
faran també la pretemporada 
amb el primer equip i es que-
daran o no en funció del seu 
rendiment. La Lliga comen-
çarà el cap de setmana del 4 i 
5 de setembre. “Hem buscat 
un perfil de jugadors talento-
sos, capacitats per practicar 
el futbol associatiu que vol 
l’entrenador”, explica Arean.   

“L’objectiu serà la salvació 
com sempre, sabent que és 
un equip nou ple de jugadors 
joves que necessitaran un 
període d’adaptació. Volem 
donar continuïtat a aquest 
projecte amb futbolistes amb 
molt de recorregut, tot i que 
si hi ha grans equips que 
venen a buscar aquests juga-
dors serà un èxit, un motiu 
d’alegria”, afirma el director 
general del club. 

Primers fitxatges d’una plantilla a la qual no segueix cap futbolista de l’any passat
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“Ha arribat l’hora de gaudir”
Meritxell Mas, Cecília Jiménez i Abril Conesa viuran els seus primers Jocs Olímpics 

Les Franqueses del V. 

T.C.

Molt han patit per arribar 
fins aquí. I, ara, és clar, toca 
gaudir. És l’únic que prete-
nen Meritxell Mas i Cecília 
Jiménez, del CN Les Fran-
queses, i Abril Conesa, del 
CN Granollers.  Provaran 
l’èxtasi de ser olímpiques 
per primer cop en la com-
petició d’equip de natació 
artística. Més saborós serà 
encara per a Mas i Jiménez, 
copejades fa cinc anys per 
l’intent fallit d’anar a Rio 
de Janeiro. Mas formarà 
part de l’equip titular, men-
tre que Conesa hi anirà com 

Set vallesans desafien 
els Jocs Olímpics de 
Tòquio i de la pandèmia 
Mas, Conesa, Jiménez, García, Wiggins, Heredia i Ferrer-Salat, al Japó

R
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Wiggins gaudeix aprenent al costat de Navarro i Castellanos 

Tòquio 

Toni Canyameras 

Sota un silenci ensordidor, 
en la desoladora intimitat 
del buit del públic i amb 
l’eufòria olímpica emmor-
dassada, viuran els Jocs 
Olímpics –des d’aquest 
divendres i fins el 8 d’agost–
, les nedadores d’artística 
Meritxell Mas i Cecília 
Jiménez, del CN Les Fran-
queses, i Abril Conesa, del 
CN Granollers, els jugadors 
d’handbol Antonio García 
i Nicole Wiggins del BM 
Granollers, la genet Beatriz 
Ferrer-Salat, resident a 
la finca de Villa Equus de 

Gualba, i el pentatleta Aleix 
Heredia, que competeix amb 
el Club Esgrima Granollers 
des del 2017. Tots ells, tret 
de Ferrer-Salat, debuten a 
la cita. Seran una espècie de 
Jocs clandestins, expressats 
en la discreció, a l’esquena 
dels seus fidels, com una 
religió perseguida. Uns Jocs 
amenaçats pel pesat i encara 
immortal virus i repudiats 
pels seus amfitrions –el 80% 
dels japonesos no els ha 
donat suport– i fins i tot per 
poderosos i simbòlics patro-
cinadors com Toyota, que ha 
retirat el seu patrocini. 

La tan proclamada resi-
liència contra el virus els 

exigeix estar a Tòquio sense 
ser-hi –de la vila olímpica a 
les instal·lacions esportives 
i viceversa sense trepitjar la 
ciutat–, i passar tests diaris. 

Però no hi ha esportista 
que se senti més ric que l’en-
joiat amb els anells olímpics, 
malgrat que la Covid vulgui 
atenuar la seva brillantor. 
Així que tots set vallesans 
només pensen a gaudir. Mas, 
Jiménez i Conesa volen fer 
top-5, García i Wiggins bus-
caran el podi amb la selecció 
masculina i femenina, igual 
que Heredia. Ferrer-Salat, 
doble medallista, buscarà la 
final de doma clàssica en els 
seus cinquens Jocs. 

Tretze metalls i nou 
medallistes olímpics entre 
Barcelona ‘92 i Londres ‘12
Granollers

T.C. / J.C.A. 

Els vallesans de Tòquio 
anhelen emular-los i sentir 
el tacte únic del metall: 
tretze són les medalles que 
s’han penjat els esportistes 
de la comarca als Jocs Olím-
pics i nou els privilegiats. 
Totes, a partir de Barcelona 
‘92, coincidint amb l’esclat 
de l’esport espanyol als 
Jocs.

La disciplina que més 
metalls ha aportat als 
vallesans és, no cal dir-ho, 
l’handbol amb tres meda-
lles, igualada amb la gim-
nàstica artística i els tres 
podis de Gervasio Deferr, 
resident a Granollers i amb 
el CN Granollers com a 
centre d’entrenament quan 
competia. Jaume Fort va 
aconseguir el bronze amb 

l’equip estatal d’handbol a 
Atlanta ‘96,  igual que Jordi 
Núñez a Sydney ‘00 i David 
Davis i Cristian Malmagro 
a Pequín ‘08. Deferr es va 
penjar l’or en salt a Sydney, 
títol que va revalidar a 
Atenes ‘04, i la plata en 
terra a Pequín. Per la seva 
part, Beatriz Ferrer-Salat va 
aconseguir una plata i un 
bronze a Atenes en hípica.

Els primers medallistes 
van ser Toni Jiménez amb 
l’or amb la selecció de 
futbol i Salva Gómez amb 
la plata en waterpolo a 
Barcelona ‘92. El waterpo-
lista de Bigues guanyaria 
l’or a Atlanta. L’última en 
pujar al podi va ser Laia 
Pons en artística a Londres 
‘12. A Río ‘16, sense meda-
lles, el ciclista “Purito” 
Rodríguez va ser cinquè i, 
Ferrer-Salat, desena. 

“Vinc a aquests Jocs a aprendre 
però també estic gaudint molt”

Granollers 

T.C.

Hi va com a aprenent de la 
porteria però no serà Nicole 
Wiggins una mera figurant. 
Sobretot, si allibera a la pista 
tota l’emoció que sembla 
que reprimia el primer dia. 
“El dia que s’anunciava la 
llista final, el Carlos [Viver] 
em va agafar en privat i em 
va dir que viatjaria amb 

l’equip a Tòquio. Va veure 
que no reaccionava i em va 
preguntar si no estava con-
tenta. Li vaig dir que sí, però 
és que estava tan emocio-
nada que no sabia què dir”, 
relata la portera del KH-7 
BM Granollers de 20 anys, 
alumna a la capital nipona de 
dues cèlebres i reconegudes 
porteres com Sílvia Navarro 
i Merche Castellanos. “El 
Carlos em va dir que m’ama-

rés de tot el que m’ensenyin 
la Sílvia i la Merche i és el 
que estic fent. Estic gaudint 
molt”, destaca Wiggins. 

El seleccionador, Carlos 
Viver, i el segon entrenador, 
Robert Cuesta, són els altres 
vallesans d’un equip esta-
tal femení d’handbol que 
ha hagut de deixar Vicente 
Álamo, nou segon tècnic del 
TVB Stuttgart. El debut serà 
diumenge contra Suècia. 

guem a Tòquio. M’agra-
daria haver-hi estat d’una 
altra manera però agraeixo 
igualment poder ser-hi, 
ajudaré l’equip, i que ens 
haguem classificar també 
és mèrit meu”, explica la 
nedadora de 25 anys.

LA MÉS JOVE DE TOTES

La més jove de totes tres, 
Abril Conesa, de 21 anys, 
viu el seu quart any a la 
selecció. “Encara no em 
crec que estigui a uns Jocs. 
Tot l’equip està molt entu-
siasmat i això ens farà més 
fortes”, destaca. Per Mas, 
l’objectiu real és el top-5: 
“Les medalles estan com-
plicades amb equips com 
Rússia, la Xina i el Japó, la 
meta màxima ha de ser el 
top-5 i el diploma olímpic”. 
Jiménez i Conesa han estat 
medallistes europees i, 
Mas, continental i mundial. D’esquerra a dreta, Jiménez, Mas i Conesa als afores del CAR de Sant Cugat

a reserva i, Jiménez, com 
a ajudant d’equip. La com-
petició es disputarà el 7 i 8 
d’agost. 

“Estem molt 
il·lusionades, ens merei-
xem ser aquí després del 
que va passar amb Rio, va 
ser molt dur no anar-hi. 
Ha arribat el moment de 
gaudir”, destaca Mas, la 
segona nedadora amb més 
edat de l’equip estatal amb 
26 anys, per darrere d’Ona 
Carbonell (31). 

També va patir l’ab-
sència de Rio Cecília 
Jiménez:   “Tenim una 
sensació com que encara 
no ens creiem que esti-
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“Alguna llàgrima em va caure 
en saber que anava a Tòquio”

La Llagosta

Toni Canyameras 

Algunes canes insisteixen a 
delatar els seus 37 anys. Però 
Antonio García (La Llagosta, 
6/03/1984), elevat des dels 
seus 190 centímetres, encara 
es mostra atlètic, imponent, 
poderós. I, el més important, 
il·lusionat. “He de fer moltes 
més coses que amb 27 anys 
per mantenir el físic, però ho 
faig amb molt de gust i aquí 
està la recompensa”, destaca 
el lateral esquerre del Frai-
kin a 24 hores del debut con-
tra Alemanya. 

Als seus primers Jocs 
Olímpics amb 37 anys. Qui 
l’hi havia de dir...

Quan vaig veure la convo-
catòria alguna llàgrima va 
caure [riu]. Compleixo un 
somni que pensava que no 
podria complir mai. Si fa un 
mes em diuen que estaria a 
Tòquio no m’ho hauria cre-
gut. I més, després d’estar 
cinc anys sense anar amb la 
selecció. 

No va poder disputar els 
Jocs de Londres del 2012 
per una lesió muscular en la 
preparació. Serveix Tòquio 
per enterrar aquest record?

Dona encara més valor al 
fet d’estar en aquests Jocs. 
És un mal record que sem-
pre m’havia acompanyat i el 
podré oblidar quan menys 
m’ho esperava. 

Qui és perd aquest cop els 
Jocs Olímpics per lesió és 
Joan Cañellas...

R
FE

A banda de García i Wiggins, els brasilers del BM Granollers Rangel Luan i Giulia Guarieiro competiran amb el Brasil

En Joan i jo som amics des 
de la base i puc entendre com 
se sent ara mateix perquè ho 
vaig patir a Londres. Segur 
que lluitarà per estar a París 
el 2024. Trobarem a faltar 
la seva qualitat, però la seva 
absència serà una motivació 
més per aconseguir l’or. 

Ja han dit que van a bus-
car medalla. Les tres acon-
seguides fins ara han estat 
de bronze.

Competirem per guanyar 
l’or, conscients que hi ha un 
nivell molt alt i un grup de 5-
6 seleccions que poden aspi-
rar al màxim. França, Alema-
nya i Noruega les tenim ja al 

nostre grup, així que ens ho 
jugarem tot des del primer 
moment. 

La medalla de l’equip mas-
culí d’handbol és una de les 
que es considera que té més 
opcions. Suposa una pressió 
afegida, això?

Al contrari, és una moti-
vació i un repte. Si no tin-
guéssim aquesta mentalitat, 

aquest equip no faria semi-
finals a la majoria dels cam-
pionats com ha fet els últims 
10 anys. 

Què li ha dit el selecciona-
dor Jordi Ribera que espera 
de vostè? 

Com a tots, em demana 
que doni una mica més fins 
i tot del que ja dono al BM 
Granollers. A nivell de joc, 
espera molt en l’aspecte 
defensiu i que el Fraikin i 
la selecció apostem per un 
estil de joc similar, vol que 
doni dinamisme al joc ofen-
siu, que jugui ràpid amb 
el pivot i que seleccioni bé 
els llançaments. Per acabar 

de fer aquest pas endavant 
per aspirar a l’or hem de 
jugar de manera més dinà-
mica i tenir millor presa de 
decisions. Sempre es poden 
aprendre coses noves, jo 
amb 37 anys ho continuo 
fent. 

Parlàvem de la seva edat, 
però només tres dels 16 
jugadors de la selecció 
tenen més de 30 anys. Fins i 
tot n’hi ha un que en té 40, 
Raúl Entrerríos...

Som l’equip amb la mitja-
na d’edat més alta [33 anys], 
mantenim la mateixa base de 
jugadors des de fa 10 anys. 
Però és un avantatge, perquè 
estem molt bé físicament 
i tota aquesta experiència 
jugarà al nostre favor. 

Com s’arriba als 37 anys 
així de competitiu?

He de fer el doble per 
estar com quan en tenia 27. 
Les claus, sobretot, són no 
parar mai –mai m’estic dos 
dies seguits sense practicar 
activitat física encara que 
no tingui partit ni entrena-
ment–, i ser molt estricte 
amb l’alimentació. I ho faig 
amb molt de gust. Encara 
que després dels partits sem-
pre cau algun caprici [riu]. 

Com els pot afectar jugar 
un altre cop sense públic?

Malauradament, ja ens 
hem acostumat a aquesta 
situació. Però quan comenci 
el partit només pensarem a 
competir i quan ets als Jocs 
no necessites més motivació. 

Aleix Heredia: “No vaig a Tòquio 
per ser segon, aspiro al màxim”

Granollers Hàbil intèrpret de diferents 
esports fins al punt de practicar els cinc 
que exigeix el pentatló modern –esgrima, 
natació, tir, hípica i atletisme–, Aleix Here-

dia, que en les competicions d’esgrima 
representa el Club Esgrima Granollers des 
del 2017, es presenta cridant a Tòquio: “No 
vinc a ser segon, aspiro al màxim”, etziba 
l’esportista de 28 anys, que viurà els seus 
primers Jocs. El pentatló se celebrarà el 5 i 
7 d’agost. 
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Beatriz Ferrer-Salat,  
als seus cinquens Jocs Olímpics 

Gualba Beatriz Ferrer-Salat, resident a la finca de cavalls 
Villa Equus de Gualba, cavalca cap als seus cinquens Jocs 
Olímpics després de ser a Atlanta ‘96, Sydney ‘00, Atenes 
‘04 i Río ‘16. La genet de 55 anys, amb diverses medalles 
europees i mundials, es va penjar la plata en doma clàssica 
per equips i el bronze en doma clàssica individual a Atenes 
i buscarà la final en la prova per equips a Tòquio. 
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García gaudirà dels seus primers Jocs amb 37 anys. Es va perdre Londres per lesió

“L’absència  
de Cañellas serà 
una motivació 
més per a l’or”

“Som la selecció 
més veterana, 

però això és  
un avantatge per 

l’experiència”
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A l’esquerra, Xevi Gurri, i, a la dreta, Sergio Miras, que se’n va del CH Caldes només un any després 

Divendres, 23 de juliol de 202144

Xevi Gurri, l’únic fitxatge del 
CH Caldes i Miras, l’única baixa

Caldes de Montbui 

Toni Canyameras

L’aficionat del Recam Làser 
CH Caldes podrà seguir reci-
tant de memòria la plantilla 
de l’equip arlequinat, que 
només ha tret el cap al mer-
cat per portar Xevi Gurri, del 
Girona, i tan sols ha hagut 
de tatxar el nom de Sergio 
Miras, que ha posat rumb a 
Calafell per decisió pròpia 
malgrat que li quedava un 
any de contracte. Com va fer 
el club amb Miras ara fa just 
un any, Gurri serà presentat 

oficialment amb tots els 
honors aquest divendres a la 
seu de Recam Làser. De 24 
anys, el nou jugador del club 
de la vila termal ha militat 
les quatre últimes campa-
nyes a OK Lliga –tres amb el 
Girona i una amb l’Arenys de 
Munt–, després de formar-
se a Mataró, Tordera i FC 
Barcelona. 

D’aquesta manera, el Cal-
des no variarà gaire el seu 
aspecte en l’any de la seva 
posada de llarg a la Cham-
pions, que estrenarà el for-
mat de Superlliga europea: 

Gerard Camps, Roger Beltrán 
i Guillem Rué a la porteria; 
Gurri, Alexandre Acsensi i 
Ferran Rosa com a jugadors 
de perfil més defensiu i 
Roger Acsensi, Xavi Rovira, 
Marcos Blanqué, Sito Ricard, 
Cristian Rodríguez i Álvaro 
Giménez. 

L’entrenador de l’equip 
arlequinat, Eduard Candami, 
valora un fitxatge que apor-
tarà, entre altres virtuts, tir 
exterior, faceta en la qual el 
Caldes anava mancat segons 
el tècnic: “En Xevi és un molt 
bon jugador, fa dos anys ens 

vam plantejar portar-lo però 
no era el moment i ara ja sí, 
està en un estat de forma 
excel·lent. És un jugador de 
perfil defensiu i amb arriba-
da que pot organitzar el joc 
i també un molt bon patina-
dor, un aspecte molt impor-
tant a l’hoquei actual.

 Una altra de les coses 
que ens aportarà és aquest 
tir exterior que de vegades 
ens ha faltat quan necessità-
vem”, detalla Candami, per 
qui Gurri té també un intan-
gible cabdal en una tempo-
rada en què el Caldes haurà 
de jugar dos partits per set-
mana amb la Lliga europea: 
“Volem jugadors joves amb 
ganes per la que serà una 
temporada dura, que tinguin 
fam per arribar a dalt de tot. 
I Xevi Gurri respon també 
a aquest perfil”, subratlla 
Eduard Candami, tècnic del 
Caldes des del 2004..

DECEBUTS AMB MIRAS

La sonora arribada de Miras 
–ex d’Oporto i Barça entre 
d’altres equips–, contrasta, 
un any després amb el seu 
discret comiat. “Desconei-
xem si ha estat perquè el 
Calafell li ofereix més diners, 
però ens ha dit que no podia 
aguantar l’exigència de la 
Lliga europea. Estic decebut, 
tenia un altre any de contrac-
te”, lamenta l’entrenador. 

Mollet celebra 
diumenge  
el Campionat 
català de 
ciclisme júnior

Mollet del Vallès

T.C.

Mollet acull aquest diumen-
ge a partir de 3/4 de 10 del 
matí el 40è Critèrium del 
Club Ciclista Mollet, que 
aquest any és el Campionat 
de Catalunya júnior masculí 
de ciclisme en ruta. La prova, 
amb inici i final a la ciutat, 
constarà d’un recorregut de 
110 quilòmetres que passarà 
per Parets, Lliçà de Vall, Lliçà 
d’Amunt, Santa Eulàlia, Sant 
Feliu, Caldes i Martorelles. 
El pilot passarà dues vegades 
per Caldes, Lliçà de Vall i 
Parets. Un dels grans atrac-
tius serà el pas per l’Espai 
Natural de Sant Miquel del 
Fai a meitat de prova.

La cursa, que no es va 
celebrar l’any passat per la 
pandèmia, comptarà amb 
uns 110 corredors i els vuit 
equips júnior de Catalunya, 
dos d’ells vallesans: el Trans-
luján - CC Mollet i el Finques 
Feliu, conjunt júnior de la 
Unió Ciclista Les Franqueses.

El Club Tennis 
Els Gorchs 
commemora 
dissabte els 
seus 50 anys

Les Franqueses del Vallès 

T.C.

El Club Tennis Els Gorchs de 
les Franqueses commemora 
aquest dissabte els seus 50 
anys de vida i per a tal ocasió 
organitzarà un seguit d’acti-
vitats durant el dia dedicades 
als seus socis. 

Durant el matí, l’entitat 
celebrarà un torneig de ten-
nis i un altre de pàdel i al 
migdia muntarà inflables per 
als infants que assisteixin a 
la jornada. Ja al vespre tin-
drà lloc l’acte principal, un 
sopar que reunirà un total 
de 180 persones. Entre elles, 
hi seran presents els expre-
sidents del CT Els Gorchs i 
també diverses autoritats: 
el president de la Federació 
Catalana de Tennis, Jordi 
Tamayo; el màxim mandata-
ri de la Federació Catalana 
de Pàdel, Felip Ródenas; el 
director esportiu de la Fede-
ració Espanyola de Tennis, 
Javier Soler, l’alcalde de 
les Franqueses, Francesc 
Colomé, i la regidora d’Es-
ports, Montse Vila.

L’empresa de Montmeló QEV Technologies n’és la promotora

El Mundial de Ral·licròs estrena 
el seu format elèctric al Circuit

Barcelona

T.C. 

Doble estrena la que rebrà 
aquest divendres i dissab-
te a la tarda el Circuit de 
Barcelona-Catalunya: la 
del Mundial de Ral·licròs 
d’aquest 2021 i també la 
del seu format elèctric, 
que celebra aquest any la 
seva primera edició. El seu 
promotor és l’empresa de 
Montmeló, QEV Techno-
logies, que ha fabricat 20 
vehicles participants. L’esde-
veniment comptarà amb uns 
3.000 aficionats.

El World RX of Catalunya 
–denominació oficial de 
la prova–, va ser presentat 
dimecres al Palau Robert 
de Barcelona, amb l’assis-

tència, entre d’altres, del 
director general del Circuit, 
Josep Lluís Santamaría, 
l’alcalde de Montmeló, Pere 
Rodríguez, el director de 
SevenMila –empresa pro-

motora de la cursa–, Víctor 
Casanovas, i el CEO i cofun-
dador de QEV Technologies, 
Joan Orús. També hi va ser 
present el pilot de l’Ametlla, 
José Luis García, que parti-

ciparà a la prova elèctrica. 
Per Orús, “és un orgull que 
el projecte del Mundial 
elèctric s’hagi plasmat, hem 
demostrat que també és 
divertit competir amb vehi-
cles elèctrics”.

L’ACORD DE LA fóRMULA 
1, CAp AL SETEMBRE 

Una setmana després que el 
Govern autoritzés el Circuit 
per negociar la renovació de 
la Fórmula 1, Santamaría, 
va reiterar el seu missatge 
de calma. “Podeu marxar de 
vacances tranquils. No diem 
res perquè no ho volem 
fer res fins que les coses 
estiguin ben lligades però 
esperem que ho estiguin en 
l’inici del curs escolar i que 
puguem dir que tenim Fór-
mula 1 per molts anys més”, 
va respondre el director 
general a EL 9 NOU. Sobre 
la renovació de MotoGP, 
Santamaría va insistir que la 
renovació fins al 2026 està 
assegurada i només queda la 
firma per fer-ho oficial. 
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Les autoritats, als Jardins del palau Robert amb un vehicle del Mundial 

Gurri, de 24 anys, arriba procedent del Girona, mentre que Miras, de 34, marxa al Calafell 
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Una finestra oberta al Parc 
del Montnegre i el Corredor 
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La mostra, distribuïda en plafons de fusta a la Sala d’Exposicions de Vallgorguina, és una vista general al Parc 

Vallgorguina

Pol Purgimon

La fauna i la flora, els usos 
del bosc o les iniciatives per 
conservar la biodiversitat 
són alguns dels aspectes en 
què es fixa la nova exposició 
sobre el Parc del Montnegre 
i el Corredor. La Xarxa de 
Parcs Natural de la Diputa-
ció l’ha instal·lat fins al 31 
d’agost a la Sala d’Exposi-
cions a Vallgorguina. És el 
primer municipi on es mos-
tra aquesta iniciativa, que és 

itinerant i els propers mesos 
arribarà a totes les locali-
tats que integren el Parc.
Vallgorguina és un espai sim-
bòlic, perquè és al bell mig 
d’aquest espai natural. 

Es tracta d’una exposició 
de plafons de fusta, molt 
informativa i amb un compo-
nent educatiu, tal com diu el 
responsable de divulgació i 
comunicació de la Xarxa de 
Parcs Naturals, Josep Mele-
ro. “L’objectiu que tenim 
és difondre l’espai protegit 
entre la població local i la 

visitant”, diu Melero, que 
també admet que busquen 
“sensibilitzar” la població 
sobre la protecció del patri-
moni natural.

El Montnegre i el Corredor 
encara és un gran descone-
gut per la població general, a 
diferència de parcs propers 
com el del Montseny. També 
aguanta un número de visi-
tants menor, però conserva 
peculiaritats que fan que 
sigui una “muntanya feréste-
ga, de bosc d’alzina i compac-
ta”, diu Melero. L’exposició, 

de fet, és una vista general 
a tot aquest conglomerat 
de més de 15.000 hectàrees 
de bosc, trencat per alguns 
espais agrícoles. El Montne-
gre i el Corredor tenen de 
peculiar que compten amb 
diverses pistes d’accés i que 
havien estat, antigament, 
zona de pas per a bosquerols 
i miners. 

Més enllà dels usos i l’ex-
plotació del Parc, l’exposició 
dona valor al patrimoni 
històric i natural de la zona. 
Per una banda, posa sobre la 
taula aspectes desconeguts, 
com la llegenda del bandoler 
Nyacapà, que vivia en aques-
tes muntanyes, o les mines 
basàltiques de Sant Corneli, 
a Fogars de la Selva. Pel 
que fa al patrimoni natural, 
l’exposició incideix en les 
espècies vegetals i animals 
que integren el Parc. “Tenim 
espècies que cal protegir 
especialment. El Parc fa un 
seguiment d’animals com 
petits mamífers o ratpenats 
que ens donen dades sobre 
la conservació dels boscos”, 
explica Josep Melero. 

La Xarxa de Parcs Naturals 
vol que l’exposició també 
arribi a escolars, per això 
estan creant material didàc-
tic. En un futur pròxim tam-
bé desenvoluparan una visita 
virtual per poder accedir des 
de casa als continguts de l’ex-
posició.  

Els vigilants  
de Vallgorguina 
disposen  
d’un nou vehicle
Vallgorguina

Els vigilants municipals 
de Vallgorguina tenen, des 
d’aquest mes de juliol, un 
nou vehicle. Segons l’Ajun-
tament, aquesta adquisi-
ció implica una “millora 
exponencial” de les seves 
prestacions. Es tracta d’un 
model més nou i 4x4. La seva 
retolació és més moderna 
i té els senyals lluminosos 
adequats.

L’Ajuntament  
de Sant Celoni aixeca 
22 actes a propietaris 
de solars i parcel·les 
Sant Celoni

L’Ajuntament de Sant 
Celoni ha aixecat acta a 22 
propietaris per manca de 
manteniment de les seves 
parcel·les. Els propietaris 
estaven incomplint l’or-
denança municipal de bon 
veïnatge, que fixa que els 
propietaris de “sòl urbà, 
solars i parcel·les han de 
mantenir-los en condicions 
adients de neteja i salubri-
tat”. L’Ajuntament recorda 
que els espais han d’estar 
obligatòriament tancats i 
nets i han tenir la vegetació 
“correctament cuidada”. 
Alerten, a més, que tenir 
parcel·les en estat de deixa-
desa implica risc d’incendi, 
perills, molèsties veïnals i 
incita a fer-hi abocaments 
incontrolats.

La CUP de Sant 
Celoni projecta 
‘Gustau, la Transició 
al descobert’
Sant Celoni

La CUP de Sant Celoni pro-
jectarà aquest divendres a 
2/4 de 10 del vespre el docu-
mental Gustau, la Transició 
al descobert, al pati de Can 
Ramis. La pel·lícula narra 
el cas de Gustau Muñoz, un 
jove de 16 anys que va morir 
per un tret de la policia quan 
estava en una manifestació a 
Barcelona, l’11 de setembre 
del 1978. Després de la pro-
jecció, hi haurà un col·loqui 
amb el director del film, 
Jaume Domènech, i el germà 
de Gustau, Marc Muñoz.

Vallgorguina acull una exposició que vol difondre els valors d’aquest espai natural
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Matí de 8 a 13h
Tarda de 15 a 19h

Dissabte
Matí de 10 a 13h

Pol. Torrent Taieda, Vial paral·lel de la C-35, núm. 173
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C. Santa Fe, 14, bxs.
Sant Celoni

93 867 00 46

el taller reparació de calçat

sant celoni

A El Taller reparem tota mena 
de calçat, tapes, soles, cosim 
costures, canviem cremalleres  
de tot tipus de botes, botines, 
etc.
Ajustem cinturons a mida i fem 
forats i ullets a les sivelles de 
sabates i cinturons.
Tenim carta de colors per 
tenyir sabates de pell.

Avinguda de la Pau, 39, local 2 · 93 114 74 66 · 08470 Sant Celoni
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Llinars recull oli usat 
en contenidors
Llinars del Vallès L’Ajun·
tament de Llinars ha instal·
lat 5 punts de recollida d’oli 
vegetal domèstic usat als 
carrers Gaudí, Dàlia, Biblio·
teca i Ramon Casas i l’avin·
guda Comas i Masferrer. 
S’ha de guardar en ampolles 
de plàstic i no s’hi pot posar 
oli mineral ni tampoc olis 
i greixos animals. Des de 
fa unes setmanes l’Ajun·
tament reparteix gratuïta·
ment un embut amb tapa i 
que s’enrosca a l’ampolla, 
que es pot recollir a la carpa 
de l’entrada del mercat set·
manal. J.B.M.

Coronen el campanar 
d’espadanya de l’ermita de 
Sant Sebastià de Llinars
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Per col·locar la pedra del campanar d’espadanya es va fer servir un camió grua

Llinars del Vallès

J.B. Mauri

Les obres per a la recons·
trucció de l’ermita de Sant 
Sebastià de Puigpedrós de 
Llinars, del 1640, continuen 
progressant amb la feina de 
voluntaris els caps de setma·
na. Fa un parell de setmanes 
es va col·locar la pedra que 
corona el campanar. Una 
pedra de 1.750 quilos que es 
va treure d’una de 15 tones 
que hi havia davant de can 
Dous del Coll, amb mètodes 
tradicionals. La pedra es va 
acabar a l’empresa Granits 
Barbany i per col·locar·la es 
va fer servir un camió grua 
de Materials MJB. 

A finals de l’any 2016 un 

grup de veïns de la parròquia 
de Sant Esteve del Coll, a 
Llinars, i l’ADF de Llinars 
van voler recuperar l’aplec, 
que es fa al voltant del 20 de 
gener i van iniciar el procés 
de reconstrucció de l’edifici, 
del qual només se’n conser·
vaven unes quantes pedres i 
que portava gairebé un segle 
en ruïnes. Uns anys abans, 
l’ADF de Llinars va fer una 
primera neteja del bosc del 
voltant de l’ermita i va deixar 
al descobert les parets que 
quedaven dretes i el gran pi 
que havia crescut al seu inte·
rior. Jordi Puchol, un dels 
impulsors de la reconstruc·
ció, explica que “les obres les 
han fet voluntaris, sense ells 
no seria viable perquè no hi 

ha diners per pagar un grup 
de paletes”. Els materials 
utilitzats en la reconstrucció 
es paguen gràcies també, a 
les aportacions que es fan 
durant els aplecs o que es 
recullen al bar de la Torrassa. 
Puchol també destaca la col·
laboració d’empreses.

A l’exterior només falta el 
coronament dels contraforts 
i netejar els voltants. A l’in·
terior falta posar el terra, 
els llums i l’altar que encara 
no s’ha decidit com serà. Les 

obres de reconstrucció van 
començar amb la consolida·
ció de les parts del murs que 
quedaven perquè no acabes·
sin de caure i la reconstruc·
ció de les parets. La primera 
intenció era “consolidar el 
que encara quedava dels 
murs per fer·hi un mirador 
i condicionar l’entorn per 
poder·hi fer els aplecs, però 
la gent es va engrescar i es va 
fer un projecte de restaura·
ció i reconstrucció” afegeix 
Puchol. El seu avi, Tomàs 

Bellavista Sauleda, en Tomàs 
de Can Dous, un dels últims 
picapedrers del Coll, va picar  
les pedres que s’han col·locat 
a l’ermita. Totes les pedres 
són extretes de la muntanya 
del Coll, algunes ja treballa·
des per ell quan era jove. Les 
arcades de l’interior estan 
fetes amb els últims blocs de 
pedra extrets pels germans 
de Can Dous, Tomàs i Mario. 
En Tomàs va morir als 79 
anys sense poder veure aca·
bada la reconstrucció.
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Josep Puigdefàbregas i Maria Dolors Blanché han liderat el recapte de sang a Sant Celoni durant els últims anys 
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“Estem lligats a la sang”

Sant Celoni

Pol Purgimon

Després de molts anys 
vinculats a l’Associació de 
Donants de Sang del Vallès 
Oriental, Josep Puigde-
fàbregas i Maria Dolors 
Blanché van deixar al maig 
els seus càrrecs de tresorer i 
vicepresidenta. Ell en feia 25 
que estava vinculat a les cam-
panyes de donació de sang; 
ella, 16. A Sant Celoni, el seu 
poble, són molt coneguts per 
aquesta tasca. “Demanàvem 
els espais per fer les extrac-
cions, penjar pancartes, anà-
vem a repartir propaganda, i 
el dia de la campanya, atení-
em la gent, fèiem de cangurs 
o guardàvem els gossos dels 
que donaven sang”, explica 
Puigdefàbregas, que també 
és el marit de Blanché.

A finals de juny, l’Ajunta-
ment de Sant Celoni els va 
fer un reconeixement per la 
seva dedicació, que ha estat 
constant i prolífica. De fet, 

Sant Celoni va ser el 2020 
el municipi amb l’índex de 
donats de sang per cada 100 
habitants més alt de tot el 
Vallès Oriental, amb gairebé 
66 punts. Blanché mira els 
números i no fallen. “Vam 
començar a registrar dades 
el 2006. El primer trimestre 
vam omplir 74 bosses sang. I 
l’últim del 2019, en vam arri-
bar a comptar 228”, explica. 

El creixement és expo-
nencial. Diuen que s’entén 
perquè cada vegada més gent 
jove s’apunta a les campa-
nyes, però també perquè hi 
ha més consciència que cal 
donar sang. Des que es van 
sumar a la iniciativa, han 

pogut veure un creixement 
sostingut en el temps i han 
viscut tota una època en què 
Catalunya s’ha convertit en 
un país pioner i autosufici-
ent pel que fa a la donació 
de sang. Per Blanché és molt 
important que hi hagi gent 
que s’hi impliqui. “Segons el 
Banc de Sang, una donació 
salva tres vides.”

La seva vinculació amb 
aquesta tasca social va 
començar primer perquè 
eren voluntaris de Creu 
Roja i, després, perquè Jordi 
Puigdefàbregas, que ja esta-
va avesat a donar sang, va 
començar a implicar-se en les 
campanyes el 1996. “Llavors 
treballava en un banc i la 
senyora de la neteja que tení-
em li havien de trasplantar el 
cor. Va demanar sis volunta-
ris perquè li donessin sang i 
jo m’hi vaig apuntar. A partir 
d’aquell moment vaig pensar 
que podia ser útil”, explica. 
Aleshores Creu Roja i l’Hos-
pital de Sant Pau eren qui 

La Batllòria 
estrena un mural 
per la conservació 
de la natura

La Batllòria

Els alumnes de 2n i 3r 
de primària de l’Escola 
Montnegre, a la Batllòria 
han pintat un mur al camp 
de futbol del poble per cons-
cienciar sobre la conservació 
de la natura. Els escolars van 
elaborar el mural durant els 
últims dies del curs, que van 
coincidir també amb el final 
del projecte Toca Bosc. Es 
tracta d’una iniciativa de la 
Generalitat que vol apropar 
als alumnes el coneixement 
d’algun bosc proper al seu 
poble, descobrir-ne les 
característiques i fomentar 
els valors de cura i respecte 
per l’entorn. El disseny del 
mural es va triar d’entre els 
dibuixos que van elaborar 
els mateixos alumnes i que 
es poden veure exposats 
aquest mes de juliol a la 
Biblioteca de la Unió Batllo-
rienca.

Inscripcions  
per a la X Trobada 
d’Estudiosos  
del Montseny
Fogars de Montclús

La Xarxa de Parcs Natu-
rals de la Diputació de 
Barcelona ja ha obert les 
inscripcions per a la X 
Trobada d’Estudiosos del 
Montseny, que se celebrarà 
entre el 24 i el 25 de novem-
bre a l’Espai Montseny de 
Viladrau (Osona). La Troba-
da d’Estudiosos és un espai 
per compartir informació, 
projectes o estudis al vol-
tant del patrimoni natural 
i cultural del  Montseny. 
La trobada es recuperarà 
aquest any després que el 
2020 es va haver d’anul·lar 
per la situació sanitària. 
Malgrat que està previst 
que sigui presencial, també 
es podrà seguir en strea-
ming. L’última trobada va 
ser el 2016 a la Garriga.

Les donacions  
de sang  

a Sant Celoni 
han crescut  

els últims anys  

gestionaven la donació de 
sang. Es posaven d’acord amb 
l’Ajuntament i, de tant en 
tant, feien plantar un auto-
bús a la plaça de l’Església. 
Amb la creació de l’Associa-
ció, el 1999, i la Federació de 
Donants de Sang, que aplega 
35 col·lectius a Catalunya, la 
logística es va centralitzar i 
agilitzar.

Quan Maria Dolors 
Blanché va entrar a l’Asso-
ciació, el 2006, els recaptes 
es feien de manera trimes-
tral. Va ser així fins l’any 
passat, quan l’autobús del 
Banc de Sang i Teixits, per 
comptes de visitar trimes-
tralment cada poble del Baix 
Montseny, va començar a fer 
una parada mensual a Sant 
Celoni. 

Per Blanché, un dels 
moments clau de l’any és la 
festa major. “Llavors la cam-
panya de donació de sang ens 
desborda”, explica. Només 
el 2020, van recollir 287 bos-
ses de sang aquells dies. De 
fet, es tracta d’una prova no 
puntuable a la competició 
de colles, però molts Senys i 
Negres pensen a apuntar-s’hi. 
Malgrat que el recapte de fes-
ta major el van fer llavors a 
la sala gran de l’Ateneu, Can 
Ramis és el punt d’extracció 
de recapte tradicional a Sant 
Celoni. Tant Puigdefàbregas 
com Blanché hi han vist cues 
de més d’una hora i coneixen 
els veïns que sovint s’avenen 
a donar sang. “N’hi ha que en 
donen cada tres mesos, que 
és l’espai de temps permès 
per donar sang després de 
l’última vegada”, diu Puigde-
fàbregas. 

Malgrat que ells ja tenen 
més de 70 anys i la normativa 
no els permet ser donants, 
la vinculació que tenen amb 
aquesta tasca és indestriable 
de la seva vida. “Estem lligats 
a la sang”, diu ell. 

Els responsables de les campanyes de donació de sang a Sant Celoni deixen la seva tasca
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terrassa i local climatitzat

Horari d’atenció al públic 
a partir de les 20.30h

c. maJor, 30 · llinars del Vallès
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reserves i encàrrecs:
93 841 0706
www.lanitdellinars.com
obert cada dia excepte la nit del dimarts

Pizzes
totalment
artesanals,
amb massa 
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Ctra. de Vallforners, s/n 
Masia Can Congost
Cànoves I sAMALÚs
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Sant Antoni de Vilamajor 
instal·la 25 caixes niu
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Algunes de les caixes niu instal·lades a l’edifici del Casal d’Avis

Sant Antoni de Vilamajor

J.B. Mauri

L’Ajuntament de Sant Antoni 
de Vilamajor ha instal·lat 
25 caixes niu per a ratpe-
nats, òlibes i petits ocells, a 
diferents llocs del municipi. 
Aquesta instal·lació era la 
cinquena proposta guanya-
dora dels pressupostos parti-
cipatius 2020, amb 189 vots, 
que contemplava l’adquisició 
i col·locació de caixes niu per 
afavorir la nidificació d’òli-
bes i ratpenats al poble, amb 
l’objectiu de conservar la 
biodiversitat local i millorar 
el control de plagues, com el 
mosquit tigre o les tarifes. 

Durant els darrers mesos, 
l’empresa adjudicatària 
del contracte ha estat fent 
diversos censos al terme 
municipal de Sant Antoni de 
Vilamajor. S’han instal·lat 
quatre caixes per a ratpenats 
repartides entre el casal 
d’avis i l’Ajuntament, una 
caixa d’òlibes a l’església de 
Sant Julià d’Alfou i 20 caixes 
per petits ocells que s’han 

col·locat al tram de riera a 
prop de l’escola Joan Casas, 
entre el parc de Can Sauleda 
i el parc de les Botxes. 

La proposta contemplava 
també que es duria a terme 
una activitat de divulga-
ció del tema, adreçada a la 
població. El dia 10 de maig 
també es va oferir un taller 
als alumnes de l’escola Joan 
Casas en el qual se’ls va fer 

una explicació sobre algunes 
de les espècies d’aus que es 
poden trobar a la zona, i van 
poder-les veure després de 
les captures que es van fer 
per fer anellaments. 

De les vuit propostes pre-
sentades als pressupostos 
participatius 2020, només en 
queden un parell per execu-
tar, que es realitzaran aquest 
estiu.

Sant Pere de Vilamajor

J.B.M.

El Roure Gros de Sant Pere 
de Vilamajor, que es troba 
a prop de can Safont i can 
Bachs, està malalt i en els 
últims anys el seu estat s’ha 
agreujat. Les larves d’un 
escarabat l’estan corcant per 
dins. Arran d’aquesta situa-
ció, s’ha perimetrat amb tan-
ques per evitar que la gent 
s’hi apropi ja que les últimes 
setmanes li han caigut algu-
nes branques. 

Considerat arbre singu-
lar per la Generalitat de 
Catalunya, l’arbre és un 
roure monumental d’uns 
150 anys d’edat, que destaca 
per la seva majestuositat, 
les seves dimensions, el seu 
espectacular tronc i la seva 
gran capçada arrodonida.

Diversos factors han perju-
dicat l’arbre i han accelerat 
la seva decrepitud i l’estan 
debilitant, com ara la seque-
ra. També es veu afectat per 
algunes actituds incíviques, 
com les de les persones que 
el visiten i que, de vegades, 
no s’emporten les deixalles. 

L’arbre està malalt i li han caigut algunes branques

Sant Pere restringeix l’accés  
al Roure Gros per seguretat
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El Roure Gros de Sant Pere es troba en estat precari

Un fet que facilita l’atac de 
paràsits i malalties. 

La gran quantitat de cotxes 
que passen pel costat del rou-
re des de fa una anys també 
ha fet que la terra del seu 
voltant s’hagi anat compac-
tant i ja no tingui la qualitat 
que necessita el roure per 
créixer. A més, fa uns anys 
uns tèrmits li van començar a 
afectar les arrels. 

Els experts botànics con-

sideren que, en unes bones 
condicions, el roure encara 
podria viure un centenar 
d’anys més, però en la situ-
ació actual alguns tècnics 
preveuen que no viurà més 
de vint anys. 

El roure fa entre 15 i 16 
metres d’alçada, té una cir-
cumferència de tronc de 3,5 
metres i el seu diàmetre de 
capçada és d’entre 25 i 28 
metres.

Serviran per a ratpenats, òlibes i altres ocells petits



NOU9EL EL 9 NOU A LA COSTA

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

Subscriptors i lectors d’
Llibreries a la costa

Des del 21 de juny
fins al 13 de setembre

Blanes

 Papereria-regals Laia
Av. Los Pavos, 11-13
 RB3
C. Alberes, 47
 Eventia Press 
C. Esperança, 37
 Botiga Katy
C. Jaume Ferrer, 1,
 ES Cred Blanes
C. Accés Costa Brava, 136

Cadaquès

 Llibreria Rahola
Av. Caritat Serinyana, 2

Calella de Palafrugell

 Supermercat Anna
Pg. Torre, 58

Calonge

 ES Cred Calonge
Ctra. GI-667  km 1,03

Castelló d’Empúries

 Esclat Castelló 
d’Empúries
C. La Closa dels Frares, s/n

El Port de la Selva

 Llibreria Corominas
C. Illa, 8

Empuriabrava

 Super Montserrat - Valira
C. Sant Maurici, 401

L’Estartit

 Llibreria Marta
Av. Grècia, 2
 Llibreria Elias
C. Santa Anna, 11
 Càmping Les Medes
Pg. Camp de l’Arbre

L’ Escala

 Bon Preu l’Escala
C. Closa d’en Llop, 80
 Llibreria Camp Rabassa
Av. Montgó, 41

Llafranc

 Llibreria Font
C. Francesc de Blanes, 20

Llançà

 José M. Gros Suriñach
C. Castella, 23
 Fotografia Vicenç Pumare-
da C. Major, 6

Lloret de Mar

 Mic-Mic
Av. Vila de Blanes, 37 (termi-
nal bus 53)
 Motlle Color
C. Pere Codina i Mont, 57
 Estanc núm. 3, Maria 
Riera
Pg. Venècia, 10-12
 Esclat - Lloret de Mar
Av. de les Alegries 9 -11 (Pla 
Parcial St. Quirze)
 Bon Preu
C. Torrent, 43

Palafrugell

 Diaris, revistes, paper-
eria Pilar
Av. Pompeu Fabra, 49
 Llibreria Costa Brava
C. Raval Inferior, 3 
 ES Cred Palafrugell
Av. Espanya, s/n
 Esclat Palafrugell
Av. Espanya, s/n
 Esclat Palafrugell
C-31, s/n

Palamós

 Bon Preu
C. St. Joan B. Salle, s/n
C. Pla del Llop, 2
 ES Palamós
C-31, km 327 (enllaç Vall-llo-
brega), s/n

 Llibreria Europaper
Av. Catalunya, 31, local 2

 Guerap
C. President Macià, 16

Pals

 Autoservei Montserrat
Av. Mediterrani - platja de 
Pals, s/n

Platja d’Aro

 Llibreria La Vela
Av. Ciutat de Girona, 33

 Ciber d’Aro
Av. Costa Brava, 6
 Catalina García Puertas
Av. Cavall Bernat, 127 bis

 Susana G-94
C. Galerias Sant Lluís, 56

 Regal’Aro
C. Santiago Rusiñol, 3

 ES Cred Platja d’Aro
Av. Castell d’Aro, p.k. 122

Roses

 Llibreria canyelles
Av. Díaz Pacheco (platja 
Canyelles Petites), 7

 Kimy Caramels, premsa i 
detalls
C. Riera Ginjolers, 31

 Llibreria Mas Blanch
C. Mas Oliva, 20

S’Agaró

 S’Agaró Premsa
Av. Platja d’Aro, 282

Sant Antoni de Calonge

 Llibreria Sant Antoni
C. Sant Antoni, 155

 Valentina Mar
Pg. Marítim, s/n

 Llibreria Dalmau
Pl. Catalunya, 2

 Bon Preu Sant Antoni de 
Calonge
Av. Catalunya, 1

Sant Feliu de Guíxols

 Llibreria-papereria
Gironès
Av. Catalunya, 36

 Agustí Roldós Soler
C. Anselm Clavé, 5

 Estanc Claramunt
C. Girona, 41
 Esclat Sant Feliu de 
Guíxols C. Girona, s/n

Sant Pere Pescador

 Gemma Silvestre Roig
C. del Mar, 23
 Bon Preu
C. Castelló, s/n

Tamariu

 Llibreria Patxei
Pg. del Mar, 24

Torroella de Montgrí

 Llibreria Elias
C. Major, 11
 Bon Preu Torroella de 
Montgrí
Av. Lluís Companys (Pol. del 
Lledoner), s/n

Tossa de Mar

 Esclat Tossa de Mar
C. Lluís Companys cantona-
da C. Francesc Macià, s/n

 Estanc Capell
C. La Guàrdia, 20

Establiments on es poden 
bescanviar els VALS

Establiments on es 
pot comprar EL 9 NOU

Llegenda
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Víctor Segundo presenta 
la nova maqueta, Esto (no) 
es un panfleto. Organitza 
L’Arcada Koncerts. Dràstik 
Punkaires. 20.00.

La Garriga. VI Festa del barri 
de Can Noguera. Activitats 
per a nens i nenes. 18.00. 
Cinema a la fresca per a tots 
els públics amb la projecció 
de la pel·lícula Escuela de 
rock. 22.00. Torre del Fanal. 
18.00.

Festa del barri de Sant Roc.  
Plaça de l’Església. Ballada 
de sardanes amb la Cobla 
Marinada: 19.00. Sortida 
des de l’església, del sant i 
de l’estendard. Benedicció 
de l’estendard i de la 
imatge restaurada. Ball de 
l’Homenatge, Entronització 
de la imatge a la capella al 
so de Grallarriga: 20.00. Tot 
seguit, concert amb ballables 
amb la cobla Marinada.

Mollet del Vallès. Festa 
major de Gallecs. Concert 
de cançons tradicionals i de 
taverna amb el grup Sons de 
Taverna. Era de Can Carol. 
20.00.

Parets del Vallès. Festa 
major. Acapte de sang, 
Sala Cooperativa, de 10.00 
a 14.00. Festa de la Pedra 
del Diable, plaça de la Vila, 
10.30. Pregó de festa major 
225 anys d’una entesa 
de colles”. Tronada amb 
Diables Parets. Festa de 
la Pedra del Diable, 11.00. 
Plaça de la Vila, ballada de 
gegants. Splash Slide, carrer 
Monistrol, 11.00. Acapte de 
sang, sala Cooperativa, 17.00. 
Atrapa la bandera, gimcana 
familiar, parc de la Linera, 
19.00. XIII Milla Popular. 
Avinguda Francesc Macià, 
19.00. Entrega de premis 
de la Fotolliga, aparcament 
del camp de futbol, 20.00. 
Concert amb l’Orquestra 
La Principal de la Bisbal, 
aparcament del camp de 
futbol, 20.30. La retrobada, 
25 anys, Toc i fuegu’, amb el 
Diables de Parets, plaça de la 
Vila, 21.30.

AGENDA

d’aigua. Carrer Amics, 
darrera del CEM Can 
Lladó. 10.30. Hora del 
conte: Per festa major, 
amb la companyia Batawa.  
Biblioteca. 18.00. Cantada 
d’havaneres amb Els 
Pescadors de l’Escala. Plaça 
Esbert. 19.00. Concert Jove: 
31 FAM. Zona esportiva de 
Can Lladó. 22.00.

Tagamanent. Festa major. 
Taller d’estampació 
d’una bossa de roba, amb 
BiblioBus, sala polivalent de 
l’Ajuntament, 18.00. Pregó 
de festa major a càrrec de 
Laia Guinjoan, Ajuntament, 
19.00. Presentació de 
l’exposició fotogràfica de 
diferents fotògrafs, Sala 
Polivalent, 20.00.

Vallgorguina. Caminada 
sota la lluna 2021. Dos 
recorreguts, de 10,5 km, i de 
5,5 km. Plaça Sant Andreu. 
22.00.

Vilanova del Vallès. Concert 
de rap amb Santa Salut. Plaça 
del Centre Cultural. 21.30.

Dissabte 24

Canovelles. Festa major.  
Campionat d’slot 1.000 
milles de Canovelles IX Ral·li 
Slot Festa major, El Local, 
10.00. Jocs gegants amb la 
Xarranca, pati de l’escola 
Congost, d’11.00 a 14.00 i 
de 17.00 a 20.00. Tronada 
del migdia, plaça Margarida 
Xirgu, 12.00. Ballada de 
sardanes 7è Concurs de 
Sardanes improvisades amb 
la Cobla Contemporània, 
plaça Pau Casals i plaça 
Joventut, 19.00. Non Stop la 
festa: Kevin Deké, Tómbola 
musical i sessió de PD Acción 
Limón, pista polivalent, 
21.30. Correfoc adults, 
carrers Sant Jordi, Barcelona, 
Lluís Companys i Margarida 
Xirgu, 22.30. Concert de 
Los Gandules, auditori 
Can Carrencà, 22.30. Ball 
d’orquestra amb la Banda del 
Drac, plaça Pau Casals o de la 
Joventut, 23.00.

Granollers. Fira de les 
Il·lusions. Plaça Maluquer i 
Salvador. 09.00-20.00.

Espectacle de circ: 
Perceptions, amb Circ 
Bivouak. Parc Firal. 20.00.

Divendres 23

Canovelles. Festa major.    
Festa de cloenda del casal 
d’estiu amb Més Tumacat, 
pati de l’escola Congost, 
11.00. Cercavila dels Cans 
i Ovelles, plaça Margarida 
Xirgu, 19.00. Pregó de festa 
major a càrrec de l’Associació 
de Veïns de l’avinguda amb 
motiu del seu 25è aniversari, 
plaça Margarida Xirgu, 20.00 
Circ amb Baires Bozzà de 
la companyia Passabarret, 
pati de l’escola Congost, 
21.00. Nit flamenca amb Las 
Niñas i Y perdí mi centro 
de Laboratoria Flamenco. 
Auditori de Can Carrencà, 
21.00. Correfoc infantil, 
carrers Sant Jordi, Barcelona, 
Lluís Companys, Sant Jordi 
i M. Xirgu, 21.00. Ball de 
l’Orquestra Aquarium, plaça 
Pau Casals o de la Joventut, 
22.00. Cremada bestiari, 
carrers Sant Jordi, Barcelona, 
Lluís Companys, Sant Jordi 
i plaça Margarida Xirgu, 
23.00.

Granollers. Mercat 
d’artesans. Plaça de la 
Corona. 09.00.

Encants solidaris de 
l’Assemblea d’Aturats 
de Granollers.  Plaça Can 
Trullàs. 09.00.

Nits d’Estiu, Les dones 
prenen l’escenari. Maria La 
Blanco en concert.  Plaça 
Joan Oliver. 22.00.

L’Ametlla del Vallès. 
Cinema rebel a la fresca. 
Sopar i projecció de 
Mamma mia! Voltes de Can 
Camp. 20.00: sopar / 22.00: 
pel·lícula.

La Garriga. Festa del barri 
de Sant Roc. Portada del 
Sant i l’estendard del barri 
des de la Fundació Maurí 
fins a l’església parroquial. 

Missa en honor de Sant Roc i 
pels veïns del barri. Església 
parroquial de Sant Esteve. 
19.00.

Mollet del Vallès. Festa 
major de Gallecs. Concert de 
l’acordionista Carles Belda. 
Era de Can Carol, 21.00. 
Concert del grup Fantactels. 
Era de Can Carol. 22.45.

Montmeló. Peça juvenil de 
teatre. Bullying, amb el grup 
local El Replà. Amfiteatre de 
la Torreta. 20.00.

Montornès del Vallès. 
Cinema a la fresca: El gran 
showman. Pati de Can 
Xerracan. 22.00.

Parets del Vallès. Festa 
major. Dia de la música: 
20.30. Concert amb Nil Nadal 
a l’aparcament del camp de 
futbol. Concert de Yaneisy, 
aparcament del camp de 
futbol, 21.15. Tribut a Queen 
a càrrec de Momo, 22.15.

Sant Antoni de Vilamajor. 
Concert de The Rising 
Trio i les seves versions de 
rock. Porxo del parc de Can 
Sauleda, 22.00.

Sant Celoni. Inflables.  Pista 
poliesportiva de la Batllòria. 
16.00.

Hora del conte: La Pallassa 
Priska amb Eva González.  
Pista esportiva del Turó de la 
Mare de Déu. 19.00.

Sant Feliu de Codines. 6è 
Cicle Musical de Sant Feliu 
de Codines. Els immortals 
del cinema, amb un quartet 
de corda de l’Orquestra 
Simfònica del Vallès i l’actor 
i doblador Salvador Vidal. 
Centre Cívic La Fonteta. 
21.00.

Sant Fost de Campsentelles. 
Festa major. Tobogan 

LA GArrIGA 
FeSTA deL bARRi de 
SAnT RoC. Diferents 
activitats. Dissabte 24 de 
juliol. 19.00. 
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Sant Antoni de Vilamajor. 
Concert del grup Nòmada, 
amb les seves versions 
flamenques. Hostal de Can 
Vila, 22.00.

Sant Celoni. Concert amb 
Genions. Jardins de la 
Rectoria Vella. 19.00.

Torneig de Calistènia.  Parc 
de Calistènia. 19.00.

Ballada de Passaltpas i 
concert amb Tempus Fugit.  
Plaça de la Biblioteca. 19.30.

Sant Fost de Campsentelles. 
Festa major.  Gaming Day 
Ateneu Jaume Rifà, 10.00. 
Torneig de frontó de festa 
major, 10.00. Missa en 
memòria dels difunts del 
poble, església parroquial, 
19.00. Xtreme Adrenaline 
Run, activitats per a tots els 
públics, La Bòvila, de 18.00 
a 22.00. In the mood, concert 
per a la gent gran, plaça de 
la Vila, 20.00. Concert de nit 
amb Héroes de la Antártida 
(tribut a Mecano), zona 
esportiva de Can Lladó, 
22.00.

Santa Eulàlia de Ronçana. 
Fira del Tomàquet de 
varietats locals.  Visita 
guiada a l’hort de l’Espelt, a 
càrrec de Llavors Orientals: 
09.15. Taller familiar a càrrec 
d’Agromosaic Associació de 
Productors i Elaboradors 
Ecològics del Vallès Oriental, 
10.15. 2a visita guiada a 
l’Hort de l’Espel, 11.15. 
Tast de varietats antigues 
de tomàquets, a càrrec 
d’Slow Food Vallès, 11.45. 
Presentació i degustació del 
nou gaspatxo termal, elaborat 
amb aigües mineromedicinals 
de Caldes i amb tomàquets 
de proximitat, 12.15. Show 
cooking amb elaboració 
de tres tapes fetes amb 
tomàquets de varietats 
locals, a càrrec del Gremi 
d’Hostaleria del Vallès 
Oriental, 13.00. Música en 
directe a càrrec de Francesc 
Torner i Xavi Sala, 13.00. 
Centre Cívic i Cultural La 
Fàbrica.

Santa Maria de 
Palautordera. FestiBalmes, 
festival de músiques del 
món. Amb els grups Folk 
o Barbàrie, Arnau Obiols 
i Alaturca Barcelona.  Can 
Balmes. 20.00.

Tagamanent. Festa 
major. Festival TagaFest. 
Actuacions de Happy People: 
11.00. Tracy Sirés: 12.30. 
Lola and The Rhinos: 13.15. 
Albert Freixas: 14.45. Ricky 
Gil; 15.45. Marçal Ramon: 
17.00. Murris: 18.00. Místics: 
19.00. Joan Garriga: 20.45. 
Els Imbècils: 22.30. Àrea de 
descans de La Pedralba.

Vallgorguina. Concert 
de The Karlberts. Carrer 
Església. 22.00.

Diumenge 25

Caldes de Montbui. Concert 
de Claudio Gabriel Sanna 
i Rall Grup: Mirau que sem 
anant i mirant. Cafè del 
Centre. 20.00.

Canovelles. Festa major.    
Torneig infantil d’escacs i 
simultànies d’escacs, plaça de 
la Joventut, 11.00. Exposició 
de pintures de l’Associació 
Cercle Artístic de Pintors 
Concurs de Pintura Infantil, 

plaça de la Joventut, 11.00. 
Concert jove amb grups de la 
comarca, pista polivalent, des 
de les 12.00. XXVIII Trobada 
de Puntaires Cati Barnet, 
plaça de la Joventut, 17.00. 
Circ amb els Filibusters de 
la companyia Passabarret, 
pati de l’escola Congost, 
19.00. Torneig de màgia, 
Teatre Auditori Can Palots, 
17.00. Canovelles Tropical 
masterclass dancehall i ball, 
Era de Can Castells, 19.30. 
Anar a dormir, toc a plegar 
dels gegants de Canovelles, 
plaça Margarida Xirgu, 
19.30. Gran tabalada, plaça 
Margarida Xirgu, 20.30. 
Ball de bastons i bastons 
de foc, Era de Can Castells, 
21.00. Ball de nit amb Duet 
Hector i Esmeralda i Pirates 
Rumbversions, plaça Pau 
Casals o de la Joventut, 20.00 
i 22.30. Espectacle de màgia 
amb Enchanté de la Maga 
Melanie, Can Carrencà, 
22.00.

Montornès del Vallès. 
Jornada de neteja dels 
espais naturals. Organitza 
Montornès Animal. De 19.00 
a 22.00.

Parets del Vallès. Festa 
major. Festa de la Pedra del 
Diable, Balls de lluïment del 

Marcel i l’Elisenda, Sot d’en 
Barriques, 11.00. Concert 
vermut itinerant amb 
Music Truck Festa (Bar Las 
Columnas i Emiliano’s Bar) 
i Infusión Flamenca (Bar 
Quibus i Bar Los Gallegos), 
12.00. XXII Nit del Teatre al 
Carrer: Colors de monstre, de 
Tombs Creatius; Animàlia, 
de Sàndal Produccions, i 
Taller Refresca’t, de Le 
Caramel, parc de la Linera, 
18.00. XXII Nit del Teatre al 
Carrer. Espectacles familiars. 
Sot d’en Barriques. Circ 
vermut, escola Pau Vila, d’El 
Replà, 19.00. Concert d’Ebri 
knight, 22.00.

Sant Celoni. Música de tots 
els temps amb Los Saritas.  
Pista esportiva del Turó de la 
Mare de Déu. 19.00.

Sant Feliu de Codines. 
6è Cicle Musical de Sant 
Feliu de Codines, Una 
tarda d’òpera, amb soprano, 
baríton i pianista. Centre 
Cívic La Fonteta. 19.00-21.00.

Sant Fost de Campsentelles. 
Festa major. Matí familiar: 
10.00, amb Rocòdrom 
amb tirolina, zona de Can 
Corominas, trenet, espai 
bebè a l’escola El Roure, 
Escape Room Obsidiana 

cALDEs DE mONtbUI 
ConCERT dE  
ClAudio gAbRiEl 
SAnnA i RAll gRuP. 
Cafè del Centre. Diumenge 
25 de juliol, 20.00.

a l’escola El Roure, fira 
d’atraccions artesanals a 
l’avinguda Sant Jeroni, espai 
cavalls a càrrec de Binomis 
al parc Can Corominas. 
Gegants i batukada, parc Can 
Corominas, 12.00. Inflables 
d’aigua, parc Can Corominas, 
12.30 a 14.00. Repic de 
campanes i missa, església 
parroquial, 10.35. Espectacle 
infantil Reggae per Xics, 
zona esportiva de Can Lladó, 
18.30. Concert de festa 
major, Versión imposible, 
zona esportiva de Can Lladó, 
22.00. 

Sant Pere de Vilamajor. 
Vermuts musicals. Personal 
Music amb Los hombres de 
Kali. Plaça de l’Ajuntament 
de Sant Pere. 12.00.

Santa Eulàlia de Ronçana. 
Fira del Tomàquet de 
varietats locals. Centre 
cívic i cultural La Fàbrica. 
1a Visita guiada a l’Hort de 
l’Espelt, a càrrec de Llavors 
Orientals, 09.15. 2a Visita 
guiada a l’Hort de l’Espelt, 
11.15. Tast de varietats 
antigues de tomàquets, 
a càrrec d’Slow Food 
Vallès, 11.45. Presentació 
del projecte “Conserves 
de tomàquets feta amb 
tomàquets de varietats 
locals”, a càrrec de Llavors 
Oriental, 12.15. Música en 
directe amb el grup local 
Sí Senyor, 13.00. Concurs 
de cuina amb tomàquets de 
varietats locals cuinades 
en cru i cuinat, 14.00. 
Veredicte i entrega de 
premis, 14.15.

Aplec de Sant Simple. Amb 
La Catxutxa i Nous Indrets. 
Sant Simple. 18.00.

Tagamanent. Festa major.  
Nassaruts, taller creatiu de 
construcció de màscares, 
parc del Beat Miró de La 
Pedralba, 11.30. Música i 
Vermut, amb el grup Les 
Delirios, àrea de descans de 
La Pedralba, 12.00. Paella del 
Tarambana, 14.00. Final de 
festa fent una copa de cava a 
El Folló, 20.00.

Si durant les vostres vacances a la 
Costa Brava també voleu tenir el diari, 
encarregueu els vostres vals

93 889 49 49 

subscripcions@vic.el9nou.com

S’han de 
demanar 15 
dies abans 
de marxar

Termini 
màxim per 

sol·licitar-los
fins al

28-7-21

Subscriptors d’
Del 21 de juny al 13 de setembre de 2021
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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

Participeu en el sorteig d’entrades gratuïtes vàlides 
del 30 de juliol a l’1 d’agost.
Entreu a: www.el9nou.cat Sorteig: 28-7-21.

Cinema

www.cinealhambra.com

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 d’entrades dobles.
Entreu a www.el9nou.cat. Sorteig 28-7-21

Oci

sorteig d’entrades dobles

Oferta
subscriptors

2x1 presentant el carnet
a la granja.

Visites
guiades

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

amb obsequi d’un tastet de llet amb xocolata

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

(cal concertar cita per les visites)

Oferta
subscriptors

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. Àlvarez 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

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
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PUBLICITAT

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

Immobles

Es lloga plaça de pàrquing a 
Granollers,  al c. Sant Jaume 
davant mercat Sant Carles. Preu 85 
€. Tel. 676 78 20 12.

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
si voleu ser-hi, 
truqueu
al 93 860 30 20
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i els seus voltants”.  
A càrrec d’Enric Planas, 
Ricard Mateo i Sandra 
Mateo. Fins al 6 d’octubre.

Sta. Eulàlia de Ronçana

Biblioteca Casa de Cultura 
Joan Ruiz i Calonja. “Súper 
dones, súper inventores”, de 
la il·lustradora i escriptora 
Sandra Uve. Fins al 23 de 
juliol.

Vallgorguina

Sala d’exposicions. Expo·
sició itinerant sobre el 
Parc del Montnegre i el 
Corredor. Oberta fins al 31 
d’agost.

Caldes de Montbui

Museu Thermalia. “L’efer·
vescència del termalisme” i 
l’art del Fons Mas Manolo 
Hugué. Permanents.

“L’home nu. Tot despullant 
els arquetips de la masculi·
nitat”. Fins al 29 de setem·
bre.

Cardedeu

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

“Cardedeu, mirant passat, 
teixint futur”. Nova museo·
grafia del MATBC. 

“Empremtes gràfi·
ques”. Neus Colet, Rosa 
Permanyer, Judit Gil, Alicia 
Gallego i Pilar Masip. Fins a 
l’11 de setembre.

L’estació és allà... espai 
per les arts i les lletres. 
“Entreforats”, escultura 
d’Ana Gallinal. Poesia de 
Carla Fajardo. Proposta 
expositiva dialògica entre 
les arts plàstiques i poèti·
ques. Oberta del 3 al 30 de 
juliol. 

Capella Sant Corneli. 
“Visita interior”, d’He·
lena Vinent. Cicle 
Santcorneliarts (2). Fins al 
15 d’agost.

La Garriga

Granja cafeteria La Mila. 
“Retrobament amb la vida”, 
pintura a l’oli d’Antonio 
Reyes. Fins a finals de juli·
ol.

El Nou Trull. “Declaracio·
nes recortadas”, exposició 
de collage d’Irina Edery. 
Organitza La Filanda. Fins 
al 8 d’agost.

Jardins de Can Ramos. 
“Cal·ligrafia àrab”, de 
Mohamed Ejjebari.

Granollers

Museu de Granollers. “Afi·
nitats. Sobre les col·leccions 
del Museu de Granollers”. 
Exposició permanent.
“Retorn a Granollers del 
retaule gòtic de Sant Este·
ve”. Fins al 9 de gener de 
2022.

“Arqueologia d’un 
inventari. Vida i política 
dels objectes de la 
salvaguarda a Granollers”, 
d’Ignasi Prat Altimira. Fins 
al 26 de setembre.

“El modernisme i les 
flors. De la natura a 
l’arquitectura”. Fins al 9 de 
gener.

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

Espai d’Arts de Roca 
Umbert. “Fantasma’77”, de 
J. L. Marzo, Matteo Guidi i 
Rebecca Mutell. 

EXPOSICIONS 

Casino. Quadres del taller 
de pintura del Casino Club 
de Ritme.

Anònims. Exposició “El 
Granollers obrer i revoluci·
onari (1850·1936)”. Fins al 
13 de setembre.

Mollet del Vallès

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

El Racó de l’Artista: “Adora·
ció a la humanitat”, de Xavi 
Mira. Fins al 25 de juliol.
La menjadora i Latung La 
La”, de David Ymbernon. 

Del 10 de juny al 15 de 
setembre.

Sant Feliu de Codines

Biblioteca Municipal. 
Exposició·joc “25 imper·
dibles”, d’Emma Bosch i 
Encarna Beltran. Del 26 de 
juliol al 8 d’agost.

Sant Pere de Vilamajor

Centre d’Informació La 
Mongia. “En Quico i els 
cap·grossos” i “Les campa·
nes de Vilamajor”. Perma·
nents.

Exposició de fotografies: 
“Els íbers al Montseny  

CARDEDEU 
“EMpREMTES  
GRàfIqUES”.  
Museu Arxiu Tomàs 
Balvey. Fins a l’11  
de setembre.
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Fa 30 anys 
19/07/1991

“El Palau 
d’Esports  
de Granollers 
s’obre dimarts 
amb la prova  
de test”

“Querella contra 
l’administrador 
judicial de La 
España Industrial 
de Mollet”

Fa 20 anys 
20/07/2001

“La Camp  
ultima un pla  
per reduir  
els sorolls  
a Granollers”

“L’antiga  
base militar 
del Montseny, 
aterrada”

Fa 10 anys 
22/07/2011

“La indústria 
química  
i l’alimentària 
creixen 
a la comarca  
en plena crisi”

“L’alcalde Monràs  
ofereix diàleg  
als indignats, però 
demana que acabin 
les coaccions”

Fa 5 anys 
15/07/2016

“Les Franqueses 
dobla el preu de la 
piscina als forasters 
per evitar-ne  
la massificació”

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 del Fai
✚ 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 23. 
✚ LLONGUERAS 
Carretera de Dosrius, 90. 
Tel. 93 871 24 85 | dies 24 i 25.

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 23 a 25.

Granollers
✚ PARERA 
Pl. de l’Oli, 3. Tel. 93 870 00 38 
| dilluns a dissabte, de 9 a 13h i 
de 16.30 a 20.30h. 
✚ POU 
Av. Francesc Macià, 149. Tels. 
93 879 58 69 / 618 582 154 | 
laborables, de 8 a 22h. Dissabte, 
diumenge i festius, 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 23 a 25.

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
✚ MARTÍNEZ 
C. Diputació, 13.  
Tel. 93 570 00 17 | dia 23. 
 ✚ GARNÉS 
C. Cervantes, 29.  
Tel. 93 593 15 35 | dia 24. 

✚ BELART 
Rambla Nova, 25.  
Tel. 93 579 17 69 | dia 25.

Montmeló
✚ FAJAS 
C. Pompeu Fabra, 10. 
Tel. 93 568 02 88 | dies 23 a 25.

Montornès del Vallès 
✚ VALLEDEPAZ (LA BÒBILA) 
C. Major, 55.  
Tel. 93 568 83 30 | dia 23.  
✚ PARDOS 
C. Palau d’Ametlla, 17.  
Tel. 93 572 08 14 | dia 24. 
✚ MORENO 
Av. Onze de Setembre, 38  
Tel. 93 544 41 80 | dia 25.

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 Celoni 
✚ M. EUGÈNIA GONZáLEZ 
C. Major, 125.  
Tel. 93 633 94 02 | dia 23. 
✚ DURAN-BEL 
C. Esteve Cardelús, 11.  
Tel. 93 867 60 40 | dies 24 i 25.

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 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

Javier Sánchez Pérez, 44 anys. Mollet del Vallès. 13-07 

Montserrat Font Riera, 83 anys. Caldes de Montbui. 14-07 

Montserrat Rovira Candomí, 96 anys. Sant Pere de Vilamajor. 14-07 

Juan Vicente Galán Zango, 60 anys. Granollers. 15-07 

Ángeles Ordóñez Fernández, 74 anys. La Roca del Vallès. 15-07 

David Abad Sebastián, 97 anys. Sant Fost de Campsentelles. 15-07 

Josep Canaletas Puigpey, 86 anys. Vilanova del Vallès. 15-07 

José Gil Pérez, 79 anys. Bigues i Riells del Fai. 16-07 

Maria-Claustre Rafart Cols, 94 anys. Cardedeu. 16-07 

José Márquez Vaquero, 46 anys. Granollers. 16-07 

Manuel Tijerín García, 73 anys. Granollers. 16-07 

Clara Verdura Montserrat, 76 anys. Granollers. 16-07 

Josep Colomé Boté, 77 anys. Granollers. 16-07 

Concepción Vilarrubia Fernández, 92 anys. Granollers. 16-07 

Isidre Roquerias Llampallas, 68 anys. Llerona. 16-07 

María Catalina Serrano Montilla, 87 anys. Parets del Vallès. 16-07 

Josefa Pérez Ariza, 90 anys. Parets del Vallès. 16-07 

Juan García Toral, 74 anys. Granollers. 17-07 

Mariano Ortega Almendros, 76 anys. Granollers. 17-07 

Serafín Sierro Cantero, 75 anys. Granollers. 18-07 

Magdalena Icart Giró, 91 anys. Sant Pere de Vilamajor. 18-07 

José Pajuelo Estirado, 61 anys. Canovelles. 19-07 

María Jesús Martínez Jiménez, 75 anys. Canovelles. 19-07 

Lluís Munilla Guiñón, 76 anys. Granollers. 19-07 

Maria-Magdalena Prat Bachs, 90 anys. Granollers. 19-07 

Isabel Fernández Melero, 86 anys. Mollet del Vallès. 19-07 

Rosa Sedó Águila, 91 anys. Mollet del Vallès. 19-07 

Isabel Victorina Suárez Díaz, 94 anys. Parets del Vallès. 19-07 

Bartolomé Bejarano Tabla, 63 anys. Vilanova del Vallès. 19-07

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

Envia’ns un missatge 
al whatsapp                          

d’



NOU9EL EL VALLESÀ DE L’ANY 2020

Nom i cognoms.................................................................................................

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

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

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

Subscriptor   SÍ              NO Col·labora:

: Trieu un màxim de 3 candidats i marqueu-los amb una 
creu. Ompliu la butlleta amb les vostres dades i envieu la pàgina sencera 
a: c. Girona, 34, 1r - 08402 - Granollers , indicant la referència Vallesà 
2020. El candidat que rebi més vots serà el vallesà del 2020. Podeu 
participar tants cops com vulgueu.
També podeu votar a través de EL9NOU.CAT. Una vegada estigueu 
registrats, només es podrà votar un cop per persona.

: Les votacions es tancaran l’1 d’octubre de 2021.

 4 entrades al 
Museu Nacional d’Art 
Catalunya MNAC

Les seves dades personals seran tractades per Premsa d’Osona S.A. i CATVL 97, S.L.U. /conjuntament i en 
endavant, EL 9 NOU) amb la �nalitat de fer-lo participar en els sorteigs. Les dades personals, així com 
imatge i veu, poden ser utilitzades mitjançant els canals audiovisuals del Grup (premsa, ràdio, televisió, 
internet) utilitzant els formats i mitjans previstos en cada cas amb �nalitats periodístiques. Pot consultar 
informació addicional sobre els seus drets de protecció de dades a www.el9nou.cat
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Fred portàtil
S’ha de reconèixer que 
l’enginy de la gent no 
té límits i que algunes 
ocurrències tenen més 
substància que moltes 
andròmines sofistica-
des. Que cal tenir a mà 
beguda per fer passar 
la calor, que òbviament 
s’ha de conservar freda i 
que anar amunt i avall no 
sigui problema? Doncs 
tal i com mostra la foto 
és com ho va resoldre 
la colla gegantera a la 
darrera festa major de 
Montmeló. I, ei, tot amb 
materials reutilitzats!

VISIÓ PERIFÈRICA

CROMOS

Toc de queda
La rivalitat entre Palautordera i Sant 
Celoni és tan antiga com sana. La 
setmana passada, els de Palautordera 
podien dir que ells no estaven con-
finats a la nit i els de Sant Celoni, 
sí. Aquesta setmana han canviat les 
tornes i ara són els de Sant Celoni els 
que poden sortir de nits...

Sense ombres
ERC va convocar dimecres a les 6 de 
la tarda una roda de premsa a l’apar-
cament de l’estació de Mollet-Sant 
Fost, a Mollet. Va fer-se sota un sol 
de justícia en un espai sense ni una 
ombra. Com que parlaven de millorar 
l’entorn de l’estació, potser estaria bé 
plantar-hi algun arbre.

Bassa
Els Bombers van rescatar aquest 
dijous un cabirol que havia entrat en 
una bassa d’una finca particular de 
Sant Celoni i no en podia sortir. El 
van poder treure i estava en bon estat. 
Amb la calor que fa aquests dies, és 
normal que l’animal busqués una mica 
d’aigua per refrescar-se, oi?

Símbols enderrocats
Dos símbols de la història industri-
al del Baix Vallès han caigut en les 
darreres setmanes i el seu impacte 
visual és gran. D’una banda, les naus 
de l’antiga Derbi, a Martorelles, i de 
l’altra les de l’antiga pelletera Lefa, a 
Mollet, que abans havia estat la fari-
nera Moretó. Sic transit gloria mundi.

T
O

N
I 

T
O

R
R

IL
LA

S

Entre el meu 
darrer arti-
cle i aquest, 
a casa hem 
agafat 
Covid. No 
ha sigut cosa 
fàcil: puc 

dir que ens ha atropellat de 
mala manera i ens ha deixat 
efectes físics i psicològics. 
Després d’un any i quatre 
mesos de confinaments i 
mesures restrictives, des-
prés de limitar tant la vida 
social i espatllar-nos totes 
les festes assenyalades, al 

final tampoc no ens n’hem 
escapat. El virus ha arribat 
de la forma més trivial, a 
llom d’una cinquena onada 
que es podria haver previn-
gut millor. 

Resseguint el rastre de 
positius, el més sorprenent 
ha estat la disparitat de 
símptomes. Com una ruleta. 
Els casos van des d’un refre-
dat agut o un parell de dies 
de poques dècimes de febre, 
fins a febre continuada una 
setmana i ingrés hospitalari 
per inflamació pulmonar. 
Entre una opció i altra, la 

nostra desgràcia particular: 
vacunats però sense arribar 
a tenir prou anticossos, hem 

patit febre persistent amb 
pics a 39 durant una setma-
na, incapacitat de menjar 
i, per tant, una feblesa i 
emboirament que haurien 
requerit llit constant. Però 
els aïllaments amb infants 
no ho permeten, això: la cura 
de la família estant malalt és 
una prova duríssima. L’ajuda 
dels amics, que ens van cui-
dar amb caldo casolà, menjar 
preparat, un tortellet i altres 
detalls, és d’aquelles coses 
que no s’obliden.

Arribàvem a l’estiu amb la 
sensació que necessitàvem 

un canvi, i el govern ens va 
donar facilitats per rela-
xar-nos. Aparentment tot 
rutllava: la necessitat de no 
perdre la temporada estival, 
el recompte de vacunats en 
marxa, la gent gran salvada, 
la cultura segura, la bona 
gestió dels grups escolars; 
tota la bona feina de conten-
ció va saltar pels aires ben 
ràpid, de manera absurda, 
amb viatges de final de curs, 
botellots, festivals massius, 
casals mal assessorats i sen-
se monitors vacunats. I el 
debat estèril de l’ús de les 
mascaretes al carrer. Hem 
viscut una sensació propera 
al freedom day anglès però 
sense la intenció que ho fos; 
que ja és lamentable. L’estra-
tègia dels contagis massius 
també els la regalo: només 
de pensar en la situació en 
què col·loca els hospitals i 
la impossibilitat de tenir-hi 
accés per col·lapse em torna 
a pujar la febre. 

La variant delta, que sabí-
em que seria majoritària en 
un lapse breu de temps, ens 
ha llançat de nou a primer 
de pandèmia. I ara estem 
jugant a esquivar bombes: 
no hi ha dia que no caigui 
ben a prop. La vacunació no 
s’ha revelat com el final de 
res, i menys quan s’ha de 
veure l’efectivitat de cada 
marca davant les noves 
variants. Havíem cregut que 
aquest estiu seria diferent, i 
ara veiem que això dels dos 
als cinc anys de pandèmia 
sona creïble. I terrorífic.

Laura Serra
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Hem agafat  
el virus  

i no ha sigut 
cosa fàcil:  

ens ha 
atropellat  

de mala manera

VACUNATS I ENFONSATS
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