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La comarca registra la dada 
de vacunació més baixa 
des del març, només 8.473 
dosis injectades en set dies

L’Aliança de Lliçà 
d’Amunt busca 12.000 
euros per fer obres que 
n’evitin el tancament

Cada vallesà va generar  
18 quilos més de residus 
de mitjana anual al 2020 
a causa del confinament

(Pàgina 34)(Pàgines 12 i 13 i editorial)(Pàgines 2 i 3)

Obres als nínxols de la Doma
L’Ajuntament de la Garriga inicia la reforma de les cobertes 
i les façanes de part dels blocs de nínxols del cementiri de 
la Doma. Les obres costaran uns 200.000 euros.

(Pàgina 6) Les cobertes s’adaptaran contra les pluges
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Neix ‘El 9 Moianès’
Alcaldes i regidors dels 10 municipis del Moianès apadri-
nen la presentació d’El 9 Moianès, el nou suplement mensu-
al d’EL 9 NOU, que s’estrenarà aquest proper dilluns.

(Pàgina 9) Els participants a la presentació a Moià
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Els primers interessats visiten 
la planta de Bosch a Lliçà 
d’Amunt per reindustrialitzar-la
Es busca un inversor que assumeixi una part o tota la plantilla de 340 treballadors

(Pàgina 31)
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(Pàgina 8) Unes 200 persones es van manifestar en suport als encausats aquest dimecres a Mollet

Indignats amb l’Audiència
El tribunal processa per terrorisme els cinc CDR vallesans investigats en l’operació Judes

Esteve 
Plantada 
guanya el 
Premi Leveroni 
de poesia

(Pàgina 35)

La direcció de Grifols i la 
secció sindical de CCOO 
pacten els termes laborals 
per vendre la unitat d’he-
mostàsia i les condicions 
que regiran la subroga-
ció dels 25 treballadors 
d’aquesta unitat, amb l’ac-
tivitat a Parets.

Grifols pacta 
amb CCOO 
com es ven 
una unitat 
de Parets

(Pàgina 33)

Montornès 
detecta  
la revenda 
d’entrades  
de festa major

(Pàgina 16)

Vessament  
de combustible  
a una bassa de 
les Hortes de 
Baix de Caldes

(Pàgina 7)
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Generació de residus en quilos per habitant i dia

2020 2019 2018 2010 Diferència 
2020 - 2019

Diferència 
2020 - 2010

Aiguafreda 1,59 1,36 1,43 1,35 0,23 0,24

L’Ametlla del Vallès 1,70 1,56 1,51 2,01 0,14 -0,31

Bigues I Riells 2,06 1,81 1,81 1,91 0,25 0,15

Caldes de Montbui 1,46 1,45 1,43 1,57 0,01 -0,11

Campins 1,46 1,46 1,26 1,74 -0,00 -0,28

Canovelles 1,23 1,21 1,2 1,21 0,01 0,02

Cànoves i Samalús 1,69 1,50 1,63 1,73 0,19 -0,04

Cardedeu 1,28 1,26 1,28 1,32 0,02 -0,04

Figaró-montmany 1,12 1,05 1,12 1,3 0,07 -0,18

Fogars de Montclús 2,03 2,01 2,15 2,18 0,02 -0,15

Les Franqueses del Vallès 1,22 1,14 1,13 1,22 0,08 0,00

La Garriga 1,29 1,23 1,26 1,26 0,06 0,03

Granollers 1,18 1,23 1,2 1,17 -0,05 0,01

Gualba 2,18 2,17 2,26 2,16 0,01 0,02

La Llagosta 1,06 1,06 1,07 1,06 -0,00 0,00

Lliçà de Vall 1,56 1,37 1,38 1,43 0,19 0,13

Lliçà d´Amunt 2,06 1,87 1,8 2,09 0,19 -0,03

Llinars del Vallès 1,69 1,61 1,59 1,5 0,08 0,19

Martorelles 1,49 1,41 1,31 1,78 0,08 -0,29

Mollet del Vallès 1,12 1,14 1,13 1,14 -0,03 -0,02

Montmeló 1,18 1,16 1,15 1,15 0,03 0,03

Montornès del Vallès 1,35 1,31 1,5 1,36 0,04 -0,01

Montseny 1,60 1,73 2,14 2,24 -0,13 -0,64

Parets del Vallès 1,25 1,15 1,31 1,25 0,10 -0,00

La Roca del Vallès 1,46 1,36 1,44 1,13 0,10 0,33

Sant Antoni de Vilamajor 1,46 1,38 1,4 1,46 0,09 0,00

Sant Celoni 1,22 1,20 1,22 1,3 0,02 -0,08

Sant Esteve de Palautordera 0,92 0,78 0,9 1,43 0,14 -0,51

Sant Feliu de Codines 1,07 1,19 0,92 1,81 -0,12 -0,74

Sant Fost de Campsentelles 1,75 1,58 1,56 1,3 0,16 0,45

Sant Pere de Vilamajor 1,62 1,52 1,72 1,39 0,10 0,23

Santa Eulàlia de Ronçana 1,73 1,25 1,65 1,69 0,48 0,04

Santa Maria de Martorelles 1,15 0,92 0,96 1,56 0,23 -0,41

Santa Maria de Palautordera 1,64 1,56 1,61 1,83 0,07 -0,19

Tagamanent 1,32 1,18 1,19 2,1 0,13 -0,78

Vallgorguina 1,60 1,55 1,57 1,68 0,05 -0,08

Vallromanes 2,21 1,72 1,9 2,33 0,49 -0,12

Vilalba Sasserra 1,53 1,76 2,91 2,37 -0,23 -0,84

Vilanova del Vallès 1,53 1,36 1,4 1,55 0,17 -0,02

Vallès Oriental 1,36 1,31 1,33 1,37 0,05 -0,01
Castellcir 2,37 1,66 1,55 2,2 0,71 0,17

Castellterçol 1,69 1,56 1,59 1,44 0,13 0,25

Granera 1,76 2,10 2,69 3,77 -0,34 -2,01

Sant Quirze Safaja 1,45 1,68 2,12 2,34 -0,23 -0,89

Granollers

Ferran Polo

La producció de residus 
domèstics al conjunt del 
Vallès Oriental va augmen-
tar l’any passat de mitjana 
en 50 grams per habitant i 
dia respecte a les dades de 
2019. Això representa que, 
de mitjana, cada vallesà va 
generar al llarg de tot l’any 
uns 18 quilos de residus més 
que els que havia fet el 2019. 
A tota la comarca es van 
recollir unes 10.000 tones 
més de residus i es va passar 
de les 196.186 del 2019 a les 
206.717 de l’any passat.

Aquest augment trenca 
una tendència al descens 
que s’havia anat produint 
en els darrers anys i situa la 
generació de residus domès-
tics al Vallès Oriental en un 
nivell similar al que hi havia 
l’any 2010: 1,36 quilos per 
habitant i dia l’any passat 
per 1,37 que es generaven 
l’any 2010. La pujada es dona 
en 32 dels 39 municipis del 
Vallès Oriental. Tot i això, les 
xifres són inferiors a les de la 
mitjana catalana: 498,22 qui-
los per habitant i any enfront 
dels 510,57 del global de 
Catalunya. 

L’augment es relaciona 
amb la pandèmia i amb el fet 
que les persones van estar 
més hores a casa pel confi-
nament i el teletreball. Per 
tant, consums que es feien 
fora del lloc de residència 
–les persones que dinen fora 
de casa per motius laborals, 
per exemple– es van passar 
a fer al lloc on es viu. Camps 
valora percentatges d’incre-
ments de residus recollits de 
manera selectiva: el 16,4% 
més d’envasos lleugers, el 
14,7% més de paper i cartró; 
i el 14,6% més de vidre. Tam-
bé de la recollida de matèria 
orgànica, que puja el 7,8% i 
ho compara amb la situació 
del Maresme on es va man-
tenir estable. S’atribueix, en 
aquest cas, a la davallada dels 
residus generats pel sector 
de la restauració i hostaleria 
d’aquesta comarca litoral, 
molt afectada per l’aturada 
de l’activitat turística. 

Els increments de les tones 
de residus recollits de mane-
ra selectiva per damunt dels 
de la resta –la que es diposita 
al contenidor gris i que no es 
recicla– demostren que “hi 

ha una major consciencia-
ció”. “I això també es nota”, 
celebra Camps. 

Amb tot, la pujada no és 
homogènia. La generació de 
residus a Granollers i Mollet 

cau en 50 i 30 grams per 
habitant i dia respectivament 
respecte a les dades de 2019, 
un fet que es pot entendre 
perquè són poblacions que, 
en condicions normals, atre-

La generació de residus domèstics 
al Vallès Oriental va créixer durant 
l’any passat. La pujada, que es dona 
en 32 dels 39 municipis de la comarca, 

es vincula directament amb la pandè-
mia de la Covid-19, que va fer que les 
persones passessin més hores a casa. 
De mitjana, cada ciutadà del Vallès 

Oriental va generar uns 50 grams més 
de brossa al dia. Això, al cap de l’any, 
representen uns 18 quilos més. 10.000 
tones més en xifres absolutes.

La pandèmia va fer augmentar 
els residus generats al Vallès 
Oriental a xifres de fa deu anys 
A 32 de les 39 poblacions vallesanes va pujar la producció de brossa per habitant

uen treballadors d’altres 
municipis o consums lligats 
a activitats d’oci que no es 
van produir per la pandèmia. 
En canvi, els augments més 
grans es donen en poblacions 
més residencials.

És el cas de Santa Eulàlia 
de Ronçana, on, de mitjana, 
cada habitant va generar 
l’any passat gairebé mig 
quilo al dia més de residus. 
“Som un municipi on la gent, 
generalment, treballa a fora 
i marxa al matí i torna al ves-
pre”, recorda Cristina Fígols, 
tècnica de medi ambient de 
l’Ajuntament. 

Relaciona l’augment 
“exclusivament” a la situació 
derivada de la pandèmia. “Hi 
havia més permanència de la 
gent al poble i, per tant, con-
sums que abans no es feien 
aquí l’any passat es van fer.” 
Ho van notar a la deixalleria, 
“que va augmentar la quanti-
tat de tones” o en la recollida 
de restes de poda. Fígols ho 
vincula als veïns que van 
optar per fer petites millores 
a casa o van tenir més temps 
per fer tasques de jardineria. 
Però també van pujar els qui-
los recollits en les principals 
fraccions: orgànica, envasos, 
paper i cartró i vidre. També 
hi va haver un augment de la 
resta. En aquest sentit, Fígols 
recorda que la pandèmia ha 
generat consum de guants, 
mascaretes o altres residus 
sanitaris que no es reciclen.

En el cas d’Aiguafreda, els 
veïns van generar uns 230 
grams diaris més de brossa. 
L’alcalde, Miquel Parella, 
fa el mateix diagnòstic: “Ho 
atribuïm al fet que es va fer 
més vida a casa.” “Hi va haver 
molts canvis de mobiliaris 
que van derivar en un incre-
ment de la recollida dels 
voluminosos. Fem una reco-
llida mensual que preveia 
un màxim de 20 punts però 
ho vam haver d’ampliar fins 
a 25 perquè hi havia molta 
demanda i no arribàvem a 
tothom. Estava col·lapsat”, 
relata. Parella celebra que, 
tot i l’augment de la gene-
ració de residus, han man-
tingut un percentatge alt de 
brossa recollida de forma 
selectiva, el 82,2%, lleuge-
rament per damunt de l’any 
2019. “S’està complint ja amb 
el que se’ns demana pel 2030 

Cada vallesà  
va generar  
l’any 2020  

uns 18 quilos 
més de residus 
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Llinars del Vallès

J.B.M.

Aquest divendres es farà 
al pavelló 1 d’Octubre de 
Llinars la segona xerrada 
informativa sobre el funcio-
nament del sistema de reco-
llida d’escombraries porta 
a porta, que començarà a 
funcionar a tot el municipi 
a partir del 4 d’octubre. La 
setmana passada ja es va fer 
una primera xerrada, a la 
qual van assistir molts veïns. 
La campanya informativa 
seguirà quan el nou model 
de recollida comenci a funci-
onar. L’alcalde, Martí Pujol, 
va explicar que “es posarà 
a la plaça un estand amb 
dues persones durant més 

de dos mesos per respondre 
a totes les preguntes”. Pujol 
va avançar que “si fa falta es 
posaran tots els recursos que 
facin falta”.

L’objectiu de la recollida 
porta a porta és “arribar al 
que marca Europa pel que fa 
al percentatge de reciclatge. 
És el que s’ha de fer per no 
rebre sancions”, va explicar 
Pujol. Actualment, Llinars no 

arriba al 25% de reciclatge, 
que el situa en un dels més 
baixos de Catalunya. El 2030 
tots els municipis catalans 
hauran d’arribar al 70%.

Pujol va defensar aquest 
model de recollida. “Al final, 
tots els municipis acabaran 
fent el porta a porta. Estarí-
em voltats de municipis que 
ho fan i Llinars es convertiria 
en un punt d’abocament de 
veïns dels pobles del costat.”

Durant la sessió, un tècnic 
de l’empresa GBI Serveis 
SAU, adjudicatària del servei 
de recollida, va dir que amb 
l’actual sistema de recollida 
amb contenidors no s’arriba 
al 50% i en els municipis on 
es fa el porta a porta s’arriba 
al 70%. Va explicar els canvis 
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La primera sessió informativa va despertar força interès entre la ciutadania de Llinars

que comporta la recollida 
porta a porta, els avantatges 
i el calendari de pas. El nou 
model de gestió inclou la 
recollida d’oli vegetal i de 
voluminosos i trastos vells. I, 
a partir d’octubre, també es 
farà la recollida de restes de 
poda. 

Entre els avantatges del 
sistema porta a porta, es va 
destacar que “ara no s’han de 
fer viatges al contenidors” i 
que “els veïns que tenen els 
contenidors davant de casa 
hi surten guanyant”. Amb 
el porta a porta “desapareix 
l’anonimat i permet aplicar 
el pagament per generació” i 
permet, en un futur, aplicar 
descomptes de la taxa a les 
famílies que reciclen correc-
tament. Els cubells, identifi-
cats amb un codi de barres, 
amb el residu corresponent 
a cada dia, s’han de deixar a 
la porta de casa a partir de 
les 8 del vespre. La fracció 
orgànica, que haurà d’anar 
en una bossa compostable, 
es recollirà quatre dies a la 
setmana. Els envasos es reco-
lliran tres dies, mentre que 
la resta, paper i cartró i vidre 
només un. 

A més de les sessions 
informatives, també hi han 
estands al nucli, Can Boatell, 
Sant Josep i Sant Carles, on 
els veïns poden recollir els 
cubells. També ho poden 
fer a l’Oficina del servei 
de residus de l’avinguda 
Mogent. Els habitatges dels 
disseminats tindran una àrea 
amb contenidors per deixar 
la brossa. Estarà tancada i hi 
haurà control d’accés.

S’aplicarà a totes 
les fraccions i 

també hi haurà 
recollides d’oli, 
trastos i poda

Els contenidors de càrrega 
lateral ajuden a augmentar 
el reciclatge als municipis

Lliçà de Vall

EL 9 NOU

Lliçà de Vall ha augmentat 
en un 16% la capacitat de 
recollida de paper i cartró i 
en un 6% la d’envasos lleu-
gers amb la substitució dels 
antics contenidors d’aques-
tes dues fraccions per uns de 
nous de càrrega lateral. El 
Consorci per a la Gestió de 
Residus del Vallès Oriental 
en col·laboració amb l’Ajun-
tament col·locarà durant 
aquest mes uns 180 conteni-
dors, 101 d’envasos lleugers i 
81 de paper i cartró. Són una 

vintena de contenidors més 
dels que hi havia fins ara. 
La inversió és d’uns 245.000 
euros.

A més, el nou sistema redu-
eix el temps de buidatge dels 
camions (de tres minuts a 
un) i, per tant, minimitza les 
molèsties als veïns: el procés 
és menys sorollós i redueix 
les cues de cotxes esperant 
que el camió faci l’operació 
de buidatge. També permet 
augmentar la freqüència de 
la recollida i evitar desborda-
ments. La recollida de vidre 
es continuarà fent amb con-
tenidors de càrrega superior 
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Nous contenidors de càrrega lateral al carrer de la Circumval·lació 

(iglús). La matèria orgànica 
i el rebuig es recullen porta 
a porta. 

Amb Lliçà de Vall, ja són 11 
els municipis del Vallès Ori-

ental ja tenen contenidors 
de càrrega lateral als carrers. 
Són, per ordre d’incorpo-
ració, Montmeló, Mollet, 
Granollers, Canovelles, la 

Llagosta, Parets, la Roca, 
Caldes, Gualba i Vilalba 
Sasserra.

MILLORS DADES AMB  
LA CÀRREGA LATERAL

El president del Consorci 
per a la Gestió de Residus 
del Vallès Oriental, Albert 
Camps, destaca que les xifres 
de recollida de paper i car-
tró i envasos lleugers han 
experimentat creixements 
destacats als municipis on 
s’han implantat contenidors 
de càrrega lateral. Parla 
d’un augment de més de 10 
punts a Parets, de més de 
7 a la Llagosta, de més de 
6 a Canovelles, de gairebé 
5 a Caldes i de gairebé 4 a 
Granollers. A Mollet, la puja-
da ha estat més discreta: de 
0,44 punts. “Pot ser un factor 
que ajudi”, diu Camps.

que és un 70% de reciclatge”, 
diu Parella, que assegura que 
“el porta a porta és una gran 
eina que ens permet gestio-
nar millor”. Amb tot, admet 
que amb la pandèmia han 
notat “un cert relaxament” 
entre algunes persones i s’ha 
hagut d’insistir per evitar 
comportaments incorrectes 
com l’ús de papereres per 
abocar bosses d’escombra-
ries o un major ús de l’àrea 
d’emergència.

A Lliçà de Vall, “sí que és 
cert que s’ha incrementat la 
generació de residus” amb 
una pujada del 14% fins als 
1,56 quilos de brossa gene-
rats per habitant i dia. “Són 
nivells equivalents al 2015”, 
recorda. La pujada d’unes 
430 tones anuals està “molt 
relacionada amb el consum 
familiar”. En aquest sentit, 
Marc Rico, regidor de Medi 
Ambient, valora els incre-
ments de tones recollides de 
matèria orgànica (unes 200 
més al llarg de l’any), d’es-
porga i restes de jardineria 
(unes 173 més), d’envasos 
(43 més) i de vidre (40 més). 
En canvi, la resta baixa en sis 
tones. “L’increment es dona a 
les fraccions que es recullen 
selectivament. Les famíli-
es ho han fet molt bé i cal 
reconèixer-ho”, diu. Això ha 
permès situar el percentatge 
de brossa recollida de forma 
selectiva fregant el 80%, la 
xifra més alta aconseguida 
mai, ressalta. També destaca 
la tasca de les persones que 
treballen al servei. “No es va 
aturar ni un dia tot i la situa-
ció de pandèmia”, diu.

L’augment  
va derivar  

en una pujada  
de les fraccions 
que es reciclen

Llinars busca impulsar el reciclatge 
amb la recollida porta a porta
El nou model de gestió dels residus es posa en marxa el proper dilluns 4 d’octubre



NOTICIESNOU9EL

G
R

IS
EL

D
A

 E
SC

R
IG

A
S

Accés a les escoles Sant Gervasi, Can Besora i l’escola bressol Pinetons, a Mollet, aquest dimecres al matí

Divendres, 17 de setembre de 20214 ARRENCA EL NOU CURS ESCOLAR

El nou curs escolar comença  
amb 65.000 alumnes matriculats
El Departament d’Educació destaca un inici de curs sense incidències i amb presencialitat

Granollers

O.S.

El Vallès Oriental va ence-
tar aquest dilluns un nou 
curs escolar amb un total 
de 64.973 alumnes matricu-
lats als centres educatius, 
1.082 menys que ara fa un 
any. D’aquest total, 37.102 
són estudiants de les línies 
d’Infantil i Primària, mentre 
que els 27.871 correspo-
nen als diferents cursos de 
Secundària. La davallada més 
important, 993 alumnes, s’ha 
produït a Primària, mentre 
que Secundària tan sols ha 
perdut 89 inscrits respecte al 
curs passat.

El director dels Serveis 
Territorials del Departament 
d’Educació al Vallès Oriental 
i Maresme, Simó López-
Xirau, confirmava a aquest 
periòdic que l’inici de curs 
s’havia fet sense incidències 
i de forma presencial a totes 
les línies, tal com havia auto-
ritzat prèviament el Procicat. 
“Dilluns vam poder obrir 
totes les escoles amb total 
normalitat exceptuant les 
de la Roca, on era festa local 
i per tant els centres no van 
obrir fins dimarts. Al marge 
d’això, no hi ha hagut cap 
imprevist.”

 Tot i que es mantenen 
alguns dels protocols sanita-
ris del curs passat, l’evolució 
de la pandèmia ha permès 

aplicar-los de manera més 
relaxada. Els alumnes de fins 
a 6 anys no han de portar 
mascareta, que passa a ser 
obligatòria a partir de primer 
de Primària i exclusivament 
a l’interior de les aules. Al 
pati no serà obligatori el seu 
ús sempre i quan es puguin 
mantenir les distàncies de 
seguretat entre els diferents 
grups bombolla, apuntava 
López-Xirau.

A Granollers són 12.825 els 
estudiants que van començar 
les classes aquest dilluns. En 

total, són 223 alumnes a les 
escoles bressol municipals, 
5.900 a les línies d’Educació 
Infantil i Primària, 3.202 a 
Secundària i 3.500 als estudis 
postobligatoris. Com el con-
junt de la comarca, la capital 
vallesana també ha experi-
mentat un lleuger descens de 
la matriculació, sobretot a les 
línies d’Infantil i Primària.

DEMAnEn  
MéS PLACES D’fP

Coincidint amb aquest inici 

de curs, ajuntaments com 
el de Granollers, centres 
educatius, sindicats i orga-
nitzacions empresarials han 
reclamat a la Generalitat més 
places públiques d’FP. Consi-
deren insuficient l’obertura 
de 6.500 noves places que va 
anunciar la setmana passada 
el conseller d’Educació, Josep 
Gonzàlez-Cambray, i alerten 
que amb l’escenari actual 
seran milers els estudiants 
que es quedaran fora de la 
convocatòria o no podran 
accedir a l’especialitat triada.

Canovelles promou 
els Camins Escolars 
amb un ‘clown’
Canovelles

Amb la millora de la situació 
sanitària, Canovelles ha recu-
perat una de les activitats 
tradicionals que marquen la 
tornada a l’escola: la cerca-
vila amb dinamització des 
del Centre Cultural fins a les 
escoles de Primària per inau-
gurar els Camins Escolars. 
Així, del 20 al 23 de setem-
bre, el clown Santi Mondra-
gón acompanyarà l’alumnat 
als seus centres educatius 
per mostrar-los els itinera-
ris senyalitzats que han de 
seguir els infants per anar i 
tornar de l’escola a peu i de 
manera segura. Els Camins 
Escolars són itineraris senya-
litzats al terra que, mitjan-
çant diferents colors, indi-
quen el camí que els alumnes 
han de recórrer. Els que van 
a l’escola Congost han de 
seguir les marques blaves, els 
que van a l’escola Joan Miró 
cal que no perdin de vista les 
marques taronges, les liles 
indiquen el recorregut fins a 
l’escola Els Quatre Vents i les 
verdes marquen el camí fins 
a l’escola Jacint Verdaguer.

La Garriga aposta  
per la coeducació
La Garriga

L’Ajuntament de la Garriga 
farà algunes accions dins un 
projecte coeducatiu a partir 
d’un estudi fet entre els cen-
tres educatius i les famílies. 
Una acció serà la formació 
per al professorat, “Escoles 
feministes per a una municipi 
lliure de violències masclis-
tes”, i l’altra serà una trobada 
informativa per a famílies.

L’escola El farell ha rebut aquest any una de les inversions més elevades per fer-hi reformes a l’estiu

L’escola El Farell de Caldes 
celebra 50 anys amb  
una diada participativa

Caldes de Montbui

Queralt Campàs

L’escola pública El Farell, de 
Caldes de Montbui, celebra 
enguany el seu 50è aniversa-
ri, que es va haver d’ajornar 
l’abril de l’any passat per la 
pandèmia. Tot i que ara tot 
just estan començant a posar 
fil a l’agulla a la celebració, 
la seva intenció és fer petites 
activitats al llarg del curs. 
“Tenim una mare que podria 
pintar un mural en una paret 
de la biblioteca, ens agrada-
ria recuperar la jornada dels 
il·lustradors...”, exemplifica-
va Dolors Codina, directora 
del centre. Alhora, volen fer 
un acte central, durant el 
segon trimestre, de retroba-
ment amb antics alumnes 
i mestres. La intenció del 
centre és implicar-hi algunes 

associacions i entitats de 
la vila, “per poder fer una 
celebració com cal”, segons 
Codina. 

L’edifici de l’escola és molt 
antic. Data del 1971, quan 
portava el nom de Geògraf 
Aparici i estava situat al 
carrer Buenos Aires. Divuit 
anys més tard el consistori va 
adquirir els terrenys actuals, 
al costat del pavelló esportiu 
Les Cremades, i l’escola va 
passar a tenir el nom que té 
actualment. Al llarg dels anys 
s’han fet tres ampliacions, 
amb la construcció d’edificis 
davant l’estructura principal. 
L’abril del 1971 es va crear 
l’edifici de cicle inicial, el 
gener de 75 el de cicle mitjà 
i cicle superior, i l’últim, el 
d’educació infantil, es va tirar 
endavant el setembre del 80.

Al llarg dels anys s’ha 

pogut mantenir gràcies a la 
col·laboració del Departa-
ment d’Educació de la Gene-
ralitat i de l’Ajuntament. De 
fet, aquest any, coincidint 
amb la celebració del 50è ani-
versari, El Farell és l’escola 
que ha rebut una inversió 

més elevada pel que fa a 
reformes d’estiu.

El regidor d’educació, 
Josep Busquets, va detallar 
les reformes que s’hi han 
fet, durant la visita que ell 
i l’alcalde van fer dimarts 
a totes les escoles. “Hem 

pintat la façana principal, 
el menjador, el laboratori i 
s’han arreglat les persianes 
de dos dels edificis”, deta-
llava. Encara falta, segons 
la directora, remodelar l’en-
llumenat i els lavabos, que 
tenen 50 anys.
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La filera de vehicles aturats al carril de circulació del carrer Roger de Flor dimecres a la sortida de l’escola
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La comoditat de parar a la porta
Les famílies que porten els seus fills amb cotxe a les escoles Salvador Llobet i Jardí, a 
Granollers, lamenten que no se’ls deixi parar uns minuts davant dels centres com abans

Pàrquings Blaus 
ofereix 15 minuts 
gratuïts en tres 
aparcaments
Granollers

L’empresa Pàrquings Blaus 
ofereix als aparcaments 
Teatre, Escolapi Blau i 
Estació Atenea un accés 
gratuït durant 15 minuts 
per deixar o recollir els 
infants. Està pensat per a 
les famílies amb alumnes 
a les escoles i als instituts 
propers però també per 
altres centres que fan 
activitats extraescolars 
perquè es pot aconseguir 
aquesta promoció fins a 
les 8 del vespre. Si se supe-
ren els 15 minuts d’estada, 
el preu és de 0,04 cèntims 
al minut. Per obtenir la 
bonificació, cal mostrar 
una foto del cupó que es 
pot trobar al seu web. Pàr-
quings Blaus ofereix altres 
pacs, com un que, per 15 
euros mensuals, permet 
aparcar fins a 26 hores.

pares que van molt justos 
de temps per anar a treba-
llar”, recordava la Mònica. 
“Ho veig malament. Visc a 
Montornès i haig de venir 
amb cotxe. M’aturo, deixo 
al nen, comprovo que entra 
i marxo de seguida”, deia la 
Cristina, que dimecres va 
tenir coneixement que ja 
no podia aparcar al carrer 
Roger de Flor com els cursos 
anteriors. “M’ha estranyat 
perquè he vist pocs cotxes 
i el nen m’ha dit que ja no 
es podia aparcar.” “Porto la 
neta i vinc a peu i a mi no em 
perjudica però entenc que és 
un perjudici per a la gent que 
ve de lluny. Tampoc fan tanta 
nosa”, apuntava la Margarita.

“Vivim a la Terra Alta i sí o 
sí hem d’anar a l’escola amb 
cotxe. La comoditat que tení-
em abans ara no la tenim. 
Al matí, a l’aparcament del 
costat del Mercadona enca-
ra pots trobar lloc però a la 
tarda has d’estar mitja hora 
donant voltes i amb el neguit 
de no arribar tard”, deia 
l’Evelyn, mare d’una nena 
que fa P4 a la mateixa escola. 

Granollers

F.P.

“Vinc de la zona de l’Hospital 
amb una nena de 2 anys i un 
nen de 6. Ara surto de casa 
25 minuts abans per trobar 
lloc però és molt difícil. A la 
zona del riu, ja està tot ple 
a aquesta hora. El problema 
és que no et deixen aparcar 
però no et donen una alter-
nativa propera. Si hi fos, no 
em queixaria”, deia la Belén, 
mare de dos alumnes de 
l’escola Salvador Llobet, de 
Granollers, descontenta amb 
la decisió de l’Ajuntament 
d’eliminar la senyalització 
que permetia aparcar durant 
uns minuts –coincidint amb 
les hores d’entrada i sortida 
dels alumnes– en un dels dos 
carrils de circulació del car-
rer Roger de Flor. 

La mesura, que també afec-
ta el carrer Torras i Bages, on 
hi ha l’escola Jardí, s’aplica 
des d’aquest dilluns amb l’es-
trena del nou curs. Segons 
va comprovar EL 9 NOU 
dimecres al matí, només 
mitja dotzena de vehicles 
van aturar-se i van ocupar un 
carril de circulació davant de 
l’escola Salvador Llobet, un 
–l’últim a marxar tot i que 
no va ser el que va estar més 
estona aturat– es va empor-
tar una sanció de 100 euros 
de la Policia Local. A la sor-
tida dels alumnes, mitja dot-
zena més de vehicles també 
van optar per parar i ocupar 
el carril de circulació.

La decisió municipal ha 
propiciat que les famílies 
hagin canviat els hàbits. 
“Hem de sortir 20 minuts 
abans de casa i donar voltes 
per trobar un lloc a la zona 
blava. Ara no contaminem 
davant de l’escola però ho 
fem als carrers del centre”, 
comentava en David. “Hi ha 

Accions  
a Cardedeu  
i la Garriga per  
accedir amb 
bici a les escoles

La Garriga / Cardedeu

EL 9 NOU

Les entitats Pedalem 
la Garriga i Canvis en 
Cadena posaran en marxa 
divendres de la setmana 
que ve el servei de bicibus 
per accedir a l’escola Pine-
tons. El servei es presenta 
dissabte a 2/4 d’11 del 
matí amb una pedalada. 
La línia Pinetons del bici-
bus de la Garriga tindrà 
amb un recorregut estable 
que començarà a la cru-
ïlla de la carretera Nova 
i el carrer Cast Oliver, 
davant del restaurant La 
Cabanya, al sud del poble. 
Travessarà el nucli urbà 
amb vuit parades on els 
alumnes en podran anar 
incorporant en els horaris 
fixats: Condis, Blancafort, 
Pou Calent, plaça de l’Es-
glésia, forn del Sol, pont 
de Can Noguera, carrer 
Rocabuquera i rotonda del 
Congost. El recorregut es 
fa amb l’acompanyament 
d’adults. L’objectiu és 
estendre el servei a altres 
centres educatius.

A Cardedeu, el servei es 
presentarà dimecres que 
ve amb una xerrada a les 
5 de la tarda a la plaça de 
les Dones Treballadores. 
És un projecte de l’Ajun-
tament coordinat per 
Maraki en Bicicleta i amb 
el suport de A Cardedeu 
en Bici i a Peu i Cardedeu 
Vital. La idea és posar en 
marxa el servei aquest 
curs a cinc escoles.

Per la seva banda, 
Granollers Pedala repren-
drà a l’octubre el servei de 
bicibus que va començar a 
provar el curs passat.

“Ara gastem més gasoil que 
abans amb les voltes que 
fem”, afegia.

Després dels primers dies 
amb la nova limitació, el 
regidor d’Educació, Francesc 
Arolas, es mostra “satisfet de 
com està anant” i assegura 
que hi ha “una bona resposta 
de les famílies”, tot i que “hi 
ha algun vehicle estacionat 
on no tocaria, sobretot el 
primer dia de curs”. “Sabíem 
que costaria perquè hi hau-
rà famílies que hauran de 
canviar d’hàbits”, diu Arolas. 
L’objectiu és crear “espais 
segurs i saludables”, ressalta. 

La idea és que les tres 
primeres setmanes –fins a 
l’octubre– siguin de cons-
cienciació amb la presència 
d’agents cívics que informa-
ran. No actuen només al Sal-
vador Llobet i al Jardí, també 
són presents a la resta de 
centres educatius. En nou, es 
mantenen els talls de trànsit 
de carrers propers per faci-
litar l’entrada i sortida dels 
escolars en una acció que es 
va començar a aplicar l’any 
passat per la pandèmia.
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La Garriga inicia la reforma de 
cobertes dels nínxols de la Doma

G
R

IS
EL

D
A

 E
SC

R
IG

A
S

S’actuarà a les cobertes per evitar que l’aigua de la pluja acabi malmetent les façanes dels blocs de nínxols com passa ara

La Garriga

F.P.

L’Ajuntament de la Garriga 
ha iniciat aquesta setmana 
les obres de reforma de les 
cobertes i les façanes de part 
dels blocs de nínxols del 
cementiri de la Doma. Els 
treballs duraran entre quatre 
i cinc mesos però podrien 
allargar-se, expliquen fonts 
municipals. “És una feina 
curosa i detallada”, diu la 
regidora de Via Pública,  
Neus Marrodán, que valora 
que l’empresa adjudicatària 
té experiència en reformes 
de cementiris. Les obres 
comportaran una inversió 
d’uns 200.000 euros. 

L’actuació comença pels 
blocs que estan en pitjors 
condicions i es completarà 
amb una segona fase per 
acabar actuant al conjunt del 
cementiri. Està previst que 
la segona fase s’executi l’any 
vinent si hi ha disponibilitat 
pressupostària. Comportarà 
una inversió d’uns 150.000 
euros més.

Neus Marrodán ha desta-
cat la importància dels tre-
balls. “Era un deute històric 
i un compromís de l’equip 
de govern”, diu. Les obres 
donen resposta a la petició 
que un grup de veïnes de la 
Garriga van fer l’octubre de 
l’any passat per denunciar el 
mal estat del cementiri vell. 

“S’havien fet moltes actuaci-
ons de manteniment puntu-
als però no una actuació de 
conjunt al cementiri.” Quan 
es completin les obres, “tin-
drem un cementiri arreglat i 
llavors podrem anar fent un 
manteniment regular”, expli-
ca la regidora de Via Pública 
a EL 9 NOU.

La prioritat és la millora de 
les cobertes per assegurar el 
correcte desguàs de l’aigua 
de la pluja. Això ara no passa 
i acaba malmetent els arre-
bossats de les façanes. “Cau 

l’arrebossat de la façana 
perquè l’aigua de la coberta 
no es recull bé i baixa per la 
façana.” Els operaris comen-
çaran fent les millores a la 
part superior i, després, pas-
saran a actuar a les façanes.

L’Ajuntament no preveu 
que les obres interfereixin 
en el funcionament habitual 
del cementiri de la Doma. 
Tampoc durant la diada de 
Tots Sants, quan hi ha un 
augment de la presència de 
persones que van a portar 
flors als difunts. 

L’Ajuntament de la Garriga 
ja ha actuat aquest 2021 amb 
millores d’accessibilitat i 
de la instal·lació elèctrica al 
conjunt monumental de la 
Doma, del qual forma part 
el cementiri. L’espai disposa 
des del gener de l’any passat 
d’un pla director que busca 
“posar en valor tot el con-
junt”, que està catalogat com 
a Bé Cultural d’Interès Local. 
El document preveu inter-
vencions als espais –església, 
cementiri o perímetre– i les 
planifica en el temps.

Montmeló talla el carrer Pompeu 
Fabra per la Mobilitat Sostenible

Trobada entre els ajuntaments 
de Mollet i Sant Fost per les 
millores previstes a l’estació

Mollet del V./Sant Fost de C.

EL 9 NOU

L’alcalde de Mollet, Josep 
Monràs, i l’alcaldessa de Sant 
Fost, Montserrat Sanmartí, 
i altres membres del govern 
municipal es van reunir 
aquest dimecres per parlar i 
compartir informació sobre 
el projecte de millora de l’es-
tació de Mollet-Sant Fost que 
té previst fer Renfe. 

Ja hi ha una primera 
actuació prevista per a la 
construcció d’un nou pas 
inferior entre andanes que 
estarà completament adaptat 
perquè tindrà ascensors per 
facilitar els desplaçaments 
a les persones amb mobili-
tat reduïda. També preveu 
actuar a l’edifici de passat-

gers i millorar les andanes 
per millorar l’accessibilitat 
als trens que hi circulen de 
les línies R2 i R8. L’actuació 
deixarà l’actual pas inferior 
per a la mobilitat externa i 
enllaçarà l’espai de davant de 
l’estació amb l’aparcament 
situat a la banda de l’antiga 
Teneria. En una segona fase, 
es vol que es faci una inter-
venció en aquest pas –no 
està adaptat– i a l’entorn de 
l’aparcament. “És un tema 
que ens interessa molt. Molts 
veïns de Sant Fost per feina o 
per estudis fan servir el tren 
i les condicions de l’estació, 
de l’aparcament i de l’acces-
sibilitat són importants per a 
nosaltres”, ha dit Sanmartí.

En la trobada, es van posar 
sobre la taula altres temes 

Montmeló

EL 9 NOU/J.B.M.

L’Ajuntament de Montmeló 
celebrarà la Setmana de la 
Mobilitat Sostenible i Segura 
amb un tall de trànsit de tres 
dies –des d’aquest divendres 
i fins diumenge– del carrer 
Pompeu Fabra. El vial serà 
totalment per als vianants. 
En aquest mateix espai, dis-
sabte de 10 del matí a 2 de la 
tarda hi haurà parades amb 
exposició i venda de vehi-
cles de mobilitat personal. 
Diumenge es farà una cami-
nada amb neteja inclosa a la 
llera del riu Congost. També 
està previst que alumnes 
de cinquè i sisè senyalitzin 
els camins escolars i faran 
classes d’educació viària al 
circuit en bicicleta.

La Coordinadora de 

Llinars, l’entitat Llinars i 
Vilamajor Pedalem i Llinars 
Pro Carrils Bici amb el suport 
de SOS Vallès organitzen 
dissabte una pedalada per 
reivindicar la creació d’una 
connexió segura entre les 
dues poblacions. Els ciclistes 
sortiran a les 11 del matí 
del Porxo de Can Sauleda, a 
Sant Antoni, i baixaran fins 
al Teatre Auditori de Llinars, 
on es faran els parlaments. 
Després, tornaran cap a Sant 
Antoni. En arribar, al mateix 
Porxo de Can Sauleda, es pre-
sentarà el vehicle elèctric de 
Som Mobilitat, que a partir 
de dilluns que ve serà acces-
sible pels socis de Som Mobi-
litat entre les 3 de la tarda 
i les 8 del matí i durant els 
caps de setmana. En les fran-
ges del matí, el cotxe elèctric 
està reservat per al personal 

de l’Ajuntament.
A Bigues i Riells del Fai, 

divendres es projectarà la 
pel·lícula Bikes al Teatre 
Auditori Polivalent. Diumen-
ge a les 10 del matí arrencarà 
una caminada de set quilò-
metres pel camí fluvial del 
Tenes. Entre els dies 20 i 22 
es podrà veure una exposició 
dedicada al vehicle elèctric al 
Centre Cívic El Rieral. Dime-
cres que ve es farà una peda-
lada jove amb sortida des del 
parc de Can Badell. 

A Lliçà d’Amunt, la bibli-
oteca de Ca l’Oliveres acull 
l’exposició “Adeu al cotxe. 50 
malentesos sobre el cotxe”, 
que es podrà veure fins al dia 
30 de setembre en horari de 
l’equipament. També hi ha 
previst un taller sobre vehi-
cles elèctric i mobilitat soste-
nible amb data per concretar.

La ministra de 
Transports reitera el 
compromís inversor 
amb la línia R3

Parets del Vallès

La ministra de Transports, 
Raquel Sánchez, va reiterar 
dimarts al Senat el compro-
mís inversor de l’Estat amb 
la línia R3 amb el desdobla-
ment entre Parets i la Garri-
ga i altres accions: remodela-
ció de les estacions de Parets, 
Granollers-Canovelles, les 
Franqueses i la Garriga; cons-
trucció de noves subestaci-
ons elèctriques, o supressió 
de passos a nivell. Sánchez 
va dir que aquest any licita-
ran l’estudi informatiu per 
al desdoblament entre les 
estacions de Centelles i Vic i 
que treballen el conveni amb 
Parets per al soterrament 
d’un àmbit d’uns 100 metres 
entre l’estació i el pont de 
l’avinguda Catalunya.

Col·lectius vallesans 
es mobilitzen contra 
l’ampliació de 
l’aeroport del Prat
Granollers

Diverses entitats i forma-
cions polítiques vallesanes 
contràries a l’ampliació de 
l’aeroport de Barcelona-El 
Prat han fet una crida per 
participar en la mobilització 
convocada per aquest diu-
menge a les 12 del migdia 
al carrer Tarragona, entre la 
plaça Espanya i la plaça dels 
Països Catalans, a tocar de 
l’estació de Sants. El despla-
çament s’articula en dues 
columnes: la de l’R3 i la de 
l’R2 amb convocatòries a 
totes les estacions.

L’Ajuntament inverteix 200.000 euros a la primera fase, que intervindrà els blocs en més mal estat
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Un antic dipòsit de combustible 
provoca un vessament a Caldes
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La bassa on va anar parar l’hidrocarbur va quedar tapada amb plàstics per evitar més afectacions a aus i ratpenats
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Una empresa especialitzada treballa per retirar el combustible vessat

Caldes de Montbui

Queralt Campàs

La bassa i les canalitzacions 
d’aigua que reguen les Hor-
tes de Baix, a tocar de la riera 
de Caldes, van patir un vessa-
ment d’hidrocarburs proce-
dent d’un antic dipòsit soter-
rat del qual se’n desconeixia 
l’existència. El vessament, 
que els regants van detectar 
dimecres, es va poder contro-
lar l’endemà mateix quan ja 
van iniciar-se les tasques de 
neteja i extracció que fa una 
empresa especialitzada. La 
durada dels treballs no s’ha 
concretat però, mentre es 
facin, els pagesos no podran 
regar. Segons han explicat 
fonts de l’Agència Catalana 
de l’Aigua (ACA), s’ha aixe-
cat acta dels fets i s’ha instat 
l’establiment hoteler –pro-
pietari de l’espai on hi ha el 
dipòsit– a aturar l’abocament 
i restaurar el medi en les 
condicions prèvies als fets.

A través de les sèquies, el 

connexió del clavegueram 
amb la xarxa de sanejament 
en alta. L’Ajuntament ja va 
retirar-los el mateix dijous. 
També hi va haver impacte 
a la fauna que va entrar en 
contacte directe amb l’aigua 
de la bassa: alguns coloms i 
ratpenats han mort. Per evi-
tar més afectació, es va tapar 
la bassa amb plàstics. 

Al juliol, es va començar 
a detectar la presència de 
taques de quitrà a la zona 
d’horts. Els pagesos van 
donar avís a l’Ajuntament, 
que es va coordinar amb 
el Consorci Besòs Tordera, 
l’ACA i els Agents Rurals per 
identificar l’origen. Després 
d’acotar el perímetre, van 
determinar com a focus del 
problema la finca privada 
d’una antiga pelleria, propi-
etat ara del balneari Termes 
Victòria, situada al nucli 
antic. La propietat es va ofe-
rir a col·laborar per trobar-ne 
l’origen i, dimecres, mentre 
feien unes prospeccions al 
terreny van localitzar l’antic 
dipòsit, del qual desconeixien 
l’existència. És un tanc de fa 
més de 50 anys soterrat a uns 
sis metres de fondària. Van 
ser aquests treballs els que 
van provocar el vessament 
de forma accidental. “En el 
moment que es detecta, el 
sostre cedeix i es produeix 
l’abocament”, apuntava l’al-
calde, Isidre Pineda. El com-
bustible que hi havia dins 
s’hauria filtrat fins a arribar 
a la canalització de sortida de 
les aigües termals i d’aquí va 
arribar fins a la bassa. 

La situació va transcendir 
per la difusió a les xarxes que 
en va fer el Grup Municipal 
de la CUP, que considera que 
“cal depurar responsabili-
tats”.

Vallromanes 
instal·la plaques 
solars al Casal  
de Cultura

Vallromanes

L’Ajuntament de 
Vallromanes va començar 
aquest dilluns la instal·lació 
de plaques solars per auto-
consum al Casal de Cultura. 
L’estructura fotovoltaica 
estarà formada per 44 
panells de 400wp, muntats 
en un sistema autoportant 
a la coberta de l’edifici, i 
l’energia elèctrica que es 
generi es consumirà de for-
ma instantània al mateix 
edifici. En cas d’haver-hi 
excedents, es compensaran a 
la factura elèctrica. L’actua-
ció està finançada amb fons 
europeus Feder i acabaran la 
setmana vinent.

Talls de trànsit 
a l’avinguda 
Catalunya de Parets 
per obres de millora
Parets del Vallès

L’Ajuntament de Parets ha 
tallat el trànsit a l’avinguda 
Catalunya, entre els carrers 
Galende i Alfons XIII, per 
continuar amb les obres de 
manteniment i millora de la 
seguretat viària a la zona. El 
servei de bus urbà també es 
veurà afectat, i quedarà sus-
pesa temporalment la parada 
del Casal Sant Jordi. Les 
obres tenen un cost global de 
464.403,52 euros.

Ferrandis projecta 
fotos de la Roca 
publicades a EL 9 
NOU i ‘Plaça Gran’
La Roca del Vallès

El Centre Cultural de la Roca 
acull divendres la xerrada 
Fotografies de la Roca a la 
premsa de proximitat que 
farà Ramon Ferrandis. S’hi 
projectaran imatges captades 
entre 1982 i 2018 per Ramon 
Ferrandis i publicades per 
Plaça Gran i EL 9 NOU.

Bona part del carburant va anar a parar a una bassa de les Hortes de Baix i va afectar alguns ocells

vessament va arribar fins a 
la bassa dels regants de les 
Hortes de Baix, on es va acu-
mular part de l’hidrocarbur. 
Però l’arribada del combus-
tible i d’aigua procedent del 
buidatge d’una piscina van fer 
vessar la bassa que connecta 
amb els recs i la xarxa de cla-
vegueram. Així, “el vessament 
ha arribat a la depuradora, 
que està podent tractar l’aigua 
que arriba i complint amb els 
límits d’abocament fixats”, 

asseguren des de l’ACA. “Ara 
falta determinar quin tipus 
de derivat del petroli és per 
tal que un gestor de residus 
autoritzat ho pugui tractar. 
De moment s’està emmagat-
zemant en tancs d’un metre 
cúbic a la depuradora”, expli-
cava dijous Rut Estany, cap de 
sistemes del Consorci Besòs 
Tordera.

A la llera, només es van 
detectar unes petites restes 
de combustible al punt de 
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L’Audiència Nacional processa 
per terrorisme els cinc vallesans 
investigats en l’operació Judes

Sant Celoni

P.P.

Àlex Garcia, un veí de Sant 
Celoni de 21 anys, havia anat 
a manifestar-se a Barcelona 
per la Diada quan va patir 
l’agressió d’un altre noi. Tant 
ell, com l’amic que l’acompa-
nyava –el tuitaire indepen-
dentista Rai López Calvet– ja 
marxaven a casa. “Érem al 
carrer de la Llibreteria, a 10 
metres de l’estació de metro 
de Jaume I. De sobte, algú 
em tocar l’esquena, em vaig 
girar i em va fer un cop de 
cap al nas.” Aviat va comen-
çar a rajar-li sang per la cara. 
Eren quarts d’11 de la nit.

L’episodi va ser molt ràpid. 
Garcia va esquivar el noi i va 
sortir corrents cap al sentit 
oposat on es dirigia inicial-
ment. L’agressor anava amb 

quatre homes més. Dos es 
van quedar colpejant el jove 
de Sant Celoni i els altres tres 
van empaitar Rai López. “Ell 
també va poder escapar-se i 
em va seguir fins a plaça Sant 
Jaume. Per sort, allà hi havia 
una ambulància i em van aten-
dre. Tinc el nas ferit. Encara 
em fa mal, però estic bé.”

Àlex Garcia marxava cap a casa després de la manifestació

Un jove de Sant Celoni denuncia 
una agressió feixista durant la Diada
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La concentració de diumenge al vespre a la plaça de la Vila, a Sant Celoni

Mollet / Sant Fost

EL 9 NOU

El jutge de l’Audiència 
Nacional espanyola Manuel 
García Castellón ha decidit el 
processament dels 13 mem-
bres dels CDR que van ser 
detinguts el 23 de setembre 
de 2019 o investigats poste-
riorment arran de la deno-
minada Operació Judes de la 
Guàrdia Civil. Entre els 13 
activistes que seran jutjats, 
n’hi ha cinc del Vallès Ori-
ental: Alexis Codina, de Sant 
Fost, i Germinal Tomàs, de 
Mollet, que van ser detinguts 
el dia de l’operatiu policial 
que es va produir en aquests 
dos municipis i altres pobla-
cions catalanes i que van pas-
sar entre tres i quatre mesos 
en presó preventiva fins a 
quedar en llibertat. I també 
Esther Garcia i Rafa Delgado, 
de Mollet, i Sònia Pasqual, 
de Montmeló, que van ser 
incorporats en la causa com a 
investigats posteriorment. 

Tots cinc seran jutjats acu-
sats d’un delicte de pertinen-
ça a organització terrorista i 
d’un altre delicte de tinença, 
dipòsit i fabricació de subs-
tàncies o aparells explosius 

sió, el jutge García Castellón 
dona resposta a la petició de 
la fiscalia que a finals d’agost 
va demanar ja el seu proces-
sament. 

Pel magistrat, els 13 
processats formaven part 
dels denominats equips de 
resposta tàctica (ERT) dins 
dels CDR i “evidencien una 
gran radicalitat” fins al punt 
de superar “l’activitat dins 
del respectiu CDR” i formar 
“una organització terrorista 
paral·lela, de caràcter clan-
destí i estable l’objectiu de 
la qual seria el de portar a 
terme accions violentes o 
atemptats contra objectius 
prèviament assenyalats”. La 
interlocutòria del magistrat 
cita la Comandància Naval 
o la seu del govern militar a 
Barcelona, la seu del govern 
espanyol a Barcelona o la 
seu de la fiscalia del Tribu-
nal Superior de Justícia de 
Catalunya. També recull 
objectius com els dipòsits de 
l’empresa Repsol Butano a 
Montornès, la caserna de la 
Guàrdia Civil a Canovelles 
–van trobar mapes en els 
escorcolls– o un centre de 
transformació d’Endesa en 
un polígon de Sant Fost mar-
cat en un croquis fet a mà. La 
interlocutòria situa “el labo-
ratori clandestí per a l’elabo-
ració de substàncies explosi-
ves a casa d’Alexis Codina” 
a Sant Fost i considera que 
la resta de processats valle-
sans tenien coneixement 
de la seva existència. En el 
cas d’Esther Garcia i Sònia 
Pasqual, s’afirma que feien 
feines de direcció i coordina-
ció. Codina, Tomàs i Delgado 
haurien fet proves per elabo-
rar explosius, entre d’altres.

següent, el diputat de Junts 
al Congrés i també veí de 
Sant Celoni Josep Pagès va 
acompanyar-lo a denunciar 
els fets a la comissaria dels 
Mossos d’Esquadra que hi 
ha al municipi. Garcia, que 
també és militant de Junts 
i de la Joventut Nacionalis-
ta de Catalunya (JNC), va 
rebre ràpidament el suport 
de diverses personalitats i el 
seu cas es va fer viral a través 
de les xarxes socials. “Em 

van trucar Jordi Sànchez, 
Laura Borràs o la consellera 
d’Universitats, Gemma Geis”, 
explica Àlex Garcia, que 
també va rebre l’escalf de 
polítics dels tres partits inde-
pendentistes (Junts, ERC i 
la CUP) amb representació 
a Sant Celoni. Diumenge al 
vespre diverses entitats i par-
tits van cridar a assistir a una 
concentració a la plaça de la 
Vila del seu poble per donar-
li suport.
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Garcia just després de l’agressió

Unes 200 persones  
es manifesten a Mollet en 
suport als vallesans encausats

Mollet del Vallès Unes 200 persones es van 
manifestar dimecres al vespre a Mollet per 
donar suport als cinc vallesans –tres d’ells 
veïns de Mollet– que estan encausats en el 
procediment judicial per terrorisme obert a 

l’Audiència Nacional. Inicialment, va convo-
car-se una concentració a la plaça Catalunya, 
on es va llegir un manifest. Finalment, la 
protesta va acabar en una manifestació que 
va arribar fins a l’ajuntament. Entre els par-
ticipants, hi havia els cinc encausats, que, 
amb tot, es van mantenir en segon terme i 
no van intervenir. Una pancarta amb la frase 
“Absolució companyes 23-S” obria la marxa. 
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o inflamables amb càracter 
terrorista. S’enfronten a 
penes de presó d’entre 6 i 
12 anys de presó per primer 

delicte i entre 8 i 15 anys 
més pel segon. Dels 13 CRD 
processats, cinc no estan 
acusats de tinença i fabri-

cació d’explosius. El judici 
se celebrarà a l’Audiència 
Nacional en una data encara 
per determinar. Amb la deci-

Els cinc CDR vallesans també estan acusats de tinença i fabricació d’explosius

Tot i que cap dels nois va 
deixar anar cap valoració 
antiindependentista, Garcia 
explica que el més probable 
és que fos un agressió “fei-
xista”. “El Rai és molt cone-
gut i tenia diverses persones 
que l’havien amenaçat per 
Twitter. Li havien dit que es 
preparés per si el veien a la 
Diada.” A més d’això, tant 
Garcia com López anaven 
vestits amb la samarreta ver-
mella que venia aquest any 
l’ANC. “No vaig poder veure 
els nois, però el Rai em va dir 
que tenien un aspecte molt 
normal i que no se’ls podia 
identificar cap simbologia.”

DENÚNCIA ALS MOSSOS

Després de l’episodi, Àlex 
Garcia va poder agafar al 
tren i tornar al poble. El matí 



NOTICIESNOU9EL

A
LB

ER
T

 L
LI

M
Ó

S

El director editorial d’EL 9 NOU, Agustí Danés, parla a la presentació a Moià del nou suplement ‘El 9 Moianès’

18+
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El Moianès aplaudeix l’arribada 
del nou suplement d’EL 9 NOU
‘El 9 Moianès’ s’estrena aquest dilluns i es publicarà cada tercer dilluns de mes amb el diari

Moià

EL 9 NOU

El mateix parc Francesc Viñas 
de Moià que fa sis anys va 
acollir la constitució del Con-
sell Comarcal després que 
els veïns haguessin votat a 
favor de la creació de la 42a 
comarca de Catalunya va 

ser l’escenari dimecres de la 
presentació d’El 9 Moianès, 
un suplement dedicat ínte-
grament a la comarca que es 
publicarà amb EL 9 NOU un 
cop al mes. Amb la presència 
d’alcaldes i regidors de la 
desena de municipis moiane-
sos, els secretaris generals de 
Vicepresidència, Ricard Font, 

i de Mitjans de Comunicació, 
Oriol Duran, van aplaudir la 
iniciativa. Duran va elogiar la 
feina dels mitjans de proximi-
tat, “els que fan periodisme 
de veritat, el més difícil, que 
no pot mentir perquè ha de 
donar la cara a la gent”. Per 
això i després d’elogiar la fei-
na del grup EL 9 NOU, va dir 

Ara Parets-ERC i 
Parets per la República 
demanen un espai 
urbà dedicat a l’1-O

Parets del Vallès

Els grups municipals d’Ara 
Parets-ERC i Parets per la 
República han presentat 
una moció per posar el nom 
de Primer d’Octubre o 1 
d’Octubre a algun espai urbà 
del municipi per recordar el 
referèndum per la indepen-
dència de Catalunya celebrat 
l’any 2017. El text demana 
que l’acord es faci efectiu 
aquest mateix any. La moció 
s’havia de discutir en la jun-
ta de portaveu de dijous al 
vespre amb aquesta edició ja 
tancada.

La CUP fa una 
xerrada a la Garriga 
amb advocats  
i un represaliat
La Garriga

La CUP de la Garriga organit-
za aquest divendres a les 7 de 
la tarda al Jardí de Can Ras-
pall una xerrada antirepre-
siva. Hi participaran Xavier 
Pellicer, advocat i diputat de 
la CUP; Maria Sirvent, advo-
cada i exdiputada, i Txevi 
Buigas, pres en l’Operació 
Judes que va tirar endavant 
la Guàrdia Civil.

que la creació d’aquest suple-
ment del Moianès és una 
notícia “meravellosa”. Font, 
per la seva banda, va recordar 
que els mitjans de comunica-
ció “ajuden a crear i reafirmar 
l’imaginari col·lectiu i un eco-
sistema propi”, un element 
necessari en una comarca de 
recent creació. L’alcalde de 
Moià, Dionís Guiteras, va dir 
que El 9 Moianès servirà no 
només perquè la gent de la 
comarca estigui ben infor-
mada sinó també perquè la 
de les comarques veïnes –el 
suplement es publica tant a 
l’edició del Vallès Oriental 
com la d’Osona i el Ripo-
llès– coneguin la realitat del 
Moianès. El president del 
Consell Comarcal, Ramon 
Vilar, va coincidir que servirà 
per “fer comarca” i el director 
editorial d’EL 9 NOU, Agustí 
Danés, va expressar la “il-
lusió” que el naixement del 
nou suplement, que veurà la 
llum aquest proper dilluns, 
ha generat també a les redac-
cions del diari.
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Usuaris de l’Associació Neurològica del Baix Montseny, la setmana passada a la seu de l’entitat
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L’Associació Neurològica torna 
a oferir atenció presencial

Sant Celoni

P.P.

Feia un any i mig que els avis 
que reben atenció de l’Asso-
ciació Neurològica del Baix 
Montseny no podien assistir 
presencialment a la seu de 
l’entitat, al carrer Veneçuela 
de Sant Celoni, a causa de 
la pandèmia. La setmana 
passada, coincidint amb la 
millora dels indicadors de la 
Covid-19, l’associació va reo-
brir les portes. Això sí, amb 
menys usuaris que abans de 
la pandèmia –una vintena, 
a diferència dels 60 que hi 
havia anteriorment– i tres 
grups diferenciats per no 
barrejar bombolles. “Hi havia 
moltes ganes de tornar. Un 
usuari se’ns va posar a plo-
rar de com d’emocionat que 
estava”, explica la presidenta 
de l’associació, Maria Bofill. 

Aquesta entitat organitza 
diversos tallers i activitats 
adreçats a la gent gran amb 
demències com ara l’alzhe-
imer, o es trobi en vies de 

desenvolupar-les. Bofill 
comenta que pels usuaris 
aquest retorn ha estat “un 
nou començament”. “Tots 
han tornat més deteriorats 

del que estaven.” De la sei-
xantena que acollien abans 
de la pandèmia, molts no han 
tornat per diverses raons. 
Alguns, segons Bofill, no van 

arribar a superar l’entrevista 
que se’ls va fer per readme-
tre’ls. La neuropsicòloga de 
l’associació, Marta Vancells, 
explica que es van trobar 

amb diversos casos d’aquest 
tipus. “Com que tenen una 
demència, el temps els juga 
en contra. N’hi ha que no 
se’ls ha readmès perquè 
tenen un grau de deteriora-
ment molt important.”

Per Vancells, la pandèmia 
i el fet d’estar tancats a casa 
hauria afectat, en bona part, 
aquests usuaris i els podria 
haver accelerat la malaltia. 
“Està demostrat que si sur-
ten, fan activitats o xerren, 
reben estímuls. Això fa 
que la malaltia avanci més 
lentament.” L’Associació 
Neurològica, de fet, acull 
persones que presenten un 
deteriorament encara lleu. 
“Quan necessiten ajuda per 
les necessitats bàsiques de la 
vida, com ara anar al lavabo, 
ja no els readmetem. Aquí ja 
hi entren les residències, els 
centres sociosanitaris i els 
centres de dia.”

La neuropsicòloga és un 
dels quatre treballadors de 
l’associació. També compten 
amb un terapeuta ocupacio-
nal, un animador i un emple-
at que va a buscar els usuaris 
a casa amb una furgoneta 
adaptada. Durant el temps 
que s’estan a l’associació, els 
avis fan tallers de memòria 
o juguen al dòmino, entre 
altres activitats, i ara també 
poden accedir a tauletes que 
els permeten endinsar-se en 
el món digital.
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González i Manils, dijous al matí davant del CDIAP de Granollers

Granollers

O.S.

En Comú Podem proposarà al 
Parlament un canvi de model 
en el sistema d’atenció a les 
persones amb diversitat fun-

cional. Així ho van avançar la 
diputada dels Comuns Jéssi-
ca González i el portaveu de 
la formació al Vallès Orien-
tal, Jordi Manils, durant una 
trobada que van mantenir 
amb algunes de les entitats 

vallesanes que treballen amb 
aquest col·lectiu, dijous al 
matí a Granollers.

La formació morada recull 
d’aquesta manera una de les 
principals demandes d’aques-
tes entitats, que el mes de 

juliol passat van constituir 
una xarxa de col·laboració 
amb l’objectiu de millorar la 
planificació dels seus serveis 
al territori, però també de 
reforçar-se en la seva interlo-
cució amb les administraci-
ons. Formen part de la xarxa 
la Fundació Privada Vallès 
Oriental (FVO), Viver de 
Bell-lloc, GrupDem i Apin-
dep Ronçana, entre d’altres.

“Avui hem pogut conèixer 
de primera mà les problemà-
tiques que afecten de forma 
particular les entitats valle-
sanes de la discapacitat intel-
lectual, que en el fons no dei-
xen de ser problemàtiques 
a escala de país. Calen més 
places i una major dotació 
pressupostària, però sobretot 
un nou model més flexible, 
permeable i adaptat a les 
necessitats del cicle vital de 
qualsevol persona amb disca-
pacitat”, va apuntar González 
durant la roda de premsa 
posterior a la reunió.

González i Manils van 
atendre els mitjans davant 
les dependències del Centre 
de Desenvolupament Infan-
til i Atenció Precoç (CDIAP), 
un servei que segons la dipu-
tada s’ha vist afectat durant 
els darrers anys per la manca 
de recursos. “Hi falta perso-
nal i hi falten eines. Això fa 
que s’hagin hagut d’espaiar 
visites i que, per tant, parlar 
d’atenció precoç sigui gaire-
bé un oxímoron.”

Comença la recollida 
de signatures per  
a la consulta sobre 
l’aigua a Granollers
Granollers

La Plataforma per l’Aigua de 
Granollers començarà dime-
cres vinent a la plaça de la 
Porxada la recollida de signa-
tures per organitzar una con-
sulta popular sobre gestió de 
l’aigua a la capital vallesana. 
Els impulsors de la campanya 
pretenen recollir signatures 
porta a porta per sol·licitar la 
consulta. L’entitat també ha 
fet una crida per aconseguir 
fedataris a través de la seva 
pàgina web. La plataforma 
proposa trencar amb l’actual 
model de gestió privada de 
l’aigua i aposta per la gestió 
directa.

Mollet comença les 
obres d’arranjament 
de la teulada de 
l’espai Sant Jordi
Mollet del Vallès

L’Ajuntament de Mollet 
ha començat les obres per 
substituir l’actual teulada de 
l’espai Sant Jordi per una de 
nova. Està previst que l’actu-
ació duri prop de dos mesos. 
L’obra servirà per solucionar 
els problemes de goteres i 
aïllament tèrmic de l’equipa-
ment.

Els Comuns es reuneixen a Granollers amb les entitats del sector

ECP proposarà un nou model 
d’atenció a la diversitat funcional

L’entitat de Sant Celoni havia mantingut tancada la seva seu des de l’inici de la pandèmia
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Ara, amb MyBox Vida Plus, tens la tranquil·litat que necessites en cas de 
tres primers 

anys sense pujades de preu i amb còmodes pagaments mensuals.

MyBox Vida Plus

Pots dubtar de tot a la vida, 
però no de com la vols protegir

MyBox Vida Plus és el nom comercial de CaixaBank, SA per a l’oferta formada per l’assegurança de vida MyBox Vida, de VidaCaixa, SAU d’Assegurances i Reassegurances, i l’assegurança de decessos 
MyBox Decessos, de SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances i Reassegurances. Les assegurances MyBox Vida i MyBox Decessos tenen una durada inicial de tres anys i la forma de pagament de la prima és 
mensual. No s’hi apliquen recàrrecs per fraccionament. Si l’assegurança es renova, la prima de renovació es pot recalcular d’acord amb les condicions de la pòlissa. A partir del quart any, la pòlissa de les 
assegurances MyBox es renova anualment de manera automàtica. Subjecte a les condicions de MyBox. Informació subjecta a les condicions generals, particulars i especials de cada pòlissa, com també a 
les condicions de subscripció i contractació. 

 Té contractada la corresponent assegurança de responsabilitat civil professional per cobrir les responsabilitats que puguin sorgir per negligència professional, d’acord amb 
la legislació vigent. En pots obtenir més informació a la seva pàgina web. NRI: 3939-2021/09681

Quan estàs segur, 

dorms tranquil
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que hi ha. Just aquestes dues 
ABS –juntament amb la Lla-
gosta– és on l’Institut Català 
de la Salut ha centrat esfor-
ços aquests darrers dies amb 
accions concretes per fomen-
tar la vacunació amb l’opció 
de fer-ho al mateix municipi 
i sense cita prèvia. 

PAUTA COMPLETA AMB 

PERCENTATGES SUPERIORS

Tot i que no hi ha cap ABS 
que, amb les dades actua-
litzades dilluns, superés el 
70% de veïns vacunats amb 
dues dosis, el percentatge de 
persones que es considera 
que tenen la pauta completa 
sí que l’assoleix perquè es 
considera que la tenen les 
persones que han passat la 
malaltia en els darrers mesos 
en rebre una primera dosi. 
De fet, segons les dades 
publicades aquest dijous pel 
Departament de Salut, al 
conjunt 

pectivament. Tenint en comp-
te les segones dosis, el tercer 
amb una xifra més alta és 
l’ABS de la Vall del Tenes que 
frega el 77%.

I ELS MENYS VACUNATS

Per contra, hi ha dos terri-
toris sanitaris on la xifra de 
vaccinats amb dues dosis no 
arriba al 60%. És l’ABS de 
Granollers Oest-Canovelles 
(inclou tot el municipi 
de Canovelles i els barris 
Congost i la Terra Alta, de 
Granollers) on han rebut les 
dues punxades 12.726 perso-
nes de les 23.475 que tenen 
com a referència l’ambulato-
ri del carrer Indústria. Això 
és poc més del 54% del total. 
Una mica per damunt hi ha 
l’ABS de Sant Celoni (inclou 
també Vallgorguina, Gualba, 
Campins, Montseny i Fogars 
de Montclús) amb gairebé el 
59% de la població amb les 
dues dosis injectades. Són 
21.514 persones de les 
23.475 

vacunada amb les dues dosis. 
Són 7.354 habitants dels 
10.521 que té aquesta ABS 
(vegeu quadre superior). 
Molt a prop queda l’ABS de 
Martorelles (inclou també 
els municipis de Sant Fost i 
Santa Maria de Martorelles), 
que, amb les dades publicades 
aquest dilluns pel Grup de 
Recerca amb Biologia Compu-
tacional i Sistemes Comple-
xos (Biocomsc) de la Univer-
sitat Politècnica de Catalunya 
(UPC), té el 69% de persones 
amb dues dosis del vaccí con-
tra el coronavirus (10.063 de 
14.597). Aquests dos territo-
ris són també els llocs on el 
percentatge de vacunats amb 
la primera dosi és més alta: 
80,52% i 78,83% 
res-

Divendres, 17 de setembre de 202112 L’IMPACTE DEL CORONAVIRUS

ABS Població Persones % Persones %

La Roca del Vallès 10.521 8.471 80,52 7.354 69,9 0,62

Martorelles 14.597 11.507 78,83 10.063 68,94 0,6

Vall del Tenes 37.741 29.020 76,89 25.126 66,57 0,68

La Garriga 29.788 22.651 76,04 19.746 66,29 1,57

Parets del Vallès 18.920 14.594 77,14 12.422 65,66 1,75

Montornès/Montmeló 33.426 25.309 75,72 21.936 65,63 0,97

Alt Mogent 21.373 15.963 74,69 13.799 64,56 1,78

Mollet del Vallès Est 28.648 22.045 76,95 18.420 64,3 0,87

Caldes 24.218 18.140 74,9 15.544 64,18 0,71

Granollers Centre 29.497 10.661 76,28 18.780 63,67 0,68

Cardedeu 22.152 16.203 73,14 13.989 63,15 1,74

Mollet del Vallès Oest 23.856 17.993 75,42 15.064 63,15 0,68

Granollers Sud Sant Miquel 16.585 12.416 74,86 10.348 62,39 0,18

Granollers Nord-les Franqueses 30.889 22.341 72,33 19.020 61,58 0,82

La Llagosta 13.768 10.469 76,04 8.426 61,2 1,38

Sant Celoni 36.483 25.797 70,71 21.514 58,97 0,92

Granollers Oest - Canovelles 23.475 16.503 70,3 12.726 54,21 1,73

Moià 10.551 7.543 71,49 6.055 57,39 2,55

Dades de vacunació 
actualitzades en data 13 de setembre Primera dosi Segona dosi % No

vacunats
(rebuig)

La vacunació no remunta
La setmana passada, amb 8.473 dosis injectades, es va registrar la xifra més baixa des del mes de març

Granollers

Ferran Polo

Les dades de vacunes de 
la Covid-19 injectades al 
Vallès Oriental no remunten. 
Després del petit augment 
–centrat en les segones 
dosis– experimentat els pri-
mers dies de setembre, la set-
mana passada (entre els dies 
6 i 12 de setembre) el nom-
bre de vaccins administrats 
va tornar a caure. Segons les 
xifres publicades dijous pel 
Departament de Salut, van 
ser 8.473, 3.457 primeres 
dosis i 5.016, segones. És la 
xifra més baixa des de finals 
de març, quan les persones 
que es podien vacunar esta-
ven molt més acotades per 

les limitacions de l’edat. I 
queda molt lluny dels regis-
tres màxims, que van arribar 
a 41.060 vaccins administrats 
la setmana del 28 de juny al 4 
de juliol (vegeu evolució de 
la vacunació per setmanes en 
el gràfic del peu de pàgina). 
La xifra més alta de prime-
res dosis en una setmana va 
ser aquests mateixos dies 
(17.704) i el rècord de sego-
nes dosis setmanals va arri-
bar la setmana següent –del 
5 a l’11 de juliol– amb 25.409 
punxades en set dies. 

ELS MÉS VACUNATS

Per territoris, l’Àrea Bàsica 
de Salut (ABS) de la Roca és 
la que presenta millors xifres 
amb el 69,9% de la població 

Evolució de la vacunació al Vallès Oriental
(dosis administrades per setmanes de desembre de 
2020 a setembre de 2021)

Les ABS  
de la Roca  

i Martorelles 
lideren el 

rànquing vallesà
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llen, també, el percentatge 
de persones que explíci-
tament han rebutjat la 
vacuna per cada ABS. Els 
percentatges més alts es 
donen a les àrees de Parets 
(1,75%), Cardedeu (1,74%) 
i Granollers Oest-Canovelles 
(1,73%). Al Moianès, és del 
2,55%.

LA IMPORTÀNCIA  

DE VACUNAR-SE

Una recerca del Biocomsc 
presentada aquest dimecres 
al Departament de Salut 
va posar xifres a l’impacte 
que han tingut les vacunes 
durant la cinquena onada. 
Segons va explicar Clara 
Prats, investigadora d’aquest 
grup de la UPC, han per-
mès evitar entre 100.000 i 
150.000 casos, entre 31.000 i 
38.000 ingressos hospitalaris, 
entre 4.700 i 5.700 ingressos 
a unitats de cures intensives 
i entre 6.900 i 9.500 defun-

cions. “Aquestes xifres 
donen molt de sentit a 

tot l’esforç fet amb 
la campanya de 

vacunació”, va 
indicar la doc-

tora Carmen 
Cabezas, 

secretària de Salut Pública 
de la Generalitat.

VACUNACIÓ QUIRÚRGICA

Cabezas va reiterar que la 
idea del Departament de 
Salut és avançar cap a una 
vacunació més quirúrgica. 
“La idea és anar allà on hi ha 
més necessitat.” Això impli-
carà el tancament dels grans 
punts de vacunació massiva 
que hi ha al Vallès Oriental: 
el del Palau d’Esports de 
Granollers, el del centre cívic 
de Can Pantiquet, de Mollet, 
i el del Teatre Auditori de 
Llinars. Cabezas va apuntar 
l’opció d’anar fent un reple-
gament per territoris però no 
hi va posar data. “S’està estu-
diant i en un moment deter-
minat es desactivaran però 
ho hem d’anar concretant i ja 
ho anirem explicant”, va dir. 
Salut també perfila accions 
de difusió amb persones que 
poden ser referents –influen-
cers o esportistes– per acos-
tar la vacunació a col·lectius 
concrets.

PENDENTS  

DE LA SISENA ONADA

Prats també va fer previsions 
sobre l’impacte d’una possi-
ble sisena onada de casos que 
podria arribar entre finals 
de setembre i primers d’oc-
tubre, com va passar fa un 
any amb la segona. L’escenari 
“més probable” és que hi 
hagi “una estabilització” (ara 
els casos continuen baixant) 
o “un creixement” que seria 
més equiparable a la quar-
ta onada. “Depèn de molts 
factors i és difícil de predir”, 
va assegurar, perquè “can-
via molt la manera com ens 
relacionem durant l’estiu de 
com ho fem durant el curs i 
això té unes conseqüències”.  
Amb tot, “estem molt millor 
que l’any passat perquè hi 
ha més cobertura vacunal”, 
va recordar, tot i que cal 
tenir en compte el factor de 
la variant Delta –més trans-
missible–, que no hi era fa 
un any. “El gran problema de 
la cinquena onada va ser la 
transmissió que vam tenir”. 
En aquest sentit, va destacar 
el salt que representa arri-
bar-hi amb un percentatge 
elevat de persones vacuna-
des. “Passar del 60% al 80% 
de persones vacunades té 
uns efectes molt més grans 
que passar del 20 al 40%.”

del Vallès Oriental el 71,8% 
de tota la població té la pauta 
completa. Si només s’agafen 
els majors de 12 anys, la xifra 
puja fins al 80,7%.

PER GRUPS D’EDAT

A la comarca, per grups 
d’edat, la cobertura més bai-
xa és en el col·lectiu de joves 
de 12 a 15 anys amb un 52% 
del total amb pauta comple-
ta. En canvi, la vacunació 
entre els 16 i els 19 anys 
(71% amb pauta completa) 
ja és més alta que la que hi 
ha als vallesans entre 20 i 
29 anys (62,2%) i entre 30 i 
34 anys (63,2%). Els grups 
de més de 66 anys superen 
el 90% de les persones amb 
pauta completa.

REBUIG DE LA VACUNA

Les dades de la UPC recu-

Divendres, 17 de setembre de 2021 13L’IMPACTE DEL CORONAVIRUS

  I
N

ST
IT

U
IT

 C
A

TA
LÀ

 D
E 

LA
 S

LA
U

T

Més de 130 
vacunats a la sala 
Bernat Martorell 
de Sant Celoni

Sant Celoni 

L’acció puntual de vacu-
nació que l’Institut Català 
de la Salut va organitzar 
dilluns i dimecres a la sala 
Bernat Martorell, de Sant 
Celoni, ha permès vacunar 
un total de 137 persones 
que encara no ho estaven. 
La vacunació s’ha fet entre 
les 4 i les 7 de la tarda amb 
els equips que hi ha en fun-
cionament al Teatre Audi-
tori de Llinars que van deri-
var la seva activitat a Sant 
Celoni per acostar-la a la 
població d’aquest municipi. 
Dimarts, dijous i divendres 
s’ha continuat vacunant a 
Llinars. La setmana passa-
da, també es van fer campa-
nyes específiques al CAP de 
la Llagosta, coincidint amb 
la festa major del municipi, 
i Canovelles. 

Vacunació sense cita al 
CAP de la Cruïlla per als 
veïns de la Vall del Tenes

Lliçà d’Amunt

EL 9 NOU

El CAP de la Cruïlla, a Lliçà 
d’Amunt, farà vacunació 
sense cita prèvia a totes 
les persones que encara 
no s’hagin vacunat aquest 
divendres entre les 2 i les 
6 de la tarda. Està obert 
a qualsevol persona que 
resideixi als municipis de 
l’Àrea Bàsica de Salut de la 
Vall del Tenes, que inclou 
Bigues i Riells del Fai, 
Santa Eulàlia de Ronçana i 
Lliçà de Vall a més de Lliçà 
d’Amunt. En el cas dels 
menors, han d’anar acom-
panyats dels pares o tutors 
o d’algun altre adult si s’ha 
obtingut l’autorització que 

es pot aconseguir al web de 
Salut.

Segons les dades del Grup 
de Recerca amb Biologia 
Computacional i Sistemes 
Complexos (Biocomsc) de 
la Universitat Politècnica 
de Catalunya, el 66,57% de 
la població de l’ABS de la 
Vall del Tenes té les dues 
dosis dels vaccins contra la 
Covid-19. Són 25.126 perso-
nes de les 37.741 que tenen 
referenciat el metge de 
capçalera en aquest territo-
ri. La primera dosi frega el 
77% de la població.

Ajuntaments com el de 
Bigues i Riells han fet una 
crida a la població que enca-
ra no s’ha vacunat perquè 
aprofiti aquesta opció.
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Des del 06/09/2021 
al 12/09/2021

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 85 36,31 82,45 73 0,87 3.359 857 2,70 39,71 51,76 2.006 2.851 21 1

Baix Montseny 35 60,49 133,09 134 0,99 751 319 4,51 35,34 51,43 367 605 3 0

Baix Vallès 49 29,73 84,95 58 0,68 2.080 682 2,20 39,10 44,90 1.478 2.103 15 0

VALLÈS ORIENTAL  161 38,72 92,83 78 0,82 5.604 1.676 2,87 38,91 50,31 3.457 5.016 33 1

Des de 
l’01/03/2020  
al 15/09/2021

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 25.838 11.038,39 --- --- --- 303.910 89.875 7,17 39,56 51,78 175.962 149.341 - 571

Baix Montseny 5.795 10.016,25 --- --- --- 70.338 24.250 6,74 40,83 51,60 41.915 35.466 - 167

Baix Vallès 18.232 11.062,91 --- --- --- 203.283 77.299 7,18 40.41 51,42 125.822 106.573 - 503

VALLÈS ORIENTAL  45.819 11.019,16 --- --- --- 532.198 169.077 7,18 40,08 51,69 312.719 264.849 - 1.124

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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Setmana
anterior

Última
setmana

Darrers
tres dies

Del 30/8 al 5/9 Del 6 al 12/9 13, 14 i 15/9

Aiguafreda 0 0 0 0 0 -

L’Ametlla del Vallès 2 1 2 -1 11,8 18

Bigues i Riells del Fai 0 0 0 0 0 -

Caldes de Montbui 0 1 0 -1 0 -

Campins 0 0 0 0 0 -

Canovelles 8 13 4 +5 78,2 205

Cardedeu 7 12 6 +5 65,4 177

Cànoves i Samalús 0 1 0 +1 32,1 -

Figaró-Montmany 0 0 1 0 0 -

Fogars de Montclús 0 0 0 -1 0 -

Les Franqueses del Vallès 14 8 0 -6 39,8 63

La Garriga 10 4 3 -6 24,2 34

Granollers 39 26 4 -13 42,4 71

Gualba 1 0 0 -1 0 0

La Llagosta 14 1 0 -13 7,4 8

La Roca del Vallès 1 1 1 0 9,4 19

Llinars del Vallès 3 10 2 +8 100,6 436

Lliçà d’Amunt 7 3 0 -4 19,7 28

Lliçà de Vall 5 0 0 -5 0 0

Martorelles 0 6 1 +6 125 -

Mollet del Vallès 46 25 11 -21 48,7 75

Montmeló 5 1 1 -4 11,4 14

Montornès del Vallès 4 6 1 +2 36,6 92

Montseny 0 1 1 +1 292,4 -

Parets del Vallès 6 5 2 -1 26,2 48

Sant Antoni de Vilamajor 4 4 1 0 65,2 130

Sant Celoni 16 6 9 -10 33,5 46

Sant Esteve de Palautordera 5 1 2 -4 35,5 43

Sant Feliu de Codines 0 0 0 0 0 -

Sant Fost de Campsentelles 9 3 5 -6 34,3 46

Sant Pere de Vilamajor 3 2 0 -1 44,7 75

Santa Eulàlia de Ronçana 2 7 0 +5 96 432

Santa Maria de Martorelles 0 0 0 0 0 -

Santa Maria de Palautordera 9 9 1 0 95,5 191

Tagamanent 1 0 0 -1 0 0

Vallgorguina 0 0 0 0 0 -

Vallromanes 1 2 0 +1 77,5 233

Vilalba Sasserra 1 2 0 +1 279,3 838

Vilanova del Vallès 2 0 2 -2 0 0

VALLÈS ORIENTAL 225 161 60 -64 38,72 78

Positius per proves 
PCR per municipis

Diferència 
darrera 

setmana

Casos per 
cada 100.000 

habitants
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Risc  
de rebrotSense defuncions per 

Covid als hospitals 
per primer cop  
en més de dos mesos
Per sisena setmana consecutiva,  
hi ha un descens dels ingressats per Covid

Granollers

EL 9 NOU

Per primera setmana des de 
final de juny, fa més de dos 
mesos, el conjunt dels tres 
hospitals del Vallès Oriental 
no han registrat cap defun-
ció entre els pacients amb 
la Covid-19 que hi tenien 
ingressats. En aquesta cin-
quena onada, van arribar a 
notificar 12 defuncions en 
una sola setmana. L’Hospital 
de Sant Celoni encadena 
la setena setmana sense 
decessos, mentre que al de 
Mollet ja en són dues. I és 
la primera a l’Hospital de 
Granollers després de 10 de 
seguides sumant-ne, fins a 10 
en una sola setmana d’agost. 
Les dades de Salut d’aquest 
dijous mostren una caigu-
da de les defuncions per la 
Covid-19 a la comarca. Entre 
els dies 6 i 12, n’hi va haver 
només una, tres menys que la 
setmana anterior. En aquesta 
cinquena onada, s’havien 
arribat a notificar 18 morts 
setmanals durant els primers 
dies d’agost.

Des de l’esclat de la pan-
dèmia el març de 2020, hi 
ha hagut 309 defuncions de 
pacients amb Covid a l’Hos-
pital de Granollers, 208 al de 
Mollet i 79 al de Sant Celoni. 
Salut notifica 1.124 decessos 
per la Covid al conjunt del 
Vallès Oriental.

Més enllà de la reducció 

19. Amb les xifres de dime-
cres, els tres centres sumaven 
22 persones ingressades, 11 
menys que la setmana passa-
da. És la xifra més baixa des 
de la darrera setmana de juny, 
quan s’atenia un total de 15 
malalts de Covid. Per centres, 

hi havia 13 persones ingressa-
des a l’Hospital de Granollers 
(-9), set a l’Hospital de Mollet 
(-2) i dues a l’Hospital de 
Sant Celoni, les mateixes que 
la setmana anterior. L’ocu-
pació de les UCI també es 
redueix: dimecres hi havia sis 

pacients a cures intensives 
a l’Hospital de Granollers i 
ja no en quedava cap al de 
Mollet.

En la darrera setmana, els 
hospitals han sumat 19 noves 
altes: 11 a Granollers, 6 a 
Mollet i 2 a Sant Celoni.

de les defuncions, els altres 
indicadors relacionats amb 
la incidència de la pandèmia 
també milloren. Els positius 
confirmats i el risc de rebrot 
s’equiparen als que hi havia a 
principis de juny, quan enca-
ra no havia començat la cin-
quena onada. Entre dilluns i 
diumenge de la setmana pas-
sada, es van diagnosticar 161 
casos positius, 64 menys que 
la setmana anterior. Això fa 
baixar la incidència a set dies, 
que se situa en 38,7 casos per 
cada 100.000 habitants. La 
incidència a 14 dies ja està 
per sota dels 100 casos (92,8 
per cada 100.000 habitants).

El risc de rebrot se situa en 
78 punts amb un risc mode-
rat. Baixa 25 punts respecte 
a la setmana anterior, quan 
encara estava en nivell alts. 
El percentatge de proves 
PCR o tests d’antígens amb 
un resultat positiu continua 
davallant i ja està al 2,87%, 
clarament per sota del límit 
del 5% que estableix l’Orga-
nització Mundial de la Salut 
(OMS) per considerar que la 
pandèmia està sota control. 
Puja unes dècimes la taxa de 
reproducció (de 0,78 a 0,82) 
però encara se situa per sota 
de l’1. Per tant, la incidència 
del virus encara va a la baixa.

Per la seva banda, els tres 
hospitals del Vallès Oriental 
han registrat el sisè descens 
consecutiu setmanal de paci-
ents ingressats amb la Covid-
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Montornès detecta la revenda 
d’entrades gratuïtes dels 
espectacles de festa major
Els Mossos no han rebut cap denúncia d’afectats

Montornès del Vallès

EL 9 NOU

L’Ajuntament de Montornès 
ha alertat de la revenda 
d’entrades gratuïtes per als 
espectacles i activitats de 
la festa major del municipi. 
Són actes d’accés lliure però 
on cal una entrada perquè 
es fan en espais o recintes 
perimetrats i amb control 
d’accés per les mesures per 
evitar contagis de la Covid-
19. El consistori demana que, 
si algun veí detecta que li 
ofereixen entrades a canvi 
de diners, denunciï els fets. 
Segons han explicat fonts 
dels Mossos a EL 9 NOU, no 
havien rebut cap denúncia de 

cap persona afectada.
La festa major de 

Montornès va iniciar els pri-
mers actes el cap de setmana 
passat però el gruix es fa 
ara. Entre els espectacles on 
s’ha detectat que es revenien 
entrades, hi ha el Foc a plaça 
que organitza el Ball de Dia-
bles i Drac de Montornès, ha 
explicat la mateixa colla en 
un comunicat a Instagram. 
“Us demanem, si us plau, que 
no compreu cap mena d’en-
trada. Ningú s’ha de lucrar 
amb la feina dels altres”, 
escriuen.

“Des del consistori es rei-
tera la gratuïtat dels actes 
programats per la festa 
major d’enguany”, diuen en 

un comunicat. L’Ajuntament 
ha reforçar la informació a 
través dels canals municipals 
per alertar de la picaresca.

A la vegada, l’Ajuntament 
demana a les persones que 
havien fet reserves i que ara 
vegin que no hi poden anar 
que ho comuniquin a través 
del mateix correu on les van 
rebre o al correu teatre@
montornes.cat. Les entrades 
alliberades es tornaran a 
posar a disposició de la ciu-
tadania de manera gratuïta. 
“Tothom tindrà l’oportunitat 
de gaudir del programa de la 
festa major i de donar suport 
a les entitats i associacions 
que col·laboren en l’organit-
zació”, afirmen.

ERC denuncia 
possibles 
irregularitats en una 
contractació a Parets

Parets del Vallès

El Grup Municipal d’Ara 
Parets-ERC ha denunciat 
“una possible fragmentació 
de contractes” en l’adjudica-
ció dels treballs de redacció 
de l’avantprojecte per fer 
visitable l’obra de popart de 
l’antiga empresa Tipel i el 
contracte d’adjudicació de la 
construcció d’una maqueta 
sòlida per facilitar la con-
templació de les pintures. Els 
republicans denuncia que els 
dos contractes s’han fet per 
separat per evitar haver de 
fer un concurs públic i que 
només s’ha demanat un pres-
supost a una única empresa. 
En un comunicat, l’actual 
equip de govern (PSC i 
Sumem Parets) nega les acu-
sacions: “S’ha fet complint 
totes les prescripcions legals” 
i “no hi ha cap fragmentació 
de contractes”. A més, expli-
quen que s’han assignat a 
professionals diferents.

Òscar Camps, 
d’Open Arms, 
a l’aniversari 
d’Amics d’El Xiprer

Granollers

Un diàleg entre Òscar 
Camps, fundador de Proac-
tiva Open Arms, i Ousman 
Umar, fundador de Nasco 
Feeding Minds, serà l’eix 
central de la celebració de 
l’11è aniversari d’Amics d’El 
Xiprer, que es farà el 7 d’oc-
tubre al Teatre Auditori de 
Granollers. L’acte estarà con-
duït pel periodista Eloi Vila i 
comptarà amb la participació 
del Cor Jove dels Amics de 
la Unió, la ballarina Pilar 
Cecilia, i els artistes Vicenç 
Viaplana Ventura i Helena 
Pielias, que han creat un 
projecte visual per a l’esde-
veniment. L’aforament està 
limitat a 450 persones per les 
restriccions de la Covid. Està 
obert als prop de 900 socis 
d’Amics d’El Xiprer, que han 
de reservar prèviament l’en-
trada. La idea era celebrar els 
10 anys però no es va poder 
fer per la pandèmia.

Les Franqueses demana a BBVA  
la continuïtat de l’oficina a Bellavista
Les Franqueses del Vallès L’Ajuntament de les Fran-
queses s’ha reunit aquesta setmana amb representants de 
BBVA per demanar la continuïtat del servei de l’entitat 
bancària a Bellavista. Totes dues parts s’han compromès 
a estudiar possibles solucions per evitar el tancament de 
l’oficina de BBVA al barri. Paral·lelament, veïns de Bellavis-
ta van dur a terme aquest dimecres a la plaça Espanya una 
recollida de firmes per exigir la continuïtat de l’oficina.

L’empresa impulsa una nova edició del programa +Oportunitats

Dimas formarà a Granollers una 
vintena de joves en risc d’exclusió
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Representants de Dimas, CaixaBank i l’Ajuntament, dijous al Centre Vallès

Granollers

EL 9 NOU

L’empresa d’inserció labo-
ral Dimas ha impulsat amb 
el suport de la Fundació 
La Caixa i l’Ajuntament de 
Granollers la novena edició 
del programa +Oportunitats. 
Una iniciativa que preveu 
la formació en diversos ofi-
cis de 18 joves d’entre 16 i 
21 anys que no han pogut 
accedir als estudis postobli-
gatoris i es troben fora del 
sistema educatiu. El curs es 
va presentar aquest dijous al 
Centre Vallès de Granollers.

Aquest marc de col-
laboració a tres bandes 
suposa una inversió de 
25.000 euros per fer possible 
aquesta formació que Dimas 
desenvolupa al mateix Cen-
tre Vallès amb el suport i la 
coordinació del consistori. Ja 
fa més 20 anys que l’empresa 
treballa en l’acompanyament 
de persones i col·lectius en 
risc d’exclusió i en el foment 
de processos d’inserció soci-
al.

Entre els oficis que apren-
dran els participants s’hi 
troben els de tècnic de so, 
estampació, radiodifusió, 
màrqueting, elaboració 
de productes artesanals i 
atenció al públic. La forma-
ció començarà a l’octubre 
i durarà 750 hores. El curs 
s’emmarca en el projecte 

municipal Sumant Oportuni-
tats, que pretén oferir sego-
nes oportunitats educatives a 
joves sense qualificació.

“+Oportunitats és un curs 
petit però imprescindible. 
Des de Dimas entenem la 
formació com un trampolí. 
Per aquest motiu agafem 
joves que no tenen expectati-
ves i, en qüestió d’un any, els 
tornem a enganxar al procés 
educatiu”, va destacar el 
gerent de l’empresa, Esteve 
Pineda, durant l’acte de pre-
sentació.

L’alcalde de Granollers, 
Josep Mayoral, va afirmar 
que “projectes com aquest 
serveixen per obrir portes” i 
va alertar que “quan algú es 

queda enrere, vol dir que no 
estem fent bé la nostra fei-
na”. Mayoral va apostar per 
un model de ciutat “que tin-
gui cura de la gent, que faci 
de la proximitat el seu factor 
clau i que treballi en xarxa, 
tal com es fa en aquest curs”.

En aquest sentit, el direc-
tor de l’àrea de negoci 
Vallès-Granollers de Cai-
xaBank, Lluís Lázaro, va 
afegir: “La feina que fem des 
de l’obra social reverteix en 
la societat de forma descen-
tralitzada, i arriba a diversos 
municipis i projectes com 
aquest curs de l’empresa 
Dimas, amb el qual esperem 
poder continuar col·laborant 
en el futur.”
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Desplegament de Bombers i Policia Local a la cruïlla dels carrers Torras i Bages i Espanya, on van passar els fets
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La intervenció dels Bombers per rescatar l’home, que no podia sortir de l’interior de la cabina del vehicle

Rescaten a l’Ametlla el xofer d’un 
camió bolcat en descarregar àrids
L’Ametlla del Vallès

EL 9 NOU

Els Bombers van rescatar 
dilluns al migdia el conduc-
tor d’un camió banyera que 
transportava àrids i que va 
bolcar quan estava descar-
regant la càrrega en un camí 
rural a la zona de Can Mar-
quès, al sud de l’Ametlla. Els 
fets van passar cap a 1/4 de 
12 del migdia. El camió va 

quedar bolcat pel costat del 
conductor. 

El xofer, que va patir lesi-
ons de caràcter menys greu, 
no podia sortir de l’interior 
de la cabina. En un primer  
moment, els Bombers van 
tallar el vidre per mirar de 
rescatar l’home, que es quei-
xava de mal a la zona del 
maluc. Finalment, però, van 
haver de tallar la planxa del 
sostre per poder-lo retirar 

amb seguretat. Després de 
rebre una primera atenció 
pels efectius del Sistema 
d’Emergències Mèdiques 
(SEM), l’home, de 60 anys, 
va ser traslladat a l’Hospital 
General de Granollers amb 
ambulància. Al lloc, també 
hi va actuar una patrulla de 
la Policia Local de l’Ametlla, 
que s’ha fet càrrec de l’ates-
tat, que haurà de determinar 
les causes de l’accident. 

Presó per a un veí de  
la Llagosta acusat de robar  
un patinet a punta de navalla

La Llagosta

EL 9 NOU

Presó per a un veí de la Lla-
gosta de 30 anys detingut 
per la seva presumpta relació 
amb un robatori d’un paquet 
que contenia un paquet a un 
repartidor de paqueteria. Els 
fets van passar dimecres de 
la setmana passada a Figue-
res, segons van informar els 
Mossos dilluns. Està acusat 
d’un robatori amb violència.

El repartidor havia esta-
cionat la furgoneta quan se 
li va acostar un home amb 
un gos de raça perillosa. En 
baixar, l’arrestat el va ame-
naçar amb una navalla i li va 
demanar diners. Llavors, va 
obrir la porta de la furgoneta 
i va agafar un paquet gran on 
hi havia el patinet. En tenir 
coneixement dels fets, els 
Mossos van obrir una inves-
tigació que va permetre dete-
nir l’home l’endemà mateix.

Ensurt per l’explosió d’uns esprais 
en un garatge a Granollers
Els veïns dels pisos i dels locals de l’edifici, situat al carrer Torras i Bages, van ser desallotjats

Granollers

EL 9 NOU

Ensurt aquest dimecres al 
migdia en un edifici situat a 
la cruïlla dels carrers Torras i 
Bages i Espanya, al centre de 
Granollers. Va estar provocat 
per la deflagració de diversos 
esprais de pintura buits que 
hi havia en una paperera del 
garatge, situat al soterrani de 
l’immoble. Segons van con-
firmar fonts dels Bombers, 
un incendi previ a la papere-
ra va provocar l’explosió, que 
va generar força fum que es 
va escampar per tot el garat-
ge i va afectar també l’escala 
del bloc de dues plantes i on 
hi ha tres habitatges. També 
va provocar danys a la per-
siana metàl·lica del garatge, 
que dona al carrer Espanya. 
Va quedar torçada per la part 
de baix. Una única persona 
va ser atesa per una inhalació 
lleu del fum. Va ser traslla-
dat a l’Hospital General de 

Granollers amb una ambu-
lància del Sistema d’Emer-
gències Mèdiques (SEM).

Els fets van passar cap a 3/4 
d’1 del migdia. Segons van 
explicar a EL 9 NOU alguns 

dels veïns, van sentir un 
soroll fort que inicialment 
van pensar que estava provo-

cat per un accident de trànsit 
al carrer. Llavors, però, van 
detectar el fum. En arribar 
al lloc, la Policia Local i els 
Bombers van fer desallotjar 
els veïns dels pisos i dels dos 
locals comercials situats als 
baixos. Els Bombers, que van 
desplaçar sis dotacions al 
lloc, van tancar la connexió 
de gas per seguretat men-
tre miraven de determinar 
l’origen de l’explosió, que es 
va vincular a un foc en una 
paperera del garatge on hi 
havia diversos esprais buits. 
La deflagració no va provocar 
danys estructurals a l’edifici, 
però sí que va danyar uns 
dos metres quadrats del guix 
del sostre. Els Bombers van 
treballar per ventilar el fum 
del garatge amb ventiladors. 
També de l’escala de l’edifici.

La Policia Local va tallar el 
carrer Torras i Bages a partir 
de la cruïlla amb el carrer 
Ponent, cap on es desviava el 
trànsit. També es va limitar 
el pas de persones a la zona 
propera de l’edifici afectat 
–situat al costat mateix del 
Teatre Auditori– mentre es 
treballava per aclarir l’origen 
de la deflagració. La mobili-
tat a la zona es va normalit-
zar cap a 2/4 de 3 de la tarda 
quan ja es van retirar tots els 
efectius del SEM, dels Bom-
bers i de la Policia Local.
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un dels col·lectius més ame-
naçats per virus de la Covid-
19. Bombolles familiars, 
moltes vinculades amb Amics 
d’El Xiprer, van encarregar-
se per torns de la gestió del 
magatzem d’aliments durant 
les setmanes més dures de la 
pandèmia. “El magatzem va 
estar funcionant al màxim en 
un moment en què tot estava 
tancat.” També es va fer molta 
feina de portes endins. “Ens 
ha servit per estructurar-nos 
millor, crear comissions de 
treball... Hem mantingut la 
flama i ens hem arremangat 
a base de bé”, exposa el candi-
dat a Vallesà de l’Any 2020.

La relació de Pep Nogue-
ras amb Amics d’El Xiprer 
comença poc després de la 
creació de l’associació, quan 
algunes de les persones que 
van crear-la van demanar-li 
un cop de mà per posar en 
marxa la primera web. “A 
partir d’aquí, m’hi vaig anar 
implicant”, relata. De fet, poc 
després ja es va incorporar a 
la junta fins a assumir-ne la 
presidència, que es renova 
cada dos anys, el març de 
2018. Nogueras destaca l’ex-
periència d’aquests anys a 
la presidència d’Amics d’El 
Xiprer: “He après coses que 
no s’ensenyen a cap universi-
tat: compartir amb les perso-
nes amb amor i respecte. Per 
això, El Xiprer enganxa tant.” 
I assegura que queda molta 
feina per fer. Posa l’exemple 
de la formació a persones 
sense papers. “Volem donar-
los la canya i no el peix.”

Pep Nogueras

Data de naixement

26 de març de 1961

Estudis

Diplomat en treball social

Ocupació

Professor de tecnologia 
i cicles formatius 
a l’institut Vall del Tenes

“El magatzem 
d’El Xiprer 
va estar 
funcionant  
al màxim en un 
moment en què 
tot estava tancat 
per la Covid”
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Pep Nogueras va deixar la presidència d’Amics d’El Xiprer aquest mes de juny després de tres anys al càrrec

Enganxat a El Xiprer
Amics d’El Xiprer es va implicar en l’ajuda durant la pandèmia

07 - Pep Nogueras
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Granollers

F.P.

Pep Nogueras havia de dei-
xar la presidència d’Amics 
d’El Xiprer la primavera 
de l’any passat després de 
dos anys. Però l’esclat de la 
pandèmia de la Covid-19 va 
impedir que es fes l’assem-
blea de socis on s’havia de 
formalitzar el relleu. Final-
ment, va deixar el càrrec 
en la trobada que es va fer 
aquest mes de juny i va ser 
substituït per Marta Mallol, 
la primera dona que ocupa 
la presidència d’aquesta 
entitat que l’any 2020 també 

havia de celebrar els 10 anys 
de camí. Com l’assemblea, 
la celebració s’acabarà fent 
aquest 2021. Serà amb un 
acte previst pel proper 7 d’oc-
tubre al Teatre Auditori.

Nogueras va estar al cap-
davant d’Amics d’El Xiprer 
–una entitat creada l’any 
2010 per garantir els recur-
sos econòmics que permetin 
les accions socials d’El Xiprer 
a partir d’aportacions de 10 o 
més euros mensuals que fan 
els socis– en un any que ell 
mateix defineix com a “molt 
estrany” on pot semblar que, 
de portes enfora, “no s’ha 
fet gran cosa”. Però tot i la 

pandèmia i els condicionants 
que va generar, El Xiprer no 
va deixar d’ajudar les perso-
nes que més ho necessitaven: 
es van continuar repartint 
lots d’aliments, també per 
a les persones usuàries del 
menjador, que es va haver de 
tancar. “El Xiprer ha fet una 
feina molt important durant 
la pandèmia en un moment 
en què les persones necessi-
taven més suport que mai. I 
des d’Amics d’El Xiprer, hem 
ajudat tant com hem pogut.”

Ho van fer renovant el 
voluntariat perquè, majori-
tàriament, està format per 
persones jubilades i que eren 
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Els contagis de Covid-19 al 
Vallès Oriental han millorat 
força, a pesar de la gent que 
no es vacuna. L’índex de 
creixement potencial de la 
malaltia es troba al Vallès 
Oriental a 78 [és alta a partir 
de 100]; a 81, a Granollers, i 
a 87, a Mollet. La velocitat 
de reproducció de la malaltia 
[tot el que sigui per sobre d’1 
és greu], al Vallès Oriental és 
de 0,82, a Granollers, de 0,77, 
i a Mollet, de 0,64. Es tracta 
de xifres i dades tot i la gent 
que no es vacuna. Igual que 
és a pesar d’ells que un nou 
curs escolar hagi arrencat 
i els maldecaps pel contagi 
d’algun alumne als centres 

vallesans hagin estat més 
aviat anecdòtics fins ara. 

La cinquena onada de la 
pandèmia al Vallès Oriental 
va caient. Va caient, però 
molt lentament. Massa len-
tament. Hi ha raons científi-
ques, com ara que la variant 
Delta del coronavirus és molt 
més contagiosa i costa tallar-
li les ales. Hi ha raons d’ig-
norància, com ara que gent 
asimptomàtica va escampant 

la Covid sense saber-ho. I 
hi ha raons d’un cert rela-
xament insolidari, perquè 
els casos de malalts a prop 
són menys greus i el pitjor 
de tots, la mort, cada vegada 
és menys provable. Però tot 
això no treu la sensació de 
derrota i desconfiança dels 
sanitaris a hospitals i centres 
d’atenció primària en alguns 
elements del gènere humà 
quan troben que la immensa 

majoria de positius per Covid 
que diagnostiquen ara són 
persones sense vacuna. 

Per militància negacionis-
ta, per mandra injustificable 
o per frivolitat, hi ha qui es 
pensa que la pandèmia no 
el tocarà o que ho farà de 
resquitllada. I s’equivoquen, 
òbviament. I costa trobar la 
solució perquè els vallesans 
entre 20 i 29 anys i entre 
30 i 34 anys sense vacuna 

s’acostin a un centre perquè 
els la injectin. Són, respecti-
vament, el 37,8% i el 36,8% 
d’aquests col·lectius de joves, 
percentatges massa alts, per-
centatges massa perillosos 
per a la resta dels vallesans.

Com diu Magda Campins, 
epidemiòloga de l’Hospital 
Vall d’Hebron, “cada dia que 
passa sense vacunar, cada 
vacuna que es demora, alen-
teix la sortida de la pandèmia 
i permet que el virus conti-
nuï causant morts”. Qualse-
vol amb un mínim de sentit 
comú hauria de veure que, 
sense vacuna, continua con-
demnant tothom a la ditxosa 
nova normalitat postconfina-
ment, que ja fa massa mesos 
que dura.

Els qui no es vacunen i la 
seva condemna a tothom

Si la pregunta fos: “És previsible una acció política 
intensa i amb visió estratègica per reduir el que es 
paga a la factura de la llum”, la resposta seria que 
no hi ha eleccions a la vista.

Per simplificar el debat i no condicionar-lo amb 
elements externs, aïllarem el drama de la vulne-
rabilitat econòmica dels consumidors. Als països 
avançats i democràtics, quan la seva gent passa per 
moments de dificultats econòmiques o del tipus 
que sigui, fan servir els Pressupostos Generals per 
donar-los cobertura. Posar adjectius a la pobresa –i 
parlar de pobresa energètica– forma part de l’estra-
tègia per no fer front al problema de fons, que és la 
pobresa pura i dura i que el síndic de greuges ja va 
posar sobre la taula l’any 2014 al seu informe sobre 
el dret als subministraments bàsics, on remarca 
les distorsions que causa el fet de barrejar política 
social i política energètica.

Per tant, per poder analitzar el preu de l’electri-
citat, no inclourem la perspectiva de la vulnerabi-
litat econòmica. Ens centrarem, doncs, en aquelles 
famílies i empreses que encara poden pagar les fac-
tures.

L’electricitat ha de ser molt barata a Espanya, 
ja que segons l’informe de la Comissió Nacional 
dels Mercats i la Competència (CNMC) del tercer 
trimestre del 2020, només el 3,1% dels consumi-
dors van canviar de comercialitzadora elèctrica. El 
mateix any, un 12% d’usuaris van canviar d’opera-
dor de telefonia mòbil. Al Regne Unit fa anys que, 
pel que fa els proveïdors d’electricitat, el rati de 
canvi és superior al 20% i molt sovint per sobre del 
25%. Els consumidors del Regne Unit són molt sen-
sibles als canvis de preu i a les ofertes, no només 
de preu sinó també de serveis de les comercialit-
zadores, que han de ser altament competitives. A 
Espanya, la llum deu de ser molt barata, ja que no 
motiva que es busquin ofertes alternatives de for-
ma majoritària. Al Regne Unit, una comercialit-
zadora que badi pot perdre tots els seus clients en 
quatre anys. A Espanya, una comercialitzadora que 
no aporti res trigarà més de 30 anys a perdre tots 
els clients. Canviar de comercialitzadora de la llum 
és tan o més fàcil i ràpid que canviar d’operador de 
mòbil.

L’electricitat ha de ser molt barata, ja que a 
Catalunya no es veuen plaques solars ni a les teu-

lades de les llars ni als polígons industrials. Posar 
plaques és comprar electricitat molt barata a 30 
anys vista, sense impostos, i a preu fix. Ha de ser 
molt barat un bé o servei que no motiva a reaccio-
nar de forma majoritària quan duplica o triplica el 
seu preu, tot i que les tecnologies són molt madures 
i econòmiques, i que hi ha un bon nombre d’ajun-
taments que fan bonificacions força importants. 
Només cal trucar a dos o tres empreses de les que 
s’anuncien als mitjans de comunicació i demanar un 
pressupost. Si algú en té dubtes en l’aspecte finan-
cer i li preocupen els terminis de recuperació de la 

seva inversió, han de saber que és molt més ràpid 
que no pas el de la televisió de moltes polsades que 
van comprar sense pensar-s’ho gaire o del cotxe que 
ja han ensenyat a totes les amistats i saludats.

Ens hem de felicitar i reconèixer els pioners que 
ho estan fent, ja que és gent que ha abandonat les 
mètriques del segle passat i han adoptat indicadors 
per valorar les inversions amb visió de rendibilitat 
de la sostenibilitat, que és positiva per a qui ho fa i 
també per al seu entorn.

¿Pot ser que la majoria de la població esperi una 
acció política que ho solucioni sense haver d’in-
tervenir personalment? Ja hem vist una rebaixa de 
l’IVA –és a dir, reduint els ingressos de l’Estat–, 
que s’hauran de traduir en menys despesa o en 
nous impostos. Un mer canvi de cromos que afec-
tarà negativament els mateixos que ha beneficiat. 
Sabem que quan la càrrega impositiva baixa, hi ha 
tendència que el diferencial es converteixi en mar-
ge comercial de les empreses, i encara més si hi ha 
un oligopoli.

MONOPOLIS I OLIGOPOLIS

Un mercat, per ser lliure, ha de ser transparent i 
comptar amb molts participants. A l’extrem con-
trari hi ha el monopoli. I si hi ha pocs participants 
que acaparen una bona part del mercat, tenim un 
oligopoli. Les decisions d’un monopoli es prenen a 
dins d’un despatx tancat. Les d’un oligopoli, fent el 
mateix que fa el veí perquè tots aspiren al màxim 
benefici, i ningú no vol trepitjar la sotana de l’altre.

Al sector de l’energia no tenim un oligopoli. En 
tenim tres, formats per les mateixes empreses, que 
sumen posicions dominants tant al sector de la 
generació, com al de la distribució i també al de la 
comercialització.

Afortunadament, hi ha ajuntaments que estan 
fomentant la creació de comunitats energètiques, 
en benefici del mateix Ajuntament, que rebaixant 
la factura elèctrica disposarà de més recursos eco-
nòmics, i en benefici de la ciutadania, que aprofita-
rà el preu de l’energia generada en teulades públi-
ques, participant d’una acció comunitària. Encara 
millor és el cas de qui té plaques a la seva teulada 
i també participa d’aquests esquemes d’energia 
comunitària.

I, per acabar, desprès d’haver parlat només del 
preu, no ens hem de permetre passar de puntetes 
per sobre d’allò que veritablement compta, que és 
la reducció de les emissions de CO2 per mitigar al 
més ràpidament possible els efectes del canvi cli-
màtic provocat per l’escalfament global. Aquest és 
l’objectiu que justifica tot allò que fem, malgrat que 
l’electricitat sigui extremadament barata.
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La llum és massa barata
Santi Martínez Farrero

Director general de KM0 Energy
santi.martinez@km0.energy

L’electricitat ha de ser 
molt barata a Espanya, ja 
que només el 3,1% dels 

consumidors van canviar 
de comercialitzadora el 2020
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Dimecres al matí. Cafè al bar-cafete-
ria Tu Burguer de la Garriga amb Taís 
Costa i Ruera (Granollers, 1973). Com 
ja és habitual en ella, ve de fer un enre-
gistrament i es presenta a la cita amb el 
violoncel penjat a l’esquena, instrument 
que toca des de joveneta i que ensenya  
a les escoles municipals de música Josep 
Aymerich, de la Garriga, i de Premià de 
Dalt des de fa uns quants anys.

Enamorada de la feina i digna hereva 
musical de la saga Ruera, acaba de donar 
a llum Divertiments per a petits grans 
violoncel·listes, una proposta didàctica i 
pedagògica amb il·lustracions de la ter-
rassenca Anna Clariana. El llibre, publi-
cat per la prestigiosa editorial de música 
barcelonina Boileau –la mateixa que ha 
editat la majoria de les obres del seu avi 
Josep Maria Ruera i Pinart– va adreçat 
sobretot als infants que es vulguin inici-
ar en l’aprenentatge del violoncel.

Feia temps que tenia ganes de compar-
tir amb els més petits el material que fa 
servir a les seves classes: “Vist el resul-
tat i la predisposició de l’editorial, estem 
pensant ja en un segon llibre per als qui 
ja s’han iniciat en la pràctica d’aquest 
instrument”, diu Taís. Convertit en eina 
escolar, els menuts hi trobaran 24 diver-
timents breus de cançons, duets, enig-
mes i experiments diversos. Al costat de 
creacions pròpies, els divertiments tam-
bé pouen del cançoner popular: Sol, solet; 
Pim! Pam! Repicam!; L’arc de Sant Martí; 
Cinc pometes... i el conte La caixa màgica.

Taís Costa va rebre les primeres lliçons 
de Montserrat Cot i després es va inici-
ar al Conservatori Municipal de Música 
Josep Maria Ruera de Granollers. A con-
tinuació va seguir els estudis superiors 
de violoncel amb Sergi Boadella i Marçal

Cervera, i 
va ampliar 
la seva formació en violoncel barroc 
amb David Waterman i Manuel Ruiz. 
Com a instrumentista de cambra va for-
mar part de l’Endellion String Quartet 
de Londres. Interessada des de sempre 
en la pedagogia dels instruments de cor-
da, va continuar la seva formació amb 
pedagogs com Phyllis Young, Sheila 
Nelson, Gerard Manthel i Mimi Zweig. 
I més endavant es va formar i especia-
litzar en el finlandès mètode Colours-
trings. Igualment compta amb el màster 
de Pedagogia de l’ESMUC. 

La seva activitat com a concertista 
l’ha desenvolupada a diferents grups 
de música de cambra i és membre de 
l’Orquestra de Cambra de Granollers 
(OCGr) des de la seva fundació. No 
és cap secret que l’OCGr va néixer del 
desig municipal de crear una formació 
estable, amb personalitat i qualitat. Nas-
cuda la temporada 1992/1993 de la mà 
de l’Escola de Música –que aleshores 
encapçalava el músic Carles Riera– l’OC-
Gr és l’orquestra resident del Teatre 
Auditori de Granollers (TAG). Dirigida 
pel músic Corrado Bolsi des del 2012, 

ofereix un gran repertori i està forma-
da per una vintena de músics. Quan 

l’ocasió s’ho mereix, hi participen 
també més instrumentistes con-

vidats. L’OCGr aspira a una vin-
culació estreta amb els projec-
tes musicals de la ciutat i del 
seu entorn, tot ajudant a cre-
ar-ne de nous, com el d’apro-
par la música orquestral als 
infants, al públic familiar, als 
joves futurs músics, als usua-
ris de centres de discapacitat 

mental…
A més de programar una 

temporada estable de concerts 
al TAG i de voltar per sales de 

concerts d’arreu de Catalunya i de 
l’Estat, l’OCGr no para de treballar per 

dur a terme projectes educatius i soci-
als, en paral·lel a la seva tasca musical, 
tant de ciutat com de país. L’OCGr ha 
ofert concerts mítics. Com a ferma ava-
ladora i impulsora de l’herència musi-
cal del seu avi Josep Maria Ruera, Taís 
encara recorda orgullosa el dia que van 
tocar l’obra simfònica Empúries. Durant 
aquests anys l’OCGr ha treballat dife-
rents repertoris: Antoni Ros Marbà, 
Christophe Coin, Ernest Martínez Izqui-
erdo, Edmon Colomer, Andrew Watkin-
son, Salvador Brotons, Barry Sargent, 
Manel Valdivieso, Corrado Bolsi, Farran 
James, Albert Guinovart, Jordi Masó, 
Santiago Juan, Mayte Martín, Lluís Vila 
Casañas, Alvaro Albiach, Sergio Ala-
pont, Claudi Arimany…

Casada amb el músic Enric Riera i 
Salinas, violinista i director de l’Escola 
de Música de Terrassa, el matrimoni té 
tres filles: Bruna, de 15 anys; Sira, de 
10, i Magalí, de 6. Des de fa uns anys 
tenen el costum de felicitar Nadal a la 
família i amics amb... una nadala musi-
cal. I és que la Bruna toca el contrabaix; 
la Sira, el violoncel i la Magalí, el violí. 
“La música sempre hi és, al menjador de 
casa”, diu amb un somriure la Taís. 

Paco Monja 

Periodista 
pacomonja@gmail.com

Taís CosTa i RueRa, auToRa d’un llibRe d’iniCiaCió al violonCel

VET AQUÍ! PIULADES

BERNAT ESCUDERO

“Notícia que ens hauria d’es-
pantar a tothom: ‘El Vallès 
Oriental suma cinc morts per 
accident laboral fins al juny’, 
a EL 9 NOU. Deroguem les 
reformes laborals, degraden 
drets laborals, generen des-
igualtats i precaritzen les 
condicions de treball.”

@bernatescudero

JORDI NADAL CANTÓ

“Ara mateix, a la BP de 
Cardedeu, un gilipolles apar-
cat en plaça de minusvàlids. 
Li dic: ‘Et recordo que el pàr-
quing blau està reservat per 
a minusvàlids.’ M’ha mirat 
amb una cara amenaçant, de 
voler hostiar-me. Aquesta 
gent acostumada a ser un 
cretins perquè mai ningú no 
els hi diu res.”

@janadalcanto

MERCÈ COMAS

“Lamentable la ignorància de 
ciclistes a Collserola, moto-
ristes al Montseny i els qui 
es pensen que un gorg és un 
parc aquàtic. La massificació, 
el poc respecte i la nul·la 
consciència de la natura fan 
molt mal. La cara dolenta 
de la democratització de 
Decathlon.”

@MerceComas1

JORDI QUERALT

“Caminant pels camins de 
bosc de Vilamajor i m’ha vin-
gut un tuf a maria que per un 
moment m’he sentit a casa 
altre cop... només m’han faltat 
els llums del Red Light Dis-
trict! Algú està fent collita.”

@QJordiQ

JAUME FITÓ

“El Montseny plora, ja no li 
queda aigua ni per a les llà-
grimes.”

@JaumeFito

Músic i mare de família molt musical

LA SANTA ESPINA

* A la notícia de la pàgina 11 
d’EL 9 NOU del dilluns 13 de 
setembre sobre la pena que 
demana la fiscalia a Xènia 
Garcia, una jove de Caldes 
detinguda en les mobilitza-
cions per la vaga general del 
18 d’octubre de 2019, es deia 
per error que el ministeri 
fiscal l’acusava d’atemptat 
contra agents de l’autoritat, 
desordres públics i danys. 
En realitat, l’única acusació 
que se li fa és per desordres 
públics. Li demanen dos anys 
de presó. Els altres delictes 
que se li imputaven han 
decaigut.

FE D’ERRORS
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Ha esclatat una bomba humana que pot fer molt de mal 
perquè és un missatge de llibertat. El bisbe de Solsona se 
secularitza i el papa li accepta la dimissió. Secularitzar-
se significa deixar d’exercir de sacerdot o de bisbe, però 
es continua sent sacerdot i bisbe. Qui escriu aquest arti-
cle és un sacerdot secularitzat, però continua sent fidel a 
l’evangeli i a l’Església sense estar d’acord amb actuacions 
i paraules de cardenals i bisbes. 

L’ésser humà gaudeix d’una qualitat essencial: la lliber-
tat, sense la qual no s’és persona. I Déu la respecta. Sant 
Pere, el primer papa de l’Església, fou el primer de patir 
un greu error. Jesús, quan Pere li contestà: “Tu ets el Mes-
sies, el fill de Déu viu”, Crist li digué: “Tu ets pedra i sobre 
aquesta pedra edificaré la meva església.” Després d’aques-
ta conversa, un dia Jesús anunciava la seva mort i resurrec-
ció i Pere, apropant-se al Mestre, li digué: “Déu te’n guard, 
Senyor! A tu, això no et passarà.” I Jesús li recrimina el seu 
error: “Ves-te’n d’aquí, Satanàs. Em vols fer caure perquè 
no veus les coses de Déu, sinó com els homes.” Pere, mal-
grat el seu error, va reaccionar i fou confirmat en la pro-
mesa de ser el primer papa. 

Massa sovint s’oblida quina és la veritat de l’ésser humà 
no tenint present la seva dignitat pel sol fet de ser. I aquest 
oblit és causa de convivències enemistades. I en aquest 
tema cal recordar que durant els més de 2.000 anys des 
de la seva creació, l’Església ha sobreviscut a les errades 
dels seus membres, feligresos, sacerdots, bisbes i papes. 
De la mateixa manera que l’autor d’aquest escrit es pre-
gunta sovint sobre el perquè de la seva trajectòria, també li 
demana a la religió la raó de l’episcopat i de la seva renún-
cia a l’exbisbe de Solsona. L’important no és l’abandonar 
sinó el perquè. I la societat en aquest capítol no acostuma a 
ser coherent amb la seva condició humana. 

Fa més de 50 anys que els responsables de la parròquia 
de Sant Esteve de Granollers, que li havien demanat a 

aquest que els escriu la direcció de la revista Comunitat 
Cristiana, l’acusaren de convertir-la en un mitjà de doc-
trina comunista. I la revista deixà de publicar-se. Sense 
diàleg. I en el fet que ens preocupa, sembla ser que les ide-
es del bisbe Novell no quallaven gaire bé amb la doctrina 
cristiana, com fa palès l’organització de la seva nova vida 
que, si és veritat el que s’afirma d’ell, és un atac a la fe. 

Si el motiu ha estat l’amor, al marge de les condicions 
que l’acompanyen, l’autor d’aquest article també es pre-
gunta per què s’obliga el vot de castedat als capellans i 
no se’ls permet el matrimoni, quan en l’evangeli no s’hi 
llegeix cap contradicció. La pregunta porta a pensar en la 
dona com a responsable del mal, quan sant Pau diu clara-
ment que l’home en fou el responsable i la Bíblia diu clara-
ment que fou la humanitat. El bisbe auxiliar de Barcelona, 
que gestionà la secularització de l’autor d’aquest article, 
en acabar la conversa li va aconsellar el matrimoni.

La secularització del bisbe Novell planteja la veritat de 
l’atracció sexual en les relacions humanes, atracció que 
no és la primera que apareix en la història de l’Església si 
recordem l’etapa del papa Borja. La nova vida en parella 
del bisbe Novell no ha de ser motiu d’escàndol per greu 
que pugui ser la falta –si n’hi ha– sinó de comprensió, de 
diàleg i de consens. La dona que amb essències riques aca-
riciava el peus de Jesucrist era una dona de la vida, com es 
diu, i Jesús va defensar la seva acció perquè era una forma 
d’estimar. 

La interpretació de l’amor pot ser errònia, és veritat, 
però de l’error se’n pot sortir o no. Depèn de l’exercici de 
la seva llibertat. 

“L’escola s’ha de fer des de l’escola”, 
diu el conseller d’Educació, Josep Gon-
zàlez-Cambray, a l’Antoni Bassas en 
una entrevista publicada a l’Ara diu-
menge passat. “L’escola s’ha de fer de 
manera presencial, amb tota la comu-
nitat educativa.” Sembla que aquest 
tercer curs marcat per la pandèmia la 
presència a les aules és una valuosa fita 
per a autoritats sanitàries i educatives. 
Em plau que es parli un xic d’educació 
d’infants i adolescents! Necessiten ser 
atesos personalment i presencialment. 

La sola presència no assegura res. 
Quantes hores presencials s’han per-
dut en aules buides de calidesa huma-
na o coneixement científic? Quantes 
mirades reclamant suport s’han que-
dat sense uns ulls afectuosos que els 
donin resposta? Quantes veus han 
reprimit el crit d’auxili conscients que 
clamaven en el desert? No, no n’hi ha 
prou amb la presència! 

A l’escola s’hi fa escolarització for-
mal, aquella de la transmissió curricu-
lar, la de sempre potser un xic renova-
da. Però l’escola pot anar més lluny i 
no tinc clar que sigui el que el conse-
ller vol dir amb el “des de l’escola”. La 
preposició, des de, vol dir que les esco-
les són punts neuràlgics des d’on fer 
difusió de coneixement científic? Que 
s’aposta perquè siguin espais de cura, 
protecció i benestar social des dels 
quals irradiar millors models de convi-
vència? És des de l’escola que s’impul-
saran nous models per construir comu-
nitats múltiples però cohesionades? En 
parlar de comunitat educativa què vol 
dir? On comença i on acaba la comuni-
tat en un món que els límits, el dins i 
el fora, de l’escola només són clars per-
què infants i adolescents no poden fer 
ús dels patis sempre que ho desitgen? 
És comunitat educativa el veïnat, els 
treballadors del museu o els policies 
que es passegen a la sortida de l’esco-
la? És des de l’escola que mostrem for-
mes de participar en el barri, la ciutat i 
el món, fent i refent comunitats. 

Proclamem, des de l’escola, que la 
relació educativa s’ha de fer rostre a 
rostre i que la presència és requisit 
insuperable en tota relació humana. 
Diu l’Emilio Lledó que pot ser que 
el coneixement s’hagi de gestar com 
s’engendra un fill “en una insustitu-
ible relación personal, en una especie 
de vinculo amoroso, mezcla también de 
admiración y deseo” (Sobre educación. 
Taurus, 2018). Això implica presència 
activa, ser-hi sempre, si cal des d’algun 
nus de la xarxa però sense deixar-se 
enlluernar per la tecnologia.

1 Granollers deixa 
de permetre aparcar 
als carrils de circu-
lació davant de dos 
centres educatius

2 Mor a l’hospital 
el motorista 
de les Franqueses 
ferit crític a la C-35 
a Gualba

3 Petita  
explosió d’uns 
esprais de pintura en 
un garatge al centre  
de Granollers

4 VGP continua 
l’expansió al mercat 
català comprant una 
parcel·la de 15.000 
metres a Granollers

 5 Una promoció 
d’habitatges de llo-
guer restaurarà una 
antiga nau al centre 
de la Garriga

Proclamem,  
‘des de l’escola, que  

la presència és requisit 
insuperable en tota 

relació humana

EL MÉS VIST DE LA SETMANA A EL9NOU.CAT

TrES UNCES D’EDUCACIó

Des de l’escola
Agnès Boixader 

Mestra jubilada
aboixad1@xtec.cat

La nova vida en parella  
del bisbe Novell no ha de ser 

motiu d’escàndol per greu  
que pugui ser la falta –si n’hi ha– 

sinó de comprensió i de diàleg
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El bisbe Xavier Novell a l’enterrament del bisbe Jaume Traserra a Granollers el gener de 2019

Joan Sala Vila 

Professor jubilat i escriptor
jsalavila@hotmail.es

Amb l’exbisbe de Solsona  
en el pensament



OPINIONOU9EL Divendres, 17 de setembre de 202122

Dilluns 6 de setembre de 2021

Capvespre
El sol treu el nas per darrere els turons mentre cer-
co l’equilibri en cada nova passa. Avanço en silen-
ci, intentant fer callar totes les veus que pretenen 
alçar cridòria en el meu interior. Passo per davant 
de Villa Maria, a Sant Pere de Vilamajor, la casa 
que havia sigut de la família de la Montserrat Roig, 
on ella pujava de tant en tant. Després van vendre-
se-la van comprar Ca l’Escolà, darrere l’església. Fa 
molts anys, molt abans que conegués aquesta his-
tòria, em vaig enamorar d’aquesta casa de l’avingu-
da Quatre Camins. Llavors ja era una casa antiga. 
Em va captivar el lloc, a tocar del bosc, al costat del 
camí de terra, amb un dels laterals mirant al sud a 
la fondalada de verds infinits, que va del verd més 
pàl·lid de les canyes, passant pel verd brillant dels 
sembrats i als verds més foscos de roures i alzines. 
És una casa d’un sol cos, amb una teulada a dues 
aigües amb un voladís amb bigues de fusta. Té una 
escala ampla, pròpia d’un edifici més gran, amb uns 
sis esglaons i una barana de balustres de pedra amb 
alguns pilars rematats amb boles que agafa la mei-
tat de l’amplada de la façana principal i que va a 
parar al porxo d’entrada, també d’unes proporci-
ons generoses. Amb els ulls clucs m’arriba la flai-
re d’eucaliptus que t’indica que he arribat. Per tot 
això en segueixo enamorada. 

Passo la tarda revisant la novel·la.

Dimarts 7 de setembre de 2021

Tarda
Fa sol i calor. A la tarda treballo a l’ordinador. 

Dimecres 8 de setembre de 2021

Vespre

Al matí tornant de caminar he vist que a la nostra 
Torre Roja de Sant Pere ja llueix l’estelada, s’acosta 
la Diada. Continua el bon temps, tot i que anuncien 
canvis. Tarda d’altell. 

Dijous 7 de setembre de 2021

Tarda
No tinc escola, surto a caminar a primera hora i des-
prés treballo a l’ordinador. A la tarda tinc reunió 
del teatre de la festa del Vilamagore Medieval al 
Molí. Parlem de les escenes de Confidències d’una 
reina que es representaran enguany els dies 6 i 7 de 
novembre i ho fem reunits al jardí, en un espai que 
acumula segles d’història. 

Divendres 10 de setembre de 2021

Nit
Ve el lampista a revisar els radiadors. Acaba aviat i 
marxo a l’escola. Al migdia, a l’hora de plegar, cau 

un bon xàfec, una companya m’acosta amb cotxe a 
casa. No sé què fer, el temps està insegur, però fa 
dies que hem quedat amb la Marta i la Montse, les 
amigues de les videotrucades del confinament a tres 
bandes: Empordà, Munic i Baix Montseny. Em deci-
deixo a seguir el pla previst. Quan arribo a l’estació 
el servei de trens està interromput i no se sap fins 
quan. M’hi rumio, però finalment decideixo baixar 
amb cotxe a Barcelona. Tota una aventura perquè a 
part del temps, mai no he baixat conduint a la capi-
tal, m’atabala. Però jo sola em faig el raonament, si 
he anat a Manresa, Sabadell o Terrassa, per què no 
hauria de poder anar a Barcelona? Doncs m’ho aga-
fo amb calma i vaig baixant. Cap incident a destacar! 
Deixo el cotxe al pàrquing i ens trobem totes tres 
al cap de poc, la Marta també ha tingut xou al tren 
baixant de l’Empordà. Busquem una terrassa i ens 
posem al dia. Després anem baixant cap a la fira de 
la Setmana del Llibre en Català. Quan ens acomi-
adem encara em queda una estona per trobar-me 
amb alguns amics i coneguts del ram i poder abra-
çar-nos i xerrar una mica; escoltar la presentació de 
la Setmana i marxar amb un parell de llibres (Pante-
ra, de la Coia Valls (Ànima Llibres, 2021), i Tàndem, 
de la Maria Barbal (Destino, 2021). I ja de fosc, em 
poso música i desfaig el camí feliç cap a casa.

Dissabte 11 de setembre de 2021

Capvespre
És 11 de setembre i per primera vegada en molts 
anys no aniré a la manifestació de la Diada. Però 
és per una causa major: marxem de cap de setma-
na a l’Ametlla de Mar. No és una escapada qualse-
vol, és el regal d’aniversari dels 80 anys de la mare. 
Hi anem tots: filles, parelles i nets. Esperant que 
ens faci bo, ja que les previsions no són gaire favo-
rables. Dinem al restaurant Els Pescadors, amics 
de la família, i a la tarda anem fins al Trabucador. 
L’aigua està fantàstica! Quines ganes de banyar-
me, amb la feinada d’aquest estiu no havia anat a la 
platja ni un sol dia. Ens hi estem fins tard i tornem 
cap a l’hotel. 

Diumenge 12 de setembre de 2021

Tarda
Me n’alegro que les manifestacions d’ahir fossin un 
èxit, malgrat la pandèmia i el desencís que vivim. 
Passem el matí a l’Ametlla, ens banyem, recollim 
bosses i dinem. Ha estat un cap de setmana fantàstic!
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Teresa Sagrera 

Escriptora
@SagreraT

DIETARI DE L’OKUPA DE L’ALTELL

Quan molts pensaven que ho tenien tot dominat, 
que res no els podia fallar, arriba la pandèmia i els 
seus somnis se’n van en orris. Si fem una repassada 
a la història, sempre hi ha hagut moments crítics, 
quan molts auguraven la fi del món, i aquí estem, 
de nou, lluitant per la vida, confiant que ens en 
sortirem si fem bondat i que serà una nova fita a 
recordar en l’esdevenir de la humanitat.

Considero que la Covid 19 ha vingut per quedar-
se, que caldrà tenir-la present, de manera especial 
quan es tracti de multituds. Tots sabem com actu-
ar i què no hem de fer, de manera especial els més 
grans, que som els que tenim més números d’aques-
ta loteria que ens han regalat sense opció a dir que 
no la volem. Totes les precaucions són poques, 
fem ús de mascaretes sempre que ens haguem de 
moure per espais tancats on hi ha gent; la higiene, 
sobretot la de les mans, també ens ajudarà a evitar 
danys.

Tots tenim alguna dèria que, en aquests 
moments, hem d’aprofitar per omplir aquell temps 

que potser abans reservàvem sovint per a trobades 
amb parents i amics. I no vol dir que no puguem 
fer-ho, però amb moderació i amb les mesures 
necessàries. Tampoc no està prohibit pensar ni 
escriure ni parlar per telèfon. Ni renegar contra les 
tarifes elèctriques que s’aprofiten de les nostres 
necessitats, sobretot en aquests moments difícils 
quan les economies flaquegen. Em demano: tenen 
cor els que així actuen? No dubto que la història 
els jutjarà. De les poques mesures adoptades en 
alguns espais públics; dels múltiples nomenaments 

de càrrecs a cobrar de l’erari públic quan nosaltres, 
la gent del poble, hem de continuar –de manera 
especial els més grans– sentint-nos apartats per les 
mesures emprades. Tinc clar que, ben aviat, ser vell 
serà delicte.

Pensar, programar, ajudar són eines per fer servir 
i no oblidar. Descobrim/recordem coses passades 
que estaven guardades en racons de la memòria, 
i heus aquí que, pel fet de no córrer sempre, ens 
venen al cap. Algunes de boniques, d’altres que cal 
arraconar en l’oblit i no repetir mai més… Una de 
les majors satisfaccions d’aquesta situació és des-
cobrir coses que sempre has tingut a l’abast i no te 
n’havies adonat: els colors del cel del capvespre; les 
olors de les plantes properes que mai no has ensu-
mat; la salutació del veí quan el trobes; l’abraça-
da curosa de l’amic de sempre en què abans no hi 
posaves prou atenció. El secret només és un: esti-
mar o no estimar. El nostre cor té molta capacitat, 
aprofitem-la.

I avui a la Cuina de resistència, amanida d’enciam 
amb anxoves, cogombres, ous durs i tàperes.

INGREDIENTS Anxoves, enciamets petits, una 
poma escalivada, cogombres i una vinagreta amb 
oli, sal, pebre, vinagre i julivert.

Netegem i tallem a trossets petits els enciams. 
Traurem els rovells dels ous durs i els xafarem amb 
les anxoves, la poma escalivada i la vinagreta. Far-
cirem les clares amb la preparació i ho adobarem 
amb maionesa. Els servirem acompanyats d’una 
amanida d’enciam, anxoves i cogombres.

La vida continua. Aprofitem-la
Montserrat Ponsa Tarrés

Periodista, escriptora i activista 
social i cultural

@montserratponsa
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CUINA DE RESISTÈNCIA PER A LA NOVA NORMALITAT

Amanida d’enciam amb anxoves, cogombres, ous durs i tàperes

Les cases guarden els secrets  
de qui hi ha viscut
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Catalunya s’ha convertit en el Bar Los Cuñados, 
però amb els cunyats ben enfadats entre ells, que 
és el més trist del món. D’aquí a no res hi haurà Los 
Cuñados 1 i Los Cuñados 2, perquè l’essència del 
que tenien els agradava a tots dos –això no es pot 
negar–, però la realitat és que no s’entenien ni amb 
la marca de cafè per a la cafetera que encara han 
d’estar anys pagant a terminis. 

I no em direu que no fa una mica de gràcia que 
sigui així, tot plegat. Que la imatge que em ve al 
cap ja no sigui la d’un pati d’escola sinó aquesta, la 
del cuñadisme patri –de la pàtria espanyola, si no 
s’entén prou amb la grafia–, la d’aquell bar ronyós, 
enganxifós a la barra, que fa anys que no es renova 
i que continua fent el millor entrepà de salsitxes 
del món mundial. 

I no hi tinc res en contra dels bars Los cuñados. 
Sempre m’ha encantat que es puguin entendre i 
que ho facin d’aquella manera, amb aquell entusi-
asme que és necessari per muntar un negoci ple-
gats, amb aquella seguretat en un mateix quan es 
té clar que el que fa que la gent torni a un bar no 

és la marca de patates fregides sinó el somriure i la 
complicitat rere la barra. 

Però en aquest bar nostre que és Catalunya ja no 
tenim somriures. I per no tenir, no tenim ni una 

bona marca de patates. Només parlem de temes 
inútils a les taules i quan algú es posa una mica crí-
tic o una mica seriós o una mica impacient, li tapem 
la boca amb una bandera i mirem cap a un altre cos-
tat. I em fot molta pena, tot plegat. 

Aquest passat 11 de setembre vaig tenir la sen-
sació que a la Diada li havia passat com a tots els 
catalans i les catalanes independentistes –tots no, 
perdoneu-me, que sé que n’hi ha que sou absolu-
tament incombustibles encara que us les fotin per 
tot arreu–: ens havíem fet grans, estàvem cansa-
dots. Havíem passat d’anar a totes amb tot –no cal 
que recordi l’energia d’aquell Primer d’Octubre de 
fa tan poc– a brindar amb cava català per la inde-
pendència de Catalunya, després dels canelons i el 
tortell. 

El meu fillastre, que té 11 anys, diu que vol 
estudiar Polítiques i ser, algun dia, president de 
la Generalitat. Diu que serà ell el qui aconseguei-
xi la independència i que, per fer-ho, si cal, anirà a 
la presó. No puc dir que no m’impressioni com el 
desig d’una Catalunya lliure és pot anar heretant 
i, mira, em provoca una certa esperança veure que 
algú hi continua confiant però, després del que 
ha passat, veure’ns ara en aquest trist bar amb els 
cunyats barallats em tempta a dir-li que ho deixi 
córrer, que no val la pena continuar somiant-ho. 

Sí, sí… sense somni no hi ha avenços, sense somni 
no hi ha realitats possibles a conquerir, però, escol-
teu-me, fem-nos-ho mirar,  que no som ni capaços 
de fer anar un bar. 

I ara tots, a tornar a triar per enèsima vegada. Ja 
ho veureu... que si anem al Cuñados 1 o al del cos-
tat. Que trist, tot plegat. 

LA PILARÍN

Marina Martori 

Escriptora i gestora cultural
@marina_martori
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Estic segur que molts deveu recordar aquells rètols 
que es veien –encara se’n deuen veure, diria– als 
portals dels edificis anunciant serveis d’assesso-
ria. Solen conviure amb els de gestoria i també 
els bufets d’advocats i altres feines de paperassa. 
Potser ja no sereu tants els que tindreu present en 
quin moment aquella paraula tan burocratesca va 
guanyar dues esses; és a dir, en quin moment la 
vam començar a veure escrita en català. Devia ser 
a partir dels 80, segurament, encara que el detall 
tampoc és gaire important. El que compta és que si 
en català s’escriu així –i la seqüència de dues esses 
dobles seguides, que comparteix, ves per on, amb 
assassí, no deixa de tenir la seva gràcia, visualment 
parlant– és perquè derivat del verb seure.

Es tracta d’una branqueta molt curteta, gairebé 
invisible entre les desenes de derivats de sedere, 
que en llatí tenia originalment el significat de resi-
dir. Són concretament quatre termes: assessor, asses-
sorar, assessorament i assessoria. Una petita família 
que ha anat ampliant el seu radi d’acció a poc a poc, 
des d’aquestes assessories comptables que dèiem 
fins a l’actual esclat d’assessors en l’àmbit polític 
i financer –i acadèmic, és clar–, passant pel que va 

ser tal vegada el seu moment de glòria, l’assesso-
ria d’imatge, poc després devorada per la febre del 
catanglish en forma de personal shopper i esnobis-
mes per l’estil. Una ampliació que tanmateix no ha 
implicat polisèmia, cosa que filològicament resulta 
molt còmoda perquè la quantitat de significats es 
manté pràcticament invariable. Assessorar continua 
volent dir pràcticament el mateix que ara fa cent 
anys: “1. Assistir o donar consell com a assessor; 2. 
Donar el seu dictamen el lletrat assessor; 3. Pren-
dre consell, il·lustrar-se, prop d’altri elegit com a 
assessor; 4. Escoltar, consultar el dictamen del lle-
trat assessor.” I para de comptar. Com es pot veure, 
a més a més, totes quatre accepcions d’allò més prò-
ximes, de manera que pràcticament no hi ha possi-
bilitat de confusió ni malentès –ni, per desgràcia, 
tampoc gaire de jocs de paraules.

El més rellevant, doncs, és la provinença del 
mot. Esdevenir assessor com a sinònim de seu-
re. “Cria fama i fote’t a jeure”, diu la dita. Que 
aquí podríem parafrasejar en: “Accepta un càrrec 
i fote’t a seure.” També hi escauria, és clar, una 
versió del clàssic pidelaserrià que digués “Els tres 
vicis del burgès: menjar, seure i no fer res.” L’eti-
mologia, com passa sovint, ja ho sabia; som nosal-
tres que badem.

Assessor

RODA EL MÓN I TORNA EL MOT

Pau Vidal 

Filòleg i escriptor
@pauetvidal

JO
A

N
 B

U
SQ

U
ET

S 
(1

87
4-

19
49

) 
/ M

N
A

C

LA REBEL

‘Bar Los Cuñados’
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Ara que acaba de començar un nou curs, el senyor 
Josep Gonzàlez-Cambray ha dit que no tots els pro-
fessors de Catalunya fan les classes en català. Era 
una realitat coneguda de tothom i, per tant, no ens 
descobreix res nou, però el fet que un conseller 
d’Ensenyament ho reconegui obertament és un fet 
inèdit i crec que cal valorar-l’hi convenientment.

S’ha dit manta vegades que la Secundària és la més 
afectada per aquest problema, però hem de saber que 
la Primària tampoc no gaudeix d’una situació ideal 
perquè també hi ha professors que fan ús del castellà 
a classe, sobretot en determinades zones del país. No 
arriba als extrems que es donen a Secundària, però sí 
que hi ha una certa afectació que també cal corregir.

I la primera mesura que cal prendre és garantir 
que tot el professorat sigui capaç d’expressar-se 
correctament en català. I em refereixo, sobretot, a 
lèxic, morfosintaxi i pronúncia. És una fita ambici-
osa però, si no comencem per aquí, serà impossible 
garantir que el professorat imparteixi íntegrament 
les classes en català i que ho faci amb uns nivells de 
correcció homologables. Sabem que no es pot fer 
d’avui per demà, però sí que es pot començar a tre-
ballar-hi avui mateix.

També caldrà garantir que els professors siguin 
capaços de convidar, sistemàticament, en totes les 
ocasions, a parlar en català aquells alumnes que no 
s’hi atreveixin o que, per ideologia o comoditat s’hi 
neguin. Cada cop que un alumne s’expressi pública-
ment en castellà a l’escola, cal convidar-lo a fer-ho 
en català. I fer-ho de manera insistent. Com un cor-
có. Ajudant-l’hi, si convé. Amb tota la mà esquerra 
que calgui, però fer-ho. És l’obligació dels docents 
perquè els joves escolaritzats a Catalunya han d’aca-
bar l’etapa obligatòria amb el coneixement de les 
dues llengües. I, per això mateix, el castellà no es 
pot convertir en l’alternativa tolerada perquè, així, 
no és possible que els alumnes aprenguin el cata-
là ni que el català esdevingui una veritable eina de 
comunicació a l’abast de tothom. 

Només forçant-los de veritat a parlar en català és 
possible que visquin una situació real d’immersió 
a l’escola, que –recordem– és l’única dinàmica que 
garanteix l’aprenentatge de la llengua feble en una 
societat com la nostra en què el predomini del cas-
tellà és general arreu. L’única. Repeteixo. Fer classe 
dues o tres hores a la setmana i després fer servir 
el castellà pertot no serveix. Naturalment, no seria 
ètic intervenir en les comunicacions interpersonals 
entre alumnes. Això no, però el professor sí que ha 
de parlar-los sempre en català i exigir que ells con-
testin també en català. A l’aula, per descomptat, 
però també als passadissos, al pati, en les tutories 
individuals, en les reunions amb els pares i mares i, 

en general, en tot acte de parla dins el centre. I si es 
produeixen problemes de comunicació amb algun 
nouvingut, caldrà adoptar les mesures necessàries 
perquè es produeixi l’entesa però evitant sempre 
que el nouvingut percebi que hi ha una alternativa 
fàcil, que és fer servir el castellà.

Cal també que el sector docent –no tan sols de 
català, sinó de totes les especialitats– assumeixi que 
obligar els alumnes a aprendre català i, per tant, a 
fer-lo servir no és una imposició arbitrària, com no 
ho és tampoc obligar-los aprendre matemàtiques, 
física o història, cosa que ningú qüestiona. A parer 
meu, el docent que no sigui capaç d’assumir això 
està incapacitat per exercir a Catalunya.

El docent ha d’entendre que és, efectivament, 
legítim que, a Catalunya, sigui inexcusablement 
obligatori aprendre català. No tan sols perquè és la 
llengua pròpia de Catalunya, que també, tot i que 
és un criteri discutible, potser no des de la història, 
però sí des de la sociolingüística, sinó perquè és, 
com a mínim, una de les llengües pròpies majorità-
ries dels catalans, perquè és la que es troba en situ-
ació desavantatjosa i, en definitiva, perquè és capaç 
d’obrir portes i no pas de tancar-ne cap. Perquè el 
català suma. Perquè accedir al món universitari o 
del treball dominant el català és fer-ho en igualtat 
de condicions amb els que el tenen com a llengua 
primera i perquè no posar tots els mitjans necessaris 
perquè els que encara no parlen català comencin a 
fer-ho, fins i tot, si és contra la seva voluntat, és con-
culcar-los el dret d’aprendre un coneixement que la 

llei estableix com a obligatori i que, sens dubte, els 
serà útil. O és que algú demana l’acord dels alumnes 
per ensenyar-los castellà? Doncs amb el català, igual. 
Ni més ni menys. Fora complexos! El català és una 
imposició necessària, igual que ho és el castellà, la 
geografia o l’anglès. I no ens n’hem d’amagar.

La discriminació positiva cap al català, a més, és 
una eina imprescindible per dur a terme un ense-
nyament eficient de la llengua. I el professor que 
s’adreça a l’alumne en castellà per fer-li la vida més 
fàcil o –ai las!– per fer-se el modernet, és una rèmo-
ra perquè dificulta la immersió. L’escola aposta 
pel català i no pas pel castellà perquè el català és 
la llengua de Catalunya que no tothom sap parlar a 
Catalunya. I cal no anar amb subterfugis en aquesta 
qüestió. Res d’igualtat de tractament amb el caste-
llà. Perquè, si no, la llengua se’ns morirà irremissi-
blement, mentre que el castellà té la supervivència 
més que assegurada.

Ja sé que, després, hi ha les condicions favorables 
al castellà que imposa l’Estat i que, molts cops, fan 
difícil que les classes es facin totes en català. Aquest 
és un problema que caldrà acarar també, però no 
me’n puc ocupar en aquest article per manca d’espai. 
Ara, aquelles hores que la Generalitat és competent 
per determinar que es facin en català, cal garan-
tir que es facin en català. No podem renunciar-hi. 
Durant aquestes hores, les classes han de ser exclu-
sivament en català, i en un català correcte, si més no, 
per part del docent. El castellà a l’escola ha de que-
dar reservat exclusivament, fins que no hi trobem 
una solució, per a les hores que l’Estat marca que 
han de ser obligatòriament en castellà. Ni una més.

El vergonyós relaxament que s’ha produït, 
en aquest sentit, als centres de Secundària de 
Catalunya, però també als de Primària, davant l’ab-
soluta passivitat de les autoritats educatives és sim-
plement intolerable. És obligació inexcusable del 
Departament d’Ensenyament garantir que totes les 
hores que s’han de fer en català es facin en aquesta 
llengua, íntegrament i sense cap excusa. I els pares 
i mares d’alumnes, especialment d’alumnes castella-
noparlants, han de saber que tenen el dret de quei-
xar-se a la direcció del centre si hi ha docents que 
incompleixen el projecte lingüístic i conculquen, així, 
el dret dels nois a aprendre català. I, si la direcció no 
els atén bé, han de recórrer a la Inspecció d’Ensenya-
ment i exigir el compliment de la llei que fa, de la 
llengua catalana, la llengua vehicular de l’ensenya-
ment. I, si així tampoc no se’n surten, sempre poden 
agrupar-se i denunciar el fet col·lectivament a través 
dels mitjans de comunicació, que són una eina molt 
més poderosa en aquests casos.

Senyor González-Cambray, les meves felicitacions 
per haver estat capaç de reconèixer una veritat que 
tothom coneixia. Gràcies per no haver-nos tractat, a 
tots, d’indigents mentals. Però això no es pot que-
dar aquí. El vostre valent reconeixement no servirà 
de res si no ve seguit de mesures immediates enca-
minades a corregir la situació. Sabem que no podrà 
ser d’un dia per l’altre, però volem veure una acti-
tud valenta i decidida de l’administració des d’ara 
mateix, davant d’una reivindicació que no demana 
cap incompliment de la llei, sinó tot el contrari: que 
la llei es compleixi.
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Jordi Sedó 

Lingüista i escriptor
www.escriptors.cat/autors/
jordisedo

A l’escola, en català

Després de la Diada exitosa de l’11 de setembre 
d’enguany, malgrat la Covid-19, l’independentis-
me s’ha refermat altra vegada en els carrers de la 
capital catalana, amb els seus pros i contres, però 
ha sortit. Els comentaris sorgits a última hora a les 
xarxes socials sembla que parlen de dos camins a 
seguir. Per a uns, un diàleg amb l’Estat central i 
altres vaticinen que cal perseverar per arribar a un 
referèndum, per saber quina part de la ciutadania 

catalana està a favor de la independència.
Hi ha una altra via, que potser no és a la xarxa, 

però que ja s’ha pensat i respon més com el govern 
de la Generalitat hauria de governar per a tothom, 
i que potser ja s’està fent; mirar de fer polítiques 
públiques socialdemòcrates que atenguin les 
necessitats. Per altra banda, sense deixar de gover-
nar, construint la independència des del govern, 
per anar guanyant legitimitat, amb una resposta 
realista consensuada entre les parts. No calen pres-

ses, però sí resultats, encara que siguin petits per 
anar guanyant confiança. I sobretot ser eficaços a 
l’hora de governar per refermar l’economia i els 
guanys socials.

Això no treu –com deia algú– que haurà de per-
severar en el diàleg. Aquí, en aquest punt s’hi 
insisteix. No cal renunciar al que és bàsic –referèn-
dum, amnistia i la denúncia constant de la repres-
sió en els organismes internacionals–. Mantenir 
un relat convincent de cara a Europa, basat en 
arguments democràtics i alhora fer ús de la força 
de què disposa, i que tothom la sap. Per governar, 
Pedro Sánchez necessita els vots dels independen-
tistes. Heus ací la clau de volta.

No hem de perdre de vista que, com deia un his-
toriador: “La lluita pel dret a decidir és un procés 
de llarg abast que és irreversible, ací i arreu com, 
en el seu moment, ho va ser la lluita pels drets 
civils.” I que el no s’aconsegueixi avui, les noves 
generacions ho faran demà.

Clau de volta
Jaume Campàs i Fornols

Escriptor i historiador 
jcampas@xtec.cat

No calen presses, però  
sí resultats. I sobretot ser 

eficaços a l’hora de governar 
per refermar l’economia  

i els guanys socials
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La protecció de dades, 
l’assignatura encara 
pendent de les empreses

, Carrer Josep Umbert, 129, 08402, Granollers
938 706 408  ·  agora@agora-sa.com
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Alex 
Mora

Advocat 
d’Àgora 

Tot i haver transcorregut 
gairebé tres anys i mig des 
de l’entrada en vigor del 
Reglament General Europeu 
sobre Protecció de Dades de 
Caràcter Personal (RGPD), 
desenvolupat per la Llei 
3/2018, de 5 de desembre de 
Protecció de Dades i Garanti-
es Digitals, a data d’avui, ens 
trobem davant d’un alt per-
centatge d’empreses que no 
compleixen amb la normati-
va vigent en aquesta matèria.  

S’ha de tenir present que 
en el desenvolupament diari 
de l’activitat empresarial, es 
tracta i es té accés a nombro-
ses dades personals de treba-
lladors, clients i proveïdors, 
entre d’altres. Cal no oblidar 
que la responsabilitat del 
tractament correcte de les 

dades de caràcter personal 
recau en la mateixa empresa, 
i és obligació de l’empresari 
vetllar pel compliment de la 
citada normativa. 

Entre les principals mesu-
res a implantar, destaquen el 
registre de les activitats de 
tractament, la recollida del 
consentiment dels titulars de 
les dades personals i la regu-
lació de les dades esmenta-
des per part dels encarregats 
de tractament. 

Aquestes obligacions, 
les hem de fer extensibles 
a tot tractament de dades 
personals que es facin per 
mitjans telemàtics, la qual 
cosa deriva, entre d’altres, en 
l’obligació de tenir una cor-
recta política de protecció de 
dades en les pàgines web de 
les companyies. 

ENDURIMENT DEL  
RÈGIM SANCIONADOR

Una de les novetats de l’ac-
tual normativa en aquesta 
matèria és l’enduriment 

del règim sancionador, que 
es tradueix en l’existència 
d’importantíssimes sancions 
econòmiques, en el cas d’in-
compliment de les obligaci-
ons establertes. 

Segons dades publicades 
per la mateixa Agència Espa-
nyola de Protecció de Dades 
(AEPD), des del comença-
ment de l’any 2021, s’han 
disparat els procediments 
sancionadors, respecte de 
l’any 2020, i si ho extrapo-
lem a l’entrada en vigor del 
Reglament Europeu sobre 
Protecció de Dades Perso-
nals, ens trobem que s’han 
registrat més de 650 proce-
diments sancionadors, dels 
quals 220 han finalitzat amb 
la imposició d’una sanció de 
caràcter econòmic.  

Una bona política preven-
tiva, i una bona anàlisi de 
tractament de les dades per-
sonals ens evitaran incórrer 
en infraccions que poden 
comportar considerables 
conseqüències econòmiques 
per a la companyia. 
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L’administració de justícia  
i el repte tecnològic

oconferència, missatgeria 
instantània, informatització 
dels expedients físics per 
eliminar la barrera del paper, 
signatures digitals, etc. 

L’actualització tecnològica 
als despatxos professionals es 
va fer de forma quasi imme-
diata, ja que, encara que els 
jutjats estiguessin tancats, 
els problemes dels clients no 
havien desaparegut.  

Per la seva banda, els 
jutjats i l’administració de 
justícia van haver d’afrontar 
un gran repte, adaptar-se 

a les noves tecnologies, la 
qual cosa suposava una evo-
lució molt gran d’un sistema 
judicial ancorat en el passat. 
Per contextualitzar, hi ha 
jurisdiccions que encara 
fan servir el fax per enviar 
notificacions. En aquest sen-
tit, es va haver d’habilitar i 
possibilitar el teletreball del 
funcionariat i implementar 
un servei de videoconferèn-
cies per tal de poder cele-
brar judicis no presencials, 
i tot això amb plataformes 
digitals que molts cops no 

Operacions 
d’IVA a països 
de la Unió 
Europea
Si la vostra empresa 
té IVA suportat en un 
altre país de la UE, no 
podreu deduir-vos-el a 
les declaracions periòdi-
ques d’IVA (model 303). 
Per recuperar-lo, heu de 
sol·licitar-ne la devolució 
mitjançant el model 360, 
que s’ha de presentar per 
internet, juntament amb 
una còpia de les factures 
que justifiquin l’IVA 
suportat. A aquest efecte, 
podreu recuperar l’IVA 
suportat en un altre país 
comunitari sempre que 
es pugui deduir que ha 
estat suportat a Espanya. 
I si us és aplicable la 
regla de prorrata i només 
us podeu deduir un per-
centatge de l’IVA supor-
tat, també podreu sol-
licitar la devolució d’una 
part de l’IVA, en funció 
d’aquesta. Haureu de 
presentar una sol·licitud 
de devolució (model 360) 
per a cada país en què 
hagueu suportat IVA i en 
relació amb períodes tri-
mestrals o anuals. El ter-
mini de presentació s’ini-
cia després del trimestre 
o l’any al qual va referida 
aquesta sol·licitud, i fina-
litza el 30 setembre de 
l’any següent.

Autònoms que 
només poden 
compatibilitzar 
el 50% d’una 
prestació
Els socis de SA o SL que 
treballen a la seva prò-
pia empresa i tenen el 
control efectiu d’aquesta 
cotitzen com a autònoms. 
El Suprem considera en 
una sentència recent, 
de 23 de juliol de 2021, 
que aquests autònoms 
societaris només poden 
compatibilitzar la seva 
feina amb el cobrament 
del 50% de la prestació, 
en comptes del 100%. 
El cobrament del 100% 
és aplicable quan es té 
un empleat contractat i 
només afecta els autò-
noms que desenvolupen 
la seva activitat com a 
persones físiques. 

APUNTS 
D’ACTUALITAT 

Des de IPD Legal expliquen la necessitat d’adaptació arran de la pandèmia

han estat a l’altura de les 
necessitats i exigències 
reals a causa de problemes 
de connexió o mancances 
tècniques, que han fet que 
la celebració d’un judici amb 
mitjans digitals sigui fei-
xuga i poc fluïda. En aquest 
sentit, com era de veure, 
justícia no ha pogut arribar 
a l’era tecnològica, almenys 
de forma completa i eficient, 
fet que fa encara necessari 
que acudim personalment 
al jutjat. Aquesta realitat ha 
ocasionat un col·lapse en les 
oficines judicials i una satu-
ració de tots els operadors 
judicials.  

La nova situació social 
generada per la pandèmia 
ens ha obligat a tots els 
integrants de justícia a crear 
noves sinergies i a millorar 
el sistemes de treball per 
fer-los més accessibles i fer 
possibles les trobades no pre-
sencials per poder oferir el 
mateix servei, sense la neces-
sitat de córrer cap risc.

C. Miquel Ricomà, 18, 2n 2a i 3r, Granollers
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La Covid ha fet trontollar 
totes les institucions i, en 
especial, va paralitzar justí-
cia. Durant tres mesos, des 
del 13 de març de 2020 fins al 
4 de juny de 2020, la justícia 
va romandre adormida, i això 
va fer palesa la necessitat de 
portar la justícia a l’era de les 
noves tecnologies, que era 
una petició que els professio-
nals i usuaris demanaven des 
de feia temps. Quan ens refe-
rim a justícia, ens referim a 
tots els operadors jurídics 
que la integrem. 

Els professionals de l’ad-
vocacia, per poder continuar 
fent costat i assessorant els 
nostres clients, els quals, 
amb la justícia adormida, 
veien la solució del seu pro-
blema molt llunyana. Per 
això, molts despatxos vam 
implantar tots els mecanis-
mes tecnològics que estaven 
al nostre abast per seguir 
en contacte directe amb el 
client i fer-li costat. Com, per 
exemple, reunions per vide-

 per Lega Sistemes 
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El Parlament Català ens ha 
regalat aquest estiu una 
important reforma que inci-
deix en totes les persones 
que estiguin afectades, o 
puguin estar-ho, per una 
discapacitat. Certament era 
previsible l’actuació ràpida 
del nostre legislador català 
tenint en compte que l’Estat 
espanyol va aprovar la Llei 
de 2 de juny d’enguany, que 
estableix una nova regulació 
en matèria de discapacitat. 
El decret llei adapta per fi 
la figura de l’assistència als 
drets de les persones amb 
discapacitat que recull la 
Convenció Internacional 
sobre els Drets de les Perso-
nes amb Discapacitat, apro-
vada a Nova York el 13 de 
desembre de 2006 per l’As-
semblea General de Nacions 
Unides. 

Era necessària aquesta 
reforma tenint en compte 
que Espanya va ratificar la 
Convenció i el seu proto-
col facultatiu el 21 d’abril 
de 2008, aprovant la Llei 
26/2011, d’1 d’agost, d’Adap-
tació Normativa a la Con-
venció Internacional sobre 
els Drets de les Persones 
amb Discapacitat per la qual 
ja s’aprofundia en el model 
social de la discapacitat, sal-
vaguardant els drets d’aques-
tes persones amb l’objectiu 
d’afavorir la presa de decisi-
ons en tots els aspectes de la 
seva vida, tant personal com 
col·lectiva. Era una manera 
d’avançar cap a l’autonomia 
personal desinstituciona-
litzada i garantir la no-dis-
criminació en una societat 
plenament inclusiva.

Des del naixement tots 
tenim capacitat jurídica, una 
capacitat que ens permet ser 
propietaris de béns, acceptar 
herències, vendre, comprar, 
demanar préstecs, etc., i 
només la perdem amb la 
mort. Ara bé, per tal d’exer-
citar aquests drets i també 
obligacions, és necessari 
tenir capacitat d’obrar, una 
capacitat que tenim totes les 
persones majors d’edat pel 
fet de ser-ho i en tant que no 
estiguem privades totalment 
o parcialment per una reso-
lució dictada per un tribunal 
de justícia. Quan es tracta de 
menors d’edat, la capacitat 
d’obrar l’exerciten els respec-

La nova situació jurídica de 
les persones amb discapacitat

tius progenitors fins la majo-
ria d’edat.

Fins ara, qualsevol persona 
major d’edat afectada per 
una discapacitat (alzheimer, 
demència senil, per exemple) 
havia d’anar als tribunals, 
directament o bé a través de 
la família, per sol·licitar una 
modificació de la seva capaci-
tat amb l’objectiu de tenir un 
tutor, curador o simplement 
veure prorrogada la potestat 
parental dels pares. 

Negar a aquestes persones 
la capacitat jurídica com-
portava privar-les de molts 
drets fonamentals tals com 
el dret de vot, dret a casar-se 
i fundar una família, drets 
de reproducció, dret a ator-
gar el seu consentiment per 
les relacions íntimes i el 
tractament mèdic i dret a la 
llibertat. El tutor o la tutora 
podien substituir la persona 
amb la capacitat modificada 
en la presa de decisions. 

Com no podia ser d’una 
altra manera, des del passat 
3 de setembre es reconeix el 
dret de les persones amb dis-
capacitat a rebre “un suport” 
per poder exercir la seva 
capacitat i evitar una resolu-
ció judicial. És una reforma 
adreçada bàsicament a perso-
nes majors d’edat a les quals 
se’ls permet que la figura de 
l’assistent tingui en compte 
la seva voluntat i gustos. El 
text implica un canvi de para-
digma i estableix un model 
de discapacitat basat en els 
drets, la dignitat i l’autono-
mia de la persona i, especi-
alment, la seva voluntat i 
preferències.

Malgrat que des del mes de 
gener del 2011 a Catalunya ja 
teníem unes institucions de 
suport que han operat sense 
la necessitat que la capacitat 
de la persona concernida esti-
gui modificada judicialment, 
com ara els poders en previsió 
d’una situació d’incapacitat, 
o l’assistència, a la pràctica la 
majoria de les mesures s’ha-
vien d’acordar des dels tribu-
nals en un procés de modifi-
cació judicial de la capacitat. 
No es podia constituir l’assis-
tència si no es demanava en 
un tribunal de justícia.

QUINES SóN LES 

QüEStIONS QUE CAL tENIR  

EN COmptE dES dEL 3 dE 

SEtEmbRE d’ENgUANy?

Que tota persona major 
d’edat pot sol·licitar, en 
previsió o apreciació d’una 
necessitat de suport, la desig-
nació d’una o més persones 
que l’assisteixin si la necessi-
ta per exercir la seva capaci-
tat jurídica, com per exemple 
administrar comptes banca-
ris, vendre algun immoble, 
demanar un préstec, sense 
tenir l’obligació d’anar als 
tribunals de justícia. La nova 
regulació connecta amb la 
realitat social i facilita rapi-
desa i desjudicialització del 
suport de la capacitat. Es 
manté la via judicial però es 
permet anar a notaria per 
constituir-la, i amplia així 
l’abast de l’assistència per 
tal que pugui adaptar-se a 
les múltiples situacions a les 
quals han de fer front per-
sones amb diversos graus de 
discapacitat.

ÉS gRAtUït NOmENAR 

UN ASSIStENt? Sí, la 
designació de l’assistent 
és voluntària i s’exerceix 
de forma gratuïta, i ha de 
proporcionar el suport 
concret que la persona amb 
discapacitat necessita per als 
actes que no pot fer per si 
mateixa.

QUè CALdRà fER? Anar a 
la notaria o presentar una 
sol·licitud de constitució 
d’assistència al tribunal. Si 
es compareix a notari cal 
fer-ho amb la persona de 
la seva confiança per tal 
de constituir l’assistència 
i que aquesta operi quan 
sigui necessari l’ajut 
per poder exercir drets i 
obligacions, i deixar per 
escrit com funcionarà 
aquesta assistència i en què 
consistirà, i establir fins i 
tot com ha d’ajudar-se pel 
que fa relació a la cura de la 
seva persona, per exemple 
acompanyament a metges o 
prendre decisions d’hàbits 
de vida, de salut, canvi de 
domicili, comunicacions, 
etc. A partir de l’entrada 
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DESPATX ESPECIALITZAT 
EN EL DRET DE FAMÍLIA

Serveis d’assessorament en dret civil
i especialment en dret de família, amb absoluta 
professionalitat i compromís amb el client des 

de fa vint-i-cinc anys.
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DRET DE SUCCESSIONS
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en vigor de la reforma 
estatal, en conseqüència, els 
pressupòsits de la tutela, la 
curatela i la potestat parental 
prorrogada o rehabilitada 
que regula el Codi Civil 
de Catalunya s’eliminen i 
deixen de poder-se aplicar en 
el futur.

Predomina per fi, el res-
pecte a la voluntat i les pre-
ferències d’aquestes perso-
nes no només pel que fa a la 
designació de la persona que 
assistirà o ajudarà, sinó tam-
bé establint les mesures de 
control que estimi adequades 
per garantir els seus drets i 
evitar els abusos o conflicte 
d’interessos i influències 
indegudes evitant un perju-
dici a la seva persona o patri-
moni. Serà molt important 
la intervenció dels serveis 
socials especialitzats, sigui 
de l’administració de justí-
cia o de l’àmbit de salut, i la 
conscienciació de la ciutada-
nia, ja que qualsevol persona 
pot posar en coneixement 
de la fiscalia dels tribunals 
del domicili de la persona 

Rosa 
Artigas 
porta

Advocada  
i professora 
associada  
a la UPF 

que està en una situació de 
necessitat els fets que jus-
tifiquin l’adopció aquestes 
mesures de protecció.

QUIN ÉS L’AvANtAtgE 

dE CONStItUIR UNA 

ASSIStèNCIA? Els actes 
jurídics que faci una persona 
amb discapacitat sense la 
intervenció de la persona 
que l’assisteix podran ser 
anul·lats en el termini 
de quatre anys des de la 
celebració de l’acte jurídic. 

I QUI pOdRà dEmANAR 

L’ANUL·LAbILItAt? La 
persona assistida, qui 
l’assisteix i fins i tot les 
persones que el succeeixin a 
títol d’herència. Per exemple, 
en el cas d’una persona amb 
discapacitat que fa compres 
inadequades o demana petits 
préstecs sense la signatura 
de l’assistent.

QUè pASSA Amb LES 

tUtELES O CURAtELES 

O LES pRòRROgUES dE 

LA pOtEStAt pARENtAL 

ACORdAdES AbANS 

dEL 3 dE SEtEmbRE 

d’ENgUANy? Caldrà 
demanar la revisió de les 
mesures que s’hagin acordat 
i, si escau, demanar la 
constitució d’una assistència, 
una revisió que s’ha de fer en 
el termini d’un any des de la 
sol·licitud.
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Noves rutines a l’AP-7
Mollet del Vallès Aquesta imatge de 
l’AP-7 va ser captada per la responsable 
de fotografia d’EL 9 NOU, GRISELDA 
ESCRIGAS, des del pont que hi ha a prop 
de les pistes d’atletisme de Mollet el 
divendres passat a primera hora del ves-
pre. A la banda esquerra, hi ha els vehi-
cles que es dirigeixen cap a França i a la 
banda dreta, els que van cap a Tarragona 
i València, passant pel Vallès Occidental 
i el Baix Llobregat. Després de la fi dels 
peatges, conductors particulars i professi-

onals del transport estan fent servir l’ara 
autopista gratuïta com a primera opció, 
cosa que està provocant més trànsit, 
retencions i embussos. Amb els peatges 
en marxa, la circulació tampoc no era pre-
cisament fluïda en les operacions sortida 
o entrada d’estiu o Setmana Santa. Ara, 
però, aquestes cues poden convertir-se en 
la rutina nostra de cada cap de setmana. 
Una molt mala notícia en clau d’emergèn-
cia climàtica i emissions de contaminació 
a la comarca.
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Urquima es dedica a la producció de principis actius per a la indústria farmacèutica
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Uriach ven la fàbrica de Sant 
Fost al fons de capital MCH
La farmacèutica catalana es desprèn de la divisió de productes per a tercers

Sant Fost de C.

EL 9 NOU

El grup farmacèutic Uri-
ach ha completat el procés 
de venda de la divisió de 
principis actius i fabricació 
de medicaments, agrupada 
sota la denominació de B2B. 
L’operació inclou la fàbrica 
d’Urquima, una empresa que 
fins ara pertanyia al grup, a 
Sant Fost, juntament amb 
altres activitats de fabrica-
ció a la seu de la companyia 
a Palau-solità i Plegamans. 
La firma compradora és el 
grup de capital risc espanyol 
MCH. El cost de l’operació 
no s’ha desvelat.

La venda forma part de 
l’estratègia del grup de con-
centrar-se en les activitats de 
fàrmacs sense recepta (Con-
sumer Health Care –CHC–), 
en el qual té algunes mar-
ques referencials, com Bio-
dramina, Fisiocrem, Aquilea, 
Aerored o Utabon. Aquesta 
divisió aporta aproximada-
ment un 70% de la facturació 
del grup. El negoci ara venut, 
amb 74 milions d’euros de 
facturació l’any 2020, aporta-
va el 30% restant. L’any pas-
sat, la facturació d’aquesta 
unitat havia baixat després 
que es fes una reorganitza-
ció interna de les activitats, 
ja sota els preparatius de la 
venda que ara s’ha confirmat.

Urquima està en funcio-
nament a Sant Fost des de 
fa més de 50 anys, quan la 
companyia, ja més que cen-
tenària, va fer el salt a la pro-
ducció de principis actius. En 
els últims anys havia rebut 
inversions notables –més 

de cinc milions d’euros– per 
reforçar la producció d’un 
dels compostos amb més 
potencial, l’antihistamínic 
rupatadina.

Aquest dilluns, el conse-
ller delegat d’Uriach, Oriol 
Sagarra, destacava que 
aquest era el moment ade-
quat per fer l’operació, donat 
que calien grans inversions 
en la línia de negoci venuda 
per continuar sent compe-
titius. Aquestes inversions 
haurien restat recursos a la 
línia de negoci de CHC, de 
manera que la millor alterna-
tiva era trobar un tercer que 
es fes càrrec de la divisió de 
fabricació de principis actius 
i medicaments genèrics. 

La plantilla de la unitat 
de negoci ara venuda és de 

420 treballadors, uns 70 dels 
quals a la planta de Sant 
Fost. Sagarra va apuntar que 
aquests treballadors conti-
nuaran a l’empresa amb les 
mateixes condicions actuals.

OPERACIÓ PENDENT  
DE FORMALITZAR

L’operació encara està 
pendent de formalitzar-se, 
perquè queden per resoldre 
alguns tràmits i comuni-
cacions a les autoritats de 
competència. L’acord preveu 
que la seu de la farmacèutica 
catalana es mantindrà durant 
un temps més a Palau-solità 
i Plegamans, però posteri-
orment es traslladarà a una 
altra localització que, en 
tot cas, serà a l’entorn de 

Barcelona. Des d’aquesta 
nova localització, Uriach 
continuarà impulsant la línia 
de fàrmacs sense recepta en 
la qual està treballant per 
ser líder europeu. Aquest 
febrer, l’empresa va adquirir 
la firma alemanya Sidroga, 
que aportarà una facturació 
similar a la del negoci ara 
traspassat.

MCH era fins ara un grup 
amb escassa vinculació al 
sector farmacèutic, tot i que 
en la seva cartera té parti-
cipacions en empreses com 
Arthys Health, dedicada a 
diagnòstics, o Cloverty, fabri-
cant de càpsules. En la carte-
ra d’inversions, MCH també 
té participacions en l’empre-
sa alimentària Palacios i la 
cadena de gimnasos Altafit.

Flint ven la 
divisió de planxes 
d’impressió, creada 
a primers d’any

Les Franqueses del Vallès

L’activitat del grup Flint es 
concentrarà en el negoci de 
tintes. La multinacional ha 
venut la divisió de desenvo-
lupament i subministrament 
d’impressió i equips de pre-
impressió per a la indústria 
d’embalatge a la firma de 
capital risc Lone Star Funds. 
La divisió de planxes d’im-
pressió s’havia creat a prin-
cipi d’aquest mateix 2021, 
sota el nom de XSYS. Segons 
ha avançat la direcció de la 
multinacional, Flint conti-
nuarà invertint a partir d’ara 
en els segments de paper i 
cartró, envasos flexibles i 
etiquetes. Flint Group opera 
a l’Estat des del polígon del 
pla de Llerona de les Fran-
queses, arran del trasllat el 
novembre de l’any passat de 
l’activitat que portava terme 
a Vilanova.

Salgot col·labora 
en un projecte 
sobre seguretat 
dels embotits
Aiguafreda

El fabricant d’embotits 
Salgot, d’Aiguafreda, parti-
cipa en el pojecte VALSalm, 
que lidera el grup Splendid 
Foods i que té com a objectiu 
contribuir a incrementar la 
seguretat dels embotits crus 
i curats davant la salmonel-
la. A través d’aquet projecte 
es pretén protegir la salut 
dels consumidors i també 
la marca davant d’alertes i 
retirades de productes. En 
l’execució del projecte hi par-
ticipen l’Institut de Recerca 
i Tecnologia Alimentària 
(IRTA) i les empreses Boadas 
1880 i Noel, que, com Sal-
got, hi contribueixen com a 
col·laboradores. El projecte 
començarà el 2022 i s’allarga-
rà fins al 2024, i té un pressu-
post de 244.000 euros i s’ha 
demanat ajut al Departament 
d’Acció Climàtica i Agenda 
Rural.

Durero Packaging 
obté dos premis  
de disseny per 
envasos de cartró
Montornès del Vallès

El fabricant de productes 
d’envasats Durero Packaging 
ha obtingut dos guardons 
en la 25a edició dels Premi 
Europeu a l’Excel·lència en 
Envasos de Cartró, que con-
voca l’associació Procartón. 
L’empresa de Montornès ha 
estat distingida per l’envàs 
especial dissenyat per a Yves 
Rocher amb motiu de Cap 
d’Any, i per a l’envàs d’aniver-
sari d’una marca de vinagre.

Asaja pronostica  
una bona collita  
de mongetes  
del ganxet
Llerona

El sindicat agrari Asaja 
pronostica que la collita 
de mongetes del ganxet 
del Vallès i del Maresme 
d’aquest any serà bona. El 
sol ha estat favorable i no es 
detecta que hi hagi fongs. 
La collita es preveu per al 
mes de novembre i els pro-
ductors, concentrats par-
ticularment en àrees com 
Llerona, la Roca o Vilanova, 
només tenen temor que no 
hi hagi tempestes de pedra 
o vent. També hi ha preo-
cupació per les destrosses 
de la fauna, com senglars o 
tudons.
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Bosch rep les primeres visites a Lliçà 
d’Amunt per a la reindustrialització

El grup japonès 
Sojitz entra a 
l’accionariat de 
Nexus Energia

Caldes de Montbui

EL 9 NOU

La firma cotitzada japo-
nesa Sojitz prendrà una 
participació minoritària 
significativa a l’empresa 
Nexus Energia –una compa-
nyia energètica que agrupa 
comercialitzadors indepen-
dents que té com a accionis-
ta principal la societat amb 
seu a Caldes Hidroeléctrica 
Bausen, vinculada a la famí-
lia Xalabarder. 

Sojitz participarà en una 
ampliació de capital amb la 
qual Nexus Energia confia 
a disposar de prou recursos 
per doblar el negoci fins l’any 
2024. El pla que ha dissenyat 
Nexus i que reforça l’accés 
de nou capital a l’accionariat, 
preveu potenciar el desenvo-
lupament de l’autoconsum, 
firmar acords de compra 
d’energia a llarg termini, 
expandir la comercialització 
en el mercat domèstic i acom-
panyar l’empresa en el procés 
d’internacionalització.

“Aquesta operació referma 
Nexus Energia com una de 
les companyies líders del 
segment de comercialitzado-
res d’energia independents”, 
ha destacat el conseller 
delegat de l’empresa, Oriol 
Xalabarder. “Prepara Nexus 
Energia per afrontar els rep-
tes de la transició energètica 
i permet accelerar el nostre 
creixement en les diferents 
àrees de negoci”, afegeix.
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Aspecte exterior de la fàbrica de Bosch a Lliçà d’Amunt, especialitzada en la producció de servofrens

Lliçà d’Amunt

EL 9 NOU

El procés de reindustrialit-
zació de la planta de Bosch 
a Lliçà d’Amunt, previst en 
l’acord amb la plantilla sobre 
el tancament de la fàbrica 
el juny de l’any vinent, pren 
cos. Segons ha pogut saber 
aquest periòdic, la planta ja 
hauria rebut les primeres 
visites d’empreses interessa-
des en la reindustrialització 
i n’hi hauria d’altres en car-
tera. Són encara contactes 

incipients, sense concreció, 
però que revelen que s’estan 
fent passos per aconseguir 
un inversor que doni conti-
nuïtat a l’activitat industrial 
i assumeixi una part o la tota-
litat de la plantilla, composta 
per 340 treballadors.

La taula de reindustrialit-
zació ha mantingut algunes 
reunions en les quals s’ha 
pogut detectar una implica-
ció més intensa de la Genera-
litat. Segons fonts properes 
a la taula, el canvi de titular 
al Departament d’Indústria 

ha comportat que l’admi-
nistració hagi pres un paper 
més actiu en la recerca d’in-
versors, en un procés que es 
vincula a altres processos de 
reindustrialització en marxa, 
com el de Nissan o el de la 
planta del mateix grup ale-
many Bosch a Castellet i la 
Gornal (Alt Penedès), també 
en procés de tancament.

A la taula dedicada a Bosch 
a Lliçà d’Amunt hi ha un 
actor amb un paper rellevant 
en el procés, com és l’Ajunta-
ment. La complexa situació 

urbanística de la planta, situ-
ada en uns terrenys agraris, 
fa que el concurs municipal 
sigui important per vali-
dar una nova implantació. 
Aquest dissabte, treballadors 
de Bosch van mantenir una 
trobada informal amb l’alcal-
de, Ignasi Simón, al final dels 
actes de la Diada al municipi. 
L’alcalde va reiterar el com-
promís que l’Ajuntament tre-
ballarà també per aconseguir 
la reindustrialització.

Juntament amb la Gene-
ralitat, que ha difós a través 
de les seves oficines a l’ex-
terior la disponibilitat de la 
planta de Lliçà d’Amunt, i 
l’Ajuntament, a la taula hi ha 
representada la direcció de 
Bosch, la plantilla (a través 
del comitè d’empresa) i una 
empresa especialitzada en 
recerca d’inversors.

La taula per a la rein-
dustrialització ja ha tingut 
algunes sessions i la propera 
està programada per al mes 
d’octubre. L’objectiu és que 
els treballs avancin per poder 
perfilar les candidatures 
abans del mes de maig de 
l’any vinent, poc abans que 
es produeixi el tancament 
definitiu de l’activitat del 
fabricant de servofrens. 
Durant els últims mesos 
s’han anat produint les pri-
meres sortides de treballa-
dors i al llarg dels propers 
mesos n’hi haurà més.

L’empresa de Mollet és un dels 17 participants en la iniciativa

Idneo coopera en un projecte europeu 
de millora de bateries de vehicles

Mollet del Vallès

EL 9 NOU

L’enginyeria de Mollet 
Idneo, especialitzada en el 
sector de la mobilitat i el 
mèdic, forma part del grup 
de 17 participants en un 
projecte europeu que té com 
a objectiu millorar les bate-
ries per a vehicles elèctrics 
urbans. El projecte disposa 
de finançament europeu i 
es desenvolupa entre aquest 
2021 i el 2024. L’objectiu 
final és crear un conjunt de 
bateries modular, amb capa-
citat per fabricar-se industri-
alment i intel·ligent que es 
pugui acabar aplicant a una 
gamma àmplia de vehicles, 
tant flotes d’automòbils com 
flotes d’autobosos elèctrics.
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La seu de l’enginyeria Idneo a Mollet

Els 17 participants, sota el 
lideratge d’una universitat 
danesa, cooperaran en el 

disseny, desenvolupament 
de materials i tecnologies 
per aconseguir bateries amb 

millor rendiment, més segu-
res, una vida útil més pro-
longada i amb disponibilitat 
per emmagatzemar energia. 
En aquest sentit, és necessari 
que es facin desenvolupa-
ments tant d’equips com de 
programes per a la gestió 
elèctrica i tèrmica, materi-
als avançats, electrònica de 
potència, sensors, tecnologi-
es de comunicació i anàlisi 
de dades.

Aquesta diversitat de 
necessitats i aplicacions, a les 
quals s’afegeix la introduc-
ció de sistemes d’economia 
circular que permetin la reu-
tilització de les bateries amb 
noves aplicacions abans del 
seu reciclatge, comporta que 
hi hagi una gran diversitat 
de participants. A Catalunya, 
a més de la tecnològica de 
Mollet, hi participen cen-
tres universitaris, com la 
Universitat Politècnica de 
Catalunya, i tecnològics, 
com  l’Institut de Recerca de 
l’Energia, a més d’empreses 
com la mateixa Idneo, N Visi-
on Systems i Kneia. 

Els agents implicats avancen en la localització d’inversors potencials per a la planta vallesana

El grup Benvic 
accelera el 
creixement amb 
noves adquisicions
Montornès del Vallès

La multinacional Benvic ha 
anunciat l’adquisició del 
fabricant nord-americà de 
polímers amb aplicacions 
per a les indústries mèdi-
ques, d’envasat i de cablejat 
Chemres. L’operació se suma 
als actius de la firma italiana 
Celanese que la multina-
cional ha adquirit també 
aquest any. La via de les 
adquisicions ha estat una de 
les fórmules de creixement 
que ha impulsat el fons de 
capital italià Investindustrial 
des que va prendre el con-
trol de la companyia l’any 
2018. Llaors, l’empresa tenia 
implantació a França, Bèlgica 
i a Catalunya, a través d’una 
fàbrica a Montornès. L’últi-
ma compra suposa l’entrada 
de Benvic al mercat nord-
americà i reforça la seva posi-
ció en el sector mèdic.
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La Vall del Tenes promou 
l’activitat agrària amb un nou web
Bigues i Riells del Fai

EL 9 NOU

La Mancomunitat de la Vall 
del Tenes avança en el pla de 
dinamització de l’activitat 
agrària als seus municipis. 
Des de fa uns dies es pot 
accedir al nou web creat amb 
aquest objectiu <valldeltene-
sagraria.cat>. En aquest web 
es pot trobar un plànol inte-
ractiu amb totes les explota-

cions agràries productores 
i transformadores de la vall 
del Tenes. Aquesta eina està 
plantejada per divulgar les 
empreses productores i ofe-
rir la possibilitat de fer una 
compra de productes locals.

El lloc web també està 
destinat a nous membres 
de la comunitat agrària que 
vulguin contactar amb el 
projecte de promoció de l’ac-
tivitat primària, ja sigui per 

consultar dubtes o per dispo-
sar de la llista de productors 
de la vall del Tenes. El pla 
de dinamització agrària de 
la Mancomunitat de la Vall 
del Tenes (de la qual formen 
part Lliçà d’Amunt, Lliçà de 
Vall, Bigues i Riells del Fai i 
Santa Eulàlia de Ronçana) té 
com a objectiu contribuir al 
desenvolupament econòmic 
de l’àrea, en especial del sec-
tor agrari.
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Unes bales de palla en punts de la vall del Tenes difonen el nou web
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La presentació es va fer dimarts a la Garriga, amb autoritats locals i comarcals, el redactor de l’estudi i el secretari de CCOO

Els polígons de la comarca 
suspenen en accessibilitat
Més de la meitat d’àrees industrials no són accessibles amb transport públic

La Garriga

EL 9 NOU

L’accessibilitat es presenta 
com una de les principals 
assignatures pendents dels 
polígons industrials al Vallès 
Oriental. Un estudi, presen-
tat aquest dimarts a la Garri-
ga, revela que només el 44% 
de les àrees industrials són 
accessibles amb mitjans de 
transport públic com l’auto-
bús (i un percentatge inferi-
or, el 6%, amb tren). Un 45% 
són accessibles a peu i un 
17% amb bicicleta. “Els nos-
tres polígons tenen bona nota 
en urbanisme, però en mobi-
litat i accessibilitat necessiten 
millorar”, admet el conseller 
comarcal de Promoció Econò-
mica i Estudis, Jordi Manils. 
“Ni la meitat dels polígons 
del Vallès Oriental passarien 
el tall d’una mobilitat sosteni-
ble”, afegeix Manils.

Davant d’aquesta situa-
ció, el conseller comarcal 
assenyala que hi ha “deures 
pendents”, tant dels ajun-

tament com del mateix 
Consell Comarcal. En aquest 
sentit, expressa la neces-
sitat de “buscar aliances” 
a Catalunya, a Espanya i a 

Europa per aconseguir que 
millori l’accessibilitat i la 
mobilitat a les àrees industri-
als de la comarca. “Buscar ali-
ances significa contactar amb 

altres àrees amb una proble-
màtica similar per elaborar 
un projecte de millora d’ac-
cessibilitat en polígons; aïlla-
dament no es podria aspirar 

a obtenir fons d’altres admi-
nistracions o d’Europa, però 
un projecte conjunt té més 
oportunitats”, va dir.

El secretari general de 
Comissions Obreres al Vallès 
Oriental, el Maresme i Oso-
na, Gonzalo Plata, destaca 
que els polígons han de ser 
“ambientalment sostenibles” 
si es vol que les empreses 
que hi tenen activitat puguin 
“competir en l’economia del 
segle XXI”. Amb indepen-
dència de les escasses opci-
ons d’accessibilitat amb bus, 
hi ha encara un entrebanc 
afegit: les freqüències de pas, 
que, segons Plata, “encara 
limiten molt més l’accés dels 
treballadors als polígons”. 
El sindicalista també apunta 
que la mobilitat industrial és 
encara més intensa si es té 
present que les mercaderies 
arriben majoritàriament en 
camí perquè el Vallès Orien-
tal “no disposa d’infraestruc-
tures ferroviàries pròpies del 
segle XXI”.

L’estudi destaca, en canvi, 
les bones condicions d’ur-
banització, bon estat de les 
calçades, accés de les vore-
res, disponibilitat de places 
d’aparcament i presència 
d’enllumenat. En aquest 
àmbit, la situació és igual o 
fins i tot millor que la resta 
de la regió metropolitana, 
segons el redactor de l’estu-
di, Marc Vila.
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Llotja de Bellpuig (13-9-21)

CONILL: 1,94 (=)
POLLASTRE VIU: 0,89 (+0,02) – 1,17 (=)
POLLASTRE SACRIFICAT: 1,53 (+0,03) – 1,90 (=) 
OUS: xl: 1,32 - l: 0,86 - m: 0,80 - s: 0,58 (+0,03) 
GALLINA LLEUGERA: 0,06 (=) 
GALLINA SEMIPESADA: 0,25 / 0,26 / 0,27 (=)
GALLINA PESADA: 0,30 (=)
GALL VIU: 0,03 (=)
ESTRUÇ: s.c.

Llotja de Vic (10-9-21) 

PORC: 1,596 / 1,608 (-0,024)
GARRINS RAÇA: recollida: 23 / 25 (-3)
PARTIDA GRAN: 37,50 / 39,00 (-2,50)
ANOLLS (des de 351 kg): 4,05/3,89/3,67/3,38 (+0,05)

VEDELLS (fins a 350 kg): 4,10 /3,90/3,72 /3,50 (+0,05)
FRISONS (+ de 211 kg): 3,57/ 3,49/ 2,23 (+0,03)
FRISONS (fins a 210 kg): 3,40 / 3,30/ 1,80 (+0,03)
VEDELLA (261/300 kg): 4,21/4,07/ 3,92/ 3,57/2,91 (+0,02)
VEDELLA (221/260 kg): 4,27/4,11/ 3,96/ 3,66/ 2,90 (+0,02)
VEDELLA (180/220 kg): 4,32/4,12/3,97/3,69/2,92 (+0,02)
VACA: 3,35 / 3,15 / 2,95 / 2,40/ 1,85 / 1,65 (0,05)
FRISÓ: 45 / 95 (-5) 
ENCREUAT: 105 / 220 (-5)
TÒFONA NEGRA (quilo): s/p

Mercolleida (9-9-21)

PORC VIU selecte: 1,209 (-0,018) 
LLETÓ 20 kg: 19,00 (-2)   
XAI (23 a 25 kg): 3,52 (=)  
XAI (25 a 28 kg): 3,37 (=)  
OVELLA DE VIDA: 70 /u (=)  

BLAT PINSO: 250 (-2)
BLAT PA: 260 (-1) 
MORESC: 272 (=)
ORDI LLEIDA: 236 (-2)   
COLZA: 510 (7)

Llotja de Barcelona (14-9-21)

GARROFA: 135/t (=)
GARROFA FARINA: 125/t (=)
SOJA PAÍS: 405/t (+8)
MORESC UE: 278/t (+1)
BLAT: 252/t (–2)
ORDI PAÍS: 240/t (–2) 
FARINA DE PEIX: 1.120/t (=)
GIRA-SOL: 200(+2)
MILL: 440/t (=)
COLZA: 300/t (–2)
SORGO: s.c. L

Pilz suma el Grup Elektra  
a la xarxa de distribuïdors
Granollers

EL 9 NOU

La companyia de productes 
de seguretat industrial Pilz, 
amb seu a Granollers, refor-
ça la xarxa de distribuïdors 
autoritzats. La companyia ha 
incorporat a aquesta xarxa el 
grup Elektra, que disposa de 
diversos establiments de dis-
tribució de material elèctric.

La xarxa de distribuïdors 
autoritzats, que s’ha creat 
aquest any, està format per 

empreses que tenen capaci-
tat per distribuir la cartera 
de productes i sistemes de la 
companyia. Especialistes de 
Pilz participen també en la 
formació dels distribuïdors, 
perquè aquests puguin cobrir 
les necessitats dels clients. El 
grup Elektra disposa de pro-
fessionals amb coneixement 
acreditat en seguretat de les 
màquines, de manera que 
poden assessorar els clients 
per millorar les instal·lacions 
automatitzades. Representants de Pilz lliuren la placa acreditativa a responsables d’Elektra

Cosmo Fragrances 
estrena un centre 
creatiu a Barcelona
Granollers

La multinacional Cosmo 
Fragrances, dedicada a l’ela-
boració de fragàncies per a 
la indústria de perfumeria, 
ha estrenat un centre creatiu 
a Barcelona. La companyia, 
que té el centre productiu 
a Granollers, obre aquest 
tercer centre creatiu a tot el 
món per posar a disposició 
dels clients un espai on tre-
ballar conjuntament. Ante-
riorment, la multinacional 
havia obert espais creatius a 
Miami i a París.

Grifols pacta els termes laborals 
per vendre la unitat d’hemostàsia
La companyia ha informat als inversors que projecta desprendre’s d’alguns negocis no estratègics

Parets del Vallès

EL 9 NOU

La multinacional farmacèu-
tica Grifols ultima la venda 
d’una activitat vinculada a 
la seva divisió Diagnostic. 
Aquesta setmana, la direcció 
de la companyia ha acordat 
amb la secció sindical de 
Comissions Obreres (CCOO)  
les condicions laborals que 
regiran la subrogació dels 
contractes dels 25 treballa-
dors que quedarien afectats 
per la venda d’aquesta activi-
tat, que es fa a Parets. L’ope-
ració de venda afecta la uni-
tat d’hemostàsia (detecció 
de factors de coagulació de la 
sang) de la divisió Diagnòstic 
de la multinacional. 

El comprador és una altra 
companyia multinacional del 
sector, tot i que de moment 
no se n’ha desvelat el nom 
perquè l’operació encara no 
s’ha comunicat als mercats. 
La venda de la unitat de 
negoci confirma els termes 
d’un dels anuncis que Grifols 

va fer en el seu dia de l’in-
versor, celebrat a principi de 
juny, quan va avançar que es 
plantejava la venda del que 
considera negocis no estratè-

gics com una de les fonts per 
incrementar la rendibilitat 
de les seves operacions. Els 
analistes consideren que 
aquestes vendes es produiran 

en negocis que estan fora de 
les principals activitats del 
grup, dedicat particularment 
a la producció de derivats 
del plasma. En el cas de l’he-

mostàsia, l’activitat inclou 
la producció d’instruments, 
reactius i consumibles. L’any 
2017, Grifols va arribar a un 
acord amb l’operador espe-
cialitzat en articles de diag-
nòstic Beckman Coulter per 
a la seva distribució interna-
cional.

El pacte entre la direcció 
de la companyia i la secció 
sindical de CCOO suposa, 
segons informen fonts del 
sindicat, una millora respec-
te als plantejaments inicials 
de l’empresa. La modificació 
de condicions de treball que 
suposaria la subrogació dels 
contractes hauria comportat 
l’aplicació de l’article 44 de 
l’estatut dels treballadors, 
però amb l’acord la vinte-
na llarga de persones que 
formen part d’aquesta línia 
d’activitat percebran 7.000 
euros en concepte de bonus 
per cobrir les despeses que 
els suposi aquesta subroga-
ció. També mantindran l’an-
tiguitat i els beneficis socials 
perquè no perdin condicions 
laborals un cop s’hagi forma-
litzat el traspàs.

Grifols ha tancat el primer 
semestre de l’any amb un 
increment de les vendes del 
2,3%, fins a 2.536 milions 
d’euros, en una evolució 
que ha estat marcada encara 
pel descens en la captació 
de plasma que es va produir 
durant la pandèmia.
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L’entrada de l’Ateneu l’Aliança
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L’Aliança de Lliçà d’Amunt busca 
fons per fer obres i evitar tancar
L’Ateneu, amb més de 96 anys d’història, obre una campanya a Verkami per recaptar 12.000 euros

Lliçà d’Amunt

EL 9 NOU

L’Ateneu l’Aliança de Lliçà 
d’Amunt, un dels espais més 
emblemàtics del municipi 
amb més de 96 anys d’histò-
ria, ha obert una campanya a 
Verkami per recaptar fons i 
poder fer unes obres neces-
sàries per poder continuar 
oberts. “L’objectiu és recap-
tar 12.000 euros per poder 
acabar les obres de millora 
en temes de protecció d’in-
cendis i accessibilitat. Sense 
aquestes millores haurem de 
tancar portes de l’Ateneu”, 
comenten des de la junta 
de l’equipament. Per això 
necessitem mobilitzar tota la 
gent que s’estima l’Aliança 
per aconseguir aquest repte”, 
afegeixen.

Amb el lema “L’Aliança 
batega!”, des de l’Ateneu 
reivindiquen la seva feina 
en pro de la cultura, la crea-
tivitat, la festa i la vida. Per 
això demanen finançament 
per poder acabar les obres de 
millora que han estat fent els 
darrers dos anys a l’Ateneu 
en qüestions de seguretat 
(aïllament del foc), accessi-
bilitat i reducció de l’impacte 
acústic de la sala. “Aquestes 
millores són necessàries pel 
manteniment de l’activitat 
de l’Ateneu, i cal finalitzar-
les aquesta tardor per tenir 
tots els permisos de la sala 
en ordre.”

La junta ha optat per enge-
gar una campanya de micro-
mecenatge perquè la situació 
derivada de la pandèmia no 
els permet recórrer a les for-
mes de finançament habitu-
als. “Apel·lem a l’estima que 
molta gent té per l’Aliança 
per poder aconseguir aquest 
repte, en un moment tan 
complicat per a la cultura i 
l’associacionime.” Aquesta 
campanya a Verkami es basa 
a aconseguir totes les apor-
tacions econòmiques a canvi 
d’unes recompenses.

L’Ateneu l’Aliança té 96 
anys d’història. El projecte va 
néixer del poble i s’ha anat 
consolidant gràcies a mol-
ta gent de Lliçà de manera 
voluntària, “que ha aportat el 
seu talent, la seva il·lusió i el 
seu treball”. L’Ateneu, sense 
ànim de lucre, és un projecte 
col·lectiu cultural, artístic, 
esportiu, gastronòmic i 
comunitari. “Però sobretot 
és un espai on tothom és 
benvingut i on qualsevol 
idea es pot fer realitat. Per 
això és l’epicentre de la vida 
social de Lliçà, “espai on 

neixen infinitat d’històries, 
projectes i amistat”. L’Ate-
neu és “una gran escola de 
convivència i de comunitat. 
Ara, però, necessita la teva 
empenta per continuar escri-
vint moltes històries”.

L’Ateneu té una junta 
directiva que es deu a l’as-
semblea de socis, formada 
des del 2017 per Alicia 
Sánchez, Xavi Longas, Bea 
Quintana i Jaume Tarabal. 
“Tots hem treballat de valent 
per fer de l’Ateneu un espai 
obert, dinàmic i emprenedor, 
i esperem que ens succeeixin 
molts més equips amb ganes 
de treballar fent cultura i 
fent poble.” 

Una de les recompenses és 
la creació d’un mural artístic  
a càrrec d’artistes locals amb 
el nom de totes les persones 
que col·laboren en el Verka-

mi. A més, es farà una festa 
exclusiva per a elles la pri-
mavera-estiu de l’any que ve. 
També inclou un tiquet per 
un dinar o un sopar gourmet 
que prepararà la Societat Gas-
tronòmica. Una altra proposta 
és el lloguer de la sala durant 
quatre hores, entre d’altres.

Aquesta no és la primera 
vegada que l’equipament ha 
d’afrontar un moment difícil 
que posa en qüestió la seva 
continuïtat. El 1991, la junta 
d’aquell moment, formada 
per tres persones, es va plan-
tejar seriosament la conti-

nuïtat de l’Aliança, ja que la 
presidenta, Maria de Riba, 
no podia continuar assumint 
tots els càrrecs de la Junta 
Directiva. Es van convocar 
una sèrie de socis, dels quals 
va sorgir la nova Junta. El 
1992 va ser un any de tran-
sició, fins que el 1993 va 
entrar la nova junta, que va 
voler motivar els socis i les 
seccions. Es van fer activitats 
com el Sopar de les Seccions, 
la Festa Anyal i el primer Joc 
de Pistes. 

D’altra banda, el 2017, 
l’Aliança va haver de bus-
car fórmules per afrontar 
un deute de prop de 80.000 
euros per un préstec hipo-
tecari que s’havia concertat 
10 anys enrere per fer obres 
d’adaptació a la normativa de 
seguretat i accessibilitat als 
locals.
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La festa Biergarten és una de les moltes activitats que es fan en aquest equipament. Imatge del juny del 2019

Natural Beat 
celebra la 
tercera edició, 
amb canvis

Cardedeu

EL 9 NOU

El festival Natural Beat 
celebrarà la tercera edició 
aquest dissabte i diumenge 
a la pista coberta del parc 
Pompeu Fabra de Cardedeu 
amb alguns canvis d’última 
hora. El més important ha 
estat la cancel·lació gairebé a 
última hora del concert pre-
vist per dissabte al vespre. 
“Quan faltava una setmana, 
l’Ajuntament ens va dir que 
no complíem amb el que 
s’havia quedat en la contrac-
tació, i ens hem vist obligats 
a anul·lar-lo”, expliquen des 
de l’organització. “L’Ajunta-
ment ens ha donat material i 
facilitat l’espai, però la resta 
ens ho hem hagut de gestio-
nar tot nosaltres”.

El festival obrirà les por-
tes dissabte a les 3 de la tar-
da, i fins a les 9 del vespre 
hi haurà tot tipus de tallers 
per a joves, DJ, rap, a més 
d’una exhibició de grafit. A 
les 3 també començaran les 
inscripcions per a la compe-
tició all stylers/breakdamce, 
que tindrà lloc de les 4 de 
la tarda a les 9 del vespre, 
davant de tres jutges espe-
cialitzats en diferents estils 
de ball. El dissabte acabarà 
amb un concert de micro 
obert. Diumenge, tothom 
qui ho vulgui podrà partici-
par en la pintada d’un grafit, 
i a les 4 de la tarda comença-
rà una competició de skate. 
Al mateix temps funcionarà 
l’Espai Reggae.

Els espectacles 
tornen al Circ 
Cric, a Sant Esteve

Sant Esteve de P.

El Circ Cric comença la 
temporada de tardor amb la 
pròrroga de tres espectacles 
que entre abril i juliol van 
exhaurir pràcticament les 
entrades: Brins de safrà, els 
divendres d’octubre; Que bès-
tia!, els dissabtes i un aprell 
de diumenges, i Catacric.40, 
cada diumenge. Aquesta 
temporada també estarà mar-
cada pel Festival Internacio-
nal de Pallasses, que tindrà 
lloc del 30 de setembre al 3 
d’octubre, i la gran festa de 
celebració del 40è aniversari 
protagonitzada per Circ Cric 
i la Troba Kung-Fú. La cita 
serà el 31 d’octubre. A més, 
del 15 al 17 d’octubre es farà 
el festival Montmusic. Tam-
bé es mantindran activitats 
com Circ i Natura, el Cabaret 
de la Peg i presentacions de 
llibres.

Les obres 
pendents  

són de seguretat 
i accessibilitat
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www.fitkam.cat

organitza:

amb el suport de:

col·labora:

Mitjà de comunicació oficial:

festivalfitkamfestivalfitkam festivalfitkam

Preu per espectacle:
3€ adults, 2,5€ menors de 18 anys
Abonament de 6 entrades 12€
(per espectacles diferents)

Venda al punt d’informació (Ajuntament 
de Montmeló, Plaça de la Vila, 1)
18 i 19 de setembre de 9h. a 18h. 
Aforaments limitats.
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Tast de vins 
musical a Gualba
Gualba

L’Ajuntament de Gualba ha 
organitzat per aquest dissab-
te a les 7 de la tarda al Parc 
Mediamebiental “La música 
del vi”. L’activitat consisteix 
en la creació i conducció 
d’un tast de vins a càrrec de 
Marcel Gorgori, periodista i 
comunicador. Es comentaran 
vins de tipus diferents i s’hi 
afegirà una descripció musi-
cal. Cadascun dels vins estarà 
associat, segons les seves 
característiques, a dues peces 
musicals, principalment de 
tipus operístic. Aquest tast 
és una activitat divulgativa, 
concebuda per difondre la 
cultura del vi i, al mateix 
temps, l’interès per la música 
i per l’òpera.

Compositores en 
concert, a Sanata
Llinars del Vallès

El 23è Cicle de Concerts a 
Sanata porta diumenge a 
les 12 del migdia un con-
cert sobre obres de diverses 
dones compositores de 
diferents nacionalitats i 
èpoques. El concert anirà a 
càrrec del Quartet Moana, 
format per Rubén Herrera, 
violí; Carlota Novell, violí; 
Sergi Miró, viola, i Clara 
Manjón, violoncel.

Premi Leveroni per a Plantada
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Esteve Plantada el juliol de 2020 amb el seu darrer llibre publicat, ‘Troncal’

Granollers

T.T.

El poeta Esteve Plantada 
(Granollers, 1979) ha gua-
nyat el Premi de Poesia 
Rosa Leveroni amb l’obra La 
conca de pols. L’entrega es 
farà aquest dissabte al Tea-
tre Art i Joia de Cadaqués, 
en un acte en què també es 

donaran els altres dos guar-
dons dels Premis Literaris 
de Cadaqués: el Premi de 
Reconeixement a la Trajectò-
ria literària que ha guanyat 
la poeta Dolors Miquel, i el 
premi de periodisme, que 
s’ha emportat Marc Arnal. 
En l’acte també hi participarà 
Biel Mesquida, guanyador de 
la darrera edició del Premi 

de Reconeixement a la Tra-
jectòria literària, que oferirà 
un recital poètic acompanyat 
de l’actriu Pepa López.

Plantada reconeix que tots 
els premis el fan feliç però 
que aquest li fa moltíssima 
il·lusió. “És un dels premis 
clàssics, històrics i, a més, 
és a Cadaqués”, comentava 
dijous poc després de conèi-

xer el veredicte del premi. 
“Sempre havia pensat que 
era un d’aquells premis que 
m’agradaria guanyar, i que 
fins ara ha guanyat gent tan 
potent com Dolors Miquel o 
Víctor Sunyol.”

El poeta granollerí es va 
presentar al premi amb una 
obra que va escriure durant 
el confinament a partir d’una 
idea que li voltava pel cap  
des de feia temps a partir 
d’una exposició al Museu de 
la Vida Rural: l’emergència 
climàtica. Precisament, el 
títol de l’obra, fa referència, 
explica Plantada, “a un greu 
esdeveniment climàtic que 
va passar a Amèrica a princi-
pis del segle XX consistent 
en una tempesta de pols 
permanent que va provo-
car fins i tot un moviment 
migratori de la població”. A 
partir d’aquí, el poeta va anar 
teixint el poemari. “És una 
obra sobre com ens movem, 
sobre la resistència, com hem 
de perdurar, sobre refugis... 
però sempre amb un sentit 
molt poètic.” El llibre sortirà 
publicat a principis de l’any 
que ve a Llibres del Segle.

El poeta de Granollers guanya aquest guardó de Cadaqués amb l’obra ‘La conca de pols’
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‘La rateta Martina i el ratolí Serafí’, de la companyia DeLiRi, es podrà veure dissabte a la tarda al Museu Municipal 
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El Fitkam aposta pels espectacles 
de nova creació en la vuitena edició

Montmeló

EL 9 NOU

Amb gairebé el 90% dels 
espectacles de nova creació, 
aquesta és l’aposta en ferm 
del festival infantil i juvenil 
de teatre de Montmeló, el 
Fitkam, que s’ha reprogra-
mat en el seu retorn amb 
un canvi de dates, de maig 
a setembre, en una edició 
adaptada al protocol de la 
Covid-19 vigent.

El festival, que es durà 
a terme els dies 18 i 19 de 
setembre, combinarà la pre-
sentació d’espectacles de 
companyies emergents com 
Teatre Animal, Companyia 
Deliri, Associació Artística 
La Banda o Carlos Bianchini, 
amb obres de companyies 
amb molt de recorregut 
i experiència com Teatre 
Mòbil & Marcel Gros, Tutatis 
Distribucions o Addaura Tea-
tre Visual, entre d’altres. Els 
emplaçaments interiors on 
hi haurà programació seran 
el pavelló (A i B), el museu 
municipal i la sala polivalent, 
mentre que els espais exteri-
ors són el G2M i l’amfiteatre 
de la Torreta. Per motius 
sanitaris, enguany no hi hau-
rà dinars populars.

Un altre dels trets caracte-
rístics de l’edició d’enguany 
és l’àmplia diversitat de 
disciplines escèniques en els 
23 espectacles pactats. S’hi 
podrà trobar des de teatre 
visual fins a dansa, música, 
clown, titelles, circ o màgia. 
Aquesta graella va ser elabo-
rada entre més d’un centenar 
de propostes, i sota la direc-
ció artística d’Agustí Coll.

La venda d’entrades va 
començar el 24 d’agost al lloc 

web del festival i es tancarà 
el 17 de setembre. Aquesta 
setmana ja hi havia un 90% 
de les entrades venudes. Tret-
ze dels espectacles, com Cua 
de rata, Giramondo, El circ 
dels impossibles o Imagina, ja 
tenen les entrades exhauri-
des. Amb horari de 2/4 de 10 
del matí a les 5 de la tarda, 
els dies del festival també es 
podrà obtenir una entrada 
presencialment al punt d’in-
formació del festival, a l’ajun-
tament de Montmeló. Com ja 
era habitual en les edicions 
passades, el preu de l’entrada 
és de 3 euros per als adults 
i de 2,5 pels menors d’edat. 
A més, els infants de fins a 3 
anys gaudiran d’una entrada 
gratuïta, sempre que no ocu-
pin un seient.

Des de l’organització asse-
guren estar molt satisfets 
amb l’interès que ha generat 
aquesta edició, on hi haurà 
una bona representació de 
persones programadores tant 
de l’àmbit de l’administració 
com del sector privat. L’ob-
jectiu és que els espectacles 
mostrats al festival siguin 
programats en els diferents 
espais culturals d’arreu de 
Catalunya.

Fins aquest divendres es 
poden comprar entrades 
anticipades. El mateix dis-
sabte i diumenge se’n podran 
comprar al Punt d’Informa-
ció de 2/4 de 10 del matí a les 
5 de la tarda.

L’eDició DeL 2020,  
De ManeRa viRtuaL

De la mateixa manera que 
gairebé tots els actes cul-
turals i artístics que es van 
poder dur a terme durant 
el 2020, el Fitkam també es 
va fer de manera virtual. 
Malgrat l’esforç de l’organit-
zació, l’emergència sanitària 
va obligar a cancel·lar l’acte. 
En el seu lloc es va fer un 
acte simbòlic virtual a la Sala 
polivalent de Montmeló, on 
es van programar nou espec-
tacles familiars per gaudir 
des de casa.La companyia Penélope y aquiles presenta ‘tentempie’, un espectacle de circ i teatre  

Les entrades del primer espectacle, aquest dissabte, ja estan exhaurides

El Teatre Auditori Llinars obre 
temporada amb José Corbacho

Llinars del Vallès

EL 9 NOU

El Teatre Auditori Llinars 
del Vallès obre la nova 
temporada aquest dissabte 
amb la representació del 
monòleg d’humor Ante todo 
mucha calma, amb l’actor, 
guionista i humorista José 
Corbacho, amb les entrades 
ja exhaurides. La programa-
ció, que inclou música, tea-
tre familiar, cinema o circ, 

s’allargarà fins Nadal, quan 
es representin els tradicio-
nals Pastorets.

La programació continuarà 
el 24 de setembre amb la pro-
jecció de la pel·lícula Terra 
de telers, del director grano-
llerí Joan Frank Charanson-
net. El 26 de setembre arri-
barà el teatre familiar amb 
Laika. També van adreçats a 
tota la família els espectacles 
Maüra: la filla de la Terra, el 
17 d’octubre, o Andròmines, 

el 28 de novembre.
Altres obres teatrals que es 

representaran són Si les coses 
haguessin anat d’una altra 
manera, Raphäelle, 53 diu-
menges, Filumena Marturano 
o Frankenstein. En el progra-
ma no hi faltarà la música 
clàssica, amb un recital de 
violoncel i piano, i amb el 
concert de Nadal de l’Orfeó 
Català, i el circ amb Mort de 
riure, de Bet Garrell i Marcel 
Escolano. corbacho se’n riu de tot als monòlegs d’‘ante todo mucha calma’

El Festival Infantil i Juvenil de Teatre de Montmeló presenta 23 espectacles dissabte i diumenge
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del CONCURS de
portades

edició

1. El premi no pot declarar-se desert.
2. Les obres, fetes per persones nascudes o residents a Osona, el Ripollès, el

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

3.	 El tema és lliure.
4. L'obra premiada serà impresa en quadricromia sota el logotip o capçalera del

periòdic.
5. Cada participant podrà concursar amb una sola obra de format 31,5 cm d'alt x

24,5 cm d'ample, muntada sobre bastidors o suport rígid.
6. Les obres es presentaran sense signar. Hauran de dur un lema escrit al dors,

lema que també constarà a l'exterior d'un sobre clos, a l'interior del qual
figurarà el nom, cognoms, adreça, telèfon i edat de l'autor de l'obra. A cada
participant se li lliurarà un resguard que exhibirà en el moment de retirar la
seva obra si aquesta no ha estat seleccionada per ser exposada. Les obres
exposades es podran recollir a finals de març del 2022. Més enllà d'aquest
termini, PREMSA D'OSONA, SA considerarà que les obres no retirades queden
de la seva propietat.

7.				El jurat qualificador serà fet públic el mateix dia del veredicte del concurs.
8. L'obra premiada quedarà propietat de PREMSA D'OSONA, SA. Aquesta es

reserva el dret de fer un tiratge especial de l'obra premiada i signada pel seu
autor.

9. 			El termini d'admissió de les obres acabarà el dia 19 de novembre de 2021, a
les 7 de la tarda. Caldrà lliurar-les a les oficines d'EL 9 NOU, els dies feiners de
9 a 14h i de 16 a 18.30h. Les obres també podran ser trameses a ports pagats,
a les mateixes adreces. Els seus autors s'hauran de fer responsables de la
reexpedició de les obres.

10.				El veredicte es farà públic el dia 26 de novembre de 2021 i el premi es lliurarà
durant el mes de gener del 2022.

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

Les seves dades personals seran tractades per Premsa d’Osona S.A. i CATVL 97, S.L.U. /conjuntament
i en endavant, EL 9 NOU) amb la finalitat de fer-lo participar en els sorteigs. Les dades personals, així
com imatge i veu, poden ser utilitzades mitjançant els canals audiovisuals del Grup (premsa, ràdio,
televisió, internet) utilitzant els formats i mitjans previstos en cada cas amb finalitats periodístiques.
Pot consultar informació addicional sobre els seus drets de protecció de dades a www.el9nou.cat

Bases del concurs
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El veredicte es va fer públic dimarts en presència dels organitzadors, el jurat, guanyadors i directors

El concurs Microteatre de 
Roca Umbert ja té guanyadors

Granollers

EL 9 NOU

La vuitena edició del concurs 
de dramatúrgia Microteatre, 
que impulsen Arsènic i Roca 

Umbert de Granollers, ja té 
guanyadors. El jurat ha esco-
llit quatre propostes de les 21 
que es van presentar al con-
curs, que enguany tractava 
sobre el concepte “Jo voldria”. 

Les quatre peces guanya-
dores són Un quadre de Hop-
per, de Daniel Casanovas, 
de Torroella de Montgrí; El 
nostre riu, de Juan Antonio 
Jiménez, de Barcelona; Cui-

da’t, cuida’ns, cuidem-nos, de 
Maria Rodríguez, de Terras-
sa; i Frida, de Xavier Alomà, 
de Barcelona.

Cadascun dels guions esco-
llits rebrà 200 euros, així com 
la producció i la posada en 
escena sota la direcció pro-
fessional de Meritxell Roda 
(El nostre riu), Dusan Tomic 
(Cuida’t, cuida’ns, cuidem-
nos), Martí Torras (Frida) i 
María Castillo (Un quadre de 
Hopper).

El càsting per escollir els 
actors es farà el dia 2 d’octu-
bre, i les obres es representa-
ran durant tres dies, 12, 13 i 
14 de novembre, en diversos 
espais de l’antiga fàbrica 
Roca Umbert. Les entrades 
es posaran a la venda la pri-
mera setmana d’octubre.

El jurat d’aquesta edició 
estava format pels professi-
onals de les arts escèniques 
Laura López, Frederic Roda 
i Pasqueale Bávaro, així com 
Marta G. Otín, d’Arsènic, 
i Sandra Arisa, de Roca 
Umbert.

Classe magistral per 
a nens a Sant Esteve 
de Joan Chamorro
Sant Esteve de P.

El músic Joan Chamorro 
oferirà una classe magistral 
aquest dissabte a les 6 de la 
tarda al Teatre Pare Casals de 
Sant Esteve de Palautordera 
adreçada especialment a 
nens i nenes. El músic ofe-
rirà una demostració pràc-
tica amb alumnes de la Sant 
Andreu Big Band de com els 
ensenya a tocar i improvi-
sar.  Durant la classe, Joan 
Chamorro i els seus alumnes 
tocaran en directe per mos-
trar com funciona aquest 
aprenentatge. L’entrada és 
gratuïta però l’aforament és 
limitat.

Francesca Riu Jacas 
exposa a la Fundació 
Fornells-Pla
La Garriga

La Fundació Fornells-Pla i 
Conxa Sisquella, de la Gar-
riga, presenta aquest diven-
dres l’exposició “Domini”, 
de Francesca Riu Jacas. La 
Fundació té l’objectiu de 
promoure nous valors en el 
camp de les arts. A banda de 
l’exposició de Riu Jacas tam-
bé es faran activitats paral-
leles, com un recital poètic, 
una visita comentada i un 
concert.

El vuitè concurs de dramatúrgia culminarà al novembre amb les representacions
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Un dels retrats conservats en pots de gel hidroalcohòlic

Lliçà d’Amunt

EL 9 NOU

El darrer projecte del fotò-
graf Màrius Gómez, “Retrats 
en la tercera fase”, pren ara 
també forma d’instal·lació 
artística, que s’inaugurarà 
aquest divendres a les 8 del 
vespre a l’Espai Garum de 
Lliçà d’Amunt al costat de 
l’exposició dels retrats en 
paper i un llibre que ja es va 
poder veure a finals de juliol 
durant unes hores. Aquesta 
reinauguració del projecte 
preveu la instal·lació que 
l’autor ha preparat amb els 
63 retrats conservats en pots 
de gel hidroalcohòlic.

L’exposició també està for-
mada per 188 retrats en paper 
i el llibre de 160 pàgines amb 

tot el projecte. Mostra els 
188 retrats però en grups de 
tres en pàgines encarades. En 
aquesta edició han participat 
els escriptors Carme Badia, 
Joan Sala Vila, Lluís Olivan, 
Oriol Brutau, Vicenç Relats i 
Xavier Marí, que amb els seus 
textos aporten una singular 
mirada sobre la pandèmia. 
Tots els retrats exposats són 
en blanc i negre, i a l’exposi-
ció es poden veure en la mida 
de 20x30 centímetres. 

 El projecte en el seu conjunt 
vol mostrar la dimensió extra-
ordinàriament antihumana 
a què s’han vist abocats tots 
i cadascun dels habitants del 
planeta. “La idea solidària 
que si no som prou generosos 
procurant no contagiar ningú i 
adaptant la nostra vida social a 

la realitat sobrevinguda tenim 
molt difícil sortir d’aquesta 
situació tan greu que ens afec-

ta a tots”, diu Gómez.
L’exposició es podrà veure 

a l’Espai Garum fins al 8 d’oc-

tubre els dijous i divendres 
de les 5 de la tarda a les 8 del 
vespre.

Màrius Gómez presenta 
63 retrats conservats  
en gel hidroalcohòlic
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Lluís Robisco, de Caldes, actuarà aquest diumenge a l’ermita de Sant Bartomeu Mont-ras

Dràstik Punkaires obre 
temporada amb punxadiscos 
i una festa del vinil

Parets del Vallès

EL 9 NOU

Dràstik Punkaires obre la 
nova temporada amb dues 
activitats aquest cap de set-
mana a la seva seu, al carrer 
Joanot Martorell, 12. Aquest 
divendres a les 7 de la tarda 
hi haurà una sessió amb 
Unclu Garrot DJ, on es podrà 
ballar amb el millor del hard-
core, punk, soul, ska i punk 
rock. 

D’altra banda, dissabte se 
celebrarà la tercera edició 
de la Festa del Vinil, una 
fira discogràfica indepen-
dent, amb tot tipus de vinils, 
samarretes i fanzins del món 
underground.

L’entitat, que de moment 
no pot fer concerts, està 
fent diferents tipus d’ac-
cions per recollir fons per 
dur a terme les reformes 
pertinents que els reclama 
l’Ajuntament. 

La programació començarà diumenge amb ‘Valentina Quàntica’

Rialles Parets presenta cinc 
obres per a la nova temporada

Parets del Vallès

EL 9 NOU

Rialles Parets presenta una 
nova temporada amb cinc 
espectacles i activitats rela-
cionades amb les arts escè-
niques per al públic familiar, 
infantil i juvenil. Les funci-
ons es faran al Teatre Can 
Rajoler, els diumenge a les 6 
de la tarda.

El primer espectacle tindrà 

lloc aquest diumenge. Serà 
Valentina Quàntica, de la 
companyia Anna Roca, en 
què explica la història de la 
Valentina, una noia inquieta 
amb un munt de preguntes 
i curiositats que prova d’en-
tendre el funcionament del 
món. El muntatge, inspirat 
en El món d’en Beakman, 
aborda la importància de la 
dona en la ciència i també 
parla del canvi climàtic.

La programació continuarà 
el 14 de novembre amb la 
companyia La Roda Produc-
cions, que portarà l’espec-
tacle El vestit pop de l’empe-
rador, i el 12 de desembre a 
la companyia Mag Stigman 
i l’espectacle de màgia El 
circ dels impossibles. Els diu-
menges 24 d’octubre i 26 de 
desembre es faran dos espec-
tacles familiars més encara 
pendents de determinar.

Bigues i Riells del Fai

EL 9 NOU

El 6è Festival de Jazz de 
Bigues i Riells del Fai por-
tarà la música a diferents 
espais al llarg d’aquest cap 
de setmana i el proper. 
Sant Bartomeu, el parc de 
Can Badell, el Centre Cívic 
de Riells del fai i el Teatre 
Auditori Polivalent seran els 
escenaris del festival, que, 
segons Judit Canal, regidora 
de Cultura, representa “l’ini-
ci del curs cultural”. També 
ha mostrat la voluntat de 
descontextualitzar el jazz, 
oferint nous espais i apos-
tant per artistes de quilòme-
tre zero.

El primer concert serà 
aquest dissabte a les 10 del 
vespre al Centre Cívic de 
Riells del Fai amb Sanmartí, 
Dueñas, Them i Ribalta, que 
oferiran un espectacle ple 
d’improvisació i interacció 
espontània. Quan acabi el 
concert començarà una jam 
session. L’endemà diumenge, 
19 de setembre, serà el torn 
de Lluís Robisco i el seus 
convidats. El guitarrista, pro-
ductor i compositor calderí 
actuarà a les 12 del migdia 
a l’ermita de Sant Bartomeu 
Mont-ras.

D’altra banda, el TAP serà 
l’escenari el 24 de setembre 
a les 8 del vespre del 31è acte 
en honor a Tete Montoliu. El 

tribut el farà Carme Canela, 
una de les veus més recone-
gudes del panorama català 
del jazz. Canela actuarà a les 

8 del vespre, però des de les 
5 de la tarda es vendran CD i 
vinils al parc.

El festival es tancarà el 25 

de setembre a les 7 de la tar-
da al parc de Can Badell amb 
l’actuació de Big Mama-Early 
Blues & Jazz Quintet. 

Bigues i Riells del Fai porta 
el jazz a l’aire lliure amb  
la sisena edició del festival
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L’exposició, comissariada per l’Arxiu Municipal de Granollers, es podrà visitar fins al 26 de novembre
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A la imatge de l’esquerra, la Torre de les Aigües en una fotografia de 1934. A la de la dreta, el carrer de l’Arpa o Migdia, entre Palou i Granollers, el gener de 1951
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A l’esquerra, ametllers florits a la serra de Palou, el febrer de 1947. A la dreta, la masia de Can Català envoltada de camps de conreu, el març del mateix any, amb el massís del Montseny al fons

El Palou de Salvador Llobet

Granollers

Oriol Serra

Una dotzena de fotografies 
de Palou, fetes pel geògraf 
i docent Salvador Llobet 
entre les dècades dels anys 
30 i 50, que a hores d’ara es 
poden comtemplar com a 
instantànies d’un lloc i d’un 
temps però sobretot com a 
testimonis d’una forma de 
vida i d’una quotidianitat 
avui desaparegudes. Des de 
dilluns passat i fins al 26 
de novembre, el vestíbul de 
l’Ajuntament de Granollers 
acull l’exposició “Palou vist 
per Salvador Llobet”, comis-
sariada per l’Arxiu Municipal 
amb motiu del 30è aniversari 
de la mort de l’autor.

“Llobet va fer moltes foto-
grafies d’arreu de Catalunya, 
també d’Espanya i d’altres 
països que va visitar. De 
Granollers en va fer, però no 
gaires, i una part important 
de les que hi va fer són de 
Palou. Són les que hem selec-
cionat per aquesta exposició, 

i les hem triat justament per 
ensenyar un passat rural que 
s’ha transformat”, apunta 
la responsable de l’Arxiu 
d’Imatges de l’Arxiu Muni-
cipal de Granollers, Carme 

Pérez, que conserva, entre 
d’altres, el fons fotogràfic de 
Llobet.

Algunes de les fotografies 
exposades a l’Ajuntament 
ja s’havien pogut veure en 

altres exposicions realitzades 
anteriorment per l’Arxiu 
Municipal. La resta no s’ha-
vien vist en molt de temps. 
Són imatges analògiques, 
en blanc i negre, la majoria 

de format petit i amb poca 
qualitat, però en tot cas amb 
un gran valor històric i docu-
mental. També són un testi-
moni del treball de camp en 
què Llobet va basar bona part 
de la seva recerca.

Nascut el 1908 a la capital 
vallesana, fill d’una família 
de pagesos, Salvador Llobet 
va ser un dels introductors a 
l’Estat espanyol de la geogra-
fia regional, una disciplina 
que estudia el territori a 
partir dels seus usos, la seva 
gent i els seus costums. Va 
ser a partir d’aquest mètode 
com va dur a terme la prime-
ra tesi doctoral de geografia 
mai feta a Espanya, El medio 
y la vida en el Montseny 
(1944). Ferm defensor de 
l’ensenyament públic, a 
Granollers se’l recorda per 
la seva tasca com a docent i 
director de l’Escola de Segon 
Ensenyament. Va morir el 23 
de març de 1991 a 82 anys.

Les imatges 
són testimoni 
d’una forma 
de vida ara 

desapareguda

L’Ajuntament exposa una dotzena de fotografies fetes pel geògraf i docent entre els anys 30 i 50
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Premi de Pintura

2021

Es convoca el 16è Premi Paco Merino  amb l’objectiu de fomentar l’experimentació, la innovació i la reflexió artística.

BASES
1. Poden participar-hi tots els artistes que ho desitgin, tant individualment com col·lectivament.
2. S’estableix una categoria de participants a partir de 18 anys.
3. Es pot presentar una obra per autor o col·lectiu. En el cas que les obres constitueixin una unitat temàtica, s’ha d’indicar 

aquesta circumstància. 
4. La temàtica i la tècnica de l’obra són lliures i el suport ha de ser bidimensional. En les obres que es presentin amb 

marc, aquest ha de ser part integrant de la peça o bé no sobrepassar un llistó de tres centímetres. La dimensió de 
l’obra no pot ultrapassar els 100 cm en el costat més llarg, fixada a un suport rígid i pensada per ser penjada a la paret.
Les obres viatgen a compte i risc de l’autor.

5. Per concursar cal presentar la imatge de l’obra, per correu electrònic, a l’adreça premipacomerino@gmail.com, en JPG,
amb resolució 300 ppp, acompanyada de la informació següent:
5.1.  Memòria tècnica de la peça que es presenta a concurs: títol de l’obra, tècnica, dimensions i suport.
5.2.  Dades de l’autor (nom i cognoms, adreça postal, telèfon, adreça electrònica) i còpia del DNI.

6. L’obra es lliurarà sense signatura visible, signada al dors, on figurarà clarament el nom i cognoms de l’artista, així com 
el títol de la peça.

7. Dotació: premi de 2.500 euros. A aquesta quantitat s’ha d’aplicar la retenció impositiva que estableix la legislació vigent. 
El premi comporta la cessió de l’obra a l’entitat convocant.

8. El jurat qualificador s’encarrega de fer una selecció prèvia de les obres. Està compost per:
Lluís Estopiñan, artista plàstic
Glòria Fusté, tècnica del Museu de Granollers
Kiku Mena, dissenyador d’interiors
Frederic Montornés, crític d’art i comissari d’exposicions
Cristina Requena, galerista i comissaria d’exposicions
Actua com a secretari –sense vot– Josep Maria Farnés, membre del grup Pro Art Paco Merino.

9. El període de presentació de treballs per correu electrònic acaba el 17 de setembre de 2021.
Després de la selecció prèvia es comunicarà als autors l’acceptació de la seva obra, que hauran d’enviar a la Llibreria 
La Gralla de Granollers, a la plaça dels Cabrits, núm. 5, durant l’horari comercial. El període de recepció acaba el 17
d’octubre.

10. Les obres seleccionades s’exposaran del 26 d’octubre al 2 de desembre de 2021.
11. El veredicte es donarà a conèixer el dia 2 de novembre  amb la inauguració de l’exposició.
12. L’obra guanyadora, acabada l’exposició, s’exhibirà temporalment al Museu de Granollers. 
13. Les obres s’hauran de retirar abans del 30 de gener de 2022 . Podran retirar-les els mateixos autors, una persona 

autoritzada o una agència de transport, amb autorització expressa firmada per l’autor. Les obres no retirades dins el 
termini fixat quedaran en propietat de l’entitat convocant.

14. L’entitat convocant vetllarà per les obres presentades amb el màxim d’interès, si bé no respondrà de qualsevol pèrdua 
o dany que, involuntàriament, es pugui esdevenir durant el transport o mentre estigui a les seves mans.

15. El fet de participar en el concurs implica acceptar totes i cadascuna d’aquestes bases. L’organització es reserva el dret 
d’alterar o decidir qualsevol cas no previst.

Granollers, juny de 2021

Mollet recupera la Fira d’Artesans 
amb una setantena d’expositors
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Un dels expositors de la Fira d’Artesans, a l’edició de fa dos anys

Mollet del Vallès

O.S.

Mollet recuperarà aquest 
cap de setmana la Fira d’Ar-
tesans després d’haver-la 
suspès l’any passat a causa 
de la pandèmia. Ho farà amb 
un format adaptat a la crisi 
sanitària, sense actes de cul-
tura popular i tradicional, 
amb aforament limitat i amb 
un nombre d’expositors més 
reduït que en anys anteriors, 
70 en total, per garantir el 
manteniment de les dis-
tàncies de seguretat. Amb 
tot, tant l’Ajuntament com 
l’Associació de Veïns i Veï-
nes Fira d’Artesans, l’entitat 
impulsora de la mostra, estan 
satisfets de poder recuperar 
un esdeveniment amb gaire-
bé quatre dècades de trajec-
tòria.

“La Fira d’Artesans és una 
activitat cabdal per a Mollet, 
amb 37 edicions celebrades 
de forma ininterrompuda 
abans de la pandèmia, i en 
aquest sentit és una gran ale-

gria poder-la recuperar des-
prés de la suspensió de l’any 
passat”, destaca la regidora 
de Cultura i Festes, Mercè 
Pérez. La mostra obrirà por-

tes aquest divendres a la tar-
da a l’entorn dels carrers Sol, 
Portugal i Bartomeu Robert, 
on romandrà fins diumenge 
al vespre, i comptarà amb la 

presència d’artesans vinguts 
d’arreu de Catalunya i espe-
cialitzats en sectors com l’ali-
mentació, el tèxtil, la joieria, 
o els articles de decoració.

Els grans absents d’en-
guany seran els actes de cul-
tura popular i tradicional que 
solien amenitzar l’activitat 
comercial en edicions anteri-
ors. “La normativa sanitària 
vigent no ens permet cele-
brar espectacles en un espai 
de les dimensions de la fira. 
Tot i que hi havia la possibi-
litat de traslladar l’activitat 
a un recinte més ampli, ho 
vàrem descartar perquè la 
fira s’havia de fer a la matei-
xa ubicació on havia nascut”, 
apunta Pérez.

Tot i això, la fira comptarà 
amb activitats paral·leles 
com l’exposició “Poemes de 
llum”, una mostra de fotogra-
fia i pintura a càrrec de les 
artistes Verònica Menechini 
i Katrien Van Steen, al Cen-
tre Cultural La Marineta, o 
el concert d’havaneres que el 
grup Els Americanus oferirà 
diumenge a les 7 de la tarda 
al mateix espai. Les entrades 
ja es poden adquirir a través 
de la plataforma Koobin al 
preu simbòlic d’1 euro.

La fira comptarà 
amb artesans de 
l’alimentació, el 
tèxtil i la joieria, 

entre d’altres

La mostra se celebrarà aquest cap de setmana amb un nou format per adaptar-se a la pandèmia
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Joan Garriga i El Mariatxi Galàctic presentaran ‘El ball i el plany’ aquest divendres a la plaça Joan Sanpera
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Corró d’Avall fa festa major amb 
una quarantena d’actes programats
Destaquen propostes com la lectura dels Versots o els concerts de Joan Garriga i El Pony Pisador

Les Franqueses del Vallès

EL 9 NOU

Corró d’Amunt celebra 
aquest cap de setmana la seva 
festa major amb gairebé una 
quarantena d’actes progra-
mats. Destaquen propostes 
com la lectura dels Versots a 
càrrec de la colla de Diables 
Els Encendraires, el Ball de 
l’Espolsada i una oferta de 
música en directe tan variada 
com atapeïda amb Joan Gar-
riga i El Mariatxi Galàctic, El 
Pony Pisador, Les Anxovetes 
i Los Niños del Balcón, entre 
d’altres. Totes les activitats 
es duran a terme en espais 
perimetrats i només s’hi 
podrà assistir amb reserva 
prèvia, que es pot fer a través 
del web de l’Ajuntament de 
les Franqueses.

La festa va donar el seu 
tret de sortida dijous a la 
tarda amb una skate jam a la 
pista de Cal Gavatx i sessions 
d’animació infantil i cinema 
a la fresca a les places de 
Joan Sanpera i Can Calet, 
però el gruix principal de 
les activitats començarà a 
desplegar-se aquest diven-
dres a les 8 del vespre amb 
la lectura del pregó de festa 
major i un espectacle de la 
companyia de txalapartaris 
Hutsun. En acabat, la plaça 
de l’Espolsada serà l’escena-
ri d’un concert del grup de 
hip hop vallesà Los Niños 

del Balcón i d’una batalla de 
galls on participaran rapers 
de la comarca.

Un dels plats forts de la nit 
de divendres serà el concert 
de Joan Garriga i El Mariatxi 
Galàctic, que presentaran el 
seu primer àlbum, el celebrat 
El ball i el plany (2020), a 
partir de 2/4 de 10 del ves-
pre a la plaça Joan Sanpera. 
Ambaixador de la rumba i 
la cúmbia amb accent més 
genuïnament vallesà, el 
garriguenc desembarcarà a 
Corró d’Avall poques setma-

nes després d’haver ofert un 
apoteòsic concert a la festa 
major de Blancs i Blaus, i 
amb un repertori on les com-
posicions recents tornaran 
a alternar amb els clàssics 
de La Troba Kung-Fú. Abans 
actuarà Reskate, grup de 
rock festiu però combatiu, 
format per músics del Vallès 
Oriental i del Maresme.

L’agenda de dissabte 
començarà amb la Festa de la 
Bicicleta, una activitat fami-
liar que recorrerà 10 quilò-
metres del terme municipal 

de les Franqueses, amb punt 
de sortida a la pista esportiva 
de Corró d’Avall. A partir de 
les 11 del matí, la plaça de 
l’Espolsada acollirà diversos 
jocs amb fang, una activitat 
també de caire familiar per la 
qual els organitzadors reco-
manen portar roba vella de 
recanvi. Tot seguit, qui s’hagi 
embrutat amb el fang podrà 
refrescar-se a la mateixa pla-
ça amb la Festa de l’Escuma.

La mateixa plaça de l’Es-
polsada acollirà a les 6 de la 
tarda un concert de l’Orques-

tra Gerunda, i a la mateixa 
hora la plaça de Can Font 
serà l’escenari de la tradici-
onal ballada dels Gegants. A 
les 8 del vespre, els Diables 
Els Encendraires llegiran els 
seus Versots sempre satírics 
i carregats de bon humor a 
la plaça de Joan Sanpera, pas 
previ a la Cremada de l’Ajun-
tament per part de la mateixa 
colla. Per acabar d’escalfar la 
nit, el grup El Pony Pisador 
descarregarà el seu accelerat 
folk rock a partir de les 11 a 
la plaça Joan Sanpera.

El diumenge comença-
rà amb una sessió de jocs 
gegants al passeig del Primer 
d’Octubre, a partir de 2/4 de 
10 del matí. A les 11, la Cobla 
Ciutat de Terrassa oferirà 
una ballada de sardanes a la 
plaça de Can Font, i a les 12 
del migdia el grup musical 
Whisky Preachers amenitza-
rà les Vermutades Musicals 
a la plaça Joan Sanpera. El 
darrer plat fort del programa 
serà el Ball de l’Espolsada, 
que es portarà a terme a les 
8 del vespre a la plaça del 
mateix nom., que a partir de 
2/4 de 10 de la nit acollirà el 
final de festa amb les hava-
neres de Les Anxovetes.

uNA fESTA SENSE fIRA

L’Ajuntament de les Fran-
queses i els firaires habituals 
de la festa major de Corró 
d’Avall han acordat recupe-
rar la fira d’atraccions l’any 
vinent, davant la impossibi-
litat d’adequar l’entorn de la 
carretera de Ribes a la nor-
mativa sanitària. Tot i que el 
consistori va proposar fer la 
fira a Cal Gavatx, els firaires 
van preferir esperar a l’any 
vinent i mantenir la ubicació 
habitual.
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Casasnovas, a la dreta, en una de les primeres emissions de Ràdio Mollet

Mor a 76 anys José 
Casasnovas, fundador 
de Ràdio Mollet

El Ball de Diables i un concert 
de Ciudad Jara, trets de sortida 
a la festa major de Montornès

Montornès del Vallès

EL 9 NOU

El tradicional Ball de Dia-
bles i un concert del grup 
Ciudad Jara donaran aquest 
divendres al vespre el tret de 
sortida de la festa major de 
Montornès, que va comen-
çar el cap de setmana passat 
però concentrarà aquest cap 
de setmana el gruix del seu 
programa.

El Ball de Diables tindrà 
lloc a la Carpa Polivalent El 
Serralet a 2/4 de 9 del ves-
pre, després de la lectura 
del pregó a càrrec del Con-
sell d’Infants, i anirà seguit 
d’un castell de focs. Pel que 
fa al grup valencià, format 
per components de La Raíz, 
oferirà un recital de música 
mestissa a les 11 de la nit a 

l’aparcament del CEM Les 
Vernedes.

Dissabte al matí, la pista 
de l’institut Vinyes Velles 
acollirà el concurs de truites 
El Tortillón, amenitzat amb 
un concert del grup local 
Proyecto Píharo, i a les 7 de 
la tarda el tradicional Con-
curs de Flams. L’aparcament 
del CEM Les Vernedes serà 
escenari a partir de les 11 de 
la nit d’un concert del popu-
lar grup de folk punk Ebri 
Knight.

Diumenge tornarà un clàs-
sic de la festa major com és 
la Dansa de la Batalla entre 
les colles dels Bartomeus i 
Pere Antons, a 2/4 de 12 del 
migdia a la carpa polivalent 
El Corralet. La festa acabarà 
dilluns al vespre amb un 
espectacle de focs artificials.

Mollet del Vallès

EL 9 NOU

Dissabte passat va morir a 
l’edat de 76 anys José Casas-

novas, un dels fundadors de 
Ràdio Mollet.

Casasnovas havia estat un 
dels precursors de la ràdio 
al municipi i va participar 

en la fundació de la ràdio 
el 1981 juntament amb els 
radioaficionats Lluís Ramon 
i Màrius Galán. Tots tres ja 
havien creat a finals de la 
dècada dels 70 un petit estu-
di radiofònic casolà, precur-
sor del projecte que donaria 
peu a la creació de l’emissora 
municipal.

Casasnovas va morir a 
Mollet, on aquest dimarts 
se li va fer la cerimònia de 
comiat abans d’enterrar-lo al 
cementiri de Granollers. El 
seu testimoni a la ràdio local 
segueix viu de la mà del seu 
fill, Josep Casasnovas, actual 
tècnic de l’emissora. El seu 
traspàs va tenir ressò a les 
xarxes socials de la mà de 
professionals com el perio-
dista Frank Blanco, que havia 
començat la seva trajectòria 
a Ràdio Mollet. “Va ser un 
dels meus mestres. Recordo 
les seves bromes, consells i 
tantes converses de la meva 
adolescència. La família radi-
ofònica de Mollet ens que-
dem orfes”, va dir a través de 
Tiwtter.
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Jugadores  
del Club Bàsquet 
Granollers

Granollers Aquesta foto-
grafia la va fer Esteve 
Gironella i es conserva a 
l’Arxiu d’Imatges de l’Arxiu 
Municipal de Granollers. 
S’hi pot veure un dels 
equips femenins del Club 
Bàsquet Granollers. És una 
de les moltes imatges que es 
conserven a l’Arxiu Muni-
cipal de Granollers de les 
quals no hi ha prou informa-
ció per determinar quan es 
van fer, on es van fer, quin 
acte s’hi feia, quina persona 
les va fer o, en aquest cas, 
qui són les jugadores. Si 
tenen dades sobre aquesta 
instantània poden posar-se 
en contacte amb l’Arxiu 
Municipal 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?

El Follet  
i la Fantasma 
insisteixen a 
encendre la festa 
de Sant Feliu

Sant Feliu de Codines

EL 9 NOU

La colla del Follet i la Fan-
tasma tornaran a encendre 
un any més la festa major de 
Sant Feliu de Codines, que 
va començar aquest dijous 
i durarà fins diumenge. 
Davant la impossibilitat de 
fer el correfoc com cada any 
a causa de la pandèmia, l’en-
titat ha optat per un espec-
tacle de foc estàtic per no 
deixar passar l’ocasió. Sota el 
títol de Les flames mai s’han 
acabat, el portaran dissabte 
a les 9 del vespre a l’aparca-
ment del Centre Cívic.

Altres actes destacats del 
programa de la festa major 
són l’espectacle de cultura 
popular que duran a terme 
les colles Gegantera i No 
M’Atabalis, el mateix dissab-
te a les 5 i les 7 de la tarda al 
Pati de Can Buixó, o la canta-
da de les corals La Poncella 
i Sents Veus, diumenge a les 
6 de la tarda al Pati de Can 
Xifreda.

Encara en l’àmbit musical, 
aquest divendres a partir 
de les 9 del vespre el pati 
de l’Escola Fedac acollirà 
els concerts del grup de 
pop Cable Obsession i del 
col·lectiu de música urba-
na 31 Fam. La festa major 
va començar dijous amb la 
lectura del pregó a càrrec de 
l’actor Peyu.

Les Gitanes de Montmeló tornen 
a ballar un any i mig després
La colla participarà la setmana vinent en l’aplec d’Adifolk a l’Alguer

Gran Centre  
i Comerç de Dalt 
ajornen un altre cop 
la Gran Fira al Carrer

Granollers

Les associacions comerci-
ants Gran Centre i Comerç 
de Dalt de Granollers han 
tornat a ajornar la Gran Fira 
al Carrer, prevista inicial-
ment per fa dues setmanes 
i reprogramada per aquest 
dissabte, a causa de les pre-
diccions meteorològiques. 
La nova data serà dissabte 
de la setmana vinent, i està 
previst que hi participin una 
seixantenta d’establiments 
que mostraran els seus pro-
ductes a peu de carrer a l’illa 
de vianants del centre de 
la ciutat. La fira se celebra 
dos cops l’any, al març i al 
setembre.

Parets recupera 
la Diada  
de la Bicicleta 
aquest diumenge
Parets del Vallès

Parets tornarà a celebrar 
aquest diumenge a les 10 del 
matí la Diada de la Bicicleta, 
organitzada pel club ciclista 
Bikers Parets amb la col-
laboració de l’Ajuntament. El 
recorregut serà de 10 quilò-
metres, amb sortida i arriba-
da al Poliesportiu Municipal 
Joaquim Rodríguez i dos 
punts d’avituallament, un 
a la meitat del trajecte que 
s’ubicarà a la Piscina Muni-
cipal Miguel Luque i l’altre a 
l’arribada. El preu d’inscrip-
ció és de 5 euros amb l’entra-
da anticipada i de 7 si es fa 
presencialment el mateix dia 
de la pedalada.
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La colla gran del Ball de Gitanes de Montmeló, diumenge passat a l’amfiteatre del Centre Cultural La Torreta

Montmeló

EL 9 NOU

La colla gran de Ball de Gita-
nes de Montmeló va tornar 
a ballar diumenge passat a la 
tarda després d’un any i mig 
sense poder-ho fer a causa de 
la pandèmia. La ballada es va 
dur a terme a l’amfiteatre del 
Centre Cultural La Torreta 
del mateix municipi, i durant 
l’acte es va fer el sorteig 
d’una panera, la recaptació 
del qual servirà per finançar 
l’activitat de l’entitat.

“Va ser una ocasió molt 
especial perquè feia un any 
i mig que no ballàvem. Les 
colles dels petits i els mitjans 
sí que havien ballat durant 
els últims mesos, però la 
colla gran no ho havia pogut 
fer des de Carnaval de 2020, 
just abans de declarar-se 
l’emergència sanitària”, des-
taca una de les membres de 
l’entitat, Mercè Volart, en 
declaracions a EL 9 NOU.

D’altra banda, la colla del 
Ball de Gitanes de Montmeló 
és una de les entitats convi-

dades a participar la setmana 
vinent a la 33a edició de 
l’Aplec Internacional que 
convoca l’associació Adifolk 
a la ciutat de l’Alguer, a Sar-
denya.

Es tracta d’una mostra que 
durant tot el cap de setmana 
posarà en valor diferents 
expressions i disciplines de la 
cultura popular i tradicional 
catalana. L’entitat vallesana 
hi ballarà el dissabte 25 i el 
diumenge 26. “Serà una bona 
ocasió per mostrar allò que 
fem”, apunta Volart.
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QÜESTIONARI A lINA AguAScA, AfIcIONAdA A lA mETEOROlOgIA

“No sé mentir ni em cal fer-ho” 
Aguasca només és partidària de les migdiades si són amb companyia, i la treu de polleguera la política

Deu anys recollint dades
EL 9 NOU

Lina Aguasca va néixer a Barcelona fa 49 
anys, tot i que en fa 20 que viu a Sant Fost 
de Campsentelles. Durant els últims 10 
anys s’ha dedicat a observar i a recollir 
dades meteorològiques del municipi amb 
una estació Davis Vantage Pro2. Amb 
aquest aparell va arribar a guanyar anys 

enrere un concurs del programa televisiu El 
temps del Picó. Graduada social de professió, 
s’ha dedicat sempre a l’administració d’em-
preses i al sector comercial. Inconformista, 
crítica i compromesa amb el medi ambient, 
dedica el seu temps lliure a fotografiar 
tempestes i a col·laborar amb l’entitat eco-
logista La Xopera, que treballa per la con-
servació de l’entorn natural i el patrimoni 
històric de Sant Fost.

St. Fost de Campsentelles

EL 9 NOU

Addicte a les xarxes soci-
als? 

Sí, m’agrada contrastar.
Una pel·lícula. 
Twister, de Jan de Bont.
Un llibre. 
La catedral del Mar, d’Idel-

fonso Falcones.
Un restaurant de la 

comarca.
El Naltrus de Granollers, 

dedicat a la cuina casolana.
Li agrada cuinar? 
No gaire, només quan és 

necessari. 
Un plat.
Una bona amanida.
Una beguda.
L’aigua amb gas diària-

ment, i si hi ha res a celebrar 
no pot fallar un bon cava.

On ha passat les últimes 
vacances? 

Fa temps que no en faig, 
però miro de fer escapades 
de cap de setmana. L’última 
va ser a la Cerdanya.

Té previst fer algun viat-
ge? A on? 

De moment no, però 
m’agradaria viatjar als Estats 
Units i visitar el Tornado 
Alley, la zona on es registren 
més tornados, que comprèn 
els territoris de Texas, Okla-
homa, Kansas, Nebraska, 
Louisiana, Arkansas, Iowa i 
Missouri.

Un lloc on perdre’s de la 
comarca, que no sigui el 
Montseny. 

Els cingles de Bertí. 
I de Catalunya? 
El congost de Mont-Rebei. 
I del món?  
Islàndia, per les aurores 

boreals.
Un lloc on no portaria mai 

ningú?  
A una corrida de toros.
Amb quin alcalde de la 

comarca aniria a sopar? 
Amb cap. Gairebé tothom 

qui es dedica a la política, 
només ho fa per omplir-se les 
butxaques.

L’última obra de teatre 
que ha vist. 

Pel davant i pel darrere, al 
Teatre Borràs. 

L’última pel·lícula que ha 
vist al cinema? 

Sentimental, de Cesc Gay.
I un programa o sèrie de 

televisió? 
Joc de cartes, a TV3. 
O de la ràdio? 
La competència, a Rac 1.
Amb qui es faria una selfie? 
Amb els meus fills, tot i 

que no soc de fer-me selfies. 
Prefereixo fotografiar els 
núvols. 

Un lloc per viure.

Sant Fost és una meravella, 
a prop de Barcelona i envol-
tat de bosc.

Coneix algun grup de 
música de la comarca? 

Els Catarres. 
Ha votat en les últimes 

eleccions? 
Sí.

Per qui (si ho vol dir)? 
JxCat, el mal menor. 
Quin és l’últim regal que 

li han fet? 
El llibre Justícia quasi poè-

tica de Jordi Cervera.
A quina hora acostuma a 

llevar-se al matí? 
A les 7.

És partidària de les mig-
diades? 

No sempre, només si són 
amb companyia.

Alguna cançó que l’hagi 
marcat? 

Dolce Vita, de Ryan Paris.
Quin fons d’escriptori té a 

l’ordinador? 

Una tempesta nocturna 
mar endins, amb un cumu-
lonimbus il·luminat amb un 
llamp que descarrega sobre 
el mar.

Esculli una paraula que li 
agradi.

Xiuxiuejar.
Quin cotxe té? 
Un Peugeot 208. 
L’última vegada que ha 

anat a missa? 
Per un enterrament. Em 

va saber greu, era una bona 
persona.

Un projecte immediat.
Escriure un llibre. Ja he 

tingut fills, he plantat arbres 
i he anat amb globus.

Un insult.
Botifler, pel que significa.
Una floreta.
T’enyoro.
Una olor.
La del gessamí.
Un ritual diari.
Un petit passeig per la ser-

ralada de Marina. Em serveix 
per reflexionar i carregar-me 
d’energia.

Una mania.
L’ordre, però sense obses-

sió.
Un personatge històric.  
Marie Curie.
Qui li agradaria ser? 
Jo mateixa. M’agrada com 

soc, tot i que miro de millo-
rar dia a dia.

Un hobby.
La meteorologia i la foto-

grafia meteorològica.
Un lema. 
“Ho tornarem a fer.” o 

“Ho tenim a tocar”, tot i 
que el que triomfa ara és 
“Junquerisme és amor”.

Què la treu de polleguera? 
La política. 
Què canviaria del seu cos? 
He superat aquesta etapa. 

El més important és gaudir 
de bona salut. 

I del seu caràcter? 
M’agradaria ser més refle-

xiva i menys impulsiva. 
Una expressió molt utilit-

zada.
“Que cabroooons!”.
Per què o per qui diria 

una mentida? 
No sé mentir, i al meu 

entorn no em cal fer-ho.
Què li fa riure? I plorar?  
Em fan riure els meus 

amics. I em fan plorar algu-
nes pel·lícules i notícies. Soc 
de plor fàcil.

El seu pitjor malson? 
Representar una càrrega 

pels altres.
Què té a la tauleta de nit?  
Tres llibres a mig llegir: un 

d’intriga, un d’eròtic i un de 
política. I la Bíblia, fa anys 
que no l’obro, però és un 
record familiar.
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Eduard Escandell, al centre de la imatge, en una de les assemblees del CN Granollers 
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El CN Granollers recupera 600 
dels socis perduts per la pandèmia
El club havia passat de 5.900 a 3.600 socis amb la crisi. El total actual està per sobre de 4.200

Granollers

Toni Canyameras  

El CN Granollers comença 
a respirar passats els pitjors 
moments de la pandèmia. 
L’entitat ha recuperat aquest 
últim any 600 dels 2.300 socis 
que havia perdut amb la crisi, 
una davallada que li va supo·
sar al club passar dels  5.900 
socis que tenia abans de l’es·
clat de la pandèmia a 3.600, 
el que equivalia a una pèrdua 
de prop del 40% del teixit 
social, una mica per sobre del 
35% de mitjana dels clubs de 
natació de Catalunya. El total 
actual se situa una mica per 
sobre de 4.200. En contrast, 
l’entitat assegura que la recu·
peració de socis se situa per 
sobre del ritme mitjà dels 
clubs. “El ritme de recupe·
ració també està superant 
les previsions”, assegura el 
president del CN Granollers, 
Eduard Escandell, satisfet 
per haver recuperat un 10% 
de socis. 

Part d’aquests socis es van 
donar de baixa per la mesura 
de mantenir el cobrament de 
les quotes mentre les instal·
lacions van romandre tanca·
des. El Club va defensar que 
els socis, com a propietaris de 
l’entitat, havien de continuar 
pagant per al manteniment 
de la infraestructura i la 
decisió va ser en un principi 
impopular però avalada pos·

teriorment per la Secretaria 
General de l’Esport i l’Assem·
blea General Ordinària del 
desembre, ja que el 97% dels 
socis hi van votar a favor. 
Segons l’entitat, no girar les 
quotes durant els mesos de 
tancament li hauria suposat 
a l’entitat acabar l’exercici 
2019/2020 amb un resultat 
negatiu de 800.000 euros en 
lloc dels 136.400 finals. 

El CN Granollers va tan·
car el 31 d’agost l’exercici 
2020/2021 però, fins que no 
celebri l’Assemblea General 
Ordinària –abans que s’acabi 

l’any–, no desvelarà cap dada. 
El que sí que reconeix el pre·
sident és que les restriccions 
posteriors a la primera onada 
han dificultat la recuperació. 
El Club va patir un altre tan·
cament de dues setmanes al 
novembre. “Cada 15 dies de 
tancament suposen sis mesos 
de recuperació”, alerta Escan·
dell.

LES obRES DE LES pISCI-
NES 1 I 2, ImmINENtS 

L’entitat també ha assegurat 
que les obres de reforma 

de les piscines interiors 1 
i 2, ubicades en el mateix 
edifici, començaran abans 
que s’acabi l’any. L’actuació 
consistirà en l’enderroc par·
cial i la renovació d’aquest 
edifici  –que data del 1972–, 
i la construcció dels dos nous 
vasos de piscina, noves instal·
lacions de filtratge, de tracta·
ment d’aigua i climatització. 
Les dues piscines actuals 
estan en desús. 

L’obra té un cost de 4 mili·
ons d’euros, dels quals se’n 
farà càrrec de manera íntegra 
l’Ajuntament de Granollers.

El Tribunal 
de l’Esport 
desestima  
el recurs  
de Gili i Brun 

Granollers

T.C. 

El Tribunal Català de 
l’Esport ha desestimat 
el recurs de Toni Gili i 
Gustavo Brun, pel qual 
els promotors de la moció 
de censura fallida contra 
l’actual junta el maig 
recorrien la resolució de la 
Junta Electoral de la Fede·
ració Catalana de Natació. 
Gili i Brun van recórrer a 
la Federació la decisió del 
CN Granollers de donar 
per tancat el vot de censu·
ra, al·legant que el procés 
no es va iniciar perquè 
junta no els va sol·licitar el 
cens de socis per començar 
a recollir firmes. L’ens va 
desestimar el recurs per 
falta de competències.

El Tribunal Català de 
l’Esport ha contestat que 
només té competències 
per resoldre contra reso·
lucions de procediments 
electorals i, “en el cas que 
ens ocupa no s’ha iniciat 
cap procediment electo·
ral”. Gili i Brun afirmen 
que “això confirma que la 
moció no s’ha produït” i 
asseguren que tornaran a 
sol·licitar el vot de censu·
ra. Escandell respon que la 
resolució els ha “donat la 
raó” i que, a partir d’aquí, 
que “els senyors Gili i 
Brun facin el que creguin”. 

El KH-7 juga el primer 
partit de Lliga a casa aquest 
divendres contra el Morvedre

Granollers 

T.C.

Resolt el debut amb un punt 
de molt de valor a Elx (25·
25), ara es tracta d’endolcir 
encara més aquest punt amb 
una victòria a casa aquest 
mateix divendres contra el 
Morvedre a les 9 del ves·
pre en el primer partit del 
KH·7 al Palau. Per a l’entre·
nador del conjunt vallesà, 
Salva Puig, el major perill 
de l’equip de Sagunt és la 
seva versatilitat: “Arribem 
a aquest partit amb moral 
però conscients de les difi·
cultats que ens plantejarà el 
Morvedre. És un equip amb 
moltes variants defensives i 
també ofensives, ja que per 
esquerra llancen molt bé, 
per dreta saben penetrar i la 

central pot connectar amb 
la pivot, que guanya bé la 
posició. Nosaltres hem de 
defensar al millor possible 
per córrer i corregir les 18 
pèrdues de pilota d’Elx”, aler·
ta Puig, que continua amb les 
baixes per lesió de Capdevila, 
Sobrepera i Kofler. 

EL fILIAL I LA RoCA 
DEbutEN A pLAtA 

Aquest també serà el cap de 
setmana del debut a la Divi·
sió d’Honor Plata de l’Avan·
nubo La Roca i el filial del 
Granollers, el KH·7 Atlètic, 
acabat d’ascendir. L’Avan·
nubo s’estrena a la pista del 
Castellón aquest dissabte a 
les 7 de la tarda, mentre que 
el KH·7 ho farà a Gavà el 
mateix dia a les 6 de la tarda.

El partit del 
Fraikin, ajornat 
per tres positius 
al BM Benidorm

Granollers

El Fraikin BM Granollers 
ha vist ajornat el partit 
que havia de jugar aquest 
dissabte a la pista del BM 
Benidorm per tres posi·
tius per Covid·19 a l’equip 
alacantí, que va sol·licitar 
la cancel·lació del matx al 
Comitè de Competició atesa 
la seva situació. El partit res·
ta pendent d’una nova data 
de disputa. El Fraikin tornarà 
a jugar aquest dimarts amb la 
visita al Kadetten suís a 3/4 
de 7 de la tarda en el partit 
d’anada de la segona i última 
eliminatòria de l’EHF prèvia 
a la fase de grups. A conti·
nuació, els vallesans jugaran 
al Palau contra Helvetia 
Anaitasuna el dissabte, 25 de 
setembre, a la Lliga Asobal 
abans de disputar la tornada 
contra el Kadetten a casa el 
dia 28. 

El Recam Làser Caldes 
s’estrena a l’OK Lliga 
diumenge a Girona 

Caldes de Montbui 

T.C. 

Comença la defensa de la 
tercera plaça aconseguida 
l’any passat a l’OK Lliga per 
al Recam Làser CH Caldes 
a la pista del Girona aquest 
diumenge a les 4 i 5 de la 
tarda, malgrat que Candami 
vol ser prudent. “El primer és 
acabar la primera volta entre 
els vuit primers per jugar 
la Copa del Rei i, després, 
mantenir·nos entre els vuit 
millors per jugar el play-off 
per la Lliga. Hem d’anar pas a 
pas”, assenyala l’entrenador 
del Caldes. “Ens espera un 
partit molt difícil a Girona, 
en una de les pistes més 
grans de l’OK Lliga, i contra 
un equip amb qui fins ara 
no ens ha anat bé a la seva 

pista i que es tancarà. Hau·
rem de moure la bola amb 
paciència”, apunta. Des que 
van irrompre a l’OK Lliga fa 
sis anys, els de la vila termal 
no han guanyat mai a Girona 
amb un balanç d’un empat i 
tres derrotes. La més doloro·
sa, el 5·1 de l’any passat. 

REuNIÓ DELS CLub DE 
L’EHCA D’Aquí A 10 DIES 

Els 12 clubs de l’associació 
EHCA, entre els quals Barça, 
Benfica i també el Caldes, es 
reuniran d’aquí a uns 10 dies 
per decidir si organitzen una  
Champions pel seu compte 
un cop no es van presentar al 
sorteig de la competició de 
la Federació Europea, ja que 
aquesta no ha respectat el 
format que s’havia acordat.
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La rebuda que el Mundial  
de Superbike mereixia 
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A l’esquerra, els pilots que van assistir a la presentació de la prova, i a la dreta, les autoritats 

Montmeló 

EL 9 NOU 

Superada la desoladora pre-
sentació solitària del 2020, 
per fi el nou invitat tindrà 
aquest cap de setmana la 
rebuda que mereix, amb 
tots els honors, aclamat per 
qui coneixerà per primer 
cop: l’apassionat públic de 
Montmeló, que podrà estar 
representat per fins a 15.000 
persones. Últim Mundial a 
afegir com una de les seves 
parades l’únic autòdrom que 
rep quatre campionats del 
món, descobriran per prime-
ra vegada les Superbike l’es-
sència del Circuit. 

Bé ho sap l’ex de MotoGP 
Álvaro Bautista, ara al campi-
onat de motos de carrer per 
excel·lència als seus 36 anys. 
“És fantàstic córrer aquí amb 
públic. A poc a poc, anem 
tornant a la normalitat”, des-
tacava el pilot de Team HRC, 
una de les personalitats pre-
sents a l’acte de presentació 
de la prova dijous al mateix 
Circuit, en què també hi van 
comparèixer, entre d’altres, 
el director general de l’autò-
drom, Josep Lluís Santama-
ría; l’alcalde de Montmeló, 
Pere Rodríguez; el direc-
tor executiu de Gemocat 
–empresa promotora de l’es-
deveniment–, Berni Faus, i el 
director de la part esportiva  
i d’organització del Mundial 

de Superbike. El programa 
del cap de setmana ofereix 
un assortiment de proves 
divers i atractiu, amb set cur-
ses entre les tres categories 
del Mundial –Superbike, 
Supersport i Supersport300–,  
i dues més de la Copa Yama-
ha Blu Cru. 

KAWASAKI I L’AL·LICIENT 
DE CÓRRER A CASA 

La moto hegemònica i per a 
tots envejada accelerarà espe-
ronada per córrer al costat de 
la casa on amaga tots els seus 
secrets: Kawasaki Racing 

Team, amb seu a Granollers i 
amb Guim Roda al capdavant. 
Tot i la victòria de l’any pas-
sat de Jonathan Rea a la cate-
goria reina, l’amfitrió no va 
gaudir prou de la seva llar per 
la baixa d’Ana Carrasco –lesi-
onada en la prova anterior a 
Portugal–. Però la pilot mur-
ciana resident a Granollers, 
novena a Supersport300, sí 
que podrà competir aquest 
cap de setmana. “Encara no 
estic al cent per cent física-
ment però sí en un marge que 
em permet pilotar bé. Tinc 
ganes de córrer aquí, ja que 
l’any passat estava lesionada. 

A més és el primer cop en 
molt de temps que corro amb 
públic. Tant de bo acabi amb 
un podi a casa”, va destacar 
Carrasco dijous. 

Per la seva part, Rea està 
en dura confrontació pel títol 
amb Toprak Razgatlioglu, en 
disposició d’interrompre la 
sèrie de sis títols mundials 
seguits de Superbike del 
britànic, segon a set punts 
del turc. “És una cursa molt 
especial per a l’equip. A més, 
l’any passat vaig poder gua-
nyar aquí. S’acaba la tempo-
rada i estic motivat per donar 
el màxim”, va ressaltar Rea. 

Aleix Espargaró 
vol mantenir-se 
a dalt a Misano, 
i Pol, tornar-hi

Misano (Itàlia)

EL 9 NOU 

Divisa el Mundial de 
MotoGP el seu final –cinc 
curses per al desenllaç–, amb 
Aleix Espargaró, sembla, 
instal·lat a dalt com volia 
–tercer i quart en les dues 
darreres proves–, i amb Pol 
fent la goma, 5è a Silversto-
ne però 13è a Alcanyís. Per al 
41 l’objectiu al Circuit Marco 
Simoncelli de Misano serà 
mantenir-se en aquest cim, i 
per al 44, tornar-hi. 

En el cas del gran dels 
Espargaró, enrolat a l’ita-
liana Aprilia, corre a casa.  
“Misano és com córrer a casa 
per a mi, tant pel meu estret 
vincle amb Itàlia com per 
l’important que és per a Apri-
lia. Hem de continuar sent 
competitius en qualsevol 
condició, la moto està crei-
xent”, assegura Aleix, setè al 
Mundial. 

Per la seva part, Pol arriba 
a un circuit que li evoca bons 
records, on va celebrar un 
tercer lloc l’any passat i una 
segona plaça i un triomf a 
Moto2. “La previsió a Misano 
és bona, hem de treballar per 
apropar-nos a Silverstone. 
Hem de continuar treballant 
per millorar el nostre poten-
cial i el de la moto. També 
desitjo que arribin els dos 
dies de test. Un dels nostres 
problemes aquest any és la 
falta de tests”, apunta el 44, 
14è a la general. 

Palou busca conservar a 
Monterey el liderat recuperat 
amb la victòria de Portland

Monterey (EUA)

EL 9 NOU 

Poc va tardar Àlex Palou 
a restablir l’ordre de tota 
la temporada a les Indy-
Car Series: el pilot de Sant 
Antoni de Vilamajor va 
recuperar la primera plaça 
perduda la prova anterior el 
cap de setmana a Portland 
amb la tercera victòria de la 
temporada. 

El repte per a Palou ara és 
que ja no se li escapi més la 
seva primera posició en un 
campionat al qual ja només 
li resten dues curses, la pri-
mera aquest cap de setmana 
al circuit de Laguna Seca, 
a Monterey, ciutat ubica-
da a  l’estat de Califòrnia.  
La prova començarà en la 
matinada de diumenge a 

dilluns, a les 12 de la nit. 
El vallesà avantatja ara en 
25 punts el segon, el mexi-
cà Pato O’Ward, i en 34 el 
tercer, l’estatunidenc Josef 
Newgarden. O’Ward, qui li 
va prendre el liderat, només 
va ser 14è a Portland després 
d’encapçalar la cursa durant 
28 voltes. 

Aliè a la seva nul·la experi-
ència a Portland, el pilot de 
Chip Ganassi Racing va supe-
rar tots els entrebancs patits 
malgrat sortir des de la pole. 
Palou va rebre una penalitza-
ció a l’inici que el va endar-
rerir fins a la 16a posició per 
sortir de la pista, malgrat 
tractar-se d’una maniobra 
per evitar un accident. Tot i 
així, el vilamajorí va comen-
çar una escalada progressiva 
que el van dur fins al cim.  

Totes dues van pujar al podi en categoria juvenil 

Sira Bella i Elna Francès, plata i 
bronze a l’Europeu de patinatge

A l’esquerra, Sira Bella, i a la dreta, Elna Francès en la cerimònia del podi

Riccione (Itàlia)

EL 9 NOU 

Sira Bella, de Granollers, es 
va proclamar subcampiona 
d’Europa el cap de setmana 
passat a l’Europeu de pati-
natge artístic en categoria 
juvenil a Riccione (Itàlia), i 
Elna Francès, de Caldes, es va 
penjar la medalla de bronze. 

Totes dues patinadores 
vallesanes van començar a 
projectar a nivell internacio-
nal una qualitat demostrada 
ja a nivell estatal i català, ja 
que Bella va ser campiona 
estatal de la categoria al juli-
ol i, Francès, subcampiona, 
places que els van atorgar la 
classificació per a l’Europeu. 
Al Campionat de Catalunya 
disputat el juny passat, 

mateixes posicions amb Sira 
primera i Elna segona. La 
patinadora de Granollers 

s’entrena amb el CP Parets, 
mentre que la de Caldes, amb 
el CPA Ripollet. 

El Circuit rebrà aquest cap de setmana el campionat per segon cop, primer amb públic
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L’Esport Club, 
necessitat  
de punts,  
rep l’Ascó 

Granollers

T.C.

Saldades les dues primeres 
jornades amb derrota, i 
més que per la classificació 
en si –on és cuer junt amb 
L’Hospitalet–, l’Esport Club 
necessita una victòria que li 
millori les sensacions. Tindrà 
una nova oportunitat aquest 
diumenge a 2/4 d’1 del mig-
dia a casa contra l’Ascó, amb 
un punt a la taula. Així ho 
reconeix l’entrenador, Javi 
Pérez: “Necessitem guanyar 
per canviar les sensacions i, 
a partir d’aquí, aconseguir 
resultats”, assegura el tècnic, 
que manté el seu discurs de 
no pensar tant en el rival.

 “L’Ascó té una bona 
estructura defensiva i gent 
perillosa a dalt però insistei-
xo que ens hem de centrar en 
nosaltres mateixos i intentar 
ser més protagonistes en el 
joc. És evident que som un 
equip nou i ens estem adap-
tant, però hem d’escurçar 
terminis en aquest procés”, 
explica. Arnau Cuadras i 
Roger Garcia, amb lesions 
musculars, són baixes. 

JU
LI

Á
N

 V
Á

Z
Q

U
EZ

 

Roger Castellvell, del CF Les Franqueses, en un partit del curs passat 

Es jugarà dissabte a la tarda a les Franqueses

El Trofeu Electrocamps 
celebra la seva 40a edició 

Les Franqueses del Vallès 

EL 9 NOU 

El Trofeu Electrocamps de 
futbol, tot un clàssic de pre-
temporada, celebra aquest 
dissabte a la tarda al Camp 
de Corró d’Avall la seva 40a 
edició amb el filial del Lla-
gostera i el Sant Cugat com 
a invitats i acompanyants de 
l’amfitrió, el CF Les Fran-
queses, d’un torneig que es 
disputa en format triangular 
i amb partits de 45 minuts de 
durada. Tots tres militen a 
Primera Catalana. 

Llagostera i Sant Cugat dis-
putaran el partit inaugural a 
les 5 de la tarda. A les 6, Les 
Franqueses jugarà contra el 
perdedor del partit i, a les 7, 
contra el guanyador. Els par-
tits que acabin amb empat es 
decidiran per penals. 

Al matí, els equips ben-
jamins de Les Franqueses i 
Girona jugaran el Trofeu Fes-
ta Major a 1/4 d’11 del matí i 
els conjunts juvenils de Les 
Franqueses i Sant Cugat dis-
putaran el XXXII Memorial 
Jaume Ginestí a 2/4 de 12 del 
matí. 

El moment de Marc Brustenga 
El ciclista de Santa Eulàlia salta al professionalisme amb el conjunt Trek, de la màxima categoria 

Brustenga celebra la seva victòria a l’Aitzondo Klasika de la Copa d’Espanya, un dels seus cinc triomfs aquest 2021

Santa Eulàlia de Ronçana

Toni Canyameras 

Heretge de l’encarcarada 
tradició ciclista espanyola, 
encara amb adeptes que no 
veuen ni volen veure més 
enllà de Giro, Tour i Vuelta, 
Marc Brustenga sempre ha 
proclamat que vol guanyar la 
verge per al ciclisme estatal 
clàssica París-Roubaix. Natu-
ral, rotund. Com el seu físic 
de classicòman, més de ciclis-
ta del nord que mediterrani, 
elevat sobre 190 centímetres 
i un xic rosset. Com els seus 
gustos, atret per la pluja que 
no fa sinó més que encendre 
encara més el denominat 
infern del nord, viciós de les 
temudes llambordes. 

Es va allistar durant tres 
anys d’exili voluntari al con-
junt La Pomme Marseille de 
França després del seu pas 
per la Fundación Alberto 
Contador –i abans d’arribar el 
2021 al filial de Caja Rural–. 
Per trobar gent que l’enten-
gués, per potenciar-se com a 
classicòman. Però ara ja no ha 
hagut d’anar a la recerca de 
ningú. L’han vingut a buscar. 

Perquè faci el que li agrada. 
Un equip professional. I un 
dels grossos: l’estatunidenc 
Trek-Segafredo, integrant 
del WorldTour, de l’absoluta 
elit del ciclisme mundial, dels 
que corren les tres grans  i 
els monuments. Hi tindrà 
de company, per exemple, 

Vincenzo Nibali, de l’il·lustre 
club de guanyadors de Giro, 
Tour i Vuelta. Una elit sen-
se vallesans des que Purito 
Rodríguez es va retirar el 
2016. 

“Tenia 14 anys quan Nibali 
va guanyar el Tour. Tindré de 
companys alguns dels ídols 

que veia per la tele. Encara 
no ho he assimilat. Estic 
motivat i emocionat”, refle-
xiona el corredor de 22 anys. 
Diferents els seus gustos al 
del ciclista espanyol, sense 
haver heretat aquest vici per 
la bici de cap familiar, sense 
cap ídol declarat, l’únic tret 

tradicional de Marc Brusten-
ga és que viu en una masia 
de la seva Santa Eulàlia. 
“Compten amb mi amb la 
idea sobretot de competir a 
les clàssiques. El 2022 ja puc 
guanyar la París-Roubaix 
perquè ja la puc córrer [riu]. 
Però, en realitat, aquest 
primer any ha de ser d’apre-
nentatge i adaptació. No crec 
que em portin al Tour, el 
Giro o la Vuelta, però espero 
que sí a la Volta a Catalunya, 
em faria il·lusió”, relata el 
vallesà, bohemi del ciclisme, 
ara velocista, ara rodador, ara 
escalador. “El meu pas per 
França em va fer més com-
plet, abans només era esprin-
tador. Però puc millorar més 
en muntanya”, reconeix. 

Ha assaborit Brustenga 
un impressionant 2021 amb 
cinc victòries, un tercer lloc 
a la Copa d’Espanya, la seva 
participació a l’Europeu sub-
23 del cap de setmana passat 
amb l’equip estatal –con-
tribuint al bronze de Juan 
Ayuso–, i el seu fitxatge per 
Trek. Però pot ser que encara 
no l’hagi coronat: queda el 
Mundial sub-23 de Flandes 
del dia 24. Hom posa nom 
al renaixement del ciclis-
me estatal, sobretot, amb 
Ayuso i Carlos Rodríguez. 
Però Brustenga ja ha irrom-
put també a l’elit. “Soc part 
d’aquesta generació”, adver-
teix. Que a ningú se li oblidi.  
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immens, difícil d’explicar.
Les de Tòquio han estat 

unes Olimpíades diferents 
pel virus. Vostè que n’ha 
viscut tantes, quina diferèn-
cia li ha cridat més l’aten-
ció? 

He notat una il·lusió 
especial per participar-hi, ja 
que molts esportistes han 
tingut moltes dificultats per 
entrenar amb normalitat. La 
sensació és que tothom volia 
competir ja, de seguida.  

Deia abans de Tòquio que 
volia anar a París ’24. Ara, 
després d’aquesta nova 
medalla, encara amb més 
raó...

Anirem a París a ampliar 
la llegenda, amb més il·lusió 
encara i esperant que no hi 
hagi una altra pandèmia pel 
mig. Espero continuar supe-
rant-me i anar acompanyat 
aquest cop d’una bona repre-
sentació de familiars i amics.

Com pot millorar encara 
més les seves marques? 

Cuidant molt la preparació, 
el descans i l’alimentació 
com fins ara i, pel que fa a la 
natació en concret, millorar 
la força i la tècnica. 

La delegació paralímpica 
espanyola ha millorat la 
seva actuació a Tòquio res-
pecte de Rio: 36 podis con-
tra 31. Quina lectura en fa? 

Hem competit bé. Hi ha 
hagut més disciplines i això 
ens ha donat més opcions, 
tot i que també hi havia més 
competència. Tenim la sort 
de poder comptar amb el 
pla ADOP [el pla estatal que 
proporciona als esportistes 
els mitjans per preparar els 
Jocs], però necessitem que 
l’Estat ens ajudi una mica 
més per entrenar millor i 
tenir instal·lacions millors.

“Vull ampliar la llegenda a París, 
nedaré mentre en gaudeixi” 
Miguel Luque va ser reconegut a Parets per la setena medalla paralímpica a Tòquio 

Miguel Luque,  
dents a prova de metall

Parets del Vallès Últims 15 metres. Insig-
nificants centèsimes entre els pretendents 
de les medalles, tan pròxim el buit com el 
tot. Premuda de dents com a música d’un 
superb esprint i mossegada a la plata. “Vaig 
nedar com si fos l’últim esprint de la meva 

vida”, narra Miguel Luque (Parets del 
Vallès, 21-09-1976),  a prova les seves dents 
d’esforços agònics i ...metalls. Set paralím-
pics en són ja amb la seva plata a Tòquio 
en la seva prova predilecta, els 50 braça, on 
roman inamovible al podi des de Sydney ’00. 
Una medalla més per celebrar amb la seva 
estimada Parets, on va ser reconegut dilluns 
per  l’Ajuntament a la Sala Basart.
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Parets del Vallès 

Toni Canyameras 

No hi ha millor manera de 
celebrar la medalla que amb 
la gent del poble... 

Doncs sí. Anar a uns Jocs, 
aconseguir una medalla des-
prés de tot el que ha passat 
amb la pandèmia i poder 
estar ara envoltat dels amics, 
la família i la gent del poble i 
que més t’estima és el millor 
que pots viure quan tornes 
a casa. 

En els últims metres esta-
va tot tan igualat que tenia 
les mateixes opcions de gua-
nyar que de perdre medalla. 
Què li passava pel cap en 
aquells instants decisius?

No mirava a cap altre car-
rer, només endavant. Sabia 
que el dels darrers 15 metres 
havia de ser l’esprint de la 
meva vida, havia de donar-
ho tot, bolcar tot el treball 
i sacrifici d’aquests últims 
anys. I ho vaig demostrar. 
Vaig haver de millorar la 
meva marca de Rio per acon-
seguir medalla. Vaig baixar 
només 26 centèsimes però 
van ser diferencials perquè 
amb el temps de Rio hauria 
estat quart a Tòquio. 

Als 50 esquena no va 
poder entrar a la final però 
va ser quart als 150 estils. El 
diploma era l’objectiu però 
quasi esgarrapa un altre 
metall...

Sí, em va sorprendre molt 
ser quart. Ara, a continuar 
treballant per millorar la 
marca. 

Des de Sydney ’00 com-
plint amb la tradició d’una 
medalla en cada Olimpíada, 
dues en el cas d’Atenes ’04. 
Quin és el secret d’aquesta 

exitosa longevitat? 
És molt difícil. Però si vols 

arribar a ser algú o aconse-
guir alguna cosa t’has d’es-
forçar i sacrificar molt, fer 
el que t’agrada i amb moltes 
ganes. I, per descomptat, 
estar envoltat de persones 
que t’ajudin. 

Aquesta és la seva medalla 
paralímpica amb més valor 
amb el context que l’ha 
envoltat? 

Ha implicat molts valors 
perquè la pandèmia ha impli-
cat un esforç extra. L’any 
passat vaig romandre més de 

tres mesos sense entrenar 
i després vaig haver d’exer-
citar-me en quatre piscines 
diferents per les restricci-
ons: la de Parets i les del CN 
Granollers, CN Les Franque-
ses i CAR de Sant Cugat. 

Té quasi 45 anys i una 
col·lecció de 7 medalles para-
límpiques, 13 mundials i 18 
europees. Qualsevol espor-
tista amb aquesta edat i pal-
marès signaria retirar-se... 

Continuaré nedant men-
tre en gaudeixi encara que 
no guanyi medalles, inde-
pendentment de l’edat que 
tingui. He viscut moltes 
Paralimpíades i en cadascuna 
he gaudit pujant al podi i 
de l’ambient entre els com-
panys. Continuaré nedant 
encara que sigui per ser 
finalista. Viure uns Jocs és 

“Tornar a casa  
i que et rebi  

la gent del poble 
és el millor”

“Vaig nedar els 
últims 15 metres 

com si fossin 
l’últim esprint 

de la meva vida”

ELS JOCS DE TÒQUIO A LA VALLESANA

El torneig reuneix 160 jugadors de tot el món

Alt nivell a l’Open Billar 
Americà de Mollet solidari 

Mollet del Vallès 

EL 9 NOU 

L’XI Open Catalunya Billar 
Americà de Mollet solidari, 
organitzat pel pub L’Endroit 
i celebrat el cap de setmana 
passat al Mercat Vell, va reu-
nir 160 jugadors d’arreu del 
món amb molt de nivell, amb 
campions del món com Nac-
ho Schmit i Quim Reyes. Els 
beneficis es van destinar a 

menjadors socials mitjançant 
Càritas Mollet. José Castillo 
va guanyar en la categoria de 
Catalunya, Schmit i Castillo 
en la de parella escocesa, José 
A. Vázquez en Popular/Sego-
na, Marc Pi va ser el Millor 
Molletà i Dani González, el 
Millor Júnior. El torneig tam-
bé va fer una menció a Rafa 
Ruiz, patrocinador, i Emilio 
Castillo, jugador, que han 
perdut la vida recentment. José Castillo, al centre, va guanyar l’Open en la categoria de Catalunya

El CB Mollet 
tanca la plantilla 
amb l’americà 
Gilbert Thomas 

Mollet del Vallès 

El Recanvis Gaudí CB Mollet 
ha tancat la plantilla amb el 
fitxatge del jugador interior 
estatunidenc Gilbert Thomas 
Jr. Thomas, de 24 anys i 2,01 
metres d’alçada, arriba pro-
cedent del Luisiana State 
University at Shreveport, 
que competeix a la NAIA, 
una de les lligues università-
ries americanes. L’interior té 
una mitjana de 15,7 punts i 
9,2 rebots per partit i un 72% 
d’encert en tirs de dos punts.
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Els sortejos sempre es faran a les 10 del matí del dia del sorteig.
Les seves dades personals seran tractades per Premsa d’Osona, SA i CATVL 97, SLU (conjuntament i en endavant, EL 9 NOU) amb la finalitat de fer-lo participar en els sorteigs. Les dades personals, així com imatges i veu, 
poden ser utilitzades mitjançant els canals audiovisuals del Grup (premsa, ràdio, televisió, internet…) utilitzant els formats i mitjans previstos en cada cas amb finalitats periodístiques. Pot consultar informació addicional 
sobre els seus drets de protecció de dades a www.el9nou.cat.

A causa de la Covid-19, les activitats que s’ofereixen
es poden veure alterades o anul·lades.
Si això passa, ens posarem en contacte
amb els guanyadors per comunicar-ho.

Disculpeu les molèsties.

Oferta
subscriptors

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

Serveis

pàrquings a granollers
auDiTori C. Ponent, 41 

esColapi blau Av. Sant Esteve s/n 

Corona C. Sant Josep de Calassanç. 19

esTaCiÓ aTenea
Ptge. 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

Participeu en el sorteig d’entrades gratuïtes vàlides 
del 24 al 27 de setembre.
Entreu a: www.el9nou.cat Sorteig: 22-9-21.

Cinema

www.cinealhambra.com

SorteigOferta
subscriptors

Participeu en el sorteig especial d’una targeta regal, valorada en 100 .
Entreu a: www.el9nou.cat. Sorteig: 22-9-21

50€
de Benvinguda*
per els subscriptors del 9NOU

TargeTa regal
Vàlida per comprar qualsevol
article a les nostres botigues

SORTEIG ESPECIAL

Necessites canviar d’ulleres?
En vols unes de sol noves?
O potser portes lentilles?

Sigui com sigui
et regala una targeta regal
valorada en 100 euros perquè te’ls gastis 
amb el que més et convingui en qualsevol
botiga de general Òptica.

Per gentilesa de General Òptica

PromocióOferta
subscriptors

Aconseguiu el vostre codi de descompte entrant a: 9club.el9nou.cat.
Novetat: el codi dte. es pot fer servir tantes vegades com es vulgui, utilitzant el codi del mes de setembre.

SuPErmErCAt-onlinE

bonpreuesclat.com

Sempre
productes
de qualitat

Amb la garantia de Bonpreu i Esclat

Compra online:
fàcil, ràpida
i còmoda.

5
de descompte
en compres
online
Consulteu el codi de descompte 
i les condicions a la pàgina web 
d’el9club

Oferta
subscriptors

Participeu en el sorteig d’entrades gratuïtes. 
Entreu a: www.el9nou.cat. Sorteig: 22-9 -21.

Teatre

Dissabte 25 de setembre
a les 18h

tutatis
presenta

el monstre
De colors

Preu: 5,00 

cicle espectacles
infantils i familiars
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AGENDA

el grup de teatre jove 
de Vallromanes. Centre 
Cultural, 21.00. Entrades 
exhaurides. 

Dissabte 18

Bigues i Riells. VI Festival 
de Jazz. Concert de 
Sanmartí, Dueñas. Them 
i Ribalta. Tot seguit, jam 
session. Centre Cívic de 
Riells del Fai. 22.00.

Cardedeu. Festival Natural 
Beat.  Parc Pompeu Fabra. 
Taller juvenils, DJ, rap i 
grafit-Erol Urbà, de 15.00 a 
21.00. Exhibició de grafits, 
Graffic Impacts, de 15.00 
a 21.00. Zona skatepark 
i masterclass free-El 
Ripadors, de 15.00 a 22.0. 
Competició all stylers/
breakdance, de 16.00 a 
21.00. Concert micro obert, 
21.00.

Granollers. Fira de les 
Il·lusions, amb artesania, 
brocanters, col·leccionisme.  
Plaça Maluquer i Salvador. 
09.00-20.00.

Mercat de productes 
ecològics i de proximitat. 
Plaça de la Corona. 09.00.

Mercat setmanal de Can 
Bassa. De 09.00 a 13.30.

Encants Solidaris de 
l’Assemblea d’Aturats 
de Granollers. Plaça can 
Trullàs. 09.00.

Cremem els clàssics. Club 
de Lectura de més de 17 
anys. Biblioteca Roca 
Umbert, 10.00.

Fira al carrer.  Carrers de 
Granollers. De 10.00 a 
13.30 i de 17.00 a 20.30.

Sortida Medi Aquàtic a Can 

Cabanyes. Espai Natural de 
Can Cabanyes. 10.00.

Animals amagats. Joc de 
realitat augmentada, al 
voltant de l’exposició “Tu 
investigues”. Museu de 
Ciències de Naturals, 16.00.

Visites guiades 
a l’exposició “Tu 
investigues!”, dirigida a un 
públic familiar. Museu de 
Ciències Naturals. 16.30.

Xerrada-debat: “100 anys 
de la proclamació de la 
República del Rif. La 
lluita continua!”, amb 
Ricard de Vargas Golarons, 
escriptor i historiador, i 
Reda Benzaza, portaveu del 
moviment popular rifeny 
(HIRAK). Anònims. 18.00.

Gualba. “La música del 
vi”, tast de vins a càrrec de 
Marcel Gorgori, periodista 
i comunicador. Parc 
Mediambiental. 19.00.

La Garriga. El Tast de 
l’Escola de Música per a 
infants de 3, 4 i 5 anys.  
Escola Municipal de 
Música. A les 11.00 i a les 
12.00.

Les Franqueses del 
Vallès. Festa major de 
Corró d’Avall. Partits de 
pretemporada d’handbol 
i bàsquet de festa major, 
pavelló de la zona esportiva 
municipals i pavelló 
de l’Espai Can Prat, 
09.00. Zumba, plaça de 
l’Espolsada, 09.00. Festa 
de la Bicicleta, des del 
pavelló de la zona esportiva 
municipal de Corró d’Avall 
fins la Zona Esportiva 
Municipal de Ciclisme, 
10.00. Juguem amb fang, 
plaça de l’Espolsada, 
11.00. El pallasso Xisclet, 

animació infantil a càrrec 
de Marc Oriol, plaça de 
l’Espolsada, 11.00. Torneig 
memorial Jaume Ginestí 
CF-Les Franqueses-Sant 
Cugat FC, camp de futbol 
de la Zona Esportiva 
Municipal de Corró d’Avall, 
11.30. Festa de l’escuma, 
plaça de l’Espolsada, 12.00. 
Dark Cross 2021, Zona 
Esportiva Municipal de 
Ciclisme, 16.00. Campionat 
d’escacs, passeig del Primer 
d’Octubre, 17.00. Torneig 
de futbol Electrocamps 
amb el primer equip, 
camp de futbol a la Zona 
Esportiva Municipal, 17.00. 
Xics’n Roll, animació 
infantil a càrrec de Xics’n 
Roll Band, plaça Joan 
Sanpera, 17.30. Concert 
de tarda amb l’Orquestra 
Gerunda, plaça de 
l’Espolsada, 18.00. Ballada 
de gegants, plaça de Can 
Font, 18.00. Versots, plaça 
Joan Sanpera, 20.00. XXI 
Cremada de l’Ajuntament, 
plaça de l’Ajuntament, 
21.30. Concert de Pony 
Pisador, plaça Joan 
Sampera, 23.00.

Llinars del Vallès. Teatre: 
Monòleg d’humor Ante 
todo mucha calma, amb José 
Corbacho. Teatre Auditori. 
21.00.

Mollet del Vallès. XXXVII 
Fira d’Artesans. Carrers 
Portugal, Sol, Bartomeu 
Robert, Tajo i plaça 
Artesania. De 10.00 a 14.00, 
i de 17.00 a 22.00.

Activitat familiar L’univers 
taronja, sobre l’artista 
David Ymbernon. Museu 
Municipal Joan Abelló . 
17.30.

Montmeló. Festival Fitkam. 
Com el gat i el gos, de 
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Bigues i Riells. Setmana 
de la Mobilitat. Projecció 
de la pel·lícula Bikes, 
animació infantil per a tots 
els públics. Teatre Auditori 
Polivalent. 17.30.

Cardedeu. Presentació 
del Col·lectiu Un Sol 
Poble, espai de reflexió 
sobiranista de Catalunya en 
Comú, amb Jaume Bosch,, 
Miquel Àngel Essomba, 
i Núria Romero com a 
presentadora. Tèxtil Rase. 
18.00.

La Garriga. Xerrada 
antirepessiva, amb Txevi 
Buigas, pres del 23S; 
Maria Sirvent, advocada 
i exdiputada, i Xavier 
Pellicer, diputat CUP-
Guanyem. Jardins de Can 
Raspall. 19.00.

Càsting dels Pastorets de la 
Garriga. Teatre. De 10.30 a 
21.20, menors de 14 anys. A 
partir de les 21.45, majors 
de 14 anys. Organitza Fem 
Pastorets.

Granollers. Mercat 
d’artesans. Plaça de la 
Corona. Tot el dia, 09.00.

La Roca del Vallès. 
Xerrada del grup d’opinió 
Céllecs. “Fotografies de 
la Roca a la premsa de 
proximitat 1983-2018”, a 
càrrec del fotoperiodista 
Ramon Ferrandis. Imatges 
publicades a EL 9 NOU i 
Plaça Gran. Auditori del 
Centre Cultural, 19.00.

Les Franqueses del Vallès. 
Festa major de Corró 
d’Avall. Matí infantil: 
Tallers per a totes les edats, 
plaça de l’Ajuntament, 
11.00. Mini Arc, plaça de 
l’Ajuntament, 11.00. Clown 
power, totes som pallasses, 
espectacle a càrrec de Circ 
de Jocs, plaça de Can font, 
18.00. Urbasa, espectacle 
a càrrec d’Hutsun+Ortzi i 
pregó de festa major, plaça 
de l’Ajuntament, 20.00. 
Batalla de galls i concert 
de Los Niños del Balcón, 
plaça de l’Espolsada, 21.00. 
Concert: Reskate+Joan 
Garriga i El Mariatxi 
Galàctic, plaça Joan 
Sanpera, 21.30.

Punxadiscos: DJ-K1000.  
Ateneu Popular la 
Tintorera. 20.00.

Lliçà d’Amunt. Taula 
rodona per analitzar la 
situació actual del PEIN 

dels Cingles de Bertí, 
amb Jesús Cano, Xavier 
Carceller i Joan Real. 
Conductor: Pere Nadal.  
Ateneu l’Aliança de Lliçà 
d’Amunt. 20.00.

Lliçà de Vall. Espectacle 
La força d’un destí, amb 
l’actor Fel Faixedas i el 
saxofonista Pep Poblet. 
Nova temporada d’Arts 
Escèniques. Teatre del 
Casal, 20.30.

Mollet del Vallès. XXXVII 
Fira d’Artesans. Carrer 
Portugal, Sol. 18.00-22.00.

Classe magistral amb Joan 
Chamorro. Jardinet del 
Casal Cultural. 20.30.

Montornès del Vallès. 
Festa major. Cartomàgia 
de prop amb Vincent Vegas, 
pati de Can Xerracan, 
18.30. Fes-te la foto al 
photocall de festa major, 
accessos de la carpa 
polivalent El Sorralet 
amb entrada del pregó, 
de 19.00 a 20.30. Pregó a 
càrrec del Consell d’Infants 
de Montornès, carpa 
polivalent El Sorralet, 
20.30. Al final, castell de 
focs d’inici de festa major 
a càrrec del Ball de Diables 
i Drac de Montornès. 
Concert amb Ciudad Jara, 
zona de concerts, 23.00.

Sant Celoni. 6è Cicle de 
Xerrades d’Àgora. Xerrada 
i debat sobre malestar 
juvenil, amb Marina 
Gispert. Sala Bernat 
Martorell. 19.00.

Sant Esteve de 
Palautordera. Espectacle 
Elles. Teatre Pare Casals. 
20.30.

Sant Feliu de Codines. 
Festa major. Activitats per 
a infants: cursa de cavalls, 
jocs gegants i espai adaptat 
per als més menuts amb 
La Xarranca, aparcament 
del Centre Cívic, 11.00. 
Instal·lació de titelles 
Giravolta, de Galiot Teatre, 
aparcament del Centre 
Cívic, 17.00. COU 2021, 
del CESF, local del CSF, 
17.30. Sopar maridatge de 
gala amb cervesa artesana. 
Organitza BAC, pati de Can 
Xifreda, 19.00. Concert 
amb Cable Obsession, pati 
de l’escola FEDAC, 21.00. 
Concert amb 31FAM, pati 
de l’escola FEDAC, 23.00.

Vilanova del Vallès. Entre 
Poetes i Presos, a càrrec de 
la companyia Sweet Boom, 

sANt EstEvE DE p. 
‘CAtACRiC.40’.  
Circ Cric i Tortell 
Poltrona. Circ Cric. 
Diumenge 19 de setembre, 
12.00.
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Teatre Animal, Pavelló A, 
11.00. Cua de rata, de Ton 
Muntané, al Museu, 11.00. 
Tentempie, de la companyia 
Penélope y Aquiles, al 
G2M. Piano clown concerto, 
de Carlos Bianchini, al 
Pavelló B, 12.15. Cua de 
rata, de la companyia Ton 
Muntané, Museu, 12.15. 
Elmer, l’elefant de colors, 
de Tutatis Distribucions, 
Sala Polivalent, 13.20. 
Tempus, d’El Que ma 
queda de teatre, Pavelló A, 
16.30. La rateta Martina 
i el ratolí Serafí, de la 
companyia DeLiRi, Museu, 
16.30. Giramondo, de la 
companyia El Negro y el 
Flaco, G2M, 17.00. Galetes 
de formatge, de Txo Titelles, 
Pavelló B, 18.00. La rateta 
Martina i el ratolí Serafí, 
de la companyia DeLiRi, 
Museu, 18.00. Absurditties, 
de la companyia Mortadelo 
& Manzani, amfiteatre 
de la Torreta, 18.15. 
Remembre Show, de Teatre 
Mòbil i Marcel Gros, Sala 
Polivalent, 19.20. 

Montornès del Vallès. Festa 
major. Caminada al turó de 
Montcau, des de la plaça Pau 
Picasso, 09.00. La Moguda 
Panda, pati de l’escola Can 
Parera, d’11.00 a 14.00. 
El Tortillantón: concurs 
de truita de patates, amb 
concerts de Proyecto Píharo, 
pista de l’INS Vinyes Velles, 
11.30. Tast de cerveses 
artesanes de Montornès, 
pati de Can Xerracana, de 
12.00 a 13.30. Escalabirres, 
pati de l’INS Vinyes Velles, 
18.00. Concurs de flams, 
pista de l’INS Vinyes Velles, 
19.00. Foc a plaça, pista de 
l’INS Vinyes Velles, 21.00. 
Tot seguit, 3a Cursa en 
roba interior (o no), plaça 
de la Solidaritat. Concert 
amb Ebri Knight, zona de 
concerts, 23.00.

Sant Esteve de 
Palautordera. Classe 
magistral amb Joan 
Chamorro. Teatre Pare 
Casals. 18.00-19.30.

Companyia Tortell Poltrona 
presenta Que bèstia! Circ 
Cric, 18.00.

Presentació del llibre 
Parlar amb els arbres, de 
Lola Casas, Carme Clopés 
i Cinta Riera. Circ Cric. 
20.00.

Sant Feliu de Codines. 

Festa major. Doble 
espectacle amb la 
Colla Gegantera i els 
No m’atabalis. Pati de 
Can Buixó o plaça de la 
Sagrera, de 17.00 a 19.00.  
Concert de festa major 
amb l’Orquestra Venus, 
sala de teatre del Centre 
Cívic, 18.00. Sorpresa 
Pebre Encesa, parc de Can 
Xifreda, 19.00. Espectacle 
Les flames mai s’han acabat 
amb el Grup de Correfoc 
El Follet i la Fantasma, 
aparcament del Centre 
Cívic, 21.00. Concert de 
versions amb Tutukeké, 
pati de l’escola FESDAC, 
23.00.

Sant Fost de 
Campsentelles. Paradeta 
benèfica Adyla Sant Fost, 
amb recollida d’aliments 
i venda de productes.  
Davant el Mercadona de 
Can Corominas. 09.00-
19.00.

Vallromanes. Vespres 
singulars de creació i 
territori, Fenomenamb 
Moon Ribas i Quim Girón. 
A Can Xisquet, sortida des 
del Casal de Cultura. Casal 
de Cultura. 18.30.

Diumenge 19

Bigues i Riells. Setmana 
de la Mobilitat. Caminada 
popular. Centre Cívic i 
Cultural el Rieral. 10.00.

VI Festival de Jazz. Lluís 
Robisco i convidats. Sant 
Bartomeu. 12.00.

Caldes de Montbui. Fira 
d’Antiquaris i Brocanters.  
Avinguda Pi i Margall. 
10.00-14.00.

Cardedeu. Passejada 
“Cardedeu desaparegut”, 
amb Ricard Ginjaume, 
autor del llibre del mateix 
títol. Museu Arxiu Tomàs 
Balvey. 10.30.

Festival Natural Beat.  Parc 
Pompeu Fabra. Free grafit, 
pack sprays, film, Graffic 
impact, de 15.00 a 21.00. 
Zona skatepark-competici-
El Ripador, 17.00.

La Garriga. Visita guiada 
“La Garriga rural: els 
paisatges de secà”. Plaça 
Narcisa Freixas. 11.00-
12.30.

Les Franqueses del 

Vallès. Festa major 
de Corró d’Avall. Les 
Franqueses. Ciclocross 
de les Franqueses, zona 
esportiva municipal de 
ciclisme, 09.00. Tast de 
tai-txi per a totes les edats, 
plaça Can Font, 09.00. Jocs 
gegants casolans, passeig 
del Primer d’Octubre, 
09.30. Espectacle de màgia 
a càrrec de l’il·lusionista 
Aleix Ferrer, plaça Joan 
Sanpera, 11.00. Ballada 
de sardanes amb la Cobla 
Ciutat de Terrassa, plaça 
Can Font, 11.00. Missa 
major de festa major, 
església de Corró d’Avall, 
12.00. Vermutades musicals 
amenitzat per Whisky 
Preachers, plaça Joan 
Sanpera, 12.30. Jo vull 
ser, espectacle infantil 
a càrrec de Companyia 
Pallassos, Casal Cultural 
de Corró d’Avall, 18.00. 
Ball de l’Espolsada, 
plaça de l’Espolsada, 
20.00. Havaneres amb 
Les Anxovetes, plaça de 
l’Espolsada, 21.30.

Granera. Passejada 
trementinaire. Taller 
sobre plantes, receptes i 
passejades per reconèixer 
les plantes de l’entorn de 
Granera. El Casal-Punt 
d’Informació, 11.00.

Granollers. Animals 
amagats. Joc de realitat 
augmentada. Al voltant 
de l’exposició “Tu 
investigues”. Museu de 
Ciències Naturals, 11.00.

Visites guiades 
a l’exposició “Tu 
investigues!”, dirigida a un 
públic familiar. Museu de 
Ciències Naturals, 11.10.

“Granollers, modernista i 
noucentista”. Recorregut a 
peu pel centre de la ciutat. 
Museu. 12.00.

Llinars del Vallès. 23è 
Cicle de concerts a Sanata. 
“Dones compositores”, a 
càrrec del Quartet Moana, 
amb Rubén Herrera, violí, 
Carlota Novell, violí, 
Sergi Miró, viola, i Clara 
Manjón, violoncel. A 
l’església de Sant Joan de 
Sanata, 12.00.

Mollet del Vallès. XXXVII 
Fira d’Artesans. Carrer 
Portugal, del Sol, Bartomeu 
Robert, Tajo i plaça 
Artesania. De 10.00 a 14.00, 

i de 17.00 a 21.00.

XXXVII Fira d’Artesans. 
Cloenda amb havaneres.  
Mercat Vell. 19.00.

Montmeló. Jornada de 
neteja del riu per extreure 
la brossa i els residus de 
les lleres. Plaça de la Vila. 
10.00.

Festival Fitkam. La 
Different Orquestra 
d’Always Drinking 
Marching Band, Pavelló 
A, 11.00. Circ, de la 
companyia Jordi Bertran, 
Museu, 12.00. Les vacances 
de Madame Roulotte, de La 
Bleda, G2M, 12.00. El circ 
dels impossibles, del Mag 
Stigman, Pavelló B, 12.15.  
Klé, d’Addaura Teatre 
Visual, Sala Polivalent, 
13.20. La Mama dels 
arbres, de Fes-t’ho com 
vulguis, pavelló A, 16.30. 
Circ, de la companyia 
Jordi Bertran, Museu, 
16.30. Naguis&Bobas, de 
la companyia Boris Ribas, 
Amfiteatre de la Torreta, 

18.00. El meravellós teatre 
de la Lea, de l’Associació 
Artística La Banda, 
Pavelló B, 18.00. Imagina, 
de Milnotes, a la sala 
Polivalent, 19.20.

Montornès del Vallès. 
Festa major. VIII 
Campionat d’Escacs, sala 
d’escacs, Can Saurina, 
08.00. Dansa de la Batalla 
entre Bartomeu Sala i Pere 
Anton de Rocacrespa, carpa 
polivalent El Sorralet, 
11.30. Verdmutada dels 
Bartomeus amb concert 
d’Alma de Boquerón, 
pista de l’INS Vinyes 
Velles, 12.00. Concurs 
de festa major i concert 
de Los Shupitos, pista 
de l’INS Vinyes Velles, 
18.00. Gimcana La Clau 
9.0, pati de Can Parera, 
18.00. Concert familiar 
amb Lali BeGood, zona de 
concerts, 19.00. Concert 
de l’Orquestra Maravella, 

carpa polivalent El 
Sorralet, a les 19.30 i 23.00. 
Nit de monòlegs amb Marta 
Bosch, Irene Minovas, Ana 
Polo i Oye Sherman, zona 
de concerts, 23.00.

Parets del Vallès. Diada de 
la Bicicleta. Poliesportiu 
Municipal Joaquim 
Rodríguez. 10.00.

Espectacle familiar 
Valentina Quàntica, de 
la companyia Anna Roca. 
Organitza Rialles Parets.  
Can Rajoler. 18.00.

Sant Esteve de 
Palautordera. Teatre La 
Marató de N.Y.-10 anys 
després, de la companyia 
Sala Trono. Teatre Pare 
Casals. A les 19.00 i a les 
20.30.

Espectacle Catacric.40 i 
passejada. Circ Cric. De 
10.30 a 14.00.

Circ Cric i Tortell Poltrona 
presenten Catacric.40. Circ 
Cric, 12.00.

Sant Feliu de Codines. 
Festa major. Obertura 
del Museu Municipal Can 
Xifreda, visites guiades a 
les 11.00 i a les 12.30. Scape 
Room pel carrer Desactiva la 
bomba, plaça Josep Umbert 
ventura, d’11.00 a 14.00. 
Concert de sardanes amb la 
Cobla Mediterrània, pati de 
Can Xifreda, 12.00. Scape 
Room pel carrer Desactiva la 
bomba, plaça Josep Umbert, 
de 17.00 a 20.00. Espectacle 
de música i titelles Bitxos 
raros amb Nuri Total, sala 
de teatre del Centre Cívic. 
Cantada de corals amb La 
Poncella i la Coral Sents 
Veus, pati de Can Xifreda, 
18.00.

Santa Eulàlia de Ronçana. 
Sortida al riu Tenes. Des del 
Centre Cívic i Cultural La 
Fàbrica. De 09.00 a 12.00. 

Cinema Cicle Gaudí La 
dona il·legal, de Ramon 
Térmens. Centre Cívic i 
Cultural La Fàbrica, 19.00. 

Vallromanes. Vespres 
singulars de creació i 
territori. Representació 
de l’espectacle Cossoc amb 
Anamaria Klajnscek i Magí 
Serra. A la Roca Foradada, 
sortida des del Casal de 
Cultura. Casal de Cultura. 
17.30.

FES-TE 
SUBSCRIPTOR

d’

i gaudeix dels 
avantatges de ser
d’

TRUCA AL
93 889 49 49

subscripcions
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Consulteu altres ofertes entrant a:
9club.el9nou.cat

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

Informació i reserves: 93 886 93 60

Museu

C. Arquebisbe Alemany 5
08500 VIC

Tel. 93 883 32 79

Oferta
subscriptors

2x1
Presentant
el carnet
a taquilles

Museu

MUSEU ETNOGRÀFIC DE RIPOLL
Primer Museu d’etnografia de Catalunya

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

museuderipoll@museuderipoll.org

Oferta
subscriptors

2x1
Presentant
el carnet
a taquilles

Museu

MUSEU DE LA XOCOLATA
Ubicat a l’antic convent de Sant Agustí,
el museu presenta un recorregut pels orígens 
de la xocolata fins a l’actualitat.

C. Comerç,36 - Barcelona - Tel. 93 268 78 78 - info@museuxocolata.cat

Oferta
subscriptors

2x1
Presentant
el carnet
a taquilles

Descobreix l’extraordinària 
col·lecció d’art medieval

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

Oferta
subscriptors

Museu

30% de
descompte
Presentant
el carnet
a taquilles

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

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

info@verdaguer.cat - www.verdaguer.cat

Folgueroles:
poble natal del poeta

jacint verdaguer

Oferta
subscriptors

Museu

2x1
Presentant
el carnet
a taquilles

El coure, un conductor
de la història.

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

www.museudelcoure.com

Oferta
subscriptors

Museu

2x1
Presentant
el carnet
a taquilles

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

www.parc-cretaci.com

Oferta
subscriptors

Museu

2x1
Presentant
el carnet
a taquilles

Oci

CATALunyA
En MInIATuRA
Viu una nova 
experiència!

www.catalunyenminiatura.com
Tel. 93 689 09 60

Torrelles de Llobregat

Oferta
subscriptors

2x1
en circuit de 
maquetes i 
circuits d’aventura. 
Presentant
el carnet
a taquilles

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

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

Oferta
subscriptors

Museu

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

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

www.salcardona.com

Oferta
subscriptors

Museu

2x1
Presentant
el carnet
a taquilles

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

representatius el tèxtil i les construccions mecàniques

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

Oferta
subscriptors

Museu

2x1
Presentant
el carnet
a taquilles

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

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

Dels Últims Dinosaures D’europa.

Oferta
subscriptors

Museu

2x1
Presentant
el carnet
a taquilles

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

els romans i l’edat medieval.

Amb motiu de les restriccions aplicades per la Covid-19, en totes les ofertes es recomana trucar abans per informar-se del límit 
d’aforament i fer  reserva prèvia
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guia serveis

PuBLiCiTaT

Residència assistida
Centre de dia

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

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

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

Centre col·laborador de la
Generalitat de Catalunya

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

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

En facilitar les vostres dades accepteu expressament la política de privacitat de Premsa d’Osona, SA, que podeu consultar a www.el9nou.cat

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

PETITS ANUNCIS

93 860 30 20

(Horari de 10 a 13h i de 16 a 19h,
de dilluns a divendres)

ENTREU I D
ESCOBRIU

LES OFERTES DEL CLUB

Futurologia 

Professeur Kaba, resuelvo proble-
mas. Trabajo serio, eficaz, resultado 
inmediato. Posible desplazamiento. 
Cada dia 9 a 20h. Tel. 685 52 69 57.

PeTiTs aNuNCis
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L’Ametlla del Vallès

Sala d’Art Carles Sindreu. 
“Filmpaints”, de Lluís Pérez. 
Fins al 26 de setembre.

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 mascu·
linitat”, pintures, dibuixos 
i escultures de la Xarxa de 
Museus Locals de la Diputa·
ció Barcelona. Fins al 29 de 
setembre.

Espai Jove El Toc. “Més enllà 
dels tatuatges. Les ‘maras’ 
al Salvador, Honduras i 
Guatemala”. Fins al 15 d’oc·
tubre.

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. 

Capella Sant Corneli “11 de 
setembre de 1714. Història i 
memòria”, de Víctor Busquet 
i Pujòs i organitzada pels 
Veïns del Centre de la Vila 
de Cardedeu. Fins al 19 de 
setembre.

L’estació és allà... espai 
per les arts i les lletres. 
Espai Carles Hac Mor. “Mar 
endins”, pintura de Carles 
Azcón. Fins a l’1 d’octubre.

Les Franqueses del Vallès

Artemisia, art & tendències. 
“Sempre pot passar de tot”, 
de David Ribas. Art contem·
porani. Del 9 d’octubre al 2 
de gener de 2021.

Ateneu Popular La 
Tintorera. “El llegat de 
l’Arcadi”. Fins al 23 d’octu·
bre,

La Garriga

Granja cafeteria La Mila. 
“Amb els meus ulls” (dife·
rents tècniques), de Joaquim 
Font i Margalef. Fins al 30 de 
setembre.

Fundació Fornells-Pla i Con-
xa Sisquella. “Domini”, de 
Francesca Riu Jacas. S’inau·
gura aquest divendres a les 
20.00. Fins al 10 d’octubre.

Granollers

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

“Retorn a Granollers del 
retaule gòtic de Sant Esteve”. 
Fins al 9 de gener de 2022.

“Arqueologia d’un inven·
tari. Vida i política dels 

EXPOSICIONS 
objectes de la salvaguarda 
a Granollers 1936·2021”, 
d’Ignasi Prat Altimira. Fins 
al 26 de setembre.

“El modernisme i les flors. 
De la natura a l’arquitectu·
ra”, arts decoratives. Fins al 9 
de gener.

Museu de Ciències 
Naturals. “Tu investi·
gues!” i Sala d’Invertebrats. 
Permanents.

“Flors del Montseny”, del 
fotògraf Joaquim Reberté 
i l’especialista en botànica 
Pere Barnola. Fins al 26 de 
setembre.

Espai Tranquil de Barbany. 
“10è aniversari dels perso·
natges de la festa major”, 
il·lustracions de Francesc 
Payàs. Fins al 18 de setembre.

Biblioteca Can Pedrals. 
“Agenda 2030 Granollers. 
Una dècada d’accions per a 
les persones i el planeta”. 
Fins al 27 de setembre.

Vestíbul de l’ajuntament. 
“Palou vist per Salvador 
Llobet”, imatges del geògraf 
granollerí en el 30è aniversa·
ri de la seva mort. Fins al 26 
de novembre.

Lliçà d’Amunt

Espai Garum. “Retrats en 
la tercera fase”, de Màrius 
Gómez. S’inaugura aquest 
divendres a les 20.00. Fins al 
8 d’octubre.

Llinars del Vallès

Espai d’Art Llinars. “Espai 
i presència”, pintures de 
Montserrat Clausells. Fins al 

31 d’octubre. 

Espai Ruscalleda “Viu”, col·
lectiva d’Albert Aznar, Núria 
Majoral, Georgina Misser, 
Pako Boza, Albert Rocarols i 
Albert Valentí. Fins al 26 de 
setembre.

Mollet del Vallès

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

El racó de l’artista: La menja·
dora i Latung La La”, de David 
Ymbernon. Obra visual, objec·
tual, escènica, poètica i parate·
atral. Fins al 19 de setembre. 

La Marineta. “Atrapasom·
nis”, de Carles Vicente. Fins 
al 30 de setembre.’

Montseny

Casal de Cultura. “El Parc 
Natural del Montseny. Un 
diàleg entre l’home i el ter·
ritori” i “Les esquelles d’en 
Jaume”. Permanents. Caps de 
setmana i dies a convenir.

Sant Antoni de Vilamajor

Biblioteca. Mostra de peces 
ceràmiques de Lluís Bastard 
Gil. Fins al 29 d’octubre.

Sant Celoni

Can Ramis Concurs pel car·
tell de la festa major 2021. 
Fins al 26 de setembre.

Rectoria Vella. “Sant Celoni 
entre els anys 70 i 80”, foto·
grafies de Josep M. Miquel. 
Fins a l’1 de novembre.

Sant Feliu de Codines

Museu Can Xifreda. Col·
lecció d’arqueologia, pale·
ontologia, mineralogia i 
història local del Grup Talp. 
Primers diumenges de mes 
de 12.00 a 14.00 i dies a con·
venir.

Sant Pere de Vilamajor

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

“Els ibers al Montseny  
i els seus voltants”, fotogra·
fies d’Enric Planas, Ricard 
Mateo i Sandra Mateo. Fins 
al 6 d’octubre.

Centre d’Art La Rectoria. 
“Conceptes”, pintures i obra 
gràfica de Glòria Ortega. Fins 
al 3 d’octubre.

Sta. Eulàlia de Ronçana

Biblioteca Casa de Cultura 
Joan Ruiz i Calonja. “Espèci·
es”, pintures de Carme Peiro·
tén. Fins al 30 de setembre.

Vallgorguina

Museu del Bosc i la Pagesia. 
Col·lecció d’eines del camp 
i testimonis dels treballs a 
bosc i pagès. Obert dissabte i 
diumenge de 10 a 14h.
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Fa 30 anys 
20/09/1991

“La investigació 
de la mort 
dels etarres 
a Lliçà d’Amunt 
conclou que 
no hi va haver 
delicte”

“A primers d’any 
es començarà 
l’autovia 
Granollers-Mataró”

Fa 20 anys 
21/09/2001

“Greus 
acusacions 
de corrupció 
a l’Ajuntament 
de Vilanova”

“Deixen en 
llibertat un acusat 
de segrest i violació 
a Montmeló perquè 
és guàrdia civil”

Fa 10 anys 
23/09/2011

“L’Hospital 
de Granollers 
se salva de 
l’acomiadament 
temporal de 200 
treballadors”

“Detenen un home 
acusat de provocar 
15 focs a Cardedeu 
i Llinars”

Fa 5 anys 
19/09/2016

“Segon robatori 
per encastament 
a la cèntrica 
perfumeria Júlia, 
de Granollers”

L’hemeroteca

Farmàcies de guàrdia

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

Bigues i Riells 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
✚ FORÉS 
Diagonal Fivaller, 8 
Tel. 93 871 31 46 | dia 17. 
✚ GIL 
C. Aragó, 39.  
Tel. 93 846 01 04 | dies 18 i 19.

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
✚ CRESPI 
C. Calàbria, 80.  
Tel. 93 871 69 97 | dies 17 a 19.

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 17 a 19.

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
✚ VILASECA 
Av. Jaume I, 87.  
Tel. 93 579 71 71 | dia 17.  
✚ AMADÓ 
Plaça Prat de la Riba, 17. 
Tel. 93 593 01 61 | dia 18. 

✚ BARBERO 
C. Gaietà Vínzia, 66.  
Tel. 93 570 42 16 | dia 19.

Montmeló
✚ COLL CASULLERAS 
C. Diputació, 17.  
Tel. 93 568 17 18 |  dies 17 a 19.

Montornès del Vallès 
✚ MORENO 
Av. Onze de Setembre, 38  
Tel. 93 544 41 80 | dia 17. 
✚ SEMPERE  
C. García Lorca, 4.  
Tel. 93 568 08 99 | dies 18 i 19.

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 
✚ DURAN-BEL 
C. Esteve Cardelús, 11.  
Tel. 93 867 60 40 | dia 17. 
✚ CASAMADA 
Av. de la Pau, 51.  
Tel. 93 867 18 03 | dies 18 i 19.

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

Antoni Hernández Gomà, 70 anys. La Garriga. 07-09 

María Pilar Ruiz Moracia, 90 anys. Granollers. 07-09 

Manuela Agruña Saavedra, 92 anys. Granollers. 07-09 

Manel Clemente Morte, 94 anys. Granollers. 07-09 

Luis Abarca García, 85 anys. Mollet del Vallès. 07-09 

María Hermenegilda Mateo Sánchez, 106 anys. Granollers. 08-09 

Margarita Lecha Muntada, 72 anys. Martorelles. 08-09 

Emilio Pastor Luengo, 60 anys. Les Franqueses del Vallès. 09-09 

Cristian Parra Almazán, 33 anys. Granollers. 09-09 

Antonio Garrido Muñoz, 82 anys. Llinars del Vallès. 09-09 

José Navarro Espín, 64 anys. Montmeló. 09-09 

Josep-Maria Julià Gàlvez, 76 anys. Bigues i Riells del Fai. 10-09 

Jordi Sala Casagran, 63 anys. Granollers. 10-09 

Ramon Turon Piquer, 69 anys. Granollers. 10-09 

Consol Gómez Gómez, 70 anys. Granollers. 10-09 

Adoración Carrascosa Belmonte, 74 anys. Parets del V. 10-09 

María Isabel Calle Aragón, 64 anys. Sant Celoni. 10-09 

Manuel Valle Guillén, 93 anys. Sant Pere de Vilamajor. 10-09 

Pilar Bertran Baldé, 72 anys. Vilalba Sasserra. 10-09 

Joan Vilardebó Padró, 91 anys. Granollers. 11-09 

Maria Villà Rovira, 90 anys. Granollers. 11-09 

Maria Galobart Bonvehí, 94 anys. Granollers. 11-09 

Jaume Alcoberro Escalada, 72 anys. Mollet del Vallès. 11-09 

José Casasnovas Lascorz, 76 anys. Mollet del Vallès. 11-09 

Santiago Contreras García, 86 anys. Sant Celoni. 11-09 

Francesc Albà Bieto, 56 anys. Vallromanes. 11-09 

Javier Aniza Alós, 52 anys. Granollers. 12-09 

Joan Gumà Mestre, 86 anys. Granollers. 12-09 

Sofía Sánchez Martín, 91 anys. Granollers. 12-09 

Reyson Montero Fulcar, 41 anys. La Garriga. 13-09 

María del Pilar Andrino del Peso, 70 anys. Granollers. 13-09 

Albert Brotons Guzmán, 28 anys. Lliçà de Vall. 13-09

Defuncions

2 Dades facilitades pels serveis funeraris del Vallès Oriental. Difunts poden no aparèixer al llistat perquè la família ha exercit el seu dret de privacitat

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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Adéu musical
Les orenetes van mar-
cant al calendari els dies 
que falten per emigrar, 
i començaran a fer-ho la 
primera quinzena d’octu-
bre. Aquestes de la foto, 
al carrer Santa Margarida 
de Mollet, sembla que 
assagin L’hora dels adeus 
i que l’escriguin a la par-
titura dels fils elèctrics. 
Llàstima que, segons el 
seu professor de llen-
guatge musical, aquesta 
transcripció de notes s’hi 
assembla com un ou a 
una castanya.

VISIÓ PERIFÈRICA

CROMOS

Turull
Després de la conferència de Jordi 
Turull a les Franqueses amb motiu 
de l’Onze de Setembre, l’alcalde, 
Francesc Colomé, va explicar que l’ex-
conseller de la Presidència no havia 
volgut cobrar per fer la xerrada: “Ens 
ha demanat que cedim tot l’import a 
una entitat local.” Geni i figura.

Tothom amb cotxe
En un polígon de la Garriga, el Con-
sell Comarcal va presentar dimarts 
un estudi sobre la mobilitat als polí-
gons industrials de la comarca. Allà, 
el secretari de CCOO va preguntar: “I 
com hi heu vingut fins aquí?” Menys 
els garriguencs, tothom amb cotxe! Sí 
que hi ha un problema, sí.

Ara sí que sí?
Gran Centre i Comerç de Dalt van 
organitzar per al 4 de setembre passat 
la Gran Fira al Carrer de Granollers, 
però es va ajornar per al 18 de setem-
bre, i ara s’ha tornat a ajornar fins al 
25. El dos primers cartells deien: “Ara 
sí! La Gran Fira al Carrer ja és aquí.” I 
si el tercer cartell diu: “Ara sí que sí!”?

Més talpons
Gràcies al seguiment de petits mamí-
fers comuns (Semice), que es coordi-
na des del Museu de Ciències Natu-
rals de Granollers, s’ha registrat un 
rècord històric de captures de talpons 
rojos al Parc Natural del Montseny. 
Fantàstic! No tot han de ser males 
notícies amb la fauna amenaçada.
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He tornat a 
caure a les 
grapes de 
l’escriptora 
irlande-
sa Sally 
Rooney, que 
acaba de 

publicar On ets, món bonic? 
(Ed. Periscopi). Tinc una 
pila de llibres pendents de 
llegir, però n’hi afegeixo un 
altre i començo per aquest 
darrer. Però és que era 
impossible que no corregués 
a les llibreries després de 
l’impacte de l’anterior novel-

la, Gent normal. Com tots els 
fenòmens del moment, quan 
va sortir el 2019 va tenir 
amors i odis a mans plenes. 
Jo em poso clarament a la 
banda dels rendits al seu 
talent, candidata a la junta 
del club de fans.

Un dels elements que més 
em va colpir d’aquell llibre 
va ser com els personatges 
creuen que es mantenen 
fidels a la seva voluntat 
quan en realitat sempre 
actuen en funció del que els 
altres pensaran d’ells. Sobre-
tot passa quan són adoles-

cents, i la pressió dels amics 
condiciona les seves vides 
fins a un punt que és dolorós 

fins i tot per al lector. Però 
també més endavant, quan 
han passat els anys, allò tan 
vague de la consideració 
social, el que pressuposem 
que pensa l’altre, el que 
Cruyff en deia “l’entorn”, 
fa que cometin errors tre-
mends.

Ara no m’entretindré més 
en la novel·la perquè l’aniria 
estireganyant i no acabaria. 
I allà on volia anar a parar 
és en la dificultat d’actuar 
sense tenir en compte el 
“què dirà la gent?”, aquella 
advertència letal que encara 

aguantem i que Albert Om 
explica tan bé a El dia que 
vaig marxar. Si fa anys el 
setge que es patia era el dels 
policies de balcó del poble, 
ara aquest perill s’ha expan-
dit amb la multiplicació de 
missatges que ens arriben 
a través de mitjans i xarxes, 
des d’anuncis a tuits. Notíci-
es que ofenen, apps de ras-
treig, insults a tort i a dret 
–i des de comptes anònims–, 
burles, linxaments, exigènci-
es estètiques sobrenaturals: 
al final tot plegat té un efec-
te de crítica, control i asset-
jament més perfeccionat i 
ubic que mai.

L’AUTOESTIMA

Algunes persones han aixe-
cat la veu per explicar en pri-
mera persona com és de difí-
cil fer-se un lloc en aquest 
univers si no tens l’autoesti-
ma ben col·locada (perquè, 
a més, solem fer cas dels 
judicis menys falaguers, és 
clar). Sé casos en què la pres-
sió ha acabat desembocant 
en atacs d’angoixa, depressió 
o trastorns alimentaris. La 
majoria, però, ho porten en 
silenci i senzillament han 
anat al CAP i els han receptat 
Diazepam, que és com posar 
un silenciador; un pegat. La 
solució pot ser treballar-se 
l’amor propi i donar menys 
pes a l’opinió aliena, però i si 
hi contribuïm rebaixant una 
mica aquesta agressivitat tes-
tosterònica i fem del món un 
lloc més amable i bonic?

Laura Serra
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És difícil  
fer-se un lloc  

en aquest 
univers 

si no tens 
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ben col·locada

El què diran


