
El conseller de Salut, Josep 
Maria Argimon; la pre·
sidenta de la Diputació, 
Núria Marín, i l’alcalde de 
Granollers, Josep Mayoral, 
presidiran l’acte de col·
locació de la primera pedra 
del nou Centre d’Oncologia 
Radioteràpica de Granollers 
aquest divendres al migdia.  
Serà el tret de sortida sim·
bòlic a un projecte que tira 
endavant a partir de l’Ali·
ança C·17, on participen 
els hospitals de Granollers, 
Mollet, Sant Celoni i 
Vic, i l’Hospital Clínic de 
Barcelona.

Primera 
pedra al nou 
Centre de 
Radioteràpia 
de Granollers
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El jutge dona llum verda 
a les Franqueses 
per acabar la zona 
industrial del sector N

Canovelles posa fil a 
l’agulla per obrir al públic 
el singular poblat neolític 
de Ca l’Estrada 2

El grup farmacèutic 
Esteve compra la planta 
de principis actius 
d’Uquifa a Lliçà de Vall

(Pàgina 33)(Pàgina 5) (Pàgina 25)

“Bon dia, en què el puc servir?”
Mig miler de comerços del Vallès Oriental fomenten l’ús del 
català entre clients i dependents participant activament en 
un programa del Consorci per a la Normalització Lingüística.

(Pàgines 2 i 3) Lyan Hu i Marlén Gutiérrez, al seu basar
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Per una pedra des d’un pont
Els Mossos detenen un menor d’edat acusat de llançar 
pedres des d’un pont als vehicles que circulaven per l’AP·7 
a prop del poble de la Batllòria, en terme de Sant Celoni.

(Pàgina 17) Un dels vehicles afectats pel brètol
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Compren la discoteca Bora 
Bora per tirar-la a terra  
i fer-hi un centre logístic
El grup Scannell capgirarà l’activitat de la sala de Montornès i a tocar de Granollers

(Pàgina 27)
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(Pàgina 10) Recreació virtual de la façana del futur Centre de Radioteràpia de Granollers

(Pàgines 40 a 47)

La Mitja torna a les dates 
de sempre i al recorregut 
habitual aquest diumenge 
al matí. Uns 4.000 atletes 
correran la prova pels 
carrers de Granollers, les 
Franqueses, la Garriga i 
Canovelles amb l’objectiu 
de deixar enrere els dar·
rers temps de restriccions 
per la covid.

La Mitja 
recupera 
la seva 
essència

(Pàgines 12 i 13)

L’Hospital de Mollet par·
ticipa en la tercera fase de 
l’assaig clínic de la vacuna 
contra la covid que des·
envolupa la farmacèutica 
gironina Hipra. Calen uns 
3.000 voluntaris majors de 
16 anys, que s’estan cap·
tant entre els 20 centres 
sanitaris que hi cooperen.

L’Hospital de 
Mollet busca 
voluntaris 
per assajar el 
vaccí d’Hipra

Bisbe Cristau:  
“El paper de la 
dona a l’església 
encara està per 
desenvolupar”

(Pàgina 9)
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Lyan Hu, a l’esquerra, i Marlén Gutiérrez, a la botiga Super Gran Botiga de Tots, del carrer Roger de Flor de Granollers, aquest dimecres al matí

A a la foto de l’esquerra, l’equip del Consorci de Normalització Lingüística de Granollers: Míriam Brunés, dreta;  Anna Codina, asseguda davant seu, i Núria Sala. A la foto de la dreta, Núria Mateu, a la seva perruqueria del carrer Roger de Flor

En un context general de retrocés de l’ús del 
català, el Consorci de Normalització Lingüís-
tica del Vallès Oriental ha posat en marxa el 
projecte Comerços Aprenents a Granollers i 
Mollet per fomentar l’atenció en català al cli-
ents en català

Comerços 
per la llengua
Mig miler de botigues al Vallès Oriental 
treballen per fomentar l’ús del català

Granollers

Josep Villarroya

Al voltant de mig miler d’es-
tabliments comercials del 
Vallès Oriental col·laboren 
activament amb el programa 
de Voluntariat per la Llengua 
que impulsa el Consorci per 
la Normalització Lingüística 
(CNL) del Vallès Oriental 
per promoure l’ús del català 
en l’àmbit comercial. Tot i 
que en els darrers anys la fei-
na del consorci no ha pogut 
evitar l’impacte de la covid, 
la iniciativa continua sent un 
dels puntals del CNL en un 
context de retrocés de l’ús 
del català. 

Els comerços adherits sig-
nen un compromís d’aten-
dre els clients en català. 
“Els donem un adhesiu que 
posen a l’aparador i qual-
sevol aprenent de català o 
alumne dels cursos que fem 
i que vol practicar la llengua 
sap que en aquell establi-
ment l’atendran en català”, 
explica la coordinadora d’As-
sessorament i Dinamització 
del CNL del Vallès Oriental, 
Núria Sala. 

La darrera estadística 
prèvia a la crisi indicava que 
hi havia 550 establiments 
adherits, dels quals 104 a 
Sant Celoni i 97 a Cardedeu. 
Seguien Montornès (73), 
Granollers (61), Parets (58), 
Canovelles (47), Mollet (45) 
i Caldes (32). La renovació 
del compromís amb el pro-
grama es fa cada dos anys 
i la pandèmia ha tingut un 
impacte. “Amb la pandèmia 
no hem pogut fer activitat 
presencial i moltes de les 
renovacions que tocava fer 
no s’han fet. Per això, en la 
memòria de l’any 2020 es 
detecta una davallada, però 
sempre ens movem en la 
xifra de mig miler”, diu Sala.

Una altra col·laboració del 
món comercial és el projecte 
“I tu jugues en català?”, en 
què participen entre el 80% 
i el 90% de les botigues de la 
comarca que venen joguines 
o jocs. “Han de tenir jocs en 
català i mirar d’augmentar 
l’oferta any rere any. Els fem 
arribar un document amb 

que viuen aquí i els contesto 
en castellà.”

COMERÇOS APRENENTS

La darrera iniciativa del 
consorci són els anomenats 
Comerços aprenents, un 
programa pioner que s’està 

desenvolupant en 23 ciutats 
catalanes, entre les quals 
Granollers i Mollet. Es tracta 
d’un programa que vol garan-
tir l’accés a l’aprenentatge de 
la llengua a les persones amb 
poc coneixement de català 
que treballen en establi-
ments comercials per tal que 

puguin atendre els clients 
que els parlin en català.

El projecte consisteix en 
10 visites presencials dels 
tècnics de normalització lin-
güística als llocs de treball 
de les persones que regenten 
els establiments comercials i 
que tenen poques opcions de 

tots els jocs i joguines que 
tenim al nostre catàleg i ells 
marquen quin tenen a la 
botiga. Així, si algú vol saber 
on pot trobar jocs en català 
ho pot veure.” 

Amb els comerços, el con-
sorci també impulsa concur-
sos i jocs per promoure el 
català, com l’Endevina-la!, 
que es fa des del 2014 a la 
majoria de municipis. Els 
establiments col·laboradors 
mostren un cartell amb un 
jeroglífic i les persones que 
hi vulguin participar han 
d’escanejar un codi QR que 
obre el formulari de respos-
ta per respondre. A més, a 

Sant Celoni s’ha posat en 
marxa L’enigmàtic, que, en 
comptes de jeroglífics, pro-
posa enigmes. I a Granollers 
s’ha impulsat el Botigue-
ja, que és similar, però, 
a més, prèviament, s’han 
enregistrat uns vídeos dels 
botiguers en què expliquen 
tres productes que tenen a 
la botiga sobre els quals es 
fan unes preguntes. I també 
fan el concurs A l’abril cada 
paraula val per mil, que 
consisteix a aparellar parau-
les que apareixen en uns 
cartells.

Un dels darrers establi-
ments adherits al Voluntari-
at per la Llengua és Vistaòp-
tica, de Mollet. I una de les 
que ja fa uns quants que hi és 
anys és la perruqueria Núria 
Mateu, de Granollers. “Trobo 
interessant la iniciativa i el 
fet que els alumnes dels cur-
sos de català puguin venir i 
saben que poden practicar.” 
Admet, però, que no sempre 
es pot adreçar a tothom en 
català. “Jo sempre em diri-
geixo en català a la gent que 
entra, però hi ha gent que no 
l’entén, tot i que fa molts any 

Mig centenar de 
botigues de jocs 
participen en el 
programa “I tu 

jugues en català?” 
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Lyan Hu, a l’esquerra, i Marlén Gutiérrez, a la botiga Super Gran Botiga de Tots, del carrer Roger de Flor de Granollers, aquest dimecres al matí

“Quan entra un client, sempre 
faig la salutació en català”
Marlén Gutiérrez va néixer a Cuba i treballa en un basar xinès

Granollers

J.V.

La Marlén Gutiérrez va néi-
xer a La Havana, a Cuba, fa 
58 anys, tot i que té la doble 
nacionalitat cubana i espa-
nyola perquè el seu avi era 
de les Canàries. L’any 2019 
va deixar el seu país, junta-
ment amb el seu marit, i va 
anar a viure a Canovelles, 
on va treballar en un res-
taurant. De seguida, però, 
a finals del mateix any, va 
entrar a treballar al basar 
xinès Super Gran Botiga de 
Tots, al carrer Roger de Flor 
de Granollers.

Al mig d’un autèntic labe-
rint de passadissos, amb 
milers i milers d’articles de 
tota mena, la Marlén explica 
que va marxar de Cuba “per 
millorar la meva vida” i que 
a l’illa caribenya hi va deixar 
els pares i la seva filla, que 
ara té 34 anys, està casada 
i no pot venir legalment a 
Catalunya. També té un ger-
mà que va sortir de l’illa de 
manera irregular i que ara 
viu a Miami.

La Míriam Brunés, tècnica 
del Consorci per a la Nor-
malització Lingüística, la 
va introduir en el programa 
Comerços Aprenents i, tot 

i que encara li costa seguir 
una conversa en català, es 
mostra molt satisfeta. “He 
après a parlar amb els cli-
ents, tot i que a vegades hi 
ha alguna paraula que no 
entenc”, explica parlant en 
català, tot i que amb dificul-
tats.

El seu aprenentatge, en les 
10 sessions del programa, ha 
consistit sobretot, a saludar 
en català, donar indicacions 
sobre on es poden trobar 
els productes a la botiga o 
com es diuen els números 
o els dies de la setmana. 
Admet, però, que quan veu 
que un client només li parla 
en castellà canvia d’idioma. 
“La salutació jo sempre la 
faig en català i miro de par-
lar sempre en català, però 
quan algun client canvia, 
jo també. Però hi ha clients 
que m’ajuden i fins i tot 

m’ensenyen com es diuen 
algunes coses.” La Marlén 
diu que, entre els clients, hi 
ha aproximadament un 50% 
que li parla en català i l’altre 
en castellà. Li agradaria fer 
un curs de català per ampliar 
el seu coneixement, però 
admet que, amb el seu horari 
de feina, de dilluns a dissab-
te, no té prou temps.

Bona part de la culpa que 
la Marlén hagi entrat en el 
programa Comerços apre-
nents la té la propietària 
de la botiga on treballa, 
la Lyan Hu, nascuda a la 
Xina fa 32 anys, però que 
va venir a Catalunya amb 
només 14 anys. Explica que 
va fer tercer d’ESO però 
que va voler repetir el curs 
“per poder seguir les clas-
ses millor”. Va estudiar a 
l’institut Alba del Vallès, de 
Sant Fost, i va començar un 
grau d’Enginyeria Química 
a la Universitat Politècnica 
de Catalunya, però no va 
continuar. Ara treballa a la 
botiga que regenta amb el 
seu marit i es capaç de par-
lar molt bé en català, però 
admet que alguns clients, 
pel fet de ser estrangera li 
parlen en castellà. “Encara 
que entre ells, sento que par-
len en català”, assegura.

A a la foto de l’esquerra, l’equip del Consorci de Normalització Lingüística de Granollers: Míriam Brunés, dreta;  Anna Codina, asseguda davant seu, i Núria Sala. A la foto de la dreta, Núria Mateu, a la seva perruqueria del carrer Roger de Flor
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Concentració 
contra la 
sentència i a 
favor del català
Granollers 

Un grup de persones per-
tanyents a entitats diver-
ses, sindicats i partits de 
Granollers han anunciat la 
constitució d’una Plataforma 
en Defensa de la Llengua 
Catalana per convocar mobi-
litzacions en contra de la 
sentència del Tribunal Supe-
rior de Justícia de Catalunya 
i del Tribunal Suprem que 
obliga a fer el 25% de clas-
ses en castellà i, en general, 
per les contínues agressions 
que afirmen que està patint 
la llengua catalana. Com a 
primera acció, han convocat 
una concentració, dimecres 
vinent, dia 9 de febrer, a les 6 
de la tarda a la Porxada. L’ac-
ció arriba després que sigui 
ferma la sentència judicial 
que obliga a fer el 25% de 
les classes en castellà i que, a 
Sant Fost, una associació de 
famílies demanés que s’apli-
qués també aquest percen-
tatge a l’escola Joaquim Abril 
d’aquesta localitat.

seguir un curs de català per 
culpa del seu horari de feina. 
En les visites es treballen 
competències lingüístiques 
de cada treballador durant 
15 minuts aproximadament. 
Partint del seu coneixement 
de català, s’adapten els 
continguts a les necessitats 

comunicatives de cada situ-
ació. 

A Granollers, la tècnica del 
CNL Míriam Brunés ha posat 
en marxa el programa amb 
dos establiments comercials i 
es mostra molt satisfeta amb 
el resultat. “L’experiència 
és molt positiva. Quan a la 

gent li dones l’oportunitat 
d’aprendre respon molt 
bé. Com que coneixíem les 
botigues, les vam visitar, ho 
vam proposar, però encara 
és un pla pilot i ara el que 
cal és que els clients parlin 
en català, que jo diria que 
és el que costa més perquè 

si la gent que treballa a les 
botigues parla català i té 
interès per aprendre, cal que 
els clients els parlin en català 
encara que vegin que la per-
sona que els atén no és una 
persona autòctona. I això és 
el que costa més. Per veure 
els fruits caldrà que passi 
un temps. Potser no n’hi ha 
prou amb les sessions de 15 
minuts i caldrà continuar.”

Tot i la pandèmia, des del 
CNL asseguren que no s’ha 
detectat una davallada de 
l’interès per participar en els 
cursos de català i en els dife-
rents programes que s’impul-
sen, tot i que admeten que 
hi ha molta feina per fer en 
la normalització de l’ús de la 
llengua. “Nosaltres no hem 
copsat cap disminució; hi ha 
demanda i els cursos de cata-
là s’han mantingut en línia, 
però passa que, després, 
mires i veus que el cinema 
en català disminueix i l’edu-
cació ja sabem com està. Cal 
complicitats amb els ajunta-
ments, entitats i organismes 
i que tots anem a la una.. Per-
què si nosaltres només som 
un bolet que estem pel català 
i la resta no ens ajuda...”, diu 
Núria Sala.

“Hi ha clients 
que m’ajuden  
i m’ensenyen 

com diuen 
algunes coses”
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Mollet aprova el projecte 
d’urbanització del Calderí
S’acosta als 25 milions de cost i preveu la creació de 95 hectàrees de zona verda

FF CC Mollet - El Papiol
FF CC BCN - Portbou

C. Itàlia

C. Angel Guimerà

Av. Calderó

Av. Badalona

Av. Llibertat
C. Burgos

Club tennis 
El Calderí

Col·legi
Montseny

C - 17

C. La Plana

C. Martí l’humà

Àmbit projecte 
d’urbanització

Àmbits de planejament

Mollet del Vallès

J.V.

La Junta de Govern Local de 
l’Ajuntament de Mollet ha 
aprovat inicialment aquesta 
setmana el projecte d’ur·
banització del futur barri 
previst en els terrenys del 
Calderí, inclòs dins del Pla 
d’Ordenació Urbanística 
Municipal (POUM) i amb 
una extensió de prop de 30 
hectàrees. El pressupost de 
la primera fase és de 24,6 
milions i preveu urbanitzar 
56.275 metres quadrats de 
sistema viari i 95.389 de 
zones verdes.

Pel que fa a les zones ver·
des, el projecte preveu un 
nou parc de 40.000 metres 
quadrats a tocar de les instal·
lacions actuals del Club de 
Tennis El Calderí –vegeu 
mapa adjunt– i una altra 
zona de 12.000 metres qua·
drats més que envoltarà l’es·
cola Montseny. També pre·
veu la reurbanització parcial 
de l’avinguda Badalona, on 
es crearan també nous parcs.

Pel que fa als nous vials, es 
construirà una nova rotonda 
a la banda sud·est del sector, 
que servirà com a connexió 
entre les carreteres B·500, 
C·17, el nucli urbà i la nova 
trama viària del sector.

I una altra de les novetats 
destacades és la creació d’un 
nou vial de circulació que 

comunicarà la nova rotonda 
amb la que ja existeix a l’en·
trada de Mollet pel sud, a 
l’avinguda Burgos, davant de 
l’institut Mollet. Els carrers 
del sector tindran una ampla·
da d’entre 18 i 24 metres i es 
preveu també la creació de 
carrils bici.

A més, el projecte preveu 
la millora d’espais ja exis·
tents per connectar el nou 
barri. Així, es reurbanitzarà 
l’avinguda Badalona (B·500), 
des de la plaça de la Consti·

tució fins a la ronda d’Ori·
ent; també l’avinguda de la 
Llibertat, des de l’avinguda 
de Badalona fins al carrer de 
nova creació perpendicular 
a l’avinguda de Burgos i 
paral·lel als carrers La Plana i 
Martí l’Humà.

El projecte preveu la reur·
banització de la rotonda 
d’entrada a la ciutat pel sud 
i també fer la connexió del 
Calderí amb el barri de l’Es·
tació de França i el polígon 
industrial de Can Prat.

L’alcalde, Josep Monràs, ha 
remarcat que es tracta de “la 
millora d’un espai a Mollet 
que ens permetrà, en un 
futur, que la ciutadania dis·
posi de més zones verdes i, 
el més important potser, que 
Mollet disposi d’habitatge 
públic, nous espais comerci·
als, equipaments moderns i 
una zona esportiva del segle 
XXI”.

I la regidora de Territori, 
Planificació Urbanística i 
Obres, Mireia Dionisio, qua·

lificava el projecte de molt 
important per a la ciutat. 
“Ara aprovem el projecte per 
a la urbanització de carrers 
i parcs. Seran 95.000 metres 
quadrats de zones verdes i, a 
més, es planifica la connexió 
entre El Calderí i la trama 
urbana.

Al nou barri del Calderí, 
que es farà en terrenys majo·
ritàriament propietat del 
Consorci de la Zona Franca, 
hi ha prevista la construcció 
de 1.329 pisos, dels quals 480 
protegits, a més de zones 
comercials i equipaments.

Aquesta mateixa setmana, 
la CUP de Mollet ha anun·
ciat que aprofitaran l’expo·
sició pública per demanar la 
nul·litat del projecte. En un 
comunicat, el portaveu de la 
CUP, Marc Compte, diu que 
el document “es manté en 
la mateixa línia d’incompli·
ment de la normativa legal” i 
recorda que hi ha un conten·
ciós administratiu presentat 
davant el Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya per 
part de la CUP, Mollet en 
Comú, ERC i la plataforma 
Salvem el Calderí. “Intentar 
vendre la total destrucció 
d’aquesta zona agrícola de 
gran valor ambiental i pai·
satgístic com una iniciativa 
per augmentar el nombre de 
zones verdes és, com  mínim, 
un acudit dolent”, diu Marc 
Compte.

Es farà un gran 
parc de 40.000 

metres quadrats, 
i una rotonda 

a la B-500

Canviem Montmeló 
anuncia que Adif farà 
millores a l’estació

L’empresa Ascable, al Pla de 
Llerona, aplica mesures per 
reduir el soroll que provoca

Les Franqueses posa 
en marxa un grup 
d’acompanyament  
al dol perinatal

Les Franqueses del Vallès

L’Ajuntament de les Fran·
queses ha posat en marxa 
un grup d’acompanyament 
al dol perinatal, gestacional 
i neonatal per donar suport 
a les persones que ho han 
patit, que es reunirà cada 
darrer dissabte de mes al 
Centre Cultural de Bella·
vista. Una psicòloga espe·
cialitzada conduirà el grup 
amb l’objectiu d’oferir a les 
famílies un espai segur on 
compartir experiències, vali·
dar i normalitzar emocions 
i trobar i donar suport en 
moments molt difícils. La 
iniciativa es fa a través del 
Servei Municipal d’Infor·
mació i Atenció a les Dones 
(SIAD), en col·laboració amb 
l’Associació Espai Nadó·
Espai Infant (ENEI) Grup de 
Lactància i Criança Respec·
tuosa.

Montmeló

EL 9 NOU

El Grup Municipal Canviem 
Montmeló ha informat que 
Adif s’ha compromès a fer 
algunes millores a l’estació 
de ferrocarril del poble com a 
resposta a la carta que li van 
fer arribar a finals de novem·
bre i que el grup també va 
presentar en forma de moció 
al ple de l’Ajuntament.

En concret, el grup diu que 
la Direcció de Rodalies de 
Catalunya els ha avançat que 
està previst substituir les 
quatre escales mecàniques 
actuals per unes que disposin 
de variador de potència, de 
manera que no estiguin fun·
cionant de la mateixa manera 
les 24 hores del dia sinó que 
s’adaptin a l’afluència d’usu·

aris. Canviem Montmeló 
també diu que s’estan estudi·
ant les propostes d’instal·lar 
un desfibril·lador i plaques 
fotovoltaiques a l’estació.

En la carta a Adif, el grup 
municipal demanava dotar 
de sensors les escales mecà·
niques, de manera que s’atu·
rin quan ningú les fa servir. 
També demanava instal·lar 
plaques solars fotovoltaiques 
a la teulada de l’edifici per 
autoabastir d’energia elèc·
trica l’estació i els voltants 
i facilitar punts de càrre·
ga de mòbils i dispositius 
electrònics, com portàtils o 
tauletes, a dins de l’estació, 
així com punts de càrrega de 
bicicletes, patinets i vehicles 
elèctrics al nou aparcament 
tancat previst al costat de 
l’estació.

Les Franqueses del Vallès

EL 9 NOU

L’Ajuntament de les Fran·
queses ha emès una nota 
informativa en què anuncia 
que l’empresa Ascable, del 
Pla de Llerona, ha aplicat 
mesures correctores per evi·
tar el soroll que provoca, des·
prés de les converses man·
tingudes amb el consistori. 
L’aplicació s’ha fet durant 
el mes de desembre i ha 
consistit en la instal·lació de 
silenciadors en la maquinària 
situada en una de les façanes 
de la nau per tal de disminuir 
l’impacte acústic produït pel 
seu funcionament.

Fonts municipals han afe·
git que aquesta indústria 
també ha implementat, en 
els darrers anys, mesures 

com la insonorització amb 
cabines de les instal·lacions 
de bombes, de compressors 
i de l’aspiració d’aire calent, 
així com la realització d’es·
tudis sonomètrics interns i 
la revisió periòdica i control 
preventiu de les diferents 
instal·lacions.

Ascable és a les Franqueses 
des de fa més de vint anys, es 
dedica al sector del material 
elèctric i té una plantilla de 
més de 170 treballadors.

En la mateixa nota infor·
mativa, l’Ajuntament diu 
que continua treballant per 
complir els compromisos 
adquirits en la taula partici·
pativa per reduir el soroll al 
polígon i, amb la Diputació, 
mantindrà els mesuraments 
acústics com els que ha fet al 
gener.
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La reparcel·lació d’aquesta zona industrial ha estat aturada als jutjats durant quatre anys i mig

Cuida’t
Connecta’t
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de tot
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brasa i Josper.
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Resultat positiu dels 
darrers mesuraments 
de contaminació 
a les Franqueses

Les Franqueses del Vallès

La qualitat de l’aire de les 
Franqueses és bona, segons 
un estudi de la Direcció 
General de Qualitat Ambi-
ental i Canvi Climàtic de 
la Generalitat basat en les 
captacions fetes la tardor 
passada a la zona de l’ajun-
tament. Durant tres mesos, 
un captador de partícules 
va mesurar els nivells de la 
fracció PM10. Segons aquests 
mesuraments, l’aire se situa 
en valors de 30 micrograms 
per metre cúbic i no supera 
els valors màxims establerts, 
que se situen en 40 o 50 
micrograms. 

Caminada contra  
el càncer a Parets 
per recaptar fons
Parets del Vallès

L’associació Parets contra el 
Càncer farà aquest diumenge 
la cinquena caminada per 
recaptar fons per ajudar els 
malalts. La sortida serà a 2/4 
d’11 del matí a la plaça de la 
Vila. El donatiu mínim per 
participar-hi és de 5 euros, 
i dona dret a una samarreta 
commemorativa i avitualla-
ment a l’arribada. Les samar-
retes es poden recollir a la 
Corefo.

Les Franqueses 
crearà un banc 
d’ADN dels gossos
Les Franqueses del Vallès

L’Ajuntament de les Fran-
queses crearà un banc d’ADN 
per identificar les caques 
dels gossos que es trobin pel 
carrer. Es va aprovar en el ple 
de dijous passat dins de la 
nova ordenança municipal de 
protecció, tinença i possessió 
dels animals domèstics de 
companyia. Entre el maig i 
juny es farà el cens dels ani-
mals per tenir el banc a punt 
a partir de la tardor i es faran 
campanyes de sensibilització.

Les Franqueses ja té llum 
verda per acabar el sector N
El jutge aixeca la suspensió cautelar del projecte de reparcel·lació de la zona industrial

Les Franqueses del Vallès

EL 9 NOU

Després de quatre anys i mig  
de paralització, el Jutjat del 
Contenciós Administratiu 
número 9 de Barcelona ha 
aixecat la suspensió cautelar 
del projecte de reparcel·lació 
del sector N, la zona indus-
trial de les Franqueses al peu 
de la carretera de Cardedeu, 
entre la rotonda de la ronda 
Nord i el camí de Marata, 
amb una superfície de prop 
de 45 hectàrees, de les quals 
més de 24 seran nou sòl 
industrial, 13 zones verdes i 
2,3 d’equipaments.

L’aixecament de la suspen-
sió ha estat possible gràcies 
al conveni firmat entre 
l’Ajuntament i l’empresa 
Sandoz, el juliol de l’any pas-
sat, que va resoldre el litigi 
entre les dues parts sobre la 
part de les obres d’urbanitza-

ció del polígon que li corres-
ponia pagar a la multinacio-
nal farmacèutica. El projecte 
fixava en 4,8 milions la part 
de l’obra que havia d’assumir 
Sandoz, però en el conveni 
l’Ajuntament reconeix que 
l’empresa va executar unes 
obres d’urbanització el cost 
de les quals ara es descomp-
tarà. L’empresa ho fixava en 
1,6 milions, però l’acord va 
retallar aquesta quantitat 
fins als 600.000 euros. 

“És una gran notícia per al 
municipi perquè suposarà 
250.000 metres quadrats de 
sòl industrial net per implan-
tar-hi empreses i això vol dir 
ocupació, llicències d’acti-
vitats, d’obres, cobrament 
d’IBI, IAE. També podrem 
vendre les parcel·les de 
33.000 metres quadrats per 
finançar el nou pavelló del 
sector R, la nova comissaria 
de policia i les noves depen-

dències municipals”, va dir 
l’alcalde, Francesc Colomé.

L’alcalde també posava de 
relleu l’impacte positiu en la 
reindustrialització del sector 
de Sandoz, després que la 
multinacional anunciés la 
seva intenció de tancar la 
fàbrica. “Això vol dir que, 
si Sandoz marxa i no té cap 
comprador que faci la matei-
xa activitat es pot produir la 
reindustrializació d’aquella 
parcel·la perquè aquell serà 
un terreny industrial i, per 
tant, s’hi podrà fer qualsevol 
de les activitats permeses 
i no només la producció de 
medicaments com fins ara. 
Sense un pla parcial aprovat, 
allò era com bosc”, advertia 
Colomé.

El desenvolupament del 
sector N va quedar paralit-
zada durant l’estiu de l’any 
2017 arran d’un recurs pre-
sentat per Sandoz, fet que va 

provocar la suspensió caute-
lar del projecte que afectava 
la reparcel·lació i no la urba-
nització, però, per prudència, 
l’Ajuntament també va atu-
rar les obres d’urbanització 
que s’havien adjudicat a una 
UTE formada per Abolafio 
Construcciones i Cobra Ins-
talaciones y Servicios per un 
import de 8,3 milions.

méS DE 14 AnyS DESpRéS

Si es confirma l’inici de les 
obres del sector N, es com-
pletarà un procés que va 
començar l’any 2007, amb 
l’alcalde, Francesc Colomé 
(CiU). L’any següent, l’alcal-
de Esteve Ribalta (PSC), que 
va accedir al càrrec per una 
moció de censura, va aturar 
els treballs arran d’una sen-
tència judicial que reconeixia 
que el projecte envaïa part 
del terme de la Roca.

Des que va accedir a l’al-
caldia, l’any 2011, Francesc 
Colomé ha posat de relleu la 
importància del sector N en 
la generació de recursos eco-
nòmics per a l’Ajuntament a 
partir de la venda de parcel-
les i el cobrament de tributs. 
L’any 2016 es va aprovar una 
nova reparcel·lacio del sec-
tor, però els recursos judici-
als van aturar el procés. Amb 
tot, Colomé destacava que la 
gestió feta pels seus succes-
sius governs havia reduït el 
nombre de contenciosos, que 
havien arribat a una vintena.

La rellevància dels recur-
sos procedents del sector N 
va quedar palesa l’any 2018, 
quan l’Ajuntament va con-
tractar un crèdit de quatre 
milions  per finançar diver-
ses obres que s’haurien de 
finançar amb els ingressos 
econòmics del sector.
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Abans de començar a llegir-les, les cartes es classifiquen en funció de la temàtica

Divendres, 4 de febrer de 20226

Granollers publica cartes rebudes 
arran dels bombardejos de la guerra
Es van rebre després dels atacs del 1938 i 1939 i estan disponibles a l’Arxiu Municipal

El Sindicat de 
Poble de Vilamajor 
es desmarca 
de la baralla en 
un bloc ocupat

Sant Antoni de Vilamajor

J.B.M.

El Sindicat de Poble de 
Vilamajor es desmarca de la 
baralla que dijous passat a la 
nit hi va haver entre un grup 
d’okupes d’un bloc de pisos 
del carrer Joaquim Filbà de 
Sant Antoni de Vilamajor, 
propietat de la Sareb. La 
brega va acabar amb cinc 
detinguts i una persona atesa 
a l’hospital. Fa un temps el 
Sindicat va ocupar un bloc 
d’habitatges del número 18 
del carrer d’Alfou, també 
propietat de la Sareb, que 
s’ha rehabilitat i equipat amb 
l’ajuda dels veïns, batejat 
com el Bloc del Sindicat. 

En un comunicat, recorda 
que “dels dos edificis de la 
mateixa constructora, el Bloc 
del Sindicat és el que dona al 
carrer Alfou” i que el Sindi-
cat “només controla i gestio-
na els pisos d’aquest últim”. 
Aclareix que “cap companya 
del Sindicat no ha estat 
involucrada no només en els 
aldarulls de l’altre dia sinó 
en els que regularment es 
donen. Rebutgem el que va 
passar”. I reitera el seu com-
promís amb la convivència 
respectuosa “entre nosaltres 
i amb la resta de veïns”. Una 
convivència que no només 
va de “no molestar”, sinó de 
“donar-nos suport activa-
ment”. 

Granollers

EL 9 NOU

Coincidint amb la commemo-
ració dels bombardejos que 
va patir la ciutat a finals de 
gener de l’any 1939, l’Arxiu 
Municipal de Granollers ha 
posat a disposició de tothom 
el catàleg de la correspon-
dència que va rebre aquell 
any l’Ajuntament. Es tracta 
de més d’un miler de cartes, 
descrites i ordenades per la 
data de recepció, algunes de 
les quals s’han digitalitzat i 
s’han penjat a l’Arxiu Digital.

La correspondència fa refe-
rència a les conseqüències 
dels bombardejos que va 
patir la ciutat durant la Guer-
ra Civil, el del 31 de maig del 
1938 i els dels dies 24, 25 i 
26 de gener de 1939. També 
de com es va viure l’inici del 
franquisme a la ciutat.

Entre les cartes que es 
poden consultar n’hi ha 
algunes de persones que 
escriuen a l’Ajuntament per 
demanar si es tenen notícies 
de familiars desapareguts 
durant la guerra; informes 
tècnics sobre cases declara-
des en estat ruïnós a causa de 
del bombardeig i oficis dels 
ajuntaments de la comarca 
que responien a la quota sol-
licitada per reedificar l’Hos-
pital de Granollers.

Les cartes digitalitzades 
apareixen en blau al catàleg i 

es poden consultar al portal 
de l’Arxiu Digital a la pes-
tanya “Documents d’Arxiu” 
marcant “Fons Ajuntament 
de Granollers (1438-2017)” i 
projecte “31 de maig de 1938, 
relats d’un bombardeig”.

vOLUNTàRiES

El treball de classificació de 
tota la documentació s’ha fet 
amb la col·laboració de les 
voluntàries que participen en 
el taller de descripció de cor-
respondència històrica, que 

es troben cada dimecres de 4 
a 2/4 de 6 de la tarda a l’edifi-
ci de l’Oficina d’Atenció Ciu-
tadana (OAC) de Granollers. 
Actualment hi assisteixen 
quatre persones aficionades 
a la història local que dedi-
quen una hora i mitja a llegir 
cartes per sintetitzar-ne les 
dades essencials.

Aquest treball ha permès 
elaborar un catàleg que faci-
lita la consulta de documents 
per posar-los a disposició 
pública. Tothom pot accedir 
a aquesta correspondència 

adreçant-se a l’Arxiu Muni-
cipal, al carrer Sant Josep, 
dins l’horari de consulta, de 
dilluns a divendres d’11 del 
matí a 2/4 de 3 de la tarda i 
els dimecres també de 4 a 2/4 
de 7 de la tarda.

Una de les cartes del catà-
leg constitueix el Document 
del mes de febrer de l’arxiu 
i són les paraules de comiat 
d’un condemnat a mort a la 
seva família, la dona i dues 
filles, un cop acabada la 
Guerra Civil, el juliol de l’any 
1939.

L’Ajuntament de Llinars crea una 
nova plaça de caporal de la policia
Llinars del Vallès

J.B.M.

L’Ajuntament de Llinars ha 
aprovat crear una plaça de 
caporal per a la Policia Local 
per reordenar el cos, segons 
va explicar l’alcalde Martí 
Pujol (ERC), en el darrer ple 
municipal. Així, el cos tindrà 
dos caporals.

El passat mes d’octubre els 
Mossos d’Esquadra van dete-
nir quatre agents de la Poli-
cia Local, un d’ells caporal a 
qui acusen de liderar la xarxa 
de cultivadors de marihuana 
i que és a la presó, mentre 
que els altres tres agents es 
troben en llibertat amb càr-
recs. Tots estan suspesos de 
sou i feina. 

En el ple, Pujol va dir que 
“de 19 policies ara n’hi ha 12 
i algun dels torns es queda 

sense cobrir. Estem treba-
llant per revertir la situació”.

L’Ajuntament va treure 
a concurs quatre places 
d’agents i ara crea la plaça 
de caporal. “Si tot va bé, al 
mes de març hi haurà quatre 
nous agents i dos caporals i 
es restablirà la plantilla”, va 
dir el regidor de Seguretat 
Ciutadana, Josep Aixandri 
(ERC). Pujol va afegir que 
aquesta previsió s’ha d’aga-
far “amb tota la precaució del 
món perquè encara no s’ha 
tancat el sumari”, tot i que 
no es desprèn que hi hagi cap 
més policia afectat. Aixandri 
va explicar que “s’ha promo-
cionat una agent a caporal”. 
L’oposició va valorar positi-
vament la creació d’una plaça 
més de caporal.  

A preguntes de l’oposició, 
Aixandri va dir que “no hi 

havia cap coneixement previ” 
de les activitats dels quatre 
agents i, per tant, “no s’ha-
via pres cap mesura”. I Joan 
Ramon lamentava la manca 
d’un reglament policial. 
“Hem convertit en pregun-
tes el que no es va contestar 
en el ple del 7 de desembre, 
com l’existència de protocols 
o mecanismes per evitar la 
corrupció o perquè la Policia 
Local no té un reglament”, 
va dir Ramon. Per Aixandri 
“el millor reglament és la 
Llei de Policia de Catalunya”. 
Va afegir que l’existència 
de reglaments “no evita la 
corrupció”. I va avançar que 
l’Ajuntament s’adherirà a 
la bústia ètica quan es posi 
en marxa. PSC i MALL van 
demanar participar amb veu i 
sense vot a les reunions de la 
Junta de Seguretat Local.

Parets descarta la gestió 
directa del servei d’aigua

Parets del Vallès

EL 9 NOU

L’Ajuntament de Parets des-
carta la gestió directa del ser-
vei d’aigua potable, almenys 
a curt i mitjà termini. El dar-
rer ple de l’Ajuntament ha 
aprovat l’estudi de viabilitat 
econòmica i financera per la 
concessió del servei que ha 
elaborat la consulta PWACS, 
la mateixa que va fer el de 
Granollers. Fa una projecció 
a 10 anys i marca els punts de 
partida de la futura licitació 
que ha de substituir l’actual 
contracte, que està a punt 
d’expirar.

L’estudi estableix que l’em-
presa concessionària hauria 
de pagar un cànon de 200.000 
euros anuals, que caldran 
inversions a la xarxa de prop 
de 3 milions d’euros en cinc 
anys i situa els ingressos 

anuals en 1,8 milions i les 
despeses en 1,2 milions, amb 
un marge d’explotació de 
580.000 euros.

L’estudi es va aprovar amb 
els vots del govern (PSC-
Sumem Esquerres), Ara 
Parets-ERC i Cs, i l’abstenció 
de Parets per la República-
Junts. El portaveu d’ERC, 
Jordi Seguer, va lamentar 
que es descarti la possibi-
litat de la gestió directa en 
almenys 10 anys i va recordar 
que un estudi encarregat per 
l’Ajuntament no descartava 
que fos viable. Neus Jordà, 
de Parets per la República, va 
dir que el seu grup sempre 
ha estat partidari de la gestió 
directa i que troba excessiu 
el termini de 10 anys. I l’al-
calde, Francesc Juzgado, des-
tacava que l’estudi diu que 
no caldrà aplicar augments 
en la taxa.
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NOTICIESNOU9EL Divendres, 4 de febrer de 20228 L’IMPACTE DEL CORONAVIRUS

Des del 24/01/2022 
al 30/01/2022

Casos 
confirmats 
PCR i TA

Incidència 
a 7 dies 

(IA7)

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 5.404 2.306,49 6.109,82 4.218 0,69 4.417 14.171 16,80 31,73 53,28 382 831 69 6

Baix Montseny 1.568 2.701,21 6.859,84 4.921 0,71 1.047 3.694 20,50 31,94 51,40 95 234 14 2

Baix Vallès 3.604 2.191,77 5.920,34 3.915 0,66 3.354 9.608 17,31 32,37 54,00 315 652 61 4

VALLÈS ORIENTAL  9.596 2.307,35 6.085,29 4.197 0,69 8.126 24.862 17,23 32,16 53,15 701 1.581 131 10

Des de 
l’01/03/2020  
al 02/02/2022

Casos 
confirmats 
PCR i TA

Incidència 
a 7 dies 

(IA7)

Incidència 
a 14 dies 

(IA7)

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 65.403 27.914,81 --- --- --- 388.204 197.123 9,30 36,42 52,32 196.376 171.393 - 624

Baix Montseny 16.603 28.602,19 --- --- --- 91.297 55.955 9,15 36,56 52,36 46.603 40.569 - 171

Baix Vallès 46.591 28.334,34 --- --- --- 268.176 158.444 9,22 37,04 52,08 139.520 122.077 - 544

VALLÈS ORIENTAL  116.905 28.109,73 --- --- --- 689.425 366.997 9,27 36,77 52,23 347.893 303.756 - 1.213

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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Penúltima 
setmana

Última
setmana

Darrers
tres dies

Del 17 al 23/1 Del 24 al 30/1 31/1, 1 i 2/2

Aiguafreda 51 35 11 -16 1.397,8 2.357

L’Ametlla del Vallès 316 187 46 -129 2.209,9 3.518

Bigues i Riells del Fai 267 202 46 +65 2.221,7 3.903

Caldes de Montbui 657 407 120 -250 2.318,6 3.755

Campins 22 14 2 -8 2.646,5 4.331

Canovelles 555 329 78 -226 1.978,5 3.151

Cardedeu 922 593 155 -329 3.230,4 5.308

Cànoves i Samalús 108 60 18 -48 1.924,9 2.994

Figaró-Montmany 38 32 6 -6 2.872,5 5.292

Fogars de Montclús 10 13 2 +3 2.766 6.362

Les Franqueses del Vallès 748 519 111 -229 2.583,1 4.375

La Garriga 623 451 92 -172 2.731 4.708

Granollers 2.347 1.201 293 -1.146 1.960 2.963

Gualba 98 35 6 -63 2.333,3 3.167

La Llagosta 498 269 58 -229 1.995,5 3.074

La Roca del Vallès 389 281 77 -107 2.638,5 4.545

Llinars del Vallès 473 310 81 -163 3.119,3 5.164

Lliçà d’Amunt 599 326 113 -273 2.136,9 3.300

Lliçà de Vall 221 193 57 -28 2.950,2 5.527

Martorelles 176 155 28 -21 3.228,5 6.072

Mollet del Vallès 1.777 922 232 -855 1.796,6 2.729

Montmeló 388 223 40 -165 2.547,1 4.011

Montornès del Vallès 762 449 84 -313 2.739 4.353

Montseny 22 5 2 -17 1.462 1.794

Parets del Vallès 785 485 105 -300 2.541,7 4.112

Sant Antoni de Vilamajor 231 169 39 -62 2.754,7 4.770

Sant Celoni 730 471 125 -259 2.630,7 4.328

Sant Esteve de Palautordera 119 78 21 -41 2.766 4.579

Sant Feliu de Codines 165 130 31 -35 2.077 3.713

Sant Fost de Campsentelles 296 235 72 -61 2.689,7 4.825

Sant Pere de Vilamajor 165 136 21 -29 3.041,1 5.548

Santa Eulàlia de Ronçana 270 183 68 -87 2.511 4.213

Santa Maria de Martorelles 33 21 11 -12 2.351,6 3.848

Santa Maria de Palautordera 409 255 74 -154 2.706,1 4.393

Tagamanent 10 1 2 -9 309,6 341

Vallgorguina 110 51 14 -59 1.764,1 2.582

Vallromanes 74 42 14 -32 1.628,5 2.553

Vilalba Sasserra 25 31 19 +6 4.329,6 9.698

Vilanova del Vallès 222 97 47 -125 1.785,7 2.566

VALLÈS ORIENTAL 15.711 9.596 2.421 -6.115 2.307,35 4.197

Positius per proves 
PCR per municipis

Diferència 
darrera 

setmana

Casos per 
cada 100.000 

habitants
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Risc  
de rebrot

Granollers

EL 9 NOU

Baixada notable dels positius 
de covid detectats al Vallès 
Oriental. Després de tres 
mesos continuats de pujades 
coincidint amb l’expansió de 
la variant òmicron, els casos 
han caigut en un 39% en una 
sola setmana. Entre els dies 
24 i 30 de gener, hi ha hagut 
9.596 positius, 6.116 menys 
que la setmana anterior 
(15.712), segons les dades 
publicades dijous pel Depar-
tament de Salut. Tot i això, 
el volum d’afectats és encara 
molt alt: més d’un 2% de la 
població vallesana va passar 
la covid la setmana passada. 
La xifra de contagiats és 
similar a la que hi havia la 
primera setmana de gener.

La reducció dels positius es 
tradueix en una millora de la 
majoria dels indicadors. Un 
dels més significatius és la 
taxa de reproducció, que bai-
xa per sota de l’1 i se situa en 
0,69 punts. Per tant, de cada 
10 casos actuals se’n deri-
varan gairebé set de nous. 
Això fa preveure que, en els 
propers dies, el ritme de con-
tagis continuarà baixant.

També té una evolució 
positiva el percentatge de 
positius respecte al total de 
proves diagnòstiques fetes: 
passa del 21% al 17%. Amb 
tot, segueix amb xifres molt 
per damunt del 5% que reco-
mana l’Organització Mundial 
de la Salut. El risc de rebrot 
es redueix gairebé a la mei-
tat: dels 8.072 punts que hi 
havia la setmana passada als 
4.197 d’aquesta. Amb tot, és 
encara molt alt.

El notable descens dels 

Positius en reculada
Després de gairebé tres mesos de pujades continuades, el nombre de casos  
de covid detectats al Vallès Oriental s’ha reduït en un 39%: de 15.712 a 9.596

positius no arriba, encara, als 
hospitals. Segons les dades 
de Salut de dijous, hi ha 141 
pacients del Vallès Oriental 
ingressats en centres hospi-
talaris. La setmana passada 
van ser uns 131 de mitjana. 

El conjunt dels tres hospi-
tals del Vallès Oriental van 
registrar aquests darrers 
dies una davallada lleugera 
del nombre de pacients amb 
covid que tenen ingressats. 
Amb les dades aportades 
dimecres, hi havia 170 per-
sones ateses, 10 menys que 
dimecres de la setmana pas-
sada. Es trenquen cinc setma-
nes consecutives d’ascens en 
el nombre d’ingressats. Amb 
tot, les xifres no són homo-
gènies. L’Hospital de Mollet 
és el que registra una caigu-
da més gran: nou pacients 
menys (de 53 a 44). A l’Hos-
pital General de Granollers, 
n’hi havia un menys (de 
100 a 99). El de Sant Celoni, 
mantenia la xifra d’ingres-
sats (27). A cures intensives, 
hi havia 13 persones: 10 a 
Granollers i 3 a Mollet. 

Els tres hospitals van donar 
100 altes en la darrera set-
mana. És una xifra similar 
a les setmanes prèvies: 101 
la setmana anterior i 97, la 
prèvia. Hi ha hagut 38 altes a 
l’Hospital de Granollers, 47 a 
Mollet i 15 a Sant Celoni.

DEFUNCIONS

Aquest dimecres, els hospi-
tals van reportar 14 defun-
cions entre els pacients 
ingressats amb la covid. És 
una mort més que la setmana 
prèvia (13). Cal remuntar-se 
fins al novembre de 2020 per 
trobar una xifra de defunci-
ons més alta en una sola set-
mana als hospitals del Vallès 
Oriental. Aleshores van ser 
20. Segons les dades del 
Departament de Salut, la set-
mana passada van morir 10 
persones del Vallès Orirental 
per la covid, nou menys que 
la setmana anterior.
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L’Hospital de Mollet participa en 
l’assaig clínic de la vacuna d’Hipra
El centre ja busca voluntaris en la fase III de la investigació del vaccí de la farmacèutica catalana

Granollers

J.V.

Durant la setmana del 24 al 
28 de gener un total de 1.785 
alumnes d’Infantil, Primària 
i Secundària de Granollers 
han estat confinats a causa 
de casos de covid en els seus 
grups, segons han informat 
fonts de l’Ajuntament, a 
partir de les dades del Depar·
tament d’Educació. La xifra 
representa el 19,6% dels 
alumnes de la ciutat.

Segons la mateixa font, 
durant aquests dies, han 
estat confinats per motius de 
la covid un total de 49 grups 
de classe d’Educació Infantil 
i Primària. Al marge dels 
grups aïllats, hi ha hagut un 
total de 1.872 persones confi·
nades entre alumnes, profes·
sorat, personal administratiu 
i conserges. D’aquests, 1.785 
eren alumnes.

I a Caldes, segons informa 
l’Ajuntament, durant el mes 
de gener s’han notificat 700 
casos de covid entre profes·
sors i alumnes, s’han con·
finat 32 grups a les escoles 
del municipi i s’han fet tests 
ràpids d’antígens a més de 
160 grups. El nombre total 
d’alumnes de totes les esco·

les de Caldes és d’uns 4.000.
Segons l’Ajuntament, la 

situació contrasta amb la que 
es va viure durant el primer 
trimestre del curs. En tres 
mesos, de setembre a desem·
bre, només es van comunicar 
oficialment 58 casos positius 
de covid als centres educa·
tius de Caldes.

La sisena onada de la 
pandèmia s’ha notat especi·
alment a les escoles bressol. 
Després de la represa del 
curs, durant les tres setma·
nes de gener, s’han hagut 
de confinar sis grups dels 
12 que hi ha en funciona·
ment, és a dir, la meitat. 
En concret, s’ha notificat 
el positiu en covid de 29 
dels 138 alumnes que estan 
inscrits, gairebé un 22%. 
També s’han hagut de confi·
nar 19 educadores i, davant 
d’aquesta situació, l’Ajunta·
ment ha hagut de contractar 
cinc noves professores, s’han 
ajustat horaris i s’ha ampliat 
la jornada laboral d’altres 
educadores per tal de poder 
continuar prestant el servei. 
A més, al gener s’han notifi·
cat oficialment un total de 
26 casos positius de covid 
a l’Escola de Música Joan 
Valls.

Un 20% dels alumnes  
de Granollers, confinats 
del 24 al 28 de gener

Mollet del Vallès

F.P.

L’Hospital de Mollet és un 
dels 20 centres sanitaris de 
Catalunya, de la resta de l’Es·
tat i de Portugal i Itàlia que 
participaran en la fase III de 
l’assaig clínic de la vacuna 
contra la covid desenvolupa·
da per l’empresa farmacèu·
tica biotecnològica Hipra, 
d’Amer, la Selva. El centre 
va començar dijous el procés 
de captació de voluntaris. La 
fase III preveu la participa·
ció de 3.000 persones majors 
de 16 anys captades per la 
vintena d’hospitals partici·
pants. La xifra es repartirà 
entre els hospitals que hi col·
laboren, tot i que el nombre 
podrà variar en funció dels 
voluntaris que hi hagi a cada 
centre. 

Les persones interessades 
es poden inscriure al web de 
l’hospital. A partir d’aquí, 
s’establirà un primer contac·

te telefònic i si es veu que 
són aptes per participar·hi, 
se’ls citarà per fer analíti·
ques i entrar ja a l’assaig. 
Després de rebre la dosi, es 
planificarà una visita al cap 
de dues setmanes on es faran 
noves analítiques generals 
per conèixer la resposta 
immunitària de la persona. 
Hi haurà noves revisions als 
tres i als sis mesos, que és la 
durada de l’assaig.

La participació està ober·
ta a majors de 16 anys que 
hagin rebut una o dues dosis 
d’alguna de les vacunes auto·
ritzades –pot ser de manera 
combinada– com a mínim fa 
tres mesos. No poden tenir 
punxada la tercera dosi. “Just 
s’avalua el funcionament 
de la vacuna d’Hipra com a 
reforç”, indica a EL 9 NOU 
el doctor Jordi Calls, investi·
gador principal de l’Hospital 
de Mollet a l’assaig. També 
hi poden participar persones 
que hagin passat la covid 

però ha de fer, com a mínim, 
un mes. No hi ha fixada cap 
remuneració per als volun·
taris, però sí que es preveu 
que no hagin d’assumir cap 
despesa per participar·hi. 

El procés de la fase III ser·
virà per continuar avaluant 
la seguretat i l’eficàcia de la 
dosi de reforç de la vacuna 
d’Hipra en un grup més gran 
de persones que ja han estat 
vacunades amb altres vac·
cins contra el coronavirus. 
L’objectiu és confirmar que 
la immunització de reforç 
que s’aplica pot ampliar la 
protecció enfront les noves 
variants i, al mateix temps, 
allargar l’efecte preventiu 

de la vacunació. “Les dades 
preliminars indiquen una 
molt bona resposta immu·
nològica”, diu Calls. Amb el 
seguiment durant mig any, 
s’avalua la seguretat a llarg 
termini del vaccí i, a la vega·
da, la resposta immunològica 
que ofereix.

L’oportunitat de participar 
en l’assaig com a hospital va 
sorgir arran d’un contacte 
casual amb Hipra. Calls ho 
valora de forma positiva. 
“Som, sobretot, un hospital 
assistencial i no fem gaires 
assajos.” Just ara, han estat 
en un altre assaig internaci·
onal d’un medicament per 
l’anèmia en malalts renals. 

Segon cap de 
setmana de controls 
de Mossos i policies 
locals als polígons

Granollers

Els Mossos i les policies 
locals de Granollers, les 
Franqueses, Canovelles, 
l’Ametlla, la Garriga, Llinars, 
Montornès, Lliçà d’Amunt, 
Cardedeu i Santa Maria 
de Palautordera repetiran 
aquest cap de setmana el 
dispositiu de control als polí·
gons industrials per evitar 
que s’hi facin concentracions 
de persones i vehicles. Inclou 
vigilància preventiva amb 
controls d’accés a les zones 
industrials. En el cas de les 
Franqueses i Canovelles, es 
tornarà a tancar l’accés als 
polígons Pla de Llerona i Can 
Castells per l’eix del passeig 
de la Ribera i la Via Europa. 
En el primer cap de setma·
na, es van controlar uns 200 
vehicles i es van posar un 
total de 42 sancions. 
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Granollers

EL 9 NOU

La companyia Agbar, que 
gestiona el subministrament 
d’aigua a Granollers, ha 
anunciat que aquest diven-
dres s’interromprà el submi-
nistrament de 9 del matí a 1 
del migdia a usuaris de tres 
carrers de la ciutat per obres 
de millora en la xarxa dels 
carrers Sol i Unió.

Les obres s’emmarquen en 
el projecte de construcció 

d’una plataforma única en 
aquesta zona i que inclou la 
renovació de tots els serveis.
L’actuació en la xarxa d’aigua 
inclou la substitució d’una 
canonada de 265 metres, 
d’un hidrant i 54 escomeses.
Per poder fer les connexions 
de la nova canonada i de les 
escomeses, es farà un tall de 
subministrament que afecta-
rà 70 usuaris del número 21 
al 101 del carrer Joan Prim, 
del 54 al 68 del carrer Sol i al 
número 6 del carrer Unió.

Obres de millora a la xarxa 
d’aigua de Granollers

Victòria Camps reflexiona sobre 
seguretat i llibertat a Granollers
Granollers

EL 9 NOU

Victòria Camps, catedràtica 
de Filosofia Moral i Polí-
tica i exsenadora pel PSC i 
membre del primer Comitè 
de Bioètica que hi va haver 
a Catalunya, ha reflexionat 
aquesta setmana sobre la 
dicotomia entre llibertat i 
seguretat en una conferència 
on line organitzada pel grup 
EnRaonar, de Granollers.

L’autora del llibre Tiempo 
de cuidados, publicat l’any 
passat, va advertir que “la 
inseguretat es falta de lliber-
tat” i que el límit de la lliber-
tat “és no fer mal els altres 
amb les nostres decisions 
i actuacions”. Camps creu 
que les limitacions i confina-
ments en temps de pandèmia 
han estat necessaris i raona-
bles i afegia que en moments 
de dany massiu, com una 
pandèmia, “no fer res és fer 

mal als altres”.
Sobre la vacunació, va dir 

que és una obligació moral, 
tot i que no jurídica. I de la 
situació a les residències va 
dir que requereix una anàlisi 
més profunda sobre si s’hau-
ria d’haver estat més flexible 
per evitar els aïllaments de 
les persones grans. I va recla-
mar que l’Estat, famílies i 
empreses aportin flexibilitat 
per poder tenir cura de fami-
liars dependents.
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Jorge Hervás, de 57 anys i veí de Lliçà d’Amunt, aquest dijous a l’Hospital General de Granollers

Granollers/Lliçà d’Amunt

F.P.

Jorge Hervás Villegas, de 
Lliçà d’Amunt, està fent 
aquests dies les darreres 
sessions de tractament de 
radioteràpia per curar-se del 
càncer de còlon que li van 
diagnosticar el juny de l’any 
passat i que el va obligar a 
passar pel quiròfan el 31 de 
juliol a l’Hospital General 
de Granollers. Dilluns que 
ve acaba un tractament de 
25 sessions que va començar 
a rebre aquest gener. Està 
anant de dilluns a divendres 
a un centre hospitalari de 
Barcelona. Ho combina amb 
un tractament de quimio-
teràpia amb pastilles que 
es pren al matí i a la nit. 
Després de l’operació, ja 
havia fet sis cicles de quimi-
oteràpia que li van adminis-
trar a l’Hospital General de 
Granollers.

Les sessions de radioterà-
pia, que té programades cap 
a 1/4 de 5 de la tarda, duren 
pocs minuts però Hervás ha 
de marxar de casa cap a la 
1 del migdia i no hi torna a 
arribar fins cap a les 7. Gene-
ralment, fa el desplaçament a 
Barcelona amb un vehicle de 
transport sanitari col·lectiu 
que recull diversos malalts 
de la zona que també reben 
tractament oncològic. El 
vehicle fa ruta, tant d’anada 
com de tornada. A l’hospital, 
han d’esperar que tots hagin 
rebut el tractament per tor-
nar plegats cap a casa.

“Vas força cansat perquè 
són hores fora de casa. És 
molt tediós. Els efectes 
secundaris es van notant 
perquè són acumulatius. És 
un procés dur però intento 

que no m’afecti”, explica a 
EL 9 NOU. Hervás valora que 
hi hagi un transport gratuït 
per als malalts. “Està molt 

bé.” Algun dia, però, ell ha 
fet el desplaçament amb el 
seu vehicle privat. Això li 
permet reduir les hores que 

està fora de casa –pot anar, 
rebre el tractament i tornar 
en una hora i mitja– però 
admet que no sempre és una 

opció. “No tothom pot anar-
hi amb el seu vehicle perquè 
representa un cost en gaso-
lina i l’aparcament que has 
de comptar en 12 o 15 euros. 
Tardes menys però és una 
despesa que has d’assumir.”

Per això, creu que serà 
molt important disposar del 
centre per fer tractaments 
de radioteràpia que tot 
just aquest mes de gener 
s’ha començat a construir a 
Granollers, en uns terrenys 
a tocar de l’Hospital Gene-
ral de Granollers. “Per a les 
persones que estem a prop 
de l’Hospital, serà molt posi-
tiu”, indica Hervás. “Anar a 
Barcelona no deixa de ser 
un inconvenient”, afegeix 
aquest veí de Lliçà d’Amunt 
que treballa de comercial. 

El centre estarà preparat 
per acollir dos acceleradors 
lineals per fer el tractaments. 
Cada aparell podrà tractar 
uns 450 pacients oncològics 
l’any. L’equipament també 
acollirà un servei de diàlisi.

Imatge virtual del nou equipament sanitari per tractar malalts de càncer que es construeix a Granollers

El conseller Argimon posa la primera pedra 
Granollers

EL 9 NOU

El conseller de Salut, Josep 

Maria Argimon, presidirà 
divendres al migdia l’acte 
de col·locació de la primera 
pedra del nou Centre d’On-

cologia Radioteràpica que 
s’ha començat a construir en 
uns terrenys de l’Hospital 
General de Granollers. L’acte 

“Fer la radioteràpia a Granollers 
serà positiu per als pacients”

El desplaçament 
a Barcelona es 

fa amb vehicles 
de transport 

col·lectiu 

es farà a la 1 del migdia al 
mateix solar en obres.

El nou equipament sani-
tari serà un edifici satèl·lit 
de l’Hospital Clínic de 
Barcelona en un projecte 
que tira endavant a partir 
de l’Aliança C-17, on par-
ticipen els hospitals de 
Granollers, Mollet, Sant 
Celoni i Vic i el mateix Hos-
pital Clínic. A banda d’Ar-
gimon, hi participaran la 
presidenta de la Diputació 
de Barcelona, Núria Marín; 
l’alcade de Granollers, Josep 
Mayoral; el director del Clí-
nic, Josep Maria Campistol, 
i el director de l’Hospital de 
Granollers, Rafael Lledó.

Jorge Hervás, de Lliçà d’Amunt, està fent un tractament de radioteràpia pel càncer que li van 
diagnosticar. Ha d’anar cada dia a Barcelona amb els inconvenients que això vol dir
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Les noves instal·lacions de Benito Menni a l’Hospital de Granollers, aquest dijous al migdia

Granollers

Oriol Serra

La nova unitat de recupe-
ració en salut mental de 
Benito Menni a l’Hospital de 
Granollers és operativa des 
d’aquest dimarts, tal com va 
anunciar fa dues setmanes 
el Departament de Salut de 
la Generalitat. Tot i haver-se 
inaugurat el novembre pas-
sat, les instal·lacions no havi-
en pogut entrar en servei 
fins ara a causa d’un tràmit 
administratiu que havia que-
dat pendent de resoldre, tal 
com va reconèixer aleshores 
el mateix Departament.

Segons ha confirmat a EL 9 
NOU una portaveu de Benito 
Menni, el mateix dimarts a 
la tarda ja hi van entrar els 
quatre primers pacients, i 
des de dimecres el centre 
funciona “amb normalitat”. 
Aquesta unitat serveix per 
tractar els malalts aguts que 
es troben en fase de recupe-
ració, que fins ara havien de 
desplaçar-se fins al centre 
de Benito Menni a Sant Boi 
de Llobregat, amb tot el que 

això comportava pel que fa a 
logística.

“Un dels grans avantat-
ges d’aquesta unitat és la 
proximitat. Ja no cal que els 
pacients es desplacin fins a 
Sant Boi per rebre l’atenció 
que requereixen. També els 
seus familiars els tindran 
més a la vora a l’hora d’anar-
los a visitar”, apuntava la 
cap d’Àrea de Salut Mental 
de Benito Menni al Vallès 
Oriental, Belén Gías, en 
una entrevista publicada 
per aquest periòdic el 21 de 
gener passat.

PROCÉS DE REINSERCIÓ

Gías també destacava el fet 
de poder integrar els trac-
taments a la comunitat dels 
mateixos pacients. “El procés 
de reinserció a la societat 
el faran a prop de casa i en 
un entorn que els resultarà 
familiar, sense necessitat de 
desplaçar-se fins a una pobla-
ció que es troba a 50 quilò-
metres de distància i que no 
coneixen”, afirmava.

Situades a la zona annexa 

a les consultes externes de 
l’Hospital de Granollers, a 
tocar de la unitat d’hospi-
talització d’aguts de Benito 
Menni al mateix centre, les 
noves instal·lacions ocupen 
una superfície de 800 metres 
quadrats. Disposen de 18 llits 

que els seus responsables 
preveuen ocupar de forma 
progressiva, i serveixen per 
atendre persones adultes 
amb problemes de salut 
mental complexos però que 
ja es troben en fase de recu-
peració.

Durant les properes set-
manes, s’hi traslladaran paci-
ents vallesans que ara són a 
Sant Boi de Llobregat, i tam-
bé s’hi derivaran usuaris de 
l’àrea d’aguts de Granollers a 
mesura que la seva evolució 
ho permeti.

La unitat de recuperació en 
salut mental de Benito Menni 
a Granollers ja és operativa

4 febrer Actea canta òpera amb Actea cor femení
Laura Muñoz (piano) i Carles Josep Comalada (direcció musical)

18 febrer La família Bach
Fedra Borràs ( ravessera), Xesco Grau ( ravessera) i Ramón Aragall (fago

4 març Especial dia de la dona
Madre, non mi far Monaca amb All’Aura

18 març Pintura, poesia i emocions 
com a inspiració pianística
amb Laura Pujol & Alí Rafael Duran (piano ambdós)
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i de Da Capo
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Joan Ruiz i Calonja
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4€ (Menors de 12 anys gratuït)
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Amb el suport de:

www.ser.cat
Ajuntament

de Santa Eulàlia de Ronçana
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activitat. Un vicari jove s’en-
carregava de la catequesi i, 
en aquell moment, hi havia 
500 o 600 nens de primera 
comunió amb catequistes per 
preparar-los. Hi havia molts 
matrimonis, batejos… Les 
circumstàncies han canviat 
però el món, també.

Aquest any farà 72 anys. 
La seva etapa com a bisbe de 
Terrassa es pot considerar 
de transició per l’edat de 
jubilació a 75 anys?

No sé si serà de transició 
però segur que no serà tan 
llarga com la del bisbe Josep 
Àngel. Tampoc vol dir que 
només tingui tres anys al 
davant. Quan fas 75 anys, 
has de presentar una carta de 
renúncia però no és automà-
tica perquè el sant pare l’ha 
d’acceptar i, normalment, es 
deixa un temps més. 

Fa uns dies va ser al Vaticà 
en la visita ad limina amb 
altres bisbes catalans. Va 
parlar amb el papa Francesc 
del seu nomenament?

Els bisbes fem una trobada 
amb el sant pare però és con-
junta. A l’entrada, el saludes 
i et presentes. Ell t’identifica 
perfectament. No hi ha una 
entrevista personal però vam 
estar dues hores reunits i 

vam anar preguntant. 
Quina prioritat té?
L’evangelització en un món 

molt secularitzat i amb molt 
materialisme, consumisme, 
molta superficialitat… Cal 
donar a conèixer el missatge 
de l’Evangeli a la gent que 
no el coneix. I aprofundir-
lo i continuar-nos formant 
en la fe aquells que ja la 
tenim. Hem de pensar en els 
altres. Lligat amb això, hi ha 
l’atenció a les necessitats de 
les persones que pateixen. 
També és l’Evangeli. Jesús 
va evangelitzar i ho va fer 
ajudant les persones que ho 
necessitaven. La crisi econò-
mica és una realitat, i amb 
la covid s’ha agreujat. Hi ha 
molta gent que necessita 
ajuda. No podem restar indi-
ferents.

Farà canvis al bisbat?
Els canvis aniran venint 

segons les necessitats. No 
faré canvis per fer canvis. No 
és necessari. Quan es plante-
gi una necessitat, ho veurem. 

Demanarà tenir un bisbe 
auxiliar?

De moment, no tinc clar si 
caldrà.

Seguirà com a rector del 
seminari diocesà?

Fins a final de curs. Però 

haig de buscar algú que 
s’ocupi d’aquesta tasca. És 
una feina de formació de per-
sones i cal buscar la persona 
que hi pugui encaixar. 

Tenen un volum impor-
tant de seminaristes. Com 
ho han fet?

És veritat que el seminari 

ha anat funcionant i conti-
nua funcionant. Ara tenim 
20 seminaristes i, comparat 
amb altres diòcesis, hem de 
donar gràcies a Déu. De pre-
veres, però, sempre en falten.

Hi ha alguna clau?
És un misteri. No la trobo. 

Aquest any, n’han entrat cinc 

Terrassa

Ferran Polo

Salvador Cristau (Barcelona, 
15 d’abril de 1950) es conver-
tirà dissabte en el nou bisbe 
de Terrassa en substitució de 
Josep Àngel Saiz Meneses. 
Cristau va ser ordenat preve-
re l’any 1980 a Toledo. Amb la 
creació del bisbat de Terrassa, 
l’any 2014, es vincula a la 
nova diòcesi, on va ser el pri-
mer secretari general. L’any 
2010 va ser nomenat bisbe 
auxiliar de Terrassa. Des de 
2006, és rector del Seminari 
Major Diocesà de Terrassa.

Era bisbe auxiliar i va 
assumir les regnes del bis-
bat amb la marxa del bisbe 
Josep Àngel Saiz Meneses a 
Sevilla. Qualsevol cosa que 
no hagués estat escollir-lo a 
vostè com a nou bisbe hau-
ria estat una sorpresa?

Per a algunes persones, sí. 
I per a altres, no. No és mate-
màtic que el bisbe auxiliar 
hagi de ser el nou bisbe.

El procés d’elecció ha 
durat mig any just. 

Ha estat ràpid, sí, tot i que 
hi ha uns protocols que s’han 
de complir.

Quan va ser ordenat sacer-
dot l’any 1980 s’esperava 
que arribaria a ser el màxim 
responsable d’un bisbat?

No, en absolut. Quan ets 
jove, ningú s’ho espera. Tens 
la il·lusió de ser ordenat 
prevere, de fer missa, d’estar 
amb la gent a les parròqui-
es… Això és el que he estat 
fent tota la vida.

Què representa ser el 
màxim dirigent del bisbat? 

Prendre una responsabi-
litat. Se m’encomana una 
missió nova on el pes de la 
responsabilitat recau sobre 
mi. També ho visc com una 
gràcia, com un do. El Senyor 
et porta per un camí i algú ha 
de prendre responsabilitats. 
Estic content d’assumir-la.

Ser bisbe de Terrassa li fa 
una especial il·lusió?

Certament. Soc al bisbat 
des del primer dia. De jove, 
vaig estar sis anys a Mollet 
i, des d’allà, vaig recórrer tot 
el Vallès Oriental i les seves 
parròquies. 

Quins records guarda dels 
sis anys de vicari a Mollet?

Entranyables. Em vaig 
sentir molt ben acollit tant 
pels mossens d’allà com 
per la gent. Hi havia molta 

Terrassa

F.P.

El bisbat arriba aquest 2022 
a la seva majoria d’edat. Es 
pot dir que està consolidat?

Rotundament, crec que sí. 
Han passat anys i s’han anat 
forjant o organitzant institu-
cions i organismes de la diò-
cesi i ara funcionen tots. 

Creu que les parròquies 
del Vallès Oriental se sen-
ten proper el bisbat?

Sí però hem de treballar 
perquè ens sentim més una 
sola diòcesi. La distància, 
poc o molt, alguna cosa hi fa. 
Marca una certa llunyania. 

Vol ser un bisbe proper?
No sé si la paraula és pro-
per o una altra, però s’ha 
d’estar a prop de la gent i de 

les parròquies. Les he visitat 
totes com a bisbe auxiliar i 
s’ha de continuar. Una visi-
ta, a les parròquies grans, no 
és anar-hi un dia. És anar-hi 
tota una setmana.

La cúpula de l’Església 
està allunyada de la gent?

En alguns llocs, sí. A Ter-
rassa, hem anat fent passos 
perquè això no sigui així.

En un article que vam 
publicar a EL 9 NOU, Josep 
Maria Font i Gillué, articu-
lista i catòlic, li demanava 
una església “viva en la 
línia franciscana i més 
genuïnament evangèlica” i 
senzillesa amb la vestimen-
ta i fer servir la mitra i el 
bàcul només per a les cele-
bracions més solemnes. 

Normalment, és així. 

Només es fan servir a les 
grans celebracions. Tenen el 
seu simbolisme. El bàcul és 
el símbol del pastor que guia 
el ramat. I la mitra és una 
mica més misteriós: reflec-
teix l’autoritat però també la 
proximitat amb Déu. 

Les posicions en temes 
com l’homosexualitat, 
l’avortament o l’eutanàsia 
els allunyen de la societat?

Pot ser, sí. El papa 
Francesc sempre ens ha 
recordat que l’Església té 
una posició però que no 
podem marginar ningú i que 
és tan important una perso-
na que pensa d’una manera 
com d’una altra. Però tenim 
unes creences i uns principis 
sobre l’ésser humà, la cul-
tura, la vida… que pensem 

que hem de mantenir. Però 
també haig de continuar 
estant a prop d’aquella per-
sona. Hem d’estar a prop de 
tothom. 

Com els ha afectat la cri-
si sanitària de la covid?

Sobretot amb la gent gran 
que encara té una certa por. 
Molta gent s’ha quedat a 
casa seva seguint els oficis 
a la televisió i ha costat que 
torni a les parròquies. Passa 
a tot arreu. També ens han 
afectat els recursos econò-
mics. Vivim de l’almoina i 
n’hem recollit menys. 

Fins al punt de posar en 
dificultats el bisbat?

No, però sí que hi ha pro-
jectes que s’ha decidit dei-
xar-los per més endavant.

La construcció de par-
ròquies noves com la del 
barri Bellavista de les 
Franqueses?

Podria ser un d’aquests 
casos. I d’altres perquè hi ha 
altres parròquies que s’hau-
rien de fer en altres llocs on 
han crescut nous barris.

“Hem de treballar perquè ens 
sentim més una sola diòcesi”

“El paper de la dona a 
l’Església encara està 
per desenvolupar”
Entrevista al bisbe Salvador Cristau, que aquest dissabte prendrà
possessió com a màxim responsable del bisbat de Terrassa

Salvador Cristau, bisbe electe de Terrassa, ha estat vinculat al bisbat des de la seva creació, la setmana passada
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però l’anterior, només un. 
El nombre d’ingressos no 
sempre és igual. Hi fa molt la 
família, la relació amb la par-
ròquia i l’educació a l’escola. 
Però també hi ha casos on no 
es dona res de tot això.

No han fet acords amb bis-
bats d’altres continents per 
captar nous sacerdots.

No ho hem fet, tot i que 
n’han vingut alguns. Tenim 
dos preveres de Guinea 
Equatorial que ja havien 
vingut aquí perquè hi teni-
en família. També en tenim 
dos de Ruanda i dos més de 
Colòmbia. Tots ja han estat 
ordenats. De Colòmbia, n’hi 
ha dos més però que ja van 
venir essent preveres.

La immigració llatinoa-
mericana dona vida a les 
parròquies?

A totes les parròquies, hi 
ha presència de llatinoame-
ricans i en alguns llocs ha 
suposat una autèntica reno-
vació.

És una oportunitat?
Claríssima. Però també un 

repte: suposa la necessitat 
d’acollir-nos i d’adaptar-nos 
mútuament. Hem de com-
prendre la seva cultura; la 
manera de pensar, els senti-
ments...

Com ho podem fer per 
atreure públic jove?

Cal presència, acompanyar-
los, estar a prop d’ells. A 
Mollet, hi havia molts joves i 

que et permet tenir una vida 
privada i personal. La vida 
del sacerdot ho afecta tot 
perquè hi estàs dedicat 24 
hores per 365 dies l’any. Les 
comunitats no-catòliques on 
els capellans es poden casar 
també tenen dificultats per 
trobar-ne. És una vocació. 

Com veuria l’entrada de 
dones al sacerdoci? 

El darrer document que 
parla del paper de la dona 
a l’Església és de l’època de 
Joan Pau II. Acaba dient 
que l’Església no es veu amb 
autoritat per fer aquest canvi 
perquè no hi ha base en els 
Evangelis. Jesús va canviar 
moltes coses i es va posar a 
favor dels pobres, dels més 
desvalguts… però aquest 
tema no el toca. Joan Pau II 
afegia que tampoc hi havia 
hagut cap intent de fer-ho en 
la tradició de 2.000 anys.

I no es pot tocar res?
El paper de la dona encara 

està per desenvolupar en 
molts aspectes. Una cosa és 
el ministeri ordenat i l’altra 
és tenir responsabilitats dins 
de l’Església. Es poden tenir 
responsabilitats sense ser 
sacerdot. El papa Francesc 
està fent passos: ha posat 
dones a la cúria romana.

Quin paper juguen les 
dones al bisbat?

Tenim dues dones que són 
delegades episcopals. Són 
passos que es van fent.

El nunci 
del Vaticà 
presidirà 
la presa 
de possessió

Terrassa

F.P.

Bernardito Auza, nunci 
apostòlic a l’Estat espa-
nyol i Andorra, presidirà 
dissabte la missa de presa 
de possessió de Salvador 
Cristau com a nou bisbe 
de Terrassa. Es farà a les 
11 del matí a la catedral 
del Sant Esperit, a Ter-
rassa. Està prevista la 
presència de la totalitat 
de bisbes catalans –encap-
çalats per l’arquebisbe 
metropolità de Barcelona, 
Joan Josep Omella– i de 
l’actual arquebisbe de 
Sevilla i, durant 17 anys, 
bisbe de Terrassa, Josep 
Àngel Saiz Meneses. Tam-
bé dels abats de Poblet i 
de Montserrat, els pares 
Octavi Vila i Manel Gasch, 
i diverses autoritats civils. 

Tota la cerimònia es 
podrà seguir en directe a 
través del canal de Youtu-
be del bisbat de Terrassa. G
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Salvador Cristau, bisbe electe de Terrassa, ha estat vinculat al bisbat des de la seva creació, la setmana passada

vaig procurar estar-hi a prop. 
Però hi ha una dificultat: 
som pocs preveres i anem 
tots al límit i ens falta temps 
per dedicar-lo als joves. S’hi 
ha de ser, acompanyar-los, 
resar però resar amb ells… 
A més, hi ha una quantitat 
gran que no els coneixem. 
Aquí entra el tema de l’evan-
gelització. Com podem acos-
tar-nos-hi i fer-los arribar el 
missatge de Jesús? És una 
pregunta que em faig. La res-
posta no és fàcil.

Que els capellans es 
poguessin casar, facilitaria 
les vocacions?

Tinc els meus dubtes. La 
vida del sacerdot és molt 
absorbent: no és una activitat 
professional amb un horari 

“En algunes 
parròquies, els 

llatinoamericans 
han suposat  

una renovació”

“Som  
pocs preveres  

i ens falta temps 
per dedicar-nos 

als joves”
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Màrius Morlans, dimecres a la tarda a la sala d’actes del Cemav

Estudi +
plantilles

de fibra de 
carboni

130

· Plantilles esportives
· Plantilles infantils
· Plantilles peu diabètic

Estudi biomEcànic
dE la marxa
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Un dret molt reclamat
Màrius Morlans i Xavier Busquet participen a una taula rodona sobre l’eutanàsia a Granollers

Granollers

Oriol Serra

“L’eutanàsia és un dret que 
havíem demanat durant molt 
de temps, i ara que per fi ha 
arribat ens ha agafat una 
mica per sorpresa.” Ho va dir 
el vicepresident del Comitè 
de Bioètica de Catalunya, 
Màrius Morlans, durant la 
taula rodona “Parlem de l’eu-
tanàsia”, celebrada aquest 
dimecres a la sala d’actes del 
Cemav i convocada per la 
Fundació Oncovallès, justa-
ment amb l’objectiu de resol-
dre alguns dels grans dubtes 
que ha plantejat l’entrada en 
vigor de la llei de l’eutanàsia. 
També hi va intervenir el 
referent per a l’Atenció Pri-
mària de l’Institut Català de 
la Salut (ICS) al Vallès Ori-
ental, Xavier Busquet.

Morlans es va referir a la 
diferència entre l’eutanàsia 
i el suïcidi assistit. “La pri-
mera és una actuació mèdica 
indicada amb l’objectiu de 
causar la mort, d’una manera 
ràpida i indolora, a un paci-
ent amb un patiment insu-
portable, provocat per una 
malaltia incurable i en fase 

irreversible, a petició expres-
sa, reiterada i informada del 
pacient. El suïcidi assistit, 
en canvi, és el que comet 
una persona que pateix una 
malaltia, a partir d’uns fàr-
macs letals prescrits per un 
professional de la salut.”

El ponent va enumerar els 
fonaments ètics en què s’ha 
de basar l’aplicació tant de 
l’eutanàsia com del suïcidi 
assistit, destacant el dret a 
la vida íntegra, el principi de 
dignitat de la persona o el 
principi d’autonomia. També 

es va referir a tot el personal 
que intervé en un procés 
d’eutanàsia, que engloba 
professionals sanitaris però 
també de l’àmbit legal, entre 
d’altres. “És un procediment 
complex que implica molta 
gent”, va apuntar.

I va ser en aquest punt on 
va abordar un dels aspectes 
que més polseguera han aixe-
cat des de l’entrada en vigor 
de la llei, l’objecció de cons-
ciència. “Només la pot exer-
cir el personal directament 
implicat en l’aplicació de 

l’eutanàsia, i això exclou tota 
la resta, fins i tot els direc-
tius dels centres mèdics. 
L’objecció de consciència és 
un mecanisme per garantir 
els drets dels professionals a 
actuar d’acord amb les seves 
idees dins d’un marc legal, 
sense que això impedeixi 
al pacient gaudir d’aquells 
drets que li garanteix aquest 
mateix marc legal.”

D’altra banda, Busquet 
va explicar les diferències 
entre els processos d’euta-
nàsia, adequació o sedació. 
“L’adequació i la sedació són 
alternatives a la mort antici-
pada per a pacients que volen 
abandonar un tractament o 
deixar de patir. L’eutanàsia 
va més enllà, i la seva aplica-
ció és una novetat.” També 
va citar diversos casos reals 
de pacients que s’han acollit 
a la llei d’eutanàsia, entre 
ells el d’Agnès Martínez, de 
l’Ametlla i malalta d’ELA, 
del qual es va fer ressò EL 
9 NOU el 20 de desembre 
passat. “El fet de saber que 
disposen de l’opció de morir 
anticipadament, fa disminuir 
el seu patiment i els ajuda a 
viure millor”, va concloure.

Rotllana de les Àvies  
i Avis de Mollet  
per la Llibertat
Mollet del Vallès Les Àvies 
i Avis de Mollet per la Lli-
bertat van tornar a manifes-
tar-se davant l’Ajuntament 
de Mollet, aquest dimecres, 
per mostrar el suport a 
Brian Bartés, el jove que 
serà jutjat per participar en 
mobilitzacions després de 
la sentència del Suprem. 
A l’acte hi van participar 
al voltant de 70 persones, 
entre les quals els pares de 
Bartés.
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Turull participa 
en la presentació 
de l’equip de 
Junts a Mollet

Mollet del Vallès

L’exconseller de Presidència 
Jordi Turull va participar, 
divendres passat, en la pre-
sentació de l’equip de Junts 
a Mollet, que es va concre-
tar fa aproximadament un 
any i que ja treballa en la 
preparació de les eleccions 
municipals de l’any vinent. 
La coordinadora és Olga 
Vilaseca i també formen part 
del comitè executiu l’exregi-
dora Carme Olària, Valentí 
Careta, Rosa Subirà, Pere 
Martínez i Joan Ferrando. 
Turull va fer una repàs a la 
situació política actual, tant a 
nivell nacional com al Vallès 
Oriental i el nou equip local 
va explicar el treball fet en 
els darrers mesos i va fer una 
crida a la participació en la 
política municipal.

Jaume Gelada 
és reelegit  
president del PP 
a Granollers
Granollers

El PP de Granollers ha ree-
legit aquest dimecres Jaume 
Gelada com a president de la 
junta local, de la qual també 
forma part Jesús Ignacio 
González com a secretari 
general. Gelada s’ha procla-
mat com a “única alternativa 
de centre dreta al govern 
socialista de Granollers”, al 
qual acusa de no fer res per 
solucionar “els greus proble-
mes d’ocupació il·legal i d’im-
migració il·legal que estan 
generant inseguretat”. El pre-
sident del partit a Catalunya, 
Alejandro Fernández, va qua-
lificar Gelada d’“excel·lent 
polític amb vocació de servei 
i que coneix a la perfecció els 
problemes de Granollers”. 
Jaume Gelada va ser regidor 
del PP a Cardedeu i candidat 
a Granollers l’any 2019, en 
què el PP va quedar fora de 
l’Ajuntament.
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El valor de la fraternitat

ER
C

Forcadell amb quatre de les alcaldesses que van assistir a l’acte

Forcadell parla de dones 
i política a Sant Pere
Sant Pere de Vilamajor

EL 9 NOU

L’expresidenta del Parla-
ment Carme Forcadell va 
participar dilluns en una 
taula rodona sobre dones i 
política, amb alcaldesses i 
regidores d’ERC, que es va 
fer a la Fàbrica de Sant Pere 
de Vilamajor i va lamentar la 
poca presència de dones en 
càrrecs públics. Va apuntar 
que només n’ocupen un 23%.

Forcadell, però, va fer una 
advertència: “En alguns casos, 
les dones continuem fent 
la política dels homes. Per 
exemple, per què ens costa 
tant fer la reforma horària? 
Ens costa molt fer coses dife-

rents i és perquè tenim càr-
recs, però no tenim poder. I 
aquest continua en mans dels 
homes.” Va dir que la política 
en clau feminista i igualitària 
aporta avenços en benestar 
i felicitat. “Per aconseguir-
ho hem de fer lobby, perquè 
volem una cosa tan radical 
com lluitar per la igualtat. 
Una cosa tan radical com que 
totes les dones som persones, 
tal com va dir Judith Butler.”

A l’acte hi van participar 
les alcaldesses de Sant Pere 
de Vilamajor, Pamela Isús; 
la Garriga, Dolors Castellà; 
Lliçà de Vall, Marta Bertran; 
Campins, Imma Font, i 
Montseny, Núria Masnou, 
totes elles d’ERC.

Mollet del Vallès

J.V.

Un any i gairebé quatre 
mesos abans, ERC de Mollet 
va donar, aquest dijous, el 
tret de sortida de la campa-
nya de les eleccions muni-
cipals del maig de l’any 
vinent i va demostrar que 
fa una aposta potent per 
aconseguir l’alcaldia de la 
ciutat. Començant pel mateix 
lema de l’acte que es va 
fer al Mercat Vell que deia 
“Marta Vilaret, alcaldessa 
de Mollet”. I seguint per la 
presència del principal actiu 
públic, el president de la 
Generalitat, Pere Aragonès, 
que va fer de teloner de 
Vilaret i va destacar els seus 
valors republicans. “La Marta 
porta, per davant de tot el 
bé col·lectiu i la responsabi-
litat col·lectiva. És aquesta 
humilitat que la caracteritza 
i que és sinònim també d’una 
fermesa inqüestionable en la 
defensa dels interessos col-
lectius. Té molt clar el valor 
de la fraternitat.”

Aragonès es va referir 
al projecte transformador 
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Aragonès i Vilaret parlen abans de començar l’acte aquest dijous al Mercat Vell

d’ERC des del punt de vis-
ta, social, verd, feminista 
i democràtic i va reclamar 
“complicitats republicanes 
arreu”. “Necessitem alcal-
desses i alcaldes republicans 
que siguin aliats en aquest 
projecte.”

En un acte en què també 
va intervenir el fins ara cap 

de llista d’Ara Mollet-ERC, 
Oriol López, els més de cent 
assistents van poder escoltar 
també el suport que, a través 
d’un vídeo enregistrat el 
mateix dia des de Ginebra, 
li oferien Oriol Junqueras i 
Marta Rovira, que recorda-
ven el compromís de Vilaret 
com a vicesecretària general 

de Drets i Llibertats i Lluita 
Antirepressiva d’ERC.

En el seu primer discurs 
públic com a candidata a 
l’alcaldia de Mollet, Vilaret 
no va estalviar crítiques als 
35 anys de govern del PSC, 
dels quals, va remarcar, “més 
de vint amb el mateix alcal-
de”. Va dir que a Mollet hi 

ha “una manca d’habitatge 
assequible per a una majoria 
i deixadesa en la cura dels 
carrers i places”. Va denun-
ciar “com el comerç local es 
va apagant, com la ja escassa 
oferta d’oci disminueix, com 
la mala gestió ha fet que no 
tinguem recursos per fer les 
inversions necessàries en els 
darrers anys o com es cronifi-
quen els conflictes en comp-
tes de resoldre’ls i com no 
es tracta a tothom per igual. 
I la culpa sempre es busca a 
fora”.

Va acusar el govern actu-
al de no tenir projecte de 
futur. “Fa anys que estan 
esgotats”, va dir. “Toca relleu 
per hjgiene democràtica. 
Mollet necessita un revulsiu, 
necessita despertar”, va con-
cloure. Es mostrava pletòrica 
i confiada en les possibilitats 
d’ERC: “Estem en disposició 
de guanyar. Bastirem la can-
didatura de l’alternança per 
insuflar a la ciutat la vida 
que li manca.”

A l’acte van assistir mem-
bres d’altres partits  i grups 
polítics com la CUP, Comu-
nistes, Mollet en Comú, el 
PDeCAT i Junts, així com el 
president de Súmate, Manel 
Bueno, i el diputat d’ERC 
Josep Maria Jové, entre d’al-
tres. Abans d’entrar, Arago-
nès va parlar amb membres 
de la Plataforma per la Sani-
tat Pública del Baix Vallès.

Aragonès acompanya Vilaret en la seva presentació com a candidata d’ERC a Mollet
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El delgat Antoni Morral i l’alcalde Colomé saludant els efectius policials
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Camí antic de Vic, 29, nau 3
Les Franqueses del Vallès
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Les Franqueses admet 
preocupació per dues ocupacions 
que generen queixes veïnals
Un dels punts conflictius és un local ocupat a la plaça Espanya, al barri Bellavista

Les Franqueses del Vallès

F.P.

L’Ajuntament de les Fran-
queses admet “preocupació” 
per dues ocupacions –entre 
les quals la d’un local de la 
plaça Espanya de Bellavista, 
on viuen diverses persones– 
que generen queixes veïnals. 
Ho va reconèixer l’alcalde, 
Francesc Colomé, dimecres 
després de la reunió de la 
junta local de seguretat que 
es va fer a Can Ribas i que va 
aplegar efectius de la Poli-
cia Local, Mossos, Guàrdia 
Civil i policia estatal. També 
hi van participar el delegat 
territorial del govern de 
la Generalitat a Barcelona, 
Antoni Morral, i la sotsdirec-
tora general de suport al Sis-
tema de seguretat en l’àmbit 
local del Departament d’In-
terior, Begoña Curto. 

Segons les xifres exposa-

des, es té constància de 19 
ocupacions al municipi, qua-
tre menys que el 2019 (23). 
“Hi ha un parell d’ocupaci-
ons on tenim un problema 
perquè han generat conflicte 
important amb els veïns”, 
va dir Colomé, que va citar 
el cas del local de la plaça 
Espanya, “on fa poc hi va 
haver una baralla”. També 
una detenció per part dels 
Mossos: es va fer dijous de 
la setmana passada per un 
delicte de maltractament en 
l’àmbit de la llar. La víctima 
és la parella de l’arrestat, que 
té deu antecedents policials, 
cinc dels quals per detenci-
ons durant el 2021. Tots dos 
viuen al local.

Els fets delictius van 
reduir-se un 1% l’any passat 
amb relació al 2019, que es 
pren com a referència per 
l’excepcionalitat del 2020 
per la pandèmia de la covid. 

“La situació és molt estable”, 
admetia Colomé. Baixen els 
delictes greus però pugen els 
menors i “potser això ha fet 
incrementar la sensació d’in-
seguretat” al municipi.

En aquest sentit, Colomé 
va recordar la previsió 
d’incorporar aquest any 10 
agents més a la Policia Local 
per passar de 32 a 42 efec-

tius. Això permetrà impulsar 
el grup de proximitat. A més, 
s’invertiran 300.000 euros en 
la instal·lació de càmeres de 
videovigilància als polígons 
industrials però també per 
als nuclis de Bellavista, Cor-
ró d’Avall i Llerona. 

També va destacar la col-
laboració amb els Mossos 
però va demanar a la policia 

catalana que patrullin també 
a peu. “Que en dies impor-
tants com les festes majors 
baixin del cotxe i caminin.”

Respecte a les dades de 
2019, hi ha un increment 
dels robatoris amb intimida-
ció: es passa de 19 als 34 de 
l’any passat. D’aquests, però, 
la meitat es van resoldre amb 
detencions. El tipus delictiu 
més habitual són les estafes, 
comeses –sobretot per inter-
net–, que representen el 23% 
dels delictes. “Sorprèn molt”, 
admetia Colomé. Per darre-
re, hi ha els furts (23%) i els 
danys al patrimoni (17%).

Segons dades aportades 
pels Mossos, l’any passat es 
van fer 210 contactes amb 
botiguers. El 92% percep 
que hi ha seguretat i un 70% 
diuen que veuen presència 
policial. “Encara hi ha 30 
punts de millora.” 

ACCIDENTS DE TRÀNSIT

Els accidents de trànsit en 
via urbana han augmentat 
un 15%, tot i que baixen els 
sinistres greus i amb ferits. 
Els punts amb més accidents: 
rotonda entre la via Europa 
i el carrer França, a la carre-
tera de Cànoves a l’altura de 
l’avinguda de la Sagrera i al 
carrer del Pont. “Em preocu-
pa i ho passarem a la comis-
sió de mobilitat per al seu 
estudi”, va dir l’alcalde.

Detinguts pel robatori 
de 3.000 euros a una 
dona de 72 anys a Parets 

Un detingut per tràfic de 
drogues prop de la plaça de  
la Malagarba, a les Franqueses

Les Franqueses del Vallès

EL 9 NOU

Els Mossos van detenir 
dimarts cap a les 5 de la tar-
da un home acusat de tràfic 
de drogues a l’entorn de la 
plaça de la Malagarba, al 
límit entre les Franqueses 
i Granollers. La detenció la 
van fer efectius del grup 
Fura de la comissaria de 

Granollers, que estaven fent 
un dispositiu preventiu de 
venda de substàncies estupe-
faents a la zona. L’arrestat, 
que suma 17 antecedents 
policials, portava al damunt 
16 bossetes petites amb 
marihuana (31 grams en 
total), 2 trossos d’haixix (2,4 
grams) i 3 embolcalls amb 
cocaïna (2 grams), han expli-
cat els Mossos.

Parets  del Vallès

EL 9 NOU

Els Mossos van detenir a 
Barcelona els presumptes 
autors del robatori amb vio-
lència que va patir una dona 
de 72 anys quan sortia d’una 
entitat financera de Parets. 
Els lladres van aconseguir 
un botí de 3.000 euros que 
la víctima havia retirat del 

banc. Els fets van passar el 16 
de desembre passat. 

A partir de la denúncia 
que la víctima va presentar, 
la Policia Local va obrir una 
investigació i va aconseguir 
imatges dels autors del roba-
tori captades per càmeres de 
seguretat. La informació es 
va traslladar als Mossos, que 
finalment van identificar, 
localtizar i detenir els autors.

La Policia Local 
de Montornès 
incorpora drons 
per fer vigilància

Montornès del Vallès

La Policia Local de 
Montornès ha incorporat 
drons per reforçar les tas-
ques de seguretat ciutadana 
al municipi. Serviran per a 
feines de vigilància preventi-
va en la comissió de delictes i 
infraccions. També ajudaran 
en la prevenció de conductes 
de risc, ajudaran en la vigi-
lància nocturna o facilitaran 
el control en actuacions amb 
concentracions de persones.
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Un dels vehicles afectats que va rebre un impacte de pedra al parabrisa
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Detingut un menor per llançar 
pedres a l’AP-7 a la Batllòria
Un ferit lleu i diversos vehicles malmesos per l’impacte dels rocs tirades des d’un pont 
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La motocicleta a terra mentre els sanitaris atenien els dos ocupants ferits

La Batllòria

EL 9 NOU

Els Mossos d’Esquadra van 
detenir dimarts a la tarda un 
jove menor d’edat a la Batllò-
ria acusat de llançar diverses 
pedres des d’un pont a vehi-
cles que estaven circulant 
per l’AP-7 prop del poble de 
la Batllòria, en terme de Sant 
Celoni. El menor està acusat 
d’un delicte contra la segure-
tat del trànsit. 

Inicialment, va ser arrestat 
i, després de comunicar-
se els fets a la fiscalia de 
menors, que seguirà el cas, 
va ser lliurat als seus pares, 
van informar fonts de la poli-
cia catalana dimecres en un 
comunicat. El menor estava 
amb dos nois més –també 
menors– però van explicar 
als agents que només l’arres-
tat havia fet el llançament 
de pedres. La policia tenia 
coneixement de fets similars 
en dies previs al mateix lloc. 

Les pedres llançades 
dimarts van provocar danys a 

diversos turismes i camions 
que circulaven per l’auto-
pista. També ferides lleus 
a un conductor en un braç. 
Almenys una de les pedres 
va impactar contra el para-
brisa d’un cotxe, va trencar el 
vidre i va entrar a l’interior. 
Alguns dels vehicles afectats 
es van anar aturant en una 
àrea de descans que hi ha a 

l’autopista prop del pont des 
d’on es va fer el llançament 
de les pedres.

VAN SORTIR CORRENT

L’actuació policial es va ini-
ciar cap a les 5 de la tarda, 
quan es va rebre un avís que 
hi havia uns nois llançant 
pedres a la calçada de l’AP-7 

des d’un pont que la travessa 
per damunt, a la Batllòria. 
Agents de la comissaria de 
Sant Celoni van anar cap allà 
i un testimoni els va explicar 
que havia sentit el soroll 
de pedres que impactaven 
contra el terra i que, just 
després, havia vist tres nois 
marxant corrent de la zona. 

A partir de la descripció 
aportada per l’home, els efec-
tius dels Mossos van iniciar 
una recerca que va donar 
resultat poc després: es van 
localitzar tres joves que coin-
cidien amb les dades aporta-
des pel testimoni i es va cer-
tificar que eren menors. Els 
agents van parlar amb ells 
per esbrinar si havien tirat 
les pedres. Els van explicar 
que ho havia fet un d’ells. En 
paral·lel, els agents van tenir 
coneixement de la presència 
de diversos vehicles malme-
sos aturats en una àrea de 
descans de l’AP-7 propera. 
Tot i ser menor, es va proce-
dir a la detenció del noi per 
la gravetat dels fets. 

Dos ferits en un xoc entre un 
cotxe i una moto a Granollers

Granollers

EL 9 NOU

Un home i una dona que 
anaven amb una motocicleta 
van quedar ferits dimarts 
cap a 2/4 de 7 de la tarda en 
una topada amb un turisme 
que es va produir a la cruïlla 
dels carrers Lluís Companys 
i Camp de les Moreres, a 
Granollers. 

Tots dos vehicles circula-
ven pel carrer Lluís Com-

panys en direcció nord. Just 
en aquesta cruïlla, la moto va 
decidir avançar el cotxe, que, 
a la vegada, va fer el gir a 
l’esquerra cap al carrer Camp 
de les Moreres. Van topar i 
els dos ocupants de la moto-
cicleta van anar per terra. 
Van ser atesos per efectius 
del Sistema d’Emergències 
Mèdiques i traslladats a 
l’Hospital de Granollers. 
Amb tot, no van patir lesions 
de gravetat.

Dos menors 
a Granollers ferits 
lleus en rebre 
el cop d’un cotxe

Granollers
Dos menors d’edat –un de 
9 anys i l’altre de 4– van 
patir lesions lleus dimarts a 
primera hora de la tarda en 
rebre l’impacte d’un vehicle 
al carrer Garrotxa, al barri 
de Can Bassa, a Granollers. 
Segons fonts policials, els 
menors travessaven per un 
pas de vianants. El conductor 
del vehicle no es va adonar 
de la seva presència –segura-
ment enlluernat pel sol– i els 
va colpejar amb el vehicle. 
Els menors van patir lesions 
de caràcter lleu i van ser tras-
lladats a l’Hospital General 
de Granollers de manera 
preventiva.

Bolca un cotxe en 
topar amb un vehicle 
aparcat a la Roca
La Roca del Vallès

Un cotxe va bolcar aquest 
dimecres cap a 2/4 de 8 del 
vespre a la rambla Mestre 
Jaume Torrents, a la Roca, 
després de topar amb un 
vehicle que estava estacio-
nat. Els Bombers van haver 
d’ajudar a sortir la persona 
del vehicle bolcat, que no va 
patir lesions.

Foc amb quatre 
persones afectades 
per inhalació de 
fum a Sant Celoni

Sant Celoni

Quatre persones van ser 
ateses pel Sistema d’Emer-
gències Mèdiques (SEM) per 
la inhalació de fum en un 
incendi que va cremar estris 
de cuina i mobles en una 
casa de Sant Celoni dimarts 
al migdia. Els mateixos veïns 
van fer un primer control de 
l’incendi que els Bombers 
van acabar d’apagar en arri-
bar. També hi va intervenir 
la Policia Local.

Tres persones ateses 
per una intoxicació 
per monòxid de 
carboni a Aiguafreda

Aiguafreda

El Sistema d’Emergències 
Mèdiques (SEM) va atendre 
i traslladar a l’Hospital de 
Granollers tres persones que 
van patir una intoxicació 
per la inhalació de monòxid 
de carboni la matinada de 
dilluns en una habitatge 
de la carretera de Ribes, a 
Aiguafreda. Són dos homes 
i una dona i el seu pronòstic 
era menys greu, segons el 
SEM. Al lloc, també hi van 
actuat efectius dels Bombers.
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També s’han posat una dotzena de sancions 
administratives

Vilanova del Vallès

EL 9 NOU

Els Mossos van denunciar 
penalment per un delic-
te contra la seguretat del 
trànsit dos conductors que 
circulaven sense haver 
obtingut mai el permís de 
conduir, en un cas, i sense 
l’assegurança obligatòria, en 
l’altre. Va ser aquest dimarts 
en els controls que es van 
fer entre la 1 del migdia i 

les 7 de la tarda en diver-
sos punts de les carreteres 
que connecten Vilanova, 
Montornès i Vallromanes. 
Hi van participar les policies 
locals d’aquests municipis. 
També efectius de la policia 
estatal. Un dels punts on es 
va actuar va ser, per exemple, 
la rotonda de la carretera del 
Masnou (BP-5002), a l’enllaç 
amb l’AP-7, entre Granollers 
i Vilanova. L’objectiu dels 
controls és prevenir la pre-

Enxampen un conductor 
sense carnet i un altre sense 
assegurança en un control 
policial a Vilanova

M
O

SS
O

S 
D

’E
SQ

U
A

D
R

A

Un moment del control a la rotonda situada a tocar de l’Hotel Augusta

sència de delinqüents mul-
tireincidents o fets delictius 
com furts o robatoris amb 
força a l’interior de vehicles.

A banda d’aquestes dues 
denúncies penals, el disposi-
tiu d’aquest dimecres es va 

tancar amb quatre persones 
detingudes per la policia 
estatal per estar en situa-
ció irregular a l’Estat, vuit 
denúncies administratives 
per infraccions de trànsit, 
una per possessió de dro-

gues, una per tinença d’arma 
blanca i una per ús indegut 
d’una targeta d’aparcament 
de discapacitats. 

TAMBÉ A SANT CELONI

El mateix dimecres al vespre, 
a Sant Celoni, els Mossos 
amb les policies locals de 
Sant Celoni i de Santa Maria 
de Palautordera –hi va apor-
tar la seva unitat canina– van 
fer el mateix dimecres un 
dispositiu a l’interior i a 
l’entorn de l’estació de tren. 
També van fer una inspecció 
en un supermercat proper. 
Aquí es va denunciar el tre-
ballador que hi havia al local 
per tinença de substàncies 
prohibides. 

Els Mossos d’Esquadra 
repeteixen aquest tipus de 
dispositius de manera periò-
dica a les diverses poblacions 
de l’Àrea Bàsica Policial de 
Granollers. 
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L’Ajuntament va comprar l’antic supermercat, situat a tocar de Can Muntanyola, a través d’un concurs públic 

Granollers adjudica 
la reforma de la nau 
de l’antic Aldi  
per acollir la UVic
L’empresa ha rebaixat en un 10% el cost 

Granollers

EL 9 NOU

L’empresa Serveis Integrals 
360, SL, s’ha adjudicat les 
obres d’adequació de l’edi-
fici que havia ocupat el 
supermercat Aldi, al polígon 
industrial Palou Nord, a 
Granollers. Serà un nou espai 
de formació i pràctiques per 
als cursos universitaris que 
la UGranollers, vinculada a 
la Universitat de Vic, fa a la 
ciutat. L’edifici, que l’Ajunta-
ment va comprar recentment 
a través d’un concurs públic, 
està situat a pocs metres 

de Can Muntanyola, on ja 
es fa actualment bona part 
de l’activitat docent de la 
UGranollers.

Serveis Integrals 360 s’ha 
adjudicat les obres per un 
import d’uns 783.000 euros, 
el 9,6% menys del preu de 
licitació. S’ha compromès a 
fer els treballs en sis mesos 
i ofereix una garantia de 
dos anys. La seva és l’única 
oferta que es va presentar al 
concurs que l’Ajuntament 
va publicar al setembre. Ara 
s’està pendent de la forma-
lització del contracte perquè 
l’adjudicació sigui definitiva. 

La nau, situada al carrer 
Palautordera, té una superfí-
cie de 1.110 metres quadrats. 
S’hi faran els tallers per al 
grau d’automoció que la 
UVic fa a Granollers ocupant 
l’espai de botiga i del magat-
zem de l’antic supermercat. 

A la zona d’oficines, s’hi ade-
quaran els lavabos aprofitant 
que ja hi ha xarxa de saneja-
ment feta. Està previst instal-
lar plaques fotovoltaiques 
a la coberta i els aparells de 
climatització. 

A la zona de l’aparcament 

que envolta l’edifici de l’an-
tic supermercat, es marcarà 
una pista de karts. A més, 
s’obrirà el paviment en 
diversos punts per plantar-hi 
arbres. A la parcel·la, es posa-
rà una tanca perimetral amb 
elements vegetals.
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EL 9 NOU

La pandèmia de la covid con-
tinua a nivells inquietants. 
El risc de rebrot segueix 
instal·lat en les quatre xifres: 
a Granollers, 3.424; a Mollet, 
3.081; a tot el Vallès Oriental, 
4.197, i a Catalunya, 3.802. 
Cal recordar que el nivell 
alt es troba entre 71 i 100. 
La variant òmicron es va 
definir el novembre de 2021 
i el seu contagi ha resultat 
intractable. Però no tot són 
notícies dolentes, la velocitat 
de reproducció de la malal-
tia es troba per sota de l’1: a 
Granollers, al 0,61; a Mollet, 
al 0,59; a tota la comarca, al 
0,69, i a Catalunya, al 0,72. 
Això vol dir que, en el cas del 

Vallès Oriental, 10 persones 
positives estan encomanant 
el virus a gairebé set perso-
nes. Podrà semblar un avenç 
pírric, però es tracta d’una 
tendència que aventura una 
caiguda de l’onada les prope-
res setmanes. 

Després de sis onades, els 
hospitals no s’han desbordat 
com al març-maig del 2020 i 
els centres d’atenció primària 
(CAP), aquest hivern a l’ull 

de l’huracà, han aguantat 
prou bé, ni que sigui a costa 
de l’esforç i dedicació d’uns 
sanitaris massa tenallats 
per l’allau de positius. Hi té 
a veure que la gota no hagi 
vessat el got que un tant per 
cent gens menyspreable de la 
població s’ha vacunat, que els 
tests d’antígens són assequi-
bles i que qui més qui menys 
vigila les recomanacions de la 
mascareta en espais tancats, 

el rentat de mans i la distàn-
cia en les relacions socials.

Arribats a aquest punt i 
després de dos anys de fatiga 
social, econòmica i mental 
per la pandèmia, què cal fer? 
L’última paraula l’ha de tenir 
la comunitat científica, entre 
la qual s’escampa el criteri 
de començar a considerar la 
covid no pas com una emer-
gència amb inici brusc i final 
clar, sinó com una malaltia 

comuna amb la qual s’haurà 
de conviure molt probable-
ment durant dècades, el que 
s’ha batejat com a gripalitza-
ció de la covid. Aquest canvi 
de paradigma, però, canviarà 
ben poc les urgències del 
millorable sistema públic de 
salut. L’obligació de la mas-
careta al carrer o si obre o no 
el lleure nocturn semblen 
frivolitats de saló si no es dis-
cuteix que falten sanitaris –i 
molts dels que hi són estan en 
precari– o que cal recuperar 
recursos econòmics en sanitat 
perduts durant les retallades. 
Si el coronavirus ha de ser el 
nostre pa de cada dia, caldrà 
que hospitals i CAP no l’ha-
gin de tractar a empentes i 
rodolons.

El coronavirus nostre 
de cada dia

Què és la por? La por es defineix científicament 
com una pertorbació angoixant de l’ànim a causa 
d’un risc o dany, real o imaginari. Des del princi-
pi dels temps l’home sempre ha viscut envoltat de 
situacions o perills que li han causat por, o més ben 
dit, pors. Sí, perquè n’hi ha moltes classes, de pors.

A hores d’ara el món sencer està sotmès a aques-
ta pertorbació angoixant com a conseqüència de la 
pandèmia. Qui es podia imaginar que hauríem d’es-
tar mesos tancats a casa, portar una ridícula masca-
reta o tenir por –gairebé paüra– de trobar-nos amb 
grups de gent amb els que abans no paràvem de 
reunir-nos. 

A part d’aquest maleït virus, hi ha altres situaci-
ons que ens fan estar amb aquesta intranquil·litat 
permanent, però la meva intenció a l’hora d’es-
criure aquest article no era recordar-vos aquestes 
coses, sinó més aviat el contrari, explicar-vos com 
podem superar-les.

Per intentar-ho, he organitzat tres apartats:

cLAssEs DE PORs cONTRA LEs qUALs NO 

PODEm fER REs Hi ha circumstàncies properes o 
llunyanes que ens produeixen aquest neguit, però 

que és evident que no podem fer res per evitar-les. 
Malauradament, hi ha molts –massa– exemples: la 
immigració, el conflicte a Ucraïna, la ineptitud de 
molts polítics, el preu de la llum o del gas, les màfi-
es, les agressions a les dones... i moltes més. Evident-
ment que podem ajudar o intentar aportar el nostre 
gra de sorra, manifestar-nos, fins i tot cridar o male-
ir, però la solució total i final d’aquests problemes 
està fora del nostre control. Aleshores no és bo de 
preocupar-nos contínuament si no podem fer-hi res.

cLAssEs DE PORs cONTRA LEs qUALs PODEm 

LLUITAR Hi ha situacions en les quals sí que ens 
sembla que podem fer més per superar les nostres 
pors. Dedicar-nos amb il·lusió i dedicació a la nostra 
feina, el benestar de la família, ajudar algú concret 
que ho necessiti, fer alguna activitat social, mante-
nir la serenor davant d’algunes situacions complica-
des de cada dia, etc. Les pors hi seran però, amb una 
mentalitat positiva, farem que ens afectin menys.

LA mEvA sOLUcIó A partir d’aquí, únicament 
puc explicar el que jo faig i, com que a mi em va 
bé, penso que també pot ser útil a alguns de vosal-
tres. La meva solució té un nom: activitat, és a dir, 
fer coses. Jo considero que el pitjor que es pot fer 
davant d’aquesta situació, i no solament ho dic jo 
sinó també els especialistes, és estar tot el dia a la 
butaca mirant les notícies de la tele o enganxats al 
Whatsapp o les altres xarxes socials. Les notícies, 

com que la majoria són dolentes, produeixen por i 
per tant no cal veure-les repetides cada hora. Les 
xarxes socials poden distreure’ns d’alguns neguits 
si sabem utilitzar-les correctament i amb mesura: 
hem de limitar-ne l’ús a un temps concret i reduït al 
llarg del dia. 

El que a mi em funciona són altra mena d’activi-
tats, aquelles que em permeten desenvolupar les 
meves habilitats i aprendre coses noves, com per 
exemple escriure i dibuixar. Que no en sabeu fer, 
d’aquestes coses? Esteu molt equivocats i us ho 
demostraré.

Ara, tot seguit, agafeu un bloc o llibreta o simple-
ment un full i un llapis i comenceu a escriure tot 
allò que us vingui al cap... records de la joventut, 
anècdotes divertides, excursions, trobades, dinars 
familiars, moments més íntims. Expliqueu com 
són els personatges que formen part d’aquestes 
històries, descriviu els llocs, recordeu les sensaci-
ons i sentiments d’aquells moments, les cançons 
que us agradaven, els secrets inconfessables que 
tots tenim, els somnis, les il·lusions o els llocs on 
us agradaria d’anar i les persones que us agrada-
ria de conèixer. Escriure és viure, amigues i amics. 
Quan escrivim podem convertir-nos en qui sigui 
i posar-nos en la pell de qualsevol personatge, ja 
sigui Napoleó o Frankenstein. No cal capficar-se si 
ho feu més o menys bé, simplement deixeu que les 
idees i els pensaments vagin avall des del cervell 
fins la punta del llapis. De ben segur que quan hau-
reu acabat us endureu una sorpresa... jo he estat 
capaç d’escriure això?

I pel dibuix? Doncs igual. Tots hem calcat algu-
na imatge per transparència als vidres de les fines-
tres de casa deixant que la llum del sol ens donés 
la pista de quin havia de ser el camí a seguir pel lla-
pis. Doncs tornem-ho a fer. Agafeu una imatge de 
qualsevol diari, conte o revista i el calqueu sobre un 
full en blanc. Un cop acabat en feu un altre de dife-
rent i un altre i un altre. Arribarà un moment que 
ja us atrevireu a calcar solament el contorn i tra-
çar vosaltres mateixos sobre la taula, la part de dins 
del dibuix, o fins i tot donar-li una mica de color. 
Comenceu per dibuixos senzills i de ben segur que 
us descobrireu a vosaltres mateixos unes habilitats 
que ignoràveu. 

Mentre feu aquestes coses les pors quedaran arra-
conades, i en cas que tornin més tard ja sabeu el que 
heu de fer: tornar a escriure i dibuixar.

Les pors
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Escriure és viure, amigues 
i amics. Quan escrivim podem 

convertir-nos en qui sigui 
i posar-nos en la pell 

de qualsevol personatge

Ramon Gasch i Pou

Escriptor
ramongasch@gmail.com
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Dilluns al matí. Cafè al bar restaurant 
El Trull del Casino amb la biòloga i 
oceanògrafa Marta Estrada i Miya-
res (Granollers, 1946). Tècnicament 
jubilada, però amb 75 anys segueix 
vinculada a l’Institut de Ciències del 
Mar (ICM) del Consell Superior d’In-
vestigacions Científiques (CSIC), amb 
seu a Barcelona. “Tinc la sort de poder 
continuar fent allò que més m’agrada i 
continuaré col·laborant en els projectes 
d’altres col·legues mentre pugui i sigui 
útil”, afirma convençuda. 

El periodista vol avisar-los: el que 
llegiran tot seguit és només una gota 
d’aigua de l’immens oceà curricular 
d’aquesta humil –primera gran virtut 
dels savis que ho són– científica grano-
llerina. Començarem fent esment del 
darrer guardó que li ha concedit el Cen-
tre Excursionista (CEC) el novembre 
passat. Sòcia de l’entitat des de 1972, 
va rebre el Premi Columna “per la seva 
trajectòria professional com a investi-
gadora, oceanògrafa i biòloga marina, i 
per la seva vinculació, entre altres, amb 
els científics Ramon Margalef i Antoni 
Ballester”. Tots dos investigadors han 
estat un referent per a ella.

Estrada va estudiar amb notes brillants 
a l’Institut del carrer de Corró que dirigia 
el doctor Salvador Llobet. Acompanyava 
els seus pares, Josep Estrada i Feli Miya-
res, en moltes passejades per la comarca 
a la recerca de restes arqueològiques i va 
formar part de les Noies Guies de l’Agru-
pament Escolta Anna Frank. Amb la car-
rera de Biologia a la butxaca el 1968, no 
en va tenir prou, i dos anys més tard es va 
llicenciar en Medicina i Cirurgia. Ramon 
Margalef li va dirigir la tesi doctoral 
Estudios sobre poblaciones de organismes

acuá-
ticos en 
medio no 
uniforme,
presentada a la Universitat de Barcelona 
(UB) el 1976 amb la qualificació de Premi 
Extraordinari. Per què va triar les dues 
carreres? I respon: “Vaig pensar que si no 
podia exercir de biòloga potser em podria 
guanyar la vida fent anàlisis clíniques!” 
[riu]. La qüestió és que el doctor Margalef 
la va adreçar cap a l’estudi de l’oceano-
grafia. També va ser amb ell que va fer 
la primera gran expedició pels volts de 
1972. Treballant per a l’Institut d’Investi-
gacions Pesqueres (IIP), van embarcar al 
vaixell oceanogràfic Cornide de Saavedra 
i van anar a fer recerca a Cap Blanc, 
Mauritània. Com a experta en l’ecologia 
del fitoplàncton marí, anys després va 
participar en altres expedicions, sis de les 
quals a l’Antàrtida i dos a l’Àrtic.

Amb bons records de totes elles, desta-
ca la que va fer a l’Antàrtida amb Antoni 
Ballester, investigador de l’IIP, el qual 
va acompanyar a la campanya antàrtica 
1984-1985 a bord del trencaglaços argen-
tí ARA Almirante Irízar. L’equip espa-
nyol dirigit per Ballester el formaven 
Josefina Castellví, els químics argentins 
Jorge Zavatti i René Massol, la periodis-

ta Charo Nogueira i la mateixa Marta 
Estrada. Aquesta primera gran expe-

dició li va descobrir “l’impressio-
nant paisatge antàrtic”, conèixer 

unes quantes bases argentines 
i fer servir una presa contínua 
d’aigua instal·lada al vaixell 
per estudiar temperatura, 
salinitat, nutrients, clorofil-
la i diverses variables biolò-
giques. Estrada i Castellví 
es convertien llavors en les 
dues primeres científiques 

espanyoles que trepitjaven 
l’Antàrtida. Un any després, 

Ballester i Castellví van tenir un 
paper destacat en la instal·lació de 

la primera base antàrtica espanyola 
(BAE) a l’illa Livingston, batejada amb 

el nom de Joan Carles I.
Estrada ha publicat centenars d’arti-

cles científics pels quals l’han distingit, 
entre d’altres, amb el Premi Tregouboff 
de l’Acadèmia de Ciències de París 
(1992), la Creu de Sant Jordi (2004), 
la Medalla de la Ciutat de Granollers 
(2005), la Medalla d’Honor de l’Ajun-
tament de Barcelona (2017)... És mem-
bre del Centre d’Estudis de Granollers 
i sòcia de l’Agrupació Excursionista de 
Granollers, una apassionada de l’esquí i 
una gran aficionada a trepitjar els ferés-
tecs cingles de Bertí. Sabem també que 
ha fet cims de més de 6.000 metres...

Estrada es mostra pessimista amb les 
conseqüències del canvi climàtic: “Si 
no ens posem les piles ja i apostem fer-
mament per racionalitzar el consum de 
recursos, tot fent una transició cap a les 
energies renovables, farem tard. I això 
vol dir tant com saber si la part més afa-
vorida de la societat està disposada a 
acceptar un decreixement econòmic pro-
gramat que ens permeti mitigar el mal 
causat.” Quan li demanen què li ha donat 
la seva professió, respon: “Satisfacció 
intel·lectual. Això inclou l’esperança que 
alguna aportació pugui haver estat útil.” 

Paco Monja 

Periodista 
pacomonja@gmail.com

Marta Estrada i MiyarEs, biòloga i ocEanògrafa

VET AQUÍ! PIULADES

MERITXELL PIQUÉ

“Profe no vacunat. Cada 
vegada que un alumne dona 
positiu, se’n va confinat a 
casa. A més, no fa classes 
on line perquè és una pedra 
digital. Bé, així estem... 2022, 
Cardedeu.”

@MeriPique

EDUARD FOLCH

“Un aparcament per a 125 
cotxes a l’estació de les Fran-
queses? Vinga, convidem la 
gent del poble a arribar-hi 
amb cotxes. És el que pas-
sarà... Senyor Colomé, els 
temps canvien. Pensa facilitar 
l’ús de la bicicleta al munici-
pi? Quan pensa fer un carril 
bici per la carretera de Ribes 
directe a Granollers? Per què 
la vorera dreta paral·lela al 
tren és il·legal i inaccessible? 
Per què hi deixa aparcar cot-
xes? Ha fet un estudi que jus-
tifiqui 125 places? Serviran 
per retirar-les del carrer?”

@efolch

RAÚL MORENO

“Granollers a data d’avui con-
tinua igual: barris plens de 
caques de gos per tot arreu. 
Impossible que la canalla 
pugui jugar tranquil·lament 
als parcs sense estar envolta-
da de caques. Calen solucions 
generals, no pas aïllades.”

@raulmorenof

LAURA MOLINA

“I què en diem, de l’última 
sorpresa? Línia groga a una 
plaça d’aparcament on per-
fectament es veu que hi ha 
dos sentits a la via i no obs-
taculitza res... Quina és l’ex-
plicació d’això, Ajuntament 
de Granollers? Prou treure 
places de pàrquing. Els veïns 
de la Font Verda volem apar-
car. Més places de pàrquing 
reals.”

@LauraMolina88

Científica eminent

LA SANTA ESPINA

MARGA MAS

“Ja es veu que la campanya 
de ‘Ves a l’escola a peu’ i els 
avisos de controls i multes 
per deixar el cotxe on no toca 
ha servit de poc... Vorera 
ocupada per tot de cotxes 
aparcats al damunt, avui i 
totes les tardes, Ajuntament 
de Granollers.”

@marga_mas
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Soc d’aquelles persones somiadores que encara es pro-
posa hàbits cada inici d’any. M’agrada pensar en tot allò 
que vull aconseguir i com ho vull fer. Sempre procuro que 
siguin hàbits realistes i que es puguin adaptar a la meva 
vida diària amb una nena de 17 mesos que no para quieta. 

Fa uns mesos, vaig començar a veure que la vida que 
veiem i que compartim a les xarxes socials no m’interessa 
gens. Em vaig començar a preguntar per què compartia 
petits moments del meu dia a dia i amb quin objectiu ho 
feia. Alhora, em vaig preguntar perquè ho feien els altres 
i la majoria de vegades era per pur postureig. Fa setmanes 
que estic descansant de les xarxes, que no comparteixo 
res i quan tinc ganes de publicar alguna foto o algun text, 
m’aturo cinc minuts i em pregunto per què ho vull fer i si 
allò m’ajudarà –a mi o a algú–. Normalment, la resposta 
és negativa.

Des de fa unes quantes setmanes que estic desconnec-
tant més que mai del món digital i estic descobrint tot 
un món nou. Tinc temps per avorrir-me –això abans era 
impensable–, llegeixo una mitjana de dos o tres llibres 
al mes i ara veig tot el temps que tinc i que abans perdia 
amb una cosa que tampoc no m’aportava res. També m’he 
adonat que el canvi més gran que he notat en mi matei-
xa és el mental i espiritual. Ja no visc corrents, ja no tinc 
pressa per res, gaudeixo de l’aquí i ara –com fa la meva 
filla, quina enveja em fan els infants!–. I estic molt més 
relaxada i tranquil·la que abans.

Pensem-hi un moment. No creieu que les xarxes ens fan 
anar molt més ràpid del que tocaria? Mireu-vos l’última 
sèrie del moment, compreu la peça roba que està en ten-
dència i porta tothom, passeu les vacances on les passa 
tothom i feu el mateix que fan els altres. Això és el que 
les xarxes ens ensenyen: a viure ràpid, a no assaborir res i 
a passar-nos els dies fent scroll.

I sabeu per què he aconseguit fer aquest canvi que tan-
tes vegades havia provat i no me n’havia sortit? Ella, la 
nena.

Vull passar temps amb ella, vull gaudir-la sense pensar 
si he publicat la fotografia que acabo de fer, vull fer coses 
amb ella i que siguin útils per a totes dues I, sobretot, 
vull viure en l’aquí i ara. Perquè és l’únic que importa i 
perquè no voldria que ella creixés pensant que per a la 
seva mare era més important mirar el telèfon mòbil que 
passar temps de qualitat amb ella. No m’ho perdonaria.

Quan vaig començar a fer aquest canvi, vaig pensar 
que em perdria coses de la vida digital i sí, potser és així. 
Però és que m’és igual si me’n perdo algunes perquè, si 
alguna d’aquestes coses és important, ja m’arribarà per 
un altre canal. Si realment és important, sabran localit-
zar-me.

Ara, que aprofito cada dia de la setmana i intento viure 
en l’ara i aquí, em pregunto per què els altres compar-
teixen les seves vides a les xarxes. Segurament, ells mai 
no s’han fet aquestes preguntes però, a la vegada, mai 
no s’han preguntat quines conseqüències té o què apor-
ta compartir la teva vida amb vés a saber qui. Perquè, en 
realitat, no sabem qui hi ha a l’altra banda i aquest és el 
gran perill de les xarxes socials.

Us mentiria si us digués que m’he allunyat de les xarxes 
i m’he desinstal·lat les aplicacions del mòbil. Continuo 
tenint-les i les consulto cada dia però les visc des d’una 
certa llunyania, com si allò no s’assemblés en res a mi, i 
quan veig que les xarxes no em fan sentir bé o no m’apor-
ten res, tanco l’aplicació, deixo el mòbil a una habitació i 
me n’allunyo.

Proveu-ho. I, sobretot, no sigueu com ramats i feu tot 
el que fan o us diuen els altres. Aquesta és la vertadera 
llibertat.

He defensat en altres ocasions com 
d’imprescindible és la vinculació i la 
confiança entre persones que s’edu-
quen, sigui entre pares i mestres, pares 
i fills o mestre i deixeble. Vincle afec-
tiu i confiança creen el clima educatiu 
necessari perquè infants i adolescents 
se sentin segurs per encarar qualsevol 
repte o dificultat. Vinculació i confian-
ça són constituents de l’acció educativa 
i es perd el sentit de l’educació si la rela-
ció educant-educat no s’hi fonamenta. 
Sense estima pot haver-hi instrucció i 
adoctrinament però no educació. 

Però ni l’escola ni la família es poden 
sostreure del món en què vivim i avui 
ni vinculació ni confiança són valors a 
l’alça. De fet vivim en un món dominat 
per la desvinculació, la desconfiança 
i la indiferència. La mort per fred del 
pintor René Robert en un cèntric car-
rer de Paris, qualificat d’homicidi de la 
indiferència, n’és un exemple. Ell és un 
nom conegut i per això ha sobtat, però 
no és pas l’únic, ni de bon tros. Quan-
tes morts diàries són producte de la 
indiferència? Vivim en societat capita-
lista i el consum desenfrenat de coses 
i serveis ho ha convertit tot en merca-
deria, també les relacions interperso-
nals, i ens ha fet perdre l’essència que 
vincula uns humans amb els altres. Ens 
vincula l’afecte i la confiança, que no 
es poden mercadejar.

Sempre que confiem ens fiem d’al-
gú, fent una aposta pel seu comporta-
ment present i futur i ho fem perquè 
comptem, per endavant, amb la seva 
fidelitat. La confiança és invisible però 
vincula fortament. La vinculació amb 
altres persones i també amb animals, 
fins i tot amb coses, ens allunya de 
nosaltres mateixos i descobreix l’exis-
tència dels altres i d’altres realitats. 
En canvi, la desvinculació ens retorna 
la mirada cap a nosaltres mateixos, ens 
engreixa l’ego, com narcisos incapaços 
de veure, en aquest mirall que reflec-
teix tota la humanitat, ningú més que 
el jo inflat. 

“Només amb el cor s’hi veu bé” o 
“l’essencial és invisible als ulls” són 
frases contra la indiferència i a favor 
de la vinculació que el món de soroll 
i consum ens fa oblidar, cecs i sords 
com som per sentir cors que deixen de 
bategar. No podem desvincular-nos de 
res humà, només hi ha ajut mutu des 
de la vinculació rostre a rostre, humà a 
humà. Escoltar i atendre la demanda de 
l’altre s’ha de sentir com una obligació 
ètica i moral. Fins i tot, si voleu, amb la 
confiança que algun dia algú altre farà 
el mateix per nosaltres.

1 Topada 
entre un cotxe 
i una moto al carrer 
Lluís Companys, 
a Granollers 

2 Investigat per 
homicidi imprudent 
qui va contractar 
l’operari mort a una 
casa de Cànoves

3 Dos menors 
ferits lleus en ser 
atropellats per un 
cotxe a Can Bassa, 
a Granollers

 4 42 denúncies 
el primer cap de set-
mana de controls a 
polígons de Canove-
lles i les Franqueses

5 Els patinets 
ja no podran circular 
per les voreres 
i zones de vianants 
de Granollers

EL MÉS VIST DE LA SETMANA A EL9NOU.CAT

TrES UNCES D’EDUCACIó

Desvinculació
Agnès Boixader 

Mestra jubilada
aboixad1@xtec.cat

No creieu que les xarxes ens  
fan anar molt més ràpid del que 
tocaria? Això és el que les xarxes 
ens ensenyen: a no assaborir res  

i a passar-nos els dies fent ‘scroll’
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T“L’essencial  
és invisible als ulls” 
és una frase contra  
la indiferència i a 

favor de la vinculació Mariona Isern 

Escriptora i anecdotista de coses
@mariona isern

La vertadera desconnexió
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Dilluns 24 de gener de 2022

Capvespre
Hi ha una bona glaçada. Els matins es desperten 
blancs, però durant el dia la temperatura és suau. A 
l’escola continua sent difícil planificar el dia a dia: 
nens confinats, d’altres a l’aula; atenció als de casa 
i als del centre; mestres malalts i substituts que no 
arriben i, a vegades, quan arriben també es contagi-
en... Continuem surfejant la sisena onada, amb una 
necessitat desbordant de poder-nos desempallegar 
d’aquesta maleïda pandèmia i de tot el que ha com-
portat.

A la tarda, videotrucada per parlar de La doncella 
guerrera (Ediciones B, 2022), falten només deu dies 
perquè arribi a les llibreries. Serà la meva cinquena 
novel·la, el novè llibre publicat, però l’emoció sem-
pre és màxima.

Dimarts 25 de gener de 2022

Tarda
És temps de mimoses. Enguany la de casa la mare a 
penes si té tres flors. El jardiner li va fer una bona 
podada i fa un any sabàtic. Per sort les violetes han 
acudit puntuals a la nostra cita hivernal. Passo la 
tarda revisant la novel·la del maig.

Dimecres 26 de gener de 2022

Tarda
La riera continua baixant seca, comença a ser 
urgent que plogui. França i Alemanya demanen 
a Putin que dialogui per solucionar el conflicte 
d’Ucraïna. Tarda de Dietari.

Dijous 27 de gener de 2022

Tarda
L’escriptor Alejandro Palomas ha fet públiques 
unes colpidores declaracions en què afirma haver 
estat víctima d’abusos sexuals amb 8 anys per part 
d’un professor a l’escola La Salle de Premià de Mar. 
Quina valentia! Coma agraeixo testimonis com 
aquest que ajuden a visibilitzar un problema tan 
greu. Penso en tots els alumnes que he fet classe al 
llarg dels anys, en quants d’ells deuen haver patit 
abusos i gairebé mai en som coneixedors. I em fa 

mal només de pensar-ho. 

Divendres 28 de gener de 2022

Tarda
He acabat de llegir Aquest deu ser el lloc, de la Mag-
gie O’Farrell (L’Altra Editorial, 2017). M’ha encan-
tat! N’he subratllat molts paràgrafs: “La meva dona, 
us haig de dir, està boja. No en el sentit que neces-
siti medicació, hospitals i homes amb bates blan-
ques –tot i que a vegades em pregunto si en algun 

moment de la seva vida n’ha necessitat–, sinó d’una 
manera subtil, més acceptada socialment, menys 
ostentosa.” I penso que jo també soc una mica així. 
M’agrada no pensar com molta gent i estar una 
mica boja. Si encara no heu llegit aquest llibre, ja 
esteu fent tard.

A partir d’avui es relaxen algunes mesures per-
què els contagis per la covid no estan fent augmen-
tar els ingressats a les UCI. S’elimina el límit d’afo-
rament, l’obligatorietat del certificat covid i sembla 
que ben aviat obrirà l’oci nocturn. L’Agència Euro-
pea del Medicament ha aprovat l’ús de la pastilla 
Paxlvoid contra la Covid de Pfizer que podria redu-
ir gairebé el 90% les hospitalitzacions i morts per 
la malaltia.

Rebo una trucada, la caixa dels llibres de la meva 
última novel·la és al magatzem, el repartidor no va 
trobar ningú a casa. Friso per tenir-los!

Dissabte 29 de gener de 2022

Tarda
Aquest matí, finalment, hem celebrat el dia de Reis 
a casa la mare. Esperant que no tinguéssim cap cas 
de covid, gairebé arribem a la primavera. Teníem 
entrades per a Hamlet a l’Aribau, però l’actor pro-
tagonista ha donat positiu i s’han anul·lat les dues 
últimes funcions.

Llegeixo una entrevista al diari Ara a la metges-
sa immunòloga Özlem Türeci, una de les quatre 
dones ha rebut el Premi Internacional Catalunya 
2020 per la seva tasca per combatre el virus de la 
covid. És cofundadora i directora mèdica de BioN-
Tech, empresa que ha desenvolupat juntament 
amb Pfizer una de les vacunes contra el corona-
virus. És alemanya de pares turcs. El 2002 es va 
casar amb l’investigador biomèdic Ugur Sahin. 
Afirma que té la sort de treballar en allò que li 
agrada: “Per tant, no em sembla feina. Simple-
ment és divertit.” És també una de les pioneres en 
la recerca en immunoteràpia contra el càncer. En 
un parell d’anys sabran si les seves vacunes con-
tra el càncer funcionen. Penso en tu, en tu, en tu 
–amics meus, no cal dir noms, vosaltres ja sabeu 
qui sou–... Que aquest treball doni fruits ben avi-
at i puguem avançar en el tractament d’aquesta 
xacra. 

Diumenge 30 de gener de 2022

Tarda
Pugem a passar el dia a l’Empordà, fa un dia preci-
ós. Estem a gairebé 20 graus. Hem fet una passeja-
da per Monells i ens hem arribat a la Bisbal, a casa 
de la Marta a buscar l’anell. Anem a dinar a Palau-
sator i a la tarda ens acostem a Peratallada: passejar 
per carrers empedrats, contemplar la plana des de 
la torre... I gaudir del silenci.
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Teresa Sagrera 

Escriptora
@SagreraT

DIETARI DE L’OKUPA DE L’ALTELL

La maleïda covid-19 ens té cohibits, costa de fer 
les rutines habituals. Surts a passejar on et sem-
bli per camins de bosc o pel mig del poble o ciutat 
on visquis, però saps que no trobaràs ningú amb 
qui parlar. Viure no és només llevar-se i fer les 
rutines habituals. Per a mi, compta molt el con-
tacte amb les persones, la gent, no únicament els 
de casa sinó aquells que trobes o quedes per fer-
la petar. No és plantar-se davant la tele i empas-
sar-se tot allò farragós que ofereixen sinó anar 
al cine, al teatre o –per què no– dinar amb amics 
i coneguts als llocs que ens agrada. Viure no és 
per enganxar-se al telèfon, si no és per saber de 
parents i amics.

Necessito el contacte humà, enraonar, parlar 

d’allò que ens preocupa, de com voldríem que fos 
el nostre món, avui, el febrer de 2022, sumits enca-
ra en la covid que ens manté aïllats de les activi-

tats, de manera especial els més grans. Acabarem 
enraonant sols i, de forma mimètica, inventarem 
acompanyants sorgits de la nostra imaginació per 
tal d’incloure’ls en el nostre caminar. Massa temps 
per pensar i, sovint, la imaginació ens treu de polle-
guera. Pensem en aquells que no tenen aixopluc ni 
com sobreviure. Que arriba l’hivern rere una tar-
dor espectacular, enverinada per la pandèmia que 
s’ha endut molts amics.

Abans, quan algú parlava sol era símptoma de 
bogeria. Avui es pot dir que la solitud ens porta a 
fer-ho pensant que algú, ni que sigui lluny, t’es-
tà escoltant des de la distància. Aquest és el meu 
neguit: recuperar la quotidianitat, no per fer res 
estrambòtic sinó allò que tens ganes, com trobar-te 
amb els amics. Si el retir obligat persisteix, ens cal-
drà tractament a tothom…

I avui a la Cuina de resistència, llenguado a la 
planxa.
INGREDIENTS Un llenguado per cap i maionesa.

Net, enfarinat i adobat amb sal-pebre-llimo-
na, passarem el llenguado per una planxa calen-
ta untada amb oli uns pocs minuts per ambdós 
costats. L’acompanyarem amb la salsa maionesa. 
Extra!

Quan poc és possible
Montserrat Ponsa Tarrés

Periodista, escriptora i activista 
social i cultural

@montserratponsa

M
.P

.T
.

CUINA DE RESISTÈNCIA PER A LA NOVA NORMALITAT

Llenguado a la planxa

Per a tu, per a tu i per a tu
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He sortit a caminar amb la meva gossa. El camí ral 
que va de Llinars a Sant Antoni de Vilamajor. El dia 
sembla una mica més llarg últimament i he sentit 
la necessitat d’endreçar els passos i la ment. És un 
camí que els llinassencs caminem sovint i em temo 
que també els de Sant Antoni. A peu o amb bicicle-
ta, amb gos o sense, té aquella mida i aquella difi-
cultat que el fan apte per a tothom. 

Al primer revolt ja em saluden dues cares cone-
gudes. Una em pregunta per la mare, que diu que 
ja sap que és de viatge i l’altre em diu que l’obra 
de diumenge passat a la tarda al Teatre Auditori 
Llinars (TA), la Història d’un senglar, li va agradar 
molt. Els responc que a mi també, que quina mera-
vella de treball actoral i em demanen que els en 
recomani una per tornar-hi aviat. Ens acomiadem 
amb somriures. 

Una mica més endavant, prop de la font, hi trobo 
una veïna. Acaricia la gossa, tranquil·lament, i em 

parla de les seves cames, que sembla que van millor 
després de l’operació. Va a poc a poc però la veig 
forta. Li dic i se n’alegra. També em trobo aquell 
matrimoni encantador amb qui coincidim a piscina. 
Em diuen que ja em van veure el dilluns i que ja 
van saber que ja em trobava bé. Que quan no em 
veuen a piscina sempre diuen: “Que raro la Martori 
avui, que no ha vingut.”

És curiós com podem saber tantes coses de 
les persones amb qui només compartim poble. 
I és curiós que tant saber dels altres no em sem-
bli malament aquests dies. M’he anat acomodant, 
amb els anys, a aquest tarannà de xarxa, a aquest 
anar trobant sovint les mateixes cares i saber d’on 
són. Evidentment no de tothom amb qui em creuo, 
només faltaria, que això és Llinars del Vallès no pas 
Cisclareny, però sento una sensació de pertinença 
que, quan era més jove, no m’agradava gens. Ales-
hores renegava de certes petiteses, de certs pen-
saments que jo considerava una mica tancats; ara 
somric amb certes petiteses i m’he fet meus, pot-
ser, aquests pensaments. 

Soc de poble, ho reconec. I aquest ser-ne, tan 
tranquil, tan poderós, m’agrada molt últimament. 
M’agrada el públic del TA, les dones de l’aquagym 
de la piscina, la veïna, la del bar, els del swing dels 
dimarts i ser part una mica d’aquest teixit, d’aques-
ta vida tan important. 

Caminem els camins rals i celebrem que sabem el 
nom dels nostres veïns i on fan el pa més bo. Ser de 
poble és, em temo, una cosa a celebrar.

LA PILARÍN

Marina Martori 

Escriptora i gestora cultural
@marina_martori
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Fi és un mot que sempre ens ha portat problemes: 
no sabem mai si és el fi (masculí) el que justifica 
els mitjans o bé la fi (femení), i no és rar que fem 
una paradinha abans de dir-lo per no espifiar-la. 
Quan passen aquestes coses, de vegades es deuen 
a una doble evolució del terme original, com és el 
cas; el molt llatí finis, ‘fi, acabament, límit’ n’ha 
patit dos, d’aquests desdoblaments (en sengles 
substantius masculí i femení, i també en adjec-
tiu, amb el sentit de ‘prim, delicat’), o sigui que no 
patiu que els dubtes són ben normals.

En realitat encara és més complicada, la cosa, 
perquè fins i tot un dels derivats més antics, el 
verb finar, que vol dir ‘morir’ (és a dir, ‘arribar a 
la fi de l’existència’), també va sumar una altra 
forma, finir, que no solament recull el sentit de 
morir-se sinó el de ‘portar a terme, acabar’ (un 
sentit que el seu antecessor ha acabat perdent).

Tant desdoblament n’ha acabat fent una famí-
lia nombrosa. Tanmateix, el ramal que ens inte-
ressa avui és poqueta cosa: solament set derivats, 
que davallen directament del primer d’aquests 
verbs, finar, precisament en el sentit primigeni, 

el d’enllestir. Finança, i això té la seva gràcia, ori-
ginalment designava el ‘saldo o liquidació d’un 
compte’. És a dir, la finança posava punt final a un 
deute. Amb els segles i el diguem-ne progrés s’ha 
anat complicant, per això van anar sorgint la res-
ta de germans: el verb finançar i els substantius 
finançador i financer. I aquest que ocupa tantes 
portades de mitjans, el famós finançament dels 
trons. No deixa de ser curiós que en sentir aquest 
mot pensem de seguida en recursos pecuniaris per 
emprendre activitats; en peles, vaja, quan, antany, 
el finançament de la Generalitat hauria designat 
la quantitat de diners necessaris per extingir el 
deure contret per la institució. En realitat per als 
no entesos els assumptes de quartos sempre cos-
ten una mica de seguir, i no m’estranyaria gens 
que això fos un dels incentius dels quals sí que hi 
entenen per fer-ho (una mica a la manera dels pro-
gramadors informàtics) encara més abstrús.

I com que tot, i aquesta és una de les grans lli-
çons que ens ha donat la vida moderna, pot ser 
encara pitjor del que és, heu de saber que l’última 
branqueta d’aquesta família és ni més ni menys 
que el participi substantivat finat. És a dir, ‘mort, 
difunt’. Veieu per on vaig? Un finançament mal o 
mai satisfet pot portar de dret a la mort (per ofe-
gament). Coneixent qui té la clau de la caixa, no 
descartaria que hagi consultat el diccionari abans 
que nosaltres.

Finançament

RODA EL MÓN I TORNA EL MOT

Pau Vidal 

Filòleg i escriptor
@pauetvidal
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LA REBEL

Ser de poble
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Si la dimensió social només va quedar apuntada en 
un article anterior sobre projectes regionals estra-
tègics [vegeu EL 9 NOU del 21 de gener], aquest 
fet bé mereix una extensió particular en l’habitat-
ge públic com a camp decisiu. La política metro-
politana d’habitatge hauria de ser una expressió 
particularment intensa d’aquesta política a escala 
catalana. Hauria de fer incidència en la part més 
urgentment social, més enllà de la qual l’habitatge 
comença també a ser un bé d’inversió. L’objectiu 
central seria construir de forma intensiva habitatge 
dotacional, no habitatge públic general, sinó aquell 
destinat amb prioritat a l’estrat més humil: millor 
dos habitatges de 45 metres quadrats que un de 90 
metres [vegeu l’article “Dotze torres a la línia del 
mar”, diari Ara del 19 de febrer de 2019].

Aquesta acció es faria segons la mobilització –
com una desamortització– de sòl públic avui mal 
usat i inoperant. Per ser intensos en quantitat i 
alhora extensos en espai, ens caldria una agèn-
cia per cada 200.000 habitants aproximadament, 
agències assignades a les ciutats més destacades, 
per agrupacions de municipis i a la resta d’espais 
comarcals, però cobrint tota la regió. Sobre el sòl 
públic es construiria i llogaria habitatge amb una 
gestió privada i/o social, adjudicada en concessió 
per concurs des de l’oferta pública de sòl.

Per desgràcia, només de forma excepcional el 
sector públic és un propietari arrendador compe-
tent però, en canvi, és –o pot ser-ho si actua– un 
bon agent de creació de sòl. Per això es planteja sòl 
públic amb construcció i lloguer des d’entitats pri-
vades, preferentment socials, però regulades. Més 
valdria corregir les desviacions de l’actuació pri-
vada que negar-nos tota opció d’actuació potent. I 
la clàusula és que el sòl comportaria un cost si no 
fos destinat a la funció social assignada o quan els 
usuaris no complissin els barems públics. Sabem 
que els lloguers molt moderats amortitzen la inver-
sió de la construcció en l’habitatge reduït i sense 
imputació de cost de terreny.

Es construiria habitatge sobre un sòl amb dret de 
superfície i amb reversió pública al cap de 20 o 25 
anys. El tipus general seria un apartament d’una 

habitació (màxim dues), sense aparcament, des-
tinat a gent gran, joves, famílies monoparentals i 
grups socials que per llei han de ser específics en 
la tipologia dotacional, la qual equival a un equipa-
ment públic.

L’objectiu a cobrir seria assolir una oferta que 
podem situar entre 0,5 i 1 habitatges per cada 1.000 
habitants i any, de forma territorialment distribu-
ïda. Amb una planificació de política d’abast regi-
onal, però amb reequilibri entre municipis: per 

exemple, amb inversions públiques de mobilitat als 
municipis que n’acollissin en proporció més gran. 
Hauria de ser una política amb voluntat d’incidèn-
cia general en el conjunt del mercat, per tal d’esde-
venir una oferta competitiva respecte a l’habitatge 
més senzill i general. És a dir, que abaixés preus. En 
cap cas l’habitatge públic ha de ser una experiència 
marginal que no alteri el context, sinó que hi ha 
d’incidir.

En una mirada més general i en complement de 
l’habitatge dotacional, caldria una política de sòl 
per a promocions socials gestionades per coope-
ratives o comunitats. I, en el conjunt del mercat, 
caldria un impost a la propietat (IBI) significatiu, 
però sempre amb una bonificació universal de 
l’equivalent al llindar d’un habitatge social. La pro-
pietat immobiliària tributaria sense recances, però 
un habitatge d’ús propi sempre partiria d’una boni-
ficació, mentre que en la resta de valor s’aplicaria 
la pressió fiscal socialment justa.

Les agències serviren per crear sòl i per oferir-
lo en concessió, dues vessants de la mateixa polí-
tica i, circumstancialment, per construir i llogar 
directament. I en aquest esquema, constatem que 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) és mas-
sa gran per a una sola agència i alhora insuficient 
regionalment.

Caldria, doncs, un esquema legal d’assignació 
d’usuaris que respectés la prioritat social amb les 
garanties del lloguer, en un marc d’ajudes ocasio-
nals benèfiques. Hi ha massa experiències públi-
ques fallides pel que fa a la gestió com per fiar-ho 
tot a la gestió publica, a part de la dificultat d’as-
solir una dimensió important. En una regió de 4,5 
milions d’habitants estem parlant d’uns 2.250 a 
4.500 habitatges/any o de 100 a 200 a l’escala d’una 
ciutat de 200.000 habitants, cada any.

Tot aquest esquema hauria de ser un primer pas 
de política habitatge entesa com a servei públic, 
al costat de l’educació i la salut. A hores d’ara les 
propostes vigents són com un simple degoteig 
d’actuacions sense cap marc d’incidència general, 
per la qual cosa esquiven el problema. Serveixen 
de propaganda política, però tapen més que no pas 
assumeixen la dimensió a incidir. La política d’ha-
bitatge fa por als nostres electes i es prefereix zero 
riscos i cap participació de la societat abans que 
un plantejament ampli. Les dificultats hi són, cer-
tament, però la participació social ho temperaria 
molt. Ara com ara, la política d’habitatge és materi-
alment invisible i ens ho empassem.
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UN PLA ESTRATÈGIC METROPOLITÀ DE BARCELONA ALTERNATIU

Manel Larrosa

Arquitecte, urbanista  
i vocal de femVallès 
mlarrosa@coac.net

Un pla regional alternatiu, un epíleg: 
l’habitatge públic

Com a complement 
de l’habitatge dotacional, 
caldria una política de sòl 
per a promocions socials 

de cooperatives o comunitats

El mes de gener que acabem de deixar és maleït en 
molts aspectes, la pandèmia ens ha fet perdre perso-
nes estimades. Una d’elles és la Maria-Jesús Mulà, 
la Txusa, que ens ha deixat víctima de la covid. 
Amb la Txusa anàvem a col·legi juntes a l’escola 
Lluís Piquer de Parets del Vallès, tot i que ella era 
una mica més petita que jo, abans als pobles anà-
vem per grups amplis d’edats diferents, no hi havia 
els nivells actuals. Érem alumnes de les senyoretes 
Encarna, Consol i Caterina. I vam tenir sort, eren 
bones mestres.

Recordo que a l’hora del pati la mare de la Txu-
sa li portava un got de llet tot sovint, suposo que 
era mala menjadora de petita. A mi això em sobtava 

molt, a casa meva mai no m’haurien portat un got 
de llet a l’escola. Ens deien: “Es menja a les hores i 
prou!” De jove va perdre el seu germà, el Benjamí, 
en un accident a la muntanya del Cervino. Com a 
tothom, la vida li ha donat disgustos i alegries, ho 
acceptava. 

En la seva vida ha estat una persona generosa 
amb tothom, sempre tenia paraules amables, no 
s’enfadava amb ningú i sempre que podia ajudava. 
Recordo que als inicis de la covid va ser la prime-
ra persona que es va plantar a l’Ajuntament per fer 
mascaretes quan no n’hi havia enlloc, en va fer mol-
tes i va engrescar gent a fer-ne. Ara el maleït virus li 
ha fet perdre la vida com si fos una revenja. 

La Txusa va ser una marassa i ara una gran àvia 
tot terreny. Molt parladora, bona persona, sempre 
tenia coses bones per dir i, sobretot, era generosa 
amb tothom, una persona que es feia estimar. Des 
de feia anys formava part de l’Associació Fotogrà-
fica del nostre poble, era una gran aficionada a la 
imatge i sempre anava a tot arreu amb la seva càme-

ra. Quan les coses tornin al seu lloc, caldrà fer una 
exposició amb les seves fotografies més destacades, 
aquesta afició també la tenia el seu germà Benjamí. 
L’última vegada que vaig parlar amb ella va ser un 
dia a la plaça, em va explicar el viatge que havia fet 
per part de la Ruta de la Seda, estava molt conten-
ta i ho explicava amb una vehemència envejable, jo 
li comentava que havia vist les seves fotografies al 
Facebook i m’havien agradat molt. 

La seva família li ha fet un comiat molt entranya-
ble, ens vam trobar família i amics el passat 23 de 
gener al jardí de casa seva per homenatjar-la. El seu 
recordatori recull una cançó que ella sempre recita-
va als seus fills quan eren petits: “Dalt del cotxe hi 
ha una nina / que repica els cascavells. / Trenta, qua-
ranta, l’ametlla amarganta, / pinyol madur, vés-te’n 
tu! / Si tu te’n vas, nero, nero, nero. /Si tu te’n vas, 
nero, nero, nas.” Pertany a les cançonetes de quan 
es jugava al carrer.

Ara només ens queda esperar que un dia siguem 
capaços d’inventar un detector d’ànimes per desco-
brir que està entre nosaltres i només ens ha abando-
nat físicament. 

Descansa en pau, Txusa, sempre estaràs present 
en el nostre record.

La Txusa ens ha deixat
Rosa Martí Conill

Regidora de Sumem Esquerres 
a Parets
rosa.marti@parets.cat
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Saurabh Gurnurkar, director executiu d’Uqifa Sciences, y Pere Mañé, director de Operacions Industrials d’Esteve
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Bandalux innova 
amb una solució 
de cortines 
intel·ligents

Granollers

El fabricant de cortines a 
mida Bandalux ha tret al 
mercat una solució que per·
met el control automatitzat i 
intel·ligent dels seus produc·
tes. Amb l’identificatiu Lynx, 
el fabricant de Granollers 
ofereix una gestió de les cor·
tines i els sistemes de protec·
ció solar des del mòbil o amb 
el control per veu. A més 
de l’avantatge de control a 
distància, el sistema permet 
aprofitar millor els cicles 
de llum solar, amb el conse·
güent estalvi de temps i en la 
factura de la llum. El sistema 
també permet connectar 
altres sistemes, com làmpa·
des o ventiladors. El servei 
s’ofereix, sense quotes. Ban·
dalux té la seu a Granollers i 
plantes de producció a l’Es·
tat, Itàlia i els Estats Units i 
està especialitzat en sistemes 
de control solar amb divisi·
ons per a particulars i per a 
empreses.

Salerm Cosmetics 
treu al mercat 
una nova coloració 
sense amoníac
Lliçà de Vall

El fabricant de productes 
de cosmètica capilar Salerm 
Cosmetics, pertanyent al 
grup VMV, ha tret al mercat 
un nou sistema de colora·
ció sense amoníac. És una 
innovació, ideada a les instal·
lacions de l’empresa a Lliçà 
de Vall, que inclou fórmules 
amb fins un 92% d’origen 
natural i vegà. Amb la mar·
ca Zero, l’empresa, un dels 
principals fabricants inter·
nacionals del seu sector, pre·
senta un producte amb actius 
protectors i del cabell, que 
allarga la durada del color 
en potencia la intensitat. La 
procedència dels productes 
d’origen natural està certifi·
cada.

Esteve compra la planta de principis 
actius d’Uquifa a Lliçà de Vall
L’empresa guanya capacitat productiva amb l’adquisició d’una fàbrica amb 89 treballadors

Lliçà de Vall

Joan Carles Arredondo

El grup farmacèutic Esteve 
ha adquirit les instal·lacions 
industrials de productes 
de química fina –principis 
actius de medicaments– que 
l’empresa Uquifa tenia a 
Lliçà de Vall. El grup empre·
sarial català guanyarà amb 
aquesta operació, l’import 
de la qual no s’ha comunicat, 
capacitat productiva. L’objec·
tiu és reforçar la presència 
internacional dels productes 
de la companyia.

Esteve preveu destinar la 
capacitat de producció de la 
planta (160 metres cúbics de 
volum de reacció) a l’elabora·
ció dels seu propis principis 
actius un cop que, s’espera 
que de manera imminent, 
hagi incorporat la fàbrica als 
centres de producció de la 
seva empresa Esteve Quími·

ca, que ha estat la que ha fir·
mat el contracte de compra 
de la fàbrica de Lliçà de Vall.

En total, la capacitat de 
producció de la divisió quí·

mica d’Esteve s’incrementarà 
en un 20%, segons han apun·
tat fonts de la companyia. La 
intenció és que la producció 
de la planta contribueixi a 

incrementar les exporta·
cions de la companyia. La 
producció de Lliçà de Vall 
està basada en analgèsics, 
antiàcids, antiinflamatoris i 
antidepressius, però l’estra·
tègia d’Esteve és introduir 
productes de la seva cartera 
més innovadora, amb un pla 
inversor a mitjà termini. Les 
dues companyies estan com·
promeses en una transició 
ordenada.

La planta de Lliçà de Vall 
dona feina a 89 treballadors 
i té una superfície de 21.176 
metres quadrats. Actualment 
fabrica productes actius far·
macèutics i intermedis avan·
çats que s’exporten a Europa, 
els Estats Units, l’Amèrica 
Llatina i Àsia. Esteve Quími·
ca incrementa la capacitat 
industrial que actualment 
li atorguen les fàbriques 
de principis actius que té a 
Celrà (el Gironès), Banyeres 
(el Baix Penedès), Mèxic i la 
Xina.

“Aquesta operació és una 
oportunitat excel·lent per 
augmentar la nostra capacitat 
industrial. Avancem en la 
nostra visió de convertir·nos 
en una farmacèutica inter·
nacional”, ha comentat sobre 
l’operació el director execu·
tiu del grup Esteve, Staffan 
Schüberg. “Aquesta adquisi·
ció encaixa en la nostra estra·
tègia d’internacionalització i 
creixement. El nou centre ens 
permet augmentar la nostra 
capacitat tecnològica i de 
producció i continuar posici·
onant Esteve Química com a 
soci de referència internaci·
onal en el desenvolupament 
d’ingredients actius per a 
empreses farmacèutics de tot 
el món”, afegeix el director 
d’Operacions Industrials del 
grup, Pere Mañé.

Uquifa mantindrà operacions 
a Sant Celoni, Mèxic i Hongria
J.C.A.

El grup Uquifa ha remarcat que, un cop formalitzada la ven·
da de la planta de Lliçà de Vall, continuarà atenent els seus 
clients a tot el món des dels centres de producció que té a 
Sant Celoni i també a Mèxic i Hongria. “Confiem que les 
nostres operacions espanyoles s’embarcaran en un nou cicle 
de creixement”, apunta la firma en un comunicat. “L’equip 
d’Uquifa es congratula que el centre de producció de Lliçà 
de Vall passi a mans d’un propietari compromès i amb capa·
citat per desenvolupar tot el seu potencial”, ha manifestat 
el director general d’Uquifa Sciences, Saurabh Gurnukar.

Uquifa pertany al grup indi Vivimed des de 2011, quan va 
adquirir la companyia a la britànica Yule Catto. Sant Celoni 
és una de les principals seus de desenvolupament de pro·
ductes de la multinacional.
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Un grup compra l’espai del Bora 
Bora per fer-hi un centre logístic
Scannell, dels EUA, aterrarà els edificis per construir-ne un de 13.500 metres quadrats
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Els terrenys i les instal·lacions de la zona d’oci, que seran enderrocades, sobre els quals s’edificarà el complex logístic

Montornès del Vallès

EL 9 NOU

Els espais que ocupava la dis-
coteca Bora Bora i un centre 
d’oci que ha estat inactiu 
durant anys s’enderrocaran 
per convertir-se en una pla-
taforma logística. És el pro-
jecte del grup immobiliari 
Scannell Properties, d’origen 
nord-americà, que ha adqui-
rit els 22.500 quadrats de ter-
reny, en terme de Montornès 
i a tocar de Granollers. 
L’empresa preveu enderro-
car els edificis per construir 

un centre logístic de 13.500 
metres quadrats, segons 
un comunicat de l’empresa 
recollit per diversos mitjans 
especialitzats.

La companyia promotora 
preveu que el projecte esta-
rà acabat durant el primer 
trimestre de l’any vinent i 
es desenvolupa a risc, és a 
dir, encara sense un ocupant 
acordat. En el comunicat, 
Scannell apunta que serà 
un centre logístic d’última 
milla i, per tant, molt foca-
litzat en els lliuraments 
vinculats al comerç electrò-

nic. Es construirà sota els 
criteris de construcció més 
exigents, i s’hi introduiran 
elements d’estalvi energètic, 
com panells fotovoltaics, 
il·luminació LED i entre tres 
i cinc punts de recàrrega 
elèctrica per a vehicles.

L’empresa promotora del 
nou equipament logístic 
destaca la situació estratè-
gica de les instal·lacions, 
properes a Barcelona, a la 
zona industrial del Vallès i 
amb un accés directe a l’au-
topista AP-7, la principal via 
de comunicació amb França 

i també nus de comunica-
cions amb altres àrees de 
Catalunya i de l’Estat.

Amb el tancament de l’oci 
nocturn, l’activitat de la 
discoteca, sovint marcada 
per conflictes a l’interior i 
els voltants, havia quedat 
aturada i la continuïtat en 
entredit. Durant algunes 
setmanes, s’apuntava l’opció 
que un operador logístic amb 
activitat propera a la disco-
teca, l’empresa de transports 
Carrión, adquiriria els ter-
renys. En contacte amb EL 9 
NOU, l’empresa va informar 
fa uns mesos que hi havia 
hagut negociacions, però no 
es van arribar a concretar.

Per a la companyia pro-
motora que ha adquirit els 
terrenys, aquesta serà la 
segona gran operació que 
afronta des que va obrir-se al 
mercat de l’Estat espanyol. 
La primera va ser l’adquisició 
d’uns terrenys a Santa Perpè-
tua de Mogoda, on promourà 
un punt de distribució de 
21.000 metres quadrats. 
L’empresa destaca que hi ha 
una demanda “sense prece-
dents” en el sector logístic 
a Catalunya i, per tant, la 
reforma d’actius en zones 
abandonades és un exemple 
de com alliberar espai amb 
una estratègia “sostenible”. 
Part del material provinent 
de l’enderroc, per exemple, 
es reutilitzarà en la construc-
ció del nou edifici.

Les Franqueses 
s’incorpora al 
sistema de Finestreta 
Única Empresarial

Les Franqueses del Vallès

Les Franqueses és un dels 
11 municipis catalans que 
estan en curs de formar part 
del sistema de Finestreta 
Única Empresarial, segons 
ha informat el Departament 
d’Empresa i Treball. El siste-
ma s’ha ampliat aquesta set-
mana, amb un conveni entre 
la Generalitat, l’Ajuntament 
de Barcelona, les diputaci-
ons catalanes, les entitats 
municipalistes i el Consorci 
d’Administració Oberta de 
Catalunya. Segons va apun-
tar el conseller Roger Tor-
rent a la presentació d’aquest 
conveni, el sistema és “un 
estalvi en temps i burocrà-
cia”. El sistema comporta 
estalvis de fins a 38 milions 
d’euros per a empreses i 
autònoms. La Finestreta Úni-
ca s’ampliarà ara en aquests 
11 municipis.

Vallès Clima estén 
els seus serveis 
d’aerotèrmia  
a la comarca
Granollers

L’empresa especialitzada en 
climatització i instal·lació 
d’aires condicionats Vallès 
Clima estendrà el seu servei 
al Vallès Oriental. Amb seu 
a Sabadell, l’empresa s’estén 
ara a la comarca veïna per 
oferir solucions en clima-
tització, especialment en 
sistemes d’aerotèrmia. La 
firma té més de 20 anys de 
trajectòria en el sector, en els 
quals ha pogut servir més de 
5.000 clients. 

La presència d’espais comercials millora l’atracció de treballadors

El pacte metropolità reflexiona sobre 
la relació del comerç amb els polígons

Mollet del Vallès

EL 9 NOU

Els polígons amb més serveis 
comercials són més atractius 
per als treballadors i això 
facilita que les empreses cap-
tin el talent que necessiten. 
Aquesta és una de les con-
clusions de la jornada que el 
Pacte Industrial de la Regió 
Metropolitana i l’Associació 
Àmbit B30 van organitzar 
aquest dimarts a Mollet 
sobre “L’entorn comercial 
dels polígons industrials: un 
factor de competitivitat”.

Un dels focus de la jor-
nada, que té com a objectiu 
localitzar oportunitats de 
millora dels polígons d’acti-
vitat econòmica a la Regió 
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Els participants a la jornada que es va fer aquest dimarts a Mollet

havia remarcat anteriorment 
la necessitat de millorar la 
interrelació entre indústria i 
comerç.

En la jornada hi van par-
ticipar l’alcalde de Mollet i 
president d’Àmbit B30, Josep 
Monràs; la diputada de Des-
envolupament Econòmic de 
la Diputació de Barcelona 
i alcaldessa de Badia, Eva 
Menor; l’alcaldessa de Rubí, 
Ana María Martínez; la 
directora de la Unió de Polí-
gons Industrials, Sílvia Sola-
nellas; l’investigador d’Esade 
Carlos Carrasco; el president 
de la Comissió d’Activitat 
Econòmica del Pacte Indus-
trial, Salvador Clarós, i el 
coordinador gerent del Pacte 
Industrial, Carles Rivera.

A més de remarcar la 
importància de la relació 
entre indústria i comerç als 
polígons i de l’accessibili-
tat en transport públic, els 
informes presentats durant 
la jornada també assenyalen 
la necessitat de col·laboració 
entre municipis.

Metropolitana de Barcelona, 
també feien referència a 
la necessitat de millorar 

l’accessibilitat a les àrees 
industrials en transport 
públic. El Pacte Industrial ja 

Decoexsa certifica  
la qualitat ambiental 
de l’activitat  
a Montornès
Montornès del Vallès

L’empresa de dipòsits de 
productes per a exportació 
Decoexsa ha certificat la 
seva delegació de Barcelona, 
situada a Montornès, amb 
la norma ISO 14001, de 
sistemes de gestió ambi-
ental. Aquesta acreditació 
destaca la implantació de 
mesures com un ús efici-
ent de l’energia, solucions 
d’estalvi d’aigua i millores 
en la gestió de residus que 
s’han implantat a la seu 
de Montornès. També s’ha 
portat a terme un pla de 
sensibilització i formació en 
qüestions mediambientals a 
la plantilla de Barcelona. La 
companyia, d’origen basc, té 
a Montornès un magatzem 
de 4.400 metres quadrats des 
dels quals ofereix serveis de 
logística i transport.
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Noè i els colors del blauet
Lliçà d’Amunt Explica una llegenda que 
mentre queia el diluvi universal, a l’ar-
ca de Noè hi havia un parell de blauets 
(Alcedo atthis), que llavors eren grisos. 
Va semblar que la tempesta començava 
a escampar i Noè va demanar-li a un 
dels blauets que sortís volant per provar 
que realment estava parant de ploure. 
L’ocell va volar ben alt i ben feliç i ho va 
fer tant que el cel va tenyir-li de blau les 
plomes del cap i de les ales i el sol que 
començava a picar fort va acolorir-li de 
taronja les plomes de la panxa. El blauet 

va badar massa, fins al punt que es va 
oblidar de l’encàrrec que li havia fet Noè. 
Quan l’ocell va tornar finalment a l’arca, 
Noè, ben empipat, el va condemnar a 
guanyar-se el menjar capbussant-se sota 
l’aigua... La imatge d’aquest blauet valle-
sà és obra de JOSÉ LUIS SANTAMARÍA 
SANCHO i el va capturar a la riera del 
Tenes. Santamaría, de Mollet del Vallès, 
és un aficionat a la fotografia de natura 
que penja les seves imatges d’orquídies, 
aus, invertebrats i viatges al web <www.
joseluissantamaria.com>.
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El Consell 
Comarcal ofereix 
formació a persones 
que busquen feina

Granollers

El Consell Comarcal ha 
programat noves càpsules 
formatives per al 2022 dirigi-
des sobretot a persones que 
estan en procés de recerca 
de feina. El programa forma 
part del Pla de Reactivació 
Econòmica i Social i hi parti-
cipen diferents serveis locals 
d’ocupació de la comarca i de 
la Diputació de Barcelona. 
S’oferiran set càpsules sobre 
passos de recerca de feina.

Mollet activa 
un programa 
de cursos per 
a emprenedors
Mollet del Vallès

El centre Mollet Hub acolli-
rà un programa de cursos, 
presencials i telemàtics, 
dirigits particularment a 
emprenedors, que inclouran 
sessions d’innovació i noves 
tecnologies. Són activitats 
cofinançades pel Fons Social 
Europeu. L’Ajuntament espe-
ra que aquests cursos contri-
bueixin a reforçar el Mollet 
Hub com a centre de referèn-
cia d’innovació i emprenedo-
ria al Baix Vallès.

Els plans d’ocupació 
propicien quatre 
contractacions  
a Caldes
Caldes de Montbui

Quatre persones en situació 
d’atur treballen per a l’Ajun-
tament de Caldes a través 
dels Plans d’Ocupació –els 
programes Treball als Barris 
i Treball i Formació–. Són 
persones que estaven en 
risc d’exclusió del mercat de 
treball, que ara disposaran 
de contractes d’entre 9 i 12 
mesos. Els plans tenen una 
dotació de 122.000 euros, 
39.000 dels quals aportats 
per l’Ajuntament.

L’atur baixa al gener i se 
situa en xifres de fa 14 anys
La comarca té millors registres que Catalunya, on la desocupació va créixer

Granollers

J.C.A.

El Vallès Oriental tenia, al 
tancament del mes de gener, 
196 aturats menys que a final 
de desembre i 6.646 menys 
que fa un any. Ha estat un 
gener favorable, sobretot si 
es compara amb l’evolució 
de Catalunya, amb un crei-
xement de la desocupació 
l’últim mes (creixement de 
2.664 persones, el 0,7% més). 
Aquest gener, a més, trenca 
amb la tendència habitual 
d’un primer mes de l’any, 
en el qual la fi de moltes 
contractacions vinculades 
amb la campanya nadalenca 

acostuma a comportar incre-
ments en el nombre de des-
ocupats. En els últims anys, 
el gener sempre havia tancat 
amb creixements de l’atur, 
tret de 2017.

En el còmput interanual, 
l’evolució que ha marcat 
el gener intensifica la línia 
descendent que havia quedat 
matisada amb la modesta 
reducció del mes de desem-
bre (només 10 aturats menys 
respecte al novembre) i se 
situa en 6.646 aturats menys. 
És un descens del 24%, una 
xifra lleugerament inferior a 
la mitjana catalana, del 26%. 
Sigui com sigui es manté 
una tendència descendent 

que fa 11 mesos que dura 
(l’últim increment es va 
produir al febrer de l’any 
passat, en restriccions per 
una de les onades de covid). 
És un descens més notable 
que el creixement que s’ha-
via produït en el període de 
pandèmia i, de fet, el global 
d’aturats inscrits queda en 
línia amb les xifres de l’eta-
pa de la crisi financera. Les 
xifres són equiparables a les 
que hi havia fa 14 anys, quan 
va començar una línia ascen-
dent de l’atur a causa de la 
crisi financera que no s’havia 
arribat a corregir ni amb la 
recuperació que va començar 
el 2014.

El sindicat UGT es mostra 
satisfet per la millora en les 
xifres d’atur que reflectei-
xen les dades de gener, que 
venen acompanyades també 
de registres més favorables 
en contractació –amb un 
descens de la temporalitat– i 
l’afiliació a la Seguretat Soci-
al. El sindicat demana que 
aquestes dades es consolidin.

Per municipis, Granollers 
lidera el descens de la deso-
cupació, tot i que el descens 
és força generalitzat. Amb 
registres molt moderats, es 
produeixen increments en 
poblacions com Llinars, Sant 
Celoni o Sant Feliu de Codi-
nes.

La plantilla de Coveright convoca 
vaga contra una retallada salarial
Martorelles

EL 9 NOU

La plantilla de Coveright 
Surfaces Spain, que pertany 
al grup inversor Sherpa Capi-
tal, ha convocat una vaga 
indefinida en protesta per la 
retallada salarial que pretén 
aplicar la direcció. La vaga 
començarà el dia 7 i la fede-
ració industrial de Comis-
sions Obreres (CCOO) ha 
manifestat el suport a l’acció, 
que té com a objectiu que la 
direcció retiri l’aplicació de 
l’article 41 de l’Estatut dels 
Treballadors –modificació 
substancial de les condicions 
de treball.

El conflicte s’allarga des 
de fa uns mesos. Segons ha 
informat el sindicat CCOO, 
l’empresa va reduir el 16,5% 
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Instal·lacions de Coveright a Martorelles

el salari de la plantilla l’any 
2020. Llavors ja va aplicar 
l’article 41 en una mesura 

que la plantilla va denunciar 
judicialment. El Tribunal 
Superior de Justícia de 

Catalunya va declarar nul·la 
l’aplicació d’aquest article en 
una sentència d’aquest mes 
de gener. 

L’endemà que es va saber la 
resolució judicial, l’empresa 
–que es dedica a la fabrica-
ció de làmines de paper per 
al sector del mobiliari– va 
comunicar l’aplicació de nou 
de l’article 41 per fer una 
reducció salarial del 20%. 
A més planteja la supressió 
de mesures acordades prè-
viament sobre antiguitat, 
baixes laborals i altres com-
plements.

Les negociacions per tro-
bar una sortida al conflicte 
han acabat sense acord i, ara, 
CCOO exigeix que la direcció 
torni a seure a negociar amb 
voluntat d’arribar a un acord 
per garantir les condicions 
salarials i laborals i que com-
pleixi la sentència judicial.

Coveright té una trajec-
tòria dilatada a Martorelles 
(des de 1974), i pertany al 
grup Sherpa Capital, que el 
va adquirir l’any 2011.

Llotja de Bellpuig (31-1-22)

CONILL: 2,02 (+0,07)
POLLASTRE VIU: 1,07 (–0,06) – 1,27 (=)
POLLASTRE SACRIFICAT: 1,80 (–0,09) – 2,03 (=) 
OUS: xl: 1,41 - l: 0,97 - m: 0,92 - s: 0,70 (=) 
GALLINA LLEUGERA: 0,06-0,08 (=) 
GALLINA SEMIPESADA: 0,30 / 0,31 / 0,32 (=)
GALLINA PESADA: 0,42 (–0,05)
GALL VIU: 0,03 (=)
ESTRUÇ: s.c.

Llotja de Vic (28-1-22) 

PORC: 1,380 / 1,392 (+0,017)
GARRINS RAÇA: recollida: 19 / 21 (=)
PARTIDA GRAN: 49 / 50,50 (+0,50)
ANOLLS (des de 351 kg): 4,68/4,52/4,30/4,01 (+0,03)
VEDELLS (fins a 350 kg): 4,73 /4,53/4,35 /4,13 (+0,03)
FRISONS (+ de 211 kg): 4,31/ 4,23/ 2,97 (+0,03)

FRISONS (fins a 210 kg): 4,11 / 4,01/ 2,51 (=)
VEDELLA (261/300 kg): 4,58/4,44/4,29/3,92/3,26 (=)
VEDELLA (221/260 kg): 4,64/4,48/ 4,33/ 4,01/ 3,25 (=)
VEDELLA (180/220 kg): 4,69/4,49/4,34/4,04/3,27 (=)
VACA: 3,45 / 3,25 / 3,05 / 2,50 / 1,95 / 1,75 (=)
FRISÓ: 40 / 90 (=) 
ENCREUAT: 100 / 215 (=)
TÒFONA NEGRA (€/quilo): 80 / 300 (=)

Mercolleida (27-1-22)

PORC VIU selecte: 1,047 (+0,013) 
LLETÓ 20 kg: 30 (+0,50)   
XAI (23 a 25 kg): 3,40 (-0,05)  
XAI (25 a 28 kg): 3,10 (-0,05)  
OVELLA DE VIDA: 75/u (=)  
BLAT PINSO: 300 (=)
BLAT PA: 310 (+2) 
MORESC: 278 (+2)

ORDI LLEIDA: 287 (+3)   
COLZA: 650 (+20)

Llotja de Barcelona (1-2-22)

GARROFA: 190/t (=)
GARROFA FARINA: 180/t (=)
SOJA PAÍS: 505/t (+42)
MORESC UE: 286/t (+3)
BLAT: 301/t (–4)
ORDI PAÍS: 293/t (+1) 
FARINA DE PEIX: 1.220/t (=)
GIRA-SOL: 280 (=)
MILL: 470/t (=)
COLZA: 392/t (+10)
SORGO: s.c.

Grans del Lluçanès (31-1-22)

GRA DE COLZA EURONEXT: 608/t (+2,75)
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El director general de l’assessoria de Granollers JDA, Joan Díaz
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JDA creix amb tres nous 
despatxos a Barcelona i Madrid
La firma d’assessors i advocats preveu facturar vuit milions d’euros aquest any

obrir un despatx a Barcelona 
i va adquirir dues firmes a la 
ciutat per consolidar la pre-
sència a la capital catalana. El 
despatx havia crescut anteri-

orment amb la integració del 
bufet Vallbona de Granollers 
i també va adquirir el 2018 
un despatx de la ciutat espe-
cialitzat en serveis d’R+D+I.

El creixement havia 
començat encara uns anys 
abans, amb l’obertura d’una 
oficina a Sabadell, que ara 
ha traslladat per millorar els 

serveis que hi ofereix. Les 
incorporacions recents dels 
dos despatxos de Barcelona i 
el de Madrid representen un 
creixement de la marca JDA 
al mercat, però a més també 
suposen la incorporació de 
més talent i coneixement en 
la gestió de serveis especia-
litzats per a empreses.

“Créixer en serveis i 
talent professional és una 
de les nostres línies d’ac-
ció estratègica, la qual ens 
permet oferir un servei 
diferencial i d’alt valor als 
nostres clients en particular 
i al mercat en general”, asse-
nyala el director general 
de JDA, Joan Díaz. “Incre-
mentar el nostre negoci, la 
nostra representativitat, i 
alhora créixer en coneixe-
ment i capacitats és un dels 
pilars dels nostres objectius 
de creixement i expansió”, 
afegeix.

JDA es consolida entre els 
10 primers despatxos profes-
sionals amb seu a Catalunya, 
per volum de facturació, amb 
una estimació de vuit mili-
ons d’euros per a aquest any, 
i nombre de professionals, 
amb més de 120 persones.

El despatx està atent als 
avenços tecnològics i ofereix 
als clients una aplicació, 
BoxOffice, que els permet 
disposar d’indicadors de l’es-
tat del negoci, a través d’una 
web o des del mòbil.

Granollers

EL 9 NOU

La firma d’assessors i advo-
cats JDA fa un nou pas per 
al seu creixement amb la 
integració de tres nous des-
patxos (dos a Barcelona i un 
a Madrid). A més, ha traslla-
dat l’oficina de Sabadell. Són 
accions de la firma que diri-
geix Joan Díaz en la línia de 
l’expansió de l’activitat.

El grup ha integrat el des-
patx Planartús, assessors 
d’empresa de Barcelona, un 
bufet especialitzat en asses-
sorament tributari i també 
Eival Asesore, especialitzat 
en les àrees de fiscalitat i 
laboral. També ha sumat a 
l’oficina de Madrid la firma 
ByB Gestión, assessors fis-
cals, comptables i laborals.

JDA ja havia triat les capi-
tals catalana i espanyola en 
l’estratègia d’expansió en 
anys anteriors. El 2019 va 
adquirir el despatx Kronos 
Asesores a Madrid. Anteri-
orment, entre 2016 i 2017 va 

Montornès del Vallès

S’ha constituït la societat 
Restauracions Barna SH, 
SL, dedicada a la construc-
ció  d’edificis residencials; 
fontaneria, instal·lacions de 
sistemes de calefacció i aire 
condicionat; instal·lacions 
elèctriques. Capital: 6.000 
euros. Administradors: Sou-
fiane Tabib; Hamza Jabbari. 
Adreça: Llibertat, 5.

L’Ametlla del Vallès

S’ha constituït la societat 
Babel Enterprise, SL, dedica-
da a l’arrendament de béns 
immobles. Capital: 701.000 
euros. Administrador: Mateo 
Verd Rodríguez.

La Garriga

La societat Iris la Garriga, 
SA, dedicada a l’adquisició o 
promoció de finques urbanes 
per l’explotació en règim 
d’arrendament, ha fet ampli-
acions de capital per valor de 
2.399.973,20 i 4.449.987,59 
euros, respectivament. El 
capital resultant, subscrit i 
desemborsat, queda fixat en 
27.341.172 euros.

L’Ametlla del Vallès

S’ha constituït la societat 
Bitacora Partners, SL, dedi-
cada a la compra i venda de 
societats mercantils o empre-
ses individuals, així com dels 

seus béns immobles i semo-
vents, la mediació en qual-
sevol tipus en les operacions 
esmentades, etc. Capital: 
3.000 euros. Administrador: 
Arnau Anglerill Díaz. Adre-
ça: Can Arenys, 18.

Granollers

S’ha constituït la societat 
Futurbikes, SL, dedicada a 
la compravenda i distribució 
de motocicletes, així com els 
seus recanvis i accessoris; 
contractació, acceptació i 
ostentació de marques de 
motocicletes, subministra-
ment de lubricants, olis, etc. 
Capital: 50.000 euros, Admi-
nistradors: Enrique Llavadot 
Porta, Laureano Pujadas 
Azara. Adreça: Pallars, 2-4.

Montornès del Vallès

La societat Bixoto Iberia, SL, 
dedicada al comerç i la dis-
tribució de productes diver-
sos per internet, ha fet una 
ampliació de capital per valor 
de 50.000 euros. El capital 
resultant subscrit queda ara 
fixat en 70.000 euros.

Mollet del Vallès

S’ha constituït la societat 
ABM Global Services, SL, 
dedicada a la compravenda, 
intermediació, arrendament 
(no financer), administració 
i explotació en qualsevol 

forma de finques rústiques 
i urbanes i la realització de 
tota classe d’obres i cons-
truccions, etc. Capital: 3.655 
euros. Administrador: Aleix 
Bozal Martín. Adreça: av. Lli-
bertat, 61.

Caldes de Montbui

S’ha constituït la societat 
Nur Overseas Trading, SL, 
dedicada a la compravenda 
de rellotges usats per inter-
net; compravenda al detall 
d’articles de joiera, plateria 
i bijuteria. Capital: 3.9000 
euros. Administrador: Jam-
mal Eddine Chaatouf Zouity. 
Adreça: av. Pi i Margall, 114.

Montornès del Vallès

S’ha constituït la societat 
Seyer Indutec, SL, dedicada 
a la compra, venda, reparació 
i fabricació de maquinària 
industrial: compra, venda de 
tot tipus de producte relaci-
onat amb la indústria pape-
rera i plàstics, així com la 
intermediació en el comerç 
de productes diversos, etc. 
Capital: 3.000 euros. Admi-
nistrador: Miguel Ángel 
Reyes Cabrera. Adreça: Can 
Boscarons, 11-13, Nau 5.

Parets del Vallès 

La societat Mat Investment 
Holding, SL, dedicada als 
serveis d’assessoria econò-

mica, financera, adminis-
trativa i de gestió d’empre-
ses, ha fet ampliacions de 
capital per valor de 424.848 
i 1.916.381 euros, respecti-
vament, El capital resultant 
subscrit queda ara fixat en 
43.731.121 euros.

Sant Fost de Campsentelles 

S’ha constituït la societat 
Search in The Box, SL, dedi-
cada a la realització d’opera-
cions industrials i comercials 
relacionades amb la produc-
ció, compra, venda, lloguer, 
importació, exportació, exhi-
bició i distribució de contin-
guts editorials, etc. Capital: 
3.000 euros. Administrador 
Mario Cavallero Casaus. 
Adreça: Vall de Boí, 60-A.

Aiguafreda

S’ha constituït la societat 
Construccions Rossend 
Matas, SL, dedicada a la 
construcció, reparació i 
conservació de tota classe 
d’edificis, habitatges públi-
ques i privades, arrenda-
ment no financer de tota 
classe de béns immobles i 
drets d’aquests, etc. Capital: 
25.000 euros. Administrador: 
Rossend Matas Farrerons. 
Adreça: Joan Maragall, 14.

Granollers

S’ha constituït la societat 

Velilla Guillén Investments, 
SL, dedicada a la realitza-
ció de tot tipus d’activitats 
de caràcter immobiliari, 
en especial les relatives a 
adquisició, tinença, arren-
dament, alienació promoció, 
rehabilitació i explotació 
per qualsevol títol de tota 
classe, etc. Capital: 3.000 
euros. Administrador: Àngel 
Velilla Garcia. Adreça: Sant 
Jaume, 79.

Sant Feliu de Codines

S’ha constituït la societat 
BSL Iberia Safety, SL, dedi-
cada a la comercialització 
de dispositius de protecció 
individual, en especial pro-
ductes per a la protecció de 
les vies respiratòries, etc. 
Capital: 10.000 euros. Admi-
nistradors: Pier Paolo Zani, 
Marco Giacomelli. Adreça: 
Pau Casals, 8.

Mollet del Vallès

S’ha constituït la societat 
Victoria ISP & Serv Gene-
rales, SL, dedicada a altres 
activitats de telecomunica-
cions; transport de merca-
deries per carretera; neteja 
general d’edificis; altres acti-
vitats de suport a les empre-
ses. Capital: 3.000 euros. 
Administrador: Donald 
Miguel Matos Pérez. Adreça: 
Ferrocarril 46-50.

ACTUALITAT EMPRESARIAL



CULTURANOU9EL Divendres, 4 de febrer de 202232

2G
R

IS
EL

D
A

 E
SC

R
IG

A
S

La dramaturga i directora d’escena Queralt Riera i l’alcalde, Francesc Juzgado, en la presentació del projecte, dimarts al matí al Teatre Can Rajoler

Parets del Vallès

Teresa Terradas

Parets fa un pas més en 
la projecció cultural del 
municipi amb l’impuls d’un 
nou projecte teatral, Veus, 
encapçalat per la dramatur-
ga, directora d’escena i pro-
ductora local Queralt Riera, i 
amb la implicació dels veïns. 
“És un projecte molt inno-
vador, pioner i interessant 
sorgit d’una proposta feta 
per la Queralt”, va comentar 
l’alcalde, Francesc Juzgado, 
en la presentació que es va 
fer dimarts al matí al Teatre 
Can Rajoler, que precisament 
acaba de complir 25 anys. 
“És especialment un projecte 
de poble que ens engrescarà 
tots els paretans”, va afegir.

Veus és un projecte de tea-
tre documental, consistent en 
un taller amb la participació 
de veïns del poble, i amb l’ob-
jectiu de desembocar en una 
obra de teatre que s’estrenarà 
per la festa major d’estiu. “És 
un projecte que feia temps 
que volia tirar endavant, però 
la quantitat de feina que 
tenia m’ho feia impossible, 
fins que la situació de pandè-
mia ho ha facilitat”, va expli-
car Queralt Riera.

El projecte gira al voltant 
del teatre documental, fet a 
partir d’històries de la gent 
del poble. “Serà una obra 
de teatre feta a partir de les 
inquietuds i les històries dels 
veïns”, va comentar Riera, 
que feia temps que tenia 

Parets dona veu al poble
El municipi impulsa un projecte de teatre documental amb la implicació dels veïns 
encapçalat per la directora d’escena i dramaturga local Queralt Riera

La música clàssica 
torna a Santa 
Eulàlia amb 
el cicle Eulaliana

Santa Eulàlia de Ronçana

El Cicle de Concerts de Músi-
ca Clàssica Eulaliana de San-
ta Eulàlia arriba a l’11a edi-
ció, amb la col·laboració de 
l’Escola de Música de la Vall 
del Tenes i Da Capo Educació 
Musical. Tots els concerts es 
faran a la Biblioteca Casa de 
Cultura Joan Ruiz i Calonja. 
El primer concert serà aquest 
divendres, Actea canta òpera, 
amb l’Actea Cor Femení, i 
amb l’acompanyament de 
Laura Muñoz, al piano, i 
Carles Josep Comalada, a la 
direcció musical. Actea és 
un cor femení format per 16 
cantants, que ha actuat a fes-
tivals d’arreu de Catalunya. 
També ha fet concerts en 
altres països com Alemanya, 
Itàlia i França. En aquest con-
cert canten peces de Puccini, 
Rossini, Bizet o Verdi, entre 
d’altres. A més, en aquesta 
edició Eulaliana tindrà dos 
concerts infantils, el 19 de 
febrer a les 12 del migdia a 
la Biblioteca, i el 20 de març 
a les 6 de la tarda al Centre 
Cívic i Cultural La Fàbrica.

Cinema infantil  
en català a l’Ocine 
de Granollers  
i Sant Celoni
Granollers

Els Ocine de Granollers i 
Sant Celoni presenten una 
nova edició del cicle Cinema 
Infantil en Català (CINC), 
del Departament de Cultura 
de la Generalitat. La primera 
pel·lícula que es projectarà, 
aquest dissabte, és Space 
Jam: Noves llegendes. La pro-
gramació continuarà el 12 de 
febrer amb Upsss 2: I ara on 
és Noè? L’aventura continua; 
el 19 de febrer amb El nadó 
en cap: Negocis de família; el 
26 de febrer amb Ron dona 
error, i el 5 de març amb 
Canta 2! Totes les sessions 
començaran a les 4 de la tar-
da, i el preu de l’entrada per 
a tothom és de 4,50 euros.

Xerrada sobre 
Montserrat Roig 
a la llibreria Strogoff 
de la Garriga
La Garriga

La llibreria Strogoff de la 
Garriga serà l’escenari aquest 
dissabte a les 5 de la tarda de 
la xerrada “Montserrat Roig: 
la lluita contra l’oblit”. La 
poeta i escriptora Aina Tor-
res presentarà una biografia 
sobre Montserrat Roig, auto-
ra, entre altres llibres, d’Els 
catalans als camps nazis, i 
que va combatre en el front 
de la literatura, el periodis-
me i el feminisme. 

ganes d’experimentar amb 
aquest tipus de teatre, molt 
habitual a Europa. “Va sorgir 
després de la Guerra Mundial 
partint d’un fet tan tràgic com 
l’Holocaust. Ara agafarem 
testimonis reals per explicar 
històries en primera persona, 
per generar una catarsi, una 
cosa que s’ha perdut en una 
funció de teatre.” Aquesta és 
la primera experiència de Rie-
ra en teatre documental, tot i 
que reconeix que ha fet obres 
on s’ha documentat molt.

“Per a mi és molt interes-
sant aquest projecte perquè 
crec que és fonamental quin 
llegat cultural deixem a les 
generacions posteriors, per-

què si no s’inverteix en cul-
tura no s’inverteix en auto-
estima”, va comentar Riera. 
“És molt important produir 
patrimoni cultural generat 
per la mateixa gent del poble, 
tal com passarà en aquest 
projecte”, va afegir.

DOS TORNS DE TALLER

El taller o sessions de creació 
es faran els dijous en dos 
torns. El primer serà de les 
5 a 2/4 de 7 de la tarda i ani-
rà adreçat als joves d’entre 
12 i 18 anys, mentre que el 
segon serà de 2/4 de 7 de la 
tarda a les 8 del vespre, i hi 
participaran els més grans 

de 18 anys. Les persones que 
s’hi vulguin implicar no cal 
que tinguin cap experiència 
teatral, i es poden inscriure 
a Can Rajoler fins al 23 de 
febrer, amb l’objectiu d’en-
gegar el projecte el dia 1 de 
març. El mínim de persones 
que es demana per participar 
en el projecte és de 6, i el 
màxim, de 12 o 14.  “Només 
cal que els participants tin-
guin ganes de participar en 
un procés creatiu i acabar 
fent una obra de teatre, i a 
més d’interpretar, també 
escriuran.”

A Queralt Riera, acostuma-
da a treballar amb professi-
onals i que també ha fet de 
mestra d’actors, li fa especial 
il·lusió treballar amb gent no 
professional. “Està sempre 
molt disposada a fer-ho tot, 
en canvi els professionals 
són mes pesats.”

El regidor de Cultura, 
Francesc de la Torres, va 
insistir que una de les seves 
apostes era la de fomentar 
la cultura local. “Sempre 
hem dit que Parets té gent 
impressionant. Quan vam 
escoltar aquesta proposta 
vam fet tot el que estava a les 
nostres mans perquè fos pos-
sible”, va dir el regidor, que 
anima la gent a participar-hi.  

L’obra de teatre es crearà 
entre el 3 de març i el 21 de 
juliol, amb tallers gratuïts 
que es faran a la Sala d’Ex-
posicions de Can Rajoler. 
L’estrena serà al teatre del 
mateix equipament.

Parets, Barcelona i Madrid
Parets del Vallès

EL 9 NOU

Queralt Riera té una llarga 
trajectòria com a directora 
escènica, dramaturga, mes-
tra d’actors i productora. La 
seva obra ha estat recone-
guda amb guardons com el 
Premi Adrià Gual, el Premi 
de Teatre Ciutat de Valèn-
cia, el Premi Born de Tea-
tre o el Premi Octubre de 
Teatre. Va guanyar la Beca 
Odisseu per a Creadors 
Emergents el 2018, i l’SGAE 
va seleccionar la seva obra 
Aquí com a “Autor Express 
2018”. Va dirigir Art Actors, 

la seva pròpia escola d’ac-
tors per a cinema i teatre a 
Barcelona, fins al 2013.

Com a autora i directora, 
a Madrid ha estrenat No 
Love No Sex, Todos i Aquí. A 
Barcelona ha estrenat Aquí, 
L’Amor (no és per a mi, va 
dir Medea, Amor mor, De 
Dol i Pruna. També és auto-
ra de diversos llibres.

Ara combinarà aquest 
projecte a Parets amb altres 
treballs a les cartelleres 
barcelonina i madrilenya. 
El juny reestrenarà obra a 
Barcelona, i la temporada 
que ve té previstes dues 
obres més.
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Dimecres es va fer una visita a les restes del poblat neolític, que des del 2017 es conservaven cobertes amb geotèxtil i sauló al soterrani de l’escola Els Quatre Vents
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La recreació de la cabana que està instal·lada al vestíbul de l’escola

Canovelles

Teresa Terradas

Canovelles fa un nou pas en 
la conservació i la difusió  
del seu patrimoni. Aquesta 
setmana, l’Ajuntament ha 
posat en marxa els treballs 
de museïtzació de les restes 
neolítiques de Ca l’Estrada 2, 
que des del 2017 es conser-
vaven tapades al soterrani 
de l’escola Els Quatre Vents. 
L’objectiu del consisto-
ri, amb la complicitat del 
Departament de Cultura de 
la Generalitat i dels serveis 
territorial d’Educació, és fer 
la intervenció arqueològica 
al llarg d’aquests dies, per 
poder obrir en condicions tot 
l’espai ja museïtzat al públic 
a la tardor d’aquest any. 
Dimecres al migdia, repre-
sentants de les diferents ins-
titucions i de l’escola van fer 
una visita a les restes i al ves-
tíbul del centre, on ja es pot 
veure la recreació d’una de 
les dues cabanes localitzades 
durant l’excavació del 2016.

El projecte museogràfic 
preveu recuperar i consoli-
dar les restes de Ca l’Estrada 
2, que destaquen pel bon 
estat de conservació. El pri-
mer pas, segons ha explicat 
el cap de l’excavació, Jordi 
Roig, ha estat destapar les 
restes, que es van cobrir el 
2017 amb geotèxtil i sauló 
per dur a terme el projecte 
constructiu de l’escola i 
preservar les restes. “Ara ho 

estem netejant i posant en 
condicions”, comenta Roig. 
La zona museïtzada és la 
de l’espai hàbitat, on desta-
quen les dues cabanes amb 
solera de pedra. “Són dos 
exemples únics i singulars 
a Catalunya. És un tipus de 
construcció que ara per ara 
desconeixíem totalment 
que es fes, i que consistia a 
preparar les bases amb uns 
còdols disposats plans, amb 
capes de preparació inferi-
ors, i amb un anell de pedres 
perimetral més gros, fent el 
cercle, i que és on es falcaria 
l’estructura aèria de la caba-
na”, va explicar l’arqueòleg. 
Al seu voltant destaquen un 
conjunt de forns adjacents i 

de fogars, que és  on es feia 
la vida a l’assentament. “De 
fet, podem dir que estem en 
l’espai de vida i d’hàbitat del 
jaciment neolític”, va afegir.

 El bon estat de conservació 
d’aquestes restes s’explica per 
les rierades de terres, “que 
van segellar el jaciment, que 
estava cobert per un mentre 
i mig de terra estèril, i per 
un altre metre superior de 
nivells històrics romans i 
medievals, que ho deixaven 
totalment tapat. Aquestes 
restes no es van tocar des del 
4.800 abans de Crist, fins ara”. 

Un cop les restes ja esti-
guin condicionades, es 
col·locaran cinc plafons 
explicatius amb fotografies 

a la paret lateral de la dreta, 
pintada de color negre igual 
que el sostre i l’altra paret 
lateral. La del fons s’ha dei-
xat sense pintar perquè s’hi 
col·locarà un gran mural, de 
17,5 metres de llargada i 2 
d’alçada, que recrearà artís-
ticament la vida al poblat en 
aquell moment amb tots els 
seus elements. El mural l’ha 
fet l’il·lustrador Albert Álva-
rez, de Barcelona, especialit-
zat en recreacions d’aquest 
tipus, “fent la impressió de 
gran format del dibuix en 
una mena de tela que des-
prés es col·loca a la paret”.

El projecte museogràfic 
es completa amb altres ele-
ments. D’una banda, una 

vitrina amb el material tro-
bat a l’excavació, que “no és 
espectacular”, que inclou 
peces de ceràmica, eines d’os 
o puntes de sageta. De l’altra, 
una vitrina amb la reproduc-
ció d’un esquelet, juntament 
amb el seu aixovar i les 
restes del xai que s’hi van 
trobar. 

Tot plegat es complemen-
tarà amb una il·luminació 
especial, que incidirà en les 
diferents restes i plafons, 
i crearà així un ambient de 
foscor i cert misteri.

Canovelles avança en la 
museïtzació de Ca l’Estrada 2

Posar 
Canovelles 
en el mapa 
cultural

Canovelles

T.T.

Emilio Cordero, alcalde de 
Canovelles, creu ferma-
ment que aquest projecte 
col·lectiu és una gran 
oportunitat per al muni-
cipi, “per posar el poble 
en el mapa cultural i per 
enfortir el sentiment de 
pertinença”. Però a més de 
la voluntat de posar-ho a 
la disposició dels veïns i 
d’explicar la història dins 
del propi entorn, també 
considera que la seva 
importància i singularitat 
ha de fer que es convertei-
xi en un gran punt d’atrac-
ció per a tot el país. “La 
gent d’arreu de Catalunya 
pot arribar a conèixer la 
nostra història a partir 
d’aquest jaciment únic de 
6.000 anys d’antiguitat”, 
va apuntar l’alcalde. “El 
relat que tenim aquí el 
podem traslladar a qualse-
vol municipi de l’entorn”, 
va afegir. L’alcalde també 
va destacar la gran feina 
que fa pel regidor de Patri-
moni, José Orive, i la seva 
“persistència” perquè tot 
el projecte tiri endavant. 

Per la seva banda, Gem-
ma Hernández, arqueòlo-
ga territorial del Departa-
ment de Cultura, va tornar 
a insistir en “l’excepciona-
litat” d’aquest poblat, amb 
les seves cabanes, focs i 
llars al voltant, i on ja es 
veu una ordenació del ter-
reny amb un cert urbanis-
me, diferenciant el sector 
de la necròpolis de l’àmbit 
de l’habitatge.

Un cop acabades les actu-
acions arqueològiques i 
museístiques previstes al 
soterrani, s’adequarà l’es-
pai a la normativa vigent 
en matèria de seguretat i 
accessibilitat, que es concre-
tarà en la construcció d’una 
porta blindada i d’una nova 
escala d’accés.

Aquests dies s’han destapat les restes neolítiques, sota l’escola Els Quatre Vents



CULTURANOU9EL Divendres, 4 de febrer de 202234

La concertista de castanyoles Mar Bezana

Cardedeu

EL 9 NOU

La companyia Mar Bezana, 
immersa sempre en la recer-
ca per innovar el llenguatge 
de les castanyoles, estrena 
aquest divendres el seu 
segon espectacle, The Art Of 
Castanets, al Teatre Audi-
tori Cardedeu, on ha estat 
fent una residència aquests 
darrers dies. La internacio-
nal concertista catalana de 
castanyoles ha preparat un 
espectacle especial, experi-
mental i innovador de músi-
ca en directe amb castanyo-
les de concert i lumíniques 
que sorprenen per la seva 
virtuositat, sensibilitat i 
innovació.

  En tot moment, la forma 
i les peces clàssiques inte-
ractuen amb la innovació 
avantguardista contempo-
rània, fent destacar l’ins-
trument de la forma que 
mereix. D’aquesta manera, 
Bezana ofereix un nou con-
cepte revolucionari de les 
castanyoles en concert, que 
no deixa indiferent el públic 
per la seva vistositat i inno-
vació total.

L’espectacle, que ha tingut 
el suport de Cardedeu Cul-
tura, ofereix dues parts dife-
renciades. La primera estarà 
dedicada a les grans obres de 
música clàssica on s’aprecia 
el virtuosisme en l’art de les 
castanyoles de concert. La 
segona part serà totalment 

única, innovadora, plena de 
llum i de color, i amb una 
interpretació en directe 
molt vibrant. Estarà marca-
da per la música pop-rock en 
directe amb un joc de llums 
i color, i acompanyada de 
l’estètica gòtica marca de la 
companyia. A més, descobri-
ran les  dues excepcionals 
i úniques castanyoles amb 
llum del món, ideades per 
Mar Bezana i fabricades en 
exclusiva per a la companyia 
per Catañuelas de Sur. Seran 
les primeres castanyoles de 
llum LED del món anome-

nades Luz Marina, i les pri-
meres castanyoles del món 
d’alumini, Metallum. El més 
habitual és que les casta-
nyoles siguin fetes de fusta. 
Aquestes castanyoles fetes 
d’alumini produeixen un so 
totalment diferent.

  Mar Bezana estarà acom-
panyada en aquest espec-
tacle de Coqui Castells, a 
la bateria; Cesc Martorell, 
baix, i Xavier Vila, guitarra 
elèctrica, a més del tècnic de 
so, Pau Bosch, i del tècnic de 
llums, Adrià Gómez. 

La formació presenta ‘Cartes íntimes, cartes d’amor’ aquest diumenge

Concert romàntic amb l’Orquestra 
de Cambra de Granollers

Granollers

EL 9 NOU

L’Orquestra de Cambra de 
Granollers, una de les for-
macions residents al Teatre 
Auditori de Granollers, enge-
ga aquest diumenge a les 7 
de la tarda la segona part de 
la temporada amb el concert 
Cartes íntimes, cartes d’amor.  
El fil conductor serà la passió 
amorosa traduïda en música 
per a compositors de totes 
les èpoques. Les partitu-
res són autèntiques cartes 
d’amor musicals, tendres o 
fogoses, doloroses o apassi-
onades, que sonaran combi-
nades amb la lectura de les 
cartes d’amor literàries que 
aquests mateixos músics van 
escriure a les seves muses.

“He començat a escriure 
una cosa molt bonica, que 
contindrà la nostra vida. 
Allí hi serem tu i jo sols, i 
ningú més”, va escriure Leos 
Janacek a Kamila Stosslova, 
l’últim amor de la seva vida, 
presentant-li el seu quartet 
de corda Cartes íntimes, que 
s’interpretarà en aquest con-
cert. També hi haurà música 
de Beethoven, un home 
turmentat per amors impos-
sibles que al capvespre de la 
seva vida fa una confessió 
musical de les seves renúnci-
es en l’últim dels seus quar-
tets de corda, l’opus 135, que 
també es podrà escoltar en 
la versió per a orquestra de 
corda.

Corrado Bolsi ha adap-
tat per a corda un dels 

impromptus per a piano que 
Brahms enviava per correu a 
la seva estimada Clara Schu-
mann, l’amor platònic de la 
seva vida. També és plena 
de sentiments la Serenata 
per a cordes que va escriure 
Txaikovski el 1880. La veu 
de Carolina Alabau afegirà 
emoció i carnalitat a les can-
çons i àries d’amor de Pur-
cell i Poulenc que arrodoni-
ran el programa, i posarà el 
contrapunt de seducció amb 
un clàssic intemporal: La vie 
en rose.

El mateix diumenge a 2/4 
de 6 de la tarda hi haurà 
concert familiar Música amb 
petons, amb el divulgador 
musical David Puertas. A les 
6, Xavier Chavarria presenta-
rà el concert.

Albert Lax 
actua a la Nau B1  
de Granollers
Granollers

Albert Lax, de Granollers, 
actua aquest cap de setmana 
a casa. Dissabte oferirà un 
concert a les 10 del vespre. 
El cantant i guitarrista esta-
rà acompanyat per Ferran 
Alemany, bateria; Narr Eph, 
baix; Elle León, veus; Jaume 
Estalella i Guillem Torà, gui-
tarra. Després d’abocar el seu 
potencial amb el primer LP, 
The Deepest String (2017), 
i després amb Goldmund 
(2020), ara presenta un doble 
senzill en català, Espurnes, 
amb el qual consolida un 
intens procés de canvi amb 
una formació renovada i 
conjurada en la direcció 
artística. Compta altre cop 
amb la producció de Víctor 
Valiente i amb l’experiència 
de Quimi Portet, juntament 
amb l’enginyer de so Jordi 
Solé, als estudis Music Lan 
de Figueres. És una proposta 
que s’inspira en les arrels de 
a música rock dels 70 i la pas-
sió per l’energia dels 90, amb 
lletres que projectes imatges, 
força en les guitarres i una 
veu esquinçada i honesta.

El cicle Tastautors 
obre amb El Petit  
de Cal Eril
Cardedeu

El Cicle Tastautors oferirà 
aquest dissabte el segon con-
cert del cartell, amb El Petit 
de Cal Eril, tot i que en reali-
tat serà el primer després que 
s’hagués d’ajornar l’actuació 
prevista pel cap de setmana 
passat. Aquest és un dels 
concerts de Joan Pons que 
es podrà escoltar abans que 
al setembre s’acomiadi dels 
escenaris després de sis anys 
frenètics i de quatre àlbums. 
L’últim ha estat N.S.C.A.L.H. 
(2021), on el so caracterís-
tic de la banda s’obre cap a 
angles inesperats. El Petit de 
Cal Eril són Joan Pons, veu 
i guitarra; Jordi Matas, gui-
tarra R i teclats; Dani Comas, 
baix; Ildefons Alonso, bateria, 
i Artur Tort, teclats. El con-
cert començarà a 2/4 de 8 del 
vespre, primer amb un tastet 
de la música del duet format 
per Isabel Vinradell i Sergio 
di Finizo. A les 6 de la tarda es 
farà la tertúlia “...I si parlem 
de música?”, amb Joan Pons i 
Joan Gener.

Visita guiada a 
l’exposició del retaule 
de Granollers
Granollers

Aquest diumenge a les 12 
del migdia es farà una visita 
guiada a l’exposició “Retorn 
a Granollers del retaule gòtic 
de sant Esteve”, a càrrec de 
Cinta Cantarell, historiadora 
de l’art i documentalista de 
l’exposició.

La castanyola d’alumini

Mar Bezana estrena un  
espectacle a Cardedeu amb 
castanyoles lumíniques

Són les primeres 
castanyoles de 
llum LED, i les 
primeres fetes 

d’alumini

El Jazz Granollers 
Festival comença 
amb La Vella 
Dixieland

Granollers

El 32è Jazz Granollers Festi-
val començarà aquest diven-
dres al Casino amb el concert 
de La Vella Dixieland, 40+1. 
La formació no va poder 
celebrar el 40è aniversari el 
2020 per la pandèmia, però 
finalment va poder estrenar 
aquest espectacle la primave-
ra passada. Aquest projecte 
commemora la seva dilatada 
trajectòria i la formació es 
retroba amb els seus orígens, 
el jazz més tradicional. El 
repertori inclou temes de les 
llegendàries orquestres de 
Jelly Roll Morton, Kid Ory, 
Sidney Bechet o Louis Arms-
trong, recreant la seva sono-
ritat original i amb la mínima 
amplificació possible. La for-
mació aprofita l’aniversari 
per incorporar els joves Irene 
Reig, Pablo Martín i Joan 
Mar Sauqué.
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Anna Puigdueta, de 21 anys i de Caldes de Montbui

Caldes de Montbui

T.T.

Anna Puigdueta, de 21 anys i 
veïna de Caldes de Montbui, 
viu aquests dies un autèntic 
somni gràcies al programa El 
llop, de TV3, que condueix 
Àngel Llàcer amb l’objectiu 
de trobar el repartiment 
d’actors no-professionals 
per fer l’obra de teatre Terra 
Baixa. La jove aspirant ha 
aconseguit passar els primers 
dos càstings presencials i ha 
pogut entrar al Laboratori, 
juntament amb 32 aspirants 
més, que opten a un dels 11 
papers de l’obra. Ella opta al 
paper de Marta, i se’l dispu-
tava amb dues aspirants més, 
una de les quals ja va que-
dar eliminada. Per tant, ara 
només queda ella i una altra.

Al marge del desenllaç 
final, per a Puigdueta aques-
ta experiència és única. Reco-
neix que no ha participat mai 
en cap grup de teatre ama-
teur però sí que a 12 anys va 
començar a estudiar a l’escola 
de teatre Eòlia de Barcelona, 
fins als 18 anys. Quan va 
acabar l’ESO va estudiar Bat-

xillerat escènic a l’Institut 
Celestí Bellera de Granollers, 
i després va marxar als Estats 
Units. Quan va tornar, va 
entrar de nou a l’Eòlia. Des 
del setembre passat es for-
ma en una altra escola de 
Barcelona, activitat que com-
bina impartint classes d’an-
glès a infants a les tardes. 

El seu somni, però, seria 
dedicar-se professionalment 
al món de la interpretació. 
Per això, quan la seva mare li 
va fer arribar la informació 
del nou programa d’Àngel 
Llàcer, va tenir clar que s’hi 
havia d’apuntar, tot i que no 
tenia gaires esperances d’arri-
bar-hi. “La majoria de vegades 
quan envies videobooks a un 
càsting ni et contesten, per 
tant, no m’esperava gaire res”, 
explica. Tot i això, com que ja 
tenia un videobook fet el va 

enviar, i al cap d’unes setma-
nes la van trucar perquè anés 
a fer el càsting presencial. 

El primer dia va fer un 
monòleg lliure, del personat-
ge Shylock d’El mercader de 
Venècia. El va superar i l’en-
demà ja en va fer un altre, 
amb el text d’un personatge 
de l’obra. “També el vaig 
passar i així vaig entrar al 
programa.” 

Després dels dos primers 
capítols la setmana passa-
da va entrar al Laboratori, 
d’on sortirà el repartiment 
de l’obra. “Han estat quatre 
dies convivint tots en una 
casa, fent escenes, assajos, 
i també rebent la visita de 
gent coneguda”, ha explicat 
Puigdueta. “L’experiència 
ha estat molt bona, de fet, 
el Laboratori continua sent 
un càsting, i aprens molt, 
sobretot com gestionar els 
nervis, com adaptar-te a les 
instruccions del director...” 
La jove actriu considera que 
l’equip s’ha portat molt bé, 
tant els càmeres, com el jurat 
o els productors. “A més, 
l’Àngel ha estat sempre molt 
proper i molt humà amb tots 
els aspirants i ens ha animat 
en tot moment.” La mateixa 
bona sintonia l’ha tingut 
amb la resta de concursants. 
“Tots sabíem que competíem 
entre nosaltres però mai hem 
tingut la sensació de compe-
titivitat”.

Santa Eulàlia dE Ronçana 

Participació:
Hi pot participar qualsevol persona major de 
16 anys.

Tema:
Els treballs s’han d’inspirar i/o contenir total-
ment o parcial aquests versos del poema
‘In memoriam. Les dones i els dies’,
de Gabriel Ferrater:
“Acabades les vacances, sí, vaig veure que 
al meu món algú li havia fet una cara nova. 
Sang i foc.”

Lliurament i termini:
S’admetran els treballs rebuts fins al 24 de 
març de 2022.

Adreça:
Biblioteca Casa de Cultura Joan Ruiz i Calonja.
Mestre Joan Batlle, 6.
08187 Santa Eulàlia de Ronçana (Barcelona).

Veredicte i premis:
El veredicte del jurat es donarà a conèixer el 
6 de maig de 2022 a la Biblioteca. Hi haurà: 

Un primer premi de 400 
Un segon premi de 250 
Un tercer premi de 150 

Consulteu les bases a www.ser.cat

Més informació al telèfon
93 844 81 88
o al correu
b.st.eulaliaron@diba.cat
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Camí cap a ‘Terra Baixa’
Anna Puigdueta, de Caldes, és una de les dues aspirants al paper de Marta a ‘El Llop’

Les Impuxibles 
presenten ‘FAM’ 
a la Garriga
La Garriga

Les Impuxibles presenten 
aquest diumenge a les 6 de 
la tarda FAM, un espectacle 
coproduït amb el Grec 2021 
Festival de Barcelona i el Fes-
tival Temporada Alta 2020, 
dirigit per Ariadna i Clara 
Peya. En aquest muntatge 
el cos és el protagonista. Les 
sis intèrprets –Ariadna, Cla-
ra, Elena, Kathy, la Sandra i 
Laila– es presenten com sis 
arxius vivents, sis documents 
de carn i ossos. Posen en joc la 
seva experiència, però a més 
una sèrie de contes de l’era 
contemporània que parlen 
dels trastorns d’alimentació, 
l’envelliment, la pornificació 
del natural i el consentiment. 
En definitiva, el cos com a 
espai ocupat, i polititzat per 
diferents models. 

L’Orquestra Barroca 
de Barcelona,  
a Montornès
Montornès del Vallès

El II Cicle de Música bar-
roca a Montornès arrenca 
diumenge a les 6 de la tarda 
amb l’Orquestra Barroca de 
Barcelona, que farà un pas-
seig per les grans melodies 
del barroc i el classicisme 
d’autors com Vivaldi, Bach, 
Corelli i Beethoven.

Puigdueta 
competeix 

amb una altra 
aspirant al paper

La música del Jove 
Projecte Orquestral,  
a Canovelles
Canovelles

El Jove Projecte Orques-
tral va actuar dissabte a 
la tarda a Can Palots de 
Canovelles amb la direcció 
de Josep Maria Sauret. El 
concert Clàssics simfònics 
va incloure la interpretació 
del Concert per Oboè, Violi 
i Orquestra  de Johann 
Sebastian Bach, amb el 
violinista Gerard Palmer, 
de Parets, i l’oboista Sergi 
Medina (tots dos a la foto-
grafia).R
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La companyia Pepa Plana actuarà el 12 de març amb ‘Veus que no veus’

Mollet del Vallès

EL 9 NOU

La nova temporada d’Arts i 
Escena de Mollet del Vallès 
inclou una trentena d’espec-
tacles des del mes de febrer 
fins al maig amb l’objectiu 
de difondre les arts escèni-
ques, plàstiques, musicals 
i visuals de la ciutat. Entre 
els noms propis hi figuren 
els de la cineasta local Neus 
Ballús o de la reconeguda 
pallassa Pepa Plana. 

Plana, amb motiu del Dia 
de la Dona, el 12 de març 
presentarà Veus que no veus, 
juntament amb Clara del 
Ruste. És un espectacle que 
presenta la versió feme-
nina de les anomenades 
“entrades clàssiques”. La 
programació d’arts escèni-
ques inclou també la repre-
sentació d’Ovelles, amb Sara 
Espígul, Biel Duran i Eduard 
Buch, el 12 de febrer. 

L’actor Jordi Coromina, de 
Mollet, serà un altres dels 
protagonistes de la progra-
mació, amb Del caos a l’èx-
tasi on, juntament amb el 
ballarí i coreògraf Francesc 
Bravo, presentarà l’univers 
poètic de David Jou. La pro-
ducció Km0 arribarà també 
amb la sarsuela Los Gavila-
nes, de l’Associació Fòrum 
Abelló, que enguany fa 30 
anys que va representar. 
Serà el 29 de maig al Teatre 

setembre al Museu Abelló, 
serà una mostra participati-
va on es tracta la diversitat 
de vivències, el viatge, el 
dol, la memòria, els som-
nis...

L’altra proposta expositi-
va, que començarà aquest 
divendres a La Marineta, 
és “Trazos de Eroguro”, de 
l’il·lustrador ciberpunk Skip 
O’Neil, influenciat pel sur-
realisme i els corrents estè-
tics japonesos com l’eroguro.

La música arriba-
rà a Mollet amb Carles 
Cases Strings Band i amb 
Alba Estebanell i Jordi 
Rodríguez. La primera ofe-
rirà el Concert Paradiso. 
Cases. Gorina. Morricone, 
una reinterpretació de les 
bandes sonores més cone-
gudes d’Ennio Morricone i 
que comentarà en directe el 
periodista de cinema Àlex 
Gorina. La cita serà el 7 de 
maig al Mercat Vell.

L’altra proposta musical 
serà La de nadie, dins el cicle 
Veus en Femení. Serà una 
fusió de música moderna 
amb temes propis i cançons 
de Chavela Vargas, Sílvia 
Pérez Cruz o Las Migas.

Segons la regidora de 
Cultura, Mercè Pérez Pie-
drafita, és “una programació 
cultural de qualitat, molt 
variada, i com sempre, pen-
sada per a tots els públics i 
gustos”.

Els molletans 
Neus Ballús  

i Jordi Coromina 
seran alguns dels 

protagonistes 

Mollet presenta una trentena 
de propostes dins Arts i Escena
Pepa Plana, Jordi Coromina o el Fòrum Abelló, entre els protagonistes

Can Gomà.
Dins les arts visuals, el 

18 de febrer es projectarà 
al Mercat Vell el tercer 
llargmetratge de la cineasta 
local Neus Ballús Sis dies 
corrents, que ja obtingut 
diversos guardons i que ara 
opta a nou premis Gaudí. 
Dins aquest apartat, el 22 
d’abril tindrà lloc “L’Habita-
ció del Farmacèutic 2022”, 

una mostra audiovisual 
col·lectiva de creadors emer-
gents que mostren curtme-
tratges, documentals, vide-
art, videomapping, mentre 
que del 20 de febrer al 22 de 
maig se celebrarà el Festival 
de Cinema La Gran Pantalla.

Pel que fa a les arts plàs-
tiques, es presentarà “His-
tòries de gent migrant”, 
una doble exposició sobre 

les persones de Mollet que 
han vingut de prop i també 
de lluny. La primera, del 
21 d’abril al 22 de juliol a 
La Marineta, estarà forma-
da per fotografies a partir 
d’una mostra participativa 
de persones de diferents 
indrets que va començar el 
seu procés migratori i es 
van instal·lar a Mollet. La 
segona, de l’1 d’abril al 4 de 

Les escoles visiten

17 alumnes de 1r de Batxillerat de l’institut Vicenç Plantada de Mollet del 
Vallès, que fan una optativa titulada “Introducció al periodisme”, van visitar 
les instal·lacions del Grup EL 9 NOU a Vic.
La visita es va fer tenint en compte totes les mesures de seguretat.
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Es presenta el 
llibre ‘Viure la teva 
vida no viscuda’  
a Granollers

Granollers

L’Editorial Escola de Vida, 
un segell editorial amb seu 
a Cardedeu, presenta aquest 
divendres el seu darrer títol 
publicat, Viure la teva vida 
no viscuda, de Robert A. 
Johnson. La presentació es 
farà a les 6 de la tarda a l’Es-
pai Tranquil de Can Barbany 
de Granollers. En aquesta 
presentació-col·loqui hi 
participaran Xavi López, 
filòsof, i Víctor López, edi-
tor. Viure la teva vida no vis-
cuda, publicat el novembre 
de l’any passat, és un llibre 
que ofereix múltiples eines 
i reflexions per afrontar el 
moment vital de la mitjana 
edat, escoltar la crida genuï-
na de l’essència i orientar la 
gent cap a una experiència 
vital més plena i satisfactò-
ria. La traducció és de David 
Drudis Sánchez.

Concert de música 
coral a la Garriga
La Garriga

L’Associació Cultural Coral 
Ariadna de la Garriga i el 
Cor Kantikune actuaran 
aquest diumenge a les 7 de 
la tarda a l’església de Sant 
Genís de l’Ametlla. En el 
concert interpretaran Rèqui-
em, Op.48, de Gabriel Fauré, 
una obra especial i inusual 
en molts sentits, que ofereix 
una visió allunyada del dra-
matisme que comporta l’en-
frontament amb la mort.

Humor i jazz a Can 
Rajoler de Parets
Parets del Vallès

El Teatre Can Rajoler de 
Parets del Vallès serà l’es-
cenari aquest diumenge a 
2/4 de 7 de la tarda de l’es-
pectacle d’humor i jazz Els 
colors de Duke Ellington, en 
què l’artista Marcel Tomàs 
comparteix experiència amb 
la big band del Girona Jazz 
Project.



EL CALAIXNOU9EL Divendres, 4 de febrer de 2022 37

‘Objectiu Paki’ escalfa motors

M
A

R
TA

 I
LL

A

Concursants d’‘Objectiu Paki’, en una de les proves de selecció que s’han dut a terme les últimes setmanes
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El càsting final es farà aquest dissabte al Teatre Auditori Cardedeu

Cardedeu

Ignasi Abad

Radio Televisió Cardedeu 
(RTVC) ja ha donat el tret de 
sortida de la segona edició 
d’Objectiu Paki, un concurs 
musical creat i produït per 
la pròpia emissora. Aquest 
dissabte se celebrarà el càs-
ting final per decidir quines 
seran les 10 participants 
–totes les seleccionades per 
participar al càsting són 
noies– d’aquest talent show 
que, un any més, vol trobar la 
millor veu jove de Catalunya. 
“L’objectiu és ajudar aques-
tes noies a descobrir la seva 
autenticitat, a saber quin és 
el seu propi estil i com volen 
ser com a cantants. No volem 
que siguin la còpia de ningú, 
volem que siguin elles matei-
xes”, explica Maria López, 
directora de RTVC.

El primer càsting d’aques-
ta segona edició es va dur 
a terme de forma interna. 
Els candidats, joves d’entre 
13 i 20 anys, van enviar les 
seves candidatures als res-
ponsables de RTVC. A partir 
d’aquest moment, es va fer 
una preselecció de 30 perso-
nes. Després, mitjançant dels 
vots emesos pel públic a tra-
vés de les xarxes socials del 
programa, es van seleccionar 
els 20 participants dels càs-
tings presencials. El Teatre 
Auditori Cardedeu ha estat 
l’escenari d’aquest procés de 
selecció que culminarà dis-
sabte amb el càsting final i 
l’elecció dels participants de 
la segona temporada.

El concurs es podrà seguir 
a través de la freqüència de 
RTVC, del seu canal de You-
tube, de la Xarxa de Televisi-
ons Locals i de totes aquelles 
emissores que l’incorporin a 
les seves respectives graelles. 
Les gales s’emetran en direc-
te a les 9 del vespre cada 
quinze dies, i s’aniran alter-

la incorporació d’aquesta 
casa. A la primera edició els 
concursants anaven al plató 
de televisió, feien les forma-
cions i marxaven a casa seva. 
Enguany, pel fet d’haver-se 
presentat candidats d’arreu 
de Catalunya, els organit-
zadors buscaven un lloc on 
portar a terme les diferents 
activitats del concurs. “Les 
concursants s’allotjaran a 
Manso Esmandia, una masia 
de Cardedeu preciosa i enor-
me. Això ens permetrà seguir 
la seva evolució.”

La directora de Radio Tele-
visió de Cardedeu explica 
que, de cara a aquesta segona 
edició, el programa es pro-
posa créixer en audiència i 
en coneixements. “Volem 
créixer en qualitat, en forma-
ció, que la gent ens conegui. 
La nostra televisió és un lloc 
on la gent ve a aprendre i a 
passar-ho bé, volem que les 
concursants aprenguin mol-
tíssim i que sigui una experi-
ència inoblidable per a tots.” 

La primera edició d’Objec-
tiu Paki va tenir una gran 
repercussió i va gaudir d’una 
molt bona acollida. El pro-
jecte va començar quan, en 
ple confinament de 2020, els 
responsables del Casal de 
Joves La Paki van contactar 
amb RTVC per proposar la 
realització conjunta d’algun 
projecte engrescador per als 
joves. La primera idea va ser 
fer un programa des de casa, 
aprofitant la quarantena, 
però a mesura que es van 
anar relaxant les restriccions 
sanitàries es van poder dur a 
terme els càstings de forma 
presencial al plató.

L’èxit d’audiència va ser 
immediat, amb més de mil 
votacions del públic durant 
les proves per escollir 
els concursants. A partir 
d’aquest moment, i vista la 
repercussió d’aquest nou 
format, la televisió local de 
Cardedeu va decidir emetre 
en directe les gales del pro-
grama. Després de la bona 
acollida de la primera edició, 
s’han presentat molts aspi-
rants per a aquesta segona 
temporada que és a punt de 
sortir del forn.

nant amb l’espai OP sense 
filtres, que també cada dues 
setmanes connectarà amb la 
casa on conviuran les concur-

sants per conèixer de prime-
ra mà les seves experiències 
i el seu procés de formació. 
Per tant, cada setmana es 

podrà seguir l’evolució de les 
protagonistes del programa. 

Una de les novetats 
d’aquest any, és justament 

Albert Arimany, propietari d’El Trabuc, amb el cartell del cicle

El Trabuc celebra la Quinzena 
de la Cuina de la Carxofa

Granollers

EL 9 NOU

El restaurant El Trabuc de 
Granollers celebrarà a partir 
d’aquest diumenge i fins al 
dia 20 de febrer la novena 
edició de la Quinzena de la 
Cuina de la Carxofa. Un cicle 
on la carxofa tornarà a esde-
venir la base de tots els plats, 
i que permetrà als comensals 
degustar diverses formes de 
preparar aquesta hortalissa 

tan apreciada en l’àmbit de la 
cuina mediterrània, ja sigui 
a través de les seves formes 
tradicionals o mitjançant 
receptes més contemporà-
nies.

La imatge del cartell pro-
mocional de la Quinzena 
de la Cuina de la Carxofa és 
obra de Sagi Tarbal, que l’ha 
fet a partir d’una fotografia 
realitzada per Pere Cornelles 
i amb disseny gràfic d’Albert 
Arimany Jr.

Sant Esteve beneirà 
els animals aquest 
diumenge
Sant Esteve de P.

Sant Esteve de Palautordera 
farà aquest diumenge a par-
tir de 2/4 de 12 del migdia la 
benedicció dels animals amb 
motiu de la festivitat de Sant 
Antoni Abat. L’acte es farà 
davant l’església parroquial. 
D’altra banda, Santa Eulàlia 
de Ronçana celebrarà els 
Tres Tombs diumenge de la 
setmana vinent amb una cer-
cavila que sortirà a 2/4 de 12 
del centre cultural La Fàbrica 
i acabarà a l’església amb la 
benedicció dels animals.

Aquest dissabte se seleccionen els deu concursants de la segona edició del concurs de TV Cardedeu
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Joaquim Amigó, aquest dimarts a la tarda a l’interior de la botiga on ha treballat durant 41 anys

Divendres, 4 de febrer de 202238

Un equip 
esportiu
Granollers  

En aquesta fotografia d’Es-
teve Gironella s’hi veu un 
equip patrocinat per Auto 
Moto Sastre. Sembla el 
Pavelló Municipal d’Es-
ports, i podria ser un equip 
d’handbol, però caldria 
confirmar-ho. Tampoc se 
saben els noms dels juga-
dors ni l’any de la fotogra-
fia. És una de les imatges 
que es conserven a l’Arxiu 
Municipal de Granollers i 
de les quals no hi ha prou 
informació per poder 
determinar quan es van fer, 
on es van fer o quin acte 
s’hi feia. Si tenen dades 
sobre aquesta instantània 
poden posar-se en contacte 
amb l’Arxiu Municipal de 
Granollers per correu elec-
trònic a arxiufotografic@
granollers.cat o als telèfons 
93 861 19 08 i 93 842 67 37.
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QUI SURT EN AQUESTA FOTOGRAFIA?

Quatre dècades a Can Barbany
Es jubila Joaquim Amigó, treballador de tota la vida de la botiga del centre de Granollers

D’esquerra a dreta, Joaquim Amigó, Pilar González (la seva esposa), Rosa 
Maria González (treballadora de Barbany), i Amadeu Barbany, el 1992

Granollers

Oriol Serra

Quatre dècades treballant 
de cara al públic han fet 
de Joaquim Amigó un dels 
rostres més visibles de la 
botiga de roba Barbany, un 
dels comerços més cone-
guts i amb més història de 
Granollers. Com a respon-
sable de l’establiment del 
carrer Anselm Clavé, sol ser 
la persona encarregada de 
rebre els clients i visitants 
tan bon punt entren per la 
porta. També ha estat un tes-
timoni privilegiat dels grans 
canvis i transformacions que 
ha experimentat el centre de 
la ciutat durant tot aquest 
temps. A punt de fer 65 anys, 
té previst jubilar-se a finals 
d’aquest mes de febrer.

“Quan vaig arribar a 
Granollers ara fa poc més de 
41 anys, Anselm Clavé enca-
ra era l’antiga carretera. Hi 
passaven cotxes, autobusos i 
camions, i l’ambient era molt 
diferent del de l’actual illa de 
vianants, que ha suposat una 
gran millora per a la ciutat. 
He tingut la sort de viure 
aquesta transformació de 
molt a prop”, explica. De fet, 
el gerent de la mateixa boti-
ga, Amadeu Barbany, va ser 
un dels impulsors d’aquest 
procés de transformació men-
tre va presidir l’associació de 
comerciants Gran Centre.

Natural de Badalona, Ami-
gó va començar a treballar a 
Barbany la tardor de 1980, 

quan al capdavant de la 
botiga encara hi havia Joan 
Barbany, tercera generació 
de la nissaga familiar que va 
fundar el negoci l’any 1895. 
“Havia començat a treballar 
amb 14 anys en una botiga 
de roba de Badalona, Selecta 
Vidal, una activitat que com-
paginava amb els estudis. 
Va ser justament a partir 
d’aquella feina com vaig arri-
bar a Barbany. Em van oferir 
venir a treballar a Granollers, 
i vaig dir que sí.”

Establert des de fa més 
de 20 anys a Sant Antoni de 
Vilamajor després d’una tem-
porada vivint a Granollers, 

Amigó recorda amb emoció 
episodis com l’obertura de 
l’Espai Tranquil al fons de la 
botiga, un entorn on s’han 
dut a terme activitats com 
ara xerrades, presentacions, 
concerts de petit format i 

Barbany: “D’en 
Joaquim, tots 
n’hem après 
moltes coses”

Granollers

O.S.

“En Joaquim és un gran 
professional. Va entrar 
molt jove a la botiga i va 
ser un bon fitxatge. D’ell, 
tots n’hem après moltes 
coses. A nivell humà és 
molt humil, molt discret, i 
sap escoltar.” Ho diu Ama-
deu Barbany, quarta gene-
ració de la nissaga familiar 
al capdavant del negoci. 

“He tingut la sort de 
compartir amb ell pro-
jectes com les sessions 
de meditació zen que 
ell mateix va impulsar a 
l’Espai Tranquil. Ha estat 
capaç d’aportar molt sense 
voler destacar mai. D’en 
Joaquim només puc parlar-
ne bé i desitjar-li de tot 
cor una bona jubilació”, 
afirma Barbany.

fins i tot sessions de medita-
ció. “El vam obrir fa prop de 
15 anys, i va ser la culmina-
ció d’un projecte que volia 
refermar el nostre compro-
mís amb la ciutat, més enllà 
de l’activitat comercial”, 
destaca.
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QÜESTIONARI A LAIA VIDAL, pERIODISTA

“M’agradaria ser Alexia Putellas”

Llinars del Vallès

EL 9 NOU

Addicta a les xarxes soci-
als? 

No, però encara voldria 
passar-m’hi menys temps del 
que m’hi passo.

Una pel·lícula. 
Un lugar en el mundo, 

d’Adolfo Aristarain, o bé La 
lengua de las mariposas, de 
José Luis Cuerda.

Un llibre. 
Jo confesso, de Jaume 

Cabré.
Un restaurant de la 

comarca.
El Tarambana, a Cardedeu.
Li agrada cuinar? 
Sí. 
Un plat.
Pasta frutti di mare.
Una beguda.
El Cacaolat.
On ha passat les últimes 

vacances? 
A Taús, a l’Alt Urgell.
Té previst fer algun viat-

ge? A on? 
Tinc alguns llocs pendents 

com l’Alpujarra de Granada o 
el Parrissal, als Ports.

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

El Corredor.
I de Catalunya? 
La Serra de Boumort, al 

Pallars Jussà. 
I del món?  
Berlín.
Un lloc on no portaria mai 

ningú?  
Al centre comercial de la 

Roca.
Amb quin alcalde de la 

comarca aniria a sopar? 
Amb Raül Valentín, de 

Vilamajor. Me n’han parlat 
molt bé i m’agradaria conèi-
xer-lo.

L’última obra de teatre 
que ha vist. 

Els Pastorets, a Calaf, fa tot 
just unes setmanes. 

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

Antidisturbios, de Lana 
Wachowski, protagonitzada 
per Keanu Reeves i Laurence 
Fishburne.

Un programa o sèrie de 
televisió? 

L’última sèrie que m’ha 
agradat és Antidisturbios. 

I de la ràdio? 
El nostre, Els Experts, a 

iCat!
Amb qui es faria una sel-
fie? 

Amb Pep Guardiola. 
Un lloc per viure.
Una masia al Corredor.
Coneix algun grup o 

músics de la comarca? 
Sí. Joan Colomo, Sabana, 

anat a missa? 
Últimament només hi vaig 

per assistir a enterraments. 
Fa anys, m’agradaven molt 
les Misses del Gall de Riells.

Un projecte immediat.
Una casa amb molt poca 

despesa energètica.
Un insult.
Carallot.
Una floreta.
Quina bona olor que fas!
Una olor.
La d’unes flors que crei-

xien en un cementiri situat 
just al darrere del pis on 
vivia a Berlín, fa uns 10 anys. 
No n’he trobat cap altra 
d’igual.

Un ritual diari.
Preparar-me la roba de 

l’endemà, l’esmorzar i el cal-
çat per no despertar ningú al 
matí.

Una mania.
Els envasos. De vegades 

surto de la botiga sense com-
prar res perquè no trobo cap 
envàs que em sembli justi-
ficat.

Un personatge històric.  
Jeroni Millini, un moliner 

de la Vall de Laguar, al País 
Valencià, que va liderar una 
revolta dels llauradors con-
tra l’expulsió dels moriscos 
l’any 1609.

Qui li agradaria ser? 
Per un dia? Alexia Putellas.
Un hobby.
Anar a buscar bolets, 

espàrrecs... Anar al bosc.
Un lema. 
N’hi ha dos que m’agraden: 

“Ho tornarem a fer” i “Viure 
vol dir prendre partit”.

Què la treu de polleguera? 
En general, la injustícia. En 

particular, que ens prenguin 
per rucs. 

Què canviaria del seu cos? 
Miro de no donar impor-

tància al físic. 
I del seu caràcter? 
M’agradaria saber escoltar 

més i parlar menys. 
Una expressió molt utilit-

zada.
“Si això és guerra, que no 

vingui la pau.”
Per què o per qui diria 

una mentida? 
Pels meus fills, suposo.
Què li fa riure? I plorar?  
Em fa riure l’humor polític, 

per exemple el del Polònia. I 
ploro quan veig criatures que 
pateixen.

El seu pitjor malson? 
Literalment, de vegades 

somio que soc estudiant i 
vaig endarrerida, que ja no 
em puc enganxar i he de dei-
xar-ho estar.

Què té a la tauleta de nit?  
Una pila de llibres per 

llegir.

La periodista d’iCat voldria passar menys temps a les xarxes socials, i la treu de polleguera la injustícia

Ariox, The Crab Apples... 
Ha votat en les últimes 

eleccions? 
Sí, a totes.
Per qui (si ho vol dir)?
Sempre he votat partits 

d’esquerres i independen-
tistes.

Quin és l’últim regal que 
li han fet? 

Uns llums per a la bicicleta 

i un pijama.
A quina hora acostuma a 

llevar-se al matí? 
Entre setmana, a les 5.20h.
És partidària de les mig-

diades? 
I tant!
Alguna cançó que l’hagi 

marcat? 
El Tio Canya, d’Al Tall.
Quin fons d’escriptori té a 

l’ordinador? 
A casa l’ordinador és de 

la família i hi ha el fons de 
Linux. No tinc portàtil.

Esculli una paraula que li 
agradi.

Disbauxa.
Quin cotxe té? 
Tenim una Peugeot Part-

ner. 
L’última vegada que ha 

Una veu experta
EL 9 NOU

Laia Vidal, de Llinars, és periodista i treba-
lla al programa musical Els Experts d’iCat. 
Va començar la seva trajectòria a Ràdio Lli-
nars, però tan bon punt va acabar la carrera 
ja es va vincular a Catalunya Ràdio, on ha 

fet bona part de la seva vida professional, i 
de la qual va ser la corresponsal a Berlín.

Implicada amb el seu entorn, va ser fun-
dadora de l’associació juvenil llinarsenca 
Deixebles de la Kabra, i també està vincula-
da amb el Centre Excursionista del munici-
pi i la plataforma El Gaig. És sòcia d’Òmni-
um i va formar part del CDR de Llinars.
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L’última vegada que La Mitja es va disputar pel seu circuit habitual va ser el febrer del 2020. Aquí en una imatge del seu pas pel carrer Girona

La Mitja recupera l’essència
La cursa torna aquest diumenge amb una sensació de gairebé normalitat

Granollers

Pol Purgimon

L’organització de la Mitja 
ha promès per aquesta 36a 
edició –que se celebra diu-
menge– serà un retorn als orí-
gens. De manera que la prova 
tornarà a les dates de sempre  
i al recorregut habitual, que 
l’any passat es va haver de 
canviar per circumstàncies de 

la pandèmia. Per tant, la cursa 
donarà el tret de sortida des 
del carrer Esteve Terrades i 
anirà pujant pel carrer Girona 
fins a arribar a les Franqueses 
i acabar d’arribar a la Garriga, 
on farà mitja volta per tornar 
a Granollers. 

A la capital del Vallès Ori-
ental, els corredors entraran 
pel carrer Primer Marquès 
de les Franqueses i baixa-

ran fins al Palau d’Esports 
–avinguda Francesc Macià–, 
on estarà situada l’arribada. 
Es tracta d’un circuit dur 
per a molts corredors, amb 
uns 110 metres de desnivell. 
L’any passat, la prova, que es 
va fer al juny, va passar pels 
polígons dels municipis de 
manera excepcional.

El president de la Mitja, 
Toni Cornellas, apunta una 

participació de més de 4.000 
corredors per a aquesta, xifra 
que s’ha superat malgrat la 
covid i que des de l’organit-
zació veuen com un “èxit”. 
“Estem molt contents. Hem 
acabat fent curts de samar-
retes i dessuadores i hem 
hagut d’ampliar la tirada”, 
explica el president de l’As-
sociació Esportiva la Mitja.

Tot i així, Cornellas admet 

que han patit fins a última 
hora per les inscripcions. 
Malgrat que van començar 
amb comptagotes, han anat 
a més els últims dies. En la 
roda de premsa prèvia a la 
Mitja, aquest dilluns a les 
instal·lacions de KH Llore-
da, a Canovelles, Cornellas 
va alertar “d’absentisme”. 
“Segur que hi haurà un 20% 
d’inscrits que no vindrà, 
perquè és el que està passant 
a totes les carreres”, diu el 
president de la Mitja. Això 
s’explicaria, segons el parer 
de Cornellas, pels efectes de 
la covid.

Malgrat que la pandèmia 
no s’ha endut la Mitja –ni 
les proves dels 10 quilòme-
tres i el Quart–, sí que s’han 
hagut de suspendre la Mini 
–la prova infantil–, la cursa 
de Gegants del dissabte i la 
passejada, a més dels actes 
paral·lels, que formen part 
de la vessant extraesportiva. 
Aquest any, també s’han eli-
minat els serveis de dutxes 
i els massatgistes, habituals 
durant les proves anteriors a 
l’arribada del coronavirus. 

Pel que fa a diumenge, el 
tret de sortida el donaran les 
curses dels 10 quilòmetres i 
el Quart –de 5 quilòmetres–, 
que començaran a 2/4 de 
10 del matí des del carrer 
Esteve Terrades, a tocar de la 
plaça Josep Serrat i Bonastre. 
La Mitja, de 21 quilòmetres, 
començarà de manera escalo-
nada i per nivells. 

Els atletes d’elit seran els 
primers d’arrencar, a 2/4 
d’11. Al cap de dos minuts, 
sortiran els corredors amb 
marques fins a l’1h 20min, 
i així de manera sucessiva. 
Quan passi un minut de  3/4 
d’11, sortirà l’últim grup de 
corredors.
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Els principals noms dels participants a La Mitja es van donar a conèixer aquest dilluns en la presentació de la prova
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Retorn a la normalitat amb 
objectius esportius ambiciosos
L’organització confia que es baixi de l’hora a la cursa masculina i aspira al rècord femení

Granollers

J.C.A.

La cursa torna a la norma-
litat en el calendari i en el 
traçat amb objectius ambici-
osos per a l’organització. En 
la cursa masculina, el repte 
és que es torni a baixar de 
l’hora i que s’aconsegueixi 
la millor marca de la histò-
ria de la prova en la cursa 
femenina. Són fites per a les 
quals hauran de donar les 
circumstàncies adequades. 
D’entrada, s’apunta que la 
meteorologia serà favorable 
–sempre que el vent respecti 
els atletes. 

L’organització ha fet esfor-
ços perquè les dues fites 
estiguin a l’abast. Després 
de l’atípica edició de l’any 
passat, amb la prova fora 
del calendari habitual i 
encara amb restriccions per 
la pandèmia, la nòmina de 
participants internacionals 
d’elit torna a ser destacada. 
Els atletes kenyans tenen 
possibilitats de recuperar 

l’hegemonia en la prova 
amb dos representants que 
acrediten temps inferiors 
a l’hora en la distància de 
mitja marató, com Kenneth 

Kiprop (59min 12s, marcats 
ja fa algunes temporades), 
i posicions destacades a les 
mitges de Copenhaguen i 
Lens l’any passat –segon a 

totes dues–. Isaac Kipsang 
acredita una segona posició 
a la mitja de Lisboa de l’any 
passat i la victòria a la mitja 
de Dakar de 2019. Té una 

plusmarca personal de 59min 
44s. També té marques per 
sota de l’hora Antenayeha 
Dagnachew, amb 59min 48s. 
L’etíop, guanyador de les 
mitges maratons de Xangai i 
Lugano, és la principal ame-
naça a l’hegemonia kenyana.

La llista d’atletes internaci-
onals la completen corredors 
dom Debelu Edae (Etiòpia, 
2h 09 min 59s en marató), 
Mike Boit (Kenya, 1h 53min 
en mitja marató) i Alphonse 
Simbu (Tanzània, 1h 1min 
59s en mitja marató), a més 
d’una àmplia representació 
anglesa.

L’hora i 10 minuts que 
ara mateix és la plusmarca  
femenina en les 36 edicions 
de la Mitja, que ja té 16 anys 
(el va establir Getenesh 
Wani el 2006: 1h 10min 24s), 
està en perill. Almenys tres 
atletes etíops que correran 
diumenge acrediten marques 
per sota d’aquest temps: Ruti 
Aga (1h 6min 34s), Sute-
me Kebede (1h 7min 54s) i 
Ethlemahu Sintayehy (1h 8 
min 16s). Totes tres, a més, 
acrediten victòries internaci-
onal en mitja marató. També 
competiran amb una nodrida 
representació anglesa.

El calendari atlètic de l’any, 
molt atapeït per diversos 
compromisos internacionals, 
ha jugat en contra d’una 
representació destacada de 
l’Estat espanyol.
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El grup dels Trinxavambes es van trobar dimarts al vespre davant les instal·lacions esportives de Vallromanes per preparar la Mitja

“Córrer crea unes 
endorfines que t’enganxen”
El grup Trinxavambes, de Vallromanes, es troba cada setmana per preparar la Mitja

Vallromanes

Pol Purgimon

El programa “Preparem la 
Mitja” és una de les mane-
res que té l’organització de 
la prova per fomentar-hi la 
participació. I el esportistes, 
per preparar-la. Es tracta 
d’uns entrenaments dirigits 
que diversos col·lectius de 
corredors de la comarca prac-
tiquen als seus respectius 
municipis.

A Vallromanes, és la prime-
ra vegada que munten uns 
entrenaments com aquests. 
Des de fa vuit setmanes un 
grup d’atletes es troba els 
dimarts al vespre i diumen-

ges a la tarda per iniciar el 
seu entrenament particular. 
Són els Trinxavambes, una 
entitat que es va crear fa tres 
anys. Ho van fer, en un inici, 
com a resposta a un dèficit 
històric al municipi: no hi 
havia un club d’atletisme. 
Amb els anys s’hi ha anat a 
apuntar gent i per aquesta 
Mitja tenen consolidats tres 
grups d’entrenament per 
nivell i calculen que un 80% 
dels socis de l’entitat parti-
ciparan a la Mitja, el Quart o 
els 10 quilòmetres. 

“Cada grup d’entrenament 
té unes 15 o 20 persones. El 
primer està compost de gent 
que fa temps que corre  i que 

vol participar en la Mitja 
d’una manera més competiti-
va. Al segon, sobretot, hi ha 
la gent que vol fer la Mitja i 
acabar-la. I al tercer, tenim 
els que s’apuntaran, per 
exemple, al Quart”, explica 
Toni Flores, que és entrena-
dor de Trinxavambes.

Més que un entrenament 
per a la Mitja –que tam-
bé– aquestes sortides supo-
sen per als seus participants 
una “vàlvula d’escapament”. 
“Ens aporta aquest plus que 
ens falta al final del dia. Ens 
permet desendollar. I córrer 
crea unes endorfines que 
t’enganxen”, admet Toni 
Flores. 

A més de Vallromanes, 
també hi ha grups del 
“Preparem la Mitja” a les 
Franqueses i Granollers. 
El primer va començar els 
entrenaments a mitjan 
novembre. El president 
d’A4elKm, que duu el grup 
de les Franqueses, explica 
que aquest any el nombre de 
participants ha baixat, segu-
rament a causa de la covid, 
però que cada vegada menys 
gent del grup abandona el 
carro abans de la Mitja. A 
Granollers, el grup “Comença 
a fer la Mitja” s’ha trobat tres 
cops per setmana a les Pistes 
d’Atletisme per preparar les 
proves.

Vallès Oriental TV 
i La Xarxa emetran 
la cursa atlètica 
en directe

Granollers

La Mitja Marató tornarà a 
tenir cobertura televisiva 
en directe amb l’emissió 
que en farà La Xarxa i Vallès 
Oriental Televisió (VOTV). 
Des de les 10 del matí i fins 
entrada la tarda es podrà 
seguir la cursa i els aspectes 
que l’envolten, com també 
declaracions dels protagonis-
tes. El canal Esport 3 també 
farà seguiment de la prova, i 
n’emetrà un resum diumen-
ge a la tarda.

El Palau 
d’Esports, punt 
de recollida de 
dorsals i obsequis
Granollers

El Palau d’Esports serà, de 
nou, el punt de referència 
de la cursa. A més de ser el 
punt d’arribada, per al atle-
tes que hi participaran també 
serà la referència divendres 
i dissabte de 10 del matí a 2 
del migdia i de 4 de la tarda a 
les 8 del vespre, quan podran 
passar a recollir el dorsal que 
lluiran diumenge al matí a 
les curses que es disputaran 
i també els obsequis per la 
inscripció.

Sortides 
esglaonades en 
funció de la marca 
de referència
Granollers

La situació pandèmica ha 
obligat a fer canvis en el 
protocol de sortida. Per evi-
tar aglomeracions grans, es 
faran sortides esglaonades 
en funció dels temps de refe-
rència dels atletes. A 2/4 d’11 
sortiran els atletes d’elit, i 
la resta ho farà en intervals 
d’entre dos i tres minuts, fins 
que a les 10.46h surtin els 
corredors amb marques de 
més de dues hores.
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Un grup de voluntaris ultimava els detalls de la Mitja aquest dijous al migdia al Palau d’Esports
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Uns 800 voluntaris garantiran 
l’organització de la Mitja 
Hi haurà uns 230 punts de control i un equip que farà complir la normativa covid

Granollers

Pol Purgimon

Aquest 2022 la Mitja encara 
no podrà presumir d’una 
edició normal. Però almenys 
s’hi acostarà. I això es nota-
rà en el gruix de voluntaris 
que han fet mans i mànigues 
per fer possible la prova. 
En seran uns 800. La sus-
pensió de bona part de les 
curses paral·leles a la Mitja 
i la reducció de participants 
–uns més de 4.000– per la 
covid, han dut l’organització 
a situar-se en aquests núme-
ros. Una xifra adaptada a les 
necessitats de la prova, lluny 
dels 500 de l’any passat, però 
que encara no ha recupe-
rat els més de 1.000 que es 
necessitarien per cobrir una 
Mitja com les anteriors a la 
pandèmia. 

“L’organització està molt 
agraïda. Hi ha gent que hi 
compta cada edició, per ser 
voluntari. Però aquest any 
molts habituals es quedaran 
a casa”, admet el nou cap de 

voluntaris de la Mitja, Xavi 
Castillo. Explica que, és clar, 
preveuen afectació per la 
covid: sigui per quarantenes 
o per gent gran que ha deci-

dir que, per temor al virus, 
no participarà a la Mitja 
d’aquest any. El perfil que 
acullen més per aquesta edi-
ció és la de joves que hi fan 

les pràctiques curriculars, 
que inclouen un voluntariat.

Bona part del gruix de 
voluntaris es col·locarà en 
un dels 230 punts de control 

que la Mitja ha situat en els 
carrers que desemboquen 
a la prova. En concret, a 
Granollers hi haurà uns 100 
punts de control; a les Fran-
queses, 60, i a la Garriga, 70. 
“Com que aquest any tornem 
a algunes de les principals 
vies, posarem dues persones 
controlant als carrers que 
siguin susceptibles de tenir 
més circulació”, diu Castillo. 
Això també els assegurarà 
tenir prou voluntaris en cas 
que algun dels participants 
s’hagi de confinar per coro-
navirus.

Entre el conjunt de volun-
taris, també hi haurà un 
equip covid, que controlarà 
que els atletes es posin la 
mascareta a la sortida i des-
prés de l’arribada. I també 
n’hi haurà als habitualla-
ments, repartint els dorsals 
o preparant l’arribada dels 
corredors, al Palau d’Esports 
de Granollers.

“N’hi ha que fa un parell 
de mesos que ja treballen”, 
admet Xavi Castillo sobre 
la participació dels volunta-
ris. Aquesta setmana bona 
part d’ells han estat fent els 
últims preparatius de la pro-
va, amb el local de la Mitja, 
entre els carrers Emili Botey 
i Francesc Macià, com a prin-
cipal centre d’operacions. 
El gruix de voluntaris s’in-
corporarà a la feina a partir 
d’aquest divendres. 

Divendres, 4 de febrer de 202244

Els grups d’animació, 
un fenomen a l’alça

Granollers

P.P.

Un gruix important dels 
voluntaris que participaran 
en la Mitja es compten per 
grups d’animació musical, 
que acompanyaran els corre-
dors durant tot el recorregut. 
Es tracta de tot un fenomen 
a l’alça, que ha despuntat els 
últims anys i que aquesta 
edició té rècord de parti-
cipants. L’organització ha 

aconseguit aplegar més de 
400 persones, dividides en 
diferents conjunts: des de 
grups de batucada, a d’altres 
de pop, discjòqueis o un 
grup de persones que farà 
repicar les esquelles. “N’hem 
comprat 10 per provar. Les 
esquelles es fan servir molt a 
les curses dels Alps”, explica 
Lluís Baella, coordinador de 
l’animació. Diu que la música 
és important perquè els cor-
redors “se sentin animats”.
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Un conjunt d’animació a la Mitja d’ara fa dos anys, al seu pas pel carrer Josep Anselm Clavé
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L’última placa que es va posar, l’any passat, estava dedicada a l’alpinista Sergi Mingote, mort uns mesos abans al K2
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Un homenatge als voluntaris 
de la Mitja que haurà d’esperar
Aquest any, el punt quilomètric es dedicarà a tres voluntaris morts durant la pandèmia

Granollers

EL 9 NOU

L’homenatge anual a per·
sonalitats rellevants en la 
trajectòria de la prova hau·
rà d’esperar aquest 2022 a 
una millora en la situació 
pandèmica. L’Associació 
Esportiva La Mitja sí que té 
decidides les persones a les 
quals dedicarà, aquest any, 
un dels punts quilomètrics 
del recorregut. Són Esteve 
Mena, Salvador Solà i Daniel 
Sagera. Tots tres eren habitu·
als, en qualsevol circumstàn·
cia, a la cita amb la Mitja per 
donar suport a les necessitats 
organitzatives de la prova i 
han mort durant la pandèmia 
(els dos últims directament a 
causa de la covid).

Perquè l’homenatge pugui 
ser en les millors condici·
ons, el punt quilomètric que 
es dedicarà a aquests tres 
voluntaris (amb la tradicio·
nal placa amb els noms de les 
persones recordades i el punt 
quilomètric) es col·locarà 

quan la situació pandèmica 
permeti fer activitats amb 
menys risc. La data encara 
està per determinar, però 
s’està plantejant que pugui 

coincidir amb la presentació 
d’una nova entitat atlètica 
constituïda a la Garriga.

En els últims anys la Mitja 
ha recordat alguns dels col·

laboradors més propers amb 
plaques commemoratives en 
els punts quilomètrics del 
recorregut. Són tant corre·
dors històrics de la cursa, 

com col·laboradors estrets i, 
en casos com el d’aquest any 
o l’edició passada (que es va 
dedicar a l’alpinista Sergi 
Mingote, també implicat 
amb la cursa), tenen caràcter 
pòstum.

La instal·lació de la placa és 
una de les escasses activitats 
paral·leles a la disputa de la 
cursa que es manté en l’agen·
da d’activitats d’aquest any. 
Com altres actes habituals, 
aquest any no es farà la pre·
sentació popular, que es feia 
tradicionalment a la Garriga 
amb concert de diferents 
escoles de música. També per 
prevenció per l’evolució de la 
pandèmia s’ha suspès la tra·
dicional plantada de l’arbre 
al bosc de la Mitja que es fa 
cada any. Només s’ha man·
tingut l’acte que es fa en col·
laboració amb les Aules d’Ex·
tensió Universitària per a la 
Gent Gran del Vallès Oriental 
(Agevo), que aquest any va 
consistir en un col·loqui amb 
el periodista esportiu i corre·
dor de fons Arcadi Alibés i el 
vicepresident de la Federació 
Catalana d’Atletisme Josep 
Maria Antentas.

La necessitat de prevenció 
a causa de la situació pan·
dèmica també ha incidit en 
la supressió d’alguns dels 
serveis que s’oferien als cor·
redors, com les dutxes o els 
massatgistes, tot i que sí que 
hi haurà grups d’animació.
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Maru Carmen Paredes i Lorenzo Sánchez tornaran a trepitjar asfalt aquesta Mitja Marató

L’Ajuntament de Canovelles us desitja molta sort 
per la mitjA 2022!

Divendres, 4 de febrer de 202246

Granollers

EL 9 NOU

La mala sort amb les lesions 
persegueix l’atleta paralím-
pica Mari Carmen Paredes. 
Després de recuperar-se 
d’una fractura de pelvis per 
poder disputar els Jocs Para-
límpics de Tòquio aquest 
estiu, li va ser detectada 
una segona fractura a l’ala 
del sacre que l’ha tornat a 
apartar dels entrenaments 
durant uns mesos. Només 
fa dues setmanes que entre-
na, però l’atleta del Baix 
Llobregat vol recuperar les 
sensacions aquest diumenge 
a Granollers.

“M’agrada especialment 
aquesta cursa. És on vaig 
fer la meva millor marca 
en Mitja Marató”, recorda 
l’atleta invident. Serà una 
oportunitat per “recuperar 
les sensacions de l’asfalt” i 
també una nova demostració 
de caràcter per a una atleta 
que va trobar en les curses de 
fons un motiu per prendre 

La paralímpica Mari Carmen 
Paredes busca sensacions a la Mitja 
L’atleta surt d’una lesió i torna a competir després d’haver participat en els Jocs de Tòquio

força quan se li va diagnosti-
car la malaltia que li acabaria 
provocant la ceguesa.

“Vinc amb només dues 
setmanes de preparació i el 

programa d’entrenament 
preveu que pugui fer 15 qui-
lòmetres. M’ho vull prendre 
amb calma”, adverteix. Pare-
des té intenció de participar 

en un compromís atlètic a 
Hamburg aquesta primavera 
i està complint els programes 
d’entrenament per completar 
la marató a la ciutat alema-

nya. “Veurem si els últims 
quilòmetres els fem trotant 
o directament caminant”, 
avisa.

L’atleta, que disputa les 
curses amb el guia Loren-
zo Sánchez, va aconseguir 
plaça als jocs de Tòquio i va 
trobar una oportunitat per 
recuperar les sensacions que 
no va poder gaudir a Rio, en 
els jocs anteriors. Allà es va 
haver de retirar. A Tòquio, 
les coses van sortir millor, 
i va aconseguir una novena 
posició que, amb tot, la van 
deixar a les portes de la plaça 
de finalista. Paredes és una 
de les poques atletes de la 
seva categoria que acredita 
una marca per sota de les 
tres hores en la distància de 
marató.

“Tòquio no és Granollers”, 
s’apressa a aclarir la marato-
niana del Club l’Hospitalet 
Atletisme. Es refereix al 
caliu que es nota al carrer. 
A Tòquio les sensacions van 
ser estranyes, molt tancada 
a la Vila Olímpica i amb poc 
contacte amb el carrer. “Va 
ser de les poques proves que 
van tenir públic, i el notaves, 
però no es pot comparar amb 
el que se sent a Granollers”, 
explica l’atleta internacional.

Paredes serà una de les 
competidores paralímpiques 
de la prova. El vallesà Jordi 
Madera també competirà 
amb cadira de rodes.

Nou repte de l’associació 
Lucha Rett a la prova
Granollers

EL 9 NOU

L’associació Lucha Rett tor-
narà a participar en la Mitja 
Marató, com ho ha fet en 
diverses oportunitats prè-
viament. El repte de cobrir 
els 21.097 quilòmetres de la 
prova tindrà, però, alguna 
novetat. Berta Lachica, la 
nena afectada per aquesta 
malaltia –un trastorn neuro-
lògic i pscicomtoriu– el pare 
de la qual ha estat un dels 

inspiradors del repte solidari 
que acompanya la seva parti-
cipació a la cursa, no hi podrà 
ser perquè ha patit una lesió.

A la cadira que membres 
de l’associació acompanyen 
en la seva presència a la cur-
sa, hi anirà un dels ninots 
que més agraden a la nena. 
L’associació ha participat en 
la Mitja per fer visible aques-
ta malaltia estranya, però 
també planteja altres reptes 
per dotar els malalts de mit-
jans per al seu dia a dia.
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El CN Granollers va celebrar la seva assemblea ordinària dijous passat a les instal·lacions del club

sempre de la importància de  
l’esport i la seva relació amb 
la salut. La declaració com a 
entitat d’utilitat pública, ja 
obtinguda, hauria de facilitar 
aquest suport.

Els socis assistents a l’as·
semblea van aprovar els 
comptes de l’exercici, amb un 
68% de suport, una votació 
similar a la que va obtenir 
l’increment de quotes, del 
7%, que s’ha proposat per 
a aquest any. Aquest incre·
ment és una de les bases 
d’un pressupost per a la 
temporada actual, de 3,2 
milions d’euros, que té com a 
objectiu mantenir el projecte 
esportiu i social, recuperar 
socis, desenvolupar el Pla 
Director –que inclou les 
obres de millora de les instal·
lacions per al qual té suport 
municipal– i compensar les 
pèrdues per la pandèmia.

La compensació de pèrdues 
està vinculada a un pla de 
viabilitat. Tot i les incerte·
ses que provoquen els alts 
i baixos pandèmics (“cada 
vegada que hi ha restricci·
ons, es retarda uns mesos la 
recuperació”, diu Escandell), 
la recuperació de massa 
social, la contenció de la des·
pesa, i les inversions en les 
instal·lacions han de portar 
a l’equilibri en els comptes. 
Ara mateix, el nombre de 
socis, 4.250, deixa la massa 
social a prop de l’equilibri.

Granollers

J.C.A.

Els efectes de la pandèmia 
han deixat els comptes del 
CN Granollers en una situ·
ació complicada. L’última 
assemblea del club, celebra·
da dijous passat, va aprovar 
uns comptes amb números 
vermells, que se sumen a un 
tancament ja delicat l’any 
en l’exercici anterior. Els 
ingressos de la temporada 
2020/2021 han baixat el 
43,86% respecte a la situació 

prepandèmica, en bona part 
per la davallada de socis i per 
la reducció en la prestació de 
serveis arran de les restricci·
ons d’aforament en equipa·
ments esportius. Tot plegat 
ha portat el club a acumular 
pèrdues per valor d’un milió 
d’euros des del principi de la 
pandèmia, segons es va expli·
car en l’assemblea.

Mentre que els ingressos 
baixen, algunes despeses 
s’han incrementat notable·
ment. El president del club, 
Eduard Escandell, esmenta 

per exemple el fort creixe·
ment en la despesa energèti·
ca, per l’elevat cost de la llum. 
L’energia és una de les princi·
pals fonts de despesa del club.

“La situació, ara mateix, és 
complicada, però tenim con·
fiança en el pla de viabilitat 
que tenim en curs”, expressa 
Escandell. “Però no ens en 
sortirem sense el suport de 
tots; també el de les adminis·
tracions”, reclama. Considera 
que les administracions hau·
rien de respondre, perquè 
en el discurs oficial es parla 

Alfredo Domínguez, cinquè a la Serie A de karate 

Pamplona (Navarra) Alfredo Domínguez, del Karate Nokachi de les Fran·
queses, va quedar cinquè a la Serie A mundial de karate, que es va disputar 
a Pamplona entre el 28 i el 30 de gener. Domínguez va disputar sis combats 
de gran nivell i va guanyar els representants d’Itàlia, Romania i Armènia. Se 
li va escapar la medalla de bronze per un ajustat 1·0 contra Portugal. Per la 
seva banda, Joan Just Clopés, del Club Karate Just de Sant Celoni, va caure 
eliminat als vuitens de final. 
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Estel Galo, bronze al Campionat d’Espanya de llarga distància

Barcelona La nedadora de Cardedeu i membre del CN Granollers Estel 
Xuan Galo va aconseguir diumenge la medalla de bronze en el Campionat 
d’Espanya de llarga distància. A la prova, que es va disputar a les instal·
lacions del CN Barcelona, la nedadora va participar en la categoria Júnior 
2. Galo va finalitzar els 5.000 metres que suposa aquesta modalitat amb 
un temps de 58 minuts 27 segons i 5 centèsimes. Es tracta de la seva millor 
marca personal i de referència per participar en l’Europeu d’Aigües Obertes.
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El CN Granollers acumula un 
milió de pèrdues per la pandèmia
El club aplicarà un pla de viabilitat i demana suport a les administracions per revertir la situació

Victòria  
per la mínima 
del CN 
Granollers

Barcelona

EL 9 NOU

El CN Granollers va gua·
nyar per la mínima el partit 
d’aquest dimecres al vespre 
contra el líder del grup B de 
Primera Divisió de water·
polo, el Montjuïc (14·15). El 
Granollers és cinquè. El gol 
de la victòria el va marcar 
Antonov a tres minuts pel 
final. El conjunt vallesà, que 
jugava com a visitant, va anar 
normalment al davant al 
marcador. Tot i així, la prime·
ra esgarrapada de l’enfronta·
ment la va fer el Montjuïc. El 
Granollers va saber gestionar 
bé els primers minuts i va 
començar aviat a ser intens 
en atac, fins al punt de mar·
car diversos gols i enviar un 
penal dins la porteria rival. 
La tònica es va capgirar a 
partir del tercer temps. Els 
vallesans van començar a ser 
més imprecisos en atac, per 
anar massa a la babalà. El 
CN Granollers va necessitat 
un temps mort per tranquil·
litzar·se i tornar a remar fins 
a la victòria. 

CN Granollers: Octavio, 
Alex (1), Peralta (6), Colo·
minas (1), Riesco, Vera 
(1), Bertran (1), Troyano, 
Sánchez (1), Ruiz (1), Anto·
nov (2), Valero (1) i Fernán·
dez.

PARCIALS: 5·4, 2·5 [des·
cans], 4·4 i 3·2.

1a WATERPOLO
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Xavier Rovira va ser un dels titulars de l’equip que va presentar el Caldes dimecres a la Torre Roja

Divendres, 4 de febrer de 202248

Recam Làser Caldes 4

Camps, Ricart, Rovira, Gurri i 
Rodríguez [cinc inicial]; Beltrán, 
Rosa, Alexandre Acsensi, Blanqué i 
Roger Acsensi. 

CP Voltregà 3

Estrada, Vargas, Palazón, Molas i 
Teixidó [cinc inicial]; Luzón, Canal, 
Serra, Ferran i Molas. 

ÀRBITRE: Raül Burgos i Oriol Escobar. Targetes blaves: Molas, del Voltregà. 

GOLS: 1-0, Ricart, min 7; 2-0, 2-0, Blanqué, min 19; 2-1, Teixidó, min 23; 3-1, 
Ricart, min 34; 4-1, Blanqué, min 39; 4-2, Teixidó, min 43; 4-3, Molas, min 49.

Caldes de Montbui

EL 9 NOU

El Recam Làser Caldes va 
haver de suar per defen-
sar els quatre gols a favor 
amb què s’havia imposat al 
Voltregà aquest dimecres al 
vespre a la Torre Roja (4-3). 
De fet, el conjunt vallesà 
guanyava per 4-1 quan enca-
ra faltaven set minuts pel 
final. 

El Voltregà va posar la 
directa i al Caldes li va faltar 
benzina per poder contrares-
tar els atacs del rival. Els oso-
nencs es va arribar a posar a 
un gol del Recam Làser a 45 
segons pel final. L’entrena-
dor, Eduard Candami, admet 
que els van faltar possessions 
llargues i més físic per evitar 
el patiment. Però hi ha més 
bones notícies que dolentes, 
en el partit d’aquest dime-
cres.

Sito Ricart es va avançar 
pel Recam Làser Caldes 
després d’un rebot (1-0). Els 
vallesans van sortir endo-
llats i van dur el pes del joc 
durant bona part del partit. 
Pocs minuts després, al 19, 
Marcos Blanqué va ampliar 
l’avantatge del Caldes amb 
el 2-0. El Voltregà, però, va 
insistir i va fer seu el partit, 
en part, durant els minuts 
següents. Van començar a 
robar pilotes al Caldes i a sor-
tir ràpid. Els vallesans patien 
i el porter Gerard Camps va 

ser providencial en un parell 
d’ocasions. Finalment, en 
una directa en contra, Gerard 
Teixidó va fer primer gol del 
Voltregà. 

El partit se’n va anar al 
descans i a la represa el Cal-
des va tornar a recuperar les 
bones sensacions de l’inici. 
Va fer uns bons primers 

minuts i la recompensa va 
arribar quan Sito va marcar 
el 4-1 de falta directa. Mar-
cos Blanqué i Roger Acsensi 
van haver d’abandonar el 
terreny de joc per un cop. 
El Voltregà va ensenyar les 
dents als últims minuts. 
Primer Teixidó va aprofitar 
un penal per fer el 4-2 i final-
ment Molas va marcar el 4-3 
final. Amb aquesta victòria, 
el Caldes escala fins al sisè 
lloc de la classificació. Juga-
ran el proper partit dimecres 
que ve a la pista de l’Iguala-
da, que és 10è.

El partit del Bigues 
contra Las Rozas 
s’ajorna per positius 
de covid al rival

Bigues i Riells del Fai

El partit entre el Bigues i 
Riells d’hoquei d’aquest 
dimarts a casa es va ajornar 
per un brot de covid a les 
files de Las Rozas. Si no hi ha 
entrebancs, el partit es dispu-
tarà finalment el 5 de març. 
Amb aquest matx, el Bigues 
volia recuperar les sensacions 
després de les derrotes con-
secutives contra el Manlleu, 
el Cerdanyola i el Palau de 
Plegamans. La represa de la 
competició, però, haurà d’es-
perar al 12 de febrer, quan al 
Bigues li tocarà enfrontar-se 
al Liceo. Els propers resultats 
seran essencials perquè les 
vallesanes, que són vuitenes 
a l’OK Lliga, es classifiquin 
per a la Copa de la Reina. 

Bigues i Riells 
del Fai dona valor 
a l’esport femení i a 
les esportistes locals 
Bigues i Riells del Fai

Per l’Ajuntament de Bigues 
i Riells del Fai és necessari 
que es “posin cares” a les 
dones esportistes. En una 
xerrada dimecres passat al 
Teatre Auditori polivalent, 
sis esportistes locals –Mar-
ta Borràs, Clàudia Bosch, 
Mariona Carmona, Pat Vidal 
i Cristina Wagemans– van 
coincidir que encara queda 
feina per fer pel que fa a l’es-
port femení. Van reivindicar 
més presència als mitjans i 
la necessitat de formar i pro-
mocionar jugadores, entrena-
dores i coordinadores.
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El 48è Cros de Sant Celoni es va celebrar diumenge a la pista municipal d’atletisme i els seus voltants

Victòria, malgrat el patiment
El Recam Làser Caldes sua als últims minuts contra el Voltregà per defensar els quatre gols

Unes 90 persones van participar diumenge en la 48a edició de la prova

El cros engresca Sant Celoni
Sant Celoni

EL 9 NOU

Unes 90 persones van dispu-
tar diumenge passat al matí 
la 48a edició del Cros de Sant 
Celoni. Es tracta d’una prova 
marcada en vermell a l’agen-
da esportiva del municipi i 
on s’hi congreguen una pila 
de corredors, ja siguin fede-
rats o no. El cros l’organitza 
anualment el Club Atletisme 
Sant Celoni i no puntua per a 
les competicions oficials. “No 
fem difusió a les federacions, 
sinó que és un cros a nivell 
social, perquè quedi entre 
la gent del club i del poble”, 
explica Carles Lombarte, 
director tècnic del Club Atle-
tisme Sant Celoni. 

En categoria absoluta, en 
què es va córrer més d’un 
quilòmetre amb inici i final 

a la pista d’atletisme de Can 
Sans, van resultar guanya-
dors Eloi Acacio i Laurence 
Prigent, pel que fa als podis 
masculins i femenins, res-
pectivament. Els van seguir 
Víctor Coris i Claudi Gómez 
i Laura Parer i Susana Lom-
bardo. El Club Atletisme 
Sant Celoni va donar premis 
per a un total de 18 catego-
ries, que es van disputar en 
nou curses diferents durant 
tot el matí. 

Les proves, que es competi-
en per edat, van acollir nens 
i nenes des dels 6 anys i fins 
a edat de veterans. El pes del 
cros, però, sobretot, va ser 
per a les categories inferiors, 
que són les que apleguen 
habitualment més corredors 
en aquest tipus de proves. 
Des del club admeten que 
hi va haver diverses baixes, 
ja sigui per confinaments o 
per temor encara a aquest 
tipus d’esdeveniments arran 
de la covid. El dia del cros el 
temps va acompanyar i s’hi 
van poder veure bones actua-
cions dels atletes. 
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A l’equip espanyol, hi havia convocats una colla de jugadors que formen part del present o el passat del BM Granollers

Granollers

Eudald Clascà

Antonio García, de La Lla-
gosta, i Joan Cañellas, de 
Santa Maria de Palautordera, 
són dues peces bàsiques de 
l’engranatge gairebé perfec-
te en el qual s’ha convertit 
l’equip estatal d’handbol. 
A ells, però amb un menor 
protagonisme, també se’ls va 
unir el jugador madrileny del 
Fraikin BM Granollers Che-
ma Márquez. Tots tres es van 
penjar la medalla de plata el 
diumenge passat en perdre 
la final de l’Europeu davant 
Suècia (27-26). Una derrota 

dolça que torna a premiar 
una generació de jugadors 
única en l’handbol estatal 
i que per als dos jugadors 
vallesans va significar una 
recompensa a un Europeu 
marcat pels contratemps.

Antonio García, fins al 
moment de la lesió davant 
Rússia, estava sent un juga-
dor capital per a Jordi Ribera. 
Amb gairebé 38 anys, el de 
La Llagosta està travessant 
un moment molt dolç de 
forma. No amaga la seva 
decepció per no haver pogut 
jugar el tram final de campi-
onat, però valora la feina fet 
per l’equip. ‘’Em quedo amb 

un gust dolç. És cert que la 
lesió ho canvia tot, evident-
ment, volia jugar. La final la 
perdem per petits detalls, és 
més positiu per les sensaci-
ons que pel color del metall’’, 
assegura García. Reconeix 
que la sort no l’acompanya 
amb les lesions. ‘’Ja em vaig 
quedar fora dels Jocs de 
Londres per una lesió, i ara 
això. És un exemple més del 
boig calendari que hem de 
suportar.’’

Per la seva banda, Cañellas 
va tornar a ser decisiu. És un 
mestre en la presa de deci-
sions i, en certs moments, 
va recordar la seva millor 

versió de l’any 2013, en què 
per molts era considerat el 
millor jugador del món. El de 
Palautordera va fer 19 gols 
durant el campionat i van 
ser especialment importants 
els set contra Suècia a la pri-
mera fase. No obstant això, 
els quinze dies a Bratislava 
van ser una muntanya russa 
d’emocions per a ell: gols 
decisius, positiu per coro-
navirus, cinc dies tancat i 
desesperat en una habitació, 
i un desconfinament exprés 
per no perdre’s la lluita deci-
siva per les medalles, després 
de no poder participar en els 
tres primers partits de la fase 
principal. 

Cañellas recorda aquells 
dies amb molt desencís. 
“Havia treballat molt per ser 
a l’Europeu, de la mateixa 
manera que ho vaig fer per 
ser als Jocs. Han estat dos 
contratemps de magnituds 
molt grans’’, indica. A més, 
afegeix que la final li genera 
una contraposició de senti-
ments. “Queda mal regust 
per com acaba la final amb la 
jugada del set metres final. 
Era un campionat diferent 
per les circumstàncies, però 
s’ha de valorar molt la meda-
lla aconseguida.”

A banda, Rangel Luan va 
ser guanyador del campionat 
sud-americà amb el Brasil. 
Esteban Salinas, amb Xile, va 
quedar tercer. Ambdós juga-
dors del Fraikin van garantir 
la seva participació al proper 
Mundial del 2023.

El KH-7 provarà  
el seu bon estat  
de moral contra  
el Porriño 

Granollers

El partit d’aquest dissabte 
a la tarda contra el Porriño 
serà clau perquè el KH-7 BM 
Granollers provi el seu “bon 
estat anímic” –segons diu 
l’entrenador Salva Puig– des-
prés de superar amb èxit 
l’eliminatòria de Copa. El 
duel es jugarà al Palau d’Es-
ports de Granollers i el KH-7 
s’hi trobarà un rival que des-
taca per la seva insistència. 
“No es desenganxen del mar-
cador i són bastant efectives 
al contraatac. Haurem d’es-
tar atentes i atacar bé la seva 
defensa per no perdre pilo-
tes”, explica Puig. El KH-7 és 
8è a la classificació, amb un 
punt per sobre del Porriño. 

El Fraikin jugarà 
el partit de Copa 
contra el Sinfín  
el 9 de febrer
Granollers

El Fraikin BM Granollers 
jugarà finalment l’anada de 
la tercera eliminatòria de la 
Copa del Rei el dimecres 9 de 
febrer. Es disputarà a casa el 
Sinfín, a Santander, després 
d’haver-se suspès per un brot 
de covid el partit d’aquest 
dimecres. La tornada serà 
el 15 de febrer al Palau 
d’Esports. Per altra banda, 
el Fraikin visitarà aquest 
dissabte a la tarda la pista del 
Bada Huesca, el 9è classificat 
de la lliga Asobal. El Fraikin 
és segon. La jornada signifi-
carà el retorn a la competició 
després de l’Europeu. 

CP San Cristóbal 2

Riera, López, Llovera, Martínez, 
Mendoza, Toro (Poves), Cantí 
(Touray), Domingo, Vázquez (El 
Ouliad), Diawara (Kerobyan) i 
Carrasco (Amantini). 

EC Granollers 0

Rabello, Bah, Vega, Díaz, El 
Harrak (Sánchez), Roger Garcia 
(Hernández), Bakali (Muñoz), 
Quintanilla, Padilla (Aitor Garcia), 
Serrano i Urbina. 

ÀRBITRE: Sergi Manuel Rimbau, assistit per les bandes per Efrain Molina i 
Arnau Massana. Targetes grogues: Domingo i Carrasco, del San Cristóbal, i Bah 
i El Harrak de l’Esport Club Granollers.

GOLS: 1-0, Vázquez, min 2; 2-0, Mendoza, min 44.

El conjunt de Granollers perd a casa del San Cristóbal per dos gols a la primera meitat

Cop anímic per a l’Esport Club

Terrassa

EL 9 NOU

L’Esport Club continua 
rebent males notícies per 
mantenir les aspiracions a 
la permanència. Dimecres 
va perdre al camp del San 
Cristóbal (2-0). No va ser per 
les ocasions ni el bon joc, que 
el Granollers va mantenir 
durant la primera meitat. Els 
motius de la derrota es resu-
meixen més pel xoc anímic 
que els va suposar encaixar 
dos gols a la primera part, que 
no pas pel que havien demos-
trat sobre la gespa. El partit 
formava part de la jornada 18, 
que es va haver de suspendre 
per un brot de covid. 

El matx va començar 
malament pels interessos de 
l’Esport Club. Un jugador del 
San Cristóbal, des d’una falta 

directa al mig del camp, va 
penjar una pilota i, després 
d’uns quants rebots, Ion Váz-
quez va fer gol. “Vam tenir 
un punt de mala sort”, admet 
l’entrenador, José Solivelles.

L’Esport Club no es va 
creuar de braços i ho va 
intentar. Ayub en va tenir 
dues de clares per fer gol; en 
una de les quals, de fet, es va 
quedar sol davant del porter. 
I Solivelles també es queixa-
va d’un possible penal, que 
l’àrbitre va assenyalar fora 
de l’àrea. 

El San Cristóbal, pràctica-
ment no va gaudir d’ocasi-
ons. Només en va tenir dues 
a porteria. La del primer gol, 
al minut 2, i la del segon, que 
va arribar a pocs segons del 
descans i quan el Granollers 
menys s’ho esperava. El rival 
va generar un contracop i 

Sergio Mendoza, que s’havia 
quedat sol davant del porter, 
va fer arribar la pilota a dins 
de la porteria. 

Aquest gol va suposar un 
trasbals per al Granollers, 
que es va quedar sense capa-
citat de reacció a la segona 
part, i va deixar escapar 
punts de casa el San Cris-
tóbal. Sí que és cert, però, 

que la qualitat del conjunt 
rival els deixava poc marge 
per intentar guanyar: el 
San Cristóbal és quart a la 
classificació, lluny de l’ante-
penúltim lloc del Granollers. 
Tampoc hi ajudaven les bai-
xes que tenia l’Esport Club a 
les seves files, sobretot a la 
davantera. Roger Escamilla, 
que es va trencar el lligament 

d’un genoll, estarà de 10 a 
12 mesos de baixa. I l’altra 
referència a la punta, Carlos 
Cano, es va quedar sense 
jugar per acumulació de tar-
getes. Tampoc va disputar el 
partit Juanpi, que arrossega 
una lesió. 

A l’altra cara de la mone-
da, hi havia el porter Mauro 
Rabelo, que l’Esport Club va 
fitxar quan faltava un dia per 
tancar el mercat de fitxatges 
i que ja va debutar aquest 
dimecres en substitució del 
lesionat Martín. El club va 
anunciar dilluns la cessió de 
Mauro, que va arribar d’ur-
gència després del retorn 
d’Oriol Martí al Sant Andreu. 
Mauro, que fins ara jugava al 
mateix Sant Andreu, és pro-
pietat del Badalona i jugarà 
a Granollers fins a final de 
temporada.

Aquest cap de setmana, 
l’Esport Club descansa i el 
proper partit a l’agenda és 
dimecres que ve al carrer 
Girona contra la Grama. Un 
matx que també es va ajornar 
per covid. 

Marcats pels contratemps 
Tot i les dificultats, García i Cañellas s’han endut la plata de l’Europeu d’handbol
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Un club del Senegal vesteix amb 
les equipacions del Palautordera

Un grup de nens de Dialakoto, al Senegal, vestits amb les equipacions del CF Palautordera

Sta. Maria de Palautordera

Pol Purgimon

No és estrany veure aquests 
dies samarretes del CF 
Palautordera pels carrers del 
poble de Dialakoto, al sud-
est del Senegal. El seu prin-
cipal responsable és Badara 
Diakhite Aliu, un senegalès 
que va arribar a Palautordera 
fa 15 anys, però que encara 
manté un lligam molt fort 
amb el seu poble d’origen. 

Un centenar d’equipacions 
blau-i-grogues van aterrar 
al país africà amb l’objectiu 
de proveir de vestimenta de 
joc l’ASC Châteaux d’Eau, 
l’equip que hi ha a prop de 
casa seva. Són samarretes de 
temporades anteriors, que 
el Palautordera no usava i 
guardava en un magatzem 
des de fa un pila d’anys. “Al 
meu poble, no tenien roba 
d’esport per jugar. Els ha fli-
pat tenir-ne. Val la pena i és 
necessari. Tot el poble està 
parlant d’això i no paren de 
donar les gràcies”, diu Aliu. 

A més d’equipacions, 
també ha fet arribar xan-
dalls i pilotes en desús que 
hi havia a les instal·lacions 
del camp de futbol de la 

nen quan els portarà més 
samarretes. Ell, de moment, 
diu que no ho sap, però 
li agradaria que fos aviat 
per poder donar-ne a noies 
que vulguin jugar a futbol. 
“Quan vaig anar al camp 
del Palautordera vaig flipar 
en veure que hi havia noies 
entrenant. Aquí a l’Àfrica 
no hi ha això. No se’ls passa 
pel cap que les noies puguin 
jugar a futbol. Falta que algú 
els n’ensenyi.” A més de 
donar-les a l’equip de futbol, 
les samarretes i pilotes res-
tants han anat a parar a altra 
gent del poble.

El president del CF 
Palautordera, Miquel Lla-
vina, explica que el club ha 
rebut la iniciativa amb satis-
facció. A Instagram, la publi-
cació sobre les samarretes ha 
rebut una pila de “m’agrada”. 
“Cada tres o quatre anys 
solem canviar les equipaci-
ons del club i ens queda un 
estoc que no sabem què fer-
ne. En comptes de llençar-
les, preferim donar-les”, diu 
el president.

En aquest cas, Aliu, que té 
38 anys i és ajudant de cui-
ner en un restaurant de Mos-
queroles, es va encarregar 
de la resta de coses. Explica, 
també, que “no té preu” col-
laborar amb el seu poble. 
“Vaig marxar del Senegal 
perquè em faltaven coses, 
per necessitat. Vaig anar amb 
pastera fins a les Canàries. 
De les Canàries a Madrid i 
fins a Palautordera.” La seva 
dona i els seus tres fills viuen 
al Senegal. 

Fontmartina. La iniciativa 
va sorgir al setembre, quan 
Aliu va contactar amb la 
capitana del primer equip 
del Palautordera, Meritxell 
Clupés. “Ens va dir si hi havia 
roba i pilotes per enviar al 
seu poble. Vaig parlar amb 
el president del club i l’Aliu 
va venir un dia amb un bidó 

gegant a buscar tot el materi-
al”, explica Clupés. 

Va recollir els equipaments 
i les pilotes i els va enviar 
amb un carregament cap 
al Senegal. Això sí, amb la 
promesa que ningú del poble 
toqués res fins que ell tornés 
per estar-hi una temporada 
aquest hivern. “El dia que 

vam repartir les samarretes, 
els nens van venir a casa i 
es barallaven per tenir-les. 
Per ells, va ser una sorpresa 
que hagués portat roba. Em 
deien: d’on has tret això?” 

Aliu encara és al Senegal, 
a l’espera de tornar a 
Catalunya a finals de febrer. 
Diu que l’aturen i li dema-

Les Franqueses del Vallès

P.P.

El CF Les Franqueses va des-
tituir aquest dimarts Manolo 
Parralo a la banqueta del 
primer equip. El seu recanvi 
és Juanma Fernández, que 
havia estat entrenador del 
Sallent o el Sant Joan de les 
Abadesses. El club atribueix 
la decisió als mals resultats 
de l’equip, que duu quatre 
partits consecutius perdent 
i és antepenúltim del grup 1 
de Primera Catalana. 

Amb aquesta destitució, 
Parralo acaba la seva aven-
tura a les Franques, on va 
aterrar fa gairebé 10 anys. 
Durant aquest temps, l’entre-
nador ha dut el primer equip 
des de Tercera Catalana a 
Primera Catalana. Malgrat 
que ja era a la corda fluixa, 
Parralo ha dit a EL 9 NOU 
que ell ja havia volgut deixar 
l’equip. “Vaig presentar la 
meva dimissió a la tercera 

Mor amb 88 anys 
l’exfutbolista 
de Parets Joan 
Seguer i Sans

Parets del Vallès

L’exfutbolista de Parets 
Joan Seguer i Sans va morir 
aquest dimecres amb 88 
anys. Nascut el 1934, era fill 
de Joan Seguer i Forés –un 
dels fundadors del CF Parets 
i directiu de l’entitat fins 
a la seva mort– i germà de 
Josep Seguer, que havia estat 
jugador internacional amb el 
Barça. Joan Seguer i Sans es 
va formar primer a la Penya 
Pinocho i després la Penya 
Seguer. Aquest últim equip 
jugava els seus partits a l’Ei-
xample de Parets. Més tard, 
Seguer va pujar al primer 
equip del CF Parets. Va conti-
nuar la seva carrera esportiva 
al Sant Martí de la Tercera 
Divisió –actual Martinenc– i 
va disputar minuts amb el 
Sant Vicenç de Castellet, el 
Santa Eulàlia de l’Hospitalet, 
el Sant Sadurní d’Anoia i 
l’Atlètic Barcelonès. Joan 
Seguer és una de les figu-
res històriques del futbol 
a Parets i un dels jugadors 
més destacats dels anys 50 al 
municipi. 

Manolo Parralo feia nou anys i mig que era l’entrenador del primer equip

Feia gairebé 10 anys que era a la banqueta del primer equip

El CF Les Franqueses cessa 
Manolo Parralo pels mals resultats

El camp de futbol 
de Parets incorpora 
noves portes i 
enllumenat LED

Parets del Vallès

El camp de futbol de Parets 
incorpora unes noves portes 
als vestidors i nou enllu-
menat tipus LED al camp 
d’entrenament. Han tingut 
un cost per l’Ajuntament 
d’11.000 i 3.000 euros, res-
pectivament. En una nota 
distribuïda pel consistori, 
l’alcalde, Francesc Juzgado,  
s’ha compromès a continuar 
millorant els equipaments 
esportius municipals. 

Ana Carrasco 
deixa Kawasaki 
per córrer a Moto3
Granollers

Després de cinc temporades, 
Kawasaki, de Granollers, ha 
anunciat que la pilot Ana 
Carrasco abandona l’equip 
per incorporar-se al cam-
pionat de Moto3. Durant 
aquests anys, Carrasco ha 
participat en la categoria 
Supersport 300 de superbi-
kes, fins a ser-ne campiona el 
2018. Era la primera vegada 
que ho feia una dona.

jornada. L’ambient no era 
l’adequat.” Admet que hi 
hauria algú del club que li 
feia nosa que ell segués a la 
banqueta i que per això no 
hauria pogut treballar com 
ell volia. Amb ell també han 
marxat el segon entrenador i 

el delegat del primer equip.
El vicepresident del club, 

Joan Arabia, diu que el nou 
entrenador, Juanma Fer-
nández, ja feia jornades que 
seguia els partits de l’equip i 
que aquest canvi a la banque-
ta és per “salvar la categoria”. 

La iniciativa va sorgir d’un veí, Aliu, quan va demanar roba i pilotes per als nens del seu país
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El Petit Mir i xerrada: “El 
procés de deixar el bolquer 
i la consciència del jo”.  
Centre Infantil Pintor Mir. 
17.30.

Converses virtuals en italià.  
En línia. 19.00.

Sant Celoni. Cinema en VO 
amb la projecció de Papicha, 
de Mounia Meddour. Sales 
Ocine, Centre Comercial 
Altrium. 20.00.

Sant Esteve de 
Palautordera. 
Cineclub Sant Esteve: 
Persischstunden (El 
professor de persa), de 
Vadim Perelman. Teatre 
Pare Casals. 19.30.

Sant Feliu de Codines. 
Club de lectura: El pavellón 
núm.6, d’Anton Txékhov. 
Condueix la tertúlia 
Mercè Carner. Biblioteca 
Municipal. De 19.00 a 20.00.

Santa Eulàlia de Ronçana. 
11è Cicle de Concerts de 
Música Clàssica Eulaliana: 
‘Actea canta òpera’ amb 
Actea Cor Femení, Laua 

Muñoz (piano) i Carles 
Josep Comalada, direcció 
musical. Biblioteca Casa de 
Cultura Joan Ruiz i Calonja. 
20.00.

Dissabte 05

Canovelles. Teatre per 
a nadons amb L’arbre de 
la vida, d’Aboom Teatre.  
Teatre Auditori de Can 
Palots. A les 16.00 i a les 
18.00.

Cardedeu. Taller 
d’autoconeixement del cos 
i la sexualitat a Cardedeu.  
Tarambana . De 10.00 a 
14.30 i de 15.00 a 19.00.

Concert d’El Petit de Cal 
Eril dins el cicle Tastautors, 
i tastet del projecte d’Isabel 
Vinardell Duet. Teatre 
Auditori de Cardedeu. 
19.30.

Granollers. Mercat del 
Disc. Plaça Perpinyà. 09.00.

Mercat setmanal de Can 
Bassa.  Can Bassa. 09.00.

Mercat de productes 

Divendres 04

Aiguafreda. Tertúlia 
literària: Desgràcia / 
Desgracia, de J.M.Coetzee. 
Conduït per Gisela Asensio. 
El Talleret. De 18.30 a 
20.00.

Cardedeu. De Mot en 
Mot: El teu nom, de Clara 
Moraleda. Lectures en 
veu alta per adults.. Amb 
Núria Noguera i Íngrid Van 
Gerven. Biblioteca Marc de 
Vilalba. 18.30.

La companyia Mar Bezana 
estrena The art of castanets.  
Teatre Auditori de 
Cardedeu. 21.00.

Granollers. Club de lectura 
i cinema amb Esteve 
Plantada. Cinema Edison.

Mercat Encants Solidaris 
de l’Assemblea d’Aturats 
de Granollers. Plaça de Can 
Trullàs. 09.00.

K-Event, suport a iniciatives 
juvenils. Cal inscripció.  
GRA. Equipament juvenil. 
16.30.

Club de lectura infantil 
L’illa de mai més.  
Biblioteca Roca Umbert. 
17.30.

Insectes, crancs i aranyes 
a les vostres mans. Museu 
de Ciències Naturals de 
Granollers. 17.30.

Presentació del llibre i 
xerrada Viure la teva vida 
no viscuda, de Robert A. 
Johnson i Jerry M. Ruhl. 
Amb Víctor Lóprez i Xavier 
López. Espai Tranquil de 
Barbany. 18.00.

Club de lectura jove 
Llibrepensadors.  Biblioteca 
Roca Umbert. 18.30.

Concert de La Vella 
Dixieland, 40+1 dins el 32è 
Jazz Granollers Festival.  
Casino de Granollers. 20.00.

L’Ametlla del Vallès. Hora 
del conte: M’amigues, a 
càrrec de Núria Alonso.  
Biblioteca Josep Badia. 
17.00.

Lliçà d’Amunt. Concert 
Cicle DO Vall del Tenes, 
amb Població de risc 
i Ron&Papas. Ateneu 
l’Aliança de Lliçà d’Amunt. 
22.30.

Lliçà de Vall. Cinema al 
Kaliu. Casal de Joves el 
Kaliu. 18.00.

Club de lectura “En clau 
de dona”, amb la visita 
de Marta Orriols, autora 
d’Aprendre a parlar amb 
les plantes. Biblioteca 
Municipal. 19.00.

Mollet del Vallès. Cicle 
de xerrades “Mirades 
d’artistes”. Amb Sixta 
Villalba, que dialoga amb 
l’obra de la pintora Maria 
Jesús de Sola Yuste, una de 
les dones artistes presents 
a la col·lecció del Museu 
Abelló. Museu Abelló. 
19.00.

Cine Club amb la projecció 
de la pel·lícula Gilda. El 
Casal. 21.00.

Directe al Cívic: Punk. Amb 
Fastloud, Jairo Gomes, The 
Old Factory, Rats, Skartxa.  
Centre Cívic de Can 
Pantiquet. 21.30.

Montornès del Vallès. 
Club de lectura infantil: 
L’arbre de les històries’, 
amb Yolanda Martínez.  
Biblioteca de Montornès. 
17.30.

GrANOLLErS 
ConCERt  
d’ALbERt LAX. 
Sala Nau B1. Dissabte  
5 de febrer, 22.00.

ecològics i de proximitat.  
Plaça de la Corona. 09.00.

Mercat Encants Solidaris 
de l’Assemblea d’Aturats 
de Granollers. Plaça Can 
Trullàs. 09.00.

Mercat d’Artesans del 
Vallès. Carrer Anselm 
Clavé. 09.00-21.00.

Fira de productes naturals.  
Plaça de les Olles. 09.00.

Visita guiada a l’exposició 
“Tu investigues”.  Museu 
de Ciències Naturals de 
Granollers. 16.30.

La vida dins d’un 
formiguer, i visita guiada 
Sala d’Invertebrats. Museu 
de Ciències Naturals de 
Granollers. 17.30.

Presentació dels 
llibre Guerra de clases 
microbiólogica en 
China i Coronavirus 
crisis y confinamiento, i 
presentació de l’editorial 
Lazo-Argentina, amb un 
company de l’editorial i de 
Miquel Amorós, activista i 

Surt 6 dies al diari de paper
i durant 3 setmanes a

És molt fàcil: Entra a
classificats.el9nou.cat
i publica ara mateix
el teu anunci!

I a més, si vols,
pots carregar-hi
una foto!

*Preu mínim: 20€ · Preu per foto: 10€



LA GUIANOU9EL Divendres, 4 de febrer de 202252 AGENDA

teòric anarquista. Anònims. 
18.00.

Ballades amb Lindy Forgs.  
Roca Umbert. 22.00.

Concert amb Albert Lax.  
Nau B1. 22.00.

La Garriga. Xerrada: 
“Montserrat Roig: la lluita 
contra l’oblit”, amb Aina 
Torres, poeta i escriptora.  
Llibreria Strogoff. 19.00.

Lliçà de Vall. Concerts a 
El Kaliu. Casal de Joves el 
Kaliu. 22.00.

Moià. Joventuts Musicals. 
Clàssica: emergents. Concert 
Horitzons d’avui amb 
Aerduo: Maria Mogas a 
l’acordió i Patrícia Coronel 
al saxo. Auditori Sant Josep. 
18.00.

Sant Celoni. Cinema en 
català. Space jam: Noves 
llegendes. Dins el Cinema 
Infantil en Català. Cinema 
Centre Comercial Altrium. 
16.15.

Sant Feliu de Codines. 
V Cros Comarcal Escolar. 
Zona esportiva. A partir 
de les 09.00. Col·laboren 
Centre Excursionista de 
Sant Feliu, escola Jaume 
Balmes, Institut Manuel 
Carrasco i Formiguera, 
FEDAC Sant Feliu i 
Ajuntament.

Santa Eulàlia de Ronçana. 
Hora menuda: Minimúsics, 
música en família.  Biblioteca 
Casa de Cultura Joan Ruiz i 
Calonja. 11.00.

Santa Maria de 
Palautordera. Músic bestial 

CANOVELLEs 
‘L’ARBRE DE LA 
VIDA’. Amb Aboom 
Teatre. Can Palots. 
Dissabte 5, 16.00 i 18.00. 

a Palau, amb el cantant, 
guitarrista, compositor 
i productor anglès Dave 
Philips. Organitza On Air 
Jazz Series. La Quadra-sala 
cultural. 19.00.

Vilanova del Vallès. 
Espectacle familiar Imagina 
amb l’il·lusionista Adagio 
i el seu ajudant Charlette. 
Centre Cultural de Vilanova 
del Vallès. 18.00.

Diumenge 06

Cardedeu. Taller 
d’autoconeixement del cos 
i la sexualitat a Cardedeu.  
Tarambana, Espai Cultural i 

Gastronòmic. 10.00-15.00.

Figaró. Sortida de Marxa 
Nòrdica pels Cingles de Bertí, 
amb instructora. Organitza 
GEA. Santuari de Puiggraciós. 
09.00.

Granollers. Visita guiada a 
l’exposició “Tu investigues!”.  
Museu de Ciències Naturals 
de Granollers. 11.00.

Visita comentada a l’exposició 
“Retorn a Granollers del 
retaule gòtic de sant Esteve”, 
a càrrec de Cinta Cantarell, 
historiadora de l’art, assistent 
curador i documentalista 
de l’exposició. Museu de 

Granollers. 12.00.

Visita comentada a 
l’exposició “Retorn a 
Granollers del retaule gòtic 
de Sant Esteve”, a càrrec de 
Cinta Cantarell. Museu de 
Granollers. 12.00.

Concert familiar Músiques 
amb petons de l’Orquestra de 
Cambra de Granollers.  Teatre 
Auditori. 17.30.

Concert Cartes íntimes, 
cartes d’amor amb 
l’Orquestra de Cambra de 
Granollers. Teatre Auditori 
de Granollers. 19.00. A les 
18.00, presentació de Xavier 

Chavarría.

L’Ametlla del Vallès. 
Concert: Rèquiem, Op.48 de 
Gabriel Fauré, amb el Cor 
Kantikune i l’Associació 
Cultural Coral Ariadna.  
Església de Sant Genís. 19.00.

La Garriga. Representació 
de l’obra de teatre FAM amb 
Les Impuxibles. Teatre de la 
Garriga - El Patronat. 20.00.

Montornès del Vallès. 
Concert Clàssics de sempre 
amb l’Orquestra Barroca de 
Barcelona. Teatre Margarida 
Xirgu. 18.00.

Parets del Vallès. 5a 
Caminada solidària contra el 
càncer, de l’Associació Parets 
Contra el Càncer.  Plaça de la 
Vila. 10.30.

Fes gol contra el càncer.  
Plaça de la Vila. 10.30.

Sant Esteve de 
Palautordera. Celebració de 
Sant Antoni Abat.  Davant de 
l’església. 11.30-13.00.

Respostes sistemàtiques a 
preguntes quotidianes. Espai 
de trobada, amb Elisabet 
Rodríguez Piñero, llicenciada 
en Antropologia. Escoles 
Velles. De 10.00 a 11.30.

La Jam del Montseny. Jam 
de contact improvisació. 
Organitza Taula de Cultura. 
D’11.00 a 14.00.

Sant Feliu de Codines. 
Espectacle Killer. Un thriller 
musical, amb text de Guillem 
Clua i música de Xavier 
Mestres. Centre Cívic La 
Fonteta. De 19.00 a 21.00. I 
de 21.00 a 23.00.

Al facilitar les vostres dades accepteu expressament la política de
privacitat de Premsa d’Osona, SA, que podeu consultar a
www.el9nou.cat
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1.- Els dibuixos s’han de presentar en folis o 
cartolines mida A-4, o en un arxiu pdf, en 
format HORITZONTAL. Cada dibuix ha de 
portar el nom i cognoms del nen/a, edat i 
població. També el nom de l’escola i el telèfon.
2.- La temàtica és: “COM T’IMAGINES UN 
MÓN MILLOR?”. La tècnica és lliure.
3.- Cada mes, de novembre a maig, s’escolliran 
dos dibuixos com a finalistes, que es publicaran a 
les pàgines d’EL 9 +PETIT. Tots els dibuixos 
finalistes participaran, a principis de juny, a la 
gran final, on un jurat especialitzat escollirà el 
dibuix guanyador. Hi haurà un premi individual 
per a l’alumne, quatre entrades per anar al parc 
aquàtic Aqua Brava i una subscripció a EL 9 
NOU i un lot de llibres per a l’escola.
4.- Els dibuixos cal fer-los arribar, cada mes, a 
la redacció d’EL 9 NOU (c. Girona, 34, 1r pis, 
Granollers), en horari d’oficina. També els podeu 
enviar per correu electrònic a

recepcio@vic.el9nou.com
5.- Només podran participar en el concurs les 
escoles de les comarques del Vallès Oriental i el 
Moianès.
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L’Ametlla del Vallès

Sala Polivalent. “Els nostres 
avis”, fotografies. Organit-
za l’AFA amb el suport de 
l’Agrupació de la Gent Gran. 
Fins al juny. 

Caldes de Montbui

Museu Thermalia. 
“L’efervescència del 
termalisme” i “L’art del 
Fons Mas Manolo Hugué”. 
Permanents.

Centre Ateneu Democràtic. 
“Quan s’enduen el país. 
L’espoli franquista als 
ateneus de Catalunya”. Fins 
al 20 de febrer.

Biblioteca Municipal. “Quan 
parles fas màgia”. Fins al 23 
de febrer.

Canovelles

Sala Arimany. “Ceremonia 
de color”, pintures de Juan 
Navarro. Fins al 5 de març.

Cardedeu

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

“Cardedeu, mirant passat, 
teixint futur”. 

Cardedeu amb l’Art Vigent 
2021: “Plens i buits”, de 
l’escultora i ceramista Glòria 

Ortega. Fins al 24 d’abril.

L’Estació és allà... espai per 
les arts i les lletres. “Un mos 
de Llunes”, gravat. Fins el 27 
de febrer. 

Teatre Auditori Cardedeu. 
“Un jazz més íntim”, 
fotos d’Alba Morera i Hal 
Masonberg. Fins al 13 de 
febrer.

Fogars de Montclús

Centre d’Informació de 
Fogars. “El Montseny és una 
muntanya”. Permanent. 

Masia Mariona de 
Mosqueroles. “Univers 
Patxot”. Permanent.

Can Casades de Sant Fe. 
“El Montseny. Reserva de la 
Biosfera”. Permanent.

La Garriga

Institut Vil·la Romana. 
“Viacrucis en 50 estacions”, 
de Bernard Aldebert. Fins a 
l’11 de febrer.

Granollers

Museu de Granollers. 
“Afinitats. Sobre les 
col·leccions del Museu de 
Granollers”. Permanent. 

“Retorn a Granollers del 
retaule gòtic de Sant Esteve”. 
Fins al juny del 2022. 

“Poemes de l’Alquimista”, de  

EXPOSICIONS 
Sant Celoni

Rectoria Vella. “Atemporal. 
Imatges perdurables”, 
pintures de Sara Sabé Tort. 
S’inaugura aquest dissabte a 
les 19.00. Del 5 de febrer al 
27 de març.

Biblioteca L’Escorxador. 
“Sentir l’invisible”, 
instal·lació sonora de Puig 
Ventura Álvarez. Permanent.

“Matheroes: els 
supermaterials del futur”. 
Fins al 28 de febrer.

Can Ramis. Il·lustracions 
dels alumnes de Batxillerat 
Artístic de l’Institut Baix 
Montseny. Fins al 6 de 
febrer.

Sant Feliu de Codines

Biblioteca. “Pompeu Fabra, 
el científic de la llengua”. 
Fins al 5 de febrer. 

Sant Pere de Vilamajor

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

Centre d’Art La Rectoria. 
“Índice. Estuve a punto 
de decir lo que estaba 
pensando...131”, de Pere 
Pich. Fins al 20 de febrer. 

Vallromanes

Casal. “El colors, Matisse i la 
imaginació”, dels alumnes de 
segon d’ESO de l’IE Els Tres 
Pins. Fins al 4 de febrer.

Pintura de Núria Escuder. De 
l1 de febrer a l’11 de març.

Joan Fontcuberta. Fins al 6 
de març.

“Posar-se en lloc de l’altre”, 
de Luz Broto. Fins al 3 
d’abril.

Museu de Ciències 
Naturals. “Tu investigues!”, 
“Sala d’invertebrats”, 
“Aula de malacologia 
Frederic Travé” i “Aula de 
paleontologia Joan Maria 
Viader”. Permanents.

“Playmobil i natura”. Fins al 
27 de febrer.

Centre Cívic Nord. “Música 
i dansa”, pintures de Joan 
Aiza. Fins al 10 de febrer.

El Mirallet. “Construyendo 
el puente entre lo visible 
y lo invisible”, de Kasia 
Derwinska. 

La Gralla. “L’aventura 
d’il·lustrar i contar cançons”. 
Fins al 17 de febrer.

Espai Tranquil. “El temps 
es fon”, ceràmica de Marta 
de Juan Llinàs. Fins al 7 de 
febrer.

Anònims. “Gargots”, de 
Carné. Fins al 20 de febrer.

Cinema Edison. 
“Cineclubisme. El públic 
s’organitza”. S’inaugura 
aquest divendres a les 18.00.

Planta baixa de 
l’ajuntament. “Esport 
femení a Granollers: els 
inicis”, fotografies. Fins al 28 
de febrer.

La Llagosta

Centre Cultural. “Camino de 

Santiago”, pintures de Maite 
Vázquez. Fins al 12 de febrer. 

Lliçà d’Amunt

Biblioteca Ca l’Oliveres. 
“L’art de crear amb fusta”, 
de Pere Parramón i Oller 
d’Artistes del Vallès.

 Llinars del Vallès

Espai d’Art Llinars. “M 
dMatèric”, de Marga 
Madrigal. Fins al 31 de gener.

Mollet del Vallès

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

“Música de càmara”, de 
Manuel Outumuro. Fins al 
16 d’abril. 

L’aparador: “Mirabilia del 
pintor”, de la fotògrafa Maite 
Camarés. Fins al 27 de febrer.

El racó de l’artista: “La ciutat 
de les formigues”, de Xus de 
la Cruz.   

La Marineta. Premi de 
Fotografia de Sant Vicenç.

Montseny

Casal de Cultura.  “Les 
esquelles d’en Jaume” i “El 
Parc Natural del Montseny. 
Un diàleg entre l’home i el 
territori”. Permanents.

Parets del Vallès

Can Rajoler.  “Jo dona”. de 
Jordi Villacrosa, amb textos 
de Glòria Berbel. S’inaugura 
aquest divendres a les 19.00. 
Fins al 21 de febrer. 

Serveis 

Transporte y montaje de mue-
bles y parquet. Interesados lla-
mar al tel. 632 01 50 45.

Traspàs

Ràpid Clapés. Ens traslladem.
Ens trobareu a la nova adreça: 
ctra. de l’Ametlla, núm. 4, 
davant edifici Triangle.

Lloguers

Es lloga pàrquing al centre. 
Zona Policlínica - camp de futbol 
de Granollers. Cotxe petit. Bon 
preu. Tel. 645 93 97 33 o 615 90 
34 75.

cLaSSificaTS

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

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

    PUBLiciTaT

Anuncieu-vos A

La millor manera
d’arribar als vostres 
clients

edició osonA i el Ripollès:
93 889 49 49 o per correu electrònic
publicitat@vic.el9nou.com

edició vAllès oRientAl:
93 860 30 20 o per correu electrònic
publicitat@gra.el9nou.com

per contactar podeu trucar a:

aNUNciS

cLaSSificaTS

Tel. 93 860 30 20

GUIA DE SERVEIS
93 889 49 49 - 93 860 30 20

Tel. 93 889 49 49 - 93 860 30 20

assessors, gestors, assegurances i advocats

Av. Jaume Campmajor, 3 - 08440 Cardedeu - Tel. 93 871 27 75 - 608 37 93 29
info@gammaassessors.com – assessoriagamma.com

assessorsGamma
laboral-fiscal-comptable

gUia ServeiS

Treball 

Busquem cuiner/ ajudant de 
cuina amb experiència en bra-
sa i JOSPER. Interessats envi-
eu CV a: eltrabuc@eltrabuc.
com

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
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Defuncions L’hemeroteca

Fa 30 anys 
31/1/1992

“La policia 
de la Roca deté 
en un bar el 
pres evadit de 
Quatre Camins”

“El jugador del CB 
Granollers Walker 
rep l’homenatge 
de Granollers 
abans de marxar”

Fa 20 anys 
1/2/2002

“Inversors 
de la Garriga i 
les Franqueses 
porten al jutjat 
una financera 
per estafa”

“Un nen 
de 12 anys de l’IES 
de Sant Fost mor 
d’accident esquiant 
a la Masella”

Fa 10 anys 
3/2/2012

“Els jutjats 
de Granollers 
costaran 
quatre cops 
el preu final 
de l’obra”

“Presó per al marit 
i el cunyat 
de la dona morta 
a Granollers”

Fa 5 anys 
27/1/2017

“La línia de tren 
R3, la que creix 
més malgrat 
els dèficits 
en el servei”

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
✚ PALOU 
C. Mare de Déu del Pilar, 124.  
Tel. 93 846 00 28 | dia 4. 
✚ RAQUEL GERMAN 
C. Mare de Déu del Pilar, 34 
Tel. 93 625 44 01 | dies 5 i 6.

Les Franqueses del Vallès
✚ PACHECO  
Verge de la Mercè, 23. Tel. 93 
840 48 66 | laborables, de 8.30 a 
20.30h; dissabte, de 9 a 13.30h.

La Garriga
✚ COMAPOSADA 
C. Centre, 29.  
Tel. 93 871 83 14 | dies 4 a 6.

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 4 a 6.

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
✚ PLANA LLEDÓ 
C. Cervantes, 29.  
Tel. 93 593 15 35 | dia 4. 
✚ LAFARGUE 
C. Can Flequer, 19.  
Tel. 93 593 31 43 | dia 5. 

✚ MARTÍNEZ 
C. Diputació, 13.  
Tel. 93 570 00 17 | dia 6.

Montmeló
✚ COLL CASULLERAS 
C. Diputació, 17.  
Tel. 93 568 17 18 | dies 4 a 6.

Montornès del Vallès
✚ CARME PARDOS 
C. Palau d’Ametlla, 17.  
Tel. 93 572 08 14 | dia 4. 
✚ MORENO 
Av. Onze de Setembre, 38  
Tel. 93 544 41 80 | dia 5. 
✚ MONTORNÈS  
Av. Onze de Setembre, 7.  
Tel. 93 568 17 48 | dia 6.

Parets del Vallès
✚ FARMÀCIA DEL POBLE 
C. Raval, 26. Tel. 93 573 75 12  
| cada dia, de 9 a 22h. 
✚ ISERN 
Av. Catalunya, 84. Tel. 93 562 
19 18 | cada dia de 9 a 21h.

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

Sant Antoni de Vilamajor
✚ GEMMA GÜELL 
Av. Alfons I, 27. Tel. 93 845 00 
57 | laborables, de 9 a 14h i de 
16.30 a 20.30h; dissabte, de 9 a 
14h; diumenge, de 9.30 a 13.30h. 

Sant Celoni 
✚ M. EUGÈNIA GONZáLEZ 
C. Major, 125.  
Tel. 93 633 94 02 | dia 4. 
✚ DURAN-BEL 
C. Esteve Cardelús, 11.  
Tel. 93 867 60 40 | dies 5 i 6.

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; 
diumenge, 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 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

David Martín Vázquez, 40 anys. L’Ametlla del Vallès. 25-1 
Núria Corominas Colomer, 96 anys. L’Ametlla del Vallès. 25-1 
Rogelio Álvarez Encinas, 76 anys. Canovelles. 25-1 
Juana Martínez Martínez, 79 anys. Cardedeu. 25-1 
Francisca Rey Gómez, 100 anys. Lliçà de Vall. 25-1 
Iluminada Díaz Pino, 91 anys. Llinars del Vallès. 25-1 
Daniela Rodero Ortega, 70 anys. Mollet del Vallès. 25-1 
Santiago Placín Martínez, 71 anys. Montornès del Vallès. 25-1 
Salvador Requena Martí, 62 anys. Parets del Vallès. 25-1 
Rosa Vilalta Roura, 84 anys. Canovelles. 26-1 
Silvestra Corrales Sánchez, 86 anys. Canovelles. 26-1 
José Abella Sanz, 90 anys. Canovelles. 26-1 
Teresa Brufau Artells, 92 anys. Cardedeu. 26-1 
Antoni Blancafort Sort, 84 anys. La Garriga. 26-1 
Rafael Molina García, 96 anys. Les Franqueses del Vallès. 26-1 
Jessica Surra Pavo, 42 anys. Granollers. 26-1 
Luis Ruiz Bautista, 69 anys. Granollers. 26-1 
Carme Suñer Vila, 84 anys. Granollers. 26-1 
Jaume Safont Milà, 73 anys. Martorelles. 26-1 
Pere Bosch Arenas, 97 anys. Sant Celoni. 26-1 
Carlos Hernández Escriche, 74 anys. St. Antoni de Vilamajor. 26-1 
Miquel Soler Valenzuela, 69 anys. Granollers. 27-1 
Roberto Viñaras Rasal, 94 anys. Martorelles. 27-1 

Maria Codinach Auledas, 92 anys. Sant Celoni. 27-1 
María Antonia Castillo Cerro, 79 anys. Vilalba Sasserra 27-1 
Francisco Pescador Forcano, 87 anys. Bigues i Riells del F. 28-1 
Francisco Espinosa Domínguez, 90 anys. Canovelles. 28-1 
Miguel Márquez Correa, 72 anys. Granollers. 28-1 
Victoriana Ramos Fernández, 73 anys. Granollers. 28-1 
Jaume Guillamet Dalmau, 90 anys. Granollers. 28-1 
Joan Gaig Renter, 87 anys. Montornès del Vallès. 28-1 
Montserrat Argemí Duran, 61 anys. Canovelles. 29-1 
Manuel Navarro López, 81 anys. Les Franqueses del Vallès. 29-1 
Ángel Cañas Rodríguez, 84 anys. Granollers. 29-1 
Josep Sardaña Bas, 94 anys. Sant Antoni de Vilamajor. 29-1 
Dolors Azor Membrive, 84 anys. Granollers. 30-1 
Aurora Díaz Lázaro, 89 anys. Lliçà de Vall. 30-1 
Francesca Cortés Armadans, 93 anys. Mollet del Vallès. 30-1 
Antonio Sánchez Gómez, 85 anys. Montmeló. 30-1 
Lucía Ajenjo Oliva, 63 anys. Montornès del Vallès. 30-1 
María Asunción Arias Sayol, 77 anys. Sant Celoni. 30-1 
Remei Puigdomènech Sans, 100 anys. Sant Feliu de C. 30-1 
Joan Vila Placis, 81 anys. Sta. Maria de Palautordera. 30-1 
Francesc Garriga Farràs, 82 anys. Sant Celoni. 31-1

2 Dades facilitades pels serveis funeraris del Vallès Oriental. Difunts poden no aparèixer al llistat perquè la família ha exercit el seu dret de privacitat
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Exclusiu
pEr als
subscriptors

Descarregueu-vos la targeta

informació: 93 889 46 59

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.

participeu en els sortejos entrant a:
9club.el9nou.cat/valles-oriental/ofertes

SORTEIG
D’ENTRADES

DOBLES

Consulteu el codi del mes de febrer 
entrant a: el9club

supermercat-online

bonpreuesclat.com
5 de

descompte
en compres

online

1a visita
gratuïta

(diagnòstic
estudi dental amb rxs)

i 1 neteja
lEs fraNquEsEs DEl Vallès

SORTEIG DE CISTELLS AmB pRODuCTES CApRABO

Guanyadors del sorteig del mes de desembre

Guanyador: Àngel Blasco,
de Granollers

Guanyador: Lluís Balcells,
de l’Ametlla del Vallès

saNta EuGèNia DE bErGa

2X1
EN LES

VISITES A LA
GRANjA

aUDITORI c. ponent, 41 

eSCOLaPI bLaU av. sant esteve s/n 

CORONa c. sant Josep de calassanç. 19

eSTaCIÓ aTeNea
ptge. Álvarez de castro, pg. cristòfol colom, 21

Consulteu
els

descomptes

2X1

Vic

Dte. de

30
per viatge.

Vic
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Bernats
Són cinc bernats pes-
caires fotografiats la 
setmana passada a un 
camp de Llerona, a les 
Franqueses. No és gens 
habitual veure’n tants de 
junts. A causa d’aquestes 
setmanes de fred, aques-
tes aus de més de metre 
i mig d’altura no troben 
prou menjar al Congost 
perquè els peixos, amb 
les baixes temperatures, 
s’amaguen. Com que 
estan afamats, els ber-
nats han de remenar pels 
camps de conreu llaurats 
a la caça d’insectes.

VISIÓ PERIFÈRICA

CROMOS

Primer positiu
Encara que sembli estrany, l’Ajunta-
ment de Caldes ha notificat aquesta 
setmana que s’ha detectat el primer 
cas positiu de covid a l’escola d’adults 
El Roure Gros, des de l’inici de la 
pandèmia. S’ha d’entendre que tant 
alumnes com professors complien 
molt bé les mesures de precaució.

Canvi de lloc
El PP de Granollers havia convocat, 
aquest dimecres al vespre, un con-
tacte amb la premsa per presentar el 
nou president local del partit, Jaume 
Gelada, però només 20 minuts abans 
de l’hora prevista va enviar un mis-
satge amb què canviava el lloc de la 
trobada. Una mica tard, oi?

VISIÓ PERIFÈRICA

CROMOS

Iaios
Àngel Llàcer, actor, director teatral i 
presentador de televisió, portava un 
jersei de la marca Iaios, de Granollers, 
en un dels programes El llop, de TV3, 
que es van emetre la setmana passada. 
Per veure-ho calia fixar-s’hi bé però 
la característica etiqueta de la màniga 
esquerra dels Iaios no enganya!

Rosalía
Segons ha informat Ràdio Silenci, la 
cantant Rosalía va visitar amb la seva 
parella i la seva mare la casa moder-
nista de Can Barbey per valorar si la 
comprava o no el novembre passat. A 
l’autora de Malamente li van interes-
sar les aigües termals de la finca, però 
finalment ho han deixat córrer.
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Us explico 
ràpid els fets 
perquè no 
sé si haureu 
topat amb la 
notícia. S’ha 
fet públic 
que l’actual 

entrenador del Rayo Valleca-
no femení va fer una nota de 
veu en un xat de WhattsApp, 
fa quatre anys, dient que per 
acabar d’unir l’staff tècnic 
haurien de violar grupal-
ment una noia, com havien 
fet en un club rival amb una 
nena de 15 anys. “Però que 

sigui major d’edat per no 
ficar-nos en jaris.”

L’afició del Rayo, militant 
de l’esquerra antifeixista 
i feminista, n’ha demanat 
l’acomiadament. Ni que sigui 
perquè és posar un depre-
dador sexual en potència en 
un vestidor de noies. Són 
declaracions que ja van fer-lo 
dimitir fa tres mesos com a 
seleccionador Sub-12, però el 
senyor president l’ha ungit 
amb el seu perdó i ha decla-
rat que ell fitxa “professio-
nals, no persones”.

El cas és vomitiu i alhora 

planteja dilemes. En primer 
lloc, m’inquieta pensar si pot 
ser normal una persona que 

faci apologia de la violació. 
Cada dia violen sis dones a 
Espanya. Cada dia hi ha més 
de 1.100 actes de violència 
sexual a l’Estat (tocaments, 
assetjament, assassinat, 
abusos, explotació sexual, 
etcètera) i tots són contra 
dones o nens. Cada dia. És 
d’una deshumanització 
brutal, fer-ne burla. Jo no el 
voldria a prop. En segon lloc, 
algú així està capacitat per 
liderar un grup de dones? I 
ha de treballar en un àmbit 
que té un impacte tan gran 
en la creació de referents 

col·lectius com és el futbol? 
Si se’ls ha d’exigir alguna 
cosa és justament que siguin 
persones.

Fa dies hi ha hagut una 
sentència bessona. S’ha des-
estimat la querella contra 
el tiktoker que es vantava 
públicament de mentir a les 
seves parelles per mantenir-
hi relacions sexuals sense 
preservatiu. El jutge creu 
que el noi no pretenia agre-
dir ningú “sinó fanfarronejar 
presumint d’una pretesa 
posició de superioritat” res-
pecte a les noies. No entra en 
l’engany, sinó en les declara-
cions, posat que les noies no 
són les denunciants dels fets.

Així que els comentaris 
masclistes no es poden 
penar com a delicte, però 
és evident que les opinions 
d’aquest tiktoker, que té 27 
milions de seguidors, i les de 
l’entrenador tenen impacte. 
Creen imaginari i un context 
de possibilitats, perpetuen 
el domini sobre el cos de la 
dona, etcètera.

Llavors, què cal fer amb 
els imbècils? Una opció és no 
escoltar-los, unfollow, però 
em sembla que es queda curt, 
com les disculpes. La següent 
és acomiadar-los, només 
faltaria. Però és dir això i de 
seguida s’aixeca un dit: fins 
quan hauran de pagar per ser 
només uns impresentables? 
No n’hi ha prou amb l’asse-
nyalament? Em sembla que 
és hora de trobar mecanismes 
punitius i de reparació social 
també contra les injúries ver-
bals masclistes.

Laura Serra
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És hora 
de trobar 

mecanismes 
punitius 
contra les 

injúries verbals 
masclistes

Professionals, no Persones


