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Llinars posa tanques 
als polígons de Mogent 
i Can Prat per evitar les 
trobades il·legals de cotxes

Dolores Martín substituirà 
Salva Puig a la banqueta 
del KH-7 BM Granollers  
la propera temporada

Lectors d’EL 9 NOU 
col·laboren a documentar 
fotografies de l’Arxiu 
Municipal de Granollers

(Pàgina 45)(Pàgina 19) (Pàgina 42)

Dues-centes empreses 
del Vallès Oriental estan 
formant alumnes d’FP Dual
Palautordera, Sant Esteve i Montseny aspiren a oferir formació professional

(Pàgines 2 i 3)
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(Pàgina 4) D’esquerra a dreta, Natalia, Sasha, que abraça la Yanina, i Lyudmila, aquest dijous a Granollers (Pàgina 5)

El grup Tradebe, a través de la seva divisió química, ha 
adquirit Cosmos Aromática Internacional, l’empresa esta-
blerta a l’Ametlla, a tocar de la C-17, des del 1965.

(Pàgina 31) L’entrada a les instal·lacions de Cosmos
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Les escoles Bertí, de l’Ametlla, i El Farell, de Caldes, fan 50 
anys. Els dos centres van arrencar la seva activitat el 1971, 
la pandèmia ha ajornat les commemoracions fins ara.

(Pàgina 40 i 41) El pastís d’aniversari de l’escola Bertí
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Tradebe compra Cosmos Escoles que fan mig segle

Abolafio 
renuncia a 
fer les obres 
de la piscina 
del CN 
Granollers

(Pàgina 9)

Quatre persones 
a judici per 
l’ocupació de  
la nau d’Aigua 
del Montseny

(Pàgina 7)

El carrer  
Pi i Margall de 
Caldes reobre 
als cotxes 
els dissabtes

(Pàgina 11)

El Vallès Oriental ha acollit 
almenys 375 persones refu-
giades d’Ucraïna des de l’1 
de març d’enguany, segons 
les dades d’expedició de 
targetes sanitàries que ha 
fet públiques l’Institut 
d’Estadística de Catalunya 
(Idescat). La informació 
disponible, però, es refereix 
a municipis vallesans de 
més de 10.000 habitants. 
La Garriga, amb 65 targe-
tes sanitàries, encapçala la 
llista de refugiats, seguida 
de Granollers, amb 45, i 
Mollet, amb 35.

Uns 375 
ucraïnesos 
han trobat 
refugi a  
la comarca  

Sant Isidre  
a Cardedeu

(Pàgines 38 i 39)

El porta a 
porta fa créixer 
la recollida 
selectiva del 
43% al 79% 
a la Garriga 
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Reconeixement a les 
empreses formadores
Granollers El Consell de 
la Formació Professional 
i l’Ocupació va aprofitar 
la part final de la jornada 
sobre la FP Dual per reco-
nèixer amb l’entrega d’un 
diploma la tasca de les 200 
empreses que estan for-
mant estudiants de la ciutat 
a través d’aquesta modali-
tat. No hi eren totes, i a les 
que no hi van poder ser se’ls 
farà arribar el reconeixe-
ment per correu. El lliura-
ment dels diplomes el van 
fer el regidor d’Educació, 
Francesc Arolas, i la regido-
ra de Promoció Econòmica, 
Gemma Giménez. Prèvia-
ment havia intervingut a la 
jornada l’alcaldessa, Alba 
Barnusell, qui va destacar: 
“Les administracions, els 
centres educatius i el teixit 
empresarial som consci-
ents de la importància de 
traçar aliances en l’àmbit 
de l’educació, la reactivació 
econòmica i el mercat labo-
ral.” A la fotografia de la 
dreta, el secretari del Con-
sell de la FP i l’Ocupació, 
Pere Gabern, durant la seva 
intervenció a la sala Tarafa. 

Dues-centes empreses vallesanes 
formen alumnes d’FP Dual
El Consell de la Formació Professional i l’Ocupació de Granollers vol incrementar aquesta xifra

Granollers

Oriol Serra

Un total de 200 empreses de 
la comarca tenen convenis 
amb els centres de Forma-
ció Professional (FP) de 
Granollers per acollir alum-
nes de la modalitat Dual 
durant aquest curs. D’aques-
ta manera, són 214 els estu-
diants que ara mateix estan 
aprenent els seus futurs ofi-
cis mitjançant aquest model 
d’FP que potencia les pràcti-
ques en llocs de treball reals 
i que, segons representants 
dels àmbits econòmic i aca-
dèmic, augmenta les seves 
possibilitats d’incorporar-se 
al mercat laboral.

Són dades que el Consell 
de la Formació Professional 
i l’Ocupació de Granollers 
valora positivament, però vol 
millorar de cara a propers 
cursos. Amb aquest objectiu, 
i en col·laboració amb la Fun-
dació Bertelsmann, va cele-
brar dimecres a la sala Tarafa 
una jornada que, sota el títol 
de FP Dual, Una Oportunitat 
per a les Empreses, va donar 
a conèixer els avantatges 
d’aquesta modalitat a un cen-
tenar d’empresaris vallesans, 
alhora que els va presentar 

de Troia que pot millorar el 
prestigi de l’FP a escala de 
país”. També va fer una crida 
a “posar en valor els consells 
locals de l’FP”, i va destacar 
que el de Granollers “ja es 
troba molt avançat”. “Quan 
una empresa forma un alum-
ne, l’alumne format acaba 
esdevenint un actiu per al 
mateix territori. Perquè si 
no es queda a la mateixa 
empresa on s’ha format, 
segurament ho farà en una 
altra del poble del costat”, va 
concloure.

una quinzena de famí-
lies professionals

A Granollers, els centres 
d’FP tenen incorporada la 

un dels espais habilitats perquè els centres formatius presentessin la seva oferta a les empreses

“Les empreses s’han d’implicar 
en els processos formatius”
El cap d’estudis de l’EMT intervé a una taula rodona sobre l’FP Dual

Granollers

O.S.

“Demano a les empreses que 
s’impliquin en els processos 
formatius que estem duent 
a terme des dels centres 
d’FP.” Ho va dir el cap d’es-
tudis d’Empresa de l’Escola 
Municipal de Treball (EMT) 
de Granollers, Josep Maria 
Garcia, que dimecres va 
intervenir en una taula rodo-
na celebrada en el marc de 

la jornada sobre l’FP Dual. 
“L’educació no és una res-
ponsabilitat exclusiva de les 
escoles, sinó que ha de ser 
un tema compartit.”

CapTaCiÓ de TalenT

Garcia va insistir que l’FP 
Dual “és una manera de cap-
tar talent per a les empreses 
i per al territori, i alhora ens 
ajuda a recuperar la figura 
de l’aprenent”. A la mateixa 

taula rodona hi van interve-
nir el responsable d’opera-
cions d’Agbar al Vallès Ori-
ental, Marc Condom, i Anna 
Sánchez, estudiant de grau 
mitjà de l’EMT, que està fent 
les pràctiques de l’FP Dual 
en aquesta empresa –vegeu 
pàgina 3.

Durant la jornada també 
es van habilitar espais per-
què les escoles i instituts 
presentessin la seva oferta 
formativa a les empreses.

l’oferta formativa de la ciutat 
en l’àmbit de l’FP i va fomen-
tar el contacte entre empre-
ses i centres formatius.

“L’FP Dual és la manera 
més natural de formar una 
persona jove en l’aprenen-
tatge d’un ofici. En gran 
mesura, no deixa de ser 
una recuperació de l’anti-
ga figura de l’aprenent. A 

hores d’ara ja és la tendència 
dominant en països del nos-
tre entorn com Alemanya, 
França, Suïssa o el Regne 
Unit”, va afirmar Guillem 
Salvans, de la Fundació 
Bertelsmann, durant l’acte 
inaugural de la jornada. 
“Per consolidar-la també al 
nostre país, cal que hi hagi 
un bon marc de col·laboració 

entre sindicats, associacions 
empresarials, centres for-
matius i administracions. Si 
els alemanys tenen millors 
resultats que nosaltres en 
FP no és perquè siguin més 
llestos o tinguin més talent, 
sinó perquè tenen més capa-
citat a l’hora de cooperar.”

Salvans es va referir a la 
modalitat Dual com “el cavall 
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Anna Sánchez, al centre, amb el responsable d’Operacions d’Agbar, Marc Condom, i la gerent territorial, Berta Trillo
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modalitat Dual des del curs 
2014/2015. Des d’aleshores, 
s’ha anat estenent a la majo-
ria de Cicles Formatius, tant 
de grau mitjà com de grau 
superior. Tot i que la seva 
implantació s’ha fet sobre-
tot en empreses del sector 
industrial, també ha tingut 
bona acceptació en àmbits 
com els del comerç, l’admi-
nistració o les noves tecno-
logies.

“L’oferta formativa de la 
ciutat inclou una quinzena 
de famílies professionals, 
que en total sumen 15 Cicles 
Formatius de Grau Mitjà i 
21 més de Grau Superior, va 
destacar durant la jornada 
el secretari del Consell de 
la Formació Professional i 
l’Ocupació, Pere Gabern, qui 
també va insistir en la neces-
sitat de reforçar els marcs de 
cooperació entre els teixits 
empresarial i formatiu. “Cal 
tenir en compte que de tots 
aquests cicles, els últims 
que hem incorporat els hem 
impulsat arran de la deman-
da de les mateixes empreses. 
Si veieu que necessiteu 
un perfil professional que 
encara no estem formant, 
digueu-nos-ho”, va dir als 
empresaris.

Finalment, Gabern va reco-
nèixer que els 214 alumnes 
en modalitat Dual que estu-
dien actualment a la ciutat 
suposen una xifra inferior a 
les d’abans de la pandèmia. 
“Durant aquests dos anys 
l’activitat industrial s’ha 
vist perjudicada per les res-
triccions sanitàries, però un 
cop passada la crisi esperem 
tornar ben aviat a les xifres 
prèvies al coronavirus.”

Un dels espais habilitats perquè els centres formatius presentessin la seva oferta a les empreses

Granollers

O.S.

Anna Sánchez, de 17 anys i 
veïna de Granollers, estudia 
un cicle formatiu de grau 
mitjà de Gestió Administra-
tiva amb modalitat Dual a 
l’Escola Municipal de Treball 
(EMT). Des del setembre 
passat i fins al mes vinent, fa 
les pràctiques a l’oficina de 
l’empresa Agbar a la mateixa 
ciutat. “La possibilitat de 
fer les pràctiques en una 
empresa m’ha donat molta 
experiència. Estic aprenent 
a gestionar totes les situaci-
ons que es poden produir en 
un lloc de treball, incloses 
aquelles que de vegades no 
et pots esperar”, explicava 
aquest dimecres.

Per exemple, durant la 

seva estada a Agbar ha hagut 
de gestionar episodis de 
conflicte. “A vegades venen 
clients que de bon principi 
es mostren molt agressius. A 
vegades he hagut de demanar 
suport a alguna companya. En 
aquest sentit estic molt con-
tenta, perquè sempre he sen-
tit que m’han donat suport a 
l’hora d’aprendre a gestionar 
aquest tipus de situacions.” 
Malgrat aquests episodis 
puntuals, qualifica de “molt 
positiva” la seva experiència 
treballant a Agbar.

Sánchez va entrar a Agbar 
quan la mateixa EMT li ho va 
proposar. “Els responsables 
de l’empresa em van fer una 
entrevista i em van agafar. 
Des d’aleshores tot ha anat 
molt bé.” També destaca 
que el seu horari a l’oficina 

li permet compaginar les 
pràctiques amb l’activitat 
lectiva. “En època d’exàmens 
tinc temps de preparar-los, i 
això és una cosa que valoro 
perquè no tots els estudiants 
d’FP Dual tenen la mateixa 
sort. Potser és una de les 
coses que s’haurien de millo-
rar dins d’aquesta modalitat 
d’estudis”, considera.

COL·LABORACIó  
AMB L’EMT

Ja fa cinc anys que Agbar col-
labora amb l’EMT en matèria 
de formació. L’escola valle-
sana és un dels quatre únics 
centres d’arreu de l’Estat 
espanyol que imparteixen el 
Cicle Formatiu de Grau Mitjà 
en Xarxes d’Aigua i Plantes 
de Tractament, impulsat per 

la mateixa empresa en col-
laboració amb la Generalitat 
i el Ministeri d’Eduació, amb 
l’objectiu de formar un perfil 
professional específic i adap-
tat a les seves necessitats.

“En un moment en què la 
nostra plantilla es trobava 
molt envellida i necessità-
vem un relleu generacional, 
ens vam adonar que no hi 
havia cap formació específi-
ca sobre el cicle de l’aigua. 
Per això ens vam moure 
nosaltres per formar els 
professionals que necessità-
vem”, recorda el responsable 
d’Operacions d’Agbar al 
Vallès Oriental, Marc Con-
dom. “Cada curs tenim entre 
quatre i cinc alumnes de 
l’EMT formant-se amb nosal-
tres, i també tenim dos tre-
balladors de l’empresa fent 
classes al mateix centre”, 
afegeix la gerent territorial 
d’Agbar a la comarca, Berta 
Trillo.

“L’EMT és un centre àmpli-
ament reconegut en l’àmbit 
de l’FP, i la relació que hi 
tenim és molt bona. Per això 
aquest any hem optat per 
ampliar la col·laboració a 
l’àmbit administratiu, que 
ens ha permès tenir l’Anna 
en pràctiques. L’experiència 
també ha estat molt positi-
va”, conclou Trillo.

“La modalitat 
Dual és el cavall 

de Troia que 
pot millorar el 

prestigi de l’FP”

Es farà una enquesta per definir com hauria de ser l’oferta de cicles

Palautordera també vol tenir FP

“Fer pràctiques en una empresa 
m’ha donat molta experiència”
Anna Sánchez estudia a la l’EMT amb modalitat Dual i fa pràctiques a l’oficina d’Agbar a Granollers

Sta. Maria de Palautordera

Pol Purgimon

Un dels objectius de l’associ-
ació Iniciatives Vall Alta de 
la Tordera (Isvat) és aconse-
guir que el seu àmbit d’actu-
ació –format per Santa Maria 
i Sant Esteve de Palautordera 
i Montseny– tingui aviat 
una oferta de formació pro-
fessional (FP). Els alumnes 
d’aquesta àrea poden accedir 
a cicles a Sant Celoni o Lli-
nars, però des d’Isvat insis-
teixen a aconseguir que n’hi 
hagi de proximitat. “La nos-

tra cultura és que cada poble 
hauria de poder acollir algun 
cicle”, insisteix el president 
de l’associació, Ignasi Faura.

Ara Isvat i els tres ajunta-
ments de la Vall Alta impul-
sen una enquesta que anirà 
destinada a definir com hau-
ria de ser l’oferta de forma-
ció professional en aquesta 
àrea. El qüestionari va adre-
çat, per una banda, a empre-
ses i establiments, i per altra, 
a estudiants. Les primeres 
–extretes d’un model de 
Pimec– es començaran a fer 
al juny a diferents negocis 

dels tres municipis. “Farem 
enquestes diferents a les 
empreses i els establiments, 
perquè no són el mateix. Els 
demanarem per les caracte-
rístiques de l’empresa i el 
tipus de personal que neces-
siten”, explica Ignasi Faura. 
Les segones enquestes, que 
aniran destinades a alumnes 
de tercer i quart d’ESO, segu-
rament que estarien enlles-
tides per fer a partir del 
setembre que ve. Una vegada 
tinguin els resultats, es pre-
sentaran les conclusions en 
un acte públic.

Segons Faura, a la Vall 
Alta de al Tordera hi ha 
una demanada de formació 
professional. La iniciativa 
sorgeix d’aquesta inquie-
tud, que ja van explicar els 
diferents agents implicats 
aquest dimecres passat en 
un acte al Centre Cívic de 
Palautordera. S’hi van citar 
tant membres d’Isvat i repre-
sentats dels ajuntaments 
dels tres municipis de la 
Vall Alta, a més de centres 
educatius. Durant l’acte, van 
intervenir el mateix Ignasi 
Faura, d’Isvat; el regidor de 
Joventut de Santa Maria de 
Palautordera, Merlí Garcia; 
el director general de Sali-
crú, Eduard Salicrú; la direc-
tora de FP de Pimec, Sílvia 
Miró, i Enric Matamala, del 
Ginebró. 

L’EMT és un 
dels centres on 
s’imparteix el 
cicle de l’aigua 
creat per Agbar
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Municipis Homes Dones Total

Caldes de Montbui .. .. 10

Canovelles 5 10 15

Cardedeu .. .. 5

Les Franqueses del Vallès 5 20 25

La Garriga 20 45 65

Granollers 10 35 45

La Llagosta .. .. 5

Lliçà d’Amunt 5 10 20

Llinars del Vallès .. .. 5

Mollet del Vallès 5 25 35

Montornès del Vallès .. .. 10

Parets del Vallès .. .. ..

La Roca del Vallès .. .. 10

Sant Celoni 5 10 15

Vallès Oriental 100 275 375

Població ucraïnesa al Vallès Oriental amb targeta 
sanitària obtinguda a partir de l’1 de març

La comarca ha acollit més de 375 
persones d’Ucraïna des del març
Moltes tenien contacte amb famílies vallesanes com a monitores o infants de Txernòbil
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La Svitlana, d’esquena, parla amb la Natalia i el José Antonio, aquest dijous a la Roca
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D’esquerra a dreta la Natalia, la Sasha, que abraça la Yanina, i la Lyudmila, aquest dijous a la tarda

Granollers

Josep Villarroya

El Vallès Oriental ha acollit 
almenys 375 persones refu-
giades d’Ucraïna a partir 
de l’1 de març d’aquest any, 
segons les dades de l’expedi-
ció de targetes sanitàries a 
la població d’aquesta nacio-
nalitat que ha fet públiques 
l’Institut d’Estadística de 
Catalunya (Idescat), a partir 
de les dades facilitades pel 
Servei Català de la Salut.

Pel que fa a la població 
empadronada, a 1 de gener 
d’aquest any hi havia al 
Vallès Oriental un total de 
791 persones de nacionalitat 
ucraïnesa, de les quals 331 
eren homes i 460 dones. A 
partir de l’1 de març, van 
obtenir targeta sanitària 275 
dones i 100 homes. La infor-
mació que hi ha disponible es 
refereix als municipis valle-
sans de més de 10.000 habi-
tants –vegeu quadre adjunt–. 
Així, es pot comprovar que 
la localitat on més targetes 
sanitàries s’han lliurat a per-
sones procedents d’Ucraïna 
és la Garriga, amb 65, segui-
da de Granollers, amb 45, i 
Mollet, amb 35.

Per comarques, la que 
més targetes ha registrat és 
el Barcelonès, amb 2.030, 
seguida del Tarragonès, amb 
1.045. Destaquen les mil per-
sones a la comarca de la Sel-
va, tot i no ser una de les més 
poblades de Catalunya.

Moltes de les persones 
refugiades que han arribat 
a la comarca ho han fet a 
través de contactes que teni-
en amb famílies vallesanes 
des de fa molts anys perquè 
havien vingut, de joves, com 
a alumnes o bé com a moni-
tores de grups d’infants de la 
zona de Txernòbil que pas-
saven estius a Catalunya per 
rebre atenció mèdica.

És el cas de Svitlana 
Parkhomenko, una dona de 
37 anys, procedent d’Ivánkiv, 
al nord de Kíiv, una de les 
primeres ciutats atacades 
a l’inici de l’ofensiva russa 
en el camí cap a la capital 
ucraïnesa. Treballava de pro-
fessora d’anglès i espanyol i 

durant 15 anys havia vingut 
a la comarca com a monitora. 
Per això coneixia una família 
de la Torreta, a la Roca, on 
es va allotjar amb les seves 
filles de 4 i 17 anys des de 
principis de març. El seu 
marit és militar. “Eren les 4 
i 40 minuts de la matinada 
del 24 de febrer quan el meu 
marit va rebre una trucada 
on li deien que els russos 
havien començar a moure’s. 
Ell va marxar i nosaltres ens 
vam quedar a casa esperant 
notícies fins a les 5 de la tar-
da. Llavors ens van dir que 
era millor que marxéssim.” 
La Svitlana i les seves filles 
van iniciar llavors una autèn-
tica odissea que les va por-
tar, primer a Kíiv i després 
a Lviv, prop de la frontera 
amb Polònia. Un viatge que 

es fa habitualment en set 
hores va trigar a fer-lo dos 
dies. Va passar quatre dies a 
Lviv, però va decidir marxar. 
“Vaig pensar que havia de 
marxar cap a Espanya. Lviv 
no era segura. Ho vaig fer 
per les meves filles. Aquí 
estarien més segures.” Ara, la 
filla gran va a l’institut de la 
Roca i la petita està a punt de 
començar a l’escola Mogent.

La Svitlana i les seves 
filles viuen ara a la casa de la 
Natalia, una dona ucraïnesa 
de la Roca, i el seu marit, 
José Antonio Galán, nascut 
a el Puerto de Santa Maria 
(Cadis), on es van conèixer 
l’any 2003 i on es van casar. 
Viuen a Catalunya des de 
l’any 2010 i a la Roca des 
del 2021. El matrimoni va 
conèixer la Svitlana en un 
grup d’ajuda a Ucraïna que 
es va crear a la Roca. La 
Natalia també pateix per la 
família que viu a Kropiv-
nistki, al centre del país: la 
seva germana, el seu cunyat 
i les seves nebodes. Tant és 
així que té una aplicació al 
mòbil que s’activa quan hi ha 
alarma d’atac aeri en aquella 
localitat.

La Svitlana, té clar que, 
quan pugui, tornarà al seu 
país. “Vull tornar de segui-
da que pugui per ajudar a 
reconstruir el país. M’agrada 
Espanya, però sóc ucraïnesa i 
vull viure allà.”

I al barri de Bellavista de 
les Franqueses, Sasha Gay-
nulina, una ucraïnesa que 
viu a Catalunya des de l’any 
2000, acull tres persones de 
la seva família: la seva mare, 
Lyudmila, de 67 anys; la dona 
del seu germa, Natalia, i la 
filla d’aquesta, la Yanina, de 
10 anys. També ha recollit 
una altra dona, de 29 anys, 
amiga de la família que havia 
arribat a Catalunya el 8 de 
març amb una filla que ara té 
4 mesos.

Amb ajuda de la traducció 
de la Sasha, la Natalia explica 
que treballava de cuinera en 
una escola bressol d’Ivánkiv. 
Quan va començar la invasió 
es va refugiar al soterrani 
de la mateixa escola bressol 
i s’hi va estar fins al 18 de 
març. Després va haver de 
viure amb el seu germà petit 
perquè casa seva va quedar 
destrossada. La mare de la 
Sasha, Lyudmila, no va poder 
sortir de casa des del 25 de 
febrer fins al dia 1 d’abril. 
Han arribat a les Franqueses 
gràcies al marit de la Sasha, 
que les va anar a recollir a la 
frontera amb Polònia.

La Garriga és 
la població 

vallesana amb 
més targetes 

sanitàries (65)

“Ho vaig fer 
per les filles. 

Sabia que aquí a 
Espanya estarien 

segures”
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Dia: 20 de maig de 2022
Hora: 20.00h
LLoc: Teatre Auditori Polivalent de Bigues i Riells del Fai

Durant la gala es lliuraran els següents premis:
Premi TaLenT Jove vo, que concedirà el consell comarcal del 
vallès oriental
Premi TerriToriaL, que atorgarà la Pimec
Premi vaLLesà 2021, que donarà eL 9 noU

La gala es podrà seguir en directe per streaming a través d’eL9noU.caT

Us conviDem a La gaLa DeLs Premis

Organitza: Col·laboren:

enTraDa graTUïTa
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El nou sistema dispara el reciclatge 
a la Garriga, segons l’Ajuntament

“Una decisió com aquesta 
s’hauria d’haver consultat”

La Garriga Dues veïnes de blocs de pisos de 
la carretera Nova de la Garriga es mostraven 
crítiques amb el sistema, aquest dimecres, 
en el moment de dipositar els cubells de la 
matèria orgànica i les bosses grogues dels 
envasos, que és el que tocava aquell dia. “Jo 
crec que s’ha de reciclar, però hi ha alter-
natives, com els contenidors intel·ligents, 

de manera que es pugui baixar la brossa a 
l’hora que creguis convenient. L’altre dia, 
parlava amb una persona que vivia en un pis 
de 50 metres quadrats i sense balcó. I, a més, 
no passa cada dia. Una decisió com aquesta 
s’hauria d’haver consultat.” I l’altra veïna 
apuntava que “caldria anar a l’origen i dei-
xar de consumir coses amb plàstic. I obligar 
les empreses a produir d’una altra manera, 
perquè, al final, sempre es passa el mort al 
consumidor.”
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Caldes 
restableix 
la tramitació 
telemàtica 
després 
del ciberatac

Caldes de Montbui

EL 9 NOU

L’Ajuntament de Caldes ha 
informat aquest dijous que 
ha quedat restablerta la pla-
taforma de tramitació tele-
màtica que es va aturar amb 
motiu del ciberatac que van 
patir els serveis informàtics 
municipals la matinada del 
divendres 29 al dissabte 30 
d’abril.

Segons fonts municipals, 
al llarg d’aquesta setmana, 
l’Ajuntament ha anat resta-
blint la gestió administrativa 
telemàtica, connectant de 
nou els equips i els sistemes 
de tramitació. La darrera 
actuació, en aquest sentit, 
ha estat la reobertura de la 
plataforma de tramitació 
electrònica a través del web 
<www.caldesdemontbui.cat/
tramits>.

Amb aquesta darrera actu-
alització, el consistori té 
restablerts els canals d’aten-
ció ciutadana i gestió admi-
nistrativa que van quedar 
interromputs amb motiu del 
ciberatac. En total, han estat 
sis dies hàbils amb afectaci-
ons.

L’Ajuntament ha expli-
cat que les diferents àrees 
municipals estan revisant 
tots els procediments amb 
terminis que puguin estar 
afectats, per tal d’ampli-
ar-los, en el cas que sigui 
necessari. En aquest sentit, 
el Casal d’Estiu ja ha ampliat 
el termini per a la tramitació 
de les sol·licituds fins al dia 
15 de maig. L’Ajuntament 
comunica als veïns que 
qualsevol incidència es pot 
notificar a caldesm@caldes-
demontbui.cat o al telèfon 
93 865 56 56.

La Garriga

EL 9 NOU

El sistema de recollida de 
residus porta a porta ha dis-
parat, en només una setma-
na, la recollida selectiva a la 
Garriga. Segons un comuni-
cat de l’Ajuntament, des que 
es va implantar el model, el 
29 d’abril, ha passat del 43% 
al 79%. Les dades són encara 
provisionals perquè encara 
falta conèixer el grau de qua-
litat de la separació que fan 
els veïns, però fonts munici-

pals estimen que és evident 
que els índexs han millorat i 
que superen amb escreix els 
objectius que marca la Unió 
Europea, que obliga a arribar 
al 60% de recollida selectiva 
l’any 2030.

Per fraccions, la matèria 
orgànica és la que més creix, 
ja que passa del 12% al 36%; 
el paper i cartró, del 7% a 
l’11% i els envasos del 4% 
al 9%. Com a conseqüència 
també s’ha reduït la fracció 
resta, és a dir, la que va direc-
tament a l’abocador, que ha 

passat del 57% al 22%.
Les dades es van facilitar 

en la trobada del grup de 
seguiment del porta a porta 
que es va fer aquest dimarts, 
amb participació de grups 
polítics, entitats, associaci-
ons de barris, comerç i asso-
ciacions de famílies d’alum-
nes de les escoles. Segons 
l’Ajuntament, es van recollir 
inquietuds i suggeriments 
que avaluaran els tècnics. 
Des de la implantació del sis-
tema s’han aplicat dues nove-
tats: la instal·lació de cubells 

comunitaris per dipositar el 
paper i una nova recollida 
comercial de fracció orgànica 
els dissabtes al migdia.

Per la seva banda, el por-
taveu de Cs, Ángel Guillén, 
diu, en un comunicat, que 
“encara hi ha mesures que el 
govern i les empreses conces-
sionàries s’han compromès 
a executar, com ara la millor 
atenció per correu electrònic 
i telefònica, diversificar el 
punt de lliurament de bosses 
més enllà de la plaça de Can 
Dachs o estudiar canviar-ne 
el nom a les bosses de tèxtil 
sanitari”. Guillén diu que 
ha fet propostes com que en 
comptes d’una deixalleria 
mòbil dos dies per setmana 
hi hagués un punt mòbil de 
reciclatge selectiu o passar la 
recollida de paper als dilluns, 
juntament amb la fracció 
resta per reforçar la recollida 
d’envasos un dia més, els 
divendres.

LA CUP DEMANA  
UNA GESTIÓ PÚBLICA

Per la seva banda, el Grup 
Municipal de la CUP es posi-
ciona a favor del model però 
critica que s’hagi fet “sense 
un procés participatiu previ 
que hauria permès definir el 
model que més s’adapti a la 
realitat quotidiana de cadas-
cú i generar més consciència 
ambiental”. Recorda que es 
va abstenir en la licitació del 
servei i el canvi de model per 
incomplir l’acord d’investi-
dura que parlava de la neces-
sitat de gestionar de forma 
totalment pública el servei, 
fet que hauria de revertir en 
l’abaratiment de la taxa de 
recollida i en les inversions 
necessàries per millorar el 
servei.

La recollida selectiva hauria passat del 43% al 79% la primera setmana, segons dades provisionals
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La fiscalia manté la petició de sis 
anys de presó per a Bartés tot i 
que els mossos parlen lesions lleus
L’activista de Mollet admet haver-se manifestat a Via Laitena però nega haver colpejat un agent

Barcelona / Mollet

F.P.

La fiscalia va mantenir la 
petició de sis anys de presó 
per a Brian Bartés, de Mollet, 
després del judici que es 
va fer dijous al matí a l’Au-
diència de Barcelona i on 
se’l jutjava pels delictes de 
desordres públics, atemptat 
als agents de l’autoritat i 
maltractament lleu d’obra a 
un agent dels Mossos d’Es-
quadra. Tot plegat deriva 
de la seva participació a les 
mobilitzacions que es van fer 
el 21 de desembre de 2018 
a l’entorn de Via Laietana 
coincidint amb la celebració 
d’un consell de ministres a 
la Llotja de Mar, a Barcelona. 
Aquest és el segon judici a 
l’activista de Mollet, que ja va 
ser condemnat aquest març a 
un any i mig de presó per la 
participació en uns aldarulls 
a l’entorn del Camp Nou en 
una mobilització convocada 
per Tsunami Democràtic el 
desembre de 2019. Hi ha un 
recurs presentat a la sentèn-
cia pendent de resoldre’s.

delicte d’atemptat “perquè 
els agents anaven clarament 
identificats com a policies”. 
A més, va ressaltar la identi-
ficació sense dubtes que els 
dos policies fan de l’acusat 
i la conclusió d’un informe 
fet pels mateixos mossos que 
estableix, a partir de l’anàlisi 
dels trets facials, una proba-
bilitat de quatre sobre quatre 
que Bartés sigui la persona 
que surt a les imatges. 

Bartés només va respon-
dre les preguntes de la seva 
advocada: va reconèixer 
haver estat a Barcelona 
aquell dia i haver passat per 
la Via Laietana amb l’amiga 
amb qui van baixar. Però va 
negar haver comès cap tipus 
d’acció violenta contra els 
policies. També ho va dir la 
noia que l’acompanyava, que 
va declarar com a testimoni. 
La defensa va ser molt crítica 
amb la detenció que es va fer 
del veí de Mollet. Segons va 
declarar ell mateix, un dia 
que no va anar a treballar 
perquè es trobava malament 
li van trucar els Mossos 
dient-li si podia anar a una 
comissaria de Barcelona a 
buscar una notificació. S’hi 
va presentar amb l’advocada. 
“Recordo molt clarament 
com em van dir que no hi 
havia cap notificació i que 
quedava detingut”, va asse-
gurar Bartés, que va afegir 
que un mosso li va explicar 
“que portaven tota la setma-
na” vigilant-lo i que, “com 
que no havia anat a treballar 
es van espantar”. Ho entén 
com “una detenció intimida-
tòria” cap a ell.

Xavier Monge, advocat d’Alerta Solidària, i Anna Marimón, portaveu del grup de suport, dimecres als jutjats 

Primeres declaracions als jutjats 
de Granollers dels investigats 
per un tall a la carretera C-17 
en una protesta postsentència 
Concentració de suport a l’exterior de l’edifici

Granollers

F.P.

Mitja dotzena de persones 
investigades per participar 
el 15 d’octubre de 2019 en 
el marc de la manifestacions 
posteriors a la sentència del 
procés en un tall de trànsit de 
la C-17 a l’Ametlla van comen-
çar a declarar dimecres al matí 
davant del Jutjat d’Instrucció 
número 4 de Granollers. Tot 
i arxivar el cas inicialment, 
a principis d’aquest any la 
mateixa jutgessa va decidir 
reobrir-lo sense que hi hagués 
cap recurs o cap nova infor-
mació rellevant posterior a 
l’arxiu, va denunciar Xavier 
Monge, advocat d’Alerta Soli-
dària, que porta el cas. Ara, 
la instrucció la fa un altre 
magistrat perquè hi ha hagut 
un canvi.

En total, hi ha 44 persones 
citades des d’ara i fins al 
juliol. Per aquest divendres, 
també n’hi ha de citades. 
Són veïnes de la Garriga, 
l’Ametlla, Granollers o Santa 
Eulàlia, entre altres poblaci-
ons. A totes, se les investiga 
pels delictes de desordres 
públics, atemptat als agents 
de l’autoritat i danys. Coinci-
dint amb les primeres decla-
racions, unes 40 persones es 
van concentrar a l’exterior 
dels jutjats per donar-los 
suport i denunciar la situa-
ció. 

Monge lamenta que 
“s’acusa de forma genèrica 
persones per participar en 
una mobilització quan ja hi 
ha moltes sentències que 
estan dient que participar 
en una protesta, encara que 
no estigui comunicada, no és 

delicte”. En la causa inicial, 
hi havia vuit o nou menors 
implicats. Aquest procés, 
però, es va tancar amb una 
amonestació verbal per part 
de la fiscalia. 

EL TESTIMONI D’AGENTS

Abans dels investigats, fa uns 
dies ja van declarar al Jutjat 

d’Instrucció policies locals 
de l’Ametlla i membres dels 
Mossos d’Esquadra que van 
participar en l’actuació deri-
vada del tall. Monge denun-
cia que les declaracions dels 
policies davant del jutge “no 
han pogut validar o ratificar 
allò que van fer constar a les 
minutes policies”. En aquest 
sentit, s’ha mostrat crític 

amb els Mossos i el Departa-
ment d’Interior perquè “hi 
ha massa atestats construïts 
a posteriori per criminalitzar 
persones”. Segons l’advocat, 
entre els investigats hi ha 
persones que ni tan sols van 
ser al lloc del tall. Per Mon-
ge, “la causa ha d’acabar amb 
un arxivament per a tothom” 
que hi ha investigat.

Norma Pedemonte, advo-
cada d’Alerta Solidària que 
defensa Bartés, no va amagar 
la seva decepció amb la fisca-
lia. “Esperàvem que modifi-
qués les seves conclusions”, 

va dir l’advocada. Va ressal-
tar que l’agent de la Brigada 
Mòbil que va identificar 
Bartés com l’autor d’unes 
empentes i cops de peu a 
l’escut policial que portava, 

Concentració de suport 
a la porta de l’Audiència de Barcelona
Barcelona Una cinquantena de persones es van concentrar 
dijous al matí a l’exterior de l’Audiència de Barcelona per 
donar suport a Brian Bartés (a la dreta de la imatge amb un 
membre d’Alerta Solidària) abans que entrés al judici. Van 
estar convocats pel grup de suport al veí de Mollet que ja va 
mobilitzar-se pel primer judici.
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va reconèixer durant el judici 
que no va rebre assistència 
mèdica i que només tenia 
algun morat i va estar adolo-
rit durant uns dies sense que 
això li impedís continuar tre-
ballant. Per Pedemonte, els 
fets descrits “no s’adeqüen a 
les penes de presó que dema-
na la fiscalia”. 

La defensa, però, va dema-
nar la lliure absolució de 
Bartés en les seves conclusi-
ons finals. L’advocada va res-
saltar contradiccions sobre 
els fets entre els dos mossos 
que van declarar. També que 
les imatges recollides dels 
fets es descarreguessin al 
sistema informàtic el juny de 
2019 i els policies actuants ja 
haguessin identificat l’acusat 
en unes captures de vídeo 
vistes mesos abans.

La fiscalia, en canvi, con-
sidera que “ha quedat acre-
ditat el tipus delictiu” dels 
desordres públics perquè 
“es produeix una alteració 
de caràcter violent descrita 
pels agents on es compro-
met la pau pública”. També 
va assegurar que hi ha el 
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Joan Baixas i Núria Pi, dos dels encausats per l’ocupació d’Aigua del Montseny, dissabte passat a Sant Esteve
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A judici quatre persones per 
l’ocupació d’Aigua del Montseny
Els acusen d’usurpació i danys a la propietat després d’entrar-hi per fer-hi un casal per a joves

Sant Esteve de P.

Pol Purgimon

L’octubre de l’any passat un 
grup de joves de Sant Esteve 
va ocupar la nau abandona-
da d’Aigua del Montseny 
amb l’objectiu de fer-hi un 
casal popular per al poble. 
L’ocupació es va frustrar 
poques hores després per la 
intervenció d’un grup d’anti-
avalots dels Mossos, però les 
conseqüències d’aquell acte 
encara duen cua. Hi ha qua-
tre persones citades a judici 
–el 26 de maig a Granollers– 
per usurpació i danys a 
la propietat. Pel tipus de 
delictes, els podrien dema-
nar entre tres i sis mesos de 
presó –pel primer– i d’un 
any a tres, pel segon, tal com 
apunten els mateixos joves.

Dissabte passat, durant la 
Festa de Primavera de l’As-
sociació de Joves, dos dels 
encausats van posar sobre la 
taula la situació judicial en 
què es troben. Van assegurar 
que en cap moment van pro-

vocar danys a les naus, sinó 
que van apartar el material 
sensible i van recollir la runa 
i la brossa que s’acumulava 
a les instal·lacions. “Volíem 

donar vida a un espai que 
està en desús i en què hi ha 
gent que entra a fer actes 
vandàlics. Nosaltres som 
gent jove del poble que tot-

hom coneix”, va dir llavors 
un dels encausats, Joan Bai-
xas. L’altra, Núria Pi –així 
és com es fa dir–, va insistir 
que l’objectiu de l’ocupació 

era “aportar aigua fresca” al 
poble, on consideren que fal-
ten espais per a la gent jove.

Durant la jornada, dues 
de les persones que ara hi 
ha citades es van identificar 
com a responsables de l’acció 
davant dels Mossos. Una 
altra va a judici perquè els 
agents el van veure a dins 
de les instal·lacions durant 
l’ocupació. I l’última no la 
van arribar a identificar, 
però l’han pogut reconèixer 
durant la investigació. A més 
d’ells, l’ocupació va implicar 
una multa a una persona per 
“falta de respecte a l’auto-
ritat” i la identificació de 
diverses persones que es 
van concentrar als voltants 
de la fàbrica, que va quedar 
abandonada ara fa tres anys, 
quan l’empresa Aigua del 
Montseny va fer fallida.

Segons Baixas, treballen 
amb la idea que la sentència 
els pugui implicar alguna 
sanció. “Com que no tenim 
antecedents, podria quedar 
en una multa.” Per això, 
tenen una caixa de solidari-
tat per fer-hi front. Els joves 
es queixen de la passivitat de 
l’Ajuntament davant la situa-
ció. Fa temps van demanar al 
consistori que els deixés ges-
tionar la Casa de les Monges, 
que l’Ajuntament ha comprat 
recentment. Només els han 
ofert un annex del mateix 
edifici que veuen insuficient. 
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La Garriga 
obre la 
votació dels 
13 projectes 
finalistes

La Garriga

EL 9 NOU

L’Ajuntament de la Garri-
ga ha obert aquesta setma-
na el procés de votació de 
les 13 propostes finalistes 
del procés de pressupos-
tos participatius. Estaran 
obertes fins al dia 31 i 
cada persona podrà votar 
un màxim de tres propos-
tes. Poden participar-hi els 
veïns empadronats a partir 
de 16 anys. Les votacions 
es fan a través de l’apartat 
dedicat als pressupostos 
participatius del web 
municipal. També es pot 
votar presencialment en 
diversos equipaments: 
l’OAC de l’Ajuntament, la 
biblioteca, l’Escola Muni-
cipal d’Educació, el casal 
de la gent gran, Can Luna, 
la Torre del Fanal i els 
pavellons de Can Noguera 
i de Can Violí.

Les propostes finalis-
tes plantegen millores 
d’accessibilitat al Passeig, 
actuacions al casal de la 
gent gran, posar marque-
sines a les parades de bus 
que no en tenen, posar 
més papereres, millorar 
l’enllumenat del carrer 
Calàbria, crear espais d’oci 
i descans a l’aire lliure o 
resoldre les filtracions 
d’aigua de Can Violí.

Granollers transformarà els patis 
de dues escoles de la ciutat
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Membres de les dues escoles amb l’alcaldessa i la regidora de Processos Participatius, dimarts, a la sala de plens

Granollers

EL 9 NOU

Granollers renovarà i natura-
litzarà els patis de les escoles 
Salvador Espriu i Granu-
llarius amb els diners dels 
pressupostos participatius. 
L’Ajuntament ha donat a 
conèixer els 13 projectes que 
han estat més votats en el 
procés, al qual destinarà 1,95 
milions d’euros.

Els projectes escollits en 
la fase de votació, que es 
va fer del 19 d’abril al 3 de 
maig i en què van participar 
959 persones, es van donar a 
conèixer aquest dimarts. A la 
votació final van arribar 26 
propostes de les 241 que s’hi 
havien presentat inicialment 
i entre les quals se’n van 
admetre un total de 150.

La regidora de Processos 
Participatius, Andrea Canelo, 
va presentar les propostes 
escollides en una roda de 
premsa, acompanyada de 
l’alcaldessa, Alba Barnusell; 
el vicepresident de la Federa-
ció d’Associacions de Veïns, 
Jaume Coll, i la membre de 
la Comissió de Pressupostos 
Participatius del Consell de 
Ciutat, Marina Garrell.

Tots els projectes estan 
relacionats amb els objectius 
de desenvolupament soste-
nible (ODS). La naturalit-
zació dels patis de l’escola 
Salvador Espriu va ser la 

proposta més votada en el 
procés, amb 456 punts. La 
van seguir la millora de la 
zona verda i lleure del costat 
del riu Congost (427,5), la 
naturalització dels patis de 
l’escola Granullarius (421,5), 
la millora de voreres i passos 
de vianants per a perso-
nes amb mobilitat reduïda 
(373,5), la unió i millora dels 
parcs de la llera del Congost: 
Lledoner i Ponent (360), la 
millora de la il·luminació 
del parc Firal i del passeig 
Fluvial (351), la construcció 
de carrils bici que connectin 

les vies principals (349,5), la 
instal·lació de plaques solars 
als edificis públics, sobre-
tot a les escoles (322,5), la 
millora de l’enllumenat en 
diversos punts de la ciutat 
(319,5), la millora del Cen-
tre d’Acollida d’Animals de 
Granollers (310,5), la plan-
tació d’arbres als carrers de 
vianants del centre (288), 
la recuperació del carril bici 
des de l’estació de Granollers 
Centre fins al passeig Fluvial 
(277,5) i la construcció d’un 
espai esportiu polivalent al 
parc Firal (270).

A partir d’ara, es farà una 
avaluació tècnica de tots els 
projectes i una trobada amb 
les persones i entitats que els 
havien proposat per acordar 
un calendari d’execució, a 
partir del setembre. “Grà-
cies a cada persona que ha 
presentat propostes perquè 
la ciutat és un projecte col-
lectiu”, va dir l’alcaldessa, 
Alba Barnusell. I va destacar 
que els projectes escollits 
permetran “transformar la 
ciutat com tots la volem: més 
verda, més sostenible i salu-
dable”.

El síndic demana  
que l’Ajuntament 
de Caldes actuï 
pels abocaments 
al polígon La Borda
Caldes de Montbui

El síndic de greuges de 
Catalunya ha enviat un escrit 
a l’alcalde de Caldes, Isidre 
Pineda, en què afirma que les 
fotos que li va enviar el con-
sistori sobre els abocaments 
il·legals i els moviments 
de terres sense llicència al 
polígon La Borda han estat 
coberts d’herbes pel pas del 
temps i adverteix que no s’ha 
retornat la finca al seu estat 
agrícola. Reitera que, si hi ha 
indicis de vulneració de la 
legalitat urbanística i enca-
ra no ha prescrit l’acció de 
l’Ajuntament, s’iniciï un nou 
expedient i que es tramiti 
“amb el principi de celeritat”. 
I si no hi ha indicis, s’arxivin 
les denúncies i es notifiqui 
la resolució als denunciants 
per tal que puguin iniciar un 
contenciós.

Es preveu una inversió de prop d’un milió en el Pavelló 1

Sant Fost aprova un pressupost 
de 10,5 milions per a aquest any

Sant Fost de Campsentelles

EL 9 NOU

L’Ajuntament de Sant Fost 
ha aprovat el pressupost 
municipal d’aquest any, 
2022, que puja a 10,5 milions 
amb prop d’un milió destinat 
a inversions, de les quals gai-
rebé la totalitat se l’emporta 
la primera fase de reforma 
del Pavelló 1, amb 977.896 
euros. Es va aprovar amb 
els vots del govern (IUSF-
SFECP) i la regidora del PSC.

El regidor d’Hisenda i 
president d’IUSF, Juan Fran-
cisco Fernández, destacava 
la idoneïtat del pressupost: 
“Recull les necessitats socials 
dels veïns i veïnes del nostre 
poble i les propostes realitza-
des per les entitats del nostre 

municipi.” Posava èmfasi en 
“l’esforç que ha fet aquest 
equip de govern per rebaixar 
el tipus impositiu en l’IBI a 
totes les famílies, especial-
ment a les famílies nombro-
ses, complint la promesa de 
reduir la pressió fiscal”. En 
aquest mateix sentit, deia que 
s’aplica una reducció d’un 
25% d’ingressos per plusvàlu-
es, arran del canvi normatiu. 

El pressupost aprovat 
inclou 3,3 milions en des-
peses de personal i 4,8 en 
despesa corrent en béns i 
serveis. Pel que fa als ingres-
sos, es preveuen 5 milions en 
impostos directes, com l’IBI i 
524.000 en impostos indirec-
tes, com l’ICIO.

Fernández explicava que 
el pressupost permetrà 

incrementar personal de la 
brigada, de la Policia Local, 
administratius i tècnics i 
que també es preveu un nou 
vehicle de policia i de protec-
ció civil.

Pel que fa a les inversions, 
a més del Pavelló 1, apuntava 
la millora de la via pública, 
amb treballs de jardineria i 
d’adequació d’infraestruc-
tures i l’esforç en energies 
renovables, la reutilització i 
el reciclatge.

Des de l’oposició, l’exalcal-
de i portaveu del grup d’ERC-
Junts, Carles Miquel, es 
mostrava molt crític amb el 
govern. Va denunciar el que, 
per a ell, és “l’incompliment 
en l’execució de la major part 
de les partides d’inversió 
previstes al pressupost del 

2021, així com les partides 
corresponents a subvencions 
i ajuts”. En concret, es referia 
a partides, com la de reforma 
de l’Ateneu, parcs i jardins 
i benestar animal, millora 
de marges i protecció de 
lleres, el CEM Can Lladó, la 
instal·lació de plaques solars 
o l’Arxiu Municipal. També 
lamentava l’incompliment  
de les previsions en ajuts per 
a l’habitatge, a la promoció 
econòmica o a la mobilitat.

En aquest mateix sentit, 
l’exalcalde també destacava 
la “poca credibilitat” pel que 
fa a la plantilla municipal 
d’aquest any, “ja que la majo-
ria de modificacions incor-
porades al pressupost i plan-
tilla de 2021, que havien de 
millorar la situació d’un 80% 
dels treballadors municipals, 
han estat incomplertes i, fins 
i tot, noves places creades 
fa escassos nou mesos, ara 
s’amortitzen”.

Miquel lamentava també 
que no s’hagués comptat amb 
la col·laboració de l’oposició 
en la redacció del pressupost.

La inversió al Salvador Espriu i Granullarius es farà amb els pressupostos participatius
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Poca cosa més 
que els primers enderrocs

Granollers Les obres del projecte de 
construcció d’una nova piscina a les instal·
lacions del Club Natació Granollers estaven 
tot just en la fase inicial. Bàsicament, s’ha·
vien començat els enderrocs necessaris per 

poder tirar endavant l’actuació que afecta, 
especialment, l’antiga piscina de la part del 
club situada a la cantonada del carrer Roger 
de Flor i el carrer Camp de les Moreres. El 
projecte preveu que se’n faci una de nova. 
L’antiga presentava importants problemes 
per filtracions d’aigua i ja feia temps que 
estava buida i fora de servei.
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Granollers

EL 9 NOU

L’empresa Abolafio ha 
renunciat a l’execució de les 
obres de millora de les instal·
lacions del CN Granollers 
que havia guanyat en un 
concurs públic convocat per 
l’Ajuntament. Les dues parts 
han arribat a un acord per 
resoldre el contracte que 
s’havia signat el 12 de gener 
passat i que establia que 
l’empresa es comprometia a 
fer els treballs per un import 
de 3.647.000 euros. Segons 
fonts municipals, l’augment 
de preu de matèries primeres  
i materials molt utilitzats al 
sector de la construcció com 
el formigó, el ferro o l’alumi·
ni ha provocat aquesta situ·
ació. Com va avançar EL 9 
NOU divendres de la setma·
na passada, les obres feia uns 
dies que estaven aturades. 

La decisió es va fer efectiva 
aquest dimarts amb un acord 
de la junta de govern. Preveu 
que no caldrà formalitzar 
indemnització per danys i 
perjudicis “per cap de les 
parts” a causa de “la impos·
sibilitat de prosseguir les 
obres per les conseqüències 
de l’increment de preus”. I 
estableix que ara l’Ajunta·
ment farà les comprovacions 
i mesures per liquidar a l’em·
presa les obres que s’havien 
fet durant les setmanes que 
els operaris d’Abolafio van 
treballar a les instal·lacions 
del CN Granollers.

Amb la resolució del con·
tracte, l’Ajuntament podrà 
refer el projecte i fer una 
nova licitació per executar 
la reforma i la construcció 
d’una nova piscina a les 
instal·lacions municipals que 
gestiona el CN Granollers. El 
procés administratiu mantin·
drà aturada l’obra durant uns 
mesos mentre no es resol el 
nou concurs públic.

L’Ajuntament de 
Granollers va publicar el 
concurs públic del projecte 
de millora de les instal·
lacions del CN Granollers 
el setembre de l’any passat 
per un valor de 4,03 milions. 
Abolafio va ser l’única cons·
tructora que va optar a l’obra 
i va presentar una oferta eco·
nòmica amb un preu gairebé 
un 10% inferior al proposat 
per l’Ajuntament. Se li va 
adjudicar l’actuació el 7 de 

desembre i el contracte es va 
formalitzar un mes després.

Abolafio té una altra obra 
en marxa a la ciutat: la refor·
ma del carrer Carles Riba, a 
la Font Verda, per instal·lar·
hi la segona fase de les ram·
pes mecàniques. L’obra civil 
està pràticament enllestida 
–queda pavimentar el carrer 
i fer alguns retocs– i s’està 
a l’espera de l’arribada de 
les rampes, construïdes per 
una empresa especialitzada. 
I té adjudicades dues obres 
més que estan pendents de 

començar: per una banda, la 
construcció del nou vial que 
donarà accés a l’aparcament 
de pagament de l’Hospital 
de Granollers des del carrer 
Francesc Ribas i per darrere 
el nou edifici sanitari que 
s’està aixecant. L’Ajunta·
ment proposava un preu 
d’uns 980.000 euros i l’oferta 
d’Abolafio va ser de 947.000 
euros. Hi van participar qua·
tre empreses i Abolafio va 
quedar segona però va ser 
escollida perquè l’oferta de 
la guanyadora –Obres i Ser·
veis Roig– va ser considerada 
temerària i aquesta no ho 
va justificar per aconseguir 
l’adjudicació. Per l’altra, 
la reforma d’una casa de 
Palou per convertir·la en un 
allotjament per a situacions 
d’emergència. Se l’ha adju·
dicat per 445.000 euros, un 
2% menys de l’import propo·
sat per l’Ajuntament en un 
procés en què va participar 
una segona empresa –Cons·
truccions Deumal– que va 
presentar una oferta econò·
mica lleugerament superior: 
452.000 euros. Les actes 
d’adjudicació estan signades 
el 26 d’abril i  l’11 de març. 
Segons consta al perfil del 
contractant de l’Ajuntament, 
encara no hi ha formalitzats 
els contractes.

A Montornès, l’empresa 
que feia uns treballs de 
millora de la BV·5001 per 
encàrrec de la Diputació tam·
bé ha deixat l’obra a mig fer.

Abolafio renuncia 
a fer les obres 
de la nova piscina 
del CN Granollers
Arriba a un acord amb l’Ajuntament per 
rescindir el contracte sense indemnitzacions

Va ser l’única 
empresa que va 
optar a les obres 
amb una rebaixa 

del 10%
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Hernández, al centre, va recollir el premi dimecres al Museu de Granollers
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Cardedeu Vital reclama itineraris 
més segurs per a les bicicletes

Cardedeu Unes 150 persones van participar 
divendres passat en una pedalada reivindica-
tiva per demanar itineraris més segurs per a 
les bicicletes a Cardedeu. L’acte l’organitzava 
l’entitat ecologista Cardedeu Vital, i hi van 

assistir famílies de les cinc escoles públiques 
del municipi. Tot i reconèixer que la població 
disposa d’una bona xarxa de carrils bici, l’en-
titat demana millores en punts com el carrer 
Torrent Llibre o la cruïlla de l’avinguda Mare 
de Déu del Pilar amb el carrer Llinars. El 
recorregut va sortir de la plaça Joan Alsina i 
va finalitzar a Mare de Déu del Pilar.
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Jesús Sáez, de Sant Celoni, 
finalista al Premi Talent 
Jove del Consell Comarcal

Sant Celoni

EL 9 NOU

Jesús Sáez, alumne del Pla de 
Transició al Treball (PTT) de 
Sant Celoni, és un dels tres 
finalistes del Premi Talent 
Jove. El guardó el convoca el 
Consell Comarcal i es lliurarà 
el 20 de maig al Teatre Audi-
tori de Bigues, coincidint 
amb la gala del Premi Vallesà 
de l’Any 2021 que convoca 
EL 9 NOU. Sáez va tenir un 
paper clau perquè el PTT 
guanyés el primer premi en 
la categoria d’Ètica i Ciència 
de la Fundació Grífols amb el 
Projecte Comunitari sobre la 
Resistència Antimicrobiana.

Es tracta d’una iniciativa 
impulsada pel mateix PTT en 
col·laboració amb l’Institut 
de Salut Global de Barcelona 

(ISGlobal) dins del projecte 
europeu SAFE, per sensi-
bilitzar sobre els bacteris 
resistents als antibiòtics. 
Sáez va liderar la sessió de 
treball en línia durant la qual 
estudiants de diversos països 
van provar una nova app de 
prevenció de la resistència 
antimicrobiana, i garantia 
així l’èxit i el correcte tanca-
ment del projecte.

Un treball sobre memòria històrica 
guanya el premi Camí Ral de l’AC
L’autor és Genís Hernández, alumne de l’institut Gallecs de Mollet

Granollers

EL 9 NOU

Genís Hernández, alum-
ne de l’institut Gallecs de 
Mollet, ha guanyat el 17è 
premi Camí Ral, convocat 
per l’Associació Cultural de 
Granollers (AC), amb el seu 
treball de recerca Memòria 
històrica i víctimes i represa-
liats a Mollet del Vallès (1936-
1975). El guardó el va rebre 
aquest dimecres al Museu 
de Granollers de mans de 
l’alcaldessa, Alba Barnusell, 
i el president de l’AC, Ricard 
Caussa. L’acte va coincidir 
amb la celebració del 70è ani-
versari del Centre d’Estudis 
de l’AC.

El veredicte del jurat des-
taca que el treball guanyador 
“combina una bona contex-
tualització del Mollet del 
període que va de la Guerra 
Civil al final de la dictadu-
ra franquista amb un bon 
tractament de les fonts i una 
recerca i reflexió original 
sobre el paper i l’abast de la 
memòria històrica local”. Al 
moment de recollir el premi, 
Hernández va reivindicar 
“la necessitat de difondre 
la memòria històrica entre 
els joves, per fer front a les 
injustícies presents i fer 
justícia a les èpoques grises 
passades”.

D’altra banda, el jurat va 
concedir una menció especial 
al treball Destapant el poblat 

iber del Puig del Castell 
(Anàlisi de la Garriga i el seu 
entorn), de Lluc Bau, alumne 
de l’institut Vil·la Romana 
de la Garriga. El premi Camí 
Ral promou la recerca entre 
els alumnes de Batxillerat 
de la comarca, incentivant 
els estudis que, des d’àmbits 
temàtics diversos, aprofun-
deixin en el coneixement del 
Vallès Oriental.

AnIVERsARI  
DEL CEnTRE D’EsTUDIs

Un cop lliurat el premi Camí 
Ral, l’AC va celebrar el 70è 
aniversari del Centre d’Es-
tudis amb la presentació 
del número 26 de la revis-
ta Ponències. Amb motiu 
d’aquesta efemèride, aquest 

volum inclou dos articles 
sobre la història del Centre 
d’Estudis. El primer està 
dedicat a l’activitat cientí-
fica i cultural de Granollers 
durant els primers anys del 
franquisme, i el segon, a la 
primera època del mateix 
Centre d’Estudis. Altres 
articles es dediquen al músic 
Carles Riera, als danys pro-
vocats per la Guerra Civil 
a la ciutat o a les fonts del 
Montseny sud-oriental.

Durant l’acte també es va 
presentar la ponència “Trans-
formacions recents del riu 
Tenes i de la conca del Besòs: 
de la bromera a la llúdriga”, 
de Manuel Isnard, inclosa al 
mateix número de la revista 
que commemora els 70 anys 
del Centre d’Estudis.

Parets comença  
les sessions del Servei  
de Primera acollida 
per a nouvinguts

Parets del Vallès

L’Ajuntament de Parets ha 
començat les sessions del 
Servei de Primera Acollida 
que es fan per promoure 
l’autonomia personal de les 
persones nouvingudes i la 
igualtat d’oportunitats entre 
tots els veïns del municipi. 
Sota el títol de Coneixement 
de la Societat Catalana i el 
seu Marc Jurídic, aquestes 
sessions consisteixen en 
jornades d’informació a 
ciutadans estrangers, a qui 
també s’ofereix formació en 
matèria de llengua, àmbit 
laboral i coneixement de la 
societat catalana. Les sessi-
ons s’adrecen a immigrants, 
sol·licitants d’asil, refugiats i 
retornats, entre d’altres.

Mollet difon el seu 
patrimoni paisatgístic 
als estudiants  
de Primària
Mollet del Vallès

Per segon any consecutiu, 
l’Ajuntament de Mollet 
està difonent el patrimoni 
paisatgístic i la biodiversitat 
de la ciutat entre l’alumnat 
de Primària del municipi. 
Ho fa a través del programa 
Visita els parcs i jardins de 
Mollet del Vallès. Les visites 
guiades començaran aquest 
divendres i finalitzaran el 13 
de juny, i se centraran en els 
parcs dels Pinetons i de Pla-
na Lledó. La iniciativa també 
pretén informar sobre les 
actuacions que s’estan duent 
a terme en aquests parcs.

Endesa enllesteix  
els treballs de millora 
de la xarxa elèctrica 
de Granollers

Granollers

Endesa ha finalitzat els tre-
balls de millora de la xarxa 
elèctrica de Granollers. L’em-
presa energètica ha renovat 
diversos elements de la xarxa 
amb l’objectiu de reforçar 
el subministrament elèctric 
a la ciutat, i alhora deixar 
la infraestructura a punt 
d’absorbir més demanda. Les 
obres han suposat una inver-
sió de més de 155.000 euros 
i han comportat un canvi de 
cablejat subterrani al carrer 
Roger de Flor, i la instal·lació 
de 250 metres de nova línia 
al barri de la Font Verda. A 
hores d’ara, Endesa té prop 
de 6.500 clients a Granollers, 
entre els quals destaquen 
equipaments com el Pavelló 
Olímpic i institucions com el 
Club Natació Granollers.

Montornès visibilitza 
les demandes de 
les dones amb un 
programa d’activitats
Montornès del Vallès

L’Ajuntament de Montornès 
ha programat una desena 
d’activitats durant la segona 
quinzena de maig per visi-
bilitzar les demandes de les 
dones i trobar solucions a les 
seves problemàtiques. Amb 
el títol Dones de cap a peus, 
el programa aborda aspectes 
com la salut mental, el ben-
estar emocional, l’activitat 
física o la salut alimentària, 
i inclou tallers, xerrades i 
una jornada d’activitat física, 
entre d’altres.
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Xavier Abel, a l’esquerra, amb l’alcalde, Isidre Pineda. A la dreta, el regidor de participació ciutadana, Jordi Martín

maquinària
per a jardineria
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Els aparcaments ja canviats de costat al primer tram de la carretera de Ribes

Figaró canvia de costat les places 
d’aparcament a la carretera de Ribes
Figaró

EL 9 NOU

L’Ajuntament de Figaró ha 
començat aquesta setmana el 
canvi de costat de les places 
d’aparcament del tram de la 
carretera de Ribes, entre la 
rotonda de l’entrada al poble 
i el pont de l’estació. La filera 
d’aparcaments s’ha desplaçat 
del costat oest del carrer a 
l’est. L’actuació ha permès 

guanyar les places disponi·
bles perquè s’han senyalitzat 
estacionaments fins a tocar 
de la rotonda, perquè hi ha 
menys guals i perquè no hi 
ha cap intersecció. “Ha anat 
molt bé. Vam avisar amb 
temps i en el moment de 
començar a treballar només 
quedava un vehicle per treu·
re”, explica l’alcalde, Ramon 
Garcia, que agraeix la col·
laboració dels veïns.

L’Ajuntament també pre·
veu canviar de costat els 
aparcaments des del pont de 
l’estació cap al nord. Això 
permetrà baixar a la calçada 
les terrasses que tenen els 
dos bars que hi ha en aques·
ta zona i, per tant, alliberar 
les voreres per al pas de 
vianants. “És un tema que fa 
anys que estava pendent. No 
trigarem gaire a fer·ho”, indi·
ca l’alcalde.

Caldes reobre Pi i Margall als 
cotxes cada dissabte al matí
Acord entre l’Ajuntament i la Unió de Comerciants per permetre el pas de vehicles

Caldes de Montbui

Queralt Campàs

Després de diverses negoci·
acions, la Unió de Comerci·
ants i Industrials de Caldes 
(UCIC) i l’Ajuntament han 
arribat a un acord per reobrir 
el trànsit a l’avinguda Pi i 
Margall els dissabtes al matí. 
Fins ara el trànsit no estava 
permès ni els dimarts de 
mercat, ni els caps de setma·
na i festius. La modificació es 
va instaurar inicialment per 
la pandèmia i la necessitat de 
garantir un metre i mig de 
distància obligada entre per·
sones que, un cop aixecades, 
es va mantenir.

La UCIC volia aconseguir 
la reobertura del trànsit els 
dissabtes durant tot el dia, 
però el consens al qual han 
arribat és l’obertura fins a les 
2 del migdia. La mesura es 
començarà a aplicar a partir 
d’aquest cap de setmana. 
“Amb els acords mai quedes 
content. En les negociaci·
ons, les dues parts cedeixen. 

Nosaltres volíem un dissabte 
de total obertura i ells de 
tancament total. Hem arribat 
al millor consens a què podí·
em arribar”, detallava Xavier 

Abel, president de la UCIC.
L’argument que donaven els 
comerciants és la davallada 
de les vendes que han patit 
i que relacionen amb el fet 

que no es pogués arribar amb 
cotxe ni aparcar a l’avinguda 
comercial. Des de la UCIC 
van fer arribar aquestes rei·
vindicacions a través d’una 

petició signada per més de 
60 comerços de l’avinguda Pi 
i Margall. “És una proposta 
que sorgeix dels comerços i 
nosaltres hem escoltat l’opi·
nió majoritària”, apuntava 
l’alcalde, Isidre Pineda.

A banda de la reobertura 
del carrer els dissabtes al 
matí, l’acord també ha inclòs 
la constatació que l’avinguda 
està en mal estat i que, per 
tant, inevitablement s’hi 
hauran de fer reformes en 
un futur. Aquesta reurbanit·
zació, però, serà el resultat 
del procés participatiu que 
s’iniciarà al setembre per 
definir conjuntament el pro·
jecte, i que preveu un acord 
de mínims establert també 
entre la Unió de Comerciants 
i l’Ajuntament. D’una ban·
da, el manteniment de les 
llambordes i el compromís 
del consistori de buscar ajuts 
perquè els comerços i veïns 
de la zona no hagin de pagar 
contribucions complementà·
ries. I, d’altra banda, l’exten·
sió de la reforma fins al pont 
del Bugarai, superant el límit 
del parc de l’estació.

Paral·lelament, la UCIC 
s’ha compromès a respectar 
el resultat que surti d’aquest 
procés participatiu, una 
reforma que, segons l’al·
calde, es programa per al 
següent mandat. El procés 
participatiu es tancaria a 
principis del 2023.
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Jordi Pubill, regidor de Turisme, durant la presentació que es va fer dijous de la setmana passada al cinema Alhambra
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La Garriga aposta per una oferta 
turística més diversa i diversificada
El nou pla turístic planteja una graella de productes centrats en el termalisme i el modernisme

La Garriga

F.P.

El nou pla de màrqueting 
turístic de la Garriga proposa 
reorientar el posicionament 
del municipi “cap a una 
destinació amb una oferta 
més diversa i diversificada” 
i incorporant “elements 
vinculats amb la qualitat 
de vida i el benestar de les 
persones”. A la vegada, es 
manté l’aposta per un turis-
me sostenible “que posi en 
valor la qualitat de vida i de 
l’entorn que caracteritzen el 
municipi”. El document es 
va presentar dijous passat al 
cinema Alhambra en un acte 
que va aplegar representants 
del sector i que va incloure 
uns tastets de productes de 
proximitat. 

El document és fruit d’un 
treball que va iniciar-se el 
febrer de 2021 i que buscava 
identificar les singularitats 
de la Garriga “per posar-les 
en valor i comunicar-les 
per atreure nous visitants”, 
expliquen fonts municipals. 
Ja fa un temps que està 
enllestit i ja s’ha començat a 
treballar en la línia que esta-
bleix. Per exemple, amb acci-
ons com la renovació del web 
de turisme –visitlagarriga.
cat–, que “integra patrimoni i 
turisme i crea sinergies amb 

tot el sector econòmic del 
poble vinculat al turisme”, 
indica Jordi Pubill, regidor 
de Turisme. També en la 
recollida de dades de les per-
sones que passen pel centre 
de visitants o en la creació de 
nous materials.

El nou pla “marca el camí 
a seguir en els propers anys” 
a través de 7 programes i 52 
accions que, entre d’altres, 
passen per la posada al dia 
de webs i xarxes socials, la 

revisió de la marca turísti-
ca, el treball en xarxa amb 
altres destinacions, el dis-
seny d’accions específiques, 

l’estudi de les persones visi-
tants i la creació d’una taula 
de turisme de la Garriga. Tot 
plegat, està inspirat en els 
objectius de desenvolupa-
ment sostenible de l’Agenda 
2030. L’Ajuntament ha reno-
vat aquest any el Compromís 
de Sostenibilitat Biosphere 
que va aconseguir l’any 
2021. “Això ens permet tre-
ballar per atraure visitants 
que valorin aquest respecte 
pel medi ambient i mirada 

social del sector turístic”, 
indica. 

Sobre els productes turís-
tics, es volen millorar els 
actuals i es fa una aposta 
per basar-los en sis aspec-
tes principals: el patrimoni 
modernista del municipi, 
el termalisme i el benestar, 
la història i la memòria 
històrica, la gastronomia 
i els productes locals i la 
natura –amb la proximitat 
al Montseny– i cultura viva. 
“De forma combinada per-
meten crear paquets turís-
tics per passar un dia o un 
cap de setmana a la Garriga”, 
indiquen fonts municipals. 
També es plantegen accions 
com la creació d’un centre 
d’interpretació de l’arquitec-
te Raspall i del modernisme. 
Pubill explica que treballen 
per oferir nou marxandatge. 
Per exemple, un cistell de 
productes de tastets de la 
Garriga fets per artesans o 
empreses d’inserció laboral. 
“Volem que les persones que 
vinguin a visitar-nos puguin 
fer un tastet de productes de 
la Garriga i que aportin un 
valor afegit.”

Pubill destaca el treball 
fet “en un moment complex 
per les limitacions imposa-
des per la pandèmia”. A la 
vegada, però, ha estat “una 
motivació extra”. “Per prepa-
rar-nos per quan arribés la 
desitjada obertura tenir una 
eina més.” També valora la 
implicació del sector turístic 
i la ciutadania i el consens 
polític assolit “perquè tot-
hom s’hi senti reflectit”. El 
procés ha comptat amb el 
suport de la Diputació. El pla 
ha estat fet per la consultoria 
Chias Marketing.

Un dels usuaris que treballen al parc dels Pinetons dins d’aquest programa

Mollet del Vallès

EL 9 NOU

Les persones usuàries del 
Servei de Rehabilitació 
Comunitària del Servei de 
Salut Mental i Addicions de 
la Fundació Sanitària Mollet 
participen en el programa 
“Apadrina un parc” que 
impulsa l’Ajuntament i tenen 
cura del parc dels Pinetons.
L’apadrinament té un doble 
propòsit. El primer és la 
feina rehabilitadora i ocu-
pacional gràcies a les feines 
que es fan per tenir cura de 
l’espai i el segon, aconseguir 
la consciència de pertinença 
a un grup i saber que s’està 
contribuint a una tasca de 
valor ambiental i social.

Actualment, el grup que 
hi pren part el formen vuit 
persones amb el suport d’una 
educadora social que durant 

dues hores cada setmana aju-
den a la cura i la conservació 
del parc fent feines de reg 
i jardineria. L’Ajuntament 
proporciona el material 
necessari, com mànegues i 
altres estris de jardineria.

“Des del Servei de Reha-
bilitació Comunitària 
impulsem la participació en 
diferents propostes que ja 
s’estiguin duent a terme i en 
les quals ens podem incloure. 
En el mes del medi ambient, 
el maig de l’any passat, es 
van fer feines de recollida de 
deixalles i plantada d’arbres 
i, a partir d’aquí, fa uns dos 
mesos vam començar amb el 
programa”, explica l’educa-
dora social de la Fundació, 
Georgina Queralt. “Cada 
dijous, durant dues hores, 
anem als Pinetons amb 
eines de jardineria i seguem, 
podem, escombrem, retirem 

deixalles i, en general, cui-
dem de les plantes.”

L’educadora social remarca 
que l’activitat “ajuda a crear 
el sentiment de pertinença 
a la comunitat i la sensació 
de tenir un paper més actiu i 
d’estar fent alguna cosa per 
la ciutat”.

Actualment, el Servei de 
Rehabilitació Comunitària té 
usuaris d’entre 20 i 64 anys. 
Des de fa anys, busca fer tas-
ques rehabilitadores per a les 
persones ateses, vinculades 
a la cura del medi ambient i, 
especialment, en un entorn 
natural proper a l’hospital 
de Mollet, com el parc dels 
Pinetons. Segons un estudi 
recent, en l’entorn del parc 
s’han identificat unes 40 
espècies protegides per llei 
entre les 203 detectades, de 
les quals 79 vegetals i 124 
animals.

Usuaris del Servei de Rehabilitació Comunitària  
de Mollet tenen cura del parc dels Pinetons

Rehabilitació ambiental

Ja es treballa per 
crear productes 
de marxandatge 

que aportin  
un valor afegit 
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Carme Bufí
i Brutau

“Voldria ser papallona
per dins les flors poder-me amagar

i així tu, quan les oloressis,
gairebé et podria tocar.”

Sempre et recordarem i t’estimarem.

El teu marit, Josep Capdevila Masjuan;
 filles, Elisabet, Immaculada, Lourdes i Iolanda; nets i besnet.

Granollers, 13 de maig de 2022

1r aniversari

Que reúna estas condiciones:
• Imprescindible experiencia.
• Electro mecánico de primera.
• Que sepa soldar con Eléctrica y Tic (Inox).
• Electricista que sepa de cuadros eléctricos con interpretación de 

esquemas eléctricos.
• Nociones de Neumática, con interpretación de planos neumáticos.
• Nociones de Hidráulica.
• Que sea capaz de llevar control y manipulación de mantenimiento 

correctivo y preventivo.

mecánico
para nuestra sección de mantenimiento

EMPRESA CáRNICA ubICACIóN EN GRANOLLERS

Interesados contactar al 620 85 02 74

Necesitamos un
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Epicentre de l’estudi dels mamífers
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D’esquerra a dreta, Marc Vilella, Carme Bartrina, Maria Mas i Lídia Freixas, que coordinen el treball des del Museu

Granollers

Ferran Polo

Un equip del Museu de Cièn-
cies Naturals de Granollers 
(MCNG) lidera l’elabora-
ció de l’Atles de Mamífers 
de Catalunya que impulsa 
l’Observatori del Patrimoni 
Natural i la Biodiversitat. La 
recerca compta amb la impli-
cació d’un centenar de volun-
taris que seran els encar-
regats de fer els mostreigs 
sobre el terreny durant tres 
mesos arreu del territori 
català. El treball de camp es 
diferencia segons l’àmbit 
d’estudi: el mediterrani –de 
maig a juliol– i el del Pirineu 
–de juliol a setembre. 

L’oficina tècnica que coor-
dina els voluntaris està situ-
ada al MCNG i està formada 
pels investigadors Maria Mas 
i Lídia Freixas, que són les 
coordinadores, i Carme Bar-
trina i Marc Vilella. El pro-
jecte tindrà una durada de 
tres anys. El Museu va acollir 
fa uns dies una trobada dels 
voluntaris on van rebre for-
mació sobre com s’han de 
fer els mostreigs i com han 
d’aportar la informació i les 
mostres recollides. 

Cada voluntari es fa càr-
rec de l’estudi d’un espai 
natural de 10 quilòmetres 
de llargada per cada costat. 
La detecció de les espècies 
de mamífers salvatges es 
fa amb diversos sistemes 
com el fotoparament (càme-
res instal·lades en espais 
naturals que fotografien 
els animals quan detecten 

moviments), detectors d’ul-
trasons per a les espècies 
de ratpenats o trampes de 
pèl per a ratolins, esquirols 
o altres espècies similars. 
Els voluntaris gestionaran 
la informació recollida amb 
càmeres i detectors d’ul-
trasons i la traslladaran a 
l’oficina tècnica del projecte. 
També conservaran les restes 
biològiques que seran analit-
zades després. 

Carles Flaquer, coordi-
nador del MCNG, destaca 
que l’Atles de Mamífers de 
Catalunya permetrà “obte-
nir una informació que no 
s’havia tingut mai” amb un 
esforç “molt gran en poc 
temps” que ajudarà a “saber 
les distribucions de les diver-
ses espècies” de mamífers 
salvatges pel territori català 
“més que no pas les pobla-
cions”. Durant aquests tres 
anys, “aportarà un degoteig 
d’informació” per generar 
una fotografia de la situació 
actual d’aquestes espècies. 
“Si es tornés a fer d’aquí a 
cinc anys podríem veure els 
canvis en la seva distribució”, 
destaca Flaquer.

MUSEU REFERENT 

Per Flaquer, aquest encàrrec 
posa en valor que “el Museu 
té un grup de recerca conso-
lidat i que és un referent en 
l’estudi de la biodiversitat”. 
Està format per 23 investiga-
dors i s’autofinança amb les 
ajudes que rep de diverses 
institucions per als diversos 
projectes. “Hauria de ser un 
orgull per a Granollers”, sos-
té Flaquer. L’encàrrec, a més, 
“demostra que ens estem 
convertint en un referent 
de ciència ciutadana”. “Ens 
reforça per poder captar més 
voluntaris per als nostres 
voluntariats.” Ara, els estudis 
de papallones, ratpenats o 
petits mamífers sumen uns 
500 voluntaris i unes 1.500 
estacions actives de control. 
En el cas de la informació 
recollida sobre ratpenats, la 
recerca de l’Atles aportarà 
“informació extra a la base 
de dades” del Museu.

La trobada per formar els voluntaris que des d’aquest mateix mes ja participen en el projecte de confecció de l’Atles dels Mamífers 

El Museu de Ciències de Granollers coordina la confecció de l’Atles de Mamífers de Catalunya
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Els treballs està previst que s’allarguin fins a finals del mes de juny
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La Garriga intervé per fer més 
accessible el parc dels Pinetons
Es crea un camí pavimentat per a cotxets i cadires de rodes per accedir als jocs infantils

La Garriga

F.P.

Un camí formigonat i 
il·luminat amb unes valises 
de llum facilitarà l’accés 
al parc dels Pinetons de la 
Garriga a les famílies amb 
cotxets de nadons i a les 
persones que es desplacen 
amb cadira de rodes o tenen 
la mobilitat reduïda. El nou 
camí, pavimentat amb un 
color semblant al del sauló 
per integrar-se millor a l’en-
torn, començarà a l’extrem 
sud del parc i enllaçarà amb 
les tres àrees de jocs infantils 
que es crearan al parc. 

L’actuació de millora del 
parc dels Pinetons, que es va 
presentar dilluns, comporta 
una inversió d’uns 141.000 
euros i forma part de les 
accions guanyadores de les 
votacions dels pressupostos 
participatius dels anys 2019 i 
2020. El projecte s’ha consen-
suat amb la comunitat educa-
tiva de l’escola Els Pinetons, 
situada just al costat, i els 
veïns de la zona. Els treballs 
han de quedar enllestits a 
finals de juny. “Serà un gran 
canvi per aquest parc, on 
tocava una renovació”, defen-
sa Lluís Marco, regidor de 
Participació i Barris.

El projecte renova i amplia 
les àrees de jocs infantils. 
Se’n preveuen tres amb 
elements adaptats a edats 

diverses. En un cas, a més, hi 
haurà jocs adaptats a infants 
amb discapacitat. Els nous 
jocs sumen al voltant del 
40% de la inversió prevista 
en aquesta obra. Els tres 
espais quedaran enllaçats 
pel nou camí que travessarà 
el parc amb un recorregut 
serpentejant. Les àrees de 
joc quedaran delimitades per 
uns bordons de formigó. 

El projecte també pre-
veu resoldre els problemes 
d’erosió de la terra del parc 
pel lleuger pendent que fa. 

Per això, a la part baixa, es 
delimitaran amb peces de 
formigó de quatre nivells 
diferents per acompanyar 
el desnivell i retenir la terra 
quan plou. A més, a l’extrem 
sud, es col·locarà una nova 
reixa per recollir l’aigua de la 
pluja i enviar-la, amb la sorra 
que arrossega, directament 
al riu Congost a través d’un 
col·lector que travessi el car-
rer. S’està valorant si es pot 
aprofitar un tub ja existent 
o se n’han de posar un altre. 
De retruc, això vol ajudar a 

reduir incidències a l’escola 
Els Pinetons, que havia patit 
inundacions a l’interior en 
alguns episodis de tempestes 
fortes. 

D’acord amb el procés de 
debat amb les famílies, el 
projecte també preveu la 
instal·lació d’unes fustes per 
cobrir la base d’una torre 
d’un línia de mitjana tensió 
que hi ha en un dels costats 
del parc. La idea és evitar que 
puguin enfilar-s’hi persones 
i, a la vegada, eliminar l’im-
pacte visual que ara té.

Montornès fa un 
acte d’homenatge 
i record a les 
víctimes de la covid

Montornès del Vallès

L’Ajuntament de Montornès 
farà dissabte un acte d’ho-
menatge i record a les vícti-
mes de la covid en un espai 
memorial que s’ha creat 
als jardins de l’ajuntament. 
Serà a 2/4 d’1 del migdia. Hi 
participarà l’alcalde, José 
Antonio Montero, repre-
sentants municipals i de 
col·lectius socials, sanitaris, 
educatius i comercials del 
poble. Alumnes de l’Escola 
Municipal de Música i de 
l’Aula de Teatre amenitza-
ran la trobada. Hi haurà una 
ofrena floral. Prèviament, es 
farà la presentació del docu-
mental Montornès i la crisi de 
la covid-19, que recull testi-
monis de veïns que recorden 
com van viure els primers 
mesos de la pandèmia i el 
procés de desescalada. Es 
farà a 2/4 d’11 del matí a 
l’Espai Cultural Montbarri 
a les 11 al Teatre Margarida 
Xirgu. 

Mollet presenta 
un pla pilot contra 
l’escletxa digital  
amb anàlisi de dades
Mollet del Vallès

L’Ajuntament de Mollet 
participa en un projecte 
pilot per combatre l’escletxa 
digital a partir de l’anàlisi de 
dades i de la intel·ligència 
artificial. És una de les tres 
ciutats catalanes on s’aplica. 
El pla ja és en la segona fase, 
en què s’han d’identificar 
les problemàtiques i deter-
minar les zones de la ciutat 
on l’escletxa digital és més 
gran. En una primera fase, 
aquesta eina s’ha fet servir 
als serveis socials municipals 
i ha permès tenir més dades 
per planificar els recursos i 
poder-los orientar cap a les 
situacions de més vulnerabi-
litat. L’eina està desenvolu-
pada per Momentum Analy-
tics i l’Associació Benestar i 
Desenvolupament.

Parets presenta un 
projecte educatiu 
compartit per a  
les escoles bressol
Parets del Vallès

L’Ajuntament de Parets ha 
creat el Projecte Educatiu 
Compartit per a les escoles 
bressol municipals La Cuna, 
El Cirerer i El Gargot. La 
iniciativa es presenta aquest 
divendres a les 6 de la tarda 
al Teatre de Can Rajoler. 
Inclourà una conferència 
d’Eva Sargatal, mestre d’Edu-
cació Infantil vinculada a 
l’Associació de Mestres Rosa 
Sensat.

Granollers/Mollet

EL 9 NOU

Els hospitals de Granollers 
i Mollet ja fa mesos que fan 
crides per captar inferme-
res per pal·liar la manca de 
personal en aquest servei. 
La competència de l’atenció 
primària, amb millors condi-
cions laborals, especialment 
d’horari i d’altres centres 
sanitaris, ha provocat una 
manca d’infermeres genera-
litzada als hospitals catalans. 

Coincidint amb el Dia de 
la Infermeria, l’Hospital 
de Granollers va fer aquest 
dijous una jornada científica 
i lúdica, amb un taller de 
ioga i un torneig de pàdel. La 
jornada científica, que es va 
perllongar de 2/4 de 10 del 
matí a 2/4 de 5 de la tarda, 
es va fer sota el títol “Creant 

Els hospitals vallesans incorporaran professionals acabades de graduar-se

Continua la recerca d’infermeres

la infermera del futur”. Hi 
van participar, entre altres, 
l’alcaldessa i presidenta 
del patronat de l’Hospital, 
Alba Barnusell i la directora 
general de Professionals de 
la Salut del Departament 
de Salut, Montserrat Gea. 
El taller de ioga es va fer 
als jardins de l’edifici del 
Coneixement i el torneig de 
pàdel al City Sports Club de 
l’Ametlla. 

La cap d’Infermeria de 
l’Hospital, Saray Allen, expli-
ca que la crida “està tenint 
bons resultats” i aquest 
estiu esperen incorporar 
estudiants del darrer curs 
del grau d’Infermeria que ja 
han tingut contacte amb el 
centre. Confien a tenir prou 
personal per les necessitats 
dels nous dispositius que 
es preveu que obrin a finals 

d’aquest any, com el centre 
de salut del carrer Girona, 
o es farà cirurgia menor i 
cirurgia major ambulatò-
ria; l’ampliació de l’UCI, 
les noves Urgències i una 
nova unitat polivalent amb 
20 llits, preparats per perí-
odes excepcionals, com el 
Pla Integral d’Urgències de 
Catalunya (PIUC). Més tard, 
obrirà una nova àrea quirúr-
gica, amb 14 quiròfans nous.

La previsió que fa la cap 
d’Infermeria és que les pri-
meres infermeres que s’in-
corporin tinguin un perfil 
quirúrgic, després d’UCI i 
d’hospitalització a domicili. 
Allen pensa que cal replan-
tejar-se el model de cures 
d’infermeria per adaptar-lo 
a les noves necessitats, les 
alternatives a l’hospitalitza-
ció i nous equipaments, com 

els quiròfans de complexitat 
menor, on poden treballar 
una infermera i un Tècnic en 
Cures Auxiliars d’Infermeria 
(TCAI).

L’Hospital explora la pos-
sibilitat d’incorporar pro-
fessionals d’altres països, 
especialment de sud-amèri-
ca, gracies a la major agilitat 
en l’homologació dels títols. 
Allen diu que darrerament 
entren més infermeres de les 
que surten.

Un portaveu de l’Hospital 
de Mollet explica que es van 
incorporant infermeres, però 
se’n continua buscant. On es 
busquen més és en l’àmbit de 
l’atenció continuada, com ara 
al servei d’urgències i d’hos-
pitalització d’aguts. I també 
en el sociosanitari, tant en 
l’àmbit de salut com en el de 
la dependència.
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Els alumnes, pares i professorat del Pallerola es van manifestar el 2 d’abril per reclamar l’edifici d’ESO

Taller Bosch Car Service

Can Bassa
El teu taller 
de confiança

C. Tecnologia, 88
Polígon Industrial A7- Llinars Park
08450 Llinars del Vallès

Tel. 93 732 35 35

Horari:
De dijous a divendres de 17 a 20h
Dissabtes d’11 a 14 i de 17 a 20.30
Diumenges d’11 a 14h i de 17 a 20.00
Entrada:
De 0 a 2 anys 3
De 3 a 12 anys 1 hora 5 i més d’1 hora 7 

Un lloc on fer volar la imaginació
Pol. el Ramassà, c. Barcelonès, 2-4 - Les Franqueses del Vallès

(al costat dels Cinemes Nord Granollers)

info@diverparc.cat  Tel. 626 371 680

Divendres, 13 de maig de 2022 15

Un informe de l’ACA obliga a 
replantejar l’edifici del Pallerola
L’autoritat competent considera que l’espai on havia d’anar l’obra és inundable 

Sant Celoni

Pol Purgimon

Un informe negatiu de l’As-
sociació Catalana de l’Aigua 
(ACA) obligarà a replantejar 
el nou edifici d’ESO de l’Ins-
titut Escola Pallerola, de Sant 
Celoni, que havia de veure 
enllestida la primera fase 
de l’obra a finals d’aquest 
any. Segons l’autoritat com-
petent, part de l’àrea on 
s’havia de fer la primera fase 
de l’edifici és inundable. Es 
troba al costat d’un rierol, 
a l’extrem est del centre. El 
risc farà que sigui inviable 
construir-hi res. L’obra, per 
tant, s’endarrerirà més del 
que estava previst.

Segons explica l’Associació 
de Família d’Alumnes (AFA) 
del Pallerola, la notícia se’ls 
va confirmar dimarts en 
una reunió d’urgència de la 
comissió sobre el nou edifici 
d’ESO, de què formen part 
l’AFA, la direcció del centre i 
l’Ajuntament de Sant Celoni. 
“Per nosaltres ha estat un 

gerro d’aigua freda”, explica 
la presidenta de l’AFA del 
Pallerola, Eugènia Ruiz. 
Segons diu, els pares encara 
estan paint la notícia que els 

suposa allargar encara més 
l’agonia per la falta d’espais. 
Des que el 2019 el centre 
va començar a impartir la 
Secundària, s’han hagut 

d’ajuntar i inventar fórmules 
per encabir els grups que han 
anat pujant els últims anys. 

Segons han explicat fonts 
de l’Ajuntament de Sant 

Celoni a EL 9 NOU, el Depar-
tament d’Educació ja està 
treballant en una nova pro-
posta d’ubicació de l’edifici 
fora de les zones inundables.  
Està previst que la setma-
na vinent convoquin una 
reunió amb la comissió per 
traslladar-los una proposta 
d’edifici. Després de l’in-
forme negatiu de l’ACA, el 
Departament treballa en una 
sola fase –i no dues, tal com 
havien previst inicialment– i 
licitar el nou projecte i l’obra 
conjuntament. D’aquesta 
manera, busquen accelerar 
els terminis per poder adju-
dicar i enllestir l’obra tan 
aviat com sigui possible. 

Per la seva part, l’Ajunta-
ment explica que avançarà 
tota la documentació que cal-
gui per avançar el procés i ha 
explicat que, mentre l’edifici 
no estigui construït, s’optarà 
per posar mòduls prefabri-
cats. El primer –que ja estava 
previst– estarà llest al mes de 
setembre, inclourà tres aules 
i es col·locarà on ara hi ha la 
casa del conserge. L’Ajunta-
ment iniciarà l’enderroc de 
la casa en qüestió, tal com 
va aprovar el ple, en breu. 
El segon mòdul es col·locarà 
més endavant. Mentrestant, 
l’AFA continua pressionant 
perquè s’accelerin els ter-
minis. Aquest dissabte han 
organitzat una sortida per 
netejar l’entorn del centre.

Lliçà d’Amunt 
recapta 8.400 quilos 
d’aliments per al 
Rebost Solidari

Lliçà d’Amunt

La campanya “Omplim el 
Rebost Solidari” de Lliçà 
d’Amunt ha recaptat 8.400 
quilos d’aliments que es 
destinaran a les famílies més 
vulnerables del municipi. 
Aquesta iniciativa, organitza-
da per l’associació de volun-
taris Rebost Solidari amb 
el suport de l’Ajuntament, 
vol complementar el Gran 
Recapte d’Aliments que es 
fa arreu de Catalunya durant 
les setmanes prèvies a les 
festes de Nadal, i ha comptat 
amb la col·laboració de dife-
rents comerços.

Lliçà de Vall estrena 
l’espai familiar  
La Closca
Lliçà de Vall

L’Ajuntament de Lliçà de 
Vall inaugurarà divendres 
vinent el nou espai familiar 
La Closca, situat a la plaça 
del Voluntariat. La inaugu-
ració es farà a 2/4 de 6 de la 
tarda i comptarà amb un con-
cert d’animació infantil a càr-
rec del grup Tramvia Blau. 
L’endemà a les 11 s’hi farà 
l’espectacle de contes musi-
cats Sons de colors. L’espai té 
aforament per a 25 persones.

Les obres preveuen la construcció del nou institut del municipi

Lliçà d’Amunt adjudica 
l’ampliació de l’escola Martí i Pol

Lliçà d’Amunt

EL 9 NOU

L’Ajuntament de Lliçà 
d’Amunt ha adjudicat a 
l’empresa Constraula, SAU, 
les obres d’ampliació d’una 
línia d’ESO a l’Escola Miquel 
Martí i Pol, per un import de 
1.215.869 euros, IVA inclòs. 
La signatura del contracte 

entre el consistori i l’empre-
sa es va fer aquest dimarts. 
Prèviament, el ple municipal 
havia aprovat per unanimitat 
la modificació del conveni de 
col·laboració entre l’adminis-
tració local i la Generalitat 
per l’execució d’aquests tre-
balls.

Les obres preveuen la 
construcció del nou institut 

de Lliçà d’Amunt a tocar de 
les instal·lacions de l’escola 
Miquel Martí i Pol. Segons 
el regidor d’Educació, Fran 
Sánchez, tot i que en un prin-
cipi es preveia que totes les 
línies de Secundària anessin 
al nou edifici, finalment es 
preveu que les instal·lacions 
actuals puguin acollir-ne 
una part de l’alumnat. Tot i 

això, el consistori manté el 
compromís de segregar els 
diferents espais educatius 
d’Infantil, Primària i Secun-
dària.

La part del nou institut 
tindrà quatre aules, una aula 
de reforç, dos lavabos, una 
aula taller i un laboratori. En 
total, sumarà una superfície 
útil de 683 metres quadrats. 
El gimnàs i els seus vesti-
dors, la biblioteca i els espais 
per a l’AFA i l’associació 
d’alumnes seran els ja exis-
tents perquè les dinàmiques 
horàries així ho permeten. 
La redimensió del projecte 
ha permès iniciar abans les 
obres i abaratir-ne el cost.
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Jordi Turull farà tàndem 
amb Borràs per dirigir Junts
L’exconseller de Presidència, de Parets, ocuparà la secretaria general

Parets del Vallès

EL 9 NOU

L’exconseller de Presidèn-
cia de la Generalitat, Jordi 
Turull, de Parets, i la presi-
denta del Parlament, Laura 
Borràs, s’han compromès a 
mantenir la “unitat” per diri-
gir Junts i a posar-se d’acord 
en el “dia a dia” i en les 
decisions “més importants” 
per gestionar “una forma-
ció política de persones tan 
diverses”. “Ho farem tot 
conjuntament”, va assegurar 
Turull en una roda de prem-
sa conjunta aquest dimarts 
a la seu del partit. Proposen 
presentar una candidatura 
conjunta i compartir les 
funcions executives al 50%, 
de manera que caldrà modi-
ficar els estatuts del partit. 
Així, Turull seria el secretari 
general i Borràs la presi-
denta, si la militància ho 
avala en el congrés previst 
per al 4 de juny a Argelers, 
a la comarca del Rosselló. 
Substituiran Jordi Sànchez i 

Carles Puigdemont, respec-
tivament. 

Les funcions de la pre-
sidència de Junts no eren 
executives, però Borràs volia 
modificar això. El pacte 
assolit in extremis implica 

modificar les funcions del 
càrrec.

Durant la roda de premsa, 
Turull i Borràs van anunciar 
els seus candidats per a la 
cúpula de Junts. A les quatre 
vicepresidències es postu-

len Josep Rius, Francesc de 
Dalmases, Aurora Madaula 
i Anna Erra. David Torrent 
seria el secretari d’orga-
nització i Teresa Pallarès, 
secretària de finances. Per a 
l’executiva proposen: Jaume 
Alonso Cuevillas, Damià 
Calvet, Joan Canadell, Cris-
tina Casol, Montserrat Cau-
pena, Violant Cervera, Jordi 
Fàbrega, Glòria Freixa, Gem-
ma Geis, Montserrat Girbau, 
Jaume Giró, Marta Madre-
nas, Toni Morral, Míriam 
Nogueras, David Saldoni, 
Mònica Sales, Miquel Sam-
per, Aleix Sarri, Ester Vallès 
i Salvador Vergés.

Més enllà del repartiment 
de cadires, Turull i Borràs 
no han concretat quina serà 
la seva posició conjunta 
sobre qüestions com el pacte 
de Junts a la Diputació de 
Barcelona o la política lin-
güística. Tots dos van parlar 
sobre “qüestions programà-
tiques” com aquesta, però no 
es van posicionar, a l’espera 
del congrés. “Hem d’escoltar 

i debatre amb la militància”, 
va remarcar Borràs.

Dos CorreNTs

L’actual secretari general de 
Junts, Jordi Sànchez, havia 
demanat als aspirants a diri-
gir Junts “una mínima lleial-
tat de grup” i instava els dife-
rents corrents a “concertar 
el mínim comú”. Per la seva 
banda, Puigdemont exigia 
“plena capacitat i dedicació” 
a la nova direcció per liderar 
els nous reptes polítics. “Al 
partit li cal una presidència 
més implicada del que jo he 
estat”, avisava en la carta a la 
militància on va anunciar la 
seva renúncia.

Jordi Turull té el suport 
del president de Junts al 
Parlament, Albert Batet, 
els exconsellers Josep Rull 
i Joaquim Forn, l’exalcalde 
Xavier Trias, les alcaldesses 
Anna Erra i Marta Madrenas, 
així com l’exconsellera de 
Presidència i exalcaldessa de 
la Garriga Meritxell Budó.

El 18 de maig començarà 
la campanya per renovar la 
cúpula de Junts. Els nous 
líders es proclamaran el 4 
de juny després d’un dia i 
mig de votacions al congrés 
d’Argelers, per acomiadar 
Puigdemont com a president 
del partit. “Continuarem sent 
el partit del president Puigde-
mont”, va subratllar Turull.

Cristina Segura, 
candidata d’ERC 
a la Llagosta
La Llagosta L’assemblea 
d’ERC de la Llagosta ha 
escollit Cristina Segura –al 
centre de la imatge– com a 
candidata a l’alcaldia de la 
Llagosta. Era l’única candi-
datura que es presentava . 
Un cop escollida, Segura va 
dir que assumeix “el repte 
amb força, il·lusió i molt 
orgullosa de ser la prime-
ra dona que ocupa aquest 
lloc”. ERC és la segona força 
a l’Ajuntament de la Llagos-
ta, amb dos regidors, però 
lluny dels 13 que va tenir 
el PSC.

Joan Ramon repetirà al 
capdavant del PSC a Llinars
Llinars del Vallès

EL 9 NOU

Joan Ramon repetirà com a 
candidat a l’alcaldia de Lli-
nars pel PSC, segons va deci-
dir l’agrupació local. Serà 
presentat aquest dissabte a 
les 12 del migdia en un acte 
a Can Lletres amb el primer 
secretari del partit, Salvador 
Illa. El PSC és el segon par-
tit a l’Ajuntament, amb dos 
regidors.

Totes les 
farmàcies de 
Mollet disposen 
de desfibril·lador

Mollet del Vallès

EL 9 NOU

Mollet és la cinquena ciutat 
de Catalunya que té totes les 
seves farmàcies cardiopro-
tegides a través d’una inicia-
tiva impulsada per l’Ajunta-
ment, la Fundació Barcelona 
Salut i el Col·legi de Farma-
cèutics, amb la col·laboració 
de la companyia de ciència i 
tecnologia Merck.

A partir de dimecres 
d’aquesta setmana les 15 far-
màcies que hi ha a la ciutat 
compten amb un desfibril-
lador portàtil a disposició 
de qualsevol persona davant 
d’un episodi cardiovascular 
sobrevingut. En la presenta-
ció, l’alcalde, Josep Monràs, 
va recordar que Mollet ja té 
una desena d’instal·lacions 
municipal cardioprotegides.

En la presentació de la 
iniciativa també hi havia 
el president de la Fundació 
Barcelona Salut, Lluís Dono-
so; el president executiu de 
Merck, Miguel Fernández 
Alcalde, i el membre del Col-
legi de Farmacèutics Guillem 
Bequeria.

Sis municipis vallesans fan 
la consulta per la república
Granollers

EL 9 NOU

Un total de sis municipis del 
Vallès Oriental tindran urnes 
de votació en la consulta per 
decidir sobre el model d’es-
tat, monarquia o república, 
que una plataforma de diver-
ses forces polítiques ha con-
vocat per aquest dissabte.

En el cas de Granollers, 
aquesta votació no vincu-
lant sobre la forma d’estat 

es podrà fer en dues taules, 
una a la plaça de la Porxada 
i una altra a la plaça Josep 
Maluquer i Salvador. Tam-
bé hi haurà urnes a Mollet, 
Parets, Sant Fost, Canovelles 
i l’Ametlla, segons fonts de 
l’entitat convocant, la Pla-
taforma Consulta Popular 
Estatal Monarquia o Repú-
blica.

L’horari de la votació serà 
de les 10 del matí a les 3 de 
la tarda.



NOU9EL PUBLICITAT

Aprèn a treballar a la premsa, 
ràdio, web, TV i canals de 

‘streaming’ amb periodistes i 
instal·lacions professionals

per a joves de 15 a 18 anys

Matins de dilluns a divendres
de 2/4 de 10 a 2/4 de 2

S’impartirà a la seu d’EL 9 NOU, a Vic

Places limitades
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El documentalista Salvador Coll ha transcrit les 177 cartes dels germans Cruixent que formen ‘El caliu de la il·lusió’

Cardedeu

Oriol Serra

Els germans Àngel i Josep 
Cruixent, de Cardedeu, teni-
en 24 i 32 anys quan van ser 
cridats a files per combatre 
a la Guerra Civil. El primer 
va ser enviat al front d’Aragó 
el 1937. El segon va anar al 
front de l’Ebre al cap d’un 
any. La correspondència 
que van mantenir amb els 
seus familiars i amics, tam-
bé entre ells mateixos, es 
publica ara per primer cop 
en forma de llibre. El caliu 
de la il·lusió consta d’un total 
de 177 cartes, que es comple-
menten amb material gràfic i 
fotografies de l’època.

“Gràcies a aquestes cartes 
podem conèixer les inquie-
tuds de dos joves que eren 
al front, però també com 
es vivia a Cardedeu durant 
la guerra. S’hi va arribar 
a passar molta gana i això 
va fomentar una economia 
d’intercanvi. Tothom tenia 
el seu hort, i vivia d’allò que 
conreava a casa seva o d’allò 
que podia intercanviar amb 
els seus veïns. També va fer 
molt de mal l’epidèmia del 
tifus”, explica el documenta-
lista Salvador Coll, qui s’ha 
encarregat de transcriure les 
cartes i d’editar el llibre.

“La majoria de cartes que 
conservem són de Josep Crui-
xent. N’hi ha d’enviades per 
ell mateix a Cardedeu, però 
també moltes que va rebre 
dels seus familiars i dels seus 

amics. Les cartes que es va 
escriure amb la seva prome-
sa, Mercè Domènech, amb 
qui es va casar després de la 
guerra, podrien donar fins i 
tot per una novel·la. D’Àngel 
Cruixent, en canvi, no con-
servem la correspondència 
perquè la va perdre durant 
la retirada republicana de 
l’Aragó davant l’avanç dels 
feixistes. Només tenim aque-
lles cartes que va enviar al 
seu germà i que aquest sí que 
va poder guardar”, afegeix.

Coll va començar a treba-
llar en aquest llibre el gener 
de 2019. “Han estat més de 

tres anys de feina durant 
els quals, a més d’ordenar 
i transcriure les cartes, he 
visitat els llocs on van estar 
destinats tots dos germans 
durant la guerra i m’he 
entrevistat amb descendents 
seus i de les persones amb 
qui s’escrivien.” Tant les 
cartes com bona part del 
fons fotogràfic que formen 
el llibre pertanyen a l’arxiu 
de la família Cruixent-Malla. 
“Part de la correspondència 
era en una carpeta guardada 
al fons d’un armari, la resta a 
l’interior d’un cofre”, recorda 
el documentalista.

El caliu de la il·lusió va sor-
tir a la venda el 30 d’abril. El 
mateix dia es va presentar a 
Can Malla –la llar familiar 
dels protagonistes del llibre- 
en un acte on van intervenir 
el mateix Coll i la historiado-
ra Assumpta Montellà–. El 
volum consta de 380 pàgines 
i es pot adquirir a totes les 
llibreries de Cardedeu. A 
hores d’ara, Coll ja treballa 
en un nou projecte, un llibre 
que preveu publicar a finals 
d’any i que documentarà el 
bandolerisme i les incursions 
carlines a Cardedeu durant 
el segle XIX.

Cartes en temps de guerra

L’institut Giola celebra els deu 
anys dels premis de recerca

Llinars del Vallès L’institut Giola, de Lli-
nars, ha celebrat la 10a edició del lliurament 
dels premis dels treballs de recerca a alum-
nes de segon de Batxillerat. L’experiència 
va començar l’any 2012 amb la intenció de 
reconèixer els millors treballs de recerca 

que fan els alumnes al final del Batxillerat. 
Des del centre educatiu es destaca que ha 
estat possible gràcies a la implicació de la 
direcció i de l’Associació de Famílies de 
l’institut i l’Ajuntament. En aquesta ocasió, 
en tractar-se de la 10a edició, s’ha convidat a 
assistir-hi a alumnes premiats en els cursos 
anteriors, fet que ha permès un intercanvi 
d’experiències.
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Una alumna de l’escola Sant 
Gervasi de Mollet participarà 
en el programa Joves i Ciència

Mollet del Vallès

EL 9 NOU

L’alumna de quart d’ESO 
de l’escola Sant Gervasi de 
Mollet Sara Siles ha estat 
seleccionada per partici-
par en l’edició del 2022 del 
Programa Joves i Ciència 
de la Fundació Catalunya 
La Pedrera gràcies al seu 
projecte “Descobrint la bio-
diversitat i l’evolució: des 
del treball de camp fins a la 
genètica actual a través de la 
bioinformàtica”. 

És una programa d’excel-
lència adreçat a alumnes de 
quart d’ESO per fomentar-los 
les vocacions cientificotecno-
lògiques. Durant els propers 
tres anys podran experimen-
tar la recerca en primera 
persona. El primer any, els 

premiats participaran en un 
projecte de recerca científica 
a MónNatura Pirineus; a l’es-
tiu, d’entre primer i segon 
de Batxillerat, faran unes 
pràctiques en un centre de 
recerca local; i en el tercer 
any, en un centre de recerca 
internacional.

Els Premis de 
Comunicació 
Local 
reben 111 
candidatures

Granollers

EL 9 NOU

Els Premis de Comunicació 
Local 2022 han tancat el 
període de presentació de 
candidatures i ho han fet 
amb un rècord de participa-
ció, ja que se n’han rebut un 
total de 111. En les properes 
setmanes, el jurat es reunirà 
per decidir quins dels parti-
cipants són els finalistes de 
l’edició d’aquest any i, per 
tant, optaran a ser els gua-
nyadors. 

La gala on es faran públics 
els noms es farà en el marc 
del Mercat Audiovisual de 
Catalunya (MAC), que se 
celebrarà el dia 1 de juny 
a Roca Umbert. Els premis 
són un reconeixement a la 
creativitat, el talent i la tra-
jectòria dels mitjans de pro-
ximitat. Inclouen un total de 
set reconeixements dividits 
en tres categories: Mitjans 
(televisió, ràdio i digital), 
Continguts audiovisuals 
(vídeo, àudio i multimèdia/
transmèdia) i Trajectòria 
professional.

L’edició d’aquest any tam-
bé acollirà la II Trobada del 
Podcàsting a Catalunya i 
entre els professionals que hi 
participaran hi ha Jordi Évo-
le. Hi haurà sessions sobre la 
vigència del mapa de la TDT 
local i la incidència dels fons 
Next Generation.

Un llibre recupera la correspondència de dos germans de Cardedeu durant la Guerra Civil

Sara Siles
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Les tanques que s’han col·locat al polígon Mogent per impedir l’accés amb vehicles

Llinars posa tanques a dos polígons 
per evitar les trobades de cotxes
Els polígons Mogent i Can Prat es blinden amb una tanca en un accés i un vigilant a l’altre

Llinars del Vallès

J.B.M.

L’Ajuntament de Llinars 
ha instal·lat unes portes de 
ferro per tancar els accessos 
dels polígons industrials del 
Mogent i Can Prat, durant 
les nits del cap de setmana, 
per evitar les concentracions 
i curses de cotxes. Aquest 
mecanisme se suma amb la 
contractació de vigilància 
privada que controla l’en-
trada que queda lliure. Els 
horaris de tancament s’ani-
ran modificant en funció de 
l’horari d’estiu i d’hivern. 
Ara els accessos es tanquen 
a les 10 de la nit i s’obren a 
les 4 de la matinada. El tan-
cament no s’aplica al polígon 
Collsabadell. 

Tant el polígon Mogent 
com el de Can Prat tenen 
dos accessos. En un dels dos, 
hi ha un vigilant privat que 
controla els vehicles que 
volen entrar-hi. Per exemple, 
camions que van a descarre-
gar a alguna de les indústries 
o treballadors del torn de nit. 
L’altre accés es manté tancat 
tota la nit. En el cas del polí-
gon del Mogent és el que hi 
ha a tocar a Cardedeu i en el 
polígon de Can Prat, el que 
hi ha a Sanata. 

L’alcalde, Martí Pujol, ho 
justifica per “poder tancar 
el polígon i no s’hi facin cur-
ses”. Pujol afegeix que “hi ha 

uns quants indesitjables que 
van pels polígons a fer córrer 
els cotxes”. Després de “par-
lar-ne amb Mossos i indus-
trials” l’única solució que ha 
trobat el consistori és “poder 
tenir un control dels accessos 
els caps de setmana”, justi-
fica l’alcalde. Fa un temps, 
l’Ajuntament ja va posar 
uns ressalts en els vials per 
obligar els vehicles a reduir 
la velocitat i fer més difícil la 
celebració de curses. Després 
es va decidir tancar amb new 
jerseys els accessos i posar 
una persona de l’Ajuntament 
“que s’havia de llevar a les 

5 de la matinada per retirar-
les”. “Les portes faran de més 
bon fer”, afegeix l’alcalde. 

L’Ajuntament ha expli-
cat aquesta actuació a les 
empreses dels polígons. “Hi 
ha persones que treballen 
fent torns i quan sortien es 
trobaven amb les curses”, 
diu Pujol, que afegeix que 
“les empreses també podrien 
posar seguretat privada”.

L’Ajuntament repercutirà 
el cost del vigilant privat a 
les empreses dels polígons 
de manera indirecta. “Ho 
hauran de pagar amb l’IBI o 
l’IAE. Se’ls dona seguretat” 

tant per evitar el perill de les 
curses com la possibilitat de 
patir algun robatori, afirma. 
Pujol descarta que la Policia 
Local s’encarregui de con-
trolar els accessos perquè “si 
quan estan controlant el polí-
gon passa alguna cosa greu, 
com un accident o un atac 
de cor, els agents ho han de 
deixar”. “Si ho veuen vigilat, 
els cotxes se’n van a un altre 
lloc, no són violents.” Els 
vigilants privats no poden 
fer tasques policials però si 
algú vol trencar el tancament 
“avisen la policia”, que els 
dona suport.
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Detingut a Santa 
Maria d’Oló 
en una operació 
contra el tràfic 
de marihuana

Santa Maria d’Oló

EL 9 NOU

Els Mossos d’Esquadra van 
detenir una persona a Santa 
Maria d’Oló en el marc d’un 
operatiu policial contra un 
clan familiar que es dedica-
va al tràfic de marihuana a 
poblacions de la Catalunya 
Central. La detenció es va fer 
durant l’escorcoll que es va 
fer en un habitatge d’aquest 
municipi del Moianès. 

Segons van informar els 
Mossos dijous, l’operatiu va 
tancar-se amb la detenció 
de 31 persones. Es va fer el 
mateix nombre d’entrades i 
registres en domicilis i esta-
bliments comercials de pobla-
cions del Berguedà, del Bages, 
del Solsonès a banda de Santa 
Maria d’Oló. Els arrestats 
estan acusats dels delictes de 
pertinença a grup criminal, 
contra la salut pública i de 
defraudació de fluid elèctric. 
Dels 31 detinguts, tres van 
ingressar a presó.

L’operatiu policial va 
permetre intervenir 32.245 
euros en efectiu. A més, va 
servir per localitzar i des-
mantellar 22 plantacions 
de marihuana que sumaven 
unes 5.000 plantes i 2.000 
esqueixos de marihuana. 
També es van trobar 25 qui-
los de cabdells i un quilo de 
cocaïna. La investigació es va 
iniciar l’any 2020 a Berga.

Mossos i policia local van intervenir dimecres al carrer Homs

Desmantellat un punt de venda 
de droga en una casa de Caldes

Caldes de Montbui

EL 9 NOU

Els Mossos i la Policia Local 
de Caldes van detenir aquest 
dimecres al matí una home 
de 40 anys acusat de gesti-
onar un punt de venda de 
droga a petita escala a la 
població. Una dona va que-
dar com a investigada per 
aquests fets. Se’ls acusa d’un 
delicte contra la salut pública 
per tràfic de drogues. L’home 
va quedar en llibertat amb 
càrrecs dijous després de 
declarar davant del jutjat de 
Granollers que porta el cas. 

La detenció es va fer 
durant una entrada i regis-
tre en una casa situada al 
número 8 del carrer dels 
Homs, a Caldes, que havia 

estat autoritzada pel Jutjat 
d’Instrucció número 3 de 
Granollers. Va fer-se cap a 
2/4 de 7 del matí i va comptar 
amb la participació d’efectius 
de l’Àrea Regional de Recur-
sos Operatius, de la Unitat 
d’Investigació de Granollers 
i de la comissaria de districte 
de Caldes. També de la Poli-
cia Local. S’hi van trobar 34 
embolcalls de cocaïna prepa-

rada per vendre i diners en 
efectiu amb bitllets fraccio-
nats, segurament procedents 
de la venda de droga. 

L’actuació és fruit d’una 
investigació que deriva d’una 
intervenció policial que es va 
fer l’agost de l’any passat en 
un locutori proper i també 
relacionada amb el tràfic de 
drogues. Uns mesos després, 
la Policia Local va detectar 
que es continuava produint 
tràfic de drogues a petita 
escala a la zona i es va veure 
que s’havia variat la manera 
com es feia. La tasca policial 
i les informacions dels veïns 
van permetre identificar la 
persona que hi estaria rela-
cionada. També es van fer 
diverses identificacions i 
denúncies a compradors.

M
O

SS
O

S 
D

’E
SQ

U
A

D
R

A

Les dosis de cocaïna localitzades
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Un incendi crema cartró 
i maquinària i destrueix 
una nau a Granollers
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Un bomber treballant a l’interior de la nau en lafase final de l’extinció

Granollers

EL 9 NOU

Un incendi va destruir 
dilluns al matí una nau d’un 
miler de metres quadrats 
situada al número 38 de 
l’avinguda Europa, al polí-
gon Palou Nord, al sud de 
Granollers. Les flames van 
cremar les piles de cartró i 
la maquinària que hi havia a 
l’interior de l’empresa i van 
provocar greus danys a la 
teulada, que estava formada 
per plaques d’uralita. Això 
va facilitar que entrés aire 
a l’interior que va ajudar a 
fer créixer l’incendi. En el 
moments inicials, amb el 
foc totalment desenvolupat, 
eren visibles les flames, que 
travessaven la coberta des de 
punts propers com la ronda 
Sud. A més, es va generar 
una columna de fum negre 
força destacada. 

Més de 20 dotacions dels 
Bombers van arribar en les 
tasques d’extinció del foc, 
que es van allargar durant tot 
el dia. Al lloc, també s’hi van 
desplaçar efectius policials 
i del Sistema d’Emergències 
Mèdiques (SEM) tot i que 
no hi va haver cap persona 
ferida. 

Segons van informar fonts 
dels Bombers, el foc es va 
detectar poc minuts abans 
de les 6 del matí. La inesta-
bilitat de la coberta va fer 
que els Bombers no pogues-
sin actuar des de l’interior 
i haguessin de centrar les 
tasques d’extinció llançant 
aigua des de l’entorn de la 
nau fent servir, entre d’al-
tres, el camió autoescala. La 
tasca va impedir que el foc 
es propagués cap a les naus 

S’enfila a una 
vorera i atropella 
lleument dos 
vianants a Mollet

Mollet del Vallès

Un conductor de 85 anys 
va enfilar-se damunt d’una 
vorera amb el vehicle i va 
atropellar lleument dos via-
nants a Mollet. Els fets van 
passar aquest dimarts cap a 
2/4 de 12 del migdia davant 
del número 74 del carrer 
Portugal. Els vianants van 
patir diverses contusions i 
van ser traslladats a l’Hos-
pital de Mollet. La Policia 
Municipal està investigant 
les causes de l’accident. Al 
lloc, també s’hi van desplaçar 
efectius del Sistema d’Emer-
gències Mèdiques i dues 
dotacions dels Bombers.

El conseller Elena 
participa en una 
formació per a 
motoristes a Montseny
Montseny

El conseller d’Interior, Joan 
Ignasi Elena, participarà 
dissabte en una sessió for-
mativa per a motoristes que 
el Servei Català de Trànsit 
organitza a la carretera de 
Montseny a Collformic (BV-
5301). Forma part del progra-
ma Formació 3.0 que organit-
zen per vuitè any consecutiu 
el Servei Català de Trànsit i 
l’Associació Nacional d’Em-
preses del Sector de les Dues 
Rodes (Anesdor). 

Avís preventiu 
per alts nivells de 
partícules PM10

Granollers/Mollet

Acció Climàtica va emetre 
dijous un avís preventiu 
per alts nivells de contami-
nació per partícules PM10 a 
l’àrea de Barcelona. Afecten 
vuit municipis del Vallès 
Oriental: Granollers, la Lla-
gosta, Martorelles, Mollet, 
Montmeló, Montornès, 
Parets i Sant Fost.

Controls a Sant 
Celoni amb 
més de la meitat 
de sancions per 
ús del mòbil

Sant Celoni

EL 9 NOU

La Policia Local de Sant 
Celoni ha posat 54 sancions 
en els controls de trànsit 
que ha fet aquests darrers 
dies per millorar la seguretat 
viària al municipi. Més de la 
meitat de les sancions (32 de 
54) han estat a conductors 
per fer ús del telèfon mòbil 
durant la conducció. També 
s’han posat 11 denúncies per 
no respectar un semàfor ver-
mell i 6 per no fer un ús cor-
recte del cinturó de segure-
tat. A banda, la Policia Local 
ha sancionat els conductors 
de dos patinets o vehicles de 
mobilitat personal, un con-
ductor per no haver passat la 
ITV i un per no tenir l’asse-
gurança.

El dispositiu va incloure 
controls de velocitat: dels 
1.050 vehicles controlats, 56 
van ser denunciar per supe-
rar els 51 quilòmetres per 
hora. S’ha fet advertiments a 
31 conductors més per supe-
rar els 30 quilòmetres per 
hora de la velocitat màxima 
permesa. De set controls d’al-
coholèmia, es va posar una 
sanció administrativa.

Una persona 
ferida greu en ser 
atropellada per 
un tren a Montmeló
Montmeló

Una persona va patir lesions 
greus en una mà en ser atro-
pellada per un tren a les vies 
de la línia de França aquest 
dimarts cap a les 10 de la nit 
a l’altura de Montmeló. Va 
passar a l’entorn del carrer 
Verneda del Congost. La víc-
tima va ser atesa per efectius 
sanitaris al lloc i traslladada 
en ambulància a l’Hospital 
Vall d’Hebron, a Barcelona. 
Els Mossos investiguen les 
causes de l’atropellament, 
que va provocar retards en 
les darreres circulacions del 
dia de la línia R2.

Martorelles 
celebra el Dia de 
la Policia Local
Martorelles

La Policia Local de 
Martorelles celebra aquest 
dissabte la festa del cos. Serà 
a partir de 2/4 de 12 del mig-
dia al Celler de Carrencà. Se 
celebraran els cinc anys de 
creació del cos i es lliuraran 
reconeixements a policies 
per actuacions destacades.

adjacents. 
Cap a les 10 del matí, ja 

es va donar el foc per esta-
bilitzat. A partir d’aquest 
moment, es va treballar amb 
la intervenció de maquinària 
pesant que ajudava a remou-
re i treure a l’exterior les 
piles de cartrons cremades a 
l’interior per poder-les anar 
remullant i facilitant l’extin-
ció de les flames. Passades 
les 2 de la tarda es va establir 
que l’incendi ja estava con-
trolat. Els Bombers hi van 
treballar fins a les 9 de la 

nit i, dimarts, encara hi van 
tornar per fer diverses revi-
sions. 

Al lloc, hi va actuar el Grup 
d’Estructures Col·lapsades 
(GREC) dels Bombers per 
fer una revisió de l’estat de 
la construcció. Ho van fer 
conjuntament amb un arqui-
tecte municipal. En la ins-
pecció, es va certificar que 
hi havia zones de la coberta 
en un estat “precari”. També 
es van localitzar esquerdes 
a la façana del costat sud de 
la nau. 
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L’arbre de grans dimensions va malmetre la línia i va derivar en l’accident

Sant Feliu de Codines

EL 9 NOU

Un motorista de 20 anys i veí 
de l’Ametlla va quedar ferit 
dimecres a la nit en patir una 
caiguda a Sant Feliu. Va estar 
provocada per uns cables 
telefònics que havien quedat 
penjant després de la caiguda 
d’un arbre de grans dimensi-
ons sobre la línia. Va passar 
cap a 3/4 de 10 de la nit al 

carrer Jacint Verdaguer. 
El motorista va passar 

per la zona poc després que 
caigués l’arbre. Tot i que hi 
havia un veí que va intentar 
alertar-lo del perill, va acabar 
accidentant-se. Va ser atès 
al mateix lloc dels fets i tras-
lladat en estat menys greu 
l’Hospital de Granollers. Al 
lloc, hi van treballar Policia 
Local, dues ambulàncies del 
SEM i els Bombers.

Un arbre tomba una línia 
telefònica a Sant Feliu  
i fa caure un motorista

Els tècnics detecten danys en una de les façana de l’empresa
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EL 9 NOU

Gairebé dos terços dels muni-
cipis del Vallès Oriental han 
instal·lat càmeres amb lectors 
de matrícules per millorar 
la seva seguretat. Són a les 
entrades de les poblacions 
perquè permeten detectar 
vehicles d’interès policial a 
partir de creuar la informació 
que comparteixen els Mos-
sos d’Esquadra i les policies 
locals. Si una matrícula llegi-
da per un d’aquests aparells 
coincideix amb cap de la llista 
introduïda al sistema –i que 
està en actualització perma-
nent–, es genera una alarma 
que arriba a les comissaries 
o les patrulles dels cossos de 
seguretat. Aquesta videovigi-

lància permet, per exemple, 
fer un seguiment de vehi-
cles robats o dels que han 
participat en fets delictius. 
Igualment, comporta dispo-
sar d’informació rellevant 
de qui ha entrat o sortit d’un 
municipi en cas que s’hagi 
denunciat un delicte.

La videovigilància de la 
via pública va generar un 
cert debat al començament 
de la seva implantació ara fa 

un parell de dècades. Fins a 
quin punt una càmera que 
apunta un carrer les 24 hores 
no fa una intromissió en la 
privacitat i la intimitat dels 
ciutadans que hi passen pel 
davant? Els cossos de segure-
tat estarien tractant tothom 
de sospitós s’hagi comès o no 
un delicte? El Gran Germà 
que tot ho vigila i que va defi-
nir l’escriptor George Orwell 
salta de les pàgines del seu 

llibre 1984 a la realitat del 
dia a dia? Tots aquests dubtes 
s’han anat resolent gràcies a 
la Llei Orgànica 4/1997 que 
regula de forma prou estricta 
la utilització de les videocà-
meres per part de les policies 
en espais públics. Però també 
hi ha contribuït el sentit 
comú i que la ciutadania ha 
anat acceptant –massa sovint 
de manera bastant acríti-
ca– que les dades personals 

siguin la primera matèria de 
les operadores de telefonia 
o els grans negocis d’inter-
net, com Google o Facebook. 
Quin sentit té qüestionar una 
càmera lectora de matrícules 
si, gràcies a la geolocalització, 
els nostres telèfons mòbils 
descobreixen on som i amb 
qui en temps real?

Segons ha pogut recollir EL 
9 NOU dels mateixos ajunta-
ments vallesans, l’esclat de 
càmeres a les entrades dels 
pobles i ciutats continuarà 
i es reforçarà encara més 
els propers mesos. Siguin 
benvingudes si certifiquen 
la dissuasió en la comissió 
d’infraccions i crims o ajuden 
en la recopilació d’evidències 
contra la delinqüència.

L’èxit de les càmeres 
amb lectors de matrícules

Cap de les ridícules mesures que s’han proposat per 
evitar l’aplicació de la sentència del TSJC que obli-
ga els centres docents de Catalunya a fer del 25% 
de les classes en castellà no ha servit per a res: ni el 
decret que prepara Educació, ni la imprudent pro-
posta de modificació de la Llei de Política Lingüísti-
ca, ni la prospecció sobre usos lingüístics dels alum-
nes que es vol fer per conèixer l’estat de la qüestió. 
Res no ha aturat un TSJC desbocat, que, obviant tot 
això, ordena tirar endavant la sentència i s’atreveix, 
a més, a dir com s’ha d’aplicar, mitjançant una inter-
locutòria vergonyosament plena de faltes en català. 
Concretament 132, en 15 pàgines, com a evidència 
de la veritat que volen negar: si una llengua neces-
sita ser reforçada a Catalunya, és el català.

El TSJC, com un toro embogit, envesteix sense 
miraments, obliga els centres de Catalunya a apli-
car la sentència en 15 dies. Com si canviar la dinà-
mica d’un centre fos així de senzill...! No en tenen 
ni la més punyetera idea, de com funciona un cen-
tre docent, i s’atreveixen a irrompre-hi estrepitosa-
ment, a mig curs, fent la trencadissa que convingui 
sense importar-los-en les conseqüències. 

Tant és que els alumnes ja hagin comprat els lli-
bres en català; tant és que molts centres, a través 
de les AFA, facin una feina encomiable per poder 

reutilitzar-los i disminuir així la despesa inicial dels 
pares cada curs; tant és que els alumnes s’hagin 
acostumat a relacionar-se amb determinats docents 
en català i que ara resulti extraordinàriament postís 
canviar de llengua; tant és que, quan un professor 
i un alumne acostumats a relacionar-se en cata-
là es vegin obligats a fer-ho en castellà, tinguin la 
impressió que fan comèdia i que, per això, la comu-
nicació no sigui tan fluida; tant és que aquell alum-
ne que, finalment, s’havia llançat a parlar en català 
vegi ara estroncat el seu procés; tant és que els dèfi-
cits de coneixements de l’alumnat en les llengües 
oficials siguin majoritàriament de català... 

Tot això se li’n fum al TSJC. Se li’n fum la qualitat 
de l’educació a Catalunya. Només li preocupa que 
l’idioma de l’imperi en surti victoriós. I això sí, legi-
tima l’Asamblea por una Escuela Bilingüe permetent 
que formi part del procediment com a part actora. 
Una entitat que, ja des del seu nom, exclusivament 
en castellà, dona idea del bilingüisme que propugna.

LA RESPOSTA DEL CONSELLER

I llavors, surt el nostre ínclit conseller dient que 
els centres no han de canviar res del seu projecte 
lingüístic. Però si el projecte lingüístic no se’l mira 
ningú, caram! Que vostè ja ho sap, això, home...! El 
que ha de fer, senyor conseller, vista la lamentable 
gestió en matèria lingüística que han fet els seus 
antecessors, dels quals vostè és també digne suc-
cessor, és donar instruccions als centres i als ins-
pectors perquè no permetin que cap docent que ha 

d’impartir les classes en català, les faci en castellà, 
com passa ara; i que, pels passadissos, durant les 
reunions de pares, al menjador, a la cantina i al 
pati, tot el personal faci servir sempre el català i 
que reservi el castellà exclusivament per als casos 
en què la llei l’obligui de manera explícita. Per-
què només així la resposta de Catalunya davant 
d’aquesta intromissió serà mínimament digna. 
Intentant enganyar-nos fent veure que la sentèn-
cia del TSJC es podrà obviar sense desobeir i sense 
assumir-ne les conseqüències, no farem pas res. I 
vostè ho sap, també. I si no, és que la seva ingenu-
ïtat l’inhabilita completament per a la feina que té 
encomanada.

I no tan sols en tenen la culpa el conseller i, en 
general, els nostres representants polítics. Som 
nosaltres. Els ciutadans que els hem encomanat la 
missió de representar-nos d’acord amb unes pro-
meses fetes els qui hem d’exigir que es compleixin. 
Siguem pragmàtics: ja que els nostres represen-
tants no ho fan, erigim-nos, cada un de nosaltres, en 
defensors de la legalitat vigent i exigim que, mal-
grat aquest desafortunat 25%, la resta de les activi-
tats del centre es faci íntegrament, exclusivament 
en català. Exigim que els docents i, en general, tot el 
personal que treballa en un centre docent ho faci en 
català, si més no, fins allà on permet la llei. Mani-
festem-nos col·lectivament al carrer si això no es 
compleix perquè és el dret dels nostres fills. Si som 
molts, ens hauran d’escoltar.

No permetem, doncs, que els nois i noies rebin 
en castellà o a mitges unes classes que s’han de fer 
exclusivament en català; denunciem-ho als mitjans, 
a les xarxes, a la inspecció, als tribunals, si convé; 
inundem Catalunya de denúncies i d’accions pací-
fiques al carrer; vetllem perquè, al menjador, els 
monitors parlin als nens en català, no permetem 
que, perquè un pare o mare digui que no entén el 
català a la reunió de classe, tota la resta hagi de 
celebrar-la en castellà. Siguem bel·ligerants en això. 
És plenament legal. Fins on la llei ho permet, és pos-
sible exigir que el personal treballi exclusivament 
en català; si convé, amb els límits que estableix la 
sentència. Ningú podrà ser sancionat per aplicar la 
llei de manera estricta. I un cop ho hàgim aconse-
guit, tindrem molt de guanyat i una autoestima col-
lectiva pels núvols.

No tinc cap esperança que aquest govern tingui 
la valentia d’actuar com cal si no l’empenyem. Per 
tant, aquesta és la resposta que hauríem de donar a 
aquest atac frontal, no tan sols a la pervivència del 
català, sinó, sobretot, als drets dels nens que, altra-
ment, poden veure greument afectat el seu apre-
nentatge, i als docents, que han de poder fer la seva 
feina sense ingerències d’instàncies que no hi ente-
nen un borrall, en pedagogia ni tenen la més remota 
idea del que són un centre docent o una criatura. 

Resposta al 25% en castellà
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Dimecres matí. Cafè al bar-restaurant 
La Baguetina amb Joan Quintana i Plans 
(Monistrol de Montserrat, 1955), res-
ponsable de Mans Unides Vallès Ori-
ental. L’ONG celebra aquest any el 50è 
aniversari. Amb aquest motiu, el Teatre 
Auditori de Granollers acollirà el proper 
dissabte 28 de maig (20h), el concert 
titulat G de Gòspel, canta els 10 anys de 
Roc&Gòspel. G de Gòspel és l’agrupació 
de cors gòspel dirigits per Gerson Gela-
bert, tots de l’entorn del Vallès Orien-
tal. L’acte el presentarà la periodista 
Maria Fernández. Hi participaran fins a 
75 cantants a escena, amb solistes con-
vidats, i sis músics professionals. Amb 
aquest concert, Mans Unides vol agrair 
a voluntaris i entitats l’ajuda que reben 
des de que es van implantar a la comar-
ca ara fa 50 anys. El camí per arribar fins 
aquí no ha estat fàcil i han estat molts 
els qui hi han intervingut.

Algunes dades a tenir en compte: 1970, 
Neus Vives i Ignàcia Vergara funden l’en-
titat Mans Unides, Campanya contra la 
Fam a Granollers, tot formant part de la 
delegació Mans Unides Barcelona; 1971, 
es comencen a fer les primeres campa-
nyes a les parròquies vallesanes; 1993, 
Carme Terrades i Dolors Isús agafen el 
relleu de l’entitat; 1995, Mans Unides 
s’inscriu al Registre Municipal d’Entitats 
de Granollers amb el número 112; 2001, 
Josep-Maria Pagès i Carme Terrades 
assumeixen la responsabilitat comarcal; 
2002, inauguració de la seu comarcal al 
carrer Roger de Flor; 2004, Josep-Maria 
Pagès i Dolors Isús prenen el relleu; 
2006, inscripció de Mans Unides al regis-
tre d’organitzacions no governamentals 
per al desenvolupament (ONG) amb el 
número 69; 2015, Joan Quintana i Anna

Frei-
xa es 
posen al 
capdavant 
de l’entitat; 2017, es constitueix la nova 
delegació a Sabadell de la qual en pas-
sen a dependre com a Mans Unides 
Vallès Oriental. L’entitat comarcal està 
dirigida per una comissió permanent 
integrada per Josep-Maria Pagés, Pere 
Gubianes, José Latorre, Ramon Hiru-
jo, Anna Freixa i el propi Joan Quinta-
na. Els representants dels equips de la 
Garriga, Cardedeu-Llinars i Parets, són, 
respectivament, Montse Vinyet, Carme 
Gris i Eduard Sosa. 

Cada any, la delegació comarcal parti-
cipa activament en la recollida de fons 
per ajudar a fer realitat algun projecte. 
a més de comptar amb l’ajuda dels socis, 
organitzen diverses activitats: concerts, 
caminades amb esmorzars solidaris, 
obres de teatre, concurs de narracions 
solidàries (des del 2004 al 2019 amb la 
col·laboració de Joan Sala Vila, Montse 
Mas i Lambert Botey), festes, sopars 
solidaris, xerrades, exposicions... Mans 
Unides compta amb 72 delegacions 
arreu de l’Estat i realitza la seva tasca 
solidària en set sectors: educació, salut, 
aigua i sanejament, alimentació, drets de 

la dona i equitat, drets humans i societat 
civil, i medi ambient i canvi climàtic. 

L’actual responsable de la delegació 
vallesana fa seu el lema de l’ONG: 

“Un món millor és possible, 
però és necessari l’aportació 
de tots.” Al Vallès Oriental 
compten amb 240 socis i col-
laboradors. El 2021, tot i la 
pandèmia, la recaptació neta 
va ser de 63.347,83 euros. 
Alguns projectes, com el des-
envolupament del programa 

de sobirania alimentària a 
Pocoata (Bolívia), i del progra-

ma de sobirania alimentària de 
dones en Corredor Seco (Hondu-

res) s’han pogut completat amb fons 
extres, donada la situació general que 

ha produït la covid. 
El projecte de 2022 en el qual col-

labora la delegació vallesana se centra 
en la República Democràtica del Congo 
i vol posar en marxa a Kisantu una esco-
la taller de fusteria per millorar les com-
petències professionals tot facilitant la 
inserció laborals dels més joves. L’esco-
la taller, destaca Quintana, podrà donar 
l’oportunitat de formar-se a 60 joves cada 
any. El cost total del projecte és de 74.432 
euros. A la pregunta de si davant les 
mancances i necessitats que hi ha aquí, 
al Primer Món, cal ajudar al Tercer Món, 
en Joan ho té clar: “La solidaritat i l’ajuda 
humanitària no en sap, de fronteres.” 

Economista de professió i vinculat a 
moviments associatius i solidaris des de 
fa anys, el responsable de Mans Unides 
va estar al capdavant de l’Agrupament 
Escolta Rocafort de Cardedeu amb la 
seva dona i altres persones. Nascut a 
Monistrol –es coneix molt bé la mun-
tanya de Montserrat–, els seus pares 
es van traslladar a Canovelles quan ell 
tenia 18 anys. Casat amb Anna Maria 
Bataller i resident a Granollers des de fa 
temps, el matrimoni té una filla: l’Alba, 
de 34 anys.

Joan Quintana, responsable de Mans unides Vallès oriental

VET AQUÍ! PIULADES

EMMA FRANCÍN

“Ahir em vaig trobar una 
situació lamentable al carrer 
Francesc Moragas, a Sant 
Celoni. La usuària d’un scoo-
ter per a persones amb mobi-
litat reduïda no podia pujar 
a la vorera perquè no existia 
una rampa. Per sort, vaig ser-
hi per poder ajudar-la.”

@efrancin_

CARLOS MARIO

“Si vostès de la Generalitat, 
a pesar del perill, ni tan sols 
han fet un carril-bici de 
0,5km per anar del centre 
de Granollers a treballar 
als polígons passant per la 
N-152z, com construiran un 
de 20km entre Granollers i 
Vilalba?”

@carlosmariodos

JORDI SABATÉS AMETLLER

“Un cop vaig intentar lligar 
amb la filla del sergent de la 
Guàrdia Civil de la Garriga (jo 
no ho sabia) amb una samar-
reta de la banda punk ianqui 
Millions of Dead Cops.”

@UncluGarrot

J.L. PÉREZ FRANCESCH

“L’amenaça que no cessa: 
construir i construir de forma 
desbocada a l’Ametlla. Conti-
nuarem lluitant contra l’abús, 
la prepotència i el menysteni-
ment a la ciutadania, ara que 
només falta un any per a les 
eleccions municipals.”

@jotajlpf

JAUME FITÓ

“Probablement femtes de 
mussol o gran duc, dins el 
Parc Natural del Montseny, 
amb plàstic inclòs!”

@JaumeFito

Pel desenvolupament mundial

LA SANTA ESPINA

Paco Monja 

Periodista 
pacomonja@gmail.com

* A la informació de la pàgina 
5 d’EL 9 NOU del divendres 
6 de maig sobre el canvi de 
lloc d’una illa de contenidors 
a Llerona que va fer l’Ajun-
tament de les Franqueses es 
deia que aquest consistori ho 
relacionava amb la posada en 
marxa de la recollida porta 
a porta a la Garriga quan, 
en realitat, l’Ajuntament no 
vincula els dos fets. El segui-
ment que es fa de les àrees 
de contenidors per detectar-
hi abocaments és habitual.

* A la informació de la pàgi-
na 19 de la mateixa edició 
d’EL 9 NOU sobre l’home-
natge a Margaret Colomer es 
deia erròniament que havia 
començat a treballar a la 
llar d’infants Can Serra, de 
Cardedeu, el 2022. En reali-
tat, va ser el 2002.

FE D’ERRORS
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Al monestir de Montserrat hi ha un joc de campanes molt 
ben instal·lades i conjuntades i quan toquen totes impres-
siona, amb la creació d’uns sons variats però ordenats i 
ben afinats dins l’escala musical. Aquesta sonoritat, que 
ressona per les muntanyes i segons el vent se sent des de 
lluny estant, aboca a la concentració o a la crida de la ceri-
mònia que toca. El motiu pot ser l’ofici de Laudes, la mis-
sa conventual, la Salve del migdia o l’ofici de Vespres. A 
part de les hores silencioses de Matines i Completes, i les 
hores dites menors pròpies dels monestirs: prima, tèrcia, 
sexta i nona, un horari totalment medieval que s’ha hagut 
d’adaptar al tragí del nostre temps. Abans, les campanes 
eren tocades a mà i perquè sonessin havien de ser uns 
quants ben fornits i guiats per un que tingués ofici de 
campaner i sabés els tocs de defunció, bateig, festa, pedra, 
inundació i temporals de tota mena. Avisaven de foc a la 
muntanya, terratrèmols, guerra, invasions, ocupacions i 
robatoris. Per la Guerra del Francès les campanes no van 
parar d’alertar a tothom, abans que les tropes arribessin 
al monestir amb molta hostilitat, destrucció i l’apropi-
ació de tot el què tingués valor. Van calar foc a una part 
de l’edifici i a valuoses col·leccions de llibres antics, amb 
contínues vexacions i humiliacions dels soldats que cerca-
ven el trofeu més cobejat: volien cisar, o més ben dit, ens 
volien fotre la imatge! 

De petits era habitual, un cop l’any, anar a Montserrat 
com deien els grans: “A adorar!” Era un dia feliç tot i l’in-
convenient d’aquelles carreteres plenes de revolts, sots, 
i amb les finestres de l’autocar mig obertes i el tub d’es-
capament emetent uns gasos que marejaven al passatge. 
A dalt tot s’arreglava amb unes gotes d’Aigua del Carme 
i una refrescada a la font. El primer era anar a escoltar 
el cant de l’escolania, després pujar al cambril, dinar de 
carmanyola en un recer de la muntanya, comprar algun 
record i corrents cap a l’autocar de tornada. Baixàvem 
plens d’energia entonant el Virolai fins que el responsa-
ble de l’excursió agafava el micròfon i admetia pregun-
tes sobre Montserrat, i les contestava com podia. Jo sem-
pre demanava el mateix: “Per què li diuen Moreneta?” 
Animat pels traguinyols del vi de dinar em va contestar: 
“Cordons! Cada any fas la mateixa pregunta. És culpa 

dels fums dels ciris que durant segles han cremat davant 
seu.” Vaig haver de fer-me gran per esbrinar les diverses 
teories sobre la negror de la nostra patrona i parar-me a 
reflexionar cada vegada que cantava la cançó: “Moreneta 
en sou, és que el sol us toca, és que us toca el sol, el sol 
de la Glòria. Moreneta en sou, Moreneta i rossa.”

De fet, Jacint Verdaguer en els seus magnífics poemes 
i virolais montserratins va popularitzar el nom de More-
neta, tot i que segles abans diversos escrits ja parlen de la 
imatge i sempre referint-se al vers del Càntic del Càntics 
Nigra sum sed formosa (‘Soc negra, però bonica’). És una 
talla bellament decorada i policromada en una posició 
hieràtica com totes les imatges romàniques. És fusta d’àl-
ber, tova i fàcil de modelar. Asseguda i la mirada frontal 
en posició: de Majestat o Sedes Sapientiae (‘tron de savi-
esa’), porta corona i recolza els peus en un coixí daurat i 
deixa entreveure unes sabatilles amb punta molt aguda. 
L’estudi efectuat pels serveis de Restauració de la Gene-
ralitat de Catalunya l’any 2001 afirma que en principi la 
imatge tenia totes les encarnadures blanques. Atribueix 
la morenor tardana al segle XVI, i a una acció de colorar 
les encarnadures amb pintura de color castany.

DESPRÉS DE LA GUERRA DEL FRANCÈS

Els canvis més significatius que va sofrir la imatge es 
van donar després de la Guerra del Francès. Els com-
bats succeïts al Bruc el juny de 1808 varen aconsellar 
ocultar la talla. L’agreujament de la guerra i tanta des-
trucció van obligar al trasllat de la imatge a l’ermita de 
Sant Dimes. Els soldats napoleònics pentinaren tota la 
muntanya fins a trobar el cobejat trofeu, van despullar 
la imatge del rics vestits i els joiells que portava, van 
desfigurar el nen i van abandonar la Moreneta a sol i a 
serena en un hort proper. La restauració posterior, els 
retocs i les noves capes de policromia van afavorir el pas 
de la morenor a la negritud, fins a arribar així i en bon 
estat de conservació als nostres dies. El canonge vigatà 
Jaume Collell, a principis del segle XX, va impulsar una 
campanya perquè li traguessin els vestits barrocs i la 
talla romànica mostrés, sense impediments, tota la seva 
bellesa.

Ja fa molts anys, un Nadal lluny de Catalunya, els amics 
em van enviar una postal dedicada que deia: “Doneu 
consol a qui la pàtria enyora, sens veure mai els cims de 
Montserrat.” Jacint Verdaguer sempre emociona i real-
ment les seves paraules em van confortar.

Tota escola és un servei públic i les que 
estan concebudes per servir una part 
exclusiva de la societat haurien de desa-
parèixer. Necessitem una societat inclu-
siva! No és que la iniciativa privada s’ha-
gi d’esborrar del mercat de la formació, 
em refereixo a l’escolarització bàsica, de 
0 a 16 anys. En un horitzó més democrà-
tic, en el qual s’aspiri a ampliar el sostre 
de justícia social, no s’hauria de perme-
tre tenir xarxes paral·leles, tota la xar-
xa escolar hauria de ser pública. Si més 
no, cal exigir que rutlli com un servei 
públic pensat per al bé comú perquè tot 
allò que en origen és privilegi, social o 
econòmic, tendeix a perpetuar-se.

La crítica cap a l’escola concertada 
ve de la dreta ultraliberal, que la veu 
competidora deslleial i privilegiada 
per l’Estat, i de l’esquerra radical, que 
la vol eliminar perquè li reca que part 
dels recursos públics vagin a la con-
certada. Així, ressorgeix cíclicament 
el debat pública vs concertada. Aquest 
malestar reapareix des de l’aprovació 
de la LODE (1985) i mai cap govern no 
ha fet intents seriosos de resoldre-ho, 
ni cap sindicat una proposta dotada 
d’utopisme realista. La qüestió és, ara 
per ara, irresoluble perquè la manca 
de recursos per destinar-los a un canvi 
de sistema és inassolible. La inversió 
en educació a Catalunya, que la LEC 
(2009) fixava en el 6%, se situa un 
punt per sota de la mitjana de la UE 
(3,6% vs 4,6%). D’altra banda, si es 
tanqués la concertada, quants docents 
perdrien la feina? Els sindicats que ho 
reclamen han d’explicar quin pla de 
reconversió educativa tenen.

No és cert, com diuen alguns sindi-
cats, que l’escola pública sigui l’única 
que “garanteix l’equitat i la cohesió 
social, sense cap tipus de discriminació 
i en condicions d’igualtat” ni que “els 
concerts siguin garantia de desigualtat 
i de segregació”. Hi ha escoles concer-
tades models d’escola inclusiva i alho-
ra d’alt rendiment acadèmic. Tampoc 
és cert, com diu alguna força política 
i pensen molts pares i mares, que l’es-
cola concertada prepari millor els seus 
fills. Cada dia hi ha més escoles públi-
ques d’excel·lència educativa, amb 
projectes socialment inclusius i que, 
apostant per metodologies contras-
tades científicament, aconsegueixen 
despertar interessos múltiples en el 
seu alumnat, i els doten d’estratègies 
per aprendre al llarg de tota la vida, al 
mateix temps que hi aprenen a conviu-
re en un món comú, incert i mutant. 

1 Aturades les 
obres per construir 
una nova piscina 
al CN Granollers

2 Crema una nau 
a l’avinguda Europa 
de Granollers amb 
cartró i maquinària a 
l’interior

3 El nou radar 
de tram de la C-17 
al Congost, a punt 
de començar 
a multar

4 Propietaris 
de masies 
al Vallès Oriental 
denuncien traves 
per restaurar-les

5 La Garriga 
obre l’opció de fer 
canvis a l’horari 
per baixar al carrer 
la brossa

EL MÉS VIST DE LA SETMANA A EL9NOU.CAT

TrES UNCES D’EDUCACIó

Pública 
vs concertada

Agnès Boixader 

Mestra jubilada
aboixad1@xtec.cat

Cada dia hi ha 
més escoles públiques 

d’excel·lència 
educativa, amb 

projectes inclusius

ramon Casanoves 

Articulista
ramoncasanoves@gmail.com

Els de Napoleó volien cisar 
la imatge
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Dilluns 2 de maig de 2022

Tarda
Anem a caminar. Vaig a l’escola, però surto abans, 
avui és el comiat del Jaume Baucis. Familiars, amics 
i coneguts ens hem aplegat al Molí de Baix de Sant 
Pere de Vilamajor. La música ens ha acollit a casa 
seva, tal com volia. Ell no hi ha pogut ser, com li 
hauria agradat, però malgrat no ser-hi, hi era. Hi 
era en els seus poemes, en les músiques, en els 
records que suraven en l’ambient i que ens agom-
bolaven a tots. Com hauries gaudit passejant enmig 
de tothom, repartint abraçades i somriures, com a 
tu t’agradava. No, aquesta no era la festa que haurí-
em volgut celebrar, però hem vingut emocionats a 
rendir-te aquest petit homenatge. Marxo a peu cap 
a casa i continuo sentint la musica a l’altre costat 
de la riera i m’agrada pensar que al Molí estan de 
festa i que tu has marxat de viatge. 

Dimarts 3 de maig de 2022

Migdia
La guerra a Ucraïna no dona treva, però sembla que 
ens hi hàgim acostumat. L’Estat espanyol diu que el 
president Sánchez i la ministra de Defensa també 
han estat espiats. Embolica que fa fort! El cielo está 
enladrillado.¿Quién lo desenladrillará? El desenla-
drillador que lo desenladrille, buen desenladrillador 
será. Doncs això..., cap interès a fer net. 

Dimecres 4 de maig de 2022

Nit
La xeringuilla del jardí és un paraigua de flors 
blanques perfumades. No m’he pogut estar de foto-
grafiar-la. Està preciosa! Un bonic record del meu 
sogre, que va ser qui ens en va regalar uns quants 

esqueixos. M’espavilo per acabar aviat el Dietari, 
els dimecres és el dia que l’envio al diari. Aquest 
vespre tenim reunió de la junta d’Escrivim on line. 
Plego puntual, l’Albert és de colònies i haig d’anar 
a treure el Duc. 

Dijous 5 de maig de 2022

Nit
Avui he compartit la coberta de Llaços de sang, la 
novel·la històrica que he escrit amb el Ramon 
Gasch i que surt publicada el 25 de maig a Colum-
na. El món és molt boig! Després d’haver estat 
anys sense publicar i continuar escrivint, en un 
any n’hauré publicat tres. He treballat set dies a la 
setmana, moltes hores, durant molt temps. No us 
negaré que m’hauria agradat que tot vingués una 
mica més compassat, però avui és un dia bonic per-
què he presentat la coberta de la pròxima novel·la a 
les xarxes i perquè ben aviat veurà la llum.

El llibre parla del setge napoleònic a Girona i en 
especial de la primera companyia regular de dones 
que es va crear per col·laborar en la defensa de la 

ciutat, la Companyia de Santa Bàrbara. Fins a 200 
dones organitzades per esquadres per cobrir els dife-
rents barris. És la història d’un setge explicat amb 
ulls de dona, de totes les dones de Girona: nenes, 
joves i velles; solteres, casades i vídues; adinerades 
i humils; francòfobes i afrancesades; gironines o 
dels pobles del voltant… De totes elles parla aquesta 
novel·la i en definitiva, totes elles en són les prota-
gonistes junt amb la ciutat de Girona. Per això, són 
elles les que donen nom a cadascun dels capítols.

Divendres 6 de maig de 2022

Nit
Quan sortim a caminar trobem la terra furgada pels 
senglars fins ben a prop del poble. Vaig a la biblio-
teca a tornar llibres i no puc evitar endur-me’n un 
altre, tot i que encara no he acabat Quan érem feli-
ços, de Rafel Nadal (Destino, 2012). He tramitat la 
reducció jornada pel curs vinent. Serà el sisè curs. 
Tenir el temps per dedicar-me a escriure és una 
de les decisions més importants que he pres i que 
més m’ha canviat la vida. Comparteixo el vídeo que 
m’han enviat de l’entrevista que l’Alicia Escribano 
em va fer de La doncella guerrera per al programa 
Barcelonautes de 25TV. Un altre divendres que vull 
mirar Eufòria i que em quedo adormida. Per sort, 
el podré mirar a la carta.

Dissabte 7 de maig de 2022

Nit
Al matí vaig a buscar la fruita i verdura al mer-
cat de Sant Pere. Compro faves acabades de collir, 
demà les faré per dinar. El ramat pastura davant de 
casa i fa un sol radiant. A la tarda, anem amb una 
colla a un escape-room a Mataró. És el primer que 
faig, ha estat bé, tot i que no és gaire la meva espe-
cialitat. M’ha anat bé per desconnectar. Després 
hem anat a fer una copa a una guingueta a prop del 
mar, més tard a sopar i ho hem rematat amb una 
copa al Tarambana de Cardedeu. Feia tant que no 
sortia... Ha sigut divertit. Ho haurem de repetir!

Diumenge 8 de maig de 2022

Nit
Fa molt bon temps. Ho aprofito per treure les her-
bes del parterre, posar-hi adob i plantar una gerdera 
vermella. Tarda de sofà i de mirar Eufòria a la carta. 

M
EN

N
O

Teresa Sagrera 

Escriptora
@SagreraT

DIETARI DE L’OKUPA DE L’ALTELL

Compartir temps i vida amb l’amic Josep Laporte 
era un plaer dels déus. A casa seva, a casa nostra 
amb els nostres companys Maria Jesús i Oriol, amb 
trobades on hi hagués quelcom noble a festejar. 
Amb viatges culturals-polítics-socials pel món i, 
també, compartint taula on gaudir de bones men-
ges, dèries comunes seguint les nostres intuïcions. 
Vam conèixer totes les de casa nostra però també 
d’altres països veïns. Érem molt crítics! 

Afins també d’idees i esperances envers el futur 
del nostre país i del món. En tant que ciutadans 
sense veu, sabíem què volíem i per on no passarí-
em. Així feia el Josep, així fem molts d’altres entre 
els quals em compto: aquells que reclamem i exi-
gim, però no ens escolten! No hem estat capaços de 
conquerir la Catalunya somniada des que tenim ús 
de raó. Els altres tenen la força suficient que uti-
litzen per esparverar la ciutadania però, saben?, 
continuarem amb la nostra escomesa i esperarem 
fer efectiva aquella dita: “Tanto va el cántaro a la 
fuente que al fin se rompe,” I serem lliures!

Recordo també allò que no ens agradava i cercà-
vem les propostes adients per modificar-ho, sempre 
des del respecte. Nosaltres, en tant que veu ciuta-
dana crítica, el Josep, darrerament des del govern, 
ens escoltava i intentava fer el possible per dur-

les a terme!  Malauradament molts dels que tenen 
autoritat fan figa, per por de perdre prebendes. Em 
reservo noms, de tots prou coneguts. 

Josep Laporte va ser amic de vida, d’aquells que 
mai no fallen, ni en la tristor ni en l’alegria. Vam 
passar proves comunes, la mort d’éssers estimats, 
entre els quals fills i parelles. Parlàvem també de 
temps passats, quan el franquisme ens volia muts 
però no callàvem. Com tants d’altres, vam ser 
nuclis de protesta a la clandestinitat quan parlar de 
segons què podia costar-te la llibertat. Mai no ens 
vam deixar manegar ni engolir. 

Va fer bona feina: mèdica, política, social, a partir 
de la seva eficiència i bonhomia. Mai no va callar 
quan quelcom no li agradava dels que manaven. 
Érem, en certa manera, l’esca del pecat. Mai no ens 

n’amagàvem i clamàvem per allò que volíem i con-
tinuem volent, i exigim encara avui al segle XXI 
una Catalunya lliure i amb pau. 

El Josep gaudia de les coses senzilles, sense emba-
lums. No acceptava les mentides, creia i confiava 
en la paraula, eina indispensable per aconseguir 
la veritat sense enganys, avui tan sovintejats per 
part dels governs del món que, com sempre, un cop 
obtenen el poder se’ls encomana la cobdícia i traei-
xen, àdhuc, alguns d’aquells amb els quals havien 
confiat. 

Des d’aquí et prometo, Josep, que continuarem 
lluitant de la mà de la paraula, la nostra arma 
atòmica poderosa, l’única que resisteix el pas del 
temps, modes i vicissituds. Sé que ens retrobarem i 
continuarem lluitant per aquells ideals que ens van 
marcar quan res era possible. Alguns ens van enga-
nyar fent-nos creure que les coses millorarien. Què 
va passar? S’hi van acomodar, i poc ha variat: algu-
nes cares, algunes mans, algunes veus, però poques 
realitats. 

Sàpigues que ens faltes. Les teves encomiables 
raons de ser ens ajuden encara avui malgrat que en 
alguns moments pensem que el camí que ens vam 
marcar potser no era l’adient. 

Em demano sovint què pensaria i opinaria el 
Josep davant de tal o qual repte que jo no tinc prou 
clar. Som molts els que l’escoltàvem i admiràvem, 
mai no ens va fallar amb les seves respostes. Ens 
faltes! T’enyorem! També Catalunya que, com tu, 
volem rica i plena, lluny dels paranys que ens fan 
ensopegar i no acabem de saber sortejar. 

Sempre al cor! 

Josep Laporte i Salas, amic de l’ànima
Montserrat Ponsa Tarrés

Periodista, escriptora i activista 
social i cultural

@montserratponsa
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Embolica que fa fort!
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He buscat la definició de la paraula idioma al dicci-
onari. He escrit “idioma”, així, en català, al Google, 
però ell s’ha pensat que escrivia la paraula idioma, 
així, en castellà, i la definició que m’ha donat era en 
castellà també. I els aproximadament 3.190.000.000 
de resultats que ha trobat en 0,57 segons. Tots en 
castellà. Quan finalment m’ha entès –Google, dic, 
que n’hi ha que no t’entenen de cap manera– he 
sabut que la definició més senzilla d’idioma és que 
és un sistema de comunicació propi d’una comu-
nitat humana. Penso que els catalans ho som, una 
comunitat humana, i que el sistema de comunica-
ció propi de la nostra comunitat és el català, o ho 
hauria de ser, perquè els catalans som tan oberts i 
tan colonitzats, que no ho acabem de tenir clar. 

He llegit també que al món hi ha unes 6.000 llen-
gües però que pràcticament la meitat desapareixe-
ran el proper segle per manca de relleu generacio-
nal. No em vull posar dramàtica, que ja sabeu que 
no és el meu estil, però em fa por que el català en 
sigui una.

Podria fer servir la ironia aquí i fer broma dient 
que pateixo pel castellà, pobre, que se l’ha de pro-
tegir a les aules i als patis i als cinemes i a Google, 
però és que no tinc l’humor per a ironies, ara, per-
què això del català em fa pena. 

El català és les meves ulleres lingüístiques, la 
manera com miro i interpreto el món, la manera 
com té significat per a mi, com el penso, com l’ex-
plico, com l’escric, com el sento. Jo estimo, ves, no 
quiero. Jo faig moixaines i magarrufes i m’expresso 
amb un idioma que estimo, amb el qual m’han esti-
mat, amb el qual estimo. 

Els meus fills no acaben de veure com de preo-
cupant és això del català. El català per a ells és la 
llengua de casa, cert, però res més. No és la llengua 
dels amics, ni de l’audiovisual, ni del joc, ni d’in-
ternet, ni de Youtube ni d’enlloc. Potser, amb una 
mica de sort, sí, encara és la llengua a l’aula. Només 
a l’aula i a casa –i a l’aula, poc– el català és les seves 
ulleres. El seu món, per molt que jo els estimi en 
català, ja no és en aquest idioma. 

Aquells que sentencien que l’aula ha de tenir per 
llei un 25% de castellà –com si no el tingués prou i 
de sobres de manera natural– no volen protegir el 
castellà, volen aniquilar la meva manera d’estimar. 
I la vostra. 

I aquestes ganes de fer mal són les que a mesura 
de patir-les i d’empassar-les coll avall fan créixer 
les ganes també, en paral·lel, de fotre el camp. 

Us en recordeu de quan fotre el camp era l’ob-
jectiu? Ara ja no ens en recordem, que prou feina 
tenim a no perdre el que teníem. Res: una terra, 
una llengua, un estimar concret. 

LA PILARÍN

Marina Martori 

Escriptora i gestora cultural
@marina_martori
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Em sorprèn que un terme tan corrent com planta 
encara no hagi sortit mai a la sèrie del conflicte. 
Segurament té a veure amb la “innocència” del mot, 
en relació amb el significat, ben innocu. Però alerta 
que també té el seu què. El mot planta que feia ser-
vir Ramon Llull al segle XIV ja estava semàntica-
ment desdoblat: d’una banda, servia per referir-se 
a la tija d’un vegetal, abans de passar a designar la 
peça sencera; i de l’altra anomenava la part inferior 
del peu. Exactament com nosaltres, doncs.

Del que es tracta, doncs, és d’escatir de quin dels 
dos sentits prové el verb que simbolitza el verita-
ble sentit de la sentència del TSJC: “Dona 15 dies 
a Cambray per implantar el 25% de castellà a totes 
les escoles.” Cal dir, abans que res, que planta té un 
parell de sentits més moderns, relacionats entre ells 

(‘part bàsica d’un edifici i cada un dels seus pisos’ 
i ‘disseny d’una construcció, projecció geomètrica 
d’algun objecte’), que en aquest cas són una evolu-
ció ben clara del segon, el de ‘planta del peu’.

Implantar, en canvi, sembla obvi que va per l’al-
tra banda, la vegetal. Fixeu-vos en la definició del 
GDLC: “Plantar sòlidament, pregonament, alguna 
cosa en una altra, fer que hi arreli.” Sembla ben bé 
escrita per ells. Sòlidament i pregonament: que el 

castellà s’enquisti a l’ensenyament amb força i a 
fons, que no hi hagi manera d’arrencar-lo; i noteu 
sobretot el sintagma final: “que hi arreli.” Que la 
llengua castellana, la imposada, faci arrels a l’es-
cola catalana, com si no n’hagués fetes prou ja al 
carrer, a les viles, als mitjans i a tot arreu. No es pot 
negar que el verb està ben triat, perquè exactament 
aquesta és la intenció de l’Estat espanyol.

Avui hem anat molt de cara a barraca i hem obvi-
at del tot la família del mot, que no és precisament 
curta. Una cinquantena de derivats, entre els quals 
algun de tan simpàtic com plantígrad o plançó, 
que és el nom que rep l’arbre jove i que, en sentit 
figurat, fan servir els poetes com a sinònim de fill; 
o de tan expansiu com planter, que en pocs anys 
ha passat de ser un desconegut a triomfar en els 
dos àmbits on es mou (recordeu que de l’esportiu 
fins no fa gaire en dèiem pedrera, i abans encara el 
barbarisme cantera). Però la veritat és que aquesta 
estratègia d’atac permanent fa passar les ganes de 
divulgar ciència; en realitat fa venir l’impuls de dir 
“saps què?, per una vegada, deixem estar el saber i 
passem al combat, però al combat de debò, al que 
obté resultats, el que serveix per canviar la realitat 
de les coses i posar fi a un règim, a una manera de 
fer, que no ens deixa viure. Implantem-los alguna 
cosa de més tangible allà on ja sabeu”.

Implantar

RODA EL MÓN I TORNA EL MOT

Pau Vidal 

Filòleg i escriptor
@pauetvidal
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LA REBEL

Estimar
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Avui tornem a ser aquí: tornem als carrers! Tornen 
les jornades de mobilitzacions! La comunitat edu-
cativa (sindicats, associacions de famílies i Sindi-
cat d’Estudiants) convoquem per a aquest dissab-
te 14 de maig una gran manifestació, i per als dies 
17 i 25 de maig, i 2 i 9 de juny, jornades de vaga. El 
professorat estem cansats d’arrossegar malestar i 
retallades des de fa anys i per això l’onada groga 
torna, una onada groga que va engegar-se al curs 
2010/2011 en contra d’unes retallades que enca-
ra no s’han revertit i que fa anys que lluitem per 
destruir. Al mes de març vam tornar amb forces, 

igual que tornem ara, molt cansades dels incom-
pliments i de les paraules buides de contingut. 
Vam aconseguir, amb aquella pressió, ser escoltats 
pel Departament d’Educació, però l’acord no va 
ser possible.

Aquest any portem molts dies de lluita, però 
amb el cap ben alt, perquè les conviccions són for-
tes. Tenim clar que lluitarem fins que revertim el 
deteriorament que arrossega el sistema educatiu. 
Lluitarem fins que trenquem les dinàmiques des-
pòtiques del conseller d’Educació i de tot el Depar-
tament que l’envolta. Lluitarem, perquè estem 
cansades de tantes imposicions i de no veure mai 
cap canvi o millora real en un sistema educatiu que 
s’ha vist tan clau i necessari.

Aquelles inversions que se’ns prometien el 2009 
no s’han vist enlloc. Aquells recursos que fa anys 
que reclamem, tampoc. Encara no arribem ni a 

un 4% d’inversió del PIB –quan hauríem d’estar 
al 6%–. Sense recursos no es pot atendre la gran 
diversitat que tenim als nostres centres. Però, això, 
al Departament, tant li fa, perquè sap que la voca-
ció, l’esforç i la voluntat que tenim totes les pro-
fessionals farà que el curs tiri endavant. Com hem 
fet els últims anys, com continuem fent, però que 
no continuarem fent. Volem una escola pública, de 
qualitat i en català! I sembla mentida que continu-
em reclamant una cosa tan bàsica. Som el professo-
rat qui suem la cansalada perquè els infants apren-
guin la nostra llengua, tant els que acaben d’arribar 
i es troben amb aules d’acollides tancades, com els 
que fa anys que són aquí i veuen un català cada 
vegada més en desús.

I és ben senzill el que demanem i volem. Tots 
els docents volem poder donar aquesta educació 
pública de qualitat, però topem amb molts entre-
bancs. Les ràtios són elevadíssimes, tenim molt 
poques hores de coordinació, no parem de veure 
tancaments d’aules d’acollida, tenim poca planti-
lla de docents per poder fer codocències, i un llarg 
etcètera. I, a tot això, hi hem de sumar una situació 
de confusió, descrèdit, angoixa i estrès per canvis 
de currículum, inestabilitat i falta de respostes cla-
res davant d’atacs constants a la llengua vehicular 
dels centres, a la nostra llengua, el català.

Exigim diàleg! Però diàleg de veritat. Exigim que 
s’estableixin les millores promeses d’una vegada, 
que qui ens faci i desfaci les escoles, vegi realment 
com estem i se’ns acompanyi, que es pregunti als 
docents què necessitem per poder acompanyar amb 
qualitat el nostre alumnat, que es pensi en les per-
sones. Exigim que es posi l’escola al centre.

Famílies, alumnes, companyes docents, us ani-
mem a participar en les properes jornades de 
mobilitzacions. Comencem sortint al carrer aquest 
dissabte: ens trobem a les 9.30h a la Porxada per 
després anar tots junts cap a Barcelona.

* En nom de l’Assemblea de Docents de 
Granollers i Casal del Mestre de Granollers-VO

Josep M. Junqueras 
Víctor Velasco 
Sabina Vidal*

No va de…, va de retallades!

1. El premi de narrativa curta La Gralla-
EL 9 NOU es concedirà al millor relat de 
temàtica lliure.

2. El premi és obert a autors nascuts o 
residents a les comarques d’Osona, el 
Ripollès, el Moianès i el Vallès Oriental, 
més grans de 18 anys. Cada autor podrà 
participar al concurs amb una sola obra, 
d’autoria individual.

3. Els treballs hauran de ser inèdits i escrits 
en llengua catalana. Les obres no podran 
haver estat premiades anteriorment, ni 
estar pendents de la resolució d’altres 
certàmens.

4. L’extensió no excedirà el nombre mínim 
de 9.500 caràcters i màxim d’11.500 
caràcters, espais inclosos.

5. Els premis seran de 500 euros per al 
guanyador del primer premi, 300 per al 
segon premi i 200 per al tercer premi.

6. Els relats guanyadors dels tres premis 
i una selecció dels altres 7 millors que 

s’hagin presentat, a criteri del jurat, 
seran publicats per EL 9 NOU d’Osona-
Ripollès i EL 9 NOU del Vallès Oriental
en les seves edicions de divendres, de 
l’1 de juliol al 2 de setembre d’enguany. 
La participació al premi comporta la 
cessió dels drets de publicació de l’obra 
al convocant, tant en el format text com 
en àudio (podcast). Un cop emès el 
veredicte del jurat, els autors premiats i 
seleccionats hauran d’enviar el seu relat 
en format digital i no podran renunciar a 
la publicació.

7. Les narracions s’hauran d’enviar per 
correu electrònic a marqueting@vic.
el9nou.com indicant que és per al Premi 
de Narrativa Curta La Gralla-EL 9 
NOU. S’hauran d’enviar dos documents 
diferents. El primer serà la narració, a 
l’encapçalament hi ha de constar el títol. 
En el segon document, hi haurà d’haver 
el títol de la narració i les dades perso-
nals: Nom i cognoms, adreça, població i 
telèfon.

8. El termini d’admissió de treballs acaba el 
dia 31 de maig de 2022.

9. El jurat del premi estarà format per 
persones del món de les lletres de reco-
neguda vàlua en l’àmbit territorial del 
premi.

10. El veredicte del jurat es farà públic a 
través del diari EL 9 NOU i del web 
EL9NOU.CAT el dia 27 de juny de 2022.

11. Els autors dels relats seleccionats es 
comprometen a aparèixer a EL 9 NOU
amb fotografia i amb el seu nom i cog-
noms, i en cap cas sota pseudònim.

12. Tant el convocant com el jurat del 
premi es reserven el dret de resoldre, 
segons el seu bon criteri, qualsevol cas 
no previst en aquestes bases.

13. La participació en el premi implica 
l’acceptació íntegra de les bases i dels 
drets i obligacions que se’n deriven.

Col·labora:

Divendres, 13 de maig de 202226
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Dimecres de la setmana passada, al ple municipal 
de la Garriga es va debatre una moció on, des dels 
grups del PSC i Ciutadans, es valorava negativa-
ment la posada en funcionament del sistema por-
ta a porta per a la recollida de residus. Des que es 
va decidir amb el consens polític de tots els grups 
municipals, hem tingut molt de temps per poder 
incidir en alguns aspectes importants per facilitar 
el canvi de model a tota la ciutadania. En comptes 
d’això, la implementació s’ha fet a corre-cuita i, tot 
i donar certament algunes respostes a la ciutada-
nia, continuem lluny de solucionar les problemàti-
ques que se’n deriven. 

En aquell debat, el govern municipal ens va 
demanar responsabilitat als grups de l’oposició. 
Volem deixar clar que és precisament aquesta res-
ponsabilitat el propòsit que ens guia als grups polí-
tics que vam presentar aquesta moció. Una respon-
sabilitat que sempre hem exercit. Malauradament, 
el govern municipal, lluny d’aprofitar-la per treba-
llar per al present i futur del nostre municipi, l’ha 
menystinguda igual que sembla menystenir gran 
part de la població que mostra una opinió crítica 
respecte a com s’està desplegant la nova forma de 
recollir la brossa. 

Mentre que a nosaltres se’ns demana responsa-
bilitat, hem hagut d’escoltar algunes afirmacions 
irresponsables que venen del govern municipal, 
com que el 99,9% del porta a porta havia estat un 
èxit o que el ciutadà que es manifesta és el tipus de 
ciutadà que no vol reciclar. Afirmacions que, lluny 
de rebaixar la tensió social latent al municipi, pro-
porcionen material per a la foguera. 

I en paral·lel, l’altre sector del govern emet un 
comunicat adreçat a una part de la ciutadania ata-
cant els grups de l’oposició, dient que no sumem 
i que estem polititzant el debat. Curiosa forma de 
sumar i arreplegar la pluralitat del municipi en un 
moment complicat. 

“Voler polititzar la fragmentació social.” A què 
ens recorda? Precisament a aquell moment en què, 
davant d’una acció tan important com la refor-
ma i conversió del centre en zona de vianants, els 
grups d’ERC i CiU (ara Junts i part no-adscrita) van 

fomentar la crispació social i, lluny de contribuir a 
millorar aquella reforma, van voler instrumentalit-
zar la protesta pensant en les eleccions següents. 

En tot aquell moment, el govern municipal va 
donar la cara i va treballar amb les persones que hi 
estaven en contra fins que, poc temps després, la 
reforma del centre va esdevenir un èxit, gràcies a 
la participació de tothom que ho va voler, els ciuta-
dans favorables i els crítics. 

RESPONSABILITAT, DIÀLEG I SERENOR

Això és el que reclamàvem a la moció. Responsa-
bilitat, diàleg i serenor. Estem segurs que el porta 
a porta, a mitjà termini, serà un model d’èxit a la 

Garriga. També pensem que hi hauria ajudat que 
en la seva preparació s’hagués acompanyat la ciu-
tadania amb temps i pedagogia. Això no es va fer i 
ara hem de gestionar el que tenim. S’obre un temps 
complicat d’adaptació i s’han de duplicar els esfor-
ços informatius. Donar respostes com les que una 
ciutadana publicava a les xarxes socials no són res-
postes que hi ajuden.

 El govern municipal diu comprometre’s a mirar 
cas per cas per buscar solucions individualitzades, 
però lluny d’això, a les respostes que es publicaven 
sembla suggerir-se, més aviat, una actitud de supe-
rioritat que no compartim. 

Cues per recollir les targetes per als punts 
d’emergència, uns punts saturats que han hagut 
d’obrir les seves portes per la massificació que han 
tingut; el retard en el repartiment de les etiquetes 
destinades al tèxtil sanitari; les cues a l’oficina del 
porta a porta i, per postres, gent a la qual, després 
d’esperar mitja hora, els diuen que es tanca el ser-
vei i que tornin un altre dia... Tot això són símpto-
mes d’un sistema que cal millorar.

Molts dels signants o manifestants crítics amb 
el porta a porta ens han traslladat que no estan 
en contra del reciclatge o el canvi del model, sinó 
de la seva implantació. Segur que, si ens ho tras-
lladen a nosaltres, també els hi han fet arribar al 
govern municipal. Aquests missatges haurien de 
fer reflexionar al govern, alguna cosa no s’està fent 
prou bé. El model de gestió del porta a porta tam-
bé necessitava un lideratge que expliqués a tots els 
garriguencs i garriguenques en què consistia i com 
s’aplicaria, que vetllés perquè tot el material es 
repartís sense produir enrenous i de la forma més 
pràctica i ràpida, sense retards. 

Aquest 0,1% de petits problemes que s’han pro-
duït en els primers dies, segons l’Ajuntament, 
només fa que sumar descrèdit a un govern que con-
tinua sense rumb i sense lideratge. Titllar de 0,1% 
les problemàtiques reals d’aquests dies és irres-
ponsable, quan a hores d’ara sabem que hi ha quasi 
un 20% de la ciutadania que no ha recollit els seus 
cubells. Ja només per això, dir que “el 99,9% està 
funcionant molt bé” ens sembla una irresponsabi-
litat de calaix. 

Malgrat tot, continuem apostant pel porta a por-
ta, i persistim en la nostra responsabilitat. Per això 
esperem, des de fa tot just una setmana, que el 
govern municipal ens convoqui a una reunió, als 
grups polítics i a la ciutadania que hi vulgui apor-
tar millores, tal com la majoria de grups munici-
pals (i els del govern) es van comprometre en una 
moció que vam presentar. Cal treballar per acon-
seguir que la implantació del porta a porta a la 
Garriga sigui efectiva, eficaç i, tan aviat com sigui 
possible, esdevingui un punt de trobada –i no un 
punt de fugida– per continuar construint el futur 
del nostre municipi.
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Al relacionar-nos amb persones que tenen algun 
tipus de deteriorament cognitiu, sovint podem que-
dar-nos atrapats en “com s’han de fer les coses” i en 
“com s’han fet sempre les coses”, de tal manera que 
podem perdre de vista l’objectiu principal, que és fer 
que se sentin bé alhora que duem a terme les activi-
tats bàsiques de la vida diària.

La seva percepció de l’entorn es va modificant i el 
que fins ara havien estat activitats rutinàries habitu-
als (dutxar-se, anar al lavabo, dinar...) poden esdeve-
nir moments d’angoixa i que volen evitar. Una dutxa 
pot convertir-se en un lloc aterridor perquè, de vega-
des, les persones que viuen amb demència canvien 
la seva percepció de les sensacions, de manera que 

el raig d’aigua de la dutxa –que no veuen– el poden 
notar com infinites agulles que surten del no-res, amb 
el consegüent malestar que això els pot provocar. 

Al llarg de la nostra vida acostumem a fer coses de 
manera rutinària, sense haver de pensar-hi gaire, com 
ara netejar-nos o dutxar-nos. Però a mesura que les 
connexions del cervell es deterioren amb l’avenç de 
la malaltia, és possible que una persona ja no sigui 
capaç de seqüenciar el procés d’aixecar-se des d’on 
es troba, passar al bany, treure’s la roba adequada, 
utilitzar el vàter, netejar-se i continuar amb el seu 
dia. Tot plegat és una seqüència de molts passos que 
es fan de manera pràcticament inconscient si no es 
pateix cap malaltia, però que són veritablement com-
plexos en cas de demència, ja que si no se segueixen 
tots aquests passos en l’ordre i el temps correcte, l’ac-
tivitat en qüestió no es du a terme de forma correcta.

 Alhora, a mesura que progressa la demència, dis-
minueix la seva capacitat per processar i entendre les 
nostres paraules. Dediquem-los uns minuts. Necessi-
ten una mica més de temps per pensar, respondre i 
reaccionar. Això vol dir que ens haurem de desacce-
lerar, utilitzar menys paraules i emprar més indica-
cions visuals. Pensem que és possible que necessi-
tin fins a 10 segons per processar el missatge que els 
donem per poder després respondre. El més difícil 
és evitar donar-los la resposta nosaltres. Què vol dir 

això? Si fem una pregunta mentre assentim i somri-
em, probablement ells també assentiran i somriuran, 
sense saber ni què els hem preguntat. Pot semblar 
que estan d’acord a fer el que els hem demanat, però 
després no ho faran o se sorprendran quan comen-
cem a fer-ho. En lloc d’això, hauríem d’estar atents 
al seu llenguatge corporal. A més de les paraules, és 
bo donar algunes indicacions visuals per ajudar-los 
a entendre’ns. Donar temps per processar les nos-
tres paraules i formular una resposta. Aquests pocs 
segons addicionals redueixen el risc de mala comuni-
cació entre els dos i disminueixen la probabilitat que 
la persona es vegi sorpresa per les nostres accions. 
Un exemple típic seria quan els comentem d’anar a la 
dutxar somrient i assentint i moltes vegades ells res-
ponen igual, però no entenen que ens referim a una 
acció futura, amb la qual cosa pot passar que quan 
els vulguem dur al bany o quan els vulguem treure 
la roba no vulguin i s’enfadin.

Nosaltres hem de procurar planificar amb ante-
lació i anticipar-nos a possibles escenaris adversos, 
però a ells hem d’explicar-los allò que farem en cada 
moment, sense anticipar-nos, perquè quan arribi 
l’hora de fer-ho ells no recordaran que els ho haví-
em explicat. Recordem, nosaltres que podem, que la 
demència és la malaltia del cervell que es tracta amb 
el cor!

Oblidem-nos del 
que “hauria” de ser

Àlex Valiente

Portaveu del Grup Municipal 
PSC-CP a la Garriga 

@_alexvaliente

Teresa Duran

Psicòloga 

“El 0,1%”? Deixeu 
de banda els triomfalismes
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La flor dels mil noms
Cardedeu La flor de la planta coneguda 
científicament com a Papaver rhoeas té 
un munt de noms al país: babol, bada-
badoc, babol, bambaroll, caputxí, colet, 
gall, gallaret, gallgallaret, ganfanó, lloca, 
monges, paparota, paramà, pipiripip, 
quiquiriquic, roella, roguella, rosella, 
ronsella, roseller, roselleram, rovella... 
Gairebé cada comarca catalana guarda un 
dialectisme per definir-la. Un fenomen 
ben curiós perquè al cap i a la fi es trac-

ta d’una mala herba que creix, al Vallès 
Oriental, sobretot a la vora dels camps de 
cereals. Els seus colors llampants, però, 
criden l’atenció i per això els infants han 
jugat a endevinar si eren galls o galli-
nes, tot obrint la poncella i comprovant 
si els pètals eren vermells (gall) o clars 
(gallina). Aquesta imatge d’un camp de 
Cardedeu l’ha disparada aquests dies el 
fotògraf JORDI RODEREDA ROSÀS, de 
Sant Pere de Vilamajor.
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L’empresa opera des d’unes instal·lacions al polígon de Palou Nord de Granollers
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El programa 
Treball i Formació 
propicia 49 noves 
contractacions

Granollers

El Consell Comarcal ha 
contractat 49 persones en el 
marc del programa Treball i 
Formació, amb el qual es pre-
tén facilitar la inserció labo-
ral amb el treball, l’acompa-
nyament i l’orientació. Són 
49 contractes de 12 mesos 
que beneficien persones de 
més de 52 anys en situació 
d’atur i que no perceben 
subsidis de desocupació. Tre-
ballaran com a agents cívics, 
auxiliars administratius, 
peons d’obra, de jardineria 
o neteja i capacitadors en 
gestions telemàtiques. Els 
contractats participaran en 
projectes comarcals com 
“Fem lluir el Vallès”, “El 
Vallès Verd”, “Administra-
ció electrònica i gestió de la 
informació”, “Campanyes 
informatives de consciencia-
ció ciutadana” i “Capacitació 
telemàtica de la ciutadania”. 
Faran tasques en una vinte-
na d’ajuntaments del Vallès 
Oriental.

Mango pren força 
als Estats Units 
amb una obertura 
a Nova York
Lliçà d’Amunt

La cadena tèxtil Mango ha 
obert una botiga-ensenya 
(flagship store) a la Cinquena 
Avinguda de Nova York, una 
de les àrees comercials més 
exclusives del món. La nova 
botiga, de 2.100 metres qua-
drats de superfície, suposa 
un pas ferm en l’estratègia 
d’expansió internacional de 
la firma, amb seu logística 
a Lliçà d’Amunt. També 
suposa un nou pas en el pla 
d’expansió que Mango està 
empenyent als Estats Units, 
on obrirà unes 30 botigues.

El gegant Cargill s’implica 
en l’expansió de Cubiq Foods
L’empresa de Granollers obté 5,75 milions d’euros en una nova ronda de finançament

utilització d’olis de palma o 
de coco. L’objectiu és desple-
gar la comercialització del 
producte al nord d’Europa i 
als Estats Units, a més de la 
zona sud europea que s’es-
tava atenent fins ara. “Per 
fer això, cal obrir unitats de 
negoci en aquells mercats, 
perquè és important aten-
dre’ls des de la proximitat”, 
assenyala el director financer 
de la companyia, Jordi Bladé.

Les innovacions seguiran 
aquest mateix 2022, quan 
es preveu el llançament 
de Go!Mega3, un producte 
microencapsulat, per fer 
aportació de omega-3, amb 
els quals s’ajudarà els fabri-
cants alimentaris a oferir 
nous productes assequibles 
per aconseguir una salut 
òptima, en especial els siste-

mes cardiovascular i nerviós.
“Estem treballant en un 

camp en expansió i amb molt 
de potencial de mercat, com 
és el de l’alimentació alter-
nativa”, explica Bladé. “Hem 
avançat en l’aplicació dels 
nostres projectes d’R+D, i les 
primeres produccions ens 
donen credibilitat”, afegeix. 
És per això que les rondes de 
finançament obtenen bona 
resposta. De fet, la companyia 
ja avança els plans per a una 
nova ronda per a l’any vinent, 
en el qual espera obtenir 
encara més recursos –fins a 
60 milions d’euros– i que es 
destinaria “a l’escalat indus-
trial” dels diferents projectes 
de suport a l’alimentació salu-
dable. L’empresa dona feina a 
unes 50 persones.

L’any vinent, Cubiq Foods 

espera encara treure al mer-
cat el primer ingredient a 
base de greix fet a partir del 
cultiu cel·lular per replicar 
el sabor i la textura de carns 
tradicionals amb alternatives 
de base vegetal. “L’interès 
del consumidor per la prote-
ïna de base vegetal continua 
sent una forta tendència i 
això amplia l’oportunitat 
d’innovar als fabricants ali-
mentaris”, apunta el líder 
de la categoria d’alternati-
ves a la carn i els lactis de 
Cargill, Vivek Cherian. “La 
col·laboració estratègica amb 
Cubiq Foods ens ajudarà 
a atendre els clients amb 
l’acceleració del desenvo-
lupament de productes que 
ofereixen el gust, la textura 
i el perfil nutricional que 
desitgen, afegeix.

Granollers

Joan Carles Arredondo

El gegant alimentari nord-
americà Cargill, una de les 
principals empreses inter-
nacionals que no cotitzen a 
borsa, ha participat activa-
ment en una nova ronda de 
finançament de l’empresa 
de Granollers Cubiq Foods, 
dedicada a la producció 
d’ingredients alimentaris 
saludables. Cubiq Foods ha 
obtingut 5,75 milions d’eu-
ros en una operació en la 
qual també hi han participat 
Moira Capital Partners, que 
ja estava implicat en l’empre-
sa, i els fons belgues New-
tree Impact.

La implicació de Cargill 
inclou també una col-
laboració en el pla de desen-
volupament de producte i un 
acord comercial per promo-
cionar i vendre els productes 
de Cubiq Foods, una empresa 
emergent fundada el 2018 i 
que ha pogut desenvolupar-
se fins ara amb el suport de 
diferents rondes de finança-
ment, amb participacions de 
Moira Capital i del fons suís 
Blue Horizon, que va invertir 
en la companyia el 2020.

L’obtenció dels recursos 
formava part de l’estratè-
gia de reforç comercial per 
a l’empresa, que comença 
la distribució dels primers 
productes desenvolupats a 
Granollers. L’any passat va 
llançar Go!Drop, un substitut 
vegetal dels greixos animals, 
amb menys calories, menys 
greixos saturats i només un 
20% d’oli. És un producte 
que contribueix a reduir la 
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La plantilla de Nissan es va manifestar aquest dimecres per exigir que s’acceleri la reindustrializació de la planta

El ‘hub’ de QEV demana 
concrecions per obtenir recursos 
per reindustrialitzar Nissan

Granollers

EL 9 NOU

El hub de descarbonització 
que lidera l’empresa de 
Montmeló QEV Technologi-
es (juntament amb la també 
catalana Btech) demana una 
carta d’intencions sòlida 
sobre el projecte urbanístic 
vinculat a la reindustrialit-
zació de Nissan. Els respon-
sables de les companyies 
implicades en el projecte 
consideren essencial dispo-
sar de concrecions sobre el 
projecte per poder presentar-

les als inversors i tancar el 
finançament que requereix 
per començar a fabricar 
vehicles elèctrics a partir de 
2023.

La petició coincideix amb 
les protestes dels treballa-
dors de Nissan, que es van 
manifestar aquest dimecres 
per denunciar els retards 
en el procés de reindustria-
lització. Tot i el compromís 
perquè Silence arrenqui la 
producció a partir de juliol, 
la tramitació urbanística està 
alentint la resta de projectes 
previstos.
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Tradebe compra l’empresa 
d’aromes de l’Ametlla Cosmos

creació d’aromes i laboratori 
d’aplicació d’aromes dolces. 

REFORÇ PER A lA divisió 
químicA dE TRAdEBE

Les aromes són només una 
part de l’activitat química 
del grup Tradebe. Aquesta 
branca factura 50 milions 
d’euros i té una plantilla 
de 180 empleats. L’activitat 
principal és la destil·lació 
i purificació de primeres 
matèries a través de fabrica·
ció per contracte i treballs en 
instal·lacions de tercers. La 
integració de Cosmos, junta·
ment amb altres operacions 
de creixement, elevaran la 
facturació fins a 70 milions 
d’euros i la plantilla fins a 
220 empleats. 

En aquesta divisió hi ha 
emmarcada la planta de 
Gualba, que des del mes de 
juliol passat disposa de la 
certificació que l’habilita 
per a la producció de prime·
res matèries per al consum 
humà. L’empresa manifesta 
que l’experiència acumula·
da en la gestió de primeres 
matèries complexes a través 
de la destil·lació han aportat 
prou coneixement per afron·
tar produccions més exigents 
i amb més valor afegit. 

Tradebe és un dels princi·
pals grups en el sector medi·
ambiental, per al qual ofereix 
servei a diferents mercats, 
com l’industrial, petroquí·
mic, farmacèutic, petroli i 
gas. En total, el grup dona 
feina a 2.500 persones a tot 
el món i disposa de 90 instal·
lacions a Europa i els EUA.
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cosmos Aromática opera des de l’Ametlla des de fa fa més de 50 anys

L’Ametlla del Vallès

EL 9 NOU

El grup Tradebe, a través de 
la seva divisió química, ha 
adquirit l’empresa de l’Amet·
lla Cosmos Aromática Inter·
nacional, empresa amb una 
dilatada trajectòria a l’Amet·
lla, des d’on opera des de 
fa més de 50 anys. Aquesta 
operació, l’import de la qual 
no s’ha fet públic, suposa un 
reforç per a les activitats a 
Europa de Tradebe i també 
per al segment d’aromes i 
fragàncies de la divisió quí·
mica del grup català, en el 
qual ja estava produint des 
de les plantes de Gualba, Rye 
(el Regne Unit) i Fidenza 
(Itàlia).

Cosmos és una empresa de 
llarga trajectòria en el sec·
tor. Fundada el 1952, s’havia 
mantingut com un operador 
amb capital familiar fins 
a aquesta operació. Espe·
cialitzada en la fabricació 
d’aromes per a l’alimentació, 
té actualment una plantilla 
de 40 persones i va tancar 
l’exercici amb una facturació 
de 7,5 milions d’euros. La 
firma desenvolupa el seu 
negoci tant al mercat interior 
com en l’internacional.

La integració de Cosmos 
Aromática s’emmarca en el 
pla estratègic de la divisió 
química de Tradebe, que té 
com a objectiu convertir·se 
en productor especialitzat 
de referència de primeres 

matèries per a diferents 
tipus d’indústries. L’activitat 
que desenvolupava actual·
ment Tradebe en l’àmbit dels 
ingredients naturals per a 
aromes i fragàncies aportava 
uns ingressos de 2,5 milions 
d’euros, que ara es veuran 
incrementats de manera 
notable amb la incorporació 
de Cosmos Aromática.

A més de la producció a 
l’Ametlla, Cosmos Aromá·
tica havia aprofundit en 
projectes de recerca i desen·
volupament per innovar en 
el sector amb unes oficines 
específiques a l’edifici Eure·
ka de la Universitat Autò·
noma de Barcelona, que va 
posar en marxa l’any passat 
amb espais de laboratori de 

Els contractes 
indefinits ja 
representen el 
40% al Vallès 
Oriental

Granollers

EL 9 NOU

La contractació indefinida 
guanya gradualment pes 
en el total de noves incor·
poracions laborals al Vallès 
Oriental. El mes d’abril, un 
40% dels contractes que es 
van formalitzar a la comarca 
tenien caràcter indefinit, 
una xifra que contrasta clara·
ment amb el 14% de pes que 
tenien les modalitats més 
estables fa un any, segons 
dades de l’Observatori·
Centre d’Estudis del Vallès 
Oriental.

La distribució, que es cor·
respon amb el foment de 
la contractació indefinida 
que han suposat les modi·
ficacions de les normatives 
laborals a l’Estat, es tradueix 
en un fort increment de dife·
rents modalitats indefinides. 
Els contractes ordinaris a 
temps indefinit tripliquen 
respecte a fa un any i els 
temporals convertits en inde·
finits es dupliquen. 

En contrast, baixen les 
modalitats temporals i 
aquesta variació comporta 
que hi ha menys volum d’in·
corporacions a les empre·
ses. És una situació lògica, 
perquè hi ha menys rotació 
laboral (fins ara un sol treba·
llador podia firmar diversos 
contractes, però si passa a 
ser indefinit només en firma 
un). Això explica el motiu pel 
qual s’han firmat 301 con·
tractes menys que fa un any. 
El descens respecte del març 
és superior: s’han firmat 
2.886 contractes menys.

AB Biotics compra 
Alifarm de Lliçà de Vall 
per tres milions d’euros

Lliçà de Vall

EL 9 NOU

L’empresa biotecnològica AB 
Biotics ha adquirit la compa·
nyia de Lliçà de Vall Alifarm. 
L’operació s’ha xifrat en 
tres milions d’euros, segons 
consta en els documents de 
la fusió entre les dues com·
panyies que es materialitzarà 
en la junta d’accionistes d’AB 
Biotics del proper 8 de juny.

Alifarm ja col·laborava 
amb AB Biotics i era una de 
les empreses que feien fabri·
cació dels productes de la fir·
ma biotecnològica. Alifarm 

té més 40 anys de trajectòria. 
Als més de 4.000 metres 
quadrats de superfície de les 
seves instal·lacions del polí·
gon industrial Els Xops, ela·
bora components alimenta·
ris, probiòtics i especialitats 
farmacèutiques. Alifarm, 
amb una plantilla d’una vin·
tena de treballadors, va fac·
turar tres milions d’euros en 
l’exercici de 2020.

A més dels tres milions 
d’euros destinats a l’adqui·
sició de les accions de la 
companyia de Lliçà de Vall, 
de caràcter familiar, AB 
Biotics preveu afrontar un 
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instal·lacions d’Alifarm al polígon Els Xops de lliçà de vall

milió d’euros addicionals en 
inversions, segons exposa en 
l’informe de gestió que se 
sotmetrà a la votació a la jun·
ta del 8 de juny.  En aquesta 

junta també s’acordarà el 
procediment de fusió per 
absorció, a través del qual la 
societat Alifarm, SA, passarà 
a quedar integrada a la com·

panyia compradora i quedarà 
extingida.

AB Biotics té una trajectò·
ria més recent que l’empresa 
adquirida. Es va fundar el 
2004, com una empresa sor·
gida de la Universitat Autò·
noma de Barcelona. L’spin-off 
va impulsar el creixement 
a través d’una sortida als 
parquets, al Mercat Borsari 
Alternatiu, que va culminar 
el 2019, amb l’exclusió de 
la cotització després que la 
companyia japonesa Kane·
ka n’adquirís la majoria 
del capital. Els fundadors, 
Miquel Àngel Bonachera i 
Sergi Audivert, mantenen 
participacions minoritàries 
i segueixen en la gestió de 
l’empresa, que desenvolupa 
productes probiòtics i espera 
arribar a 22 milions d’euros 
de facturació amb la integra·
ció d’Alifarm.

El grup químic ja disposava d’activitat en el sector a la planta de Gualba
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Instal·lacions de Magneti Marelli a Llinars
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Les mesures preventives auguren 
un repunt d’afectats per ERTO
Les empreses acorden expedients per poder-los activar si la situació empitjora

quan estaven vigents mesu-
res clarament restrictives 
de determinades activitats, 
motivades per l’evolució de 
la pandèmia. 

En aquest primer trimes-
tre, el març ha estat el mes 
amb més afectació. Els 418 
treballadors afectats per 
expedients de regulació 
superen amb escreix els 
246 de febrer i els 268 de 

gener. L’aprovació d’un dels 
tres únics expedients que 
han entrat en vigor el mes 
de març amb una afectació 
sobre més de 400 treballa-
dors a Llinars és el motiu del 
fort increment intermensual, 
que situa el total de treba-
lladors en situació d’ERTO 
d’aquest mes per damunt de 
la que es registrava el març 
de l’any passat. 

registrar en els 12 mesos de 
2019. Tot i quedar lluny dels 
milers de treballadors que 
van passar pels ERTO moti-
vats pels períodes de confi-
nament de 2020, les xifres 
són molt elevades en compa-
ració, fins i tot, amb els anys 
de crisi.

Durant els tres primers 
mesos d’aquest any, 29 tre-
balladors han passat per 
processos d’acomiadament 
col·lectiu, set dels quals en 
l’últim mes. És una xifra 
limitada si es posa en relació 
amb el total d’afectats per 
regulacions durant el trimes-
tre. En comparació amb l’any 
passat, destaca l’afectació 
superior en el sector indus-
trial, que avalaria la tesi dels 
expedients preventius. L’any 
passat destacaven les afecta-
cions al sector dels serveis, 
sobretot a l’hostaleria.

UNA QUARANTENA 
D’AFECTATS A CRICURSA

Sense formar part del 
recompte del primer tri-
mestre, aquesta setmana 
s’ha resolt l’expedient de 
regulació derivat de l’adju-
dicació de la unitat produc-
tiva de Cricursa. Seran una 
quarantena d’afectats dels 
prop de 110 treballadors a 
Granollers. Finalment, el 
projecte de Tvitec comporta-
rà la conservació de 62 llocs 
de treball.

Granollers

J.C.A.

El nombre d’afectats per 
expedients de regulació tem-
poral d’ocupació (ERTO) es 
manté en xifres elevades tot 
i la relaxació definitiva de 
les mesures derivades de la 
pandèmia. En el nou context, 
el temor pels efectes de la 
crisi de subministraments, 
l’encariment de l’energia i 
les primeres matèries i la 
guerra a Ucraïna estan empe-
nyent mesures preventives a 
les empreses, que arriben a 
acords per presentar expedi-
ents, tot i que no els apliquen 
en la totalitat. 

Aquest és un dels motius 
que s’apunten per explicar 
que el total d’afectats per 
expedients encara sigui ele-
vat. Entre gener i març, els 
expedients aprovats afecten 
922 treballadors al Vallès 
Oriental, xifres similars als 
969 del trimestre anterior i 
només lleugerament més bai-
xes que els 1.113 del primer 
trimestre de l’any passat, 

Les xifres de març estan 
influïdes per l’elevat con-
tingent d’afectació en una 
sola empresa. És Magneti 
Marelli de Llinars, que aplica 
un expedient temporal sobre 
402 treballadors. Segons han 
informat fonts sindicals, 
aquest és un exemple del 
tipus de mesures que s’estan 
aplicant actualment. L’ERTO 
té un caràcter preventiu, 
davant les incerteses que es 
deriven dels subministra-
ments i els preus energètics  
i de la influència d’aquests 
factors i també de la guerra 
d’Ucraïna en els seus clients 
–fabricants d’automòbils–. 
“Les xifres poden indicar que 
s’està produint un creixe-
ment, i encara esperem que 
hi hagi un degoteig d’ERTO 
en els propers mesos, però la 
realitat mostra que la dava-
llada de l’activitat no és tan 
elevada”, explica un assessor 
sindical.

Les 922 persones afectades 
per expedients de regulació 
d’aquest primer trimestre 
superen ja les 913 que es van 

Llotja de Bellpuig (9-5-22)

CONILL: 2,26 (–0,03)
POLLASTRE VIU: 1,47 (=) – 1,42 (=)
POLLASTRE SACRIFICAT: 2,81 (=) – 2,44 (=) 
OUS: xl: 1,80 - l: 1,58 - m: 1,48 - s: 1,22 
GALLINA LLEUGERA: 0,06-0,08 (=) 
GALLINA SEMIPESADA: 0,35 / 0,36 / 0,37 (=)
GALLINA PESADA: 0,35 (=)
GALL VIU: 0,03 (=)
ESTRUÇ: s.c.

Llotja de Vic (6-5-22) 

PORC: 2,060 / 2,072 (+0,007)
GARRINS RAÇA: recollida: 20 / 22 (-2)
PARTIDA GRAN: 60,50 / 62 (-5)
ANOLLS (des de 351 kg): 5,24 / 5,08 / 4,86 / 4,57 (=)
VEDELLS (fins a 350 kg): 5,29 / 5,09 / 4,91 / 4,69 (=)
FRISONS (+ de 211 kg): 4,95 / 4,87 / 3,61 (=)

FRISONS (fins a 210 kg): 4,70 / 4,60 / 3,10 (=)
VEDELLA (261/300 kg): 5,06/4,92/4,77/4,40/3,74 (+0,03)
VEDELLA (221/260 kg): 5,12/4,96/4,81/4,49/ 3,73 (+0,03)
VEDELLA (180/220 kg): 5,17/4,97/4,82/4,52/3,75 (+0,03)
VACA: 4,20 / 4,00 / 3,80 / 3,40 / 2,90 / 2,70 (+0,05 /+0,10)
FRISÓ: 70 / 120 (+10) 
ENCREUAT: 130 / 245 (+10)
TÒFONA NEGRA (€/quilo): s.c.

Mercolleida (5-5-22)

PORC VIU selecte: 1,557 (=) 
LLETÓ 20 kg: 42 (-4,50) 
XAI (23 a 25 kg): 3,60 (=)  
XAI (25 a 28 kg): 3,45 (=)  
OVELLA DE VIDA: 75/u (=)  
BLAT PINSO: 392 (=)
BLAT PA: 410 (-5) 
MORESC: 375 (+2)

ORDI LLEIDA: 375 (-5)   
COLZA: 780 (+30)

Llotja de Barcelona (10-5-22)

GARROFA: 245/t (+5)
GARROFA FARINA: 235/t (=+5)
SOJA PAÍS: 510/t (–35)
MORESC UE: 378/t (+3)
BLAT: 396/t (+3)
ORDI PAÍS: 385/t (=) 
FARINA DE PEIX: 1.350/t (=)
GIRA-SOL: 335 (–20)
MILL: 490/t (+20)
COLZA: 450/t (–20)
SORGO: 392 (=)

Grans del Lluçanès (9-5-22)

GRA DE COLZA EURONEXT: 837,50 (–5,50)

Cookiru oferirà preus 
especials als socis del 
Gremi de Perruqueria
Granollers

La Unió de Perruqueria i 
Estètica del Vallès Oriental 
ha firmat un conveni amb 
l’empresa Cooriku per ofe-
rir descomptes en productes 
de tall i en l’esmolat d’eines 
als socis de l’organització. 
Cooriku ha reconvertit l’an-
tiga Ganiveteria Masat, ara 
botiga en línia. El conveni el 
van firmar Albert Masat i la 
presidenta del gremi, Pilar 
Pérez, a la foto.

Sorli preveu vendre només carn 
amb certificat de benestar animal

Granollers

EL 9 NOU

La cadena de distribució 
Sorli, amb seu a  Granollers, 
avança en la certificació de 
benestar animal per tota la 
carn distribuïda a la seva 
àmplia xarxa d’establiments 
a Catalunya. Actualment, 
el 90% de les referències 
de vedella, porc i pollastre 
ja disposen del certificat 
Welfair, que avalua la qua-

litat del benestar animal en 
alimentació, estat sanitari, 
allotjament i comportament. 
“L’objectiu és oferir la millor 
qualitat i ho fem amb els 
nostres productors locals”, 
als quals agraïm la implica-
ció, diu el director de frescos 
de Sorli, José Antonio Calle. 
A més, la carn que comerci-
alitza Sorli prové de granges 
de proximitat de les comar-
ques de Barcelona, Girona i 
Lleida.



ECONOMIANOU9EL Divendres, 13 de maig de 2022 33PÀGINA ESPECIAL - FIRA DE L’ASCENSIÓ

Sessions 
de presentació 
de l’oficina
La presentació de l’Oficina 
de Rehabilitació Energètica 
que centrarà l’estand ins-
titucional de l’Ajuntament 
anirà acompanyada amb dues 
sessions específiques de pre-
sentació. Es faran al pavelló 
de la fira EVC, dissabte 28 
de maig de 10 a 11 del matí i 
diumenge, 29 de maig, de 12 
a 1 del migdia. Aquestes pre-
sentacions complementaran 
les actuacions de promoció 
que es faran entre els visi-
tants a l’estand municipal 
que s’instal·larà al pavelló de 
la mostra els quatre dies del 
certamen.

Activitats 
complementàries 
de promoció
Diferents activitats acompa-
nyaran la presentació de l’ofi-
cina durant la fira. Es faran 
tallers durant els tres dies, 
per assessorar sobre com 
reduir el cost de les factures 
dels subministraments ener-
gètics, sobre l’ús de l’energia 
a les cases, sobre la introduc-
ció d’energies renovables i 
sobre comunitats energèti-
ques. A més es faran tallers 
per al públic infantil, amb la 
lectura de contes d’energia i 
“Juguem amb el sol”.

Nous passos en la millora 
de l’eficiència energètica

La creació de l’Oficina de 
Rehabilitació Energètica 
dona continuïtat a altres 
actuacions municipals per 
al foment de la reforma i la 
millora energètica del parc 
edificat a la ciutat. L’Ajun-
tament i els col·legis profes-
sionals d’arquitectes, apa-
relladors i enginyers tenen 
establert un conveni en el 
qual aquestes entitats donen 
suport als informes d’avalu-
ació i diagnòstic dels edificis 
de Granollers i altres treballs 
tècnics que se’n derivin.

El conveni parteix d’al-

gunes de les accions que 
formen part del Pla Local 
d’Habitatge (2018-2023), que 
inclou un seguit d’actuacions 
per millorar la qualitat del 
parc d’edificis residencials 
de Granollers. Per a això ja 
hi havia previstos programes 
d’ajudes per a la millora de 
l’accessibilitat, l’eficiència 
energètica i la rehabilitació 
de façanes. Una primera con-
creció d’aquestes actuacions 
és un pla d’intervenció inte-
gral al conjunt residencial de 
Primer de Maig, que inclou 
la rehabilitació energètica.

Granollers

El foment de la reducció de 
l’impacte ambiental de l’ha-
bitatge centrarà la proposta 
de l’estand municipal de 
l’Ajuntament de Granollers 
a la nova Fira de l’Econo-
mia Verda i Circular (EVC) 

que se celebrarà a la ciutat 
entre el 26 i el 29 de maig, 
amb motiu de l’Ascensió. El 
certamen suposarà una opor-
tunitat per donar a conèixer 
l’Oficina de Rehabilitació 
Energètica d’Habitatges que, 
properament, es posarà en 

marxa a la ciutat, com un pas 
per aconseguir habitatges 
més confortables, sostenibles 
i eficients.

El marc general que inspi-
ra aquesta iniciativa, de la 
qual es donaran més detalls 
en una presentació prevista 
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La zona de Primer de Maig serà una de les primeres en què incidirà el pla

per a la setmana vinent, és 
l’elevat pes que l’energia 
que es consumeix prové dels 
edificis. Suposa aproxima-
dament un 40% del total i, 
per això, a les agendes urba-
nes per al compliment dels 
objectius de desenvolupa-
ment sostenible (ODS), un 
dels objectius és la reducció 
d’aquest impacte.

A Catalunya en general, i 
també a Granollers, el parc 
d’habitatges està envellit i 
això es tradueix en un gruix 
important d’edificis sense els 
aïllaments i les finestres en 
condicions o amb sistemes de 
calefacció i refrigeració ener-
gèticament poc eficients. 
Sovint, un dels frens per 
afrontar les reformes neces-
sàries és el cost, com també 
el procés administratiu. 
Una oficina de rehabilitació 
facilita l’acompanyament en 
el procés de la reforma ener-
gètica des de la tramitació 
fina al final de l’obra. També 
s’assessorarà sobre les sub-
vencions previstes per a les 
comunitats o els propietaris 
individuals, que previsible-
ment s’incrementaran amb 
els fons Next Generation.

Llars més curoses amb l’entorn
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Les reformes en els edificis poden incloure millores en els aïllaments que fomentin l’estalvi energètic

Granollers presentarà a la Fira l’Oficina de Rehabilitació Energètica d’Habitatges
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Els Amics de la Unió 
pugen a l’escenari del 
Palau de la Música
Granollers Els Amics de la 
Unió de Granollers van pre-
sentar diumenge al Palau 
de la Música de Barcelona 
la seva última producció, 
El Messies, amb Albert Gui-
novart. A l’actuació, també 
va participar l’Orquestra 
de Cambra de Granollers i, 
en total, van pujar uns 120 
cantaires a l’escenari, entre 
les corals infantil, jove i de 
cambra. “Va ser una oportu-
nitat. La platea era plena de 
cares conegudes”, explica 
una cantaire, Núria Pou. El 
Messies ja s’havia estrenat 
el 24 d’abril al Teatre Audi-
tori de Granollers. 
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Granollers

Pol Purgimon

És un document com 
pocs n’hi ha. Història de 
Granollers, buidada de 42 
carpetes d’arxius audiovisu-
als i amb la música que es va 
fer a la ciutat fins als anys 60 
com a pal de paller. La peça 
en qüestió és el documental 
Terra de músics, dirigit i pro-
duït per Francesc Abarca, un 
comercial d’alimentació –ara 
jubilat– que ha donat sortida 
a la seva afició a la música i 
al cinema documental amb 
la creació d’un audiovisual 
únic. Segons explica ell, és 
el més extens que s’ha fet 
mai sobre els músics de 
Granollers. 

La feina li ha costat uns 
tres anys, entre regirar arxius 
i muntar vídeos de manera 
completament autogestiona-
da. En total, li ha sortit una 
pel·lícula de 74 minuts –ni 
més ni menys–, que s’estre-
narà aquest diumenge a 2/4 
de 8 a la Sala Tarafa en un 
acte organitzat pels Amics 
de la Ciutat de Granollers.. 
“Ha estat una feina molt 
llarga i feixuga pel gran his-
torial que tenen els músics 
de Granollers”, va explicar 
Abarca durant la presentació 
del documental –prèvia a 
diumenge– aquest dimarts al 
Casino de Granollers.

La pel·lícula parteix dels 
primers documents que 
ha trobat Abarca sobre els 
músics de la ciutat –del 
1790– i va cremant etapes 
fins a arribar al gruix d’infor-
mació, a partir del 1900. Pri-
mer passa per les orquestres 
–amb especial èmfasi en la 
Selecció–, les bandes de jazz 
dels anys 30 –com ara el Jazz 
Club Granollers– i finalment 

els grups de pop rock que es 
van instal·lar a les sales de 
concerts i les festes majors 
durant els anys 60. “Als 
primers anys no m’hi aturo 
gaire perquè si no es fa molt 
feixuc. M’aturo en els fets 
més importants i l’impacte 
que van tenir en els músics. 
Tots els músics van passar, 
per exemple, el bombardeig 
de Granollers, i després, 
quan acaba la guerra, es for-
ma l’Orquestra Selecció”, va 
explicar Abarca.

El documental combina 
informació a través de la veu 
en off del mateix documen-
talista, a fotos d’arxiu, actu-
acions en directe i quatre 
entrevistes –dues d’antigues 
i dues de noves– a  músics de 
la Selecció. “Dues han estat 
fetes per mi els últims anys. 
Una la vaig fer al Salvador 
Borràs, que era trompetista 
de la Selecció, i una altra al 
Josep Arenas, trombonista.” 
Les altres entrevistes grava-
des han estat recuperades de 
finals del segle passat, quan 
Olga Pey en va fer a Ventura 
Garcia i Amador Garrell. 

A més de la Selecció, el 
documental posa noms a 
altres orquestres referents a 
Granollers, com l’Iberia i Pla 
Pey. Més tard, les orquestres 
van donar pas a grup de pop 
rock amb els Pleyel o els 
Géiser i els Tellen’s. “Eren 
joves armats amb guitarres 
i projectils de rock and roll”, 
recorda que els anomenava 
Francesc Abarca. Una repre-
sentació dels Géiser i els 
Tellen’s tocaran plegats en 
acabar la projecció del docu-
mental diumenge. Miquel 
Argila, dels Tellen’s, que va 
participar de la presentació 
de dimarts, considera que 
es tracta d’un documental 
valuós per a la música de 
Granollers. “Si ell [Abarca] no 
ho feia, era una història que 
estava escampada i prou.” I 
Abarca va afegir: “El docu-
mental és un homenatge als 
músics de Granollers que ens 
van fer ballar.”

Un homenatge als músics 
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L’associació Amics de la Ciutat i Francesc Abarca van presentar el documental dimarts al Casino de Granollers

L’Orquestra Selecció, una de les més destacades de Granollers, en una imatge dels anys 40

Un documental aplega la història de les bandes i orquestres de Granollers fins als anys 60
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El projecte ‘Calda, la primera gota’ es va presentar aquest dijous al migdia a l’Auditori de l’Escola Municipal de Música
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L’Escola de Música de la Garriga 
cantarà la història del poble
L’espectacle dramatitzat ‘Calda, la primera gota’ farà pujar dalt de l’escenari un cor de 60 nens

La Garriga

EL 9 NOU

L’Escola Municipal de Músi-
ca de la Garriga fa mesos que 
es prepara per presentar diu-
menge que ve un dels seus 
projectes més ambiciosos. 
Es tracta d’una producció 
pròpia, amb més de 60 nens 
sobre l’escenari i una histò-
ria arrelada al poble. L’espec-
tacle –dramatitzat, amb una 
banda i un cor de veus– es 
diu Calda, la primera gota 
i repassa la història de la 

Garriga. La protagonista és 
la Calda, una gota d’aigua 
calenta –com la de la vila 
termal de la Garriga– que va 
viatjant pels fets més impor-
tants de la història del poble: 
des de la prehistòria fins a 
l’actualitat. L’espectacle es 
va presentar aquest dijous 
passat al migdia a l’Auditori 
de l’Escola Municipal de 
Música.

“Un dia va venir l’Oriol 
Garcia Molosa, un profes-
sor, amb el text de l’obra 
començat i ens va proposar 

fer alguna cosa”, explica la 
directora de l’escola de músi-
ca, Cecilia Reguero. Això va 
ser el setembre passat. Aviat 
van començar a treballar en 
la composició de les cançons, 
que ha anat a càrrec de David 
Gómez. Dins el repertori, s’hi 
compten prop d’una desena 
de temes escrits per a una 
banda de cinc músics –piano, 
flauta, viola, contrabaix i 
percussió, que interpreta-
ran professors de l’escola– i 
incorpora dos actors –la Cal-
da i un narrador–, a més del 

cor de veus. El grup de can-
taires està format per nens 
i nenes de 8 a 12 anys. “El 
compositor ha intentat que 
siguin melodies molt colori-
des”, afegeix Reguero. 

Normalment, per aquestes 
dates, l’escola de música ja 
organitza concerts d’aquest 
tipus. No és tan habitual, 
però, que siguin creacions 
pròpies. “N’havíem fet, però 
mai cap que tingués una 
localització a la Garriga”, 
explica Reguero, que posa 
d’exemple un espectacle de 
música basat en la natura. 
Per la directora de l’escola, el 
projecte que es presentarà la 
setmana que ve té un interès 
transversal, més enllà de la 
música: també té un compo-
nent històric. “Permetrà que 
els nens ampliïn el seu conei-
xement sobre la Garriga”, 
admet la directora.

Durant el concert, la Calda 
s’anirà passejant per dife-
rents èpoques. Passarà per 
la prehistòria i també per 
l’època dels romans. Reviurà 
anècdotes que ressonen al 
poble, com la visita de Martí 
l’Humà o l’estada del Baró 
de Maldà en un edifici on hi 
havia goteres, però també 
es farà referència a altres 
capítols, com l’arribada del 
modernisme. Calda, la prime-
ra gota es podrà veure el 22 
de maig a les 12 del migdia al 
Teatre El Patronat.

Els museus de la 
comarca celebren 
el seu dia amb 
diferents actes

Granollers

EL 9 NOU

La celebració del Dia Inter-
nacional dels Museus arriba 
a la comarca amb activitats 
organitzades pels diferents 
equipaments. El Museu de 
Granollers farà dissabte a 2/4 
de 8 del vespre l’acte “Quan 
les peces prenen vida. Del 
magatzem a la sala”, en què el 
públic podrà conèixer peces 
arqueològiques del museu 
acabades de restaurar, de la 
mà d’Agustín Gamarra, i tam-
bé obres pictòriques, aquestes 
a través de Montserrat Xirau. 
La xerrada inclourà les inter-
vencions musicals d’un quar-
tet de corda del Conservatori 
de Granollers format per Iker 
Ortega i Sebastià Artigas, vio-
lins; Dolça de la Ossa, viola, i 
Jan Vinyes, violoncel.

D’altra banda, el Museu 
Abelló inaugurarà el nou 
Racó de l’Artista amb l’expo-
sició “Made in Mollet”, del 
dissenyador Xavi Clavijo; la 
classe magistral Barro y luz 
amb Manuel Outumuro, i la 
visita comentada de la mostra 
“Música de Cámara” d’aquest 
fotògraf gallec; un joc de pis-
tes familiar, dos tallers infan-
tils o el concert Nit de swing 
amb Jumble Sounds. 

Per la seva banda, el Museu 
Arxiu Tomàs Balvey ha prepa-
rat per dissabte a 2/4 de 10 del 
vespre una visita guiada a les 
sales de reserva, al magatzem 
de Can Xicola, mentre que 
Thermalia de Caldes ha pre-
parat per dissabte a les 6 de la 
tarda l’activitat performativa 
Records sonors de la casa Del-
ger amb Pol Aumedes.

10 de Deu Teatre 
estrena ‘La Fonda’ 
al Teatre Auditori 
Cardedeu
Cardedeu

La companyia 10 de Deu 
Teatre, de Cardedeu, estrena 
aquest cap de setmana La fon-
da, al Teatre Auditori del seu 
poble. És una obra de creació 
pròpia que es representarà en 
dos passis, dissabte i diumen-
ge, a les 8 del vespre i les 6 de 
la tarda respectivament. Com 
diu el títol, l’obra transcorre 
en una fonda on coincideixen 
diferents personatges que, 
per un motiu o un altre, viuen 
allà. Durant la representació, 
els personatges comparteixen 
somnis i desencisos que els 
portaran a revelar, fins i tot, 
els seus secrets més íntims. 
La fonda és dirigida per Ester 
Freixa i es basa en els textos 
originals de Montse Comas. 

Jordi Pagès homenatja Gabriel 
Ferrater a Santa Eulàlia
Santa Eulàlia de Ronçana L’artista Jordi Pagès, de 
Granollers, exposa a la Biblioteca Casa de Cultura Joan 
Ruiz i Calonja de Santa Eulàlia una suite de 18 quadres, 
entre collages i aquarel·les, inspirada en la poesia de Gabriel 
Ferrater. La mostra es pot veure fins al 30 de maig. Les pro-
peres exposicions que farà Pagès seran a Cadaqués al mes 
d’agost, al Konvent, Berga, al setembre, i a Barcelona, al 
desembre.

L’Orquestra de Cambra  
de Granollers presenta  
‘La Pastoral’ de Beethoven

Granollers

EL 9 NOU

Després d’ajornar-se en dues 
ocasions, l’Orquestra de 
Cambra de Granollers pre-
senta aquest diumenge La 
Pastoral de Beethoven amb 
el prestigiós oboista alemany 
Hansjörg Schellenberger 
com a director convidat. La 
formació orquestral presenta 
un repertori vinculat estre-
tament amb el món natural, 
que comença amb una obra 
mestra del gènere simfònic 
altament evocadora, La Sim-
fonia Pastoral, de Beethoven,  
que es va estrenar el 22 de 
desembre de 1808 a Viena. 

Durant el concert també es 
podrà escoltar la simfonia La 
gallina, títol d’una de les sis 
simfonies que Haydn va com-

pondre l’any 1785 per encàr-
rec dels promotors d’una 
orquestra francesa, la Logia 
Olímpica de París, als quals 
va respondre amb aquesta 
música brillant, elegant i 
amb una bona dosi d’humor.

Les flors són la inspiració 
d’una altra de les peces del 
concert, L’Horloge de Flore, de 
Jean Françaix. Són unes vari-
acions per a oboè i orquestra 
sorgides a partir d’un treball 
del científic i naturalista 
suec Carl Linnaeus.

Com a activitats paral·leles, 
diumenge a 2/4 de 6 de la tar-
da els petits seran els prota-
gonistes del concert familiar 
Beethoven, que em sents? amb 
l’Orquestra de Cambra. A les 
6 de la tarda, el musicòleg 
Xavier Chavarría farà una 
conferència.
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Diversos membres històrics de l’Escolania de la Garriga van assajar a la parròquia de Sant Esteve divendres passat
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L’Escolania de la Garriga fa 
40 anys pendent de relleu
Commemorarà l’aniversari amb un concert a l’Església de Sant Esteve dissabte

La Garriga

Pol Purgimon

L’Escolania parroquial de 
la Garriga havia de celebrar 
l’aniversari el setembre pas-
sat, just quan va fer 40 anys 
del seu primer concert. Les 
restriccions per la pandèmia 
van obligar a ajornar-lo i 
esperar per fer el definitiu. Al 
final, serà aquest dissabte al 
vespre a la mateixa Església 
de Sant Esteve de la Garriga. 
L’Escolania està enllestint els 
últims preparatius perquè el 
concert sigui una festa. A les 
7 de la tarda, hi haurà una 
missa. I a les 8, s’espera que 
més d’una cinquantena de 
cantaires –qui diu 50, diu 60 
o 70– s’enfilin a les escales 
del presbiteri de la parròquia. 
“Haurem assajat dos diven-
dres: la setmana passada i 
aquesta”, diu el president de 
l’Escolania, Xavier Enrich.

Ell ja fa un bon grapat 
d’any que no hi canta. Va 
començar des de petit. Mal-
grat que a ell ja li queden 
lluny tots aquells anys, ara 
ha vist important dur-hi 
els fills. Són dels pocs que 

encara hi van. Enrich admet 
problemes per reclutar nous 
cantaires. “Els nens més 
petits que hi ha a l’Escolania 
tenen 12 anys. Quan canvien 
la veu, passen a la coral jove, 
i aquest any serà l’últim que 
aquests podran formar part 

del grup infantil.” 
Quan falten pocs mesos, 

ara sí, per començar el curs 
vinent, Xavier Enrich admet 
“falta de relleu generacional” 
entre les files de l’Escolania. 
Segons ell, hi hauria diversos 
motius que farien tirar enre-

re molts nens per participar 
activament de la coral. S’hi 
comptaria el compromís que 
implica –cal assajar cada 
setmana–, la necessitat de 
cantar un dissabte al mes a 
missa i el lligam, encara molt 
evident, que hi ha amb la 

religió. “Si un noi té partit de 
futbol o vol quedar amb els 
amics, normalment prefereix 
abans fer aquestes activitats 
que anar a l’Escolania.” La 
pandèmia tampoc hi ha aju-
dat. “S’ha assajat molt poc i 
tots aquells mesos d’aturada 
van fer descobrir a la gent 
que podria fer altres coses.”

Xavier Enrich apunta que 
l’Escolania ha perdut cantai-
res pel camí: ja fa dies que 
s’hi han desapuntat. Però 
insisteix a fer difusió de 
l’entitat. Per ells, l’estratègia 
passa per publicitar l’Escola-
nia a escoles i a altres nivells. 
“És una institució molt anti-
ga que s’ha de preservar”, 
insisteix.

Lluny de preocupar-se pel 
futur, aquest dissabte viuran 
la jornada com una festa. 
Tenen previst fer un reperto-
ri d’una desena de cançons, 
triades entre la gent que sor-
tirà a cantar. Aquesta vegada 
no només hi haurà nens i 
joves, sinó que s’hi sumaran 
cantaires de diverses gene-
racions, que han passat en 
algun moment per l’Esco-
lania. Duen coordinant-se 
des de fa temps i hi ha qui, 
malgrat que no ha assajat en 
grup, s’hi apuntarà l’últim 
dia. A l’acte, hi intervindrà, 
entre d’altres, el fundador 
de l’Escolania, Josep Maria 
Torrents. És el mateix que 
ara farà gairebé 41 anys es va 
inspirar en escolanies d’ar-
reu del país per fer-ne una a 
la Garriga. 

Roca Umbert acollirà una exposició, un gran mural i una xerrada sobre l’autor 

Granollers, seu del 50è aniversari 
de ‘La fàbrica’ de Martí i Pol
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La presentació de “La fàbrica 50 anys” va aplegar diversos agents de l’organització a La Tèrmica de Roca Umbert

Granollers

P.P.

Roca Umbert, de Granollers, 
acollirà part dels actes i 
activitats relacionats amb el 
50è aniversari de la publica-
ció del llibre La fàbrica, del 
poeta Miquel Martí i Pol. 
La celebració s’estirarà fins 
a principis de l’any vinent 
i inclourà un programa 
creixent d’actes i activitats 
educatives en diversos espais 
de Catalunya. “La Fàbrica 50 
anys” –així es diu l’aniversa-
ri– es va presentar dimecres 
a la tarda a La Tèrmica de 
Roca Umbert. Hi van parti-
cipar diversos dels agents 
implicats en els actes: des de 
la Fundació Miquel Martí i 
Pol a ajuntaments i centres 
d’art.

“La fàbrica és un exponent 
del realisme històric. Va ser 
important perquè va apropar 
la classe obrera a la poesia i va 
afegir un caire industrial en 

el món cultural”, va justificar 
la directora de la Fundació 
Miquel Martí i Pol, Montse 
Caralt, sobre la importància 

d’aquesta obra. A la seva 
intervenció s’hi va afegir 
l’editor de La fàbrica, Jordi 
Sarrate, que també tindrà un 

paper destacat en el conjunt 
d’esdeveniments relacionats 
amb l’aniversari del llibre. 
Sense anar més lluny, a Roca 

Umbert de Granollers s’ex-
posaran, durant el mes de 
setembre, els gravats que va 
dibuixar Sarrate i que formen 
part de la primera edició de 
La fàbrica. Les il·lustracions 
quedaran penjades pels car-
rers de l’equipament i aniran 
acompanyades dels poemes 
que s’hi relacionen.

DONES A LA FÀBRICA

Granollers aprofitarà l’avi-
nentesa per recollir foto-
grafies de dones que van 
treballar a les fàbriques de 
la ciutat durant els anys 50 i 
70 amb l’objectiu de crear un 
gran mural. De fet, durant la 
presentació, es van referir al 
compromís social de Miquel 
Martí i Pol, també amb les 
dones que començaven a tre-
ballar, de petites, a les fàbri-
ques. Per això, Roca Umbert 
també acollirà una conferèn-
cia sobre el component social 
de l’autor.

L’alcaldessa de Granollers, 
Alba Barnusell, va insistir 
a fer un “homenatge a les 
dones”. També va destacar el 
paper de Roca Umbert com a 
actiu cultural. “És un orgull 
formar part d’aquest pro-
jecte. Ens interpel·la. Roca 
Umbert és el passat de mol-
tes persones treballadores de 
Granollers.”
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“Sempre m’havia interessat 
lligar literatura i música”
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Alba Nogueras va presentar el llibre dimecres de la setmana passada a l’Anònims de Granollers

Granollers

Pol Purgimon

La música clàssica fa anys 
que mou Alba Nogueras, de 
Granollers. Va fer Estudis 
Literaris i després es va apun-
tar a un màster de Música. 
També ha estudiat al conser-
vatori i actualment és cap de 
la secció de música clàssica 
del mitjà digital Núvol. “Sem-
pre m’havia interessat lligar 

literatura, música i altres arts 
entre elles”, justifica. Ara 
ha aprofitat aquesta idea i 
l’ha plantat en un llibre. Un 
espai al pentagrama, editat 
per Ficta, és un recull de 12 
entrevistes a compositors de 
música clàssica contempo-
rània, joves i amb una mida 
interdisciplinària. El projecte 
va néixer d’unes beques de 
la Fundació Carulla arran de 
la crisi pandèmica. I Nogue-

ras hi va presentar el llibre 
que ara es pot llegir. “Vam 
buscar que fossin autors nas-
cuts entre el 1980 i el 1994 i 
tinguessin altres arts com a 
motor de la seva creació.”

Entre els compositors que 
hi apareixen entrevistats 
n’hi ha de variats. Des de 
Josep Ollé, a Joan Magra-
né, Raquel García-Tomas o 
al músic i líder d’Obeses, 
Arnau Tordera, molt lligat 

Jordi Julià, de Sant Celoni, 
guanya el premi Narcís Lunes 
i Boloix de poesia

Sant Celoni

P.P.

El poeta de Sant Celoni Jordi 
Julià és el flamant guanya-
dor del premi Narcís Lunes i 
Boloix 2022 de poesia pel seu 
últim llibre, Elegia d’agost. 
El guardó, que concedeix 
l’Ajuntament de Sant Vicenç 
dels Horts (Baix Llobregat), 
té una dotació de 1.500 euros 
i l’ha publicat l’Editorial Sal-
donar amb motiu del premi. 

El poemari recorda els 
estius que havia passat Julià 
a la Costa Brava i com el 
paisatge d’aquest indret s’ha 
anat desfent amb el temps. 
Segons l’autor, els versos 
que escriu a Elegia d’agost 
formen part d’un “viatge 
iniciàtic”. Estan dividits en 
tres capítols que bé podrien 
resseguir un dia d’estiu: un 
que ens trasllada al matí; un 
altre, al migdia i a la tarda, 

i finalment, un de dedicat a 
la nit. “El 2014 vaig anar, de 
casualitat, a Riells de Dalt, a 
l’Escala, que és on havia pas-
sat els estius de petit. Feia 
vint anys que no hi tornava 
i ho vaig trobar tot transfor-
mat.” Els camps de garrofers 
i ametllers que hi havia 
s’havien convertit en fileres 
d’apartaments per a turistes. 
Va recordar les passejades al 
bosc d’aquells estius i altres 
experiències que ara, més 
que veure-les amb els seus 
propis ulls, ha pogut trans-
formar en paraules. 

El títol del llibre l’ha triat 
per les “elegies”: poemes 
–sovint de to melancòlic– 
que es fan amb motiu d’una 
pèrdua. La seva: la de l’indret 
que havia vist de petit. “Tot 
el paisatge que recordava 
havia quedat transformat per 
l’especulació immobiliària.” 
Per això, Julià apunta un cert 

La música clàssica 
aterra a Bigues i 
Riells del Fai des 
d’aquest divendres 

Bigues i Riells del Fai

Aquest divendres arrenca la 
nova edició del Festival de 
Música Clàssica de Bigues 
i Riells del Fai, que s’esti-
rarà fins al 29 de maig amb 
concerts al Teatre Auditori 
Polivalent, el parc de Can 
Badell i l’església de Sant 
Vicenç. El festival engegarà 
aquest mateix divendres a les 
8 del vespre amb l’actuació 
de la banda Northen Cellos, 
que presentaran la seva pro-
posta a quatre violoncels i 
un percussionista al parc de 
Can Badell. Els guitarristes 
Elio Mendieta i Sergio Car-
rascosa els faran de teloners. 
Els propers dies el festival 
durà al municipi els conjunts 
Edan Trio, Festino Baroco i 
els ensembles de l’Escola de 
Música de la Vall del Tenes.

Diversos artistes 
de l’Ametlla 
pintaran els murs 
de Can Muntanyola
L’Ametlla del Vallès

Un grup d’artistes joves de 
l’Ametlla pintaran aquest 
dissabte, a partir de les 
11 del matí, els murs que 
envolten el recinte de Can 
Muntanyola. Aquesta pro-
posta forma part d’un pro-
jecte de l’Ajuntament que, 
arran de l’interès d’un grup 
d’artistes locals, s’ha propo-
sat crear murals en diversos 
espais del municipi.

ànim de crítica a través de les 
línies que hi escriu.

L’autor hi presenta poemes 
de 12 versos de 6 síl·labes a 
tot el llibre. Segons explica 
ell, es tracta d’una fórmula 
diferent a altres poema-
ris que ha escrit. A Elegia 
d’agost Julià també ha insistit 

a recuperar paraules que 
formen part de l’imaginari 
popular del seu territori. 
Aquest últim guardó arriba 
després que l’autor va rebre, 
fa poques setmanes, el premi 
Francesc Martínez Martínez 
d’assaig i investigació per 
Perdre l’escriure.

al pop-rock, però també a la 
música tradicional i la clàs-
sica. “L’Arnau Tordera m’ha 
anat molt bé per parlar de les 
fissures d’allò que entenem 
com a música clàssica.”

El llibre està dividit en tres 
blocs, que separen temàti-
ques. El primer està dedicat 
a música i lletres. El segon, a 
música i arts visuals. I, el ter-
cer, a música i ciències. “És 
un llibre pensat per a melò-
mans, però també per a cinè-
fils o amants de la ciència”, 
explica Nogueras sobre el 
fet interdisciplinari. “Si t’in-
teressen les matemàtiques, 
t’interessarà el capítol de 
Núria Giménez-Comas”, afe-
geix l’autora a tall d’exemple.

Alba Nogueras insisteix, 
també, que Un espai al pen-
tagrama vol fer difusió de la 
música clàssica d’una manera 
molt amena i desfer estere-
otips. “El llibre és un diàleg 
de l’entrevistadora cap a 
l’entrevistat, però també del 
lector cap al llibre i els com-
positors.” Explica que cadas-
cú, quan l’acabi de llegir, en 
podrà treure les seves prò-
pies conclusions. “L’objectiu 
del llibre era fer un retrat 
d’una generació de músics 
i demostrar que la música 
contemporània pot ser molt 
plural.” 

Jordi Julià, durant la cerimònia d’entrega del premi Narcís Lunes i Boloix A
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Gualba acull 
el segon festival 
sobre les llegendes 
del Montseny 

Gualba

El festival Gualba Mots, 
sobre les llegendes del 
Montseny, arrencarà la 
seva segona edició aquest 
divendres i s’allargarà fins 
diumenge 22 de maig amb 
l’objectiu de posar veu a 
històries i anècdotes del 
territori. Les intervencions 
les faran professionals de la 
narració que resideixen a la 
zona del Montseny, repar-
tits en diferents espais de 
Gualba: la riera, l’Era de Can 
Figueres, la sala d’exposi-
cions i Can Prat. També hi 
haurà un espectacle itinerant 
–Rondalles a sac–, que es farà 
aquest proper diumenge amb 
inici a la plaça Joan Ragué. El 
festival començarà divendres 
amb un recorregut per les 
llegendes dirigit als alumnes 
de l’Escola Aqua Alba. I dis-
sabte les activitats s’obriran 
al públic general amb les 
intervencions de Clara Riba-
tallada i Martí i Mau Boada.

Alba Nogueras, de Granollers, publica un llibre d’entrevistes a compositors joves
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A l’Espai Agroecològic hi haurà un racó per als més petits, horts, un bosc comestible i animals de granja 

L’Espai Agroecològic es consolida
La Fira de Sant Isidre de Cardedeu promou l’alimentació saludable i sostenible

L’Espai Agroecològic de 
la Fira de Sant Isidre de 
Cardedeu va néixer el 2016 
amb la intenció d’acostar 
el món rural a la població i 
sensibilitzar sobre la impor-
tància del consum d’aliments 

saludables i sostenibles. En 
aquest espai, s’hi visualitzen 
els projectes agroecològics 
locals i es pot observar la 
intenció de conscienciar els 
ciutadans sobre la cura del 
medi ambient i l’alimentació 

saludable. 
Durant quatre dies, tothom 

que s’apropi a la fira podrà 
gaudir del resultat del tre-
ball de fins a 20 productors 
i productores locals. Està 
previst que se celebrin més 
de 25 activitats entre tastos 
gastronòmics, tallers i confe-
rències sobre aquesta temà-

tica. Adults i infants podran 
gaudir d’activitats sobre els 
productes locals, xerrades 
d’experts i un seguit de pro-
postes saludables. “L’Espai 
Agroecològic és un escenari 
destacat de la Fira de Sant 
Isidre que busca posar en 
valor l’aposta municipal per 
a una producció ecològica, 
local i de temporada”, exposa 
Marta Pons, Tècnica en Des-
envolupament Local, Agro-
ecologia i Economia Social i 
Solidària de l’Ajuntament de 
Cardedeu. 

Enguany, l’Espai Agroeco-
lògic de la fira compta amb 

un programa d’activitats molt 
ampli on destaca la presenta-
ció de Tres Terres, una coo-
perativa agroecològica creada 
recentment per tres produc-
tors locals que comptarà amb 
la participació de La Fresca, 
una altra cooperativa carde-
deuenca de consum. Serà dis-
sabte a les 12 del migdia.

Una de les xerrades més 
esperades d’aquesta edició 
parlarà sobre ramaderia i 
incendis. S’hi podran conèi-
xer diferents pràctiques 
agrícoles i ramaderes que 
contribueixen a la preserva-
ció del territori. La xerrada, 
que es farà diumenge a 2/4 
de 6 de la tarda, va a càrrec 
de Ramaderes de Catalunya i 
Andrea Duane, investigadora 
en biodiversitat i ecologia 
del paisatge. 

Com a plat fort, l’organit-
zació ha convidat dues cuine-
res, Maria Nicolau i Iolanda 
Bustos, per poder presentar 
els seus llibres de cuina. La 
cuinera de la Garriga pre-
sentarà el seu llibre Cuina 
o barbàrie dissabte a 2/4 de 
7 de la tarda. Diumenge, a 
2/4 de 2 de la tarda, la cuine-
ra Iolanda Bustos farà una 
demostració de cuina amb 
flors. A més, l’espai agroeco-
lògic comptarà amb un racó 
per als més petits, horts, un 
bosc comestible, animals de 
granja i diverses activitats 
gastronòmiques.  

Itinerari guiat 
per les cases 
de pagès  
de Cardedeu
El Museu Arxiu Tomàs 
Balvey també se suma a l’or-
ganització d’activitats que 
es fan en el marc de la fira. 
Diumenge, a partir de 2/4 
d’11 del matí, han organitzat 
un itinerari guiat per algu-
nes de les cases de pagès. Els 
participants podran conèixer 
les masies i les famílies que 
les habitaven des de l’època 
medieval fins a l’actualitat. Es 
parlarà tant de la masia com a 
tal (tipologia, usos, etc.) com 
de l’agricultura i la història. 
El recorregut passarà per 
la Casa Llibre, la Rectoria, 
Can Diumer i Mas Pla, entre 
d’altres. Amb motiu del Dia 
Internacional dels Museus, 
el MATBC oferirà una visita 
guiada per les seves sales de 
reserva i obrirà les portes fins 
a les 12 de la nit. 

La cuinera Maria 
Nicolau parlarà 

del seu llibre 
‘Cuina  

o barbàrie’

L’Espai 
Agroecològic de 

la fira es va crear 
fa set anys
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Passejada nocturna  
familiar Obrim la Nit
El mateix divendres de la 
inauguració de la fira, torna 
la passejada nocturna Obrim 
la Nit, que aquest any porta 
algunes novetats per garan-
tir la seguretat i la partici-
pació de totes les persones 
inscrites. Per poder fer la 
passejada, de 6,2 quilòme-
tres, cal estar inscrit prèvia-
ment. D’aquesta manera es 
garanteix el suport a l’orga-
nització i una assegurança 
en cas d’accident. La passeja-
da començarà al passeig Pau 

Casals entre les 8 i les 9 del 
vespre. 

El recorregut, que serà pels 
volts de Cardedeu, arribarà 
fins a la granja de Can Bor-
doi. Allà hi haurà un avitu-
allament on s’oferirà llet de 
les seves vaques. Finalment 
es farà el camí de tornada 
fins a l’arribada a la plaça 
Antoñita Fontova. La cami-
nada és d’intensitat suau 
amb la idea que la pugui fer 
tota la família. Es recomana 
portar aigua i una llanterna. 

Cardedeu recupera  
la Fira de Sant Isidre
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La mostra de bestiar, situat al passeig del Mestre Alexandri, és un dels punts que més èxit té entre els infants

Després de dos anys sense 
poder-se celebrar per les res-
triccions de la pandèmia, tor-
na la Fira de Sant Isidre de 
Cardedeu. Amb uns 20.000 
visitants per edició, Ficard 
no només s’ha convertit en 
el punt de trobada dels veïns 
del municipi, sinó també 
d’arreu de comarca. La mos-
tra –que organitza la Comis-
sió de la Fira de Sant Isidre, 
amb el suport de l’Ajunta-
ment, ha sabut evolucio-
nar des dels seus orígens 
agrícoles i ramaders fins a 
l’actualitat, en què ha gua-
nyat presència la producció i 
alimentació agroecològica–. 
Entre els seus objectius hi ha 
la promoció de la producció i 
consum responsable. 

Amb els anys la mostra 
també s’ha obert a altres 
sectors i actualment també 
hi té lloc el comerç i les enti-
tats locals i la gastronomia, a 
més d’haver-se convertit en 
un punt d’activitat social i 
cultural. 

Entre aquest divendres i 
el 20 de maig s’han progra-
mat un seguit d’activitats al 
voltant del diferents espais: 
bestiar, l’agroecologia, la gas-
tronomia i multisectorial. 

 L’acte inaugural de la 37a 
edició es farà aquest diven-
dres, a les 7 de la tarda a  
l’estand de l’Ajuntament, en 
un acte que comptarà amb la 
presència d’organitzadors, 
d’autoritats i del popular 
humorista en Peyu.

El passeig del Mestre 
Alexandri serà, com és tra-
dicional, l’espai d’exposició 
de bestiar de raça: equí, boví, 
porcí, raça Frisona-Holstein, 
Bruna, Cabrum, entre d’al-
tres.  

A l’Espai Agroecològic, 
ubicat al Parc Pompeu Fabra, 
es podran trobar els produc-
tors locals i s’han programat 
diverses xerrades, amb cui-
ners i  investigadors.

D’altra banda la fira tam-
bé comptarà amb la Mostra 
Gastronòmica, que arriba a la 
33a edició. Se celebrarà cada 
dia de 2/4 de 8 del vespre a 
les 12 de la nit al Parc dels 
Pinetons. Hi participaran 
restaurants i establiments de 
Cardedeu i de rodalies. 

Les entitats i la Xarxa de 
Comerç estaran situades al 
lateral de la pista coberta del 
Parc Pompeu Fabra.   

La Mostra de cotxes multi-

marca se situarà a l’avinguda 
de Can Montells. 

També hi haurà l’espai 
Juga i Aprèn, dedicat a jocs 
i activitats infantils, amb 
rocòdrom, circuit de karts i 
bicicletes sense pedal. 

En el marc de la fira, tam-
bé s’organitzen les tradici-
onals activitats com l’ensi-
nistrament del gos pastor. 
L’acte, organitzat per L’Es-
quellot del Montseny i Pas-
tors d’Asfalt, es farà aquest 
dissabte a les 12 del migdia 
a la zona de demostracions. 
El mateix dissabte al passeig 
del Mestre Alexandri es farà 
el Concurs de Bestiar Equí i 
Boví. 

Finalment, diumenge a 2/4 
de 8 de la tarda al lateral de 
la pista coberta, tindrà lloc 
un dels actes més esperats de 
la fira: el Concurs Mundial 
de Borregos, que aquest any 
arriba a la 28a edició. Està 
obert a majors de 16 anys,

Hi haurà l’Espai 
Juga i Aprèn  

amb activitats  
i jocs infantils Del 13 al 16 de maig CARDEDEU #ficard.cat

Mercat Municipal de Cardedeu

93 871 11 79

640 36 26 52
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La Mostra Gastronòmica es farà cada vespre de fira
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Un dels primers grups d’alumnes que va tenir l’escola El Farell. Es deconeix l’any en què es va fer la fotografia

Divendres, 13 de maig de 202240

Mig segle educant a Caldes

Caldes de Montbui

J.V.

L’escola El Farell, de Caldes, 
celebrarà, aquest dissabte el 
cinquantenari de la seva cre-
ació, l’any 1971. La celebra-
ció s’ha hagut de posposar un 
any arran de les restriccions 
per la pandèmia. “Volem que 
l’aniversari sigui obert a tot 
hom perquè l’escola ha estat 
molt arrelada al poble. Tot-
hom hi té algun vincle per-
què, qui més qui menys, o ha 
estat alumnes o té un fami-
liar que ho ha estat. Per això 
obrir la festa a tot el poble, 
però especialment a exalum-
nes i exmestres”, explica la 
directora, Dolors Codina.

Els actes començaran a les 
5 de la tarda amb una visita 
a l’escola. A les 6 hi haurà 
l’acte de caire més proto-
colari amb els parlaments, 
entre d’altres, de l’alcalde, 
Isidre Pineda, i el regidor 
d’Educació, Josep Busquets. 
També s’interpretarà l’himne 
de l’escola que es va crear 
fa cinc anys. I a continua-
ció començarà la part més 
festiva de la celebració amb 
exhibicions de les entitats en 
què els alumnes fan activi-
tats extraescolars de kàrate i 
música; una zona de zumba, 
a càrrec del Club Natació Cal-
des, jocs gegants i les actua-
cions de les colles de Gegan-
ters, Castellers, Bastoners i 
la colla infantil de Diables. 
Totes aquestes activitats es 
faran en paral·lel, al pati de 

l’escola, que es podrà visitar 
aproximadament fins les 8 
del vespre. A aquesta hora es 
farà el final de festa amb una 
batukada fins a l’escenari 
principal on mestres i exmes-
tres de música i familiars 
protagonitzaran un concert.

Durant la celebració també 
es podrà veure una exposició 
amb més de mil fotografies 
en què es pot veure l’evo-
lució històrica de l’escola, 
algunes de les quals cedides 
per famílies d’alumnes. I en 
un espai de la biblioteca es 
projectarà, durant tota la 
tarda, un vídeo d’unes sis 
hores de durada, fet amb els 

testimonis d’un centenar de 
persones que han tingut rela-
ció amb el centre. El vídeo 
quedarà penjat després a la 
web. Dolors Codina destaca 
que són testimonis interes-
sants. “Per exemple, expli-
quen quan es van començar 
a fer les classes en català i el 
reciclatge que van haver de 
fer els mestres. I demostren 
el sentiment d’estima que la 
gent té envers l’escola.”

L’escola El Farell va néixer 
l’any 1971, quan l’Ajunta-
ment va comprar els terrenys 
al carrer Buenos Aires i 
es va fer el primer edifici 
de cicle inicial, on es van 

instal·lar vuit grups que 
abans ocupaven l’edifici de 
l’actual centre cívic amb el 
nom d’Escuela Nacional les 
Cremades. L’escola va passar 
a dir-se Geógrafo Aparicio, 
que després es traduiria a 
la versió en català. El curs 
1974/1975 es va inaugurar 
l’edifici principal i el 1980 el 
darrer edifici, el d’educació 
infantil. L’any 1989, es va fer 
un procés participatiu en què 
els alumnes van poder votar 
per escollir el nom del centre 
i la proposta més votada va 
ser la que fa referència a la 
muntanya més emblemàtica 
del poble.

Lliçà d’Amunt celebra la Tapadalejada
Lliçà d’Amunt L’Ateneu l’Aliança de Lliçà d’Amunt va celebrar dissabte a la 
tarda la XIII edició de La Tapadalejada, una ruta gastronòmica-esportiva amb 
bicicleta, fent parades a diferents avituallaments pel camí, que no s’havia 
pogut fer els darrers dos anys. La ruta era de 36,5km amb sortida a l’Ateneu, 
passant per Parets, la Roca i Granollers, amb sis parades on fer una tapa i una 
beguda servides pels membres de la Societat Gastronòmica de l’Aliança. L’en-
titat explica que hi van participar 230 ciclistes de totes les edats. Les inscripci-
ons costaven 15 euros per als socis i 20 euros per a la resta, amb una samarre-
ta inclosa. El recorregut va finalitzar tornant al punt inicial.
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Mollet celebra 
aquest dissabte 
la Fira de 
Cervesa Artesana

Mollet del Vallès

El parc de Can Mulà de 
Mollet acollirà aquest dis-
sabte la tercera edició de la 
Fira de Cervesa Artesana, 
organitzada pel Clan de la 
Penúltima de la colla dels 
Torrats. Hi participaran un 
total de 13 cervesers, com 
Hobac, Oriental Brewing Co, 
Tro Ales, Mas Malta, Bripau, 
Cornèlia o L’Escumatent, que 
ja havien participat en la pas-
sada edició. També hi haurà 
productors que hi seran 
per primer cop, com Espina 
de Ferro, Cerveses Quer, o 
Garage, una de les més reco-
negudes a nivell nacional. A 
més, per primer cop la fira 
comptarà amb un cerveser 
internacional, Juguetes Per-
didos, de l’Argentina.

Segona edició 
de la jornada 
animalista JAMMon, 
a Montornès
Montornès del Vallès

El Centre Juvenil Sputnik 
de Montornès serà l’escena-
ri, aquest dissabte a partir 
de les 12 del migdia, de la 
segona jornada animalista 
i mediambiental JAMMon. 
Fins a les 8 del vespre, s’hi 
faran concerts, tallers, una 
barbacoa vegana, una taula 
rodona amb representants 
de plataformes de defensa 
del territori, una desfilada 
de gossos en adopció i un 
mercat amb parades d’enti-
tats i projectes d’economia 
circular.

Una Fira de Sant Ponç amb compromís social

Mollet del Vallès La Fira de Sant Ponç de Mollet va celebrar aquest dijous 
la seva 40a edició a la Rambla, que es va omplir de parades amb produc-
tes fets pels usuaris de l’Institut Municipal de Serveis als Discapacitats 
(IMSD). Entre els articles que s’hi podien trobar, hi havia plantes, herbes 
de cuina, olis, infusions, mel, pastissos, pans de pessic, manualitats i bijute-
ria. La regidora de Serveis Socials, Ana Maria Díaz, va destacar que aquesta 
activitat “mostra el compromís de l’Ajuntament amb la integració i els drets 
de les persones amb discapacitat”. Enguany, la fira recuperava el seu format 
presencial després de dos anys fent-se telemàticament a causa de la covid.
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L’escola El Farell, de Caldes, celebra aquest dissabte el cinquantè aniversari 
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La 26a edició es complementarà amb una mostra de cronòmetres

La Fira del Rellotge de Sant Feliu 
reunirà una trentena d’expositors
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L’edició de l’any passat es va celebrar al setembre a causa de la pandèmia

Sant Feliu de Codines

EL 9 NOU

La Fira del Rellotge de Sant 
Feliu celebrarà aquest diu-
menge la seva 26a edició a la 
plaça Josep Umbert. Hi parti-
ciparan una trentena d’expo-
sitors vinguts principalment 
d’arreu de Catalunya, tot i 
que també n’hi haurà d’altres 
punts de l’Estat espanyol com 
l’Aragó, Mallorca o Navarra, 
i de països com França. 
Entre els productes que s’hi 
exposaran hi ha rellotges de 
totes les mides, èpoques i 
condicions, però també com-
plements i components de 
rellotgeria. La fira es podrà 
visitar de 2/4 de 10 del matí a 
2/4 de 3 de la tarda.

La mostra recuperarà 
enguany el seu format i la 
seva data habituals després 

d’una 25a edició marcada per 
la pandèmia. Ara fa un any, 
la coronacrisi no tan sols va 
obligar els organitzadors a 
adaptar-se a les restriccions 
sanitàries vigents en aquell 

moment, sinó també a ajor-
nar fins a dos cops la fira, 
que es va acabar celebrant 
durant el mes de setembre.

“Estem molt contents de 
poder tornar a fer la fira 

seguint el calendari habitu-
al, després del contratemps 
de l’any passat. Som l’única 
mostra d’aquestes carac-
terístiques que es fa arreu 
d’Espanya, i els aficionats a 
la rellotgeria ja saben que 
el tercer diumenge de maig 
sortim al carrer”, apunta el 
president de l’Associació Fira 
del Rellotge, Josep Vilanova.

Paral·lelament a la celebra-
ció de la fira, el Museu del 
Rellotge acollirà una exposi-
ció de cronòmetres, amb una 
trentena llarga de peces cedi-
des per col·leccionistes tant 
de Sant Feliu com d’altres 
municipis catalans. “Cada 
any ens agrada destacar 
algun aspecte diferent del 
món del rellotge i exposar-
lo al Museu, i enguany hem 
optat pels cronòmetres”, 
explica Vilanova.

La fira Embruixa’t 
torna a Granollers 
35 anys després  
de l’última edició

Granollers

Els carrers Sant Roc i Santa 
Anna de Granollers acolliran 
aquest dissabte de 10 del 
matí a 2/4 de 9 del vespre la 
fira d’esoterisme Embruixa’t, 
que es tornarà a celebrar 35 
anys després de la seva últi-
ma edició. Organitzada per 
l’associació Del Rec al Roc, la 
mostra havia d’haver tornat 
el març de 2020, però es va 
suspendre per la pandèmia.

L’Excursió Popular 
de Mans Unides  
celebra la 39a edició
Granollers

L’Excursió Popular a benefici 
de Mans Unides celebrarà 
aquest diumenge la 39a edi-
ció. La caminada sortirà a 2/4 
de 9 de la Porxada i recorrerà 
15 quilòmetres. La inscripció 
és gratuïta i hi ha l’opció de 
comprar un esmorzar solida-
ri pel preu de 5 euros. L’orga-
nitzen l’Agrupació Excursio-
nista i l’Editorial Alpina.

De Verge de Montserrat a Bertí
La primera escola de l’Ametlla celebra el seu mig segle de vida

L’Ametlla del Vallès

J.V.

L’escola Bertí, de l’Ametlla, 
celebra el seu cinquantenari 
amb actes repartits en dues 
jornades, dijous i divendres 
d’aquesta setmana. Aquest 
dijous es va fer una celebra-
ció de caire més intern en 
què els més de 360 alumnes, 
de preescolar a sisè de Pri-
mària i els 29 mestres, es van 
desplaçar, caminant, fins a la 
masia de Can Xammar, on, 
durant tot el dia, cadascun 
dels cicles van portar a terme 

activitats relacionades amb 
una dinàmica diferent. Al 
migdia es van bufar les 50 
espelmes del pastís d’aniver-
sari i es van presentar el nou 
logo del centre, que també ha 
fet una samarreta commemo-
rativa. A les 4 de la tarda, els 
alumnes van tornar a l’escola 
per poder sortir, com cada 
dia, a 2/4 de 5.

Aquest divendres es farà 
una celebració oberta a tota 
la població. A partir de 2/4 de 
4 de la tarda, es podrà visitar 
l’escola i hi haurà animació 
i un concert al pati, amb la 

participació d’exalumnes, 
exmestres, l’Associació de 
Famílies d’Alumnes i l’ac-
tuació del grup Sardines en 
Llauna. 

La directora, Maite Gon-
zález, explica que l’escola 
Bertí, que va néixer amb el 
nom de Verge de Montserrat, 
és la primera que va existir 
al poble fins que es va cons-
truir l’escola Els Cingles, tot 
i que no es coneix del cert 
quan va obrir. “Hi ha alguna 
acta d’inspecció antiga, però 
no hi ha documents que ho 
acreditin. L’any que consta 

al Departament d’Educació 
com a creació de l’escola és 
el 1971”. L’any 1992, es va 
fer una votació per canviar 
el nom i l’escollit va ser el 
que fa referència al nom dels 
cingles que hi ha al terme. 
“Teníem clar que volíem 
canviar el nom i que no tin-
gués cap referència de caire 
religiós.”

La primera seu de l’escola 
Bertí va ser l’edifici moder-
nista de l’Ajuntament. L’any 
1978 van començar les obres 
a l’emplaçament actual, 
a l’Antic Camí de Caldes. 
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A l’esquerra, una foto de l’escola Bertí de fa uns quants anys; a la dreta alumnes i mestres durant la jornada de celebració que s’ha fet aquest dijous a Can Xammar

En alguna època, hi havia 
alumnes repartits entre els 
dos edificis i durant alguns 
anys l’escola va tenir alguns 
mòduls per poder acollir tots 
els alumnes. 

Les obres de construcció de 
l’escola van durar diversos 
anys i la inauguració no es 
va fer fins al 26 d’octubre de 
l’any 1991, amb la presència 
del llavors president de la 
Generalitat, Jordi Pujol; el 
conseller d’Ensenyament, 
Josep Laporte, i l’alcalde, 
Josep Garcia. 

“Aquesta celebració és un 
fet molt maco per al poble 
perquè moltes persones han 
passat per l’escola des de la 
seva obertura i, de fet, molts 
dels actuals alumnes són fills 
i fins i tot nets de persones 
que també havien passat per 
l’escola”, diu González.
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Granollers

EL 9 NOU

L’Arxiu Municipal de 
Granollers ha pogut docu-
mentar 34 de les 50 foto-
grafies publicades per EL 9 
NOU a la sèrie Qui surt en 
aquesta fotografia?, des que 
va començar ara fa un any. 
De les 16 imatges restants 
encara no se n’ha pogut 
obtenir cap informació. En la 
documentació de les fotogra-
fies hi han col·laborat 67 per-
sones que o bé s’han posat en 
contacte amb el periòdic o bé 
han facilitat la informació de 
què disposaven directament 
a l’Arxiu.

“Un any després d’haver 
posat en marxa aquest marc 
de col·laboració, la valoració 
que en podem fer és molt 
bona. Amb la majoria d’imat-
ges partíem gairebé de zero, 
com a molt en sabíem els 
noms dels autors i de vegades 
podíem deduir-ne l’època a 
partir del context. Però no 
en coneixíem cap més detall. 
Tenint en compte aquest fet, 
és molt positiu que haguem 
arribat a documentar 34 imat-
ges”, destaca Carme Pérez, 
tècnica de l’Arxiu Fotogràfic 
de l’Arxiu Municipal.

“També ha estat un procés 
molt agraït, ja que la res-
posta dels lectors ha estat 

 “D’altra banda, sap greu 
no haver obtingut cap infor-
mació sobre les 16 fotogra-
fies restants. Però en part 
és comprensible que ningú 
pogués aportar-ne cap detall, 
ja que generalment es trac-
tava de retrats de gent anò-
nima i, per tant, molt difícil 
d’identificar”, conclou.

el fons fotogràfic 

Qui surt en aquesta fotogra-
fia? es publica cada diven-
dres dins de les pàgines de la 
secció de Calaix d’EL 9 NOU. 
L’objectiu és presentar imat-
ges del fons de l’Arxiu Muni-
cipal de les quals es té poca 
o nul·la informació, i convi-
dar tots aquells lectors que 
puguin aportar-ne detalls a 
facilitar-los a l’Arxiu. De la 
cinquantena de fotografies 
que s’han publicat fins ara, 
la majoria eren de temàtica 
esportiva i festiva. També 
s’han publicat diversos 
retrats, que generalment 
solen ser les imatges més 
difícils de documentar a cau-
sa de la manca de context.

en la 
documentació 

de les imatges hi 
han col·laborat 

67 persones

Una lectora 
documenta 
la fotografia de 
fa una setmana
Lliçà d’Amunt

Ara fa una setmana, a 
l’edició del divendres 6 de 
maig d’El 9 NOU, va sortir 
publicada una fotografia 
de Francesc Gorgui on es 
veia una escena d’un dinar 
familiar en un camp, i de 
la qual es desconeixien la 
majoria de detalls. Fina 
Dantí, lectora d’aquest 
periòdic, l’ha pogut docu-
mentar després d’identi-
ficar-hi els seus pares. La 
imatge data de 1951, un 
any abans de néixer ella, i 
es va fer durant l’aplec de 
l’ermita de Sant Valerià, 
a Lliçà d’Amunt. La dona 
que cuina l’arròs és Elena 
Puig. La resta d’adults 
que hi surten, d’esquerra 
a dreta, són Pepeta Puig, 
Francisco Poma, Jaume 
Carreras, Joan Tura, Maria 
Poma, Maria Rosa Vilalta 
i Josep Dantí. El nen i la 
nena que hi ha a la fila 
del davant són els fills de 
Pepeta Puig i Jaume Car-
reras.

Una festa i un equip de futbol

Granollers A la imatge superior, la Festa 
del Roser de Santa Eulàlia, a la dècada dels 
50. La celebració es va fer a l’església, i els 
nois que hi apareixen aixequen un arbre 

guarnit amb una corona. A sota, l’equip de 
futbol que va patrocinar la discoteca Blue 
Dolly, durant la temporada 1975/1976, al 
camp del Granollers. Són dues de les foto-
grafies que s’han documentat durant el 
darrer any.
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Imatges amb nom i cognoms
Documentades 34 de les 50 fotografies de l’Arxiu Municipal que ha publicat EL 9 NOU
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carme Pérez, aquest dimecres a l’Arxiu Municipal treballant amb algunes de les fotografies publicades per el 9 noU
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molt entusiasta. Molta gent 
s’ha posat en contacte amb 
nosaltres per facilitar-nos 
informació. Que més de 60 
persones hagin col·laborat en 
el procés de documentació, 
vol dir que en alguns casos 
n’hi ha hagut cinc o sis que 
ens han arribat a trucar per 
una mateixa fotografia. Fins i 
tot hi ha hagut persones que 
s’han arribat a reconèixer 
elles mateixes en algunes de 
les imatges”, afegeix Pérez.
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Els Castellers de Mollet, a Sant Andreu
Mollet del Vallès Els Castellers de Mollet van actuar 
diumenge a la plaça Orfila de Sant Andreu del Palomar, a 
Barcelona, juntament a la colla Jove de Barcelona i els Cas-
tellers de Sabadell. Van fer un pilar de 4 carregat per sota; 
un 5 de 6, un 3 de 6 amb l’agulla –en la imartge–, un 4 de 6 i 
dos pilars de 4.

Ballada de Gitanes a Parets
Parets del Vallès Parets va acollir diumenge la 45a edició 
de la ballada de Gitanes a la plaça de la Vila. Enguany se 
celebrava també el vuitè memorial Pere Parera Anfruns. 
Hi va haver tallers de gitanes i la ballada la va amenitzar la 
cobla La Catxutxa. El poble convidat en aquesta edició va 
ser Lliçà d’Amunt.
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Els Minyons 
Escoltes i Guies 
fan la seva trobada 
a Sant Celoni

Sant Celoni

Els Minyons Escoltes i Guies 
de Catalunya (MEC) celebra-
ran, aquest cap de setmana, 
la trobada que reuneix caps 
i responsables associatius 
amb el nom d’Emboliquem 
la TroCa. És una trobada 
que té l’objectiu de constru-
ir un model nou d’entitat. 
Sota el lema “Canviem per 
canviar el món”, més de 650 
joves voluntaris d’arreu de 
Catalunya es trobaran a l’ins-
titut-escola Pallerola en la 
primera gran trobada de cap 
de setmana que fa l’entitat 
des de l’inici de la covid.
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Els membres de la colla, aquest dimarts a la tarda al pati de Roca Umbert, amb les tres bèsties: el Drac, la Granota de Can Bassa i el Drac Petit

El Drac de Granollers es prepara 
per celebrar 30 anys d’història
L’entitat planeja diversos actes i demana més suport econòmic a l’Ajuntament

Una cercavila 
obre els actes 
de celebració 
aquest dissabte
J.V.

Els responsables de l’en-
titat han organitzat un 
seguit d’actes per celebe-
rar el trentè aniversari. 
Ferran Gontán va anunciar  
que la primera serà aquest 
dissabte, a les 9 del vespre, 
amb el que han anomenat 
la diada del Drac. Serà una 
cercavila que començarà 
a la plaça de la Corona i 
acabarà a la Porxada. Hi 
ha revistes dues jornades 
més dedicades a les dues 
altres bèsties de la colla. 
El dia 12 de juny es farà la 
diada del Drac Petit i el 16 
de juliol la de la Granota, 
però no se n’han concretat 
el lloc ni l’hora dels actes.

Granollers

J.V.

El Drac de Granollers ha 
presentat, dimarts d’aquesta 
setmana, els actes previstos 
amb motiu de la celebra-
ció del 30è aniversari de la 
creació de l’entitat que farà 
sota el lema “Més de 30 anys 
traient foc pels queixals”. De 
fet, el grup es va crear fa ja 
32 anys, però, com explica-
va el seu president, Ferran 
Gontán, en l’acte de presen-
tació, el 15 de març de l’any 
2020, quan estaven a punt 

de començar els actes de 
celebració, es va decretar el 
confinament per la covid.

En la presentació dels 
actes, que es va fer a l’Aple-
gador de La Troca, a Roca 
Umbert, Gontán va explicar 
que, malgrat els dos anys de 
pandèmia que han afectat 
l’activitat, “l’entitat està més 
forta que mai per continuar 
creixent”.

Gontán va aprofitar la pre-
sència de l’alcaldessa, Alba 
Barnusell, entre els assis-
tents a l’acte, per reclamar 
“amb humilitat” solucions a 

les dificultats amb les sub-
vencions i un augment de la 
partida pressupostària. Ho va 
justificar destacant la tasca 
cultural i social que desenvo-
lupa l’entitat des de la seva 
creació. “La transcendència 
de tot el que fem va molt més 
enllà de la festa major. Hem 
portat el nom de Granollers 
arreu i hem anat a les escoles 
a fer divulgació i promoció 
de valors”, deia Gontán, 
que recordava també que la 
figura del Drac és obra del 
taller Sarandaca, de Ramon 
Aumedes.

El president de l’entitat 
destacava que en aquestes 
tres dècades d’història s’han 
viscut moments importants, 
com la creació del Drac Petit, 
que acompanya el gran en les 
actuacions, o la recuperació 
de la Granota, “que va anar a 
Can Bassa, el seu barri d’ori-
gen”.

Ferran Gontán també va 
explicar que el grup té actu-
alment alguns reptes com ara 
estrenar les casaques noves 
o enregistrar les músiques 
del Drac. I també es proposa 
la construcció d’una bèstia 

nova, que seria una Víbria.
Durant l’acte, que va aca-

bar amb la projecció de dos 
documents audiovisuals, un 
amb una actuació del Drac a 
la festa major i un altre amb 
fotografies dels membres de 
l’entitat des dels seus inicis, 
també es va anunciar un 
concurs de fotografia i més 
activitats que es desenvolu-
paran durant la festa major, 
però que s’aniran detallant a 
partir d’ara. D’entrada, Gon-
tán va anunciar la realització 
d’un joc del drac “que serà 
divertit i difícil. Més que el 
de les set boles de drac”.

La presentació del progra-
ma va anar precedida d’una 
exhibició del Drac, el Drac 
Petit i la Granota de Can 
Bassa que es va fer al pati de 
Roca Umbert.

Per la seva banda, en la 
seva intervenció, l’alcaldes-
sa va afirmar que recollia 
la reivindicació expressada 
pel president del Drac i va 
felicitar l’entitat pel seu ani-
versari.
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QÜESTIONARI A SARA cARRIllO, NEuROpSIcòlOgA dE l’hOSpITAl dE dIA SANT jORdI

“No ens ha de fer por plorar”

Granollers

EL 9 NOU

Addicta a les xarxes socials? 
No gaire, però reconec que 

de vegades hi perdo més 
temps del que m’agradaria.

Una pel·lícula. 
Despertares, dirigida per 

Penny Marshall i protago-
nitzada per Robert de Niro i 
Robin Williams.

Un llibre. 
El amor en los tiempos del 

cólera, de Gabriel García-
Márquez.

Un restaurant de la 
comarca.

La Taverna d’en Grivé, a 
Granollers.

Li agrada cuinar? 
Molt. M’agrada experimen-

tar amb ingredients i sabors 
d’altres cultures, tot i que no 
sempre surt bé.

Un plat.
El salmorejo cordobés, com 

no podia ser de cap altra 
manera.

Una beguda.
Una copa de vi negre. 

M’agraden els de la terra, 
com els Montsant o els de la 
Terra Alta.

On ha passat les últimes 
vacances? 

A Còrdova.
Té previst fer algun viat-

ge? A on? 
La pandèmia m’ha ense-

nyat a no planificar gaire. No 
tinc una destinació concreta, 
però m’encanta viatjar.

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

Un dia em van convidar a 
fer una excursió per Gualba, 
i l’entorn em va semblar pre-
ciós.

I de Catalunya? 
M’agrada Besalú, Girona, 

Rupit, Tossa de Mar, els 
Pirineus... Difícil quedar-me 
amb un sol lloc.

I del món?  
Arequipa, al Perú.
Un lloc on no portaria mai 

ningú?  
On ho pogués passar mala-

ment.
Amb quin alcalde de la 

comarca aniria a sopar? 
Segur que seria interessant 

anar a sopar amb cadascun.
L’última obra de teatre 

que ha vist. 
Crec que va ser Divorcia-

des, Evangèliques i Vegetaria-
nes, a la sala Cinco Monos de 
Barcelona, o Improshow, al 
Teatreneu. 

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

No ho recordo, potser algu-
na de Marvel.

Un programa o sèrie de 

Esculli una paraula que li 
agradi.

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

anat a missa? 
Fa temps que vaig desco-

brir que no cal anar a un lloc 
concret per practicar l’espiri-
tualitat.

Un projecte immediat.
Viure.
Un insult.
Em molesta la paraula sen-

siblona.
Una floreta.
Intel·ligent i valent.
Una olor.
La de la pell de la meva filla.
Un ritual diari.
Preparar-me el cafè de bon 

matí, amb cafetera italiana.
Una mania.
Comprar un llibre sempre 

que viatjo amb avió o amb 
tren, i posar-hi la data i la 
destinació.

Un personatge històric.  
La neuropsicòloga Brenda 

Milner, una dona brillant.
Qui li agradaria ser? 
Admiro moltes persones, 

però no em canviaria per 
ningú.

Un hobby.
Llegir, cuinar, passejar, 

jugar.
Un lema. 
“Tractar els altres com 

m’agradaria que em tractes-
sin a mi o a la meva família.”

Què la treu de polleguera? 
Que em diguin la paraula 

tranquil·la quan estic enfada-
da o dolguda.

Què canviaria del seu cos? 
M’ha costat arribar fins 

aquí, però ara mateix no can-
viaria res. La maternitat i la 
lactància m’han descobert el 
poder del meu cos tal com és.

I del seu caràcter? 
Els meus defectes i virtuts 

em fan ser qui soc. 
Una expressió molt utilit-

zada.
“Siguem conscients...”
Per què o per qui diria 

una mentida? 
No ho sé, dependria de la 

situació.
Què li fa riure? I plorar?  
Ric amb moltes coses. La 

meva filla m’arrenca molts 
somriures. També em con-
sidero sensible, ploro en 
situacions difícils, pròpies i 
alienes. Plorar pot ser allibe-
rador, no ens ha de fer por.

El seu pitjor malson? 
Que passi alguna cosa 

dolenta als éssers estimats.
Què té a la tauleta de nit?  
Llibres feministes i de cri-

ança respectuosa, i crema de 
mans.

Sempre que viatja amb tren o en avió, Carrillo té el costum de comprar-se un llibre i posar-hi la data i la destinació

Neuropsicòloga clínica
Granollers

Sara Carrillo és neuropsicòloga de l’Hospi-
tal de Dia Sant Jordi de Granollers, i encap-
çala un equip especialitzat en el tractament 
de pacients amb malalties neurodegene-
ratives com ara l’esclerosi múltiple o el 
Parkinson d’inici prematur. Originària de 
Priego de Còrdova, el 2005 es va llicenciar 

en Psicologia per la Universitat de Granada 
i al cap d’un any es va traslladar a Barcelona 
per estudiar Neuropsicologia i Neurologia 
de la Conducta a la Universitat Autònoma.

Especialista en neuropsicologia clínica, 
a hores d’ara compagina la seva tasca a 
l’hospital amb la docència en màster a la 
Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i a 
la Universitat de Vic.

televisió? 
Vida perfecta i Unorthodox. 

Soc de sèries.
I de la ràdio? 
La Competència de RAC1.
Amb qui es faria una sel-
fie? 

No ho sé, sempre m’ha fet 
molta vergonya acostar-me a 
les persones.

Un lloc per viure.
Qualsevol on sigui la meva 

família.
Coneix algun grup o músic 

de la comarca? 

Els Catarres, La Troba 
Kung-Fú. I fa poc vaig des-
cobrir que Mojinos Escozíos 
són de Mollet. 

Ha votat en les últimes 
eleccions? 

Sí.
Per qui?
El vot és secret.
Quin és l’últim regal que 

li han fet? 
Un autorregal, el llibre 

Malas Mujeres de Maria 
Hesse.

A quina hora acostuma a 

llevar-se al matí? 
Cap a 2/4 de 7.
És partidària de les mig-

diades? 
Sí, sempre que puc miro de 

fer-ne.
Alguna cançó que l’hagi 

marcat? 
Mi pequeño tesoro, de Pre-

suntos Implicados. I per con-
centrar-me m’agrada escoltar 
Ludovico Einaudi.

Quin fons d’escriptori té a 
l’ordinador? 

El que hi ve per defecte.
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Dolores Martín, en un partit d’aquesta temporada, dirigint a l’Handbol Sant Quirze

Dolores Martín, relleu de Salva 
Puig a la banqueta del KH-7
El club comunicarà en les properes setmanes que l’actual tècnic no renovarà el contracte

Granollers

Eudald Clascà

L’actual entrenadora de 
l’Handbol Sant Quirze, 
Dolores Martín, serà l’eix 
del projecte del KH-7 BM 
Granollers per a la prope-
ra temporada. Segons ha 
pogut saber EL 9 NOU, 
Martín liderarà el projecte 
i substituirà a la banqueta 
l’actual tècnic, Salva Puig. 
El relleu serà la concreció 
del canvi de projecte en el 
primer equip femení del BM 
Granollers que el president, 

Alfed Serra, va anunciar en 
les primeres setmanes del 
mandat. La previsió és que 
durant les properes setma-
nes el club faci públiques les 
primeres decisions per com-
plir el desig del president de 
“potenciar al màxim l’hand-
bol femení del club”.  

Puig, que va arribar aquest 
estiu al KH-7, només va 
signar per una temporada 
i no renovarà el contracte. 
Segons les informacions 
recollides per aquest peri-
òdic, el club farà oficial la 
decisió de rellevar Salva 

Puig en les properes setma-
nes. El comunicat anirà lli-
gat a l’anunci del nou equip 
tècnic, que es faria oficial 
entre la darrera setmana de 
maig i la primera de juny. 
S’estan tancant els detalls 
de la presentació de l’ac-
tual entrenadora del Sant 
Quirze –el club del Vallès 
Occidental ja va comunicar 
l’1 de març que Martín no 
continuaria a l’entitat–, en 
un acte que sortirà de l’ha-
bitual escenari de la sala de 
premsa del Palau d’Esports. 
Martín, de 39 anys, té amb 

El juvenil femení 
del Palautordera, 
entre els vuit 
millors de l’Estat

Sta. Maria de Palautordera

EL 9 NOU

El juvenil femení del 
Palautordera-Salicru serà un 
dels vuit equips que disputin 
la fase final del campionat 
estatal a Mislata (València) 
d’aquí a dues setmanes. El 
sorteig celebrat dilluns per la 
Federació Espanyola d’Hand-
bol va determinar que l’equip 
del Baix Montseny quedi 
enquadrat en el grup II, jun-
tament amb l’Elx, el Colegio 
Maravillas de Benalmádena 
i l’Helvetia Anaitasuna. Els 
altres quatre equips restants, 
i que formaran el grup I, 
són el Pozuelo de Calatrava, 
el Zarautz, el Valladolid i 
el Mislata. El Salicru es va 
guanyar un lloc a la fase final 
durant el cap de setmana 
passat, quan es va imposar al 
Moya Tilover (34-32) canari, 
al Safragell Ibiza (42-18) i 
al BM Morvedre (31-26) en 
la fase de sectors, que ell 
mateix va organitzar al pave-
lló Josep Maria i Llavina.

D’altra banda, el juvenil 
del BM Granollers no va 
tenir la mateixa sort i va 
caure eliminat. L’equip de 
Sergi Escurriola va viatjar 
fins a Pamplona, on va caure 
davant l’Helvetia Anaita-
suna –l’amfitrió– (35-27) i 
el Kukullaga Etxebarri basc 
(29-28), i per contra, va gua-
nyar en el darrer partit el 
Schär Colores d’Aragó (30-
29).

una dilatada experiència a 
les banquetes: va entrenar 
l’Esportiu Castelldefels 
durant dues temporades 
a Divisió d’Honor. També 
ha estat entrenadora de les 
seleccions femenines pro-
meses i juvenils dels equips 
estatals i seleccionadora 
catalana cadet femení. A 
més, ha estat artífex de por-
tar l’Handbol Sant Quirze, 
en sis temporades, de Lliga 
Catalana –la divisió més 
alta en l’àmbit català– fins 
a Divisió d’Honor, després 
d’aconseguir l’ascens la tem-
porada passada.

planificació  
De la plantilla

A banda de la banqueta, 
també s’esperen alguns 
canvis a la plantilla. Giulia 
Guarieiro, com ja es va fer 
oficial al gener, no seguirà 
i marxarà al Dunarea Braila 
romanès. Tampoc seguirà 
la pivot, Carmen Prelchi, 
que vestirà la camiseta del 
Porriño. Qui segur que seran 
en el nou projecte de Dolo-
res Martín seran les quatre 
jugadores que ja han signat 
la seva renovació: Martina 
Capdevila, fins al 2024, 
mentre que Marta Mera, Lea 
Kofler i Ona Vegué, fins al 
2023. A més, Martín podria 
venir acompanyada d’alguna 
jugadora del Sant Quirze.

Granollers

EL 9 NOU

El Fraikin BM Granollers 
torna a dependre d’ell mateix 
per quedar sotscampió, una 
plaça amb la qual aconsegui-
ria estalviar-se disputar les 
fases prèvies de l’European 
League la propera tempo-
rada. Per complir aquest 
objectiu, està obligat a der-
rotar aquest divendres a les 
8 del vespre l’Ángel Ximénez 
Puente Genil.

Després de l’alenada 
d’oxigen que va representar 
l’ajustat triomf davant de 
l’Incarlopsa Cuenca (36-35), 
que sumat a la derrota del 
Bidasoa-Irun amb el Torrela-
vega (32-30) li van fer recu-
perar la segona plaça, ara 

l’objectiu és conservar-la. No 
obstant això, els granollerins 
no ho tindran fàcil, ja que els 
visita un Puente Genil que 
s’està jugant la temporada 
i que malgrat estar quatre 
punts per sobre del descens, 
necessita rubricar la seva 
permanència. “Té jugadors 
suficients per salvar la cate-
goria, tot i que la realitat és 
que no estan salvats. Tenen 
molta necessitat de sumar 
punts”, indica Antonio Rama. 

Malgrat la dificultat que 
es preveu per al partit, el tèc-
nic vallesà reconeix que no 
volen altra cosa que no sigui 
els dos punts. “Ara sí que 
no podem fallar, no podem 
esperar una altra errada del 
Bidasoa”, adverteix. “A més, 
nosaltres juguem abans”, 

afegeix. Queden tres partits 
per al final de la lliga, però 
Antonio Rama l’ha qualificat 
com el més important de la 
temporada. “De la mateixa 
manera que ho han estat els 
darrers partits, passa a ser el 
partit més important de la 
temporada”, conclou.

rival conegut  
a la copa aSobal

El Bidasoa-Irun serà el rival 
del Fraikin BM Granollers 
a les semifinals de la Copa 
Asobal –enfronta els quatre 
millors equips de la prime-
ra volta–, que se celebrarà 
el cap de setmana del 4 i 5 
de juny a Saragossa. L’al-
tra semifinal enfrontarà al 
Logroño La Rioja i el Barça.
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La victòria és essencial per conservar la segona plaça a l’Asobal

El Fraikin rep el Puente Genil 
amb l’obligació de no fallar

El juvenil masculí, reconegut a l’ajuntament

Granollers L’alcaldessa de Granollers, Alba Barnusell, i el 
regidor d’Esports, Álvaro Ferrer, van fer dilluns la recep-
ció oficial, a la sala de plens de l’ajuntament, a l’equip 
juvenil masculí del BM Granollers, que es va proclamar 
campió estatal el cap de setmana passat en guanyar el Bar-
ça a la final (37-38). Els jugadors granollerins van sortir 
al balcó de l’ajuntament, on van poder aixecar el títol de 
campions davant dels veïns que es van aplegar a la plaça 
de la Porxada.
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Belén García va estrenar-se a les Women Series amb el seu nou monoplaça de Quantfury

Debut d’alts i baixos de Belén 
García, que acaba setena
La pilot de l’Ametlla debuta amb la seva escuderia nova, Quantfury, amb un 7è i un 4t lloc

Miami (Estats Units)

EL 9 NOU

Abonada a les sorpreses i als 
girs inesperats a les curses, 
Belén García va arrencar la 
seva segona temporada a les 
Women Series amb un setè 
lloc a Miami que la deixa 
plena de sensacions contra-
posades. La pilot de l’Ametlla 
va tornar a patir problemes 
mecànics –a l’embragatge i 
en menor mesura als neumà-
tics–, tot i això, va poder aca-
bar en el top-10 en ambdues 
curses, fent un setè i quart 
lloc.

En la cursa de dissabte, 
en la qual arrencava des de 
la setena posició, García va 
fer un exercici de paciència 
molt meritori. Va fregar 
l’abandonament en la sor-
tida després d’estar molt a 
prop de quedar-se aturada 
a la sortida per dificultats a 
l’embragatge. Malgrat perdre 
algunes posicions a l’inici, la 
vallesana es va sobreposar, i 
amb l’ajuda de les aparicions 
de dos cotxes de seguretat i 
múltiples incidents, va acon-
seguir travessar la línia de 
meta en novena posició. Tot 
i això, dues sancions postcar-
rera li van permetre escalar 
fins al setè lloc. “A la primera 
cursa, tot es va torçar. L’em-
bragatge va començar a fallar 
des del començament, però 

tot i això vàrem salvar els 
mobles, vaig assolir guanyar 
diverses posicions i vaig 
acabar setena”, va explicar la 
pilot de l’Ametlla.

Belén García va guanyar 
un lloc a la graella de sortida 
de diumenge i finalment 
va sortir des de la cinque-
na posició. Durant moltes 
voltes va estar en un frec a 
frec amb la pilot britànica 
Alice Powell, actual subcam-
piona de la competició, per 
la quarta posició. Powell, 
amb un cotxe més potent, 
va acabar quedant-se amb la 

plaça. No obstant això, García 
va aprofitar un error d’una 
de les pilots del davant per 
finalment poder acabar en 
la quarta posició, que iguala 
el seu millor resultat en cur-
sa. “A la segona, vaig sortir 
cinquena, i em vaig veure 
forta des del començament. 
Tot i això, malgrat tenir més 
ritme, era molt complicat 
avançar. Al final em va costar 
moltíssim mantenir el cotxe 
a la pista perquè els pneumà-
tics van començar a perdre 
rendiment, però vaig poder 
aguantar la quarta posició a 

meta”, indicava García.
Després de la primera pro-

va, Belén se situa setena en la 
classificació general, empa-
tada a punts amb la sisena i 
la cinquena. Tot i no ser un 
mal resultat, la de Quantfury 
marxa amb la sensació que 
ha estat un pèl per sota de les 
seves possibilitats. “He estat 
un pas darrere del que podia 
per les circumstàncies del 
cap de setmana, però surto 
de Miami contenta amb els 
punts sumats. I veurem com 
va tot a casa, a Barcelona”, 
diu Belén García.

El CF Caldes salda  
el deute històric que tenia 
amb la Primera Catalana

Els jugadors del Caldes, després de vèncer el Cardedeu, celebren el campionat de lliga amb la seva afició

Caldes de Montbui

Eudald Clascà

“Estan essent dies molt 
intensos”, confessa un José 
Luis Duque amb posat can-
sat però alliberat. Fa tot just 
uns dies celebrava l’ascens 
històric del Caldes a Primera 
Catalana. El tècnic del Cal-
des, però, no vol oblidar el 
que han hagut de viure per 
arribar fins aquí: “Som un 
bloc consolidat, hem millorat 
en tots els aspectes. Hem de 
donar una ullada enrere i 
mirar d’on venim: érem nou 
jugadors l’any 2018”, explica 
Duque. I recorda que l’opor-
tunitat que se’ls hi va escapar 
l’any 2019: “Recordem aque-
lla promoció perduda l’any 
2019, que ens hauria donat 
l’oportunitat d’arribar a Pri-

mera Catalana”, afegeix.
L’ascens del primer equip 

ha canviat la història d’un 
club i, probablement, d’un 
municipi sencer. “Ha estat 
molt important. Mai el club 
ha estat a Primera Catalana. 
És molt gran, això que hem 
fet. Ja no només per al club, 
sinó per a la gent del poble 
també.” El club està molt 
arrelat al poble. Tant és així 
que prop del 90% dels juga-
dors del primer equip són de 
Caldes. “Només tenim qua-
tre jugadors incorporats de 
fora”, afirma Duque. La base 
del club és una de les joies 
més preuades. L’ascens del 
primer equip augmentarà el 
valor de les categories infe-
riors. “És molt destacada la 
base del club. Ja fa anys que 
donem importància als joves 

jugadors. Sense anar més 
lluny, aquest any hem utilit-
zat jugadors del juvenil i de 
l’equip sub-23”, indica.

José Luis Duque continu-
arà amb l’exigència de, com 

a mínim, mantenir l’altíssim 
nivell d’enguany per man-
tenir la categoria. Es tracta 
d’un repte, però, que no 
espanta el tècnic. “Serà molt 
dur, però hi confio. Mantin-

drem el mateix bloc, amb 
tres o quatre incorporaci-
ons”, admet. “Vindran equips 
molt històrics aquí, a Caldes. 
Això és molt rellevant”, afe-
geix Duque.
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Pol Espargaró 
confia a tenir més 
sort a Le Mans
Granollers

Setena parada del Campionat 
del Món de Moto GP, aquest 
cap de setmana al circuit 
francès de Le Mans, on Pol 
Espargaró espera tenir una 
mica més de fortuna que en 
aquest inici de temporada, 
en què li està sent esquiva. 
El pilot d’Honda va acabar 
11è en el darrer Gran Premi 
a Jerez després d’estar a punt 
de caure a la primera volta, 
fet que li va fer perdre posici-
ons i condicionar tota la cur-
sa en un circuit difícil de fer 
avançaments. D’altra banda, 
Aleix està vivint una tempo-
rada gairebé somiada. El podi 
comença a ser habitual per 
al 41 –en duu tres en aques-
ta temporada– i vol repetir 
l’èxit de Jerez, on va acabar 
tercer. Aleix és segon a la 
general i vol mantenir el seu 
frec a frec pel lideratge amb 
Fabio Quartararo, de qui està 
a set punt –89 per al francès i 
82 per al de Granollers.

José Luis García, 
al Ral·li de Gran 
Canària
L’Ametlla del Vallès

El pilot de l’Ametlla José 
Luis García disputarà aquest 
cap de setmana la tercera 
cursa puntuable del FIA 
ERC 2022, el Rally Islas 
Canarias. Aquesta serà la 
quarta prova de la tempora-
da per a García, que buscarà, 
amb el seu monoplaça Skoda 
Fabia R5, acabar entre els 20 
primers de la classificació 
general. La prova començarà 
dijous i s’allargarà fins diu-
menge.
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La presentació del Gran Premi es va fer aquest dimecres al Parc d’Atraccions del Tibidabo de Barcelona

El Circuit espera el ple en  
el Gran Premi de fórmula 1

Montmeló

EL 9 NOU

El Circuit de Catalunya espe-
ra omplir els espais destinats 
al públic en el Gran Premi 
de fórmula 1, que es dispu-
tarà el cap de setmana que 
ve. Montmeló recuperarà el 
públic, després de dos anys 
de restriccions (el Gran Pre-
mi es va fer a porta tancada 
el 2020 i només amb una 
presència simbòlica d’un 
miler d’espectadors l’any 
passat), i la resposta ha estat 
positiva. Així ho destacava 

sones que hi assisteixin que 
ens ajudin, que facin ús del 
transport públic i que entre 
tots fem d’aquest Gran Premi 
una edició històrica”, dema-
na el director del Circuit.

La fórmula 1 celebrarà una 
cursa al Circuit de Montmeló 
per 32a edició consecutiva, 
una fita de la qual poden pre-
sumir poques instal·lacions 
i que la renovació del con-
tracte garanteix que encara 
s’allargarà “Hem garantit la 
continuïtat del Gran Premi 
fins al 2026, i aquest perí-
ode d’estabilitat de cinc 
anys ens permet treballar 
en la transformació tant de 
la infraestructura com del 
model del Circuit”, apunta el 
conseller d’Empresa i Treball 
i president del Circuit, Roger 
Torrent.

“Hi ha moltes ganes de 
veure el Circuit com en els 
seus millors temps, i durant 
el cap de setmana que ve 
això succeirà”, assenyala 
l’alcalde de Montmeló, Pere 
Rodríguez. 

En la presentació, també hi 
van intervenir pilots locals 
que participaran en curses 
paral·leles al Gran Premi 
de fórmula 1. La pilot de 
l’Ametlla Belén García com-
petirà en les Women Series 
i manifestava la “il·lusió” de 
“córrer a casa”. “No em poso 
pressió, però em sento molt 
forta”, va dir.

aquest dimecres el director 
del Circuit, Josep Lluís San-
tamaría, en la presentació del 
Gran Premi Pirelli, que es va 
fer aquest dimecres al Parc 
d’Atraccions del Tibidabo de 
Barcelona.

Després de les restriccions 
dels dos últims anys i de les 
intenses negociacions per 
renovar el contracte amb una 
de les principals manifesta-
cions globals dels esports del 
motor, el Circuit es prepara 
per a la festa d’una cursa en 
un campionat més competit 
que els precedents i amb 

al·licients especials, com el 
previsible assalt de l’actual 
campió, Max Verstappen, al 
lideratge o les opcions d’un 
pilot espanyol, Carlos Sainz, 
d’obtenir la primera victòria 
en la categoria.

El Circuit ja havia previst 
que hi hauria una expectació 
addicional i per això havia 
ampliat l’aforament a les 
instal·lacions. Ara només 
queden unes últimes locali-
tats, les de visibilitat reduï-
da, que s’ofereixen amb una 
reducció del 25% en el preu. 
“Volem animar totes les per-

David Parra renova 
una temporada 
més amb el Mollet
Mollet del Vallès

L’entrenador del CF Mollet 
UE David Parra seguirà, 
almenys, una temporada 
més al capdavant del primer 
equip. Així ho va anunciar 
aquesta setmana el club a les 
seves xarxes socials. L’anunci 
arriba en el tram final d’una 
gran temporada de l’equip 
molletà, que està enmig de 
la lluita per la segona posició 
de Primera Catalana. Parra 
complirà la seva tercera tem-
porada al Mollet.

Set nedadores del 
CN Granollers a la 
Selecció catalana
Granollers

Les júniors Ariadna Conesa, 
Irene Garrido, Valeria Par-
ra i Regina Casino, a més a 
més de les infantils Carla 
Lorenzo, Érica Bosch i Aita-
na Navarro, seran l’àmplia 
representació del Club Nata-
ció Granollers a la Selecció 
catalana, que participarà 
en el Swedish Open Youth 
Championships del 27 al 29 
de maig a Estocolm. 

Pol Valera  
i Chema Márquez, 
als Jocs Mediterranis
Granollers

Dos jugadors del Fraikin BM 
Granollers, el central Pol 
Valera –de la Garriga– i el 
lateral Chema Márquez, han 
estat convocats amb l’equip 
estatal per disputar els Jocs 
Mediterranis aquest estiu a 
Orà (Algèria). La competició 
se celebrarà entre el 27 de 
juny i el 6 de juliol.

L’Ametlla del Vallès

EL 9 NOU

L’Associació de Voleibol 
l’Ametlla del Vallès (AVA) 
està fent la millor tempo-
rada de la seva història, en 
la qual hi està sobresortint 
el sènior masculí groc, que 
disputa, a partir de dijous a 
Palma de Mallorca, la fase 
d’ascens a Primera Estatal 
–la tercera categoria de vòlei 
estatal. És la primera ocasió 
que, en 17 anys d’història, el 
sènior disputarà unes fases 
d’ascens a una categoria 
estatal.

L’equip que dirigeix Xavier 
Perales va accedir a les fases 
estatals després de procla-
mar-se campió de la fase d’as-
cens de la Divisió Catalana, 

on es va desfer de l’Aula de 
Barcelona, en cinc sets, a les 
semifinals i, posteriorment, 
va derrotar al Vòlei Prat a la 
gran final. 

El tècnic, Xavier Perales, 
explica que l’equip arriba en 
un gran moment de forma 
a la cita. “Arribem molt bé, 
estem amb molta confian-
ça. Fins i tot, hem pogut 
recuperar alguns jugadors 
lesionats”, indica en declara-
cions a EL 9 NOU. “Serà un 
calendari molt exigent, arri-
barem a jugar dos partits per 
dia. Per aquest motiu hem 
viatjat amb 14 jugadors”, 
afegeix. L’equip es va des-
plaçar aquest dijous al matí 
i a la tarda ja va disputar el 
primer enfrontament davant 
el Pollença, a qui va derrotar 

per 3 sets a 0, i comença a 
perfilar-se per ser un dels 
equips que juguin les semi-
finals.

Aquest divendres com-
pletaran la fase de grups 
amb dos partits més: al 
matí s’enfrontaran amb el 
Cierzo –tercer classificat 
d’Aragó– i a la tarda amb 
el Vinarós –el segon de la 
Comunitat Valenciana–. La 
fase d’ascens està composta 
per set equip, dividits en 
dos grups. Els dos primers 
de cada grup accediran a 
les semifinals de dissabte. 
L’altre grup, format per tres 
equips, el formen el Pòrtol 
–primer de Balears–, el Prat 
–el segon de Catalunya– i el 
Mediterráneo –el primer de 
la Comunitat Valenciana.

L’Associació de Voleibol  
de l’Ametlla, a fases d’ascens 
L’AVA disputa la fase d’ascens a Primera Estatal a Palma

Elna Francès s’assegura plaça  
al Campionat de Catalunya
Caldes de Montbui La patinadora de Caldes Elna Francès 
Marín, del Club Patinatge Artístic Ripollet, va obtenir el 
cap de setmana passat la primera posició al Campionat de 
Barcelona en categoria júnior de primer any. Amb el tri-
omf, Francès s’assegura la participació en el Campionat de 
Catalunya, que es farà a Rubí (el Vallès Occidental) els dies 
3, 4 i 5 de juny. A més, la patinadora ha estat convocada a la 
World Cup, que se celebrarà a Itàlia del 20 al 23 de maig.

La cursa se celebrarà amb normalitat a les grades després de dos anys de restriccions
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El capità Xavier Rovira fa una rematada en una acció del partit de Copa del Rei 

El Recam Làser Caldes es conjura 
per al desafiament dels ‘play-off ’
El Barça serà el rival dels calderins en els quarts de final de la competició per al títol

Caldes de Montbui

EL 9 NOU

El repte és majúscul, de l’al-
çada d’una gran muntanya, 
però si algun equip creix 
davant l’estímul és el Recam 
Làser Caldes. L’objectiu és 
un caramel d’allò més temp-
tador, però, al mateix temps, 
d’una complexitat enorme: 
superar el Barça en l’elimina-
tòria de quarts de final dels 
play-off de l’OK Lliga. No ha 
estat la millor temporada 
dels calderins. L’exercici ha 
estat marcat per una irregu-
laritat permanent de la qual 
no han pogut sortir durant 
tota la temporada. Tanma-
teix, el Caldes és el mateix 
equip que va ser el tercer 
en discòrdia la temporada 
passada, només superat pel 
Liceo i el Barça. Precisament 
els blaugranes seran el rival 
en els quarts de final, en un 
format d’eliminatòries pel 
títol que torna després de 12 
anys.

Dissabte, a les 12 del mig-
dia, els d’Eduard Candami 
obren l’eliminatòria, que 
serà al millor de tres partits, 
al Palau Blaugrana, on seran 
els convidats d’honor de la 
festa dels 50 anys d’hoquei al 
feu culer. El Caldes, amb el 
factor pista en contra, i com 
a vuitè classificat de la lliga 
regular, se les haurà amb el 

líder, el gran favorit, a qui 
precisament coneix força bé 
i que s’ha convertit en una 
espècie de bèstia negra per 
als de la Torre Roja. Sense 
anar més lluny, va ser el seu 
botxí, també, en l’elimina-
tòria de quarts de final de 
la setmana passada de Copa 
del Rei. En aquell partit els 
de Candami van sorprendre 
el Barça a l’inici, quan els 
van superar per intensitat i, 
de fet, van avançar-se en el 
marcador. Tot i això, les pèr-
dues de pilota són el factor 
més a tenir en compte pels 

calderins, que hauran de ser 
molt àgils en el replegament 
per intentar de debilitar una 
de les màximes virtuts de 
l’equip d’Edu Castro: el con-
traatac.

GERARd CAmpS  
nO COntInUARà

Tres dies abans del transcen-
dental partit, dimecres, el 
Recam Làser Caldes, a través 
de les seves xarxes socials, 
va confirmar que el porter 
Gerard Camps no seguirà la 
pròxima temporada al club 

de la Torre Roja. Camps, de 
29 anys, fa tres temporades 
que va arribar, a l’estiu del 
2019, i ha estat una peça clau 
pel pas endavant que ha fet 
l’equip d’Eduard Candami.

A hores d’ara, el club no 
ha fet oficial les raons de la 
marxa del porter de Tordera, 
i tampoc s’ha fet públic el 
seu proper equip. Una altra 
baixa molt sensible per a 
Eduard Candami de cara a 
la temporada vinent, que 
s’uneix a la del jugador 
Ferran Rosa, que deixarà 
l’hoquei d’alt nivell.

El Bigues 
reprèn la lliga 
visitant la pista 
del Cerdanyola

Bigues i Riells

Gairebé tres setmanes des-
prés del darrer partit, en 
què van perdre amb el Mar-
tinelia CP Manlleu (4-3), 
l’Orkla- Bigues i Riells torna 
a la competició visitant dis-
sabte a 2/4 de 9 del vespre el 
Cerdanyola CH Ceníe Ener-
gía, cinquè classificat però 
ja sense opcions d’optar als 
quatre primers llocs. Les que 
sí que poden escalar alguna 
posició són les de Ramon 
Peralta, que tenen a un punt 
la setena posició de l’Iguala-
da. Per això hauran de pun-
tuar davant un rival que les 
va superar a l’anada per un 
ajustat 1 a 2.

José Manuel Alcaraz 
serà l’entrenador del 
CF Les Franqueses  
a Segona Catalana
Les Franqueses 

José Manuel Alcaraz serà 
l’entrenador del CF Les 
Franqueses la pròxima tem-
porada, en la del seu retorn a 
la Segona Catalana, després 
del descens d’aquest curs  
des de Primera Catalana. 
L’anunci d’Alcaraz ve lligat 
a la decisió de no renovar el 
contracte de Juanma Fernán-
dez, l’actual tècnic i que va 
substituir Manolo Parralo. 
Fernández, d’Olot, va arribar 
a mitja temporada per inten-
tar redreçar la situació de 
l’equip, que estava en zona 
de descens. Va millorar els 
resultats, però no va ser sufi-
cient per salvar la categoria.

Dopozo, a la candidatura d’Àlex 
Talavera a la Federació de Futbol

Canovelles Juan Antonio Dopozo, de 
Granollers (el primer per l’esquerra a la 
foto), forma part d’una de les candidatures 
a la presidència de la Federació Catalana 
de Futbol, que va ser presentada dilluns al 
Teatre de Can Palots de Canovelles. Dopo-

zo, present a l’acte, en cas de victòria a les 
eleccions del proper diumenge 22 de maig, 
es convertiria en un dels referents de la 
delegació del Vallès Oriental de la nova jun-
ta, que lideraria Àlex Talavera. Dopozo ja té 
experiència a la comarca, ja que va formar 
part de l’Esport Club Granollers, on va ser 
coordinador de futbol 11 de 2010 a 2014 i 
coordinador de futbol 7 de 2014 a 2016. 

Sílvia Segura, de la Garriga, 
millor atleta estatal  
de la Marató de Barcelona 

La Garriga

EL 9 NOU

L’atleta Sílvia Segura, de la 
Garriga, va ser una de les 
protagonistes de la Marató 
de Barcelona de diumenge 
passat en ser la primera atle-
ta estatal a travessar la línia 
de meta. Segura va fer un 
temps de 2h 56min 39s, que 
li va servir per acabar en la 
16a posició.

L’atleta, que recentment 
es va proclamar campiona de 
Catalunya de marató, prete-
nia des de fa temps fer el salt 
a la prova de Barcelona, en la 
qual volia fer una bona mar-
ca. “La prova d’Empúries [en 
la qual es va proclamar cam-
piona de Catalunya] la vaig 
gaudir molt, hi havia molta 
baixada i pujada. En canvi, 
en aquesta s’havia d’anar a 

aconseguir una bona marca”, 
reconeix. Tot i que admet 
estar satisfeta pel temps, no 
amaga que no es va trobar 
en les millors sensacions en 
algunes fases. “Feia molta 
calor, i això em va fer beu-
re molta aigua. Vaig sentir 
molèsties a l’estómac”, indi-
ca. Aquesta sensació contras-
ta amb el seu ritme de cursa, 
en què, tot i començar molt 
conservadora, va anar acce-
lerant: “De mica en mica, 
em vaig anar embalant”, 
conclou.

Segura té marcat com a 
proper objectiu el Campionat 
estatal de Mitja Marató, que 
serà el 19 de juny a Paterna 
(València). Tot i que deixa a 
l’aire la seva participació per 
les altes temperatures que 
hi podria haver en aquelles 
dates.
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Treball 

Gestoria necessita noia auxili-
ar administrativa de 18 a 25 
anys. Interessades envieu CV a 
cgarcian@icavor.com

Es necessita conductor grua 
assistència en carretera. Noci-
ons de mecànica. Tel. 649 40 63 
40.

Senyora jubilada busca amis-
tat amb senyor de cultura mitja-
na-alta per sortir a caminar, anar 
a dinar, viatjar... sortir en gene-
ral. Tel. 639 56 96 74.

classificaTs

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

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

    PUBliciTaT

gUia serveis

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

Taller Bosch Car Service

Can Bassa
El teu taller 
de confiança

C. Tecnologia, 88
Polígon Industrial A7- Llinars Park
08450 Llinars del Vallès

Tel. 93 732 35 35

Cada 3r dilluns de 
cada mes EL 9 NOU 
publica un suplement 
mensual íntegrament 
dedicat al Moianès

ANUNCiEU-vOs A

EdiCió OsONA i EL RipOLLès:
93 889 49 49 o per correu electrònic
publicitat@vic.el9nou.com

La millor manera d’arribar als vostres clients

EdiCió vALLès ORiENtAL:
93 860 30 20 o per correu electrònic
publicitat@gra.el9nou.com

GUIA DE SERVEIS
93 889 49 49 - 93 860 30 20
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AGENDA

Biblioteca Joana Raspall. 
18.00.

Sant Celoni. Teatre-fòrum: 
Un final diferent, amb 
Teatre Efímer. Acte contra la 
LGTBIfòbia. Torre de la Força. 
19.00.

Teatre: Art, amb Trocateatre. 
Teatre Ateneu. 21.00.

Sant Feliu de Codines. 
Espectacle: Camins del paradís, 
amb Valentí Maymó, rapsode i 
tenora. La Fonteta. 19.30.

Santa Eulàlia de Ronçana. 
Xerrada: “Cicle menstrual i 
dolor”, a càrrec d’Albert Solé, 
psiconeuroimmunòleg. La 
Fàbrica. 19.00.

Vilanova del Vallès. CineXic: 
La meva setmana extraor-
dinària amb la Tess. Centre 
Cultural. 17.30. 

Dissabte 14

L’Ametlla del Vallès. 
Consulta popular Monarquia o 
República i presentació del lli-

bre Dejar de ser súbditos. Parc 
dels Voluntaris. 10.00-14.00.

Hora menuda: Dins la claria-
na del bosc, a càrrec de Marta 
Esmarats. Biblioteca Josep 
Badia. 11.00.

Pintada artística a Can 
Muntanyola. 11.00.

Concert de Joel Carro. Sala 
Teatre. 20.00.

Bigues i Riells del Fai. 
Concert de tribut a Hombres 
D. Teatre Auditori Polivalent. 
22.30.

Caldes de Montbui. Festa del 
50è aniversari de l’escola El 
Farell. 17.00-20.30.

Performance: Records sonors 
de la casa Delger, amb Pol 
Aumedes. Museu Thermalia. 
18.00.

Presentació del llibre L’arbre 
del Roser, a càrrec del seu 
autor, Francesc Ballester. 
Ateneu Democràtic i 
Progressista. 19.00.

Divendres 13

L’Ametlla del Vallès. Tertúlia 
literària: En nom de les germa-
nes, amb la seva autora, Carme 
Ballús. Sala Polivalent. 17.30.

Xerrada: “Ocells de l’Ametlla, 
indicadors de qualitat del 
nostre entorn”, d’Oriol Baena, 
ecòleg. Sala Polivalent. 20.00.

Bigues i Riells del Fai. Festival 
de música clàssica. Concert 
Let’s Rock!, amb Northen 
Cellos i els teloners Elio 
Mendieta i Sergio Carrascosa. 
Parc de Can Badell. 20.00.

Cardedeu. Fira de Sant Isidre 
i Agroeco 2022. Inauguració 
de la fira, al parc dels 
Pinetons, 19.00. 33a Mostra 
Gastronòmica, 20:00. 13a 
Passejada nocturna: “Obrim 
la nit”, sortida del passeig Pau 
Casals, 20.00. Cercavila d’es-
tiu, a càrrec d’HoPeta Street 
Band, parc de Pompeu Fabra, 
20.00-21.00.

La Garriga. Festival de Jazz. A 
la plaça del Silenci, concert de 
Joan Codina Quartet, 20.30; 
concert de Two Sisters, 22.00.

Monòleg Ante todo mucha 
calma, amb Corbacho. Cinema 
Alhambra. 19.30.

Granollers. Teatre: Vidas 
enterradas. 18.00 i les 21:00. 
Teatre Auditori. 

Dansa circ: Quatre parets i un 
sostre, a càrrec de Sputniks_

CARDEDEU 
FiRA dE SAnt 
iSidRE. Parc dels 
Pinetons i Pompeu Fabra.  
Del 13 al 16 de maig

Cia. Nau Dents de Serra de 
Roca Umbert. 19.00.

La Llagosta. 37è Concurs 
de Cante Jondo Ciutat de la 
Llagosta. Segona preliminar, 
amb les actuacions de Jesús 
Rioja, David Cortés, Edgar 
Rodero, Patricia García i José 
Antonio El Mantecao. Centre 
Cultural. 21.00.

Lliçà d’Amunt. Presentació 
del llibre de poesia visual La 
mirada de Miquel A. Mercader. 
Biblioteca Ca l’Oliveres. 19.00.

Lliçà de Vall. Xerrada de 
Martí Olivella i l’Institut 
Internacional per l’Acció No-
violenta. Can Coll. 19.30.

Circ: Calor, de Quique 
Méndez. Can Coll. 21.00.

Mollet del Vallès. Tertúlia 
artística Mundos sutiles, de 
José Luis López Sánchez. Casal 
Cultural. 20.00.

Montornès del Vallès. 
Mostra de teatre social 
infantil i juvenil. Fake, pel 
grup infantil de La Peixera, 
i Preguntes incòmodes, pel 
grup juvenil del C.J. Satèl·lit. 
Montbarri. 18.00.

Parets del Vallès. Sessió 
d’astronomia: El viatge de les 
Voyager”. Observatori Josep 
Mauri. 22.00.

Sant Antoni de Vilamajor. 
Contes petitets, amb la con-
tacontes Marta Arnaus. 

Canovelles. Teatre familiar: 
La faula de l’esquirol, a càrrec 
de La Baldufa Teatre. Can 
Palots. 18.00.

Cardedeu. Fira de Sant Isidre 
i Agroeco 2022. Taller par-
ticipatiu: “Cos, moviment 
i art”, lateral pista coberta, 
10.30-12.00. Xerrada: “Boscos i 
jardins d’aliments”, a càrrec de 
Gisela i Mark, de Phoenicurus 
Permacultura, a l’espai d’Agro-
eco, 11.00. L’ensinistrament 
i l’ús del gos pastor, zona 
de demostracions, 12.00. 
Concert vermut, espai Mostra 
Gastronòmica, 12.00. Concurs 
de bestiar equí i boví, passeig 
del Mestre Alexandrí, 12.00. 
Taula rodona: “Presentació de 
la nova cooperativa agroeco-
lògica Tres Terres”, a l’espai 
d’Agroeco, 12.00. Olor de con-
tes, lateral pista coberta, 12.00-
13.00. Mostra taller de mini-
circ, parc dels Pinetons, 13.00. 
Tast vermut, a càrrec de Quim 
Pérez, de la Cooperativa Tres 
Cadires, a l’espai d’Agroeco, 
13.00. Storytime, lateral pista 
coberta, 17.00. Exhibició de 
salts, zona de demostracions, 
17.00. Mostra artística Trapezi 
(Primària), parc dels Pinetons, 
17.30. Tast d’instruments, 
lateral pista coberta, 18.00. 
Ballada de sardanes, parc dels 
Pinetons, 18.00. Mostra artís-
tica Trapezi (ESO i adults), 
parc dels Pinetons, 18.30. 
Xerrada: “Cuina o barbàrie”, 
a càrrec de la cuinera Maria 
Nicolau, a l’espai d’Agroeco, 
18.30. Concert, lateral pista 
coberta, 19.00. Mostra artística 
Trapezi (Primària), parc dels 
Pinetons, 19.30. 33a Mostra 
Gastronòmica, parc dels 
Pinetons, 20.00.

Teatre: La Fonda, a càrrec 
de 10 de Deu Teatre. Teatre 
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Taller de Sant Ponç. Biblioteca 
Ca l’Oliveres. D’11.00 a 13.00.

Les jams de l’Ateneu. Ateneu 
l’Aliança. 22.00.

Martorelles. VAP 22. 
Espectacle de carrer: Escargots, 
de la companyia Slow Olou. 
Pati de Carrencà. 19.00.

Mollet del Vallès. III Fira de 
la Cervesa Artesana. Parc de 
Can Mulà. 11.00-1.00.

Dia Internacional dels 
Museus. Masterclass Barro y 
luz amb el fotògraf Outumuro. 
Museu Abelló. 10.30. Joc 
de pistes, de 16.30 a 18.30. 
Música i dansa a les sales del 
Museu Abelló amb alumnes 
de l’escola municipal de 
Música de Mollet. 19.00. 
Concert Nit dels Museus: Nit 
de Swing, amb Jumble Sounds. 
Museu Abelló. 21.30.

Montmeló. 45è aniversari de 
l’Agrupa. Dinar amb fideuà, 
al carrer Barcelona, 14.00. Al 
local de l’Agrupa, actuació de 
la secció de teatre, 17.30; con-
cert de la coral, 18.00; actuació 
de gitanes i sardanes, 19.00; 
cloenda, 19.30.

Espectacle interactiu: Un 
museu de quadres sonors. 
Museu. 19.15.

Montornès del Vallès. 
Projecció del documental 
Montornès i la crisi de la 
covid-19, a l’Espai Cultural 
Montbarri, 10.30, i al Teatre 
Margarida Xirgu, 11.00. Acte 
d’homenatge i record, a l’Espai 
Memorial Covid-19, 12.30.

L’hora del conte menuda: 
“Segueix-me el fil”, a càrrec de 
Xesca Oller. Biblioteca. 11.00.

JAMMon 2022, jornada ani-
malista i mediambiental. 
Al centre juvenil Sputnik, 
concert d’El Ventilador, 
12.00. Barbacoa vegana 12.00. 
Tallers, 17.00. Taula rodona, 
17.30. Desfilada de gossos en 
adopció, 18.30. Xerrada del 
refugi El Cau del Bosc, 19.00. 
Kosmovisión (projecció en 
pantalla gran d’Eurovisión), 
21.00. Tot seguit, Silent Party.

Una dent sota el coixí, amb 
Poca Cosa Teatre. Espai 
Cultural Montbarri. 18.00.

Sant Celoni. Concert: La 
Clika. 12.00 i 17.00. Teatre.

Teatre: Art, amb Trocatea-tre. 
Teatre Ateneu. 20.00.

Sant Esteve de Palautordera. 
Taller: “Re-curs d’humor”, amb 
Claret Papiol. Escoles Velles. 
10.00.

Què bèstia!, amb Tortell 
Poltona. Circ Cric. 18.00.

Jam del forró del Montseny. 

Classe d’iniciació del ball, 16.30. 
Jam, 18.00. Escoles Velles.

Santa Eulàlia de Ronçana. 
10è Cicle de Joves Intèrprets. 
Concert de solistes i grups de 
l’Escola de Música la Vall del 
Tenes. Biblioteca Joan Ruiz. 
12.00.

Espectacle familiar: L’aven-
tura d’avorrir-se, amb 
Estaquirot. La Fàbrica. 18.00.

Teatre: Mares, amb Núria 
Martínez Petit i Montse Brosa. 
La Fàbrica. 20.00.

Santa Maria de Palautor-
dera. V Trobada dels Amics 
de la Barretina. Cercavila, 
amb sortida des de la plaça 
de l’Ajuntament, 10.30. 
Botifarrada, al parc Pau Casals, 
11.00. Actes infantils, 11.30.

VI Festcarrer. Al pati de la 
Cova, taula rodona: “Moviment 
juvenil, lluita i repressió”, 
11.00; PD i vermut popular, 
12.30. A la plaça de la Vila, col-
loqui: “Habitatge digne i defen-
sa del territori”, 17.30; monò-
legs, 19.30; sopar Festcarrer 
amb Escudella Molotov, 21.00; 
concert de Cireretes i PD 
Antiolímpica, 22.30.

Vallgorguina. Musclada i 
arrossada. Poliesportiu. 13.45.

Diumenge 15

Caldes de Montbui. Xerrada: 
“Horacio Quiroga o el arte del 
cuento”. Ateneu Democràtic i 
Progressista. 18.00.

Cardedeu. Fira de Sant Isidre 
i Agroeco 2022. Cercavila 
gegantera, parc dels Pinetons, 
9.30. Exhibició de katas i kobu-
do, al Pavelló d’Esports, 11.00. 
Taller: “Ruta etnobotànica: 
descobreix les plantes silves-
tres comestibles”, a càrrec 
de Marc Casabosch, a l’espai 
d’Agroeco, 11.00. Taller de tai-
txí i txi-kung, a la pista de pati-
natge del parc dels Pinetons, 
11.00. Celebrem la maternitat!, 
lateral pista coberta, 11.00-
12.00. Espectacle familiar: Una 
paradeta particular, a càrrec 
de La Bleda, a l’espai d’Agro-
eco, 12.00. Concert vermut, 
espai Mostra Gastronòmica, 
12.00. Miron Bococi presenta 
“Magic Horses 2022”, zona 
de demostracions, 12.00. 
Demostració de cuina i tast: 
“Cuina amb flors”, a càrrec 
de la cuinera Iolanda Bustos, 
a l’espai Agroeco, 13.30. 
Exhibició de horseball, zona de 
demostracions, 17.00. Mostra 
artística Teles (ESO), parc dels 
Pinetons, 17.30. Taula rodo-
na: “Com la ramaderia apaga 
incendis”, a l’espai Agroeco, 
17.30. Boxacció, parc dels 
Pinetons, 18.00. Mostra artís-
tica Teles (adults), parc dels 
Pinetons, 18.30. 28è Concurs 
de menjadors de borregos, 
lateral pista coberta, 19.30. 33a 

Mostra Gastronòmica, parc 
dels Pinetons, 19.30.

La Fonda, amb 10 de Deu 
Teatre. Teatre Auditori. 18.00.

Castellterçol. Intercanvi d’es-
barts infantils i juvenils. Cal 
Recader. 10.00-19.00.

La Garriga. Festival de Jazz. 
Sergi Sirvent presenta Cycles. 
Plaça del Silenci. 13.00.

Teatre infantil: Prometeu, a 
càrrec de Projecte Olympus 
Kids. El Patronat. 17.30.

Projecció de Downton Abbey: 
una nueva era, ambientada 
amb vestits d’època de l’Asso-
ciació la Garriga Modernista. 
Cinema Alhambra. 18.00.

Granollers. Concert: Les can-
çons de les nostres cultures, 
a càrrec de Cordes del Món. 
Roca Umbert. 12.00.

Teatre: Fragments de criatu-
res, pel grup Gregori, dirigit 
per Gabriel Jiménez. Casa de 
Cultura Sant Francesc. 17.00.

Concert familiar: Beethoven, 
que em sents?, amb l’Orques-
tra de Cambra de Granollers. 
Teatre Auditori. 17.30.

Concert: La Pastoral de 
Beethoven, amb l’Orquestra de 
Cambra de Granollers i amb 
Hansjörg Schellenberger, com 
a director convidat i oboè. 
Teatre Auditori. 19.00.

Presentació de l’audiovisual 
Terra de músics. Sala Francesc 
Tarafa. 19.30.

Gualba. II Gualba Mots, 
llegendes del Montseny. 
Rondalles al sac: la bossa de 
bou, a càrrec de Lo Sacaire del 
Llibregatm, itinerant amb inici 
a la plaça Joan Ragué, 11.30. 
“Imatges als mots”, a càrrec 
d’AIDA/Gualba Mots, a la sala 
d’exposicions, 12.30.

Llinars del Vallès. Ballada de 
l’Esbart Dansaire de Llinars 
i les colles convidades de 
l’Ametlla i Montmeló. Plaça 
dels Països Catalans. 11.30.

Teatre familiar: Asteroid, 
amb Campi qui Pugui. Teatre 
Auditori. 12.00.

Concert: Música de cambra 
romàntica, amb Massimo 
Giuseppe Bianchi, Birgitte 
Staernes i Christophe 
Pantillon. Teatre Auditori. 
19.00.

Martorelles. VAP 22. 
Espectacle: Petits prínceps, 
de Mumusic Circus. Pati de 
Carrencà. 12.00.

Ballada de Roda, a càrrec de 
l’Agrupació Ball de Gitanes 
de Martorelles i amb la 
participació de colles de 

Auditori. 20.00.

La Nit dels museus. Visita 
guiada a les sales de reserva, 
al magatzem de can Xicola. 
21.30. 

Les Franqueses del Vallès. 
Cicle de vermuts musi-
cals, amb l’actuació de 
Bluesfathers. Bar Can Prat. 
13.00.

La Garriga. Festival de Jazz. 
A la plaça del Silenci, taller 
d’improvisació per Ivan 
González, 10.00. Concert de 
La Màquina del Swing, 13.00. 
Concert mostra del taller de 
conducció, 17.00. Concert 
de Cristina Miguel i Ángel 
Faraldo, 19.00. Concert de 
Brandon Seabrook Trio, 
21.00. DJ Santafunk, 22.00.

40 anys de l’Escolania 
Parroquial Sant Esteve. Missa 
de celebració, 19.00. Concert 
amb antics cantaires, 20.00. 
Església de Sant Esteve. 

Granollers. Fira Embruixa’t, 
organitzada per l’Associació 
de Comerciants del Rec al 
Roc. Carrers Sant Roc i Santa 
Anna. 10.00-21.00.

Fira de les Il·lusions. Plaça 
Maluquer i Salvador. De 
09.00 a 20.00.

7a Arrossada de l’AV del 
Lledoner. Plaça Jaume I. 12.00.

Festa blanca, activitats infan-
tils per la colla dels Blancs. 
En acabar, concert i sopar. 
Plaça de les Olles. 17.00.

Trobada de puntaires. Plaça 
de la Porxada. 17.00.

Presentació del llibre Parlar 
amb els arbres, a càrrec de les 
seves autores, Carme Clopés 
i Lola Casas. Museu de 
Ciències Naturals. 17.30.

Sardanes. Plaça de l’Església. 
17.30.

Xerrada: “Quan les peces 
prenen vida. Del magatzem 
a la sala”, a càrrec d’Agustín 
Gamarra i Montserrat Xirau. 
Museu. 19.30.

Gualba. II Gualba Mots, lle-
gendes del Montseny. A l’Era 
de Can Figueres, “Contes de 
matinada”, a càrrec de Clara 
Ribatallada, 11.30. “Montseny, 
històries de sotabosc”, a càrrec 
de Martí Boada, 12.30. 

La Llagosta. Monòleg del 
gadità Toni Rodríguez. Centre 
Cultural. 20.00.

Llinars del Vallès. Trobada de 
gegants i bestiari de foc, 17.30.

Lliçà d’Amunt. Taller de 
plantes medicinals. Ateneu 
l’Aliança. 10.00.

Ripollet, Antics Dansaires de 
Cerdanyola i Parets del Vallès. 
Plaça El·líptica. 17.00.

Mollet del Vallès. Visita gui-
ada a l’exposició “Música de 
cámara” a càrrec dels Serveis 
Educatius del Museu. 11.15. 
Museu Abelló. Taller infantil 
al vestíbul, d’11.00 a 14.00.

Montmeló. Botifarrada solidà-
ria benefici d’Ucraïna. Parc del 
Sant Crist. 13.00.

Montornès del Vallès. Dansa 
i cant coral: Les set edats, amb 
MontCor i Cor Jove i l’alum-
nat de l’Escola de Música, 
Dansa i Aula de Teatre. Teatre 
Margarida Xirgu. 18.30.

Parets del Vallès. Vermut 
LGTBI+ Feminista: “Fem 
xarxa!”, amb la col·laboració de 
CEM Maria Grever i l’actuació 
de Desubicades. Cal Jardiner. 
12.30.

Concert: Womblues, amb Big 
Mama Montse, Sister Marion 
& Sweet Marta. Teatre Can 
Rajoler. 19.30.

Sant Celoni. Festa de Sant 
Ponç. Animació infantil, 11.30. 
Paella popular, 14.00. Concert 
de Confina2, 15.00. Plaça 
Rafael Ferrer. 11.30.

Teatre: Art, amb Trocateatre. 
Teatre Ateneu. 18.00.

III Primavera Coral. Concert 
del Cor de Cambra de Santa 
Maria de Palautordera, l’Obra-
dor Coral de Rubi i la Coral 
Briançó. Teatre Ateneu. 19.00.

Sant Esteve de Palautordera. 
Espectacle Catacric.41 Tortell 
Poltrona. Circ Cric. 12.00.

Sant Feliu de Codines. XXVI 
Fira del Rellotge, a la plaça 
Josep Umbert Ventura, i 
exposició de cronòmetres al 
Museu. 10.00-14.00.

Espectacle solidari de Mans 
Unides. La Fonteta. 18.00.

Sant Fost de Campsentelles. 
Trobada de puntaires. Plaça de 
la Vila. 10.00.

Festival Aires del Sur. Auditori 
de l’Ateneu. 12.00.

Santa Eulàlia de Ronçana. 
Xerrada: “Plantes remeieres: 
el julivert”, amb M. Àngels 
Bonet. Jardí del CAP. 12.30.

Projecció de Libertad. La 
Fàbrica. 19.00.

Santa Maria de Martorelles. 
Teatre al carrer: Tres accions 
sobre la societat patriarcal, 
amb la companyia Escandall 
Teatre. 12.15.

Santa Maria de Palautorde- 
ra. Ball, amb el grup Rico Rico. 
L’Envelat. 18.00.
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previstos en cada cas amb finalitats periodístiques. pot consultar informació addicional sobre els seus drets de protecció de dades a www.el9nou.cat.
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Si vols vendre EL 9 NOU al teu establiment, posa’t en contacte amb nosaltres:
93 889 49 49 - distribucio@vic.el9nou.com

Aiguafreda
Estanc Puigdollers
C. Major 17

Estanc Puigdollers
C. Major 17

L’Ametlla del Vallès
Benzinera Repsol
Ctra. C-17 km. 26,5

Llibreria Jocadi
Pas de l’Ametlla, s/n, bloc interior

Llibreria Peipars
Pg. Torregassa 39

Bigues i Riells
Papereria Reyes
C. Anna Mogas 116-128

Quiosc Bigues
Av. Prat de la Riba s/n

Caldes de Montbui
Benzinera Repsol
Av. Pi i Maragall, 118

Quiosc Arturo
Pl. de l’Àngel s/n

Canovelles
Llibreria Gratacòs
C. Riera 12

Cànoves i Samalús
Estanc Garriga
Pl. Sant Muç 1

Estanc Garriga
Pl. Sant Muç 1

Cardedeu
ALDI (Dolores Rubio)
C. Dosrius 128

Benzinera BP
C. Pins Roses, 2, 4

Benzinera Repsol
Ctra. C-251, km 5,5

Estanc
Pg. Anselm Clavé, 3

Llibreria Àgora
C. Mare de Deu del Pilar 112

Quiosc Pl. Alsina
Pl. Joan Alsina s/n

Rostisseria (Premsa d’Osona)
Pg. Font dels Oms 31

Figaró-Montmany
Estanc del Figaró
Ctra. Ribes 41

Estanc del Figaró
Ctra. Ribes 41

Les Franqueses del Vallès
Benzinera Repsol
Ctra. N-152, km 33

Estanc (Dolors Triguero)
C. Jacint Verdaguer 4

Estanc Ateneu
Ctra. de Ribes 119

Punt de Paper
C. Cellecs, 2, local 2

La Garriga
Estanc de dalt
C. Calàbria, 94

Gasolinera Fontserè
Ctra. Nacional 152

Llibreria Biset
Pl. Centre 3

Llibreria Biset
Pl. Centre 3

Llibreria Cuspinera
C. Centre 37

Llibreria Cuspinera
C. Centre 37

Granollers
Llibreria La Gralla
C. dels Cabrits 5

Benzinera Repsol
Ctra. Masnou, BP-5002, km 15,6

Celler del Ferrer
C. Joan Prim, 177

Hipermercat Esclat
C. Roma, 3

Llibreria Papereria Buñuel
C. Francesc Macià 93

Llibreria Vendrell
C. Benito Morató 2

Llibreria Vendrell
C. Benito Morató 2

Papereria Molins
C. Joan Prim 130

Quiosc Marin
Pl. Corona

Sorli Discau, Gasolinera
Ctra. Montmeló 70

Supermercat Esclat
C. Girona, 225

Gualba
Estanc de Gualba
Pl. del Montseny 27

La Llagosta
L’Estanc
Av. Primer de maig s/n

Papereria Casas
C. Estació, 3, local 3

Lliçà d’Amunt
Estanc Abelló
C. Cruïlla

Estanc Abelló
C. Cruïlla

Hipermercat Esclat
Av. Països Catalans, 17

Supermercat Condis
C. Empordà, 10

Supermercat Esclat
Ctra. de Caldes de Montbui, 142

Llinars del Vallès
Estanc Montserrat Jane
C. Anselm Clavé 14

Hipermercat Esclat
Av. Pau Casals, 255-279

Quiosc pl. Església
Pl. Església s/n

Mollet del Vallès
Estació Sant Jordi
C. Can Pantiquet / Bosch s/n

Hipermercat Esclat
C. Nicaragua, s/n. Pol. Can Borrell

Quiosc Marquina
C. Fiveller 9

Supermercat Esclat
Av. de Burgos, 15

Montmeló
Benzinera Repsol
C. Vic, 69

El Rebost de la Rosa
C. Major 20

Montornès del Vallès
Benzinera Repsol
Av. Riu Mogent, 3

La Papereria
C. Riu Mogent 4

Montseny
Serveis Municipals De Montseny
Pl. de la Vila 9

Parets del Vallès
Benzinera Shell
Av. Catalunya, 111

Carlin Catalunya, s.l.
Av. Catalunya 98

La Roca del Vallès
Benzinera Repsol
Ctra. C-1415, km 17,4

Benzinera Repsol
Ctra. C-60, km 10,9 direcció Mataró

Paperots
Rambla Mestre Torrents 51-53

Sant Antoni de Vilamajor
Papereria Can Mayol
C. Catalunya 5

Sant Celoni
Codina S.L., Papereria I Jogui
C. Major 84

Estanc Montnegre
C. Major 3

Hipermercat Esclat
Ctra.C-35 cant. c. Indústria

Papereria 6x3
C. Jaume I 8

Papereria 6x3
C. Jaume I 8

Sant Esteve de Palautordera
L’Estanc
Ctra. Montseny 5

La Lluna
Ctra. del Montseny 47

Sant Feliu de Codines
Papereria la Plaça
Pl. Josep Umbert Ventura 10

Santa Eulàlia de Ronçana
Can Ferrer
C. Barcelona 100

Santa Maria de Palautordera
Benzinera Repsol
Ctra. C-35 P. km 51

Estanc Clara
C. Major 53

Estanc Mola
Pl. de les Olles 4

Vallgorguina
L’Estanc
Ctra. Nova 47

Vilanova del Vallès
Benzinera Repsol
Ctra. BV-5001, km 19,9

L’Estanc (Dolors Cambres)
C. Palma 8

Escaneja
el codi QR 
per trobar la 
ubicació del 
vostre punt 
de venda més 
proper
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Biblioteca de Roca Umbert. 
“Climatubers: acció climàti-
ca ciutadana”. Fins al 20 de 
maig.

Planta baixa de l’ajunta-
ment. “Escola Municipal de 
Treball: aprendre oficis i for-
mar persones”, fotografies. 
Fins al 22 de maig.

Centre Cívic Nord. “Atlas of 
Youth”, fotografies de Nuno 
Perestrelo. Fins al 13 de maig.

Galeria Sol. Paco Cámara. 
Homenatge a Josep Maria 
Matas Almirall. Fins al 31 de 
maig.

Espai Tranquil de Barbany. 
Exposició d’antiguitats 
d’Alain Vanmaelsa. Del 16 de 
maig al 6 de juny. 

Llibreria La Gralla. 
“Vermell”, 16 il·lustracions 
de Ramon Logon de dos 
mesos de viatge pel Japó. 
Fins al 18 de juny.

El Mirallet. “Un pedacito 
de mi”, obres de Sandra 
Rodríguez. 

Gualba

Masia de Can Figueres. “De 
la faula al conte... de La Fon-
taine a Rodari”, amb obres 
d’artistes gràfics d’arreu del 
món.

“Gualba Mots més enllà de 
les paraules”, de les artistes 
Malvina Wan i Maria Girón.
Visita guiada el diumenge 15 
a les 12.30.

La Llagosta

Biblioteca Municipal. “50 
anys de Biblioteca pública a 
la Llagosta”, fotografies.

Lliçà d’Amunt

Biblioteca Ca l’Oliveras. 
“Espècies”, aquarel·les de 
Carme Peiroté. Fins al 20 de 
maig.

Llinars del Vallès

Espai d’Art Llinars. 
“Memento Mori”, pintures 
de Carmen Giráldez. Fins al 
19 de juny.

Biblioteca Can Casas. “Visca 
la revolució”, mostra del 
Consell Català del Llibre 
Infantil i Juvenil. Fins al 31 
de maig.

Can Lletres. “Quan parles 
fas màgia”, proposta del 
Voluntariat per la Llengua . 
Fins al 31 de maig.

 Mollet del Vallès

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

“Música de cámara”, fotogra-
fies de Manuel Outumuro. 
Fins al 18 de maig. Master-
class: “Barro y luz”, a càrrec 
de l’autor, el dissabte 14 a les 
10.30. Visita guiada a l’ex-
posició el diumenge 15 a les 
11.15.

Cicle Diàlegs amb Abelló: 
“Confidències de l’hora 
del te”, amb Cristina Forés, 
Sílvia Jordan i Anna Mas. 
Fins al 10 de juliol.

Racó de l’artista: “Made in 
Mollet”, del dissenyador 
Xavier Clavijo.

“Les migracions a Mollet. 
Vivències d’un viatge con-
tinu”, mostra participativa. 
Fins al 4 de setembre.

“Museus i Liceu: una histò-
ria compartida”, pintures, 
fotografies i documents. Fins 
al 30 de setembre.

La Marineta. “Les migra-
cions a Mollet. Estudi del 
territori i del paisatge humà” 
i “Caminants. Passadissos”, 
fotografies. Fins al 22 de 
juliol.

“Per molts anys! 2022”, mos-
tra dels alumnes dels tallers 
de dibuix i pintura. Del 16 al 
23 de maig.

Centre de Serveis per a la 
Gent Gran El Lledoner. “La 
ciutat de les formigues”, 
fotografies de Xus de la 
Cruz. Fins al 6 de juny.

Montornès del Vallès

Biblioteca. “Una imatge, mil 
paraules”, millors treballs 
de membres de l’Associació 
Fotogràfica de Montornès. 
Fins al 13 de maig.

Can Saurina. “Mauthausen, 
l’univers de l’horror”, de 
l’Amical de Mauthausen 
i el Museu d’Història de 
Catalunya. Fins al 15 de maig.

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. Pintures a l’oli 
de Pepita Val, exposició i 
venda de quadres a benefici 
de l’Hospital de Sant Joan de 
Déu. Fins al 15 de maig.

Biblioteca Can Rajoler. 
Exposició del XXV Concurs 
de punts de llibre 2022. Fins 
al 19 de maig.

Sant Celoni

Biblioteca L’Escorxador. 
“Sentir l’invisible”, instal-

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’efer-
vescència del termalisme” i 
“L’art del Fons Mas Manolo 
Hugué”. Permanents.

“Mas Manolo, art i vida”, 
fotografies de Marta Povo 
i entrevistes a coneguts del 
Manolo, la Rosa i la Totote. 
Fins al 31 de maig.

Centre Ateneu Democràtic 
i Progressista. “Horacio 
Quiroga o el arte del cuento”, 
pintures, fotografies i gra-
vats. Del 13 al 29 de maig. 

Canovelles

Sala Arimany de Can Palots. 
“125 anys de les cartes d’un 
canovellí a la Guerra de Cuba 
(1896-1898)”. Fins al 21 de 
maig.

Cardedeu

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

“Cardedeu, mirant passat, 
teixint futur”.

“Abans del primer petó. 
Pornografia: realitat o ficció”.

“Agustí Asensio. Una estrella 
fugaç en una nit d’estiu”, 
mostra sobre l’il·lustrador 
cardedeuenc. Fins al 2 d’oc-
tubre.

L’estació és allà..., espai per 
les arts i les lletres. “Mont-
Seny”, pintures i gravats de 
Ricard Geladó. Fins al 27 
de maig. S’inaugura aquest 
divendres 20 a les 19.00.

Vestíbul del Teatre Auditori 
Cardedeu. “Trencadís i altres 
coses”, del fotògraf Pep Valls. 
Fins al 3 de juliol. Visita 
guiada aquest dissabte 14 a 

càrrec de l’autor.

Fogars de Montclús

Centre d’Informació de 
Fogars. “El Montseny és una 
muntanya”. Permanent. 

Masia Mariona de Mosque-
roles. “Univers Patxot”. 
Permanent.

Can Casades de Sant Fe. 
“El Montseny. Reserva de la 
Biosfera”. Permanent.

Les Franqueses del Vallès

Galeria Artemisia. “Poètica 
del paisatge”, d’Esther Porta. 
Fins al 28 de maig.

La Garriga

Biblioteca Núria Albó. 
Mostra del taller d’infants 
de l’Escola Municipal d’Art i 
Disseny (EMAD). Fins al 21 
de maig.

Granja cafeteria La Mila. 
“Contrast”, pintures a l’oli 
d’Amadeu Olivé Soler. Fins a 
finals de maig.

Granollers

Museu de Granollers. “Afi-
nitats. Sobre les col·leccions 
del Museu de Granollers”. 
Permanent. 

“Retorn a Granollers del 
retaule gòtic de Sant Esteve”. 
Fins al juny. 

“Història de les mans”, pin-
tures, fotografies i monedes. 
Fins al 15 de maig.

“Premi Catalunya d’Ecodis-
seny 2021”, mostra produïda 
per l’Agència de Residus. Fins 
al 16 de maig.

Museu de Ciències Natu-
rals. “Tu investigues!”, “Sala 
d’invertebrats”, “Aula de 
malacologia Frederic Travé” 
i “Aula de paleontologia Joan 
Maria Viader”. Permanents.

“Alpina. Mapes. Literatura. 
Paisatges”, mostra sobre l’edi-
torial Alpina. Fins al 10 de 
juliol.

“Missing. The Sixth Extincti-
on”, dibuixos d’espècies des-
aparegudes de la garriguenca 
Eva Sánchez Gómez. Fins al 
29 de maig.

Nau Dents de Serra de Roca 
Umbert. “Només d’ana-
da”, amb pintures de Piero 
Sacchetto i instal·lació artís-
tica de Ramon Aumedes. Fins 
al 27 de maig.

EXPOSICIONS 
lació sonora de Puig Ventura 
Álvarez. Permanent.

“Acrílics”, de Yolanda López 
i “Ceràmiques”, de Lluís 
Bastard. Fins al 31 de maig.

Rectoria Vella. “Vicens 
Mascarell, escultures”. Fins 
al 22 de maig. Visita-col·loqui 
a l’exposició amb el seu autor 
el diumenge 15 a les 18.00.

Can Ramis. Concurs Sant 
Jordi de Fotografia. Fins al 
15 de maig.

Sant Fost de C.

Biblio@teneu. “Concurs 
de dibuix de punts de llibre 
de Sant Jordi”. Fins al 31 de 
maig.

“17è Concurs de fotografia 
de muntanya del Club Mun-
tanyenc Mollet”. Fins a l’1 de 
juny. 

Sant Pere de Vilamajor

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

“La Torre Roja com mai l’has 
vista”, fotografies d’Enric Pla-
nas i imatges aèries d’Arnau 
Planas. Fins al 19 de juny.

Centre d’Art La Rectoria. 
“Sincromies”, d’Aurora 
Gasull. Fins al 22 de maig.

Sta. Eulàlia de Ronçana

Biblioteca Joan Ruiz i Calon-
ja. “Les dones i els dies”, 
collage i pintures de Jordi 
Pagès. Fins al 30 de maig. 

Sta. M. de Palautordera

Nidart. “The infinite stroke”, 
pintures d’Eva Ibáñez Cano. 
Fins al 29 de maig. 

Vallromanes

Casal de Cultura. “26è Con-
curs de pintura ràpida a l’aire 
lliure de Vallromanes”, pin-
tures. Fins al 26 de maig.

Vilanova del Vallès

Biblioteca Contravent. 
“Mirades de futur”, projecte 
de fotografia participativa 
del GR16-18: Art per afron-
tar l’emancipació. Fins al 13 
de maig.
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Defuncions

Fa 30 anys 
15/5/1992

“Preparen una 
zona al Circuit 
de Montmeló 
per acampar-hi 
22.000 motos”

“Compàs d’espera 
en la moció 
de censura 
de Granollers”

Fa 20 anys 
9/5/2002

“Mil quatre-
centes firmes 
contra el 
projecte del 
centre de Lliçà 
d’Amunt”

“El govern de la 
Garriga no cedeix 
a la pressió i manté 
el tancament 
de la Doma”

Fa 10 anys 
11/5/2012

“Carme Grau, 
d’Oncovallès, 
Vallesana 
de 2011”

“Mercadona 
es va construir a les 
Franqueses malgrat 
un primer informe 
tècnic municipal 
desfavorable”

Fa 5 anys 
12/5/2017

“El personal 
dels equips 
omple els hotels 
els dies de F-1 
al Circuit”

“Confirmats els sis 
anys de presó 
per a l’exgerent de 
la Vall del Tenes”

Farmàcies de guàrdia

Aiguafreda
✚ LLUÍS MIMÓ 
Ctra. de Ribes, 31. Tel. 93 844 25 
14 | dilluns a dissabte, de 9.30 
a 13.30h i de 16.30 a 20.30h, 
diumenge, de 10 a 13.30h.

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, de 9 a 21h; diumenge  
i festius, de 9 a 13.30h.

Cànoves i Samalús
✚ IMMACULADA BASTÉ 
C. del Sui, 2. Tel. 93 871 05 34 | 
laborables, de 9 a 13.30h i de 17 
a 20.15h; dissabte, de 9 a 13.30h; 
diumenge, d’11 a 13h.

Cardedeu
✚ MARIA PALOU 
C. Mare de Déu del Pilar, 124.  
Tel. 93 846 00 28 | dia 13. 
✚ RAQUEL GERMAN 
C. Mare de Déu del Pilar, 34 
Tel. 93 625 44 01 | dies 14 i 15.

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.

Figaró-Montmany
✚ ELISABETH CORTADA 
Ctra. de Ribes, 51. Tel. 93 842 90 
54 | laborables, de 8.30 a 13h i de 
17 a 20h; dissabte, de 10 a 13h.

La Garriga
✚ NOVA, 73 
Carretera Nova, 73.  
Tel. 93 135 21 70 | dies 13 a 15.

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
✚ CARRERAS ARBAT 
Plaça d’Antoni Baqué, 4-5. 
Tel. 93 560 42 44 | dies 13 a 15.

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
✚ TUGAS 
Pl. Catalunya, 1.  
Tel. 93 570 34 28 | dia 13. 
✚ VILASECA 
Av. Jaume I, 87.  
Tel. 93 579 71 71 | dia 14.  
✚ VÍNZIA 
C. Gaietà Vínzia, 66.  
Tel. 93 570 42 16 | dia 15.

Montmeló
✚ CARBONELL FAJAS 
C. Pompeu Fabra, 10. 
Tel. 93 568 02 88 | dies 13 a 15.

Montornès del Vallès
✚ SEMPERE  
C. García Lorca, 4.  
Tel. 93 568 08 99 | dia 13. 
✚ LA BÒBILA 
C. Major, 55.  
Tel. 93 568 83 30 | dies 14 i 15.

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 13. 
✚ DURAN-BEL 
C. Esteve Cardelús, 11.  
Tel. 93 867 60 40 | dies 14 i 15.

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 Fost de Campsentelles
✚ CAN COROMINES 
Av. St. Jeroni, 2. Tel. 93 573 44 35 
| dilluns a dissabte, de 9 a 20.30h.

Sant Pere de Vilamajor 
✚ SANDOVAL 
Av. Sant Nonet, 15. Tel. 93 845 
20 94 | laborables, de 9 a 13.30h 
i de 17 a 20.30h; dissabte i 
diumenge, de 9.30 a 14h.

Santa Maria de Palautordera 
✚ MARIA REIXACH 
C. Major, 44. Tel. 93 848 00 30 | 
dilluns a dissabte, de 9 a 13.30h 
i de 16.30 a 20.30h.

Decideixi amb antelació com vol
que sigui el seu servei funerari

Truqui’ns i l’assessorem
937 415 370

funeraria@cabrejunqueras.com

Miguel Ángel Pérez Ortiz, 50 anys. Canovelles. 2-5 
Emilio Parra Acosta, 96 anys. Granollers. 2-5 
Encarnación Rodríguez Rodríguez, 88 anys. Montornès del V. 2-5 
Francisco Trancoso Ruiz, 76 anys. Canovelles. 3-5 
Joan Espinasa Vila, 80 anys. Granollers. 3-5 
Pere Palmerola Barnils, 60 anys. Granollers. 4-5 
Núria Juliachs Martell, 92 anys. Lliçà de Vall. 4-5 
Nicolás Torres Olmo, 84 anys. Mollet del Vallès. 4-5 
Jaume Tarrés Estrada, 88 anys. Mollet del Vallès. 4-5 
Isidre Tintó Pratginestós, 88 anys. Palou. 4-5 
Andrés Ortega Gutiérrez, 76 anys. Canovelles. 5-5 
José Gil Giménez, 80 anys. Canovelles. 5-5 
Glòria Villalba Álvarez, 77 anys. Granollers. 5-5 
Cristóbal López Domene, 81 anys. Granollers. 5-5 
Manuel Rey González, 87 anys. Mollet del Vallès. 5-5 
Josefa Segura García, 81 anys. Bigues i Riells del Fai. 6-5 
Ana María Carazo Roca, 43 anys. Caldes de Montbui. 6-5 
Francisco Zambrano Vargas, 90 anys. Caldes de Montbui. 6-5 
Conxita Forcadell Piqueres, 70 anys. Canovelles. 6-5 
María Soledad Diloy Pérez, 89 anys. Cardedeu. 6-5 

Maria Travesa Roig, 86 anys. Fogars de Montclús. 6-5 

Ricardo Muñoz Navas, 77 anys. La Garriga. 6-5 

Félix Tapia Gutiérrez, 99 anys. La Garriga. 6-5 

Justa Navarro Madrid, 96 anys. Montornès del Vallès. 6-5 

Encarnación Flores Sánchez, 90 anys. Parets del Vallès. 6-5 

Antonio Espinar Barea, 64 anys. Sant Antoni de Vilamajor. 6-5 

Antonio Lanza Vigo, 87 anys. Sant Celoni. 6-5 

José Toro Montes, 53 anys. Sta. Maria de Palautordera. 6-5 

Assumpció Deulofeu Roca, 94 anys. Vallromanes. 6-5 

Martina Merino Fernández, 89 anys. Les Franqueses del V. 7-5 

Ana Avellaneda Pérez, 74 anys. Granollers. 7-5 

Pilar Moreno Lajarín, 77 anys. Llinars del Vallès. 7-5 

Gabriel Lacueva Martínez, 19 anys. Montornès del Vallès. 7-5 

Manuel Merín Domínguez, 91 anys. La Roca del Vallès. 7-5 

Antoni Bufí Cors, 95 anys. La Roca del Vallès. 7-5 

Martí Tantiñá Vila, 74 anys. Mollet del Vallès. 8-5 

Manuel Chamorro Fernández, 59 anys. Sta. Eulàlia de R. 8-5 

Paulino Pedrosa Lorenzo, 64 anys. Granollers. 9-5 

Gregoria García Yubero, 93 anys. Granollers. 9-5

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

atenció permanent
93 593 00 60 · 608 99 87 88
funeraria@monserda.com

www.monserda.com

TANATORI MOLLET dEL VALLès
C. de Granollers, 16-38

TANATORI sANT CELONI
Pg. del Cementiri, s/n

OfICINA LA gARRIgA
C. Banys, 85

L’hemeroteca

Divendres, 13 de maig de 202254
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+

SUBSCRIU-TE A

SUBSCRIPCIÓ ANUAL + ASPIRADOR HYUNDAI

Regal valorat en 

99€

i amb la col·laboració del

et regalem un aspirador escombra

Per només 178,50€
Oferta vàlida per a noves subscripcions, limitat a 20 altes noves. 
Si ja sou subscriptors també la podeu aconseguir participant 
en el sorteig que es farà entre els subscriptors que hi estan 
interessats. El sorteig es farà el 30 de maig i s’avisarà els 

guanyadors el mateix dia per telèfon. L’aspirador escombra 
Hyundai s’haurà d’anar a recollir a Ràdio Carrera.

* OfeRtA LImItADA
fins a esgotar existències

Subscriu-te trucant al 93 889 49 49
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Banderes
Hi va haver un temps 
en què les banderes 
que penjaven dels edi-
ficis oficials aixecaven 
polseguera i, fins i tot, 
processos judicials per 
les denúncies d’una 
delegada del govern de 
l’Estat que es deia Llanos 
de Luna. Ha plogut molt 
i el vent s’ha endut aque-
lles guerres de banderes. 
Aquestes corresponen 
a l’edifici dels jutjats de 
Granollers. Hi són totes 
tres: la catalana, l’espa-
nyola i l’europea, però en 
un estat un pèl trist, oi? 

VISIÓ PERIFÈRICA

CROMOS

Un Drac pesat
En la presentació dels actes del 30è 
aniversari del Drac de Granollers, el 
president de l’entitat, Ferran Gon-
tán, va insistir que aquesta bèstia de 
foc pesa 60 quilos i que, per tant, es 
necessita molta força per aixecar-la i 
per ballar amb ella durant els espec-
tacles. Un drac per a Goliats!

Milions
En la festa de la rosa del PSC a 
Montmeló, Eva Granados recordava 
la tradició del PSOE amb 143 anys 
d’història. Però de manera instintiva 
va mig dir “milions” després de la 
xifra. De seguida, va aclarir que al 
seu fill li agraden els dinosaures i no 
para de dir-li “milions d’anys”.

Col·laboració musical
El Desconcert d’iCat, que ajunta pare-
lles de músics impossibles, va fer coin-
cidir dimarts Miqui Puig, de l’Ametlla, 
i Ariox, de Cardedeu,  a l’escenari per 
cantar el Bonito es de Los Sencillos. A 
la representació vallesana, s’hi va afe-
gir a Franc Lluís, de Sant Celoni, que 
va presentar la gala. 

Petició inoportuna
En la concentració de dimecres als 
jutjats de Granollers per donar suport 
a les encausades per un tall a la C-17, 
els periodistes vam proposar que els 
concentrats es posessin darrere de 
la taula per a la foto. El problema va 
ser que era la rampa per on entraven 
paper i es van haver de tornar apartar.
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Des que 
vaig néixer, 
tot va ser un 
estrès per 
mantenir-
me’n al mar-
ge. A casa 
no hi havia 

problema, perquè no sortí-
em de La sardana de Ripoll 
i El noi de la mare, però 
patien per veure què passa-
ria a la guarderia, amb les 
monges, perquè n’hi havia 
una d’aragonesa. Al final, 
l’única paraula que em van 
treure va ser hermana, però 
perquè no era conscient 
que volia dir el mateix que 

germana, així que no comp-
tava. 

Amb aquest èxit sota el 
saxó, vaig arribar a l’escola 
primària. Allà només m’ha-
via de preocupar d’esquivar 
l’Andrés, el professor de cas-
tellà, que venia de Salamanca 
i –al contrari de la resta de 
docents a Catalunya– sem-
pre parlava castellà. He de 
confessar que, com que no 
em podia arrencar les orelles, 
una mica en vaig aprendre. 
Però vaig intentar fer boicot a 
tota la resta: no em vaig llegir 
mai Rebeldes, i a Naturals mai 
no vaig mirar Érase una vez 
la vida. Jo era fidel al Tria la 

teva aventura i al Dragui de la 
Història de Catalunya. A casa 
també ho vaig mirar de com-
pensar i, com que a la televi-
sió només feien que si David, 

el Gnomo, que si Dragones y 
mazmorras, vaig deixar de 
veure els dibuixos. La tele, en 
general. Waldorf avant la let-
tre. He de confessar que això 
em va arraconar socialment, 
però never surrender.  

A l’adolescència la cosa es 
va posar lletja. Ja tenia edat 
de treballar i hi havia perso-
nes que entraven a la botiga i 
feien la comanda en castellà. 
“Una barra de medio.” Jo em 
debatia molt fort entre el 
seny i la rauxa, agafar o no 
els diners, però m’acabava 
dient: “El client és el client”, 
i és un pensament tan cata-
là que equival a plantar un 

arbre per la llengua.
Buscant, buscant, vaig 

detectar un institut on els 
professors no tinguessin 
cognoms sospitosos, i en 
vaig trobar un a Vic. Tot en 
català, fins i tot l’assigna-
tura de castellà, quin gust. 
Només obríem l’Enciclopèdia 
Catalana, el Canigó –la quota 
osonenca– i el costumari de 
Joan Amades. No em pregun-
tis com vaig treure millor 
nota en castellà que en català 
a la selectivitat. Com em 
vaig treure una carrera a la 
UAB amb la meitat de classes 
en castellà. Com vaig viure 
a Cerdanyola del Vallès? 
Miracles. I taps a les orelles. 
No tinc amics, però tinc un 
propòsit. 

Vaig arribar al món adult 
sense ni un joder, ni un bue-
no. Pura vocal neutra. I ara, 
per fi, puc dir-ho: soc jo, l’es-
tudiant de Vic que no parla 
bé el castellà i està en boca 
de tothom. Estic esperant 
les trucades d’Antenatrès, 
perquè em forraré. Ho tinc 
preparat. Digues amb mi: 
“Cal més castellà a l’escola 
d’acord amb la realitat soci-
olingüística.” Ho diuen els 
socialistes, ho diu el jutge, 
ho diu Espanya, esclar que sí, 
caratsus! La gent de Vic no 
el parla bé, naaah, no l’ente-
nen. I no és només l’accent. 
A la Catalunya rural hi ha 
avis que no el saben. Ui, així, 
de gent que no el sap parlar. 

Mira, em truquen. Tele-
cinc, diu? Ai, no l’entenc. 
Digui’m. Més alt. Com diu? 
Perdoni?

Laura Serra
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Per fi,  
puc dir-ho: 

soc jo,  
la que no parla 
bé el castellà 
i està en boca 

de tothom

L’ESTUDIANT DE VIC


