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Barat Alte ja té el vistiplau 
de Bosch per comprar  
la planta de Lliçà d’Amunt
La proposta de la firma francesa és la que té més suport de la plantilla

(Pàgina 28)

(Pàgines 2 i 3)

La Diputació 
endarrereix la 
reobertura de 
Sant Miquel 
del Fai fins 
a la tardor

(Pàgines 8 i 9)

Baix Montseny
(Pàgines 45 a 48)

Festa major  
de Lliçà de Vall

(Pàgina 45)

Festa major  
de Bigues

(Pàgines 43 i 44)

El TSJC demana 
un nou jutjat de primera 
instància al partit 
judicial de Granollers

Intermas Nets, fabricant  
de Llinars de malles  
per a l’alimentació, torna  
a mans del capital risc

Vallromanes posa a la 
venda vuit parcel·les de 
propietat municipal per un 
valor inicial d’1,1 milions

(Pàgina 29)(Pàgina 6 i editorial) (Pàgina 10)

La Mongia, de Sant Pere de Vilamajor, acull una exposició 
amb imatges recreades al Pla de la Calma del capitosaure, 
un rèptil que habitava el Montseny fa 240 milions d’anys.

(Pàgina 17) Una de les imatges de la mostra
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Propostes de la granollerina Ceràmica Cumella brillen 
arreu: al Caixafòrum de València, a botigues de Loewe, al 
Museu del Disseny de Barcelona i a la Sagrada Família.

(Pàgines 32 i 33) El Caixafòrum de València 
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El capitosaure treu el nas Esclat de Cumella arreu

Desmantellen 
plantacions 
de marihuana 
a Granollers i 
Lliçà d’Amunt

(Pàgina 19)

JO
SE

P 
V

IL
LA

R
R

O
YA

(Pàgines 4 i 5) La sessió informativa sobre el porta a porta a Cardedeu va aplegar unes 300 persones a la Tèxtil Rase

Cardedeu enfila la recta 
final per a la implantació 
de la recollida d’escombra-
ries porta a porta. A partir 
d’aquest proper 15 de juli-
ol, la vila, amb uns 18.700 
habitants, es convertirà 
en el municipi català més 
poblat on es fa servir el 
porta a porta arreu de la 
població. La primera de les 
sessions informatives per 
explicar els detalls del canvi 
d’hàbits amb les escombra-
ries va aplegar unes 300 
persones a la Tèxtil Rase 
aquest dilluns a la tarda.

El porta 
a porta 
s’acosta a 
Cardedeu

Sant Joan amb 
restriccions a 
la pirotècnia i 
les fogueres pel 
risc d’incendis
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Un punt de venda de petards que hi ha a Llinars, al peu de la carretera C-251, tocant al complex esportiu municipal

Setge dels ajuntaments 
a fogueres i pirotècnia 
per l’alt risc d’incendi
Ajuntaments com la Garriga, l’Ametlla, Bigues i Riells del Fai, 
Vallromanes o Lliçà d’Amunt fixen restriccions a coets i/o petards

Granollers

Ferran Polo

Amb major o menor contun-
dència, la majoria dels ajun-
taments del Vallès Oriental 
–especialment aquells que 
són a prop de grans masses 
boscoses– han anat establint 
durant aquesta setmana res-
triccions a l’encesa de fogue-
ra i a l’ús de la pirotècnia. 
En alguns casos, fins i tot, 
prohibint-ho del tot atenent 
que cap zona del municipi 
és a menys de 500 metres 
d’una zona forestal, la dis-
tància mínima que estableix 
la llei catalana. La sequera 
extrema que s’arrossega, les 
altes temperatures i la situ-
ació viscuda els darrers dies 
amb diversos grans incendis 
actius de manera simultà-
nia arreu de Catalunya han 
empès les decisions munici-
pals, que també han implicat 
la suspensió de revetlles 
populars o altres actes pre-
vistos per la Nit de Sant Joan. 

Policies Locals, guàrdies 
municipals i Mossos treballa-
ran pel respecte de les nor-
matives que regulen el llan-
çament de petards. Amb tot, 
els ajuntaments fan crides a 
la responsabilitat per com-
plir les restriccions fixades 
i per fer un ús responsable 
dels productes pirotècnics 
que eviti incidents. 

Hi ha municipis que han 
estat explícits a l’hora de for-
mular la prohibició. La Gar-

riga va sumar-se dimecres a 
les restriccions amb un ban 
on s’estableix “la prohibició 
de fogueres, llançaments de 
coets, petards voladors, fonts 
o globus a cap indret del 
municipi fins al 15 de setem-
bre”. “Aquest any hem de 
ser més curosos que mai pel 
risc d’incendi associat a l’ús 
de petards i fogueres. Les 

circumstàncies climàtiques 
són molt adverses”, defensa 
l’alcaldessa, Dolors Castellà. 
En termes similars es pro-
nuncien els ajuntaments de 
Cànoves i Samalús i Figaró, 
amb unes restriccions que 
allarguen fins al 15 i l’1 de 
setembre, respectivament.

L’Ajuntament de Bigues i 
Riells del Fai també ha fet 
explícita la prohibició de 
fogueres i del llançament de 
coets a cap indret del muni-
cipi. És una limitació que ha 
estat habitual en els darrers 
temps, encara que les condi-
cions climàtiques haguessin 
estat més favorables. “El 
record dels incendis de 1994 
encara és molt present”, 
indica Jesús Cano, regidor de 
Medi Ambient. A més, “cal-
dria fer un exercici molt gran 
per trobar un lloc al municipi 
que estigués a més de 500 
metres del bosc”, diu Cano, 
que demana que “la gent con-
tinuï sent conscient”.

Lliçà d’Amunt prohibeix 
l’ús de coets a tot el terme 
i demana que s’eviti llan-
çar petards a menys de 500 
metres de zones boscoses. 
No s’ha rebut cap petició de 
fogueres col·lectives i no se 
n’autoritzen d’individuals. 

Vilalba també ha prohibit 
els coets i només permet l’ús 
de pirotècnia de baixa inten-
sitat i a la plaça de l’Església 
tant la revetlla de Sant Joan 
com la de Sant Pere. 

L’Ametlla no autoritza 

Prohibit l’ús de 
fanalets voladors 
però es mantenen 
la resta de normes
Granollers

El Departament d’Interior 
ha decidit mantenir el 
global de les limitacions 
relacionades amb l’ús del 
foc i dels petards durant la 
revetlla de Sant Joan. Per 
tant, com diu la normati-
va, no es podran encendre 
fogueres o tirar petards a 
menys de 500 metres de 
zones boscoses. El conse-
ller Joan Ignasi Elena va 
explicar aquest dimecres 
que només s’incorpora 
una restricció addicional: 
la d’utilitzar fanalets vola-
dors. “La situació no és la 
mateixa que la setmana 
passada. Les previsions 
ens diuen que baixaran 
les temperatures i hem de 
posar les restriccions en 
base al moment”, deia.

Membres de l’ADF Montseny-Congost i de l’ADF L’Alzina preparen el dispositiu de la revetlla a les seves instal·lacions a la Garriga i Caldes. A la Garriga, bombers voluntaris i ADF es coordinaran per actuar en els serveis que surtin

La Garriga / Caldes

F.P.

Els Bombers reforçaran els 
efectius per fer front a les 
incidències de la nit de la 
revetlla de Sant Joan. Les 
ADF del Vallès Oriental 
també estaran molt atentes 
al territori per intervenir en 
cas de l’aparició d’algun foc 
de vegetació, sovint derivat 
de l’ús negligent de la piro-
tècnia. 

La revetlla arriba amb unes 
millors condicions que les 

que hi havia hagut els dies 
anteriors. Hi han ajudat els 
ruixats caiguts entre dimarts 
i dimecres. “La precipitació 
calma una mica l’opció d’un 
foc en erms o en zones de 
combustible fi”, explica Étel 
Arilla, sotsinspectora del 
Grup d’Actuacions Forestals 
(GRAF) dels Bombers de la 
Generalitat. Amb tot, “dona 
per un parell de dies de 
calma” perquè, recorda, “la 
vegetació està molt estressa-
da”. “Aquestes pluges no ens 
han de fer aixecar la guàr-

dia”, demana. 
Pere Rosàs, membre de 

l’ADF Montseny-Congost 
i president de la Federació 
d’ADF del Vallès Oriental, 
demana que “la gent sigui 
responsable a l’hora de tirar 
petards”. Rosàs assegura que 
l’ús de la pirotècnia és “una 
cosa a replantejar”. Aposta 
per “limitar els llocs on es 
poden tirar petards i els 
dies”. “No pot ser que 15 dies 
abans de Sant Joan ja sigui 
un no parar.”

Les ADF estaran mobilit-

Reforç de Bombers i les ADF per a la nit de la revetlla

Poques fogueres i de 
dimensions reduïdes

Granollers

F.P.

La xifra de municipis on hi 
haurà fogueres és reduïda. A 
més, la majoria tindran tam-
bé una càrrega de foc molt 
controlada. A Granollers, 
se n’han autoritzat dues: 
una al barri de Can Bassa i 
una altra a la Font Verda. 
Tindran un diàmetre 1,5 
metres i una alçada màxi-
ma de 50 centímetres. La 
Policia Local controlarà que 

no se’n facin d’altres i que 
aquests dues compleixin 
els requisits. Totes dues es 
muntaran aquest dijous a 
la tarda per evitar que facin 
d’efecte crida i hi hagi per-
sones que hi portin mobles 
vells o altres materials per 
cremar. És el mateix que pas-
sa a Montmeló, on es farà 
una foguera a la plaça de la 
Constitució (Cucurny). Està 
lligada a l’arribada amb la 
Flama del Canigó. Serà peti-
ta i, quan acabi l’acabi l’acte 

“Les darreres pluges donen 
un parell de dies de calma”
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Un punt de venda de petards que hi ha a Llinars, al peu de la carretera C-251, tocant al complex esportiu municipal

fogueres i prohibeix el llan-
çament de coets. A més, 
limita l’ús dels petards de les 
classes F1 (bombetes, benga-
les de pal, sortidors o vola-
dors) i F2 (rodes, traques, 
bengales, carcasses o tubs 
xiuladors) a l’espai habilitat 
a la plaça de l’Ajuntament.

A Sant Pere de Vilamajor 
l’ús de pirotècnia a la via 
pública només és permès per 
les revetlles de Sant Joan i 
Sant Pere. En tot cas, però, 
queda totalment prohibit 
encendre fogueres i llançar 
coets a tot el terme.

Vallromanes, tal com va 
explicar EL 9 NOU dilluns, 
ja va prendre la decisió de 
prohibir fogueres, el llança-
ment de coets, focs d’artifici 

del poble són a menys de 
500 metres del bosc o de 
terrenys potencialment 
perilloses”, explica l’alcal-
de de Tagamanent, Ignasi 
Martínez, en un ban. “Si 
teniu dubtes de fer una acti-
vitat i del seu risc, segura-
ment la resposta és no! Con-
fio plenament en el vostre 
sentit comú, en la vostra res-
ponsabilitat individual pel bé 
col·lectiu. Som país de revet-
lles però hem d’aprendre que 
si volem llançar petards ens 
haurem de desplaçar a muni-
cipis veïns lluny de masses 
forestals”, afegeix.

Al seu ban, Martorelles 
recorda que, a part de la dis-
tància de seguretat amb el 
bosc, la pirotècnia només és 
permesa les nits de les revet-
lles de Sant Joan i Sant Pere. 
Es recomanen quatre espais 
per tirar petards: recinte de 
Carrencà, el parc de la Verne-
da, el parc d’Anselm Clavé i 
la plaça El·líptica. 

Les limitacions han com-
portat anul·lacions de revet-
lles com les que hi havia pre-
vistes a la Roca, Santa Maria 
de Palautordera o l’Ametlla.

Altres pobles com 
Cardedeu o Canovelles no 
han adoptat mesures més 
restrictives que la normativa 
vigent. No han rebut petici-
ons de fogueres. 

BENESTAR ANIMAL

En l’argumentari dels ajunta-
ments per limitar o prohibir 
l’ús de la pirotècnia, apareix 
un altre element: el benes-
tar animal. “Molts animals 
viuen amb angoixa el foc i 
els sorolls estridents. Evitem 
esverar-los no interferint 
en el seu entorn”, apun-
ta l’alcalde d’Aiguafreda, 
Miquel Parella. L’alcalde de 
Vallromanes, David Ricart, 
recorda “la conseqüència 
negativa que té l’ús de la 
pirotècnia sobre la salut dels 
animals, especialment, dels 
gossos, gats i ocells”. 
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Membres de l’ADF Montseny-Congost i de l’ADF L’Alzina preparen el dispositiu de la revetlla a les seves instal·lacions a la Garriga i Caldes. A la Garriga, bombers voluntaris i ADF es coordinaran per actuar en els serveis que surtin

zades arreu del territori i 
pendents d’intervenir si es 
detecta algun foc. En el cas 
de l’ADF Montseny-Congost, 
faran guàrdia amb dos vehi-
cles i vuit voluntaris al local 
que tenen al costat del parc 
de Bombers de la Garriga i 
es coordinaran en les possi-
bles sortides. “L’any passat 
ho vam fer així i va anar 
molt bé. A més, va ser molt 
profitós per als voluntaris, 
que van poder aprendre dels 
Bombers que són els autèn-
tics experts”, apunta Rosàs. 

UN ESTIU COMPLICAT

Sobre la resta de l’estiu, Ari-
lla admet que “no es planteja 
una campanya fàcil” perquè 
“la situació és comprome-
sa arreu del territori”. Al 
Vallès Oriental, apunta la 

problemàtica afegida de la 
presència d’urbanitzacions 
enmig de zones boscoses: 
“Genera una emergència de 
protecció civil que va més 
enllà de l’incendi.” “Això 
absorbeix recursos que no 
es poden destinar a apagar 
el foc”, comenta Arilla, que 
també defensa la importàn-
cia d’uns boscos diversos –en 
edat o espècies– i on hi hagi 
un mosaic amb activitats 
agrícoles, pastures o zones 
obertes. És important “que 
el bosc no sigui tot igual 
perquè si és tot igual no hi 
ha canvis de comportament 
i cada cop agafa més inèrcia. 
Si hi ha canvis del tipus de 
vegetació o camps, això com-
porta un canvi de l’incendi i 
ens dona una oportunitat per 
aturar-lo”, indica la tècnica 
del GRAF de Bombers.

i altres artefactes pirotècnics 
a primers de juny. A més, la 
mesura serà vigent fins al 
mes de setembre.

A Sant Celoni, s’ha esta-
blert en un ban que no s’au-
toritzen fogueres ni llança-
ments de coets, focs d’artifici 
o altres artefactes que con-
tinguin foc a cap indret del 
terme municipal. S’explicita 
que “es prohibeix la pirotèc-
nia als vorals de les zones 
forestals” i es recomana l’ús 
responsable de material 
pirotècnic autoritzat”. És la 
mateixa opció que ha seguit 
l’Ajuntament de Santa Maria 
de Palautordera. 

RECORDATORIS

D’altres han fet recordatoris 
de la normativa general que 
estableix que entre el 15 de 
març i el 15 d’octubre no es 
pot encendre foc ni llançar 
objectes encesos, coets, 
globus o altres artefactes 
voladors que continguin foc 
en terrenys forestals ni en 
una franja de 500 metres al 
voltant d’aquests. És el cas 
d’Aiguafreda, Lliçà de Vall, 
Mollet, Sant Fost, Montmeló, 
Martorelles i Tagamanent.

Alberto Bastida, regidor de 
Medi Ambient de Sant Fost, 
recorda que “hi ha molt pocs 
espais del poble que siguin 
a 500 metres d’una massa 
forestal”. “On hi ha més 
risc és a les urbanitzacions. 
Allà no s’haurien de tirar 
petards”, explica Bastida, que 
recorda que l’Ajuntament 
no deixa col·locar casetes 
de venda de petards a la via 
pública. “Seria una incongru-
ència.” Sant Fost, a més, dis-
posa d’una ordenança sobre 
l’ús de pirotècnia que detalla 
les dates que es pot fer servir 
–per Sant Joan, la nit de Cap 
d’Any i els festius establerts 
per l’Ajuntament (festa 
major i festa del patró)– i els 
horaris i límits acústics, que 
varien segons les zones. 

“Tots els habitatges 

d’Òmnium, ja s’apagarà.
A Santa Eulàlia, fins 

dilluns s’havien rebut dues 
peticions. L’Ajuntament 
estableix una normativa 
que fixa què es pot cremar –
fusta i restes vegetals– i les 
característiques que ha de 
tenir: un diàmetre màxim 
de dos metres i una alçada 
d’un amb un espai lliure de 
cinc metres al voltant. Tam-
bé es fixen els mitjans d’ex-
tinció per apagar. Vilalba 
també tindrà una foguera 
de petites dimensions a 
la plaça de l’Església. A 
Aiguafreda, es manté “una 
foguera simbòlica” a la pla-
ça Major per a la rebuda de 
la Flama del Canigó.

AbAns de mAnipulAr-ne
• Assegureu-vos de 
comprar productes 
pirotècnics 
homologats en un 
establiment autoritzat.
• No us els guardeu a les 
butxaques.
• Cal llegir les instruccions 
de cada article.
 
A l’horA de tirAr-ne
• No subjecteu els petards 
amb les mans.
No els poseu a 
prop de la cara 
ni del cos ni en 
llanceu contra 
ningú.
• Utilitzeu mitjans segurs, 
com metxes, i enceneu-les 
per l’extrem, de manera que 
tingueu temps d’enretirar-vos.
• Si un petard no s’encén 
bé, no el toqueu fins al cap 
de mitja hora i havent-lo 
remullat.

on encendre’n  
Amb seguretAt
• No llanceu coets a menys 
de 500 metres del bosc ni en 
aglomeracions de persones. 
Tampoc des de balconades i 
finestres. 
• Als llocs on es facin 
revetlles cal recollir la roba 
estesa i els tendals.
• Vigileu que no hi hagi a 
la vora líquids inflamables. 
S’encenen fàcilment i els 
vapors poden explotar.

• No manipuleu els petards.
•  No talleu el tros final de 
les traques: hi ha el risc que 
explotin amb violència.
• No els fiqueu a dins de 
totxanes ni ampolles. En 
explotar generen metralla 
que pot fer molt mal.

consells
per Als petArds



NOTICIESNOU9EL

taller de joieria & galeria

Joieria artesana amb elegància

Instagram: @tallerTasmania

Dijous, 23 de juny de 20224 CARDEDEU PREPARA EL PORTA A PORTA

Més sessions fins al dia 1 de juliol

L’alcalde, la regidora de Medi Ambient i la representant de l’empresa que porta la campanya informativa, aquest dilluns a la tarda a la sala polivalent de la Tèxtil Rase

Cardedeu encara 
la recta final per 
a la implantació 
de la recollida 
porta a porta
Massiva participació a la primera sessió 
informativa sobre el sistema

Cardedeu

Josep Villarroya

Cardedeu ha encarat aquesta 
setmana la recta final cap a 
la implantació del sistema de 
recollida de residus porta a 
porta que el portarà a ser el 
municipi de Catalunya més 
gran que l’implantarà, amb 
uns 18.700 habitants, uns 
2.000 més que la Garriga, que 
era, fins ara, el més gran.

L’interès que ha suscitat 
el canvi radical en el sistema 
de recollida, que farà desa-
parèixer la majoria de conte-
nidors dels carrers –el vidre 
es continuarà recollint en 
contenidors– va quedar palès 
en la primera de les seccions 
informatives organitzades 
per l’Ajuntament, dilluns a 
la tarda a la sala polivalent 
de la Tèxtil Rase, on hi havia 
més de 300 persones. Com va 
passar a la Garriga, el nou sis-
tema suscita dubtes i alguns 
temors, però l’alcalde, Enric 
Olivé, i la regidora de Medi 
Ambient, Verònica Vidal, van 
mirar d’esvair-los i van justi-
ficar la necessitat del canvi.

Olivé va explicar que amb 
el sistema actual de conte-
nidors només s’ha arribat 
al 45% de recollida selec-
tiva, quan la Unió Europea 
estableix que cal arribar 
al 55% l’any 2025 i al 65% 
l’any 2035. “Alguna cosa 
del sistema no funciona i 
està demostrat que només 
hi ha una manera, i és la 

recollida porta a porta, per 
arribar a superar el 80%. 
Si volem tenir una situació 
diferent, hem de fer les 
coses diferent”, va explicar 
Olivé. “Hem de canviar les 
maneres de fer. Sé que això 
incomoda i l’administració 
també ha de ser més eficaç. 
El porta a porta és un repte; 
ho hem de fer bé i esmer-
çar-hi el que calgui. Sabem 
que ens posem dins de casa 
vostra i que marquem uns 
horaris. Sabem que genera 
incomoditats i us demanem 
disculpes per això.” “De peti-
tes incomoditats, en traurem 
grans beneficis i, d’aquí a un 
temps, no podrem entendre 
que tinguéssim dubtes del 
sistema”, afegia.

L’alcalde va assegurar que 
la desaparició dels conteni-
dors evitarà l’acumulació de 
residus al seu voltant i adver-
tia que el cost de no separar 
la brossa es dispararà en els 
propers anys. Mentre que 
l’any 2004 s’havia de pagar 
10 euros per tona sense 
reciclar que va a l’abocador, 
l’any 2020 era de 50 euros i 
l’any 2024 serà de 72 euros. 
Deia que, si bé el cost de la 
recollida serà més car, es 
compensarà amb l’estalvi per 
la reducció dels residus no 
reciclats. “Si recuperem bé 
els residus, fins i tot ens tor-
naran diners”, remarcava.

El nou sistema s’aplicarà 
a tot el municipi, llevat dels 
habitatges disseminats que 

hauran de dipositar els resi-
dus en una àrea tancada amb 
control d’accés, situada a la 
cantonada dels carrers Víctor 
Català i Joan XXIII. Per casos 
d’emergència, les deixalles 
també es podran portar a una 
àrea controlada al carrer Pep 
Ventura, al Polígon Sud.

Alguns dels assistents van 
expressar les seves reticèn-
cies pels casos particulars en 
què algunes persones tinguin 
problemes per complir amb 
els horaris o per la presència 
de molts cubells deixalles al 
carrer, especialment en les 
voreres de carrers amb blocs 
de pisos grans. La regidora 
de Medi Ambient va explicar 
que “el servei és prou flexi-
ble per adaptar-se als casos 
particulars”. I va apuntar 
que, en els blocs de pisos 
de 10 o més habitatges es 
buscaran fórmules, com ara 

establir un espai comunitari 
per posar contenidors de les 
diferents fraccions, alliberar 
places d’aparcament o meca-
nismes que permetin penjar 
els cubells i reduir l’espai 
que ocupen.

PAGAR PER GENERACIÓ

La regidora va avançar que 
l’Ajuntament es farà càrrec 
de la restitució dels cubells 
que siguin sostrets o malme-
sos i que el sistema permet 
vincular cada cubell amb un 
domicili, de manera que, a 
mitjà termini –va dir que pot 
ser en dos o tres anys– per-
metrà aplicar un sistema de 
pagament per generació, és 
a dir, que la taxa de recolli-
da de residus s’aplicarà en 
funció de la quantitat de dei-
xalles que es generin a cada 
domicili.

Contenidors per a 
vidre, tèxtil sanitari, 
roba i oli domèstic
Cardedeu

Els contenidors de residus no 
desapareixeran del tot dels 
carrers de Cardedeu. Queda-
ran els de vidre domèstic –el 
dels grans productors també 
es recollirà porta a porta– els 
petits de recollida de roba 
i els d’oli domèstic. També 
n’hi haurà uns quants, repar-
tits per tot el nucli urbà, de 
destinats a la recollida del 
tèxtil sanitari, com ara bol-
quers. Aquests residus s’han 
de treure amb la fracció res-
ta, però si hi ha necessitat, 
es poden fer servir aquests 
contenidors específics que 
només es podran obrir amb 
una targeta clauer que facili-
tarà l’Ajuntament a les per-
sones que ho necessitin.

J.V.

Amb el nou sistema de 
recollida, a cada domicili hi 
haurà tres cubells: un de rei-
xat per posar-hi la matèria 
orgànica en bosses compos-
tables, un altre per treure al 
carrer aquesta fracció i un 
altre de més gran per treure 
els envasos, paper i resta.

Fins al dia 1 de juliol, 
l’Ajuntament preveu fer 
nou sessions informatives 
més per explicar el sistema. 
Seran dilluns 27 de juny a 
2/4 de 7 de la tarda al gim-

nàs de l’escola les Aigües per 
a edificis de fins a 9 habitat-
ges i a les 8 per a edificis de 
10 o més pisos. El dimarts 28 
es farà una altra sessió a les 
7 de la tarda també a l’escola 
Les Aigües. Dimecres 29 es 
farà una sessió per a entitats 
i associacions a 2/4 de 7 de 
la tarda a la Tèxtil Rase i 
una altra a les 8 del vespre 
al mateix lloc. El dijous 30 
es farà a l’escola Corbella, a 
2/4 de 7 de la tarda, per als 
habitatges disseminats i una 
altra a les 8 al mateix lloc. 

I el dia 1 es farà una sessió 
doble per a gent gran: a 2/4 
de 10 del matí al casal de la 
Gent Gran i a 2/4 de 12 al 
casal Fàbrica Vella.

Un dels assistents a la 
sessió de dilluns va retreure 
a l’Ajuntament que no s’ha-
gués convocat una consulta 
per saber l’opinió dels veïns. 
L’alcalde Olivé va recordar 
que el canvi es va aprovar 
per ple i que el sistema ja 
figurava en els programes 
electorals de les dues darre-
res eleccions municipals.
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La Riera i la Creu, Can Serra,
la Granada i Poble Sec

ZONA VERDA
Centre i l’Estalvi

ZONA GROGA
Granada est, Bellavista, Can 
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les Pinedes

Tres zones de recollida de residus domèstics
i comercials porta a porta a Cardedeu

ZONA
GROGA

Tres zones 
en funció de 
l’estructura 
urbana
J.V.

Per al nou sistema de reco-
llida, s’han diferenciat tres 
zones en funció de la seva 
estructura urbana i la tipo-
logia d’habitatges predomi-
nant. La zona groga inclou 
els sectors on hi ha més 
habitatge unifamiliar aïlla-
des o adossades i comprèn 
la Granada est, Bellavista, 
Can Montells, Can Canyes, 
Can Llança, Can Diumer, 
Bellsolà, Dominics i les 
Pinedes. A les zones verda 
i blava predominen els 
habitatges plurifamiliars. 
La verda inclou el Centre i 
l’Estalvi i la blava, la Riera 
i la Creu, Can Serra, la Gra-
nada i el Poble Sec. 

A cada zona s’ha establert 
un calendari diferent de 
recollida de les fraccions 
i, a més, en el cas de la 
zona groga, l’horari també 
és diferent –vegeu gràfic 
adjunt–. En aquesta zona, 
els contenidors es podran 
treure de 10 del vespre a 
2/4 de 7 del matí perquè la 
recollida es farà als matins. 
Només hi haurà tres dies de 
recollida: l’orgànica es reco-
llirà dilluns i dijous; la resta, 
els dimarts; els envasos, el 
dilluns, i el paper, el dijous.

A les zones blava i ver-
da, els cubells s’hauran de 
deixar de 8 a 2/4 de 10 del 
vespre perquè la recollida 
és nocturna. L’horari és 
el mateix, però els dies de 
recollida de cada fracció són 
diferents. A la verda, l’orgà-
nica es recollirà els dimarts, 
dijous i diumenge; els enva-
sos el dijous i diumenge; la 
resta el dimecres i el paper 
el dimarts. I a la zona blava, 
l’orgànica es recollirà els 
dilluns, dimecres i dissabte; 
els envasos, dimecres i dis-
sabte; la resta, el dimarts, i 
el paper, dilluns.

Calendari de recollida per zones
Recollida de 
materials fins al 14 
EL 9 NOU

Els veïns de Cardedeu podran 
recollir el material per fer 
la recollida de residus porta 
a porta a partir del proper 
dilluns, 27 de juny i fins el 
14 de juliol. Hauran d’anar 
a l’oficina del porta a porta, 
a la Tèxtil Rase, en horari de 
dilluns a divendres, de 2/4 
de 10 del matí a 2/4 de 2 del 
migdia i de 4 a 8 de la tar-
da. A més, també es podran 
recollir a la Tèxtil Rase i les 
escoles Corbella i Les Aigües 
els dissabtes 2 i 9 de juliol en 
el mateix horari. Rebran els 
cubells, un imant de nevera 
amb el calendari, un full de 
mà, un mapa dels contenidors 
de vidre, tèxtil sanitari, roba 
usada i oli domèstic i bosses 
compostables per a l’orgànica.

JO
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V
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L’alcalde, la regidora de Medi Ambient i la representant de l’empresa que porta la campanya informativa, aquest dilluns a la tarda a la sala polivalent de la Tèxtil Rase
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La formació constant com a valor
El Col·legi d’Advocats de Granollers celebra Sant Raimon de Penyafort

Granollers

EL 9 NOU

El Col·legi d’Advocats de 
Granollers va celebrar 
divendres passat la festi-
vitat de Sant Raimon de 
Penyafort amb la tradicio-
nal imposició de togues als 
nous col·legiats i el reco-
neixement a la tasca dels 
professionals que sumen 25 
anys d’exercici. L’acte es va 
fer a la sala petita del Teatre 
Auditori i va comptar amb 
la participació del president 

del Consell de l’Advocacia 
Catalana, Joan Ramon Puig; 
el secretari general de Jus-
tícia, Joaquim Claveguera, i 
l’alcaldessa, Alba Barnusell. 

En total, es va lliurar la 
toga a set nous advocats i 
13 van rebre la felicitació 
pel quart de segle de tasca 
com advocats al Col·legi de 
Granollers. En nom d’ells, 
van parlar Oriol Forns i 
Xavier Espina, respectiva-
ment. 

El degà del Col·legi d’Ad-
vocats de Granollers, Joan 

Martínez, va destacar la 
importància de la formació 
en temes com la igualtat, 
els drets humans o el dret 
animal, però també “la for-
mació amb vida”. “No hem 
de renunciar a llegir o fer 
esport cada dia, estar amb 
les nostres famílies o fer 
una copa amb els amics”, va 
demanar.

La Fundació Recursos 
Educatius per a la Infància 
en Risc va rebre la donació 
solidària d’aquest any, que 
és de 600 euros.

El TSJC demana 
un nou jutjat de 
primera instància 
a Granollers
Es justifica perquè els jutjats mantenen un 
volum de casos un 30% superior als fixats

Granollers

EL 9 NOU

El Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya (TSJC) 
demana un nou jutjat de 
primera instància al partit 
judicial de Granollers. Així 
queda recollit en la memòria 
d’aquest ens que es va pre-
sentar aquest dimecres al 
migdia a Barcelona. En total, 
el TSJC proposa la creació 
de 30 nous jutjats i 11 places 
de magistrat en audiències 
provincials a Catalunya. A 
les comarques de Barcelona, 
també reclama nous jut-
jats de primera instància a 
Badalona (2), l’Hospitalet, 
Terrassa i Mataró, a més de 
Granollers.

La proposta que fa el TSJC 
al Consell General del Poder 
Judicial (CGPJ) i al Departa-
ment de Justícia “pren com 
a referència les càrregues de 
treball fixades” en un acord 
entre el CGPJ i el Ministeri 
de Justícia, on s’assumeix 
el compromís d’adequar la 
planta a les necessitats reals 
d’aquells òrgans en què es 
constati un excés en l’entrada 
d’assumptes superior al 30% 
mantingut durant cinc anys. 
A més, es busca incrementar 
la ràtio de jutges que hi ha a 
l’àmbit del Tribunal Superi-
or de Justícia de Catalunya 
(11,04 per cada 100.000 habi-
tants) a la mitjana de l’Estat, 
situada per damunt de 12.

Actualment, el partit judi-
cial de Granollers té nou 
jutjats de primera instància, 
quatre jutjats d’instrucció, 

tres penals, tres socials i 
un de violència domèstica 
(VIDO). Els darrers jutjats 
que es van crear van ser 
els de primera instància 8 
i 9 consolidats després que 
s’assignessin dos jutjats de 
reforç en aquesta matèria per 
reduir la càrrega de treball. 

En la memòria es constata 
l’impacte que encara va tenir 
la pandèmia de la covid-
19 en el funcionament de 
l’administració de justícia. 
“Els efectes de la pandèmia 
patida no han impactat en 
l’activitat dels òrgans judi-
cials de la mateixa manera 
que ho van fer l’any 2020. No 
obstant això, i tot i que l’any 
passat no es van produir 
paralitzacions sistemàtiques 
en la tramitació dels proce-
diments i que les oficines 
judicials no van veure limi-
tada la dedicació del seu 
personal de suport més enllà 
de les incidències comunes 
relacionades amb els conta-
gis, cal tenir present que tota 
l’organització encara va estar 
sotmesa a nombroses restric-
cions d’accés i mobilitat dins 
dels edificis judicials.” Això 
va tenir incidència en l’ac-
tivitat perquè “va obligar a 
modificar les agendes judici-
als i a espaiar les sessions de 
judicis i audiències” en una 
situació que es va mantenir 
fins al mes de novembre. 

Al conjunt de Catalunya, 
els procediments ingres-
sats als jutjats van tornar a 
superar el milió. És un crei-
xement del 14% que permet 
recuperar els nivells de 2019.
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La visita amb representants polítics i tècnics de la Diputació i dels ajuntaments i consells comarcals
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12 punts d’interès preparats per a la reobertura

Hi haurà un recorregut de 12 punts d’interès amb
llenguatge de braille i QRs amb continguts web.
A l’exterior del recinte s’habilitarà l’itinerari a Riells 
del Fai pel Tenes. 

La Diputació endarrereix 
fins a la tardor la reobertura 
de Sant Miquel del Fai
u Les obres d’adequació de l’espai 
natural estan gairebé enllestides 

u La decisió valora l’elevat risc d’incendi  
i els requeriments de seguretat 

Bigues i Riells del Fai

Ferran Polo

La Diputació endarrereix 
l’obertura de l’espai natural 
de Sant Miquel del Fai fins 
aquesta propera tardor. Les 
obres per adequar el paratge, 
que han comportat una inver-
sió de 2,6 milions d’euros, ja 
estan pràcticament enllesti-
des però s’ha decidit retardar 
l’accés al públic per temes 
relacionats amb els incendis: 
per una banda, l’alt risc que 
es preveu durant tot l’estiu i, 
per l’altra, els requeriments 
de seguretat establerts pels 
Bombers en cas d’un incendi 
a la zona. 

Els responsables de la 
Diputació ho van traslladar 
aquest dilluns als alcaldes 
de Bigues i Riells del Fai, 
Sant Feliu de Codines i 
Sant Quirze Safaja –Joan 
Galiano, Mercè Serratacó i 
Anna Guixà– en una trobada 
on també van participar-hi 
representants dels consells 
comarcals del Vallès Oriental 
i del Moianès i d’altres con-
sistoris com el de Figaró, que 
també formen part de l’àmbit 
de l’espai d’interès natural 
(EIN) dels cingles de Bertí. 

Galiano entén que obrir ara 

“seria precipitat”. “Arribats 
a aquest punt, que s’acabi bé 
i, després, ja obriran. El 2017 
ens van dir que s’obriria l’any 
següent però entenem que 
són unes obres costoses i que 
és un àmbit dinàmic i viu”, 
afegeix. “Si han d’obrir, que 
estigui tot correcte”, comenta 
l’alcaldessa de Sant Quirze, 
que entén que “obrir ara i 
generar una onada de gent 
a Sant Miquel del Fai potser 
no toca”. “Volem que, quan 
s’obri, sigui un espai segur”, 
demana Serratacó.

Amb la reobertura, l’accés a 

Sant Miquel del Fai serà gra-
tuït però estarà condicionat 
per l’aforament del recinte 
i de l’espai d’aparcament, 
on caldrà fer reserva prèvia. 
S’oferirà un recorregut pel 
paratge amb una dotzena 
de punts d’interès: el pont 
de Rossinyol, el pas de la 
Foradada, la portalada fortifi-
cada, la casa prioral, els salts 
del Rossinyol i del Tenes o 
l’església i la cova de Sant 
Miquel. En un futur, s’hi afe-
giran l’ermita de Sant Martí i 
la cova de les Tosques (vegeu 
gràfic superior). Els punts 

tindran plafons informatius 
en braile i codis QR amb 
enllaços a continguts web.

Per a la reobertura, la 
Diputació ha preparat l’ex-
posició “Els cingles de Bertí 
i Sant Miquel del Fai. Recu-
perem el nostre patrimoni”, 
que pretén donar a conèixer 
els cingles de Bertí i la finca 
de Sant Miquel del Fai i posar 
en valor el conjunt natu-
ral i patrimonial d’aquests 
indrets. S’adreça a tots els 
públics i, en especial, als 
veïns dels pobles de l’entorn. 
Es completarà amb un audio-

visual per veure allà mateix.
Actualment, s’estan aca-

bant les obres de l’aparca-
ment, que tindrà capacitat 
per a 90 vehicles i 2 autocars, 
i les de condicionament dels 
camins interiors de l’itinerari 
visitable i altres reformes 
mínimes dins la Casa Prioral. 
També s’estan fent tasques 
de desmuntatge d’elements 
que desvirtuen la naturalitat 
de l’entorn com, per exemple, 
la retirada dels tancaments 
de les balmes.

DES DEL 2017

Aquestes accions són el final 
d’un procés que va començar 
l’any 2017 quan la Diputació 
va fer la compra de la finca 
de Sant Miquel del Fai, de 
70,4 hectàrees per 1,3 mili-
ons. Aquell mateix any ja va 
redactar un pla d’usos que 
ha estat el full de ruta de les 
actuacions que s’han anat 
fent fins ara. L’objectiu era 
“recuperar el conjunt natural 
i arquitectònic per potenciar-
lo com a espai natural, monu-
mental i paisatgístic i espai 
dinamitzador de la gestió ter-
ritorial de l’espai PEIN” i dels 
municipis de la zona. 

L’execució dels treballs va 
topar amb dificultats –com 
un calendari d’intervenció 
condicionat pels períodes de 
cria de l’àliga cuabarrada– i 
imprevistos com els impor-
tants temporals de març de 
2018 i gener de 2020, que van 
provocar danys al paratge. 
També la pandèmia de la 
covid, que va complicar l’exe-
cució de les obres.

Una de les primeres inter-
vencions –i principal– van ser 
els treballs a les cingleres per 
consolidar-les i donar segu-
retat als visitants. S’hi van 
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12 punts d’interès preparats per a la reobertura

Hi haurà un recorregut de 12 punts d’interès amb
llenguatge de braille i QRs amb continguts web.
A l’exterior del recinte s’habilitarà l’itinerari a Riells 
del Fai pel Tenes. 

invertir 371.000 euros. Fins 
que no van acabar aquestes 
obres, no es va poder actuar 
en la millora del recinte. Les 
principals inversions van ser 
per a l’enllumenat (277.000 
euros), la renovació de totes 
la baranes (uns 405.000 

euros), el condicionament 
de camins i balmes (prop 
de 291.000) euros i altres 
actuacions complementàries 
(69.000 euros). La darrera 
gran obra ha estat la reforma 
de l’aparcament, amb 810.000 
euros d’inversió.

Aposta per una gestió global  
de l’espai dels cingles de Bertí
Els ajuntaments celebren que es pensi en el conjunt de l’entorn natural

Bigues i Riells del Fai

F.P.

La Diputació de Barcelona 
està dissenyant una pro-
posta global per a l’espai 
inclòs al pla d’espais d’inte-
rès natural dels cingles de 
Bertí més enllà del projecte 
específic de Sant Miquel del 
Fai. Aquesta intenció va ser 
traslladada als alcaldes de 
Bigues i Riells del Fai, Sant 
Quirze i Sant Feliu en la 
trobada de dilluns on també 
es va convocar els altres tres 
municipis integrats a l’EIN 
dels cingles de Bertí: Figaró, 
la Garriga i Sant Martí de 
Centelles (Osona).

“Conceptualitzen Sant 
Miquel del Fai com un parc 
natural i l’inclouen a la 
xarxa de parcs naturals. Per 
Sant Quirze Safaja això és 
bo”, diu Anna Guixà, alcal-
dessa de Sant Quirze, que 
recorda com el territori ja 
reivindicava “treballar un 
pla per als cingles de Bertí”. 
Per a l’alcalde de Bigues i 
Riells del Fai, Joan Galia-

no, és “la millor notícia”. 
“Estem molt contents. És 
una reivindicació de fa 
anys”, apunta Galiano, que 
recorda la pressió que van 
fer els ajuntaments l’any 
2017 perquè la Diputació 
incorporés l’espai dels cin-
gles de Bertí a la seva xarxa. 
“Donarà més valor a aquest 
espai i amplia el ventall de 
possibilitats a tot l’àmbit. 
No és només Sant Miquel 
del Fai.”  “És important no 
limitar-ho només a Sant 
Miquel del Fai. Està bé que 
tot l’espai natural siguin 
els cingles i Sant Miquel 
en sigui una part. És un 
projecte de futur”, valora 
Mercè Serratacó, alcaldessa 
de Sant Feliu. Emma Muixí, 
regidora de Figaró, res-
salta que “es treballi con-
juntament entre tots” i la 
necessitat de tenir un espai 
natural “ben dirigit i regu-
lat”. Tots destaquen el valor 
natural de connexió dels 
cingles entre els parcs del 
Montseny i Sant Llorenç 
del Munt.

Ara, la gerència de serveis 
d’Espais Naturals assumirà 
la gestió de Sant Miquel 
del Fai i de l’espai d’interès 
natural dels cingles de Bertí. 
Des de la compra de la finca 
l’any 2017, totes les inter-
vencions a Sant Miquel del 
Fai s’havien liderat des de 
presidència. 

Amb aquest objectiu, ja 
s’ha nomenat un director, 
Lluís Martínez, fins ara res-
ponsable del Parc Natural 
del Montseny. Dependent 
d’Espais Naturals, es busca 
que “en un futur proper 
esdevingui un espai natural 
més dins la Xarxa de Parcs 
Naturals de la Diputació de 
Barcelona, i pugui oferir 
un espai de visita, gaudi de 
la natura i turisme sosteni-
ble”.

L’obertura de Sant Miquel 
del Fai suposarà la integra-
ció de l’espai a programes 
de la Diputació, la forma-
lització de convenis amb 
els ajuntaments i consells 
comarcals per dinamitzar 
l’equipament.
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Parcel·les municipals en venda a Vallromanes

Situació de les parcel·les 
que es venen

Club de Golf 
Vallromanes

Riera Vallromanes

Torre
Tabernera

Can Morera 
Xic

BP-5002
BP-5002Av. del Golf

C. dels Comtes Alba de Liste

Vallromanes posa a la venda vuit 
parcel·les de propietat municipal 
per un valor d’1,1 milions
Se situen als sectors residencials de Can Morera Xic i Torre Tabernera

Sergi Martínez serà  
el candidat d’ERC  
a Montornès
Montornès del Vallès

L’assemblea local d’ERC de 
Montornès ha escollit Sergi 
Martínez com a candidat a 
l’alcaldia en les eleccions 
municipals de l’any vinent. 
Agafarà el relleu del regidor 
Jofre Giner, al qual, segons 
un comunicat, el partit li 
agraeix “el compromís i el 
treball realitzat per millorar 
la vida dels veïns i veïnes 
de Montornès del Vallès”. 
L’any 2019 ERC es va pre-
sentar en coalició amb el 
PCC a Montornès en una 
candidatura que es deia Més 
per Montornès i que va acon-
seguir dos regidors i va ser 
la tercera força darrere de 
Montornès en Comú i el PSC. 
A finals de l’any següent, 
però, la coalició es va trencar.

Conveni per a l’ús 
públic de la piscina 
de Corefo de Parets
Parets del Vallès

L’Ajuntament de Parets i la 
societat Corefo han firmat 
un acord que permetrà als 
socis de la piscina municipal 
coberta Miguel Luque que 
estiguin abonats abans del 
dia 1 de juny d’aquest any, 
gaudir de la piscina desco-
berta de Corefo des d’aquest 
divendres, 24 de juny, fins al 
4 de setembre, tret del dia 13 
d’agost, dia del soci de Core-
fo. L’han firmat el president 
de Corefo, Víctor Guirao i 
l’alcalde, Francesc Juzgado.

Vallromanes

EL 9 NOU

L’Ajuntament de 
Vallromanes ha convocat un 
concurs públic per vendre 
un total de vuit parcel·les 
de propietat municipal per 
les quals ha fixat un preu de 
sortida que suma 1,1 milions 
d’euros. El termini per a la 
presentació d’ofertes acaba 
aquest dijous, guanyarà la 
millor oferta presentada per 
cada parcel·la per separat i 
només es tindrà en compte 
el preu.

Les parcel·les se situen en 
dues zones residencials del 

municipi. Sis són al sector 
de Torre Tabernera, davant 
del camp de golf i dues a Can 
Morera Xic, a l’entrada del 
poble des de la rotonda de la 
carretera BP-5002, prop de 
l’escola bressol. Els preus de 
sortida de les parcel·les oscil-
len entre els 121.899 i els 
159.547 euros i les superfí-
cies, entre els 796 i els 1.702 
metres quadrats. En tots 
els casos, només s’hi podria 
construir una sola casa unifa-
miliar aïllada i l’edificabilitat 
va dels 265 als 350 metres 
quadrats.

A Can Morera Xic hi ha les 
parcel·les més petites, de 796 

i 825 metres quadrats, men-
tre que a la Torre Tabernera 
hi ha les parcel·les més grans. 
N’hi ha dues a l’avinguda del 
Golf i quatre al carrer Com-
tes Alba de Liste.

Aquestes parcel·les van 
passar a propietat municipal 
com a part de l’aprofitament 
mig que va obtenir l’Ajunta-
ment quan es van desenvolu-
par aquests dos sectors urba-
nístics. La seva venda es va 
aprovar en el ple de l’Ajunta-
ment del mes de maig. Algu-
nes ja s’havien posat a sub-
hasta pública tot i que no a 
concurs, fa un parell d’anys, 
però la convocatòria va que-

dar deserta. En cas que algu-
na de les parcel·les tampoc 
tingués comprador, l’Ajun-
tament podria optar per 
una altra fórmula de venda 
diferent del concurs públic. 
El valor total de les parcel·les 
és significatiu per a l’Ajunta-
ment de Vallromanes, tenint 
en compte que representa al 
voltant del 25% del pressu-
post municipal.  

Segons explica l’alcalde, 
David Ricart, l’Ajuntament 
té vuit parcel·les més a Can 
Rabassa, però estan pendents 
de la resolució d’un litigi 
judicial amb els propietaris 
del sector.

Viktoriia Hrybchenko

Les Franqueses en Comú impulsa 
una comissió d’ajuda a gent gran
Les Franqueses del Vallès

EL 9 NOU

L’executiva de les Franque-
ses en Comú ha impulsat la 
creació d’una comissió que, 
sota el nom de Les Franque-
ses GRAN! ha començat a 
treballar per donar suport 
a les persones grans en els 
tràmits davant dels bancs i 
administracions públiques 
com l’Ajuntament, Hisenda o 
la Seguretat Social.

La comissió, formada 
en part per l’executiva de 
Les Franqueses en Comú i 
encapçalada per la seva coor-
dinadora, Dolors Amaro, Fer-
nando de Lastre i Viktoriia 
Hrybvhenko, proposa crear 
una xarxa solidària d’ajuda i 
a persones grans. Entre altres 
gestions, apunten obtenir un 
certificat electrònic, dema-
nar cita prèvia, consultes a la 
pàgina La Meva Salut o aju-
des a la declaració de renda.

Canviem Montmeló 
demana millores 
al Bosquet de l’Aplec

Montmeló

EL 9 NOU

El Grup Municipal de Canvi-
em Montmeló ha presentat 
una moció en què demana 
fer actuacions de manteni-
ment al Bosquet de l’Aplec, 
al Turó de la Bandera, inclòs 
en el Catàleg Natural de 
Montmeló. Demana podar i 
desbrossar els arbres, matolls 
i herbes que pertoqui per 

tal que no envaeixin els 
habitatges veïns, canviar les 
papereres, bancs, escales, 
baranes i altre mobiliari urbà 
fet malbé, establir un pla de 
neteja i reclamar al Ministeri 
de Foment l’apantallament 
promès de l’autopista AP-7. 
També demana replante-
jar, d’acord amb el veïnat i 
l’Ajuntament, la ubicació 
d’habitatge dotacional plan-
tejat molt a prop de l’AP-7.
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MyHome

Ara, amb MyHome de CaixaBank, podràs gaudir d’un bon estiu… ben segur.
Perquè pots triar la millor manera d’estrenar cotxe: amb el préstec MyHome,1

el rènting2 o un vehicle d’ocasió3 per gaudir vagis on vagis.

A més, podràs deixar la casa protegida amb l’alarma de Securitas Direct.4

Informa-te’n a l’oficina o a CaixaBank.cat

i deixa la casa protegida

Marxa de viatge amb un nou cotxe 

1. Préstec ofert per CaixaBank, SA. Concessió del préstec, subjecta a l’aprovació prèvia de l’entitat. Més informació, a www.CaixaBank.cat. 2. Comercialitzat per CaixaBank, SA, agent d’Arval Service Lease, SAU (NIF A-81573479). 3. L’oferta de venda 
és d’Arval BNP Paribas Group amb la intermediació de Wivai Selectplace, SAU, Gran Via de les Corts Catalanes, 159-163, 08014 Barcelona (NIF A-58481730). CaixaBank col·labora exclusivament en la forma de pagament.  4. L’oferta de venda d’aquest 
servei és exclusiva de Securitas Direct, SAU, inscrita en el Registre Nacional de Seguretat Privada amb el núm. 2737, amb la intermediació de Wivai Selectplace, SAU, Gran Via de les Corts Catalanes, 159-163, 08014 Barcelona, inscrita en el Registre 
Mercantil de Barcelona, tom 9373, foli 52, full B-50420, inscr. 1a (NIF A-58481730). Per a més informació, consulta wivai.com. Aquesta oferta està subjecta a les normes establertes per la Llei d’ordenació del comerç detallista, defensa de consumidors 
i usuaris i altres normes de desenvolupament. Securitas Direct, SAU es compromet a fer-te un estudi de seguretat personalitzat via telefònica i a instal·lar els productes al lloc indicat abans de 10 dies, moment en què se subscriurà el contracte oportú 
directament amb Securitas Direct, SAU. El dia de la instal·lació, Securitas Direct, SAU et lliurarà tota la documentació de la garantia 100 % de manteniment, com també totes les explicacions i condicions d’ús del producte. Si hi hagués cap anomalia o 
incidència postvenda, has de contactar directament amb el telèfon del Servei d’Assistència Tècnica de Securitas Direct (900 111 099). CaixaBank és aliè als termes i condicions d’aquesta oferta i a les relacions comercials o contractuals que se’n derivin, ja 
que només es limita a facilitar-hi l’accés. NRI 5308-2022/09681
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Un exemplar de salamandra al massís del Montseny fotografiat durant les recerques del Museu de Granollers

Dijous, 23 de juny de 202212

Un dels carters amb el nou carretó elèctric de repartiment

Correus prova 
un nou carretó elèctric 
a Llinars per a la unitat 
de repartiment
Facilita la distribució de la darrera milla

Llinars del Vallès

EL 9 NOU

Correus ha posat en marxa 
un projecte pilot a Llinars en 
què posa a prova un carretó 
elèctric per facilitar el repar-
timent. L’objectiu és donar 
suport als carters que fan el 
repartiment a peu, amb un 
nou element que els facilita 
la distribució de la darrera 
milla.

El sistema redueix l’esforç 
del personal de la unitat de 
repartiment per impulsar el 
carretó fent servir un pati-
net elèctric que no produeix 
emissions. El vehicle està 
pensat per ser utilitzat en 
nuclis urbans, especialment 
en àrees de repartiment poc 
concentrat, és a dir, amb pocs 
enviaments per quilòmetre 

recorregut, com ara zones 
d’habitatges unifamiliars o 
polígons industrials. També 
són adequats per a àrees de 
repartiment en què s’han 
de recórrer distàncies altes 
o que estiguin allunyades 
de l’oficina des d’on surt el 
carter.

Correus ha informat que 
està impartint la formació 
necessària a la plantilla de 
repartiment de les unitats 
seleccionades per desencolu-
par el projecte pilot durant 
un any. La companyia diu 
que les primeres proves fetes 
han tingut opinions molt 
favorables. Els treballadors 
valoren que és fàcil d’utilit-
zar, és segur i ajuda a mitigar 
el cansament físic. El carretó 
l’ha fabricat l’empresa Sco-
obic.

Concentració 
a Figaró 
per reclamar el 
retorn del servei 
de pediatria
Figaró

Diverses entitats i partits 
polítics, amb el suport de 
l’Ajuntament de Figaró, han 
convocat una concentració, 
dimarts vinent per reclamar 
al Departament de Salut el 
retorn del servei de pediatria 
al municipi que el va deixar 
de tenir a conseqüència de 
la covid. Des dels inicis de 
la pandèmia, els usuaris del 
servei s’han de desplaçar a 
la Garriga. La concentració 
es farà a les 6 de la tarda a 
la plaça Anna Bosch. Entre 
els convocants hi ha Tots 
per Figaró, la CUP, ERC, 
l’AMPA de l’escola bressol 
El Fanalet el col·lectiu femi-
nista Nàiades del Figueró, 
la Comissió de Festes i l’es-
cola Montmany. A més de la 
manifestació, els convocants 
tenen previst portar, després, 
les signatures que s’han reco-
llit fins al CAP de la Garriga, 
on s’ha centralitzat el servei 
amb motiu de la Covid.

Les salamandres trien les basses

Montseny / Granollers

EL 9 NOU

El grup de recerca en bioin-
dicadors (BiBio) del Museu 
de Ciències Naturals de 
Granollers (MCNG) ha 
detectat que les poblacions 
de salamandra (Salamandra 
salamandra) fan servir cada 
vegada més les basses d’ai-
gua del pla de la Calma, al 
Montseny, per reproduir-se. 
Aquest grup fa des de l’any 
2010 el seguiment de la 
dinàmica de les poblacions 
d’aquesta espècie que també 
es reprodueix als torrents del 
massís. 

L’equip d’investigadors del 
Museu de Ciències Naturals 
de Granollers ha determinat 
que “l’expansió de la massa 
forestal afavoreix aquesta 
espècie de salamandra en 
detriment de les d’espais 
oberts”. “Al pla de la Calma, 
moltes basses es troben en 
àrees de prat desproveïdes 
de bosc, on a causa de la inso-
lació la temperatura de l’ai-
gua és més elevada. Alhora, 
el substrat fa que les aigües 
no siguin tan transparents 
com les dels torrents.” 

L’espècie, però, s’ha adap-
tat a aquesta situació, con-
clouen els científics. “Per tal 
d’adaptar-se a aquestes con-
dicions que no són les ideals, 

les larves poden presentar 
una coloració molt clara, i 
unes brànquies hiperdesen-
volupades per tal d’augmen-
tar la capacitat d’absorció 
d’oxigen.” D’aquesta manera, 
marca distàncies amb les 
salamandres que es repro-
dueixen en torrents, que són 
més fosques. 

El període reproductor 
de les salamandres té lloc a 
la primavera i tardor, quan 
es reprodueix en aquest 

darrer període les larves 
passen l’hivern a unes tem-
peratures no tan altes com 
si ho fessin a la primavera. 

Les poblacions de salaman-
dra que hi ha al Montseny 
són ovovivípares: pareixen 
larves que finalitzen la 
metamorfosi a l’aigua. “Tot 
i que és força difícil veure-
les parir, la segona setmana 
d’abril durant un mostreig 
amb el cos de muntanya dels 
Agents Rurals, es va poder 
filmar un part”, expliquen 
des de l’equip del Museu 
de Ciències Naturals de 
Granollers.

El seguiment de les pobla-
cions d’amfibis al Parc Natu-
ral i Reserva de la Biosfera 
del Montseny s’emmarca en 
els seguiments del conveni 
de col·laboració entre el 
Museu de Ciències Naturals 
de Granollers i la Xarxa de 
Parcs Naturals de la Diputa-
ció per a l’execució del Pla 
estratègic de seguiment i 
recerca per a la conservació 
del medi natural. A banda, 
dels amfibis, inclou papallo-
nes, petits mamífers, ratpe-
nats i rèptils.

L’AMFIBI MÉS ABUNDANT 
AL MONTSENY

La salamandra és l’espècie 
d’amfibi més abundant del 
massís del Montseny. També 
és la que presenta una 
distribució més àmplia en el 
territori. Se la pot trobar en 
torrents i masses forestals 
que li ofereixen ambients 
humits i temperats. “Tot i 
que es tracta d’una espècie 
en general abundant i adap-
table, les salamandres són 
víctimes dels atropellaments 
a les carreteres durant les 
nits plujoses de primavera 
i tardor”, recorden des del 
Museu de Ciències Natu-
rals de Granollers i del Parc 
Natural. Per això, “convé, ser 
sensible a aquesta problemà-
tica quan se circula pel Parc 
Natural” sobretot durant les 
nits de pluja de la primavera 
i la tarda. “És recomanable 
fer-ho a baixa velocitat i 
acostumant la vista a la silu-
eta de l’espècie sobre l’asfalt 
per evitar atropellar-les”, 
demanen.

Larves nascudes 
en basses tenen 
una morfologia 
diferent de les 
dels torrents

El seguiment del Museu de Ciències Natural de Granollers de les poblacions de 
salamandres certifica l’augment de les reproduccions a basses del pla de la Calma
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L’oposició a la urbanització del 
‘plàtan’ irromp al ple de Parets
ERC i Parets per la República alerten de l’impacte en el comerç i en unes restes arqueològiques

Parets del Vallès

M.S.

La polèmica per la urbanitza-
ció de la zona situada entre 
els carrers Lluís Companys 
i Barcelona de Parets, cone-
guda popularment com el 
plàtan, va irrompre aquest 
dimarts al ple municipal. Tot 
i no ser a l’ordre del dia, els 
recels de l’oposició sobre la 
modificació del Pla General 
d’Ordenació, promoguda 
per l’empresa Arial Fomento 
(Sabadell) i aprovada al maig 
amb el suport dels partits del 
govern i els vots en contra 
d’Ara Parets ERC, Parets per 
la República i Ciutadans, van 

centrar part de la sessió.
Neus Jordà, de Parets per 

la República, va apuntar 
que “el govern local vol 
establir-hi un supermercat 
que afectarà directament el 
comerç local, en una zona 
tradicionalment agrícola, 
quan no fa falta”. Tot i que el 
govern de l’alcalde, Francesc 
Juzgado (PSC), assegura que 
ha reduït la zona urbanitza-
da i la superfície destinada a 
aparcament privat, l’oposició 
no hi està d’acord. Segons 
Jordà: “En aquesta zona hi ha 
catalogat un jaciment arque-
ològic i estem en converses 
amb l’Incasol per aturar 
l’edificació.”

Paral·lelament a les acci-
ons dels grups municipals, 
una plataforma ciutadana 
s’ha organitzat per oposar-
s’hi. Articulades a través de 
Resistència Rural Paretana, 
desenes de persones han 
manifestat: “El projecte és 
un atemptat contra el comerç 
local de Parets, que està des-
apareixent i contra la mobi-
litat sostenible, a la nostra 
qualitat de vida i als espais 
verds del nostre poble.”

La tensió al ple va continu-
ar escalant en arribar al punt 
en què es votava l’aprovació 
provisional de modificació de 
plantilla. Jordi Seguer, porta-
veu d’Ara Parets ERC, va acu-

sar el govern de barrejar con-
ceptes: “El nostre vot seria 
diferent respecte a dos temes 
que no tenen res a veure. 
Així doncs, demanem al con-
sistori que no barregin més 
pomes amb peres.” En aquest 
punt, també polèmic, s’hi van 
votar els augments de sou i 
de categoria per alguns dels 
treballadors de l’Ajuntament, 
a més de la creació d’una 
nova plaça de caporal de la 
policia local. Seguer va insis-
tir que “Parets no necessita 
més quadres de comanda-
ment, sinó més agents i més 
recursos tècnics per garantir 
la seguretat d’una ciutat de 
gairebé 20.000 habitants”. Al 

ple també es va donar compte 
de l’acord de la Comissió de 
Territori de Catalunya per 
donar viabilitat a l’Àrea Resi-
dencial Estratègica (ARE) de 
Can Fradera, on es preveien 
inicialment 444 habitatges. 
El portaveu d’ERC, Jordi 
Seguer, insistia: “Ens vam 
oferir novament a l’alcalde 
Juzgado per treballar con-
juntament en la proposta de 
modificació de l’Àrea Resi-
dencial Estratègica de Can 
Fradera. No estem d’acord en 
la construcció de 444 habi-
tatges en aquest àmbit i ens 
mostrem preocupats i alhora 
ens genera molta incomodi-
tat sobre el mal que poden 
fer en l’urbanisme de Parets 
del Vallès.”

També es va ratificar el 
decret d’alcaldia de la pro-
posta de projecte de remo-
delació de l’entorn de la 
llera del riu Tenes i l’adhesió 
a l’Agrupació de Defensa 
Foresta La Serralada, per 
millorar la prevenció dels 
incendis al municipi.
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El tram de l’AP-7 a Llinars en una imatge d’arxiu 
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L’AV de Corró d’Amunt la volia posar al Consell de Poble

Les Franqueses no permet penjar 
una pancarta contra els parcs solars

Corró d’Amunt

EL 9 NOU

La presidència del Consell 
de Poble de Corró d’Amunt 
ha denegat la petició que 
havia fet l’Associació de 
Veïns de Sant Mamet de Cor-
ró d’Amunt per penjar una 
pancarta en contra dels parcs 
solars al territori de la vall de 
Carbonell a l’edifici del Con-
sell de Poble.

En un comunicat, l’entitat 
veïnal explica que el 6 de 
juny es va demanar permís 
a l’Ajuntament per posar 
la pancarta, en compliment 
del que diu l’article 23 de 
l’Ordenança de Civisme i 
Convivència Ciutadana, que 
regula les normes a seguir 
per a la col·locació de pancar-

ol. La moratòria no és prorro-
gable i s’hauria de modificar 
el pla urbanístic per tal de 
regular les condicions d’im-
plantació de plantes foto-
voltaiques en sòl no urba-
nitzable. A la reunió hi van 
assistir Sal Fòrum Ciutadà, 
Salvem Corró d’Amunt, Cen-
tre Cultural de Marata i la 
mateixa Associació de Veïns 
de Corró d’Amunt. Totes van 
expressar el rebuig als parcs 
solar i van coincidir amb la 
posició de l’Ajuntament. “La 
nostra primera i ràpida actu-
ació ha estat fer una pancarta 
en aquest sentit, a la qual s’hi 
van sumar Cànoves i Samalús 
i la Vall del Carbonell”, diu 
l’associació. I recorda que a 
l’Ajuntament hi ha una pan-
carta contra el quart cinturó.

Un portaveu municipal 
ha dit que les pancartes rei-
vindicatives privades no es 
col·loquen a edificis munici-
pals i que no es tracta d’una 
pancarta consensuada. La del 
quart cinturó, en canvi, es 
va consensuar i la col·locació 
s’havia aprovat per ple.

L’Ametlla 
endarrereix 
l’obertura del bar 
de Ca l’Arenys
L’Ametlla del Vallès

L’Ajuntament de l’Ametlla 
del Vallès ha comunicat 
aquesta setmana que el 
recinte de les piscines d’estiu 
de Ca l’Arenys no disposa-
ran del servei de bar des del 
mateix inici de la tempo-
rada de bany. En una nota 
informativa, el consistori 
ha explicat que la licitació 
per a la concessió del servei 
ha quedat deserta, tot i que 
considera que les condicions 
que es proposaven aquest 
any eren avantatjoses per tal 
d’afavorir la concurrència del 
màxim possible d’aspirants 
a gestionar aquest equipa-
ment. En el mateix comuni-
cat, l’Ajuntament de l’Amet-
lla assegura que continua 
treballant per tal de dotar de 
servei de bar el recinte de les 
piscines de Ca l’Arenys en la 
major brevetat possible.

tes i tenint en compte que el 
Consell de Poble és un equi-
pament municipal. L’associa-
ció s’ha mostrat sorpresa pels 
arguments que es fan servir 
per no donar el permís. En el 
mateix comunicat reprodu-
eixen la resposta del Consell 
de Poble en què es diu que 
es tracta d’una instal·lació 
municipal i s’ha considerat 
que “es tracta d’una pancarta 

reivindicativa”.
L’associació recorda que el 

25 de maig, l’Ajuntament va 
convocar una taula de treball 
per plantejar estratègies 
comunes per fer front a la 
implantació de parcs solars 
al municipi. Afegeix que 
l’Ajuntament s’hi va mostrar 
en contra i va declarar una 
moratòria per un any que 
finalitza aquest mes de juli-

La pancarta que es pretenia posar

Trànsit situa grues a Granollers 
per retirar vehicles més ràpid 
en cas d’incidències a l’AP-7
Diumenge s’estrena el carril en sentit contrari de Sant Celoni a Montornès

La Roca del Vallès

EL 9 NOU

El Servei Català de Trànsit 
en coordinació amb el Minis-
teri de Transports, Mobilitat 
i Agenda Urbana disposarà 
a la base de conservació de 
l’AP-7 que hi ha al sud de 
Granollers diverses grues per 
poder intervenir de manera 
ràpida en cas d’accident o de 
qualsevol altra incidència 
a l’autopista durant el cap 
de setmana de la revetlla de 
Sant Joan, quan es preveu 
un increment notable de la 
mobilitat. Ho van explicar 
els responsables del Depar-
tament d’Interior aquest 
dimecres en roda de premsa. 
També hi haurà grues en una 
altra base de manteniment 
que hi ha a Martorell.

A banda, tal com es va 
anunciar la setmana pas-
sada, Trànsit habilitarà un 
carril en sentit contrari per 
facilitar l’operació tornada 
durant la tarda de diumenge. 
Es farà entre Sant Celoni i 
Montornès en un tram d’uns 
22 quilòmetres. El carril es 
preveu que estigui preparat a 
les 3 de la tarda. L’activació, 
però, dependrà de l’evolució 
de la circulació i de les neces-
sitats de cada moment. Com 

amb les associacions de 
transportistes”. La tarda de la 
revetlla de Sant Joan també 
es col·locaran panells mòbils 
en aquest tram central de 
l’AP-7 per recordar la limita-
ció a vehicles pesants.

Però hi haurà més limita-
cions: diumenge els camions 
no podran circular de les 5 
de la tarda a les 10 de la nit 
pel tram entre Maçanet de la 
Selva i l’Hospitalet de l’In-
fant. I durant les hores que 
ho puguin fer però ja hi hagi 
senyalitzat el carril en sentit 
contrari de Sant Celoni a 
Montornès, hauran d’anar 
pel carril de la dreta, sense 
fer avançaments i no podran 
superar els 80 quilòmetres 
per hora. Per als camions, el 
Servei Català de Trànsit tam-
bé va anunciar que s’habilita-
ran zones d’aparcament a les 
antigues platges de peatge de 
la Roca i de Martorell.

Amb l’anàlisi de les dades 
del pont de Sant Joan d’anys 
anteriors, Trànsit preveu que 
les vies que podran concen-
trar els principals problemes 
de mobilitat són l’AP-7 en 
tram central de Martorell a 
la Roca durant la sortida i 
AP-7 nord de Sant Celoni a 
la Roca en la tornada, entre 
altres carreteres. 

Controls dels 
Mossos de trànsit
La Roca del Vallès

Coincidint amb la revetlla 
de Sant Joan i el pont, els 
Mossos de trànsit inten-
sifiquen la presència i els 
controls d’alcoholèmia i 
drogues arreu del terri-
tori. Se’n faran, especial-
ment, entre les 10 de la nit 
de dijous i les 10 del matí 
de divendres. El disposi-
tiu, però, s’allarga durant 
la resta de dies d’aquest 
pont.

a màxim, ha d’estar operatiu 
fins a les 10 de la nit. 

El dispositiu de trànsit 
també afecta els camions que 
circulen per l’AP-7. Per una 
banda, entre l’antic peatge 
de la Roca i l’antic peatge de 
Martorell, es limitarà la velo-
citat dels vehicles pesants a 
un màxim de 80 quilòmetres 
per hora dijous entre les 3 de 
la tarda i les 9 del vespre. A 
més, hauran de circular pel 
carril de la dreta i sense fer 
avançaments. Tot plegat, per 
afavorir l’operació sortida.

Segons Interior, “aquesta 
mesura ha estat acordada 

Sant Feliu tindrà 
un cotxe elèctric 
d’ús compartit 
després de l’estiu

Sant Feliu de Codines

Som Mobilitat i l’Ajun-
tament de Sant Feliu col-
laboren per la implantació al 
municipi d’un vehicle elèc-
tric d’ús compartit. Està pre-
vist que comenci a funcionar 
després de l’estiu. L’Ajun-
tament ha fet un contracte 
de compra d’hores d’ús del 
vehicle amb Som Mobilitat. 
Això facilita l’adquisició del 
vehicle que els serveis muni-
cipals podran fer servir. Fora 
d’aquest horari, el cotxe esta-
rà a disposició dels socis de 
Som Mobilitat, que el podran 
reservar amb l’aplicació per 
a mòbils. A banda, durant 
l’estiu, l’Ajuntament iniciarà 
els treballs per instal·lar sis 
punts públics de recàrrega de 
vehicles elèctrics. Som Mobi-
litat ja té presència a altres 
pobles com Cardedeu.

La biblioteca de 
l’Ametlla, punt de 
recollida de portàtils 
i tauletes en desús
L’Ametlla del Vallès

La biblioteca Josep Badia i 
Moret, de l’Ametlla, partici-
pa al programa Labdoo amb 
un punt de recollida d’ordi-
nadors portàtil i tauletes que 
estan en desús. L’objectiu 
és donar una nova vida a 
aquests aparells i que puguin 
ser utilitzats per infants d’es-
coles d’arreu del món. A més, 
s’impulsa l’economia cir-
cular. Es fa en col·laboració 
amb el Departament de Cul-
tura i la plataforma Labdoo.
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Granollers obtindrà 
set pisos de lloguer 
assequible amb dos 
plans urbanístics
Són les intervencions previstes al carrer  
Minetes i al solar de l’antiga fàbrica Visa
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El pla entre els carrers Minetes, Agustina d’Aragó i Tetuan  fixa tres nous blocs que sumaran uns 100 nous habitatges

Granollers

F.P.

L’Ajuntament de Granollers 
obtindrà la propietat de set 
habitatges que destinarà a 
lloguer assequible amb els 
plans de millora urbana que 
tiraran endavant a l’illa for-
mada pels carrers Minetes, 
Tetuan i Agustina d’Aragó, 
al costat del camp de futbol; 
i al solar de l’antiga empre-
sa Visa, entre els carrers 
Llevant, Orient, Quevedo i 
Josep Piñol. El consistori ha 
aprovat els projectes d’urba-
nització i de reparcel·lació de 
tots dos sectors. 

Els set nous habitatges pas-
saran a ser propietat muni-
cipal a partir del 10% de 
l’aprofitament mitjà que els 
promotors dels sectors han 
d’aportar. Seran dos a l’àmbit 

del carrer Llevant i cinc al 
del carrer Minetes, on, a més, 
l’Ajuntament també rebrà un 
local en planta baixa a l’edifi-
ci que s’aixecarà més proper 
a l’actual camp de futbol del 
carrer Girona. Aquests set 
habitatges formen part del 
contingent de 50 pisos de 
protecció oficial que hi haurà 
entre les dues zones on es 
preveu la construcció de 150 
nous habitatges.

Segons la regidora d’Urba-
nisme, Gemma Gímenez, els 
promotors de tots dos àmbits 
ja han presentat a tràmit les 
llicències per a la construc-
ció dels nous edificis. Està 
previst que les obres d’urba-
nització i de construcció dels 
blocs avancin en paral·lel i 
puguin iniciar-se a principis 
de 2023. Giménez destaca la 
transformació i la regene-

ració urbanística d’aquests 
projectes en tots dos sectors 
de la ciutat.

Al sector de 2.427 metres 
quadrats de l’antiga fàbrica 
Visa, que es va enderrocar fa 
poc més d’un any, s’hi faran 
46 nous habitatges en dos 
blocs diferents. D’aquests, 16 
seran de protecció. Hi haurà 
poc més de 1.000 metres qua-
drats nous destinats a espais 
verds públics. Se situaran en 
una nova plaça a la cantona-
da dels carrers Pinyol i Lle-
vant, que connectarà amb la 

que ja existeix a l’altra banda 
del carrer. Hi haurà zona de 
jocs infantils i espais d’om-
bra. Es farà una aposta per 
l’ús de terres drenants tant 
al parterres com a les àrees 
de jocs.

En el cas de l’illa situada 
entre els carrer Minetes, 
Tetuan i Agustina d’Aragó i 
el camp de futbol, que en els 
darrers anys havia funcionat 
com un aparcament privat, 
la previsió és fer 103 nous 
habitatges: 66 de règim lliure 
i 37 de protegits. És un solar 

d’uns 4.200 metres quadrats 
on hi ha previstos tres nous 
blocs amb alçades de planta 
baixa +1, 3, 4 o 5. Es col-
loquen repartits per l’àmbit 
per generar espais lliures: 
una nova plaça al nord, al 
carrer de les Minetes, i un 
altre espai al sud, tocant al 
camp de futbol. En aquest 
costat, s’obrirà un nou vial 
de plataforma única que 
connectarà Agustina d’Aragó 
i Tetuan. El pla, a més, ampli-
arà les voreres dels carrers 
Agustina d’Aragó i Tetuan.
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Roda de premsa de presentació de la manifestació unitària del 28-J, aquest dimarts a la plaça de la Porxada

Dijous, 23 de juny de 202216

Manifestació unitària a Granollers 
pel Dia de l’Orgull LGTBIA+ 

Granollers

Oriol Serra

El col·lectiu LGTBIA+ es 
manifestarà dimarts vinent 
a Granollers amb motiu del 
Dia de l’Orgull. Una marxa 
unitària, convocada per l’as-
sociació Trenquem Armaris 
i la Coordinadora Feminista, 
sortirà a 2/4 de 8 del vespre 
de la plaça de la Porxada i 
passarà pels carrers Santa 
Esperança, Marià Maspons, 
la plaça Barangé, l’avingu-
da del Parc, Torras i Bages, 
Anselm Clavé i la plaça 
Maluquer i Salvador, i acaba-
rà novament a la Porxada. En 
diversos punts del recorre-
gut es llegiran manifestos en 
defensa dels drets d’aquest 
col·lectiu.

És el primer cop que Tren-
quem Armaris i la Coordina-
dora Feminista organitzen 
de forma conjunta la mani-
festació del Dia de l’Orgull a 
Granollers. “La marxa es con-
voca en un moment en què el 
col·lectiu LGTBIA+ continua 
patint una gran repressió i 
persecució en el marc d’un 
sistema capitalista patriarcal. 
L’auge del feixisme és preo-
cupant, amb el consegüent 
augment d’agressions regis-
trades, i aquest auge és una 
amenaça pels drets no només 
de les persones del col·lectiu 
LGTBIA+, sinó de totes 
les persones que per algun 

motiu o un altre surten de 
la norma”, va dir una repre-
sentant de la Coordinadora 
Feminista, durant una roda 
de premsa celebrada aquest 
dimarts a la mateixa plaça de 
la Porxada.

“A més, denunciem com el 
capitalisme intenta treure 
rèdit econòmic dels drets 
LGTBIA+, mercantilitzant 
una vegada més els nostres 
cossos i la nostra manera 
d’estimar. A Barcelona, una 
associació d’empresaris ha 
creat el Pride BCN, una mar-

ca amb la qual es renten la 
cara empreses que ara es pre-
senten com a gay-friendly. 
Pride BCN no va dubtar a 
enviar els antiavalots a repri-
mir de forma violenta una 
protesta LGTBIA+ el juny de 
2019 a la plaça Universitat”, 
va afegir.

Durant la roda de premsa 
també es va presentar el 
cartell de la manifestació. 
Una imatge que vol apel·lar 
a la unitat. “Fa uns dies, vam 
començar a encartellar car-
rers i a penjar a les xarxes 

socials trossos d’un arc de 
Sant Martí, el símbol oficial 
del col·lectiu. Els colors, per 
separat, no tenen sentit. Per 
formar l’arc de Sant Martí 
cal unir-los tots, tal com 
farem en aquesta marxa. Els 
assassinats, agressions i atacs 
a persones LGTBIA+ no són 
casos aïllats. Tots són vícti-
mes d’un sistema que pro-
mou l’odi i la violència con-
tra les identitats dissidents. 
Per això proposem unir-nos i 
afrontar col·lectivament les 
agressions”, va concloure.

Han votat més de 1.200 persones per fixar el destí de 200.000 euros

Els veïns de la Garriga aposten per 
millorar el casal de la gent gran 
amb els pressupostos participatius

La Garriga

EL 9 NOU

El projecte de millora del 
casal de la gent gran de la 
plaça del Silenci, a la Garri-
ga, ha estat la proposta més 
votada en els pressupostos 
participatius d’aquest any. 
Més de 1.200 persones han 
votat per decidir el futur dels 
200.000 euros que l’Ajunta-
ment destinarà a inversions 
decidides per la ciutadania. 
La reforma del casal d’avis 
s’emportarà més de la meitat 
d’aquest import (uns 110.000 
euros). Va rebre 471 vots, el 
38,86% del total.  

El projecte presentat pre-

veu la substitució de la fuste-
ria exterior per una de nova 
d’alumini, la remodelació de 
la recepció i la instal·lació 
d’una marquesina a l’entrada 
per protegir del sol i de la 
pluja. A més, se substituiran 
les cortines, es repintarà 
l’interior i es renovarà la 
il·luminació interior. 

La segona proposta més 
votada serà la millora de 
diverses zones de lleure. Va 
rebre 459 vots, el 37,87% del 
total. El pla presentat pre-
veu la instal·lació de taules 
i cadires per crear una zona 
d’oci i descans amb ombres. 
S’actuarà al carrer Vulcà, al 
costat del parc de cal·listènia; 

a l’entorn del Centre de Visi-
tants; al parc del Patufet, i 
a la plaça dels Tres Tombs. 
La inversió prevista és d’uns 
80.000 euros.

L’altra proposta que s’exe-
cutarà és l’adquisició i reno-
vació de papereres per als 
parcs infantils del municipi. 
Té un cost de 5.000 euros. 
Va quedar en cinquè lloc 
amb 283 vots, el 23,35% del 
total. L’import, que permet 
completar els 200.000 euros 
destinats, li permet passar 
al davant de les propostes 
que van quedar en tercera i 
quarta posició en la votació 
popular: la millora de l’ac-
cessibilitat al Passeig (amb 

una inversió total de 200.000 
euros) i la millora integral 
de l’enllumenat del carrer 
Calàbria i de la carretera de 
Vic amb una despesa d’uns 
50.000 euros. L’actuació al 
Passeig va sumar 429 vots, el 
35,4% del total. La del carrer 
Calàbria, 310, el 25,8%.

La resta de propostes, per 
ordre de suports van ser: 
noves marquesines a les 
parades d’autobusos (222 
vots), millora de la connexió 
entre el barri de Querol i 
el parc dels Pinetons (206 
vots); millora de la teulada 
i els baixants d’aigua del 
pavelló de Can Violí (196 
vots); millora dels accessos 
a la vil·la romana de Can 
Terrers (165 vots); renovació 
de l’enllumenat de l’apar-
cament del camp de futbol 
(126 vots); il·luminació del 
parc de cal·listènia del carrer 
Vulcà (103 vots); la compra 
d’un mòdul per a magatzem 
al Teatre El Patronat (101 
vots), i la millora del terra 
del pati de la Torre del Fanal 
(101 vots).

ERC demana 
que se 
senyalitzin els 
Jardins Salvador 
Casanova, 
de Granollers

Granollers

EL 9 NOU

ERC de Granollers ha dema-
nat a la comissió informativa 
que el govern municipal 
revisi l’espai dels Jardins Sal-
vador Casanova, que es van 
inaugurar l’any 2008 a l’espai 
que va quedar lliure per l’en-
derroc i urbanització de l’an-
tiga fàbrica de Can Comas, 
una localització que es tro-
bava just davant del taller on 
Casanova havia treballat.

La petició es va fer aquest 
dimarts, 21 de juny, el dia en 
què es complien 40 anys de 
la mort de l’activista per la 
llengua, els drets humans i 
símbol de la lluita antifran-
quista i per la llibertat i la 
democràcia a Granollers.

La portaveu d’ERC, Núria 
Maynou, lamenta que a dia 
d’avui no queda cap senya-
lització de l’espai i ha dema-
nat que s’esmeni el que ha 
titllat d’anomalia. Maynou 
ha afegit que cal preservar i 
recordar la memòria histò-
rica de la ciutat i que l’espai 
és prou gran i versàtil per 
poder tenir elements que 
facin pedagogia de la tradició 
industrial de la ciutat.

ERC diu que la petició 
s’ha fet després que el partit 
rebés un avís d’un ciutadà 
que explicava el fet.

Sant Celoni 
enllesteix la millora 
de la vorera 
de l’Hospital

Sant Celoni

Les obres de millora de la 
vorera del carrer Diputació 
de Sant Celoni han quedat 
enllestides un cop finalit-
zades les feines de senyalit-
zació horitzontal. Les obres 
han permès ampliar la vorera 
de la banda de l’Hospital i 
del Centre d’Assistència Pri-
mària. També s’ha canviat la 
disposició de l’aparcament 
que ha deixar de ser en bate-
ria per passar a ser en línia.

La nova vorera de l’Hospital

Trenquem Armaris i la Coordinadora Feminista la convoquen de forma conjunta per primer cop



NOTICIESNOU9EL

EN
R

IC
 P

LA
N

A
S 

/ R
IC

A
R

D
 M

A
T

EU

Una de les fotografies que es poden veure a la Mongia, amb la reproducció del capitosaure

Sant Pere de Vilamajor

J.B.M.

El capitosaure (Calmasuchus 
acri) ha tornat al Montseny, 
si més no fins l’octubre, com 
a protagonista d’una exposi-
ció a la Mongia de Sant Pere 
de Vilamajor que s’inaugura-
rà aquest divendres. Es tracta 
d’una espectacular mostra 
fotogràfica d’aquest dinosau-
re que va viure al Montseny, 
d’Enric Planas (audiovisual 
i fotografies), Ricard Mateo 
(producció i fotografies) i 
Sandra Mateo (imatges aèri-
es). “És una exposició foto-
gràfica del capitosaure, no 
una exposició divulgativa”, 
explica Higini Herrero, res-
ponsable de la Mongia. 

Les imatges de gran format 
que s’exposen s’han fet al Pla 
de la Calma, on es van trobar 
restes d’aquest espècimen 
que habitava el Montseny 
fa 240 milions d’anys, i a 
dos punts de la Tordera. Es 
van buscar llocs on només 
es veiés aigua i falgueres 
perquè a l’època que va viure 
el capitosaure no hi havia 
flors. Per fer les fotografies 

s’ha fet servir una reproduc-
ció a mida real cedida pel 
Museu de la Ciències Natu-
rals la Tela de Granollers. A 
l’exposició es podrà veure 
aquesta reproducció i una 
altra de cedida pel Museu de 
l’Institut Català de Paleon-

tologia Miquel Crusafont, 
de Sabadell. Un audiovisual 
presentarà totes les fotogra-
fies fetes. 

Durant la inauguració un 
arqueòleg del museu Crusa-
font farà una petita xerrada 
divulgativa. Ricard Mateo 

explica: “Un dia voltava pel 
Pla de la Calma quan una 
persona, que havia comprat 
un terreny, em va dir que 
l’antic propietari li havia 
comentat que s’hi havia 
trobat uns fòssils, i si jo en 
sabia res.” Mateo desconeixia 

aquest fet i va començar a 
indagar i pensar a fer una 
exposició. “La gent del ter-
ritori ho desconeix”, diu. Es 
va posar en contacte amb el 
Museu de la Tela que li van 
deixar fer fotografies de les 
restes. “Em van dir que la 
resta era al Museu Crusa-
font.” Mateo també va anar a 
Sabadell i va aconseguir que 
li deixessin fer fotografies.

El 1989, dos excursionistes 
aficionats a l’arqueologia, 
Emili Ramon i Pere Font, 
van descobrir, per casuali-
tat, el jaciment de la Móra 
a Tagamanent, que data del 
Triàsic mitjà, més concreta-
ment de l’Anisià. En aquest 
jaciment s’han recuperat les 
restes d’amfibi més antigues 
de Catalunya. L’Institut de 
Paleontologia de Sabadell 
va iniciar les excavacions 
trobant centenars de restes 
cranials i postcranials de 
capitosaure, a més de restes 
de rèptils de tipus arcosauri. 
La investigació va revelar 
que les característiques dels 
espècimens recuperats al Pla 
de la Calma no s’ajustaven 
a cap espècie de capitosaure 
conegut fins al moment. Per 
això se li va posar el nom de  
Calmasuchus acri. Els  capi-
tosaures van ser molt abun-
dants durant el Triàsic a tot 
el món, però el del Pla de la 
Calma és l’únic recuperat a la 
península Ibèrica.

Dijous, 23 de juny de 2022 17

El capitosaure torna al Montseny
La Mongia, de Sant Pere, acull una exposició del rèptil, que va viure fa 240 milions d’anys
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L’acte de cloenda va tenir lloc dimarts a l’antiga escola Sant Baldiri

Dijous, 23 de juny de 202218

Alumnes d’FP de Lliçà d’Amunt 
aprenen a buscar feina
L’Ajuntament i l’Institut Lliçà tanquen la primera edició del projecte ocupacional (de)Mostra’t

L’Ajuntament 
de Martorelles 
lamenta el retard 
de les obres  
de Can Puig

Martorelles

EL 9 NOU

L’Ajuntament de Martorelles 
ha expressat el seu malestar 
pel retard que patirà la fina-
lització de l’obra de l’itinerari 
de vianants del carrer de Can 
Puig. Segons un comunicat, 
el consistori s’ha assabentat 
que les obres no s’executaran 
com estava previst perquè els 
Serveis jurídics de la Diputa-
ció no tenen clara la propietat 
dels terrenys d’un tram de 
l’actuació i, per tant, no certi-
ficaran el final de l’obra fins 
que no es resolgui la part pen-
dent. Concretament, es tracta 
de l’extensió de la vorera 
dreta del carrer de Can Puig 
en direcció Mollet fins al nou 
pas de vianants que connecta 
amb una nova vorera a la part 
esquerra, que també quedarà 
per fer.

L’Ajuntament es va assa-
bentar d’aquest fet en una 
visita d’obres i immediata-
ment va enviar a la Diputació 
un document acreditatiu  
de la propietat del terreny. 
L’alcalde, Marc Candela, 
s’ha posat en contacte amb 
el gerent del Servei d’in-
fraestructures viàries de la 
Diputació per reclamar-li 
la finalització de les obres i 
aquest li ha assegurat que el 
servei no certificarà el final 
d’obra fins que no s’executi 
aquesta part.

Lliçà d’Amunt

EL 9 NOU

L’antiga escola Sant Baldiri 
de Lliçà d’Amunt va acollir 
aquest dimarts la cloenda 
del projecte ocupacional 
(de)Mostra’t, impulsat per 
l’Ajuntament i l’Institut 
Lliçà. Es tracta d’una inicia-
tiva que vol afavorir l’ocupa-
bilitat del Programa de For-
mació i Inserció (PFI) - Pla 
de Transició al Treball (PTT) 
d’Auxiliar de Cuina i Serveis 
de Restauració que es porta a 
terme a l’institut, per a joves 
d’entre 16 i 21 anys que no 
han acabat els estudis d’ESO.

L’objectiu del PFI-PTT és 
capacitar aquests estudiants 
per dur a terme operacions 
bàsiques de preparació i 
conservació de receptes 
culinàries senzilles, a més de 
les operacions de preparació 
i presentació d’aliments i 
begudes en establiments 
de restauració, tot assistint 
en els processos de servei 
i atenció al client. Per la 
seva banda, la finalitat de 
(de)Mostra’t és dotar-los 
d’eines a l’hora de donar 
sortida a aquestes aptituds 
professionals.

D’aquesta manera, els 
alumnes han participat en 
diferents sessions on han 
pogut conèixer els recursos 
de la intel·ligència emocio-
nal, com ara la comunicació 

assertiva o la resolució de 
conflictes, i alhora han après 
a gestionar eines comunicati-
ves com la identitat, la imat-
ge o el màrqueting relacio-
nal. L’objectiu, que puguin 
exposar millor les seves prò-
pies qualitats professionals 
davant dels seus potencials 
ocupadors i clients.

Com a part final del pro-
jecte, l’alumnat ha preparat 
videocurrículums que es 
poden visualitzar a través de 
la pàgina web de l’Ajunta-
ment, i que estan pensats per 

captar l’interès d’empresaris 
que busquen personal per als 
seus negocis. La fitxa de cada 
alumne inclou, a més del seu 
videocurrículum, un enllaç 
perquè aquests empresaris 
hi puguin contactar en cas 
d’ajustar-se al perfil de treba-
llador que estan buscant.

(de)Mostra’t parteix d’una 
iniciativa de l’Ajuntament de 
Barcelona, el projecte Ocu-
pa’t BCN, impartit per l’asso-
ciació El Parlante, que també 
s’ha encarregat de gestionar 
el projecte a Lliçà d’Amunt. 

Un cop finalitzada aquesta 
primera edició, el consistori 
té previst repetir l’experi-
ència amb la resta d’estudis 
d’FP del municipi durant els 
propers cursos.

A l’acte de cloenda del pro-
jecte, l’alumnat va mostrar 
també els seus coneixements 
de restauració tot cuinant i 
servint un berenar a tots els 
assistents, entre els quals hi 
havia familiars, represen-
tants de la comunitat educa-
tiva i empresaris del sector, 
entre d’altres.

Barnusell, a la trobada del Tractat 
sobre Prohibició d’Armes Nuclears

Granollers L’alcaldessa de Granollers, Alba 
Barnusell, ha participat en la primera reu-
nió d’estats que formen part del Tractat de 
Prohibició de les Armes Nuclears que es fa a 
Viena entre dilluns i dijous d’aquesta setma-
na. En la reunió, a través de la xarxa d’Alcal-

des i Alcaldesses per la Pau, s’ha reforçat la 
participació dels governs locals en un procés 
internacional de pau. La participació de 
Barnusell a Viena ha confirmat la seva presi-
dència de la xarxa i ha reforçat les relacions 
directes amb ciutats com Manchester (Reg-
ne Unit), Hannover (Alemanya) i Brescia 
(Itàlia). A Viena també hi eren els alcaldes 
de Nagasaki i Hiroshima.
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Un foc permet detectar una 
plantació de droga en una 
casa en obres a Lliçà d’Amunt
El consum elèctric defraudat pel detingut frega els 100.000 euros

Lliçà d’Amunt

EL 9 NOU

Un incendi en una casa en 
obres de Lliçà d’Amunt ha 
permès detectar una plan-
tació de marihuana a l’inte-
rior. Els Mossos d’Esquadra 
de la comissaria de Caldes, 
amb la col·laboració de la 
Policia Local del municipi, 
han detingut un home de 
49 anys relacionat amb 

aquesta instal·lació que està 
acusat d’un delicte contra 
la salut pública i d’un altre 
de defraudació del fluid 
elèctric perquè es va poder 
certificar que la instal·lació 
tenia una captació irregular 
a la xarxa, van informar els 
Mossos dimarts.

L’actuació va iniciar-se 
dijous de la setmana passa-
da, quan una patrulla de la 
Policia Local va veure com 

el detingut intentava apagar 
un foc a l’exterior d’una 
casa que està en obres. 
Estava fent servir galledes 
d’aigua i no havia alertat els 
Bombers. Els policies es van 
interessar per la situació i 
van observar que hi havia 
restes vegetals de plantes 
de marihuana. Van alertar 
els Mossos quan van aple-
gar nous indicis. A partir 
d’aquí, es va fer una entrada 

i registre a la casa en cons-
trucció. 

Els agents de la Unitat 
d’Investigació de la comis-
saria de Granollers van 
comprovar que al soterrani 
hi havia un cultiu de mari-
huana de grans dimensi-
ons, amb un total de 1.248 
plantes. També hi havia 6 
aparells d’aire condicionat 
industrials, 11 ventiladors, 
2 càmeres de videovigilàn-
cia situades a l’exterior i 
altres materials per a man-
tenir el cultiu.

A banda, la companyia 
elèctrica va informar als 
agents de Mossos d’Esqua-
dra que hi havia una con-
nexió fraudulenta a l’ener-
gia elèctrica. La valoració 
dels danys causats es xifra 
en un total de 99.995,94 
euros.

Granollers

EL 9 NOU

La modificació de l’ordenan-
ça municipal de circulació 
de vianants i vehicles de 
Granollers que es va fer per 
regular l’ús dels vehicles 
de mobilitat personal –i, en 
especial, dels patinets elèc-
trics– ja ha entrat en vigor. 
El nou text estableix que els 
VMP només poden circular 
per la calçada i, per tant, no 
poden anar per les voreres ni 
tampoc pels carrers de l’illa 
de vianants. A més, es manté 
l’obligatorietat de portar 
casc.

El text de l’ordenança 
recull altres aspectes. Els 
VMP només poden ser utilit-
zats per una persona, l’edat 
mínima és de 14 anys i és 
obligatori portar timbre, 
llums al davant i al darrere i, 
en horari nocturn o condici-
ons de poca llum, elements 
reflectors. També s’estableix 
l’obligació de sotmetre’s a 
proves d’alcohol i drogues a 
petició de la policia i que no 
es poden fer servir auriculars 

o el telèfon mòbil quan es 
condueix un patinet.

La norma també regula 
l’ús dels espais de circulació 
i les velocitats màximes. 
Quan van per la calçada, la 
velocitat màxima és de 25 
quilòmetres per hora. En un 
carril bici en vorera a veloci-
tat màxima permesa és de 10 
quilòmetres per hora. Si és 
a la calçada, el màxim puja a 
25 quilòmetres per hora. En 
carrers de prioritat invertida, 
no poden superar els 20 qui-
lòmetres per hora. La circula-
ció està permesa en tots dos 
sentits de la marxa només 
si està senyalitzat explíci-
tament. A dins de parc, la 
velocitat és limita a 10 quilò-
metres per hora. A més, està 
prohibit l’accés a zones amb 
vegetació de qualsevol tipus. 
Tampoc poden circular en 
carrers on hi ha aglomeraci-
ons de persones.

La normativa estableix les 
sancions, que poden anar 
entre 100 i 1.000 euros. Els 
pares/mares o tutors legals 
hauran de respondre pels 
menors de 18 anys infractors.

Entra en vigor la nova 
ordenança de patinets elèctrics 
a Granollers que només els 
permet anar per la calçada

Troben un cultiu de marihuana en 
una nau d’un polígon de Granollers
Els agents es van mobilitzar perquè havia sonat l’alarma de la instal·lació al sector de Palou Nord

Granollers

EL 9 NOU

La Policia Local de Granollers 
ha desmantellat una plan-
tació de marihuana que hi 
havia en una nau industrial 
del polígon Palou Nord, prop 
de Can Muntanyola. Les tres 
persones que hi havia a l’in-
terior estan acusades d’un 
delicte contra la salut pública 
per tràfic de drogues. S’han 
obert diligències judicials 
contra ells.

Segons van informar fonts 
de la Policia Local aquest 
dimecres, l’actuació policial 
es va iniciar després que 
s’activés una alarma de l’em-
presa. Una patrulla que feia 
tasques de vigilància per la 
zona ho va detectar i va fer 
comprovacions per determi-
nar si s’hi podria haver pro-
duït algun tipus de robatori 
o incident. Va ser aleshores 
quan els agents van accedir 
a l’interior de la nau i van 
detectar la presència de la 
plantació. Segons el recomp-

te fet posteriorment, hi havia 
333 plantes de marihuana 
en creixement. A més, hi 

havia estris i altres aparells 
habituals en aquest tipus 
d’instal·lacions per aconse-

guir un creixement ràpid de 
les plantes com climatització, 
il·luminació o reg. 

En la intervenció policial, 
es va procedir al comís de les 
plantes i es va precintar la 
nau per evitar l’accés d’altres 
persones a l’interior. 

Fonts municipals recorden 
que actuacions policials com 
aquesta complementen altres 
accions que fa l’Ajuntament 
per prevenir el consum de 
substàncies estupefaents i 
que queden recollides al Pla 
de Prevenció d’Addiccions de 
Granollers aprovat fa poc.



NOTICIESNOU9EL Dijous, 23 de juny de 202220

G
R

IS
EL

D
A

 E
SC

R
IG

A
S

Una de les xerrades que els membres de l’Oficina de Relacions amb la comunitat dels Mossos van fer dimecres a la plaça Maluquer i Salvador, a Granollers

Granollers

F.P.

“Ve la paga doble i hem 
d’anar molt alerta perquè hi 
ha gent al carrer que s’apro-
fita d’això i us està esperant”, 
recordava en Domènec, 
agent de l’Oficina de Relaci-
ons amb la Comunitat dels 
Mossos de l’Àrea Bàsica Poli-
cial de Granollers a una vin-
tena d’avis i àvies aplegats a 
la plaça Perpinyà, al centre 
de la ciutat, aquest dimecres 
al matí. Els Mossos amb la 
Policia Local de Granollers i 
altres entitats o institucions 
que treballen amb la gent 
gran com la Creu Roja, Amics 
de la Gent Gran, el consell 

de la gent gran del Con-
sell Comarcal, la Fundació 
Catalunya La Pedrera o Tele-
vida, que gestiona els siste-
mes de teleassistència, van 
fer una jornada informativa 
dirigida al col·lectiu. A ban-
da, les persones que es van 
acostar a la plaça Perpinyà 
van poder veure els plafons 
amb informació de seguretat.

L’objectiu principal era 
donar consells de seguretat 
just en el moment que els 
pensionistes cobren la paga 
extra d’estiu i hi ha un incre-
ment de l’activitat a l’entorn 
de les oficines bancàries de 
persones grans que retiren 
efectiu. “Passen coses i per 
això som aquí”, apuntava en 

Domènec en una de les xerra-
des que van anar fent durant 
el matí. “No anem a treure 
diners el primer dia, quan hi 
va tothom, perquè llavors és 
més fàcil”, els aconsellava. “I 
no traieu tots els diners de 
cop i, si pot ser, aneu acom-
panyats.” Els Mossos també 
els demanaven que, si feien 
l’operació en caixers situats 
a l’interior de les oficines, 
no es refiessin perquè hi 
ha persones que simulen 
estar esperant i, fins i tot, 
“els poden deixar passar” i 
aprofitar-ho per veure quina 
quantitat de diners retiren, 
fixar-se amb el codi personal 
o, fins i tot, manipular el cai-
xer mentre ells fan l’opera-

ció. “Els lladres tenen molta 
habilitat per aconseguir allò 
que volen.”

Segons van explicar els 
Mossos, els robatoris a per-
sones grans que acaben de 
treure efectiu no es produ-
eixen al costat de l’oficina. 
“Els poden seguir per buscar 
el millor moment, que, fins i 
tot, pot ser quan entrin a l’es-
cala de casa seva. Amb qual-
sevol excusa, poden voler 
entrar amb vostès: demanant 
per un veí del quart, per dei-
xar una cosa en una bústia... 
Fins i tot, poden pujar a l’as-
censor amb vostès i, llavors, 
fer el robatori”, els explicava 
en Domènec a partir de les 
experiències recollides. 

Més consells: guardar els 
diners retirats del caixer en 
llocs difícils d’accedir-hi. “Per 
als homes, els diners sempre 
a la butxaca del davant del 
pantalons, on tenim més sen-
sibilitat. Ni a la butxaca de la 
camisa ni darrere al cul.”

També els van recordar 
altres mètodes que poden 
fer servir els lladres. Com el 
de la taca on embruten amb 
mostassa la camisa d’una 
persona i l’alerten que se li 
ha cagat un colom i, amb l’ex-
cusa d’ajudar-lo a netejar, ho 
aprofiten per sostreure algun 
element de valor. I el de les 
mimoses, en què se’ls acosta 
una persona que els abraça 
o els fa carícies davant de la 
sorpresa de la víctima que no 
reacciona i no s’adona que li 
estan robant. 

Més enllà dels consells de 
seguretat, els assistents a 
la xerrada també van rebre 
informació sobre altres ser-
veis. En el cas dels de teleas-
sistència, els recordaven que 
ells no demanen mai diners 
en efectiu ni dades personals. 
Des d’Amics de la Gent Gran, 
van fer incidència sobre situ-
acions de maltractaments 
que es donen cap a persones 
grans, sovint des del mateix 
entorn familiar. Poden ser de 
tipus econòmic però també 
psicològic o físic. Van expli-
car que, en cas de conèixer-ne 
algun cas o patir-lo, poden 
contractar amb els serveis 
socials del seu poble o la Poli-
cia Local o els Mossos.

Jordi Clua, membre del 
Consell de la Gent Gran del 
Consell Comarcal, va explicar 
que hi són “per traslladar les 
preocupacions del nostre col-
lectiu als ajuntaments”.

Al llarg del matí, 
els Mossos  

van fer diverses 
xerrades 

informatives 

Cobrar la pensió amb seguretat
Acció dels Mossos i altres entitats a Granollers amb consells de seguretat per a gent gran

També es va presentar al procés de tria Francesc Sulé, exregidor de SI

Dolors Ferrer serà la nova cap 
de llista de Junts per l’Ametlla

L’Ametlla del Vallès

EL 9 NOU

Dolors Ferrer serà la nova 
cap de llista de Junts per 
l’Ametlla a les municipals de 
2023. L’actual portaveu del 
grup municipal agafarà el 
relleu de l’exalcalde Andreu 
Gonzàlez. De fet, Ferrer ja 
va assumir el lideratge del 
grup municipal després de la 
renúncia de l’exalcalde. 

L’assemblea d’afiliats de 

Junts va ratificar per una-
nimitat Dolors Ferrer en 
un procés on hi va haver un 
altre candidat: Francesc Sulé, 
exregidor de Solidaritat 
Catalana per la Independèn-
cia (SI) al poble. Tant Ferrer 
com Sulé van aconseguir 
presentar avals de més d’un 
20% dels afiliats en una pri-
mera assemblea del procés 
d’elecció de candidat. Dies 
després, es va fer una segona 
assemblea on es va votar, en 

primer terme, la candidatura 
de Ferrer perquè havia acon-
seguit més avals i, segons 
fonts del partit, perquè el 
mateix Sulé va estar d’acord 
que es portés a assemblea 
primera la ratificació de 
la nova cap de llista. Junts 
només preveu primàries 
per als municipis de més de 
50.000 habitants amb més 
d’un aspirant a cap de llista.

Ara, Ferrer treballarà 
per la confecció de la can-
didatura. Fonts del partit, 
destaquen l’entesa que hi 
ha hagut entre tots dos can-
didats durant el procés. En 
el mandat anterior, Ferrer 
va liderar les regidories de 
Comunicació, Joventut, Fes-
tes, Participació i Transpa-
rència.

Sant Celoni 
enllesteix les 
obres de millora 
del camí de Telleda
Sant Celoni

L’Ajuntament de Sant Celoni 
ha enllestit les obres d’arran-
jament del camí de Telleda, 
entre el cementiri i la carre-
tera de Gualba. Els treballs 
han consistit en l’anivellat 
del camí i, després, en l’es-
tesa d’una capa de paviment 
asfàltic. D’aquesta manera, 
l’aigua de la pluja es condu-
irà superficialment a punts 
de desguàs adequats. Amb 
el paviment, es milloren les 
condicions de circulació i es 
dona més seguretat a con-
ductors i a vianants.
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EL 9 NOU

El Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya (TSJC) ha 
demanat un nou jutjat de pri-
mera instància al partit judi-
cial de Granollers al Consell 
General del Poder Judicial 
(CGPJ) i al Departament de 
Justícia. El TSJC ha sol·licitat 
30 nous jutjats i 11 places de 
magistrats a les audiències 
provincials. Es tracta de com-
plir l’acord entre el Ministeri 
de Justícia i el CGPJ que mar-
ca el compromís d’adequar 
els mitjans dels jutjats a les 
càrregues de treball. És el cas 
de Granollers. El seu partit 
judicial té ara nou jutjats de 
primera instància, quatre 
d’instrucció, tres de penals, 

tres de socials i un de vio-
lència domèstica. Qualsevol 
vallesà que els necessiti s’ado-
na de la seva saturació, que es 
tradueix en lentitud i massa 
sovint frega el desgavell.

Si el CGPJ ho accepta, és 
clar que Granollers donarà la 
benvinguda al nou jutjat amb 
els braços oberts, però serà 
insuficient. L’Estat i la Gene-
ralitat  –amb poques compe-
tències transferides– tenen 

un deute gros amb l’admi-
nistració de la justícia des de 
fa dècades. La ràtio catalana 
és d’11,04 jutges per cada 
100.000 habitants; a l’Estat, 
de 12, i a la UE, de 21. A un 
estat i un país que es vanten 
de ser potències avançades 
els hauria de caure la cara 
de vergonya que un dels tres 
pilars bàsics de la democràcia 
estigui tan infradotat i que 
sigui el germà pobre dels 

pressupostos públics. Cal 
duplicar el nombre de jutges 
i magistrats a l’Estat dels una 
mica més de 5.000 d’ara a uns 
9.000 o 10.000, un esforç que 
es reclama des de fa 10 o 20 
anys, un esforç que es va fer 
a l’Agència Tributària o la 
Seguretat Social. 

L’altre motiu de fons que 
s’ha de revertir té a veure 
amb la manera de fer de la 
ciutadania catalana. No arri-

ba ni al 10% els estudiants 
de Catalunya que estudien 
a l’Escola Judicial, amb seu 
a Barcelona des del 1996. És 
cert que fer-se jutge costa de 
mitjana entre quatre i cinc 
anys, però això no sembla que 
faci enrere els aspirants de, 
per exemple, Madrid o Anda-
lusia, que sumats aporten gai-
rebé el 40% dels nous jutges. 
Encara que aquí no hi hagi 
tradició d’opositar, cal cridar 
l’alerta que sense jutges cata-
lans difícilment es capgirarà 
la situació actual: nous fun-
cionaris que desconeixen el 
català, el dret propi del país 
i la realitat catalana. O sigui, 
gent que des del primer dia 
al jutjat pensen en el trasllat. 
No ens ho podem permetre.

Un nou jutjat a Granollers  
i la manca de jutges catalans

Fer-se vell té molts inconvenients, això és clar, però 
si un vol ser optimista també hi pot trobar alguns 
avantatges. Un d’aquests avantatges és precisament 
que com més anys tens més coses hi ha per recordar. 
Hi ha un efecte evident que ens passa a la majoria 
dels que ja hem passat la setantena; som incapaços 
de recordar què vam dinar ahir, però podem descriu-
re amb precisió anècdotes i fets viscuts fa dècades.

Un dels elements que formaven part de la nos-
tra vida cap allà als anys 60, eren els joguets; pocs 
o molts, tots en teníem algun d’aquests companys 
inanimats dels nostres jocs. Evidentment, quan par-
lem d’aquells joguets no ens referim a les aplicaci-
ons informàtiques actuals, que es poden contem-
plar als mòbils o a molts altres tipus de pantalles, 
això és evident. En aquells moments en què amb 
prou feines hi havia televisió en blanc i negre amb 
dos solitaris canals, els nostres joguets eren d’al-
tres, els que ens ajudaven a moure la imaginació, no 
com aquests estris d’ara que ens tenen enganxats 
contínuament a la pantalla.

Posats a recordar joguets, podem començar pels 
més llunyans en el temps. De segur que en vaig tenir 
algun abans, però el primer que em ve al cap és un 
camió de fusta de mida superlativa que algú em va 
regalar. Aquest vehicle era l’enveja dels meus amics, 
fins que una fallada dels frens el va precipitar escales 
avall i tan sols en van quedar uns bocins. El taller de 
reparacions al qual jo anava habitualment –el meu 

pare– em va dir que es tractava d’un sinistre total.
Un altra andròmina que em va fer molta il·lusió va 

ser la primera bicicleta de carreres, com dèiem abans. 
Una bici preciosa, alta i formosa... amb la qual, fent 
carreres pel poble, em vaig precipitar per un terraplè 
de quatre o cinc metres. Resultat: el canell trencat, 
la bici trinxada –un altre sinistre total– i un munt de 
llàgrimes, tant per una cosa com per l’altra.

També recordo una altra meravella de la meva 
infància. Es tractava d’un arc que, segons deien, 
era gairebé professional, com els que utilitzaven 
els tiradors olímpics. Amb aquesta eina podia llan-
çar sagetes a més de 50 metres de distància, amb 
el perill públic que això representava. L’arc va que-
dar definitivament arraconat quan amb uns quants 
amics van intentar d’arribar a les campanes de la 
torre del campanar de Palautordera, amb les nos-
tres fletxes casolanes.

Evidentment que hi ha més coses com les pilotes 
de cuiro que duraven quatre o cinc temporades i 
que ens arreglava el baster de la plaça, els indis i 
americans del FOR-TIN i algunes armes de guerra 
no del tot inofensives. 

LES JOGUINES DE LA IMAGINACIÓ

En realitat, però, els millors joguets que he tin-
gut mai i amb els quals m’ho passava de conya, no 
eren precisament els que em portaven els Reis, 
sinó aquells que sortien de la meva imaginació. 
Dins d’aquest grup podríem classificar els peta-
dors, fabricats amb branques de redolta buidades 
per dins, capaços de llançar aglans a una velocitat 
increïble. Autèntiques armes de guerra per defen-
sar el territori. Tampoc teníem massa feina de pro-
veir-nos d’espases i llances... simplement tallant 

algunes canyes ja en teníem prou. Amb aquestes 
armes ja érem uns autèntics creuats capaços de 
conquerir a l’assalt el nostre món de jocs, el Jardi-
nets. Mandrons preparats amb qualsevol branca es 
convertien també en diversions arriscades, sobre-
tot si la mala (o bona) punteria enviava el projectil 
al cap d’algú. Jugar amb les bales d’argila heretades 
del pare i de l’avi, a canar o a la pedreta renglereta, 
eren jocs que no calien més que la il·lusió de gua-
nyar i la imaginació de com aconseguir-ho.

La nostra millor joguina era la natura. Ella era la 
que ens permetia l’espectacle de les cuques de llum 
a la nit o pescar peixos a cops de pedra. Intentar el 
nombre més gran de salts sobre l’aigua d’una pedra 
plana o simplement recollir alguna figa dels racons 
menys concorreguts del poble, eren altres entrete-
niments, que per mi estaven plens d’emoció. Els par-
tits de futbol sobre terra a qualsevol racó, el Churro-
mangomangutero, les carreres amb bici, les partides 
inacabables de Norta o les excursions nocturnes amb 
els nostres rudimentaris lots ens permetien crear 
històries, compartir il·lusions i fer que cada instant 
de la nostra vida fos intents i inoblidable.

Ara els joguets són diferents i la forma de jugar 
també. Solament cal prémer un botó i mirar una pan-
talla luminescent per poder trobar qualsevol cosa: 
monstres, ballarines, princeses, fades, carreres de 
cotxes o fins i tot posar-se la samarreta del Messi per 
marcar gols. Així i tot jo no ho canviaria pels meus 
jocs d’abans. Hi trobo a faltar l’olor de l’herba mulla-
da, el so del vent entre les fulles i la presència perma-
nent de bestioles per terra, aire i aigua. En aquests 
jocs moderns no soc jo el que crido, el que corro i el 
que pot flairar el perfum d’una flor de gessamí.

Efectivament, hi ha aplicacions innumerables 
que permeten fer de tot, però encara que ho sembli 
el protagonista no ets tu: és una màquina. Abans 
fèiem servir la imaginació per jugar, tanmateix ara 
no cal perquè altres ja imaginen per nosaltres. Hem 
deixat de jugar amb la millor aplicació que hi ha: la 
vida real.

Records del joguets
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Ramon Gasch i Pou

Escriptor
ramongasch@gmail.com
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L’empresari Antoni Trullàs i Cunillera 
(Granollers, 1925) va morir a 97 anys fa 
unes setmanes a Lloret de Mar, on resi-
dia des de fa un temps. Integrant d’una 
saga familiar granollerina ben conegu-
da en els àmbits empresarial i polític, va 
viure en una casa/torre situada a la car-
retera de Francesc Ribas cantonada car-
rer Girona, un espai en què s’està edifi-
cant ara un bloc d’habitatges de fusta. 

L’Antoni Trullàs va ser president de 
la Mútua de Granollers –llavors Mútua 
del Carme– entre el 1991 i 1998. Durant 
aquest període l’entitat va inaugurar 
la Clínica del Carme, encara en funcio-
nament. El nou centre es va presentar 
com una proposta complexa i de gran 
envergadura, que necessitava, entre 
d’altres, de l’aprovació del Departament 
de Sanitat de la Generalitat. La clínica 
es converteix en realitat el 1994 des-
prés les gestions corresponents de la 
junta directiva que presidia Trullàs. Va 
suposar un gran pas endavant i va ocu-
par les plantes segona i sisena més una 
part dels soterranis. Igualment cal des-
tacar la seva intervenció per potenciar 
el servei d’urgències, fent-lo més gran i 
més funcional. Malgrat les adversitats 
de l’entitat durant uns anys, el presi-
dent de la Mútua es mostrava segur de 
les possibilitats de l’entitat, d’aquí que 
repetís sovint que estava convençut que 
tenien ben assegurat el futur. Durant el 
seu mandat, l’entitat va enfortir la seva 
estructura professional, va introduir 
nous canvis a la direcció i va aconseguir 
fer front als problemes inicials d’absor-
ció de la Mútua d’Accidents Laborals.

L’Antoni Trullàs va agafar el relleu a 
la Mútua de Joan Baulenas Vilardell i 
va ser rellevat per Joaquim Raga i Galià.

Des 
del 
2016, el  
seu retrat figura 
a la sala de presidents al costat de tots 
els mandataris que ha tingut l’entitat. 
Hi és també el seu germà, Joaquim Tru-
llàs Cunillera (Granollers, 1917- 1986), 
primer president i fundador de l’enti-
tat el 1952, juntament amb Pere Canal, 
Francesc Estabanell, Josep Maria Garo-
lera, Jaume Traserra, Josep Quincoces... 
En temps convulsos a nivell municipal, 
en Joaquim va ser alcalde de la ciutat 
del 2 de gener al 30 de maig de 1963. 
Amb els germans Joaquim i Antoni 
Trullàs, des de 1952 fins ara han presi-
dit la Mútua de Granollers Carlos Font 
Llopart, Francesc Serra Barber, Jaume 
Orteu Figueras, Joan Baulenas Vilar-
dell, Joaquim Raga Galià, José Anto-
nio Cabrera Sánchez, Joan Díaz José, 
Ramón Daví Navarro i Jaume Bages 
Badillo, en el càrrec des del juny de 
2016.

Membre de la coneguda nissaga fami-
liar industrial de Can Trullàs, l’Antoni 
va començar a treballar de ben jovenet 
a la foneria que havia fundat el 1870 el 
seu besavi. L’11 de setembre de 1936, 
un comitè revolucionari va matar el seu 

pare, Esteve Cunillera i Pons, i poste-
riorment també el seu oncle Antoni 

Cunillera, que havia estat alcal-
de de Granollers. Tenint ben en 

compte aquestes circumstànci-
es, l’Antoni i els seus germans 
van haver d’ajudar la seva 
mare a continuar endavant 
els negocis.

El 1968 va decidir pro-
var en solitari i va fundar 
el negoci Ferreteria Indus-
trial A.T.I., primer al carrer 

Travesseres de Granollers 
i després a Mataró, iniciant 

l’expansió amb Subministres 
A. Trullàs, SA. Expert en el sec-

tor de la ferreteria, això el va dur 
a ocupar càrrecs de responsabilitat 

com el de president del Gremi de Fer-
reteria de Catalunya i el de president 
de la Federació Espanyola. En reconei-
xement per la feina feta al llarg de tota 
una vida, va presidir el Congrés Inter-
nacional Barcelona-2000 de Ferreteria, 
un certamen amb més de 400 represen-
tants d’arreu del món.

Es va jubilar el 1985 i va deixar el 
negoci en mans del seu fill Antoni Tru-
llàs Paulet, que va continuar obrint 
noves delegacions i representacions a 
Sant Celoni, Lliçà d’Amunt... El 1994, 
l’Antoni Trullàs deia: “L’empresari que 
no sap deixar el negoci totalment a la 
persona jove que demostra tenir bones 
qualitats s’equivoca. Els joves, segura-
ment, aniran més endavant sols que si 
els intentem frenar. La nostra posició, 
la de la gent gran, acostuma a ser con-
servadora i ells estan sempre disposats 
a llançar-se.” 

Casat amb la Lucette Paulet,  el 
matrimoni va tenir tres fills: la Veròni-
ca, l’Antoni i la Sandra. Tot i que feia 
alguns anys que ja no vivia a Granollers, 
els seus familiars i amics van poder aco-
miadar-se d’ell a la parròquia dels Pares 
Franciscans.

Antoni trullàs (1925-2022), empresAri i expresident de lA mútuA

VET AQUÍ! PIULADES

XAVI VILARÓ

“Cada cap de setmana és 
festa major a la plaça de Sant 
Corneli a Cardedeu. Ajun-
tament, gràcies, els veïns 
n’estem molt contents. No 
hi pot haver discoteques o 
bars musicals al poble per no 
molestar els veïns i resulta 
que cada cap de setmana n’hi 
ha una al centre poble.”

@XaviVilaro

MARIA ROSA VIETA

“No tinc res a dir com a 
actriu de Loles León. Com a 
persona, ja us dic jo que és la 
cosa més antipàtica i estúpi-
da que us pugueu imaginar. 
Als estudis que hi havia a 
l’antiga fàbrica Roca Umbert 
de Granollers, la vam patir 
força.”

@MariaVieta

ANDREU SALVAT

“Visc en un territori greu-
ment afectat per l’efecte bar-
rera d’una autovia, la C-17, 
entre els espais protegits de 
Montseny, cingles de Bertí i 
el riu Congost. Esperant des 
de fa dècades un projecte per 
recuperar la connectivitat 
ecològica.”

@AndreuSalvat

SANTY SÁNCHEZ

“Passejant de bon matí pel 
meu poble, Sant Celoni.”

@SantySa43043769

Ferreter reconegut

LA SANTA ESPINA

* A la secció Cop d’ull, pàgi-
nes 22 i 23, d’EL 9 NOU del 
dilluns 20 de juny es diu per 
error que les catifes de Cor-
pus de la Garriga es van fer 
amb 2.500 clavells. Havia de 
dir 500.000 clavells.

FE D’ERRORS

Paco Monja 

Periodista 
pacomonja@gmail.com

JAUME OLIVER

“La sarriassa –aquesta és 
d’Aiguafreda, al Montseny–, 
a banda de trets singulars (és 
termogènica!), si te’n menges 
les boniques baies és com si 
milers d’agulles se’t claves-
sin a la llengua, la boca i el 
coll. També produeixen una 
miqueta de cianur en arribar 
a l’estómac com a fi de festa.”

@JaumeOliver4
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El passat dimarts 14 de juny, el Centre de Formació 
d’Adults de Parets (CFAP) va organitzar la seva sortida 
de fi de curs amb tots els alumnes que es varen interes-
sar per l’excursió i podien gaudir del dia lliure. A les 8 
del matí davant de l’institut Torre d’en Malla –i alhora 
seu de CFA– ens esperava l’autocar per fer el viatge a la 
Catalunya Nord. L’itinerari va ser Parets, la Maternitat 
d’Elna, Cotlliure i les platges d’Argelers. La gran sorpresa 
va ser retrobar-nos amb moltes persones que eren alum-
nes d’aquest centre educatiu i que feia molt de temps que 
no vèiem i desconeixíem que estaven matriculats, atès que 
s’imparteixen diferents modalitats d’estudis i en diferents 
nivells. Realment per a mi va ser una gran joia poder con-
versar i gaudir d’un dia de lleure tots plegats 

Havien transcorregut molts anys de la darrera vegada 
que havia estat a Elna. Recordo un viatge que vaig fer 
quan era jove pel romànic de la Catalunya Nord. Vàrem 
visitar la catedral romànica de Santa Eulàlia i Santa Justa 
d’Elna, seu de l’antic bisbat, fins que l’any 1601 va passar 
a Perpinyà.

Durant el viatge vàrem tenir la sort de poder gaudir de 
les explicacions de la historiadora i escriptora Assump-
ta Montellà, autora del llibre La Maternitat d’Elna (Ara 
Llibres, 2014). A les 11 del matí érem a l’edifici de l’anti-
ga maternitat d’Elna. Elisabeth Eidenbenz, mestra suïssa, 
és el personatge central de la gran obra de La Materni-
tat d’Elna. Entre 1939 i 1944 va aconseguir salvar uns 597 
infants entre refugiats republicans de l’Estat espanyol i 
jueus que fugien de la invasió nazi. Un treball de recerca 
molt acurat amb persones que varen viure a la Materni-
tat d’Elna a càrrec de l’autora Assumpte Montallà ens ha 
permès conèixer aquesta història i ressaltar la gran tasca 
humanitària portada a terme, juntament amb altres per-
sones, per Elisabeth Eidenbenz, coneguda més popular-
ment com la senyoreta Isabel. L’autora de l’obra, després 
de moltes recerques amb persones anònimes que li varen 
explicar les seves pròpies vivències, va aconseguir contac-
tar amb la senyoreta Isabel, que vivia a Viena, i va poder 
treure’n molta informació i material fotogràfic i històric 
del que va ser aquest gran centre, edifici d’estil moder-

nista coronat amb una gran cúpula. Des d’aquest immoble 
hom podia veure ben a prop el massís del Canigó. 

La segona parada va ser a Cotlliure, el bonic poble de 
la Costa Vermella. Vàrem anar a fer un homenatge a la 
tomba on reposen el gran poeta sevillà Antonio Machado 
i la seva mare. Exiliats i malats van morir en aquest poble 
medieval i lloc d’inspiració de pintors i poetes de princi-
pis dels segle XX. Unes banderes republicanes penjaven 
davant la seva tomba i vam aprofitar l’ocasió per cantar 
alguna de les seves cançons que ha divulgat el nostre can-
tautor Joan Manel Serrat: “Caminante no hay camino, se 
hace camino al andar.” Després de passejar per aquella 
bonica vila amb castell reial, vam fer un dinar amb tota la 
colla i vam gaudir d’una bona conversa i sobretaula.

La darrera parada va ser a la platja d’Argelers, lloc on els 
pobres republicans espanyols i catalans, vençuts i sense 
papers, van patir un dur exili a sol i serena. Era una super-
fície sorrenca tancada amb filat i amb alguns barracons 
i vigilats per la Legió Estrangera Francesa amb soldats 
d’origen senegalès. Els pobres exiliats van patir els mal-
tractaments d’aquesta guàrdia, a més de les condicions 
inhumanes que van haver de suportar en aquells camps 
de concentració com a presoners de guerra. Hom diu que 
a les costes del sud de França hi van passar prop de mig 
milió d’exiliats, xifra que es va desbordar de les previsions 
del govern gal.

Mentre fèiem un minut de silenci, pensava que sobre 
aquesta sorra va patir aquest calvari el meu oncle-avi per 
part materna i tota la seva família, l’esposa i els seus qua-
tre fills. El seu delicte va ser haver servit a la República 
i al poble de Lliçà de Vall com a alcalde i evitar algunes 
morts durant la Guerra Civil. Aquest home era en Joan 
Ramon Villà, conegut popularment com el Nen i per nosal-
tres , l’Oncle Nen. 

Fa 15 dies parlava del dret dels infants 
a disposar de bona alimentació i de 
com dinar a l’escola és una manera de 
garantir-lo cinc dies per setmana. L’ho-
ra de dinar a l’escola ha de ser un acte 
amb intenció educativa. Explícitament 
o implícita, durant l’àpat s’informa i 
s’educa en menjar bé i en les bones 
maneres de menjar. 

Menjar bé suposa seguir els paràme-
tres d’una bona alimentació, cobrint 
necessitats energètiques amb aliments 
variats i tots els elements nutricionals 
que requereix el cos. Però en el menjar 
bé cal contemplar-hi altres elements. 
No és el mateix menjar-se un plat de 
macarrons en dos minuts que en deu, 
ni és igual afartar-se que quedar-se 
amb la sensació de suficient, no a punt 
de rebentar. Encarar l’àpat amb vora-
citat no afavoreix la bona digestió ni 
propicia l’intercanvi social i fer-ho gau-
dint del menjar i la companyia pot con-
vertir-lo en un acte plaent i estimulant.

Alimentar-se és part essencial de la 
nostra quotidianitat social però solem 
desitjar la trobada excepcional, entau-
lar-se amb bona teca, ben preparada i 
presentada, perquè plau tant el men-
jar com compartir temps amb família 
o amics. Entaulats podem cobrir neces-
sitats i desitjos de vinculació social, 
gaudir de diversitat de situacions de 
convivència –també de conflicte– o 
enriquir l’esperit a través de la conver-
sa o, fins i tot, de la discussió. Al vol-
tant d’una taula, sense pressa per aixe-
car-se’n, poden néixer amistats i amors 
de per vida. Són pocs els esdeveniment 
de transcendència que passen sense un 
banquet de colofó i, si féssim del temps 
el nostre aliat, acabaríem tota cerimò-
nia de benvinguda i de comiat amb un 
bon àpat. I en aquestes trobades s’apre-
cien les bones maneres de menjar.

Essent així, l’hora de dinar a l’escola 
és part del projecte educatiu de centre, 
una estona d’or per promoure bons cos-
tums, hàbits d’alimentació saludable, 
d’higiene bàsica i d’activació de bons 
comportaments de relació social, que 
no són altra cosa que maneres de vet-
llar per una convivència plural. L’hora 
de dinar és ideal per afavorir la partici-
pació dels infants en la vida del centre, 
adequada per fomentar actituds de res-
pecte i solidaritat cap al grup d’iguals i 
cap a les persones que preparen i ser-
veixen, amb cura i afecte, el menjar. 
És bon moment per donar a conèixer 
formes de producció i preparació d’ali-
ments o l’espai per fer visible i valorar 
la feina de la pagesia. 

1 [VÍDEO] 
Un senglar al centre 
de Granollers

2 [VÍDEO] 
Un foc crema 
unes dues hectàrees 
de camps a Palau

3 Entre en vigor el 
canvi d’ordenança a 
Granollers perquè 
els patinets circulin 
només per la calçada

4 El nou radar 
de tram de la C-17 
entre Tagamanent i 
Aiguafreda comen-
ça a multar

5 Torna l’Open 
Night a Granollers 
després de tres anys

EL MÉS VIST DE LA SETMANA A EL9NOU.CAT

TrES UNCES D’EDUCACIó

Hora de dinar
Agnès Boixader 

Mestra jubilada
aboixad1@xtec.cat

Sobre la sorra de la platja 
d’Argelers va patir aquest calvari 
el meu oncle-avi per part materna 

i tota la seva família, l’esposa 
i els seus quatre fills
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L’hora de dinar a 
l’escola és una estona 

per a l’activació de 
bons comportaments 

de relació social
Joan Volart i Bellavista 

Diplomat en Magisteri i alumne 
de l’Escola d’Adults de Parets
j.volart59@gmail.com 

La ruta de l’exili  
Elna-Cotlliure-Argelers
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Dilluns 13 de juny de 2022

Capvespre
Plego tard, i vaig a dinar amb una amiga. Ens 
posem al dia de temes que compartits fan menys 
mal i riem de qualsevol bestiesa, perquè riure és 
la millor de les medicines. L’estona passa molt 
més ràpid del que voldríem. Ens acomiadem amb 
l’acord de veure’ns aviat i la certesa que farem 
tot el possible. Agafo el cotxe i me’n vaig a Sant 
Celoni a portar alguns llibres a Quattroluce. Par-
ticipo en la segona edició d’Art i Comerç de Sant 
Celoni “Finestres literàries”, en què alguns comer-
ços del municipi acullen al seu aparador un autor. 
Si passeu per la carretera Vella i us atureu davant 
d’aquesta botiga de llums podreu veure un petit 
muntatge amb una breu biografia i unes quantes 
novel·les que presenten la meva obra. Una inicia-
tiva molt interessant. Podeu seguir la ruta i anar 
coneixent autors de proximitat mentre compreu al 
comerç local.

Dimarts 14 de juny de 2022

Tarda

Envio el Dietari de l’okupa, demà tinc molta feina i 
no podré.

Dimecres 15 de juny de 2022

Nit
Quan plego de l’escola me’n vaig a Mataró. Allà 
em trobo amb el Ramon. Tinc temps de menjar un 
entrepà abans d’anar a l’emissora de Mataró Ràdio 
perquè l’Eva Bassó ens faci l’entrevista de Llaços 
de sang (Columna, 2022) en l’últim programa de la 
temporada. Parlem també una mica de La doncella 
guerrera (Ediciones B, 2022). Em diu que té mol-
tes ganes de fer-me una entrevista per parlar de 
Cabells de gebre (Columna, 2021). Buscarem un dia 
al setembre. Tinc temps d’anar a casa a prendre una 
dutxa. M’assabento de la fantàstica notícia: Llaços 
de sang és a la vuitena posició del rànquing dels lli-
bres més venuts de ficció en català del Gremi de Lli-
breters de Catalunya. A quarts de 8 soc a Cardedeu 
per fer-ne la presentació. Passem una bona estona 
parlant de la novel·la, agraïts amb la televisió de 
Cardedeu que ha vingut per gravar-nos. 

Dijous 16 de juny de 2022

Tarda
Fa una calor exagerada i hi ha molta sequera. Mitja 
dotzena de focs cremen a Catalunya, amb Artesa de 
Segre com a punt més afectat. “Els focs s’apaguen 
a l’hivern.” A l’escola el termòmetre supera els 30 

graus. Avui m’he adonat que ahir algú em va donar 
un cop al cotxe mentre el tenia aparcat, o a Mataró 
o a Cardedeu.

Divendres 17 de juny de 2022

Nit
Fa molta i molta calor. Aquesta tarda tenim presen-
tació a Sant Andreu, a Barcelona. M’espolso la man-
dra i baixo avall. Les presentacions mai no saps com 
aniran, avui que es preveia un dia molt complicat, 
déu-n’hi-do la gent que ha vingut. Altres vegades 
que penses que vindrà més gent i resulta que plou 
o que hi ha programada una altra activitat amb la 
qual no havies comptat. A l’expositor que havien 
muntat a l’Abacus, Llaços de sang compartia espai 
amb Cabells de gebre. He acabat signant exemplars 
de totes dues novel·les. 

El dia s’acaba amb una pizza, una copa de vi i la 
gala final d’Eufòria. El programa musical de TV3 
ha tornat a batre rècords d’audiència i de participa-
ció en les votacions. Celebro molt aquest èxit, s’ha 
imposat en la seva franja com un programa familiar 
que, a més a més, ha estat capaç d’atrapar els més 
joves. Ens calen molts més programes en català que 
creïn referents.

Dissabte 18 de juny de 2022

Capvespre
El dia transcorre tranquil. Al vespre tenim un sopar 
amb uns amics. Hem començat aviat, però la sobre-
taula s’ha allargat i allargat. 

Diumenge 19 de juny de 2022

Tarda
Esmorzo tranquil·lament a la terrassa de casa, tinc 
temps de fer una repassada a algunes notícies. 
Encara que sembli sorprenent no sabia res de l’es-
cot de la portaveu del Govern, la Patrícia Plaja. Lle-
geixo la carta que ha escrit després dels fets i l’en-
renou creat al seu voltant. I a continuació, com deu 
haver fet el 99,99% dels lectors, busco la fotografia 
de l’escot de la brusa que portava el dimecres pas-
sat al programa Els Matins de TV3 i la de després 
que les fessis tapar mentre ella estava centrada 
a fer balanç del seu primer any en el càrrec. I no 
puc sortir de l’astorament, en pensar qui va pren-
dre aquesta decisió en nom d’ella. “Algú va pensar, 
erròniament, que no estava còmoda i amb la millor 
de les intencions va intentar arreglar-ho... Però la 
decisió no va ser encertada...” Moltes gràcies, Patrí-
cia Plaja, per ser tan valenta i fer sentir la veu de 
moltes dones. Nosaltres decidim, i no necessitem 
ningú que pensi per nosaltres, ni que intenti pro-
tegir-nos, perquè “ens vestirem com volem, sense 
demanar permís, ni esperar opinió”.

Al migdia hi ha assemblea de voluntaris del 
Vilamagore. Durant la tarda, faig el mandra.
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Teresa Sagrera 

Escriptora
@SagreraT

DIETARI DE L’OKUPA DE L’ALTELL

Si féssim una enquesta a la població estic conven-
çuda que la unanimitat seria total: “Volem viure 
amb pau prop dels que estimem i ens estimen.” Pot-
ser no hi afegiria res més ningú.

Vivim en un món que entre tots hem malejat, 
sense respecte per la natura, que hem convertit en 
espais molts d’ells inacceptables, únicament per 
atraure forans i no pas a l’abast dels que els habi-
ten i fer-los feliços. Urgeix recuperar la proximitat 
en tots aspectes de vida. Si ens hi esforcem una xic, 
podem viure a partir del que ofereix l’entorn. No 
cal anar a cercar el pa a tal botiga a no sé quants 
quilòmetres de distància, ni la carn ni la verdura ni 
el peix.

Recuperem la confiança amb els que tenim pro-
pers. Segur que tots faran mans i mànigues per tal 
que domini l’harmonia entre uns i altres. I no, la 
competència només ha de ser bona per obtenir el 
millor de tot allò que fem. Ajudem-nos a unificar, 
no a diversificar i fer entrar en dubtes els més sen-

zills, que no saben discernir i decideixen sempre 
pel preu: el més car segur que és el millor. No i més 
noooo. Així ens ho volen fer creure.

Entrem en contacte amb els veïns, fem pinya com 
fèiem en temps passats –jo els recordo encara, els 
de postguerra–. Si tu tens facilitat per trobar ver-
dures, ocupa-te’n, altres tindran accés per a l’avi-
ram o potser per obtenir peix o llegums.

Siguem rigorosos en el vestir, no cal anar d’es-
trena cada temporada, i podem aprofitar i compar-
tir robes a partir d’intercanvis familiars o d’amics 
d’aquells que són més que família. Tots tenim algú 
que viu a distància. I sabeu? Hi sortirem guanyant. 
Siguem curosos amb el tracte generalitzat. Posem 
amor a tot allò que fem, l’ingredient imprescindi-
ble per trobar l’harmonia i la felicitat, últimament 
massa escadusseres.

I avui, a la Cuina de resistència, recuperem men-
ges passades senzilles, de quan els temps no per-
metien floritures: el pa amb oli i sucre i el pa amb 
vi i sucre. Em penso que cal gaire explicar com fer-
ho, tothom ho sap però diré com el faig jo. Llesco el 
pa; si no és del dia, el remullo amb aigua i el deixo 
reposar una mica. El col·loquem en un plat i l’ama-
nim amb oli i sucre o amb vi i sucre.

On volem anar?
Montserrat Ponsa Tarrés

Periodista, escriptora i activista 
social i cultural

@montserratponsa

M
.P

.

CUINA DE RESISTÈNCIA PER A LA NOVA NORMALITAT

Pan amb oli i sucre i pa amb vi i sucre

“Ens vestirem com volem, 
sense demanar permís”
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Tinc un bon amic que fa broma quan parlem d’anar 
a sopar plegats i sempre diu: “Si convido jo, anirem 
al McDonald’s. Si convides tu, anem a la Fonda 
Europa.” La broma és tontíssima i sempre paguem 
a mitges, però em serveix per il·lustrar aquest arti-
cle que vull dedicar a l’egoisme, l’incivisme i a la 
porqueria de societat que som, a vegades. 

Ningú a títol individual no parlarà d’ell com una 
persona no compromesa, no endreçada, no neta, 
no capaç. Tothom té en tan alta estima la seva prò-
pia moral que es considera a si mateix cent per 
cent capaç d’escollir el bé –la bona decisió– en una 
disjuntiva moral. Però quan som part d’un ramat, 
quan ens fusionem amb els altres i podem amagar 
els nostres propis errors i donar corda a les nostres 
comoditats, surt el millor de cadascú. Mode irònic 
activat. 

Quan paguen els altres, bevem més vi. Quan 
paguen els altres, no mirem el preu dels plats. Quan 
és a casa d’un altre, que endreci i reculli ell. Quan 
algú altre penca per a la col·lectivitat, mirem-nos-
ho de lluny i critiquem que sempre tingui ganes 
de ser el centre d’atenció, no fos cas que, si ens hi 
acostem, ens toqui treballar. 

Vivim en un país d’incívics, de sortir cames aju-
deu-me de la feina fent veure que oh!, de veritat?, 
no sabíem que hi havia feina a fer. Vivim en un 
país d’aprofitats on si un altre paga, sigui persona, 
entitat o administració, ens hi repengem i aprofi-
tem l’avinentesa fins que l’ampolla és buida i ens 
podrem queixar –a sobre– que faltava teca, que, 
mira, doncs no ha arribat per a tothom.

Vivim en un país on un treballa –o dos o tres si 
hi ha una mica sort– i la resta s’ho miren i és més 
probable que els critiquin que no pas que els ala-
bin. Vivim en un país on va abans la crítica que el 
gràcies. I així ens va. 

I no em digueu que no és cert, que la gent és bona 
i col·laborativa i paga amb un somriure perquè no 
m’ho crec. Que hi ha gent bona? Sí. És clar que sí. I 
gent que col·labora i que s’implica i que recull i que 
ajuda i que treballa per allò del bé comú, però hi ha 
molt poca gent així. 

La resta tendim a mirar cap a un altre costat quan 
cal fer coses i a demanar les postres més cares quan 
paguen els altres. 

LA PILARÍN

Marina Martori 

Escriptora i gestora cultural
@marina_martori
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De totes les anècdotes relacionades amb el nom del 
partit ara a punt d’extingir-se, recordo amb espe-
cial, ehem, afecte, la d’aquell càrrec de la forma-
ció espanyolista que, volent fer-se el simpàtic amb 
els catalans –la síndrome del tutolong–, va engaltar 
involuntàriament la metàtesi siudatans. L’enèsima 
mostra que la mentalitat castellana és al·lèrgica a 
qualsevol rastre de catalanor.

Ciutat, i vaig directament a la mare perquè, de 
tan transparent, qualsevol endevinalla seria supèr-
flua, és un mot clau en la nostra cultura. És evo-
lució de civitas, ‘conjunt dels habitants d’un estat 
o ciutat’, de civis, ‘ciutadà’, cosa que convé saber 
perquè explica la quasi esquizofrènia de la família. 
Ciutadà i conciutadà, o el supertòtem de la moder-
nitat líquida ciutadania, conformen la branca vul-
gar de la colla; de fet, mireu si és important que 
tota la vida hem tingut davant del nas un topònim 
com Ciutadella.

Però, ves per on, la branca interessant és l’altra, 
la culta. Que davalla de la forma primària, civis. 
Aquí hi trobem, d’entrada, un altre tòtem una 

mica més antic, diguem del darrer terç del XX: el 
civisme (i l’adjectiu que li correspon, cívic). Però, 
sobretot, el que neix de civil: civilista, civilitat, 
civilitzar, etc. És a dir, allò que defineix ni més ni 
menys que la civilització, un tret bàsic de la huma-
nitat que ens distingeix precisament dels animals, 
incivils per definició (per definició humana, és 
clar, cosa que no deixa de ser una paradoxa). No 
cal dir, perquè és una de les coses que veiem rei-
teradament en aquesta columna, que la majoria 
de mots tenen dues cares, i que en general no hi 
ha res d’intrínsecament positiu o negatiu en un 
terme, o si més no de manera absoluta. Les set pri-
meres subaccepcions de l’adjectiu civil, per exem-
ple, són perfectament neutres (“relatiu o perta-
nyent als ciutadans” i coses per l’estil), i no és fins 
a la novena que llegim: “Que té les maneres d’un 
ciutadà, les acostumades entre les persones que 
viuen en societat”, definició que no podem inter-
pretar sinó com a valor positiu en tant que ens hi 
veiem reflectits. I, tanmateix, poques coses de tan 
inhumanes i repudiables com una guerra, precisa-
ment, civil.

D’on es dedueix que els fundadors del partit de 
l’odi devien ser perfectament conscients d’aquesta 
dualitat, car, més que cap altra cosa, el seu objectiu 
bàsic semblava ser promoure una versió actualit-
zada (sense sang, però amb dolor i enfrontament 
igualment) de guerra civil. I a fe que se n’han sortit 
prou. Descansin sense pau.

Ciutadans

RODA EL MÓN I TORNA EL MOT

Pau Vidal 

Filòleg i escriptor
@pauetvidal
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Quan paguen els altres
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Aigua fresca fa bon ull
La Roca del Vallès Explica una dita 
catalana que “l’aigua fresca fa bon ull” i 
en  aquest cas sembla que n’han fet cas 
aquest ocell que es refrescava de l’onada 
de calor de fa uns dies a una bassa de la 
Roca i el mateix fotògraf que ha captat 
la sèrie d’imatges, el veterà professional 
PERE CORNELLAS, de Granollers. L’ani-
mal que es capbussa és un tallarol de 

casquet (Sylvia atricapilla) que també es 
coneix com a busqueret o nyecra. No és 
gaire gran, entre 14 i 15 centímetres com 
a molt de llarg, ni tampoc gaire gros, uns 
20 grams de pes. Com a curiositat, entre 
l’abril i el maig haurà post els ous, que 
han covat durant uns 12 dies tant la feme-
lla com el mascle. El polls només són al 
niu uns 10 dies.
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L’acord suposarà el trasllat de Barat Alte a les instal·lacions de Bosch a Lliçà d’Amunt, a la imatge

Dijous, 23 de juny de 202228

Bosch accepta l’oferta de Barat 
per la planta de Lliçà d’Amunt
El procés de reindustrialització només queda pendent dels últims serrells

Lliçà d’Amunt

Joan Carles Arredondo

La direcció internacional 
del grup alemany Bosch ha 
acceptat l’oferta de la fran-
cesa Barat Alte per la planta 
de Lliçà d’Amunt, segons ha 
pogut saber aquest periòdic 
de fonts sindicals. L’accepta-
ció de l’oferta aplana el camí 
perquè culmini el procés de 
reindustrialització inclòs 
en l’acord entre la direcció 
i la plantilla de cessament 
de l’activitat de sistemes 
de frenat de Bosch a Lliçà 
d’Amunt, que es produirà a 
final d’aquest mes.

El tancament definitiu del 
procés encara està pendent 
que acabi el procés de due 
dilligence per determinar 
la viabilitat del projecte. El 
tràmit d’aquesta auditoria 
s’allargarà només unes set-
manes, abans que l’acord 
es formalitzi amb la firma 
definitiva de la venda de 
les instal·lacions de Lliçà 
d’Amunt a Barat Alte.

Els treballs de la comissió 
de reindustrialització, que 
ha fet diferents reunions 
en l’últim any, havien com-
portat la presentació de tres 
ofertes per donar continuïtat 
a l’activitat industrial a les 
instal·lacions, entre les quals 
la més votada per la planti-
lla, amb gairebé la totalitat 
dels vots emesos, va ser la de 
Barat Alte. Aquesta empre-
sa francesa, dedicada a la 
fabricació de mòduls de bany 
per a trens, ja té activitat a 
Parets, i el trasllat de l’acti-

vitat a Lliçà d’Amunt facili-
taria els plans de creixement 
en capacitat de producció 
que té en projecte.

La proposta de la multina-
cional francesa comportaria 
la recol·locació de 60 dels tre-
balladors afectats pel cessa-
ment de l’activitat de Bosch. 
En el moment que es va 
comunicar el tancament de la 
planta, Bosch donava feina a 
Lliçà a 336 treballadors, però 
a partir de l’acord que incloïa 
prejubilacions i indemnitza-
cions per a la plantilla afecta-
da, un contingent important 
d’empleats han anat deixant 
la feina en les diferents 
finestres que s’havien pactat. 
Actualment, la planta con-

servava 187 treballadors, tots 
els quals han rebut les cartes 
d’acomiadament que es faran 
efectives a final de mes.

Les recol·locacions previs-
tes per la futura propietària 
no arriben a cobrir el total 
de treballadors que havien 
manifestat la intenció d’aco-
llir-se a la possibilitat de con-
servar la feina (fins a 113). 
Per això, Barat farà entrevis-
tes per localitzar els perfils 
que millor s’adaptin a les 
seves necessitats. En espera 
que el procés pugui accele-
rar-se, l’empresa ha comuni-
cat que incorporarà personal 
ja des del mes de setembre 
vinent (10 treballadors) en 
un procés de contractació 

que s’allargaria fins, com a 
màxim, el desembre de 2024. 
A més, Barat Alte ha com-
promès inversions per valor 
d’entre cinc i sis milions 
d’euros per adaptar la fàbri-
ca. Actualment, Barat Alte 
dona feina a 130 treballadors 
a Parets, de manera que la 
previsió un cop formalitzada 
la reindustrialització és arri-
bar a 190 empleats.

La taula de reindustria-
lització que ha treballat per 
localitzar nous inversors ha 
estat composta per la Gene-
ralitat i l’Ajuntament de 
Lliçà d’Amunt, representants 
de la direcció i el comitè i 
una empresa assessora exter-
na.

Els expedients 
de regulació 
del mes de maig 
afecten 270 
treballadors

Granollers

EL 9 NOU

Els 15 expedients de regula-
ció presentats durant el mes 
de maig van afectar 270 tre-
balladors al Vallès Oriental, 
segons les dades que ha difós 
el Consell Comarcal. És un 
descens respecte als 22 expe-
dients i 380 afectats del mes 
d’abril, però indicatiu encara 
de l’aplicació de mesures 
preventives per part de les 
empreses davant les incerte-
ses de l’entorn econòmic.

Des que va començar l’any, 
les mesures de regulació 
de plantilla es mantenen el 
xifres molt elevades respecte 
als anys previs a la pandèmia, 
tot i que a una gran distància 
respecte a l’any 2020, quan 
els expedients de regulació 
temporal d’ocupació (ERTO) 
es van presentar com la 
millor mesura per evitar 
acomiadaments durant l’eta-
pa de grans confinaments. 
Respecte a l’any passat, creix 
el nombre d’expedients 
(el 2021 n’eren set), però 
es redueix l’afectació (van 
passar per processos de regu-
lació de plantilla fins a 370 
treballadors).

Des de començament 
d’any, s’han registrat a la 
comarca 59 expedients de 
regulació de plantilla, amb 
una afectació de 1.572 tre-
balladors. En aquest cas, es 
produeix una notable reduc-
ció respecte a l’evolució 
d’aquesta eina de regulació 
de l’ocupació l’any passat 
a les mateixes alçades de 
l’exercici. Entre gener i maig 
de 2021, s’havien registrat 
207 expedients, amb una 
afectació a 2.792 persones. 

Les indústries manufac-
tureres concentren el 40% 
de l’afectació d’aquests pri-
mers cinc mesos de l’any a la 
comarca, a distància del 13% 
de l’hostaleria i l’11% del 
comerç.

Henkel redueix 
l’impacte dels envasos 
de detergents
Montornès del Vallès

El fabricant de detergents 
Henkel ha tret al mercat una 
nova gamma del seu deter-
gent Wipp Express, amb una 
fórmula concentrada que 
redueix l’envàs i, per tant, el 
consum de plàstic fins a la 
meitat. L’envàs està fet amb 
materials completament reci-
clables i la fórmula del deter-
gent conté la meitat d’aigua 
que el convencional.M
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La Mútua i Espai 
Wellness presenten un 
centre esportiu amb 
exercici terapèutic 
Granollers

La Mútua de Granollers i 
Espai Wellness han firmat 
un acord de col·laboració 
per oferir als pacients de 
l’àrea de fisioteràpia de 
l’entitat sanitària una deri-
vació al centre esportiu per 
fer exercici adaptat a cada 
patologia. Espai Wellness es 
converteix així en el primer 
centre d’exercici terapèutic 
a la comarca. Per a l’enti-
tat és una oportunitat per 
donar servei a pacients en 
les últimes fases de recupe-
ració en un entorn amb les 
millors condicions i garan-
ties. A la imatge, responsa-
bles de les dues entitats.
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Col·lectiu Ronda

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

En el món del dret laboral es parla d’una modificació 
substancial de les condicions de treball quan l’empresa 
pretén imposar-nos una alteració significativa de 
qualsevol dels aspectes fonamentals de la relació 
laboral, especialment els que afecten a jornada de 
treball, horari, retribució o les mateixes funcions.
Les modificacions substancials no poden ser imposades 
per les empreses de forma arbitrària. Per fer-ho han 
de demostrar l’existència de causes econòmiques, 
tècniques, organitzatives o de producció que 
justifiquin la necessitat de la mesura. A més a més, quan 
la modificació afecti uns determinats percentatges de 
la plantilla en un període de 90 dies, aquesta s’haurà 
de tramitar obligatòriament a través d’un procediment 
col·lectiu. D’altra banda, l’empresa està obligada a 
comunicar la modificació per escrit i amb un preavís 
mínim de 15 dies.
Si no estem d’acord amb la mesura i no volem acceptar-
la, tenim dues opcions:  impugnar-la judicialment o, 
en alguns casos, rescindir el contracte amb dret a una 
indemnització i a accedir a l’atur.
Per a la impugnació judicial, disposem d’un termini 
de 20 dies hàbils a comptar des de la notificació 
de la modificació. Serà un jutjat social qui decidirà 
si la modificació és procedent o no ho és amb la 
conseqüència que si s’aprecia improcedent, l’empresa 
haurà de retirar-la i restablir les condicions laborals 
prèvies. Si no ho fa, podrem rescindir el contracte amb 
la indemnització que correspon als acomiadaments 
improcedents.
Si la modificació es considera justificada i afecta a: a) 
jornada de treball b) horari i distribució del temps de 
treball c) règim de treball a torns d) retribució o e) 
sistema de treball mantindrem el dret a rescindir el 
contracte i accedir a la situació legal de desocupació 
amb una indemnització de 20 dies de salari per any 
treballat però amb un topall de 9 mensualitats.

Canvi de torn?
Rebaixa salarial?
Què fer quan et canvien 
les condicions de treball?
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El fabricant de malles per a 
l’alimentació, l’agricultura i 
la construcció Intermas Nets 
tornarà a estar sota control 
del capital risc. El procés per 
localitzar nous inversors per 
acompanyar l’empresa de Lli-
nars en una nova etapa d’ex-
pansió ha culminat amb un 
acord amb el grup Abac Capi-
tal, que assumirà el gruix de 
l’activitat principal, la fabri-
cació de malles, i la divisió de 
jardineria quedaria escindida 
perquè l’assumís l’empresa 
valenciana Catral Garden & 
Home Depoy –també partici-
pada pel capital risc a través 
de JP Morgan.

L’operació, que ha avançat 
el diari econòmic Expansión. 
Fonts de la companyia 
compradora s’han reservat 
comentaris sobre la tran-
sacció per més endavant, a 
preguntes d’EL 9 NOU. La 
venda s’ha estat treballant 
durant mesos. Intermas Nets 
va encarregar ja a meitat 

de l’any passat a la firma 
d’inversió DC Advisory 
que explorés  alternatives 
estratègies per impulsar el 
creixement, en un procés en 
el qual s’inclouria la venda 
del capital, fins ara en mans 
de les famílies Besas, Fort, 
Banús i Clavell –que havien 
estat durant anys al capda-
vant de la gestió–. L’objectiu 
és aprofundir en l’expansió 
internacional per situar la 
companyia en posicions de 
lideratge global en el sector.

Si bé a finals de l’any pas-
sat havia transcendit el nom 
d’alguns dels principals ope-
radors del capital privat, com 
MCH, OpenGate o Kartesia, 
la candidatura de compra-
dors es va anar inclinant cap 
a Abac Capital i Catral, inte-
ressats en divisions diferents 
de la companyia. L’escissió 
de l’activitat de jardineria 
hauria demorat el tancament 
de l’operació, la ratificació de 
la qual encara resta pendent 
de les autoritzacions de les 
autoritats regulatòries.

Intermas és una empresa 

amb una dilatada trajectò-
ria que arrenca el 1957 a 
Cardedeu, quan la va fundar 
Josep Mas. No és la primera 
vegada que la companyia 
afronta processos de creixe-
ment amb el suport del capi-
tal risc. El 1996, el capital va 
passar a mans del grup 3i, 
juntament amb l’equip direc-
tiu de l’empresa que forma-
ven les famílies Besas, Fort, 
Banús i Clavell. Els mateixos 
directius van recomprar el 
capital que estava en mans 
de 3i el 2002. Cinc anys 
després, van vendre al Banc 
Sabadell un 20% del capital. 
Començava una etapa de fort 
procés d’expansió internaci-
onal amb obertures de filials 
a l’estranger, i també de 
creixement via adquisicions 
d’empreses. El 2017, el Banc 
Sabadell va vendre la parti-
cipació de nou a les famílies 
propietàries actuals.

Amb una plantilla superior 
a 200 treballadors, l’empresa 
va tancar el 2020, últim any 
amb dades disponibles, amb 
vendes de 165 milions.

Intermas Nets torna a 
mans del capital risc
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La seu d’Intermas a Llinars

el millor servei i la màxima 
satisfacció als clients.

El creixement previst en 
la distribució de productes 
de moda arribarà, segons les 
projeccions de la companyia, 
a la gestió de més de 5,3 mili-
ons de productes, a través 
d’1,5 milions de comandes. 
La majoria són productes de 
moda juvenil i moda espor-
tiva.

El creixement de la deman-
da contribuirà al compliment 
de les previsions que recull 
el pla estratègic de la com-
panyia, que assenyalen que 
aquest 2023 arribarà a una 
facturació de 150 milions 
d’euros. També hi contribu-
irà l’expansió internacional. 
Logisfashion ultima l’obertu-
ra d’un nou punt de distribu-
ció a Mèxic.

L’empresa ultima l’obertura d’un nou centre logístic a Mèxic

Logisfashion augmenta els contractes 
davant la temporada de rebaixes
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Un dels centres logístics de Logisfashion

Sta. Maria de Palautordera

EL 9 NOU

L’empresa de logística 
especialitzada en el sector 
de la moda Logisfashion, 
amb seu a Santa Maria de 
Palautordera, espera un 
increment del 24% en el 
nombre de comandes en la 
propera campanya de rebai-
xes respecte a la mateixa 
temporada de l’any passat. 
L’empresa prepara aquest 
fort increment en les coman-
des amb una campanya de 
contractació de personal per 
als quatre centres especialit-
zats en comerç electrònic. En 
total en aquests centres hi 
haurà 1.500 incorporacions, 
segons dades de l’empresa.

La logística per a comerç 
electrònic i els serveis asso-
ciats (distribució d’última 
milla i gestió de les devo-
lucions) formen part dels 
principals motors del negoci 
de la companyia. “Estem tre-
ballant per oferir els recur-
sos necessaris per aquesta 
nova campanya de rebaixes, 
amb la perspectiva d’oferir 

Abac controlarà la divisió de malles i Catral, la de jardineria
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Llotja de Bellpuig (20-6-22)

CONILL: 2,26 (=)
POLLASTRE VIU: 1,34 (+0,04) – 1,42 (=)
POLLASTRE SACRIFICAT: 2,61 (+0,06) – 2,44 (=) 
OUS: xl: 1,89 - l: 1,52 - m: 1,41 - s: 1,15 
GALLINA LLEUGERA: 0,06-0,08 (=) 
GALLINA SEMIPESADA: 0,35 / 0,36 / 0,37 (=)
GALLINA PESADA: 0,32 (=)
GALL VIU: 0,03 (=)
ESTRUÇ: s.c.

Llotja de Vic (17-6-22) 

PORC: 2,131 / 2,143(+0,024)
GARRINS RAÇA: recollida: 19 / 21 (=)
PARTIDA GRAN: 53,50 / 55 (=)
ANOLLS (des de 351 kg): 5,20 / 5,04 / 4,82 / 4,53 (=)
VEDELLS (fins a 350 kg): 5,25 / 5,05 / 4,87 / 4,65 (=)
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): 5,13 / 4,99 / 4,84 / 4,47 / 3,31 (+0,03)
VEDELLA (221/260 kg): 5,19 / 5,03 / 4,88 / 4,56 / 3,80 (+0,03)
VEDELLA (180/220 kg): 5,24 / 5,04 / 4,89 / 4,59 / 3,82 (-0,03)
VACA: 4,25 / 4,05 / 3,85 / 3,35 / 2,90 / 2,70 (=)
FRISÓ: 80 / 135 (= / =) 
ENCREUAT: 140 / 260 (= / =)
TÒFONA NEGRA (€/quilo): s.c.

Mercolleida (17-6-22)

PORC VIU selecte: 1,610 (+0,018) 
GARRÍ 20 kg: 35 (+0,50) 
XAI (23 a 25 kg): 3,60 (=)  
XAI (25 a 28 kg): 3,45 (=)  
OVELLA DE VIDA: 75/u (=)  
BLAT PINSO: 400 (+2)
BLAT PA: 413 (+3) 
MORESC: 380 (=)

ORDI LLEIDA: 355 (=)   
COLZA: 680 (-30)

Llotja de Barcelona (21-6-22)

GARROFA: 270/t (=)
GARROFA FARINA: 260/t (=)
SOJA PAÍS: 536/t (+14)
MORESC UE: 388/t (+2)
BLAT: 395/t (–5)
ORDI PAÍS: 368
FARINA DE PEIX: 1.380/t (=)
GIRA-SOL: 310 (–3)
MILL: 520/t (=)
COLZA: 430/t (–10)
SORGO: 387 (–3)

Grans del Lluçanès (20-6-22)

GRA DE COLZA EURONEXT: Preu de campanya
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Els fundadors de SolarProfit, Òscar Gómez i Roger Fernández, durant el Dia de l’Inversor d’aquest dimarts

SolarProfit supera al primer mig 
any la facturació de tot el 2021

Llinars del Vallès

EL 9 NOU

L’empresa d’energia solar 
fotovoltaica SolarProfit 
preveu haver superat en el 
primer semestre de l’any els 
40 milions d’euros de factu-
ració, una xifra amb la qual 
supera els 39 milions en què 
va situar la xifra de negoci en 
tot el 2021. L’evolució de la 
companyia mostra una clara 
corba ascendent, i l’objectiu 
que s’han marcat els seus res-
ponsables és superar els 110 
milions d’euros de facturació 
quan acabi aquest 2022.

Les xifres d’evolució de 
les vendes es van donar a 
conèixer aquest dimarts en el 
primer Dia de l’Inversor de 
la companyia, que va comen-
çar a cotitzar als parquets de 
la Borsa de Barcelona (dins 
del BME Growth) a finals 
de l’any passat. Juntament 
amb l’evolució de les vendes, 
l’empresa va donar a conèi-
xer la projecció dels beneficis 
abans d’interessos, impostos, 

depreciacions i amortitzaci-
ons (EBITDA en l’acrònim en 
anglès) previstos per aquest 
any, que se situarien a l’en-
torn dels 16 milions d’euros. 

L’empresa ja ha superat el 
miler de treballadors en 
plantilla.

Juntament amb la primera 
aproximació dels resultats, 

els fundadors de l’empresa, 
Òscar Gómez i Roger Fernán-
dez, van presentar algunes 
de les innovacions en les 
quals treballa la companyia 

de Llinars. Una d’aquestes 
innovacions ja es pot aplicar 
en les instal·lacions solars 
de la companyia. Són unes 
bateries amb un programari 
intel·ligent que ha dissenyat 
l’equip d’R+D de SolarProfit. 
L’objectiu és possibilitar la 
màxima reducció en la factu-
ra de la llum, “És un model 
avançat en el qual el client és 
productor i consumidor amb 
acumulació i excedents i ges-
tió intel·ligent de la deman-
da”, resumeix el cofundador 
de l’empresa Roger Fernán-
dez. 

El nou sistema analitza el 
perfil de consum del client, 
els preus de mercat en cada 
moment i la previsió de gene-
ració a partir de variables 
com el clima. Amb el sistema 
es garanteix “un sistema 
integrat amb la gestió de la 
demanda, blindat davant les 
variacions del mercat perquè 
el client obtingui el màxim 
rendiment de la instal·lació i 
reduir el temps de retorn de 
la inversió en plaques solars”. 

El sistema requereix una 
comercialitzadora i, amb 
aquest objectiu, s’ha creat 
l’agregador energètic Pro-
fitEnergy per fer realitat el 
desig dels clients de no haver 
de fer cap despesa en la fac-
tura de la llum i evitar, al 
mateix temps, els problemes 
relatius a l’actual volatilitat 
en els preus.
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El director de l’oficina, Daniel Fernández, i el delegat a Catalunya, José M. Peña

L’ETT gallega Externa obre a Mollet 
la seva segona delegació a Catalunya

Mollet del Vallès

EL 9 NOU

L’empresa de gestió de recur-
sos humans Externa ha obert 
recentment les portes d’una 
nova delegació, situada a 
l’avinguda Rabassaires de 
Mollet. La firma destaca la 
bona localització de Mollet, 
en un punt estratègic del 
Vallès Oriental i molt proper 
al Vallès Occidental, comar-

ques en les quals es concen-
tra una gran part de l’activi-
tat empresarial a Catalunya. 
També destaca la proximitat 
a l’autopista AP-7 i la conne-
xió directa de la zona amb la 
frontera francesa i la resta de 
l’Estat.

Aquesta proximitat amb 
les vies de comunicació és 
especialment remarcable si 
es té present que la prioritat 
dels serveis seran clients 

dels sectors logístic i d’últi-
ma milla juntament amb els 
d’alimentació. El director de 
l’oficina de Mollet, Daniel 
Fernández destaca l’objectiu 
que l’empresa es consolidi a 
l’àrea del Vallès, on fins ara 
l’empresa de treball perso-
nal, externalització i forma-
ció –amb serveis de selecció 
de personal i consultoria– no 
tenia presència. La de Mollet 
és l’11a delegació d’Externa.

L’empresa presenta en el Dia de l’Inversor un nou servei energètic amb bateries intel·ligents
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Thales va commemorar l’aniversari en un acte a Parets
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L’Ametlla del Vallès

La societat Rec 35 ABL, SL, 
creada per a l’adquisició de 
la finca situada al número 
35 del carrer del Rec de 
Granollers per promoure-hi 
una edificació, ha fet una 
ampliació de capital per 
valor de 700.000 euros. El 
capital resultant subscrit 
queda ara fixat en 800.000 
euros.

Sant Celoni

La societat Edinsost XXI, 
SL, dedicada a l’adquisició, 
urbanització, parcel·lació, 
construcció, intermediació 
i explotació en qualsevol 
forma de tota classe de ter-
renys, solars, finques rústi-
ques i urbanes, etc., ha fet 
una ampliació de capital per 
valor de 4.641 euros. El capi-
tal resultant subscrit queda 
ara fixat en 79.949 euros. 

Granollers

S’ha constituït la societat 
Solargy Renovables, SL, 
dedicada a la fabricació, 
compra, venda, instal·lació 
i manteniment de plaques 
d’energia solar, tèrmica o 
fotovoltaica, així com de 
tota classe d’accessoris i 
mecanismes relacionats, 
etc. Capital: 5.000 euros. 
Administrador: Joel Casa-
novas Prats. Adreça: Severo 

Ochoa, 89, PI Font del Ràdi-
um.

Llinars del Vallès

S’ha constituït la societat 
Solar Profit FV 1, SL, dedi-
cada al comerç d’energia 
elèctrica i la producció 
d’energia elèctrica d’altres 
tipus. Capital : 3.000 euros. 
Administradors: Òscar 
Gómez López, Roger Fer-
nàndez Girona. Adreça: Far-
màcia 30-32.

Sant Celoni

S’ha constituït la societat 
Tancaments Montseny, SL. 
dedicada a la serralleria, 
fabricació de fusteria metàl-
lica i la seva instal·lació i 
muntatge en edificis i cons-
truccions. Capital: 9.000 
euros. Administradors: Jordi 
Cosbos Akoudad, Àngel 
Montero Cruz. Adreça: Lluís 
Companys, 34.

La Llagosta 

S’ha constituït la socie-
tat Injection Europe, SL, 
dedicada a la fabricació, 
transformació, tractament 
i comercialització de tot 
tipus de productes, en espe-
cial materials plàstics per 
injecció, a més dels motlles 
necessaris per a aquests 
productes, etc. Capital: 
3.000 euros. Administrador: 

Alberto Calderón Álvarez. 
Adreça: Vic, 26.

La Roca del Vallès

S’ha constituït la societat 
Foil Barcelona, SL, dedicada 
a la compravenda o interme-
diació en aquesta operació 
d’embarcacions a motor 
o vela, i de tot tipus de 
material nàutic; el lloguer i 
transport d’embarcacions a 
motor o vela i de qualsevol 
tipus de material nàutic, 
etc. Capital: 3.000 euros. 
Administrador: Pere Soler 
Anfuns. Adreça: av. Valèn-
cia, 82-83.

Llinars del Vallès

S’ha constituït la societat 
Solar Profit FV 4, SL, dedi-
cada al comerç d’energia 
elèctrica i la producció 
d’energia elèctrica d’altres 
tipus. Capital : 3.000 euros. 
Administradors: Òscar 
Gómez López, Roger Fer-
nàndez Girona. Adreça: Far-
màcia 30-32.

Llinars del Vallès

S’ha constituït la societat 
Solar Profit FV 2, SL, dedi-
cada al comerç d’energia 
elèctrica i la producció 
d’energia elèctrica d’altres 
tipus. Capital : 3.000 euros. 
Administradors: Òscar 
Gómez López, Roger Fer-

nàndez Girona. Adreça: Far-
màcia 30-32.

Llinars del Vallès

S’ha constituït la societat 
Solar Profit FV 3, SL, dedi-
cada al comerç d’energia 
elèctrica i la producció 
d’energia elèctrica d’altres 
tipus. Capital : 3.000 euros. 
Administradors: Òscar 
Gómez López, Roger Fer-
nàndez Girona. Adreça: Far-
màcia 30-32.

Lliçà d’Amunt

La societat Camper Right 
Now, SL, dedicada la comerç 
a l’engròs de vehicles auto-
mòbils, camions, autocars, 
remolcs, motocicletes, 
bicicletes, ha fet una ampli-
ació de capital per valor 
de 16.700 euros. El capital 
resultant subscrit queda ara 
fixat en 19.700 euros.

Lliçà d’Amunt

La societat Transportes 
Martín Porras e Hijos, SL, 
dedicada al transport i dis-
tribució de mercaderies per 
carretera tant nacional com 
internacional, amb camions 
propis com aliens, així com 
la contractació d’aquests a 
tercers, ha fet una amplia-
ció de capital per valor de 
240.000 euros. El capital 
resultant subscrit queda ara 

fixat en 266.600 euros.

L’Ametlla del Vallès

S’ha constituït la societat La 
Pera Iniciativas Empresaria-
les, SL, dedicada a l’activitat 
de consultoria estratègica i 
assessorament empresarial; 
consultoria en màrqueting, 
tecnologia i operacions, així 
com l’assessorament sobre 
direcció i gestió empresari-
al, etc. Capital: 22.500 euros. 
Administrador: Arnau 
Anglerill Díaz. Adreça: Can 
Arenys, 18. 

Vilanova del Vallès 

S’ha constituït la societat 
Secoa Industrial, SL, dedi-
cada a la instal·lació de 
màquines i equips industri-
als, etc. Capital: 3.000 euros. 
Administrador: Javier Rubio 
Ferrer. Adreça: Tordera, 4.

Lliçà de Vall 

S’ha constituït la societat 
Instal·lacions Lliçà, SL, 
dedicada a la instal·lació 
de xarxes telegràfiques, 
de telefonia sense fils, 
de televisió i sistemes 
de balització de ports i 
aeroports, així com altres 
instal·lacions elèctriques 
en general. Capital: 3.000 
euros. Administrador: Pere 
Farrés Cervera. Adreça: av. 
Montserrat. 123.

ACTUALITAT EMPRESARIAL

Thales personalitza un milió de 
targetes bancàries al mes a Parets
La companyia celebra els 30 anys de l’estrena de les instal·lacions vallesanes

Parets del Vallès

EL 9 NOU

La planta de Thales a Parets 
ha celebrat recentment els 
30 anys en funcionament. La 
fàbrica s’ha convertit, amb 
el pas del temps, en un dels 
principals centres de serveis 
de personalització bancària 
més avançats entre els 28 
similars que la multinacional 
té arreu del món. A la planta, 
que es va especialitzar en 
aquesta branca específica 
d’activitat l’any 2017, es 
desenvolupen tecnologies de 
personalització de targetes 
com a mitjans de pagament 
per a entitats bancàries i 
altres organitzacions de 
transport o comerç. L’empre-
sa destaca que el centre de 
Parets destaca per la capaci-
tat de disseny, prototipatge 
i producció, amb una fabri-
cació d’un milió de targetes 
al mes.

La planta de Parets dona 
feina actualment a 86 per-
sones dedicades al centre 

de personalització i serveis 
i també professionals de 
transport per donar servei a 
la zona Nord-Est de l’Estat. 
La companyia va obrir la 

planta de Parets l’any 1992, 
necessitada d’una nova 
localització perquè la cele-
bració dels jocs olímpics a 
Barcelona feien necessari el 

trasllat de la fàbrica, dedica-
da des de 1964 a la fabricació 
d’àlbums fotogràfics i altres 
productes plàstics d’impres-
sió. El trasllat va comportar 

un rellançament de l’activi-
tat industrial, amb l’entrada 
en la fabricació de productes 
plàstics intel·ligents, targe-
tes bancàries i de transport i, 
posteriorment, productes de 
telefonia –targetes de prepa-
gament, SIM i de recàrrega–. 
Va ser el 2002, que l’activitat 
es va centrar en la fabricació 
i personalització de suports 
intel·ligents per al sector 
financer fins que, el 2017, el 
grup propietari d’aleshores, 
Gemalto, va decidir fer el 
centre de serveis de perso-
nalització bancària, amb una 
notable reducció de plantilla. 
Thales va adquirir Gemalto 
el 2019.

El 30è aniversari de la plan-
ta s’ha celebrat recentment 
en un acte amb integrants de 
l’empresa i també amb repre-
sentants de l’Ajuntament de 
Parets. Amb la presència de 
la vicealcaldessa, Casandra 
Garcia, i la regidora d’Inno-
vació i Noves Tecnologies, 
Gemma Garcia, l’Ajuntament 
va exposar davant dels assis-
tents alguns dels projectes 
que està impulsant l’Ajun-
tament, amb la connexió del 
tram urbà del municipi amb 
el polígon Llevant –on està 
implantada l’empresa– a tra-
vés d’una passera sobre el riu 
Tenes i la iniciativa de park 
& ride a l’estació de tren per 
facilitar l’accés dels treballa-
dors dels polígons.
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Granollers

Teresa Terradas

La trajectòria de Ceràmica 
Cumella, després de l’impac-
te de la pandèmia, avança 
de nou amb pas ferm i deixa 
petjada en diversos pro-
jectes al país però també a 
fora, com els Estats Units, 
Dinamarca o el Marroc. Els 
anys de treball estret amb 
reconeguts estudis de tot el 
món han portat el taller de 
Granollers a la primera línia 
en projectes arquitectònics 
de renom que es caracterit-
zen per l’aplicació de la cerà-
mica, sempre amb resultats 
sorprenents. 

Un exemple dels últims 
treballs fets en arquitectura 
sorgits de Ceràmica Cumella 
s’ha pogut descobrir pre-
cisament aquesta setmana 
amb la inauguració del cen-
tre cultural Caixafòrum de 
València, situat dins l’edifici 
Àgora de Santiago Calatrava. 
El nou equipament cultural 
és obra de l’estudi Cloud 9 i 
l’arquitecte Enric Ruiz-Geli, 
amb el qual Cumella ja havia 
treballat en altres projectes 
com l’habitatge unifamiliar 
Villa Nurbs, situat a la Costa 
Brava.

En aquesta ocasió, Ruiz-
Geli ha apostat per un pro-

Ceràmica de Cumella, arreu

Botigues Loewe amb marca Cumella

Barcelona Ceràmica Cumella també deixa la seva marca a les 
botigues Loewe. Fa unes setmanes es va reobrir la botiga del 
passeig de Gràcia de Barcelona, en què el taller de Granollers 
ha intervingut fent els revestiments d’alguns elements de la 
botiga, com les columnes. En aquests moments des del taller 
també estan treballant per  la botiga de Loewe al Soho de 
Nova York, i properament treballaran per a un altre establi-
ment a Dinamarca. “L’empresa sempre ens marca les direc-

trius, l’estil de les botigues i l’estètica sempre és la mateixa, 
però en cada espai els colors són diferents.”

A la botiga de passeig de Gràcia de Barcelona, per exem-
ple, hi ha una barreja de tons blancs, però també hi ha unes 
columnes amb altres tons i es pot veure una paret de color 
blau marí fosc, on hi ha Cometa anclado (1974) , una obra de 
macramé de l’artista catalana Aurèlia Muñoz. En el cas de la 
botiga del Soho estan preparant unes peces de ceràmica de 
tons verd i rosa, mentre que a la de Dinamarca predominaran 
els colors marró o blau clar.
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L’edifici d’administració del centre cultural Caixafòrum de València amb el revestiment fet per Ceràmica Cumella a base de peces circulars de diferents mides

El taller de ceràmica de Granollers participa en diferents projectes d’envergadura tant al país com a fora
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jecte arquitectònic “radical-
ment sostenible que crea un 
paisatge constituït per espais 
interconnectats en un ecosis-
tema protectors. Un d’aquests 
espais és el que acull l’ad-
ministració i la llibreria, on 
ha intervingut Ceràmica 
Cumella. Concretament, el 
ceramista granollerí s’ha 
encarregat del revestiment de 
la coberta, sostinguda per una 
estructura de fusta que pro-
tegeix l’estructura metàl·lica 
i que aprèn de les palmeres 
d’Elx. Segons ha explicat el 
ceramista, el revestiment s’ha 
fet amb peces circulars de 
tres mides diferents i de vuit 
o nou colors diferents, com 
grocs, taronges, verds o roses. 

D’altra banda, Ceràmica 
Cumella reprèn també el 
projecte de la Sagrada Famí-
lia, consistent en el revesti-
ment interior de la Torre de 
Jesucrist, la de més alçada de 
tot el temple de l’arquitecte 
Antoni Gaudí. 

A principis de l’any 2020 
la comissió artística ja va 
aprovar el projecte, però els 
treballs no van poder tirar 
endavant per culpa de l’ar-
ribada de la pandèmia. “Ara 
podem tornar a arrencar amb  
part de la feina ja feta abans, 
com tot el treball de color 
de les peces. El que fem ara 
és la realització pròpiament 
dita”, explica el ceramista 
Toni Cumella, al capdavant 
del taller de ceràmica de 
Granollers juntament amb 
el seu fill Guillem. El treball 
sorgit del taller és com “un 
suggeriment de la creació de 
l’univers, amb la utilització 
de molts colors”, comenta el 
ceramista. 

Cumella explica que el pro-
jecte és complex, donat que 
la torre no és recta, sinó que 
és un paraboloide, amb dife-
rents nivells. “Les peces són 
rombes de 10 metres de llarg, 
compostos de triangles. I 
com que la forma de la torre 
és corba, a cada nivell la for-
ma del triangle és diferent. 
Al final s’han d’esmaltar 
mòduls de 10 metres conjun-
tament. Cada un és un mural 
esmaltat de tot el rombe”, 
comenta. Ceràmica Cumella 
ja havia treballat anterior-
ment a la Sagrada Família, 
concretament a la Torre de 
la Mare de Déu, amb uns tre-
balls amb ceràmica blanca.

D’altra banda, el taller 
ceràmic de Granollers treba-
lla actualment amb el Taller 
d’Arquitectura Ricardo Bofill 
fent el revestiment d’una 
obra situada al Marroc.

Algunes de les peces sorgides de Ceràmica Cumella que es mostren a l’exposició

Barcelona

T.T.

Ceràmica Cumella és pre-
sent també a l’exposició 
“Transgressions. Ceràmica 
contemporània del Museu 
del Disseny”, que es pot veu-
re aquest dies a l’espai A del 
Disseny Hub Barcelona. La 

seva presència en aquesta 
mostra no és casual: “Fa un 
any, el Museu del Disseny 
em va demanar poder tenir 
peces de diferents projectes 
en què ha intervingut Cerà-
mica Cumella per incloure’ls 
al seu fons”. Ara, algunes 
d’aquestes peces són les que 
es mostren a l’exposició al 

costat d’altres treballs de 
ceràmica contemporània.

S’hi poden veure peces 
del mercat Santa Caterina 
de Barcelona, que va fer 
amb l’estudi d’arquitectes 
Miralles-Tagliabue; Pluja de 
llàgrimes del Teatre Lliure 
de Gràcia; de la Fundació 
Maggie’s de Southampton, 

amb l’arquitecta Amanda 
Levette; el Centre Botín 
de Santander, de Renzo 
Piano; Villa Nurbs d’Enric 
Ruiz-Geli, o l’Oceanari de 
Lisboa. “Totes les peces són 
una mostra de diferents 
procediments de producció 
com el premsat, el colatge, 
el planxat o l’extrusió, totes 
elles de gres a alta tempe-
ratura esmaltat”, explica 
Cumella. En el cas del 
mercat de Santa Caterina, a 
l’exposició s’hi poden veure 
les mostres de color que van 
fer servir la icònica teulada, 
que han fet de nou perquè 
la mostra fos completa.

reConeixements

“Per a nosaltres és molt 
valuós que els nostres 
projectes estiguin valorats 
com a importants dins la 
ceràmica contemporània 
en el sentit ampli”, destaca 
el ceramista. “És impor-
tant ser present aquí de la 
mateixa manera que va ser 
important quan em van fer 
membre d’honor de l’Aca-
dèmia Internacional de la 
Ceràmica. Són fites impor-
tants de reconeixement”, 
afirma.

Des del Disseny Hub 
Barcelona destaquen que 
Ceràmica Cumella “treballa 
per al desenvolupament de 
projectes en col·laboració 
estreta amb estudis d’ar-
quitectura destacats, apor-
tant-hi la seva expertesa en 
la matèria, amb resultats 
visibles en alguns dels pro-
jectes més representatius 
de l’arquitectura contempo-
rània internacional”.
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Guillem i toni Cumella en la inauguració de l’exposició

el taller reprèn 
els treballs 

a la torre de 
Jesucrist de la 

sagrada Família

L’exposició del Museu del Disseny exhibeix peces de diferents projectes del taller

Presents a la mostra “Transgressions”
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Canovelles

EL 9 NOU

Canovelles celebrarà aquest 
diumenge 1.014 anys d’exis-
tència documentada amb 
la representació teatral 
Canovelles, del rei o del 
senyor? La proposta, que ani-
rà a càrrec del grup de volun-
taris en defensa del Patrimo-
ni Cultural i la història local, 
es farà a l’església de Sant 
Fèlix, després de la missa de 
2/4 d’1 del migdia.

La representació teatral, 
que es duu a terme aprofi-
tant l’avinentesa de l’aniver-
sari de Canovelles, fa refe-
rència a una part concreta de 
la història del municipi: la 
que va del segle XIV al XVI. 
L’obra mostra les dificultats 
i la voluntat d’un poble per 
alliberar-se del domini feu-
dal, un fet que finalment es 
va aconseguir l’any 1538.

Els encarregats de fer la 
representació són els matei-
xos que s’encarreguen de 
les visites teatralitzades 
del Centre d’Interpretació 
de Canovelles, a la Domus 
d’Olivet i a l’església de Sant 
Fèlix, entre d’altres.

L’ALLIBERAMENT  
DE CANOVELLES

La història documentada 
mostra que el 1381, l’infant 
Joan, fill del rei Pere el ceri-
moniós, va vendre els drets 
feudals de Canovelles al 
senyor de Plegamans per 110 
lliures. Els veïns no volien 
estar sota els capricis d’un 

Canovelles celebra 1.014 anys 
d’existència documentada

senyor feudal i, per retornar 
a la jurisdicció reial, van 
restituir al nou senyor els 
diners de la compra, pagant-
los de la seva butxaca.

El rei es va comprometre a 
no repetir la venda del poble, 
però el 9 de gener de 1410 el 
rei Martí va tornar a vendre 
Canovelles, aquest cop a 
Ramon de Torrelles, senyor 
feudal de la Roca, per 3.000 
florins d’or. Martí Joan de 
Torrelles va lluitar contra el 
rei Joan II a la guerra civil 
catalana de 1462-1472 i, en 
càstig, el rei li va expropiar 
els drets sobre Canovelles, si 
bé els hi va tornar un temps 
després.

El 23 de juliol d’aquest 

1472, els veïns de Canovelles 
van demanar integrar-se a 
la batllia de Granollers com 
un sol poble, junt amb els de 
Montbui i de la Roca.

Finalment, Canovelles es 
va redimir del domini feudal 
l’any 1538, quan els veïns es 
van alliberar pagant 33.000 
sous a Torrelles. Era una 
quantitat tan gran que, per 
poder-la reunir, els pagesos 
van haver de vendre el redel-
me, un impost municipal 
sobre els fruits del camp, a 
un mercader barceloní.

DOCUMENT DE LA PAR-
RÒQUIA DE SANT FELIU

D’altra banda, Canovelles 

celebrarà el dia 1 d’agost el 
950è aniversari del primer 
document de la parròquia 
de Sant Feliu de Canovelles. 
La Comissió Sant Antoni 
Abat ha organitzat una 
missa en honor del patró de 
Canovelles, un concert i un 
sopar al pati de la parròquia 
de Sant Fèlix. El concert, 
titulat Passions barroques, 
anirà a càrrec de Laia Frigo-
lé, soprano; Marta Redondo, 
traverso, i Eva del Campo, 
clavicèmbal. Oferiran un 
recull de música dels segles 
XVII i XVIII que parla 
d’amor i desamor, amb peces 
de compositors com Haen-
del, Bach, Purcell, Monte-
verdi o Merula.
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La representació de l’obra va a càrrec del grup de voluntaris en defensa del Patrimoni Cultural i la  història local

Concert del Cor 
Aglepta al cicle 
La Música del 
Cel de Granollers

Granollers

EL 9 NOU

El cicle La Música del Cel de 
la Temporada Sacra continu-
arà aquest diumenge amb el 
concert del Cor Aglepta, de 
Sant Cugat del Vallès, dirigit 
per Oriol Castanyer i amb 
Vicenç Prunés a l’orgue. El 
concert també es caracteritza 
per l’estrena de dues obres 
dins el projecte Granoll-
Orgue XXI, a càrrec de dos 
joves compositors de l’Es-
muc. Román García Felipe 
presentarà Kúkàoç-Ciclo per 
a orgue, mentre que Daviv 
Mormeneo estrenarà Basti-
ment per a orgue. La forma-
ció coral, per la seva banda, 
interpretarà diferents peces 
com Salve Regina de Miklós 
Kocsár; Alleluia, de Randall 
Thompson; Nigra sum, de 
Pau Casals; Cantique de Jean 
Racine, de Gabriel Fauré, o 
Laudate Pueri, de Felix Men-
delssohn. El concert comen-
çarà a 2/4 de 6 de la tarda.

Cançons dels Balcans 
amb Ermesinde  
a Palautordera
Sta. Maria de Palautordera

Ermesinde portarà les can-
çons i danses dels Balcans 
aquest dissabte a les 9 del 
vespre a Can Balmes de San-
ta Maria de Palautordera. 
El grup està format per dos 
catalans, un francès i un 
portuguès, que combinen 
les seves personalitats en un 
repertori original de melodi-
es tradicionals. Els seus con-
certs estan plens d’energia i 
vitalitat.

Granollers

EL 9 NOU

El Teatre Auditori de 
Granollers ha programat 
dos concerts de música clàs-
sica aquest estiu que tin-
dran lloc al carrer Gregori 
Resina, a l’exterior de 
l’equipament, amb entrada 
gratuïta.

El primer concert serà 
aquest dimarts a les 8 del 
vespre i anirà a càrrec del 
duet Fononèsia, format per 
la soprano catalana Mireia 
Latorre i el viola de gamba 
Peter Krivda. En la seva 

trajectòria musical hi des-
taca la interpretació de la 
música antiga. El 2014 van 
ser seleccionats per la Gene-
ralitat en les celebracions 
del Tricentenari amb el seu 
programa Elissa Gran Rey-
na. Des del 2002 ofereixen 
recitals de música occitana 
en diversos actes de promo-
ció de la llengua i la cultura 
occitanes organitzades pel 
CAOC, l’IEI i la Generalitat. 
Aquest interès s’ha anat 
ampliant amb la redescober-
ta del repertori vocal occità, 
les antigues melodies de 
Tolosa i les cançons en occi-

tà del compositor Déodat de 
Séverac que han estat enre-
gistrades recentment.

El segon concert d’estiu 
estarà protagonitzat pel 
pianista Daniel Blanch i la 
violinista Kalina Macuta, 
el dimarts 5 de juliol a les 
8 del vespre. És una nova 
proposta de música clàssica 
organitzada per l’Associa-
ció Musical Simfònica i de 
Cambra de Sant Cugat, amb 
la col·laboració de l’Associ-
ació Joan Manén. El concert 
oferirà un repertori d’obres 
del músic català Lluís Bene-
jam.

Es faran dos concerts el 28 de juny i 5 de juliol al carrer Gregori Resina

El Teatre Auditori de Granollers 
porta la clàssica a l’aire lliure

Kalina Macuta i Daniel Blanch actuaran el 5 de juliol

Diumenge es presenta l’obra de teatre ‘Canovelles, del rei o del senyor?’ a Sant Fèlix
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Lliçà d’Amunt restaurarà 
l’antic safareig El Rentador
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Imatges virtuals del safareig restaurat

Lliça d’Amunt

EL 9 NOU

Lliçà d’Amunt aposta per la 
preservació del seu patrimo-
ni cultural. La darrera Junta 
de Govern Local va aprovar 
inicialment el projecte de 
restauració de l’antic safa-
reig del riu Tenes i l’ade-
quació de l’accés, redactat 
per l’arquitecte Josep Maria 
Campistron.

El safareig està situat a 
l’interior del parc del Tenes, 
molt pròxim a l’accés prin-
cipal del parc situat davant 
de l’avinguda dels Països 
Catalans, concretament 
juntament a la baixada que 
porta des de l’accés al parc 
fins a la llera dreta del riu 
Tenes a peu.

Aquest safareig és cone-
gut com El Rentador, un 
testimoni de la història del 
poble, on les dones anaven a 
rentar roba amb l’aigua del 
riu. L’últim arranjament es 
va fer el 1987 i actualment 
no té cap ús i es troba en 
estat de deteriorament.

L’objectiu principal de 
projecte és sanejar el vas de 
l’antic safareig amb el repi-
cat i reposició del morter 
existent. Aquesta mateixa 
actuació de sanejament del 
morter dels paraments ver-
ticals es farà en les boques 
de sortida de l’aigua.

També es vol protegir el 
canal d’aigua de l’arribada 
de tota la matèria vegetal 
que cau pel talús adjacent 
(fulles, herba, pedres, ter-
ra...). Per això es farà una 
barrera de contenció perquè 
al peu del talús només hi 

pugui arribar l’aigua neta de 
la pluja.

A més, per donar major 
protagonisme a la canal que 
porta l’aigua fins al renta-
dor, s’enderrocarà la solera 
de formigó que cobreix 
aquesta canal des de la boca 
d’on surt l’aigua fins a l’arri-
bada del vas del safareig i es 
cobrirà de nou deixant unes 
separacions que permetin 
seguir visualment el recor-
regut de l’aigua.

D’altra banda, es netejarà i 
es desbrossarà l’entorn més 
immediat del safareig i se 
li donarà un perfil pla per 
crear una explanada o era. A 
més, es procedirà al tancat 
perimetral tant del límit 
amb el riu Tenes com del 
vas del safareig per millorar 
la seguretat davant de cai-
gudes en aquests espais on 
hi ha un desnivell. La tanca 
s’integrarà perfectament en 
el seu entorn per no desvir-
tualitzar l’espai.

El projecte també preveu 
la instal·lació de tres panells 
informatius on s’hi situaran 
plafons amb informació cul-
tural sobre aquest espai.

Per últim, es millorarà 
l’accés fins al safareig des 
de l’entrada principal del 
parc del Tenes. Actualment, 
l’accés fins al safareig es fa 
per un corriol desdibuixat 
entre la vegetació amb un 
pendent pronunciat. Es cre-
arà un tram de rampa-escala 
que millori les condicions 
del vianant fins a arribar 
al safareig. El pressupost 
del projecte és de 84.070,04 
euros.
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El projecte 
també preveu 

desbrossar 
l’entorn  

més immediat 

La bugaderia, actualment molt deteriorada, està situat a l’interior del parc del Tenes

A l’esquerra, una imatge antiga del safareig. A la dreta, una d’actual
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Fe Fernàndez, de la llibreria L’Espolsada

La llibretera de L’Espolsada és una de les vocals

Fe Fernàndez, a la nova junta 
del Gremi de Llibreters

Les Franqueses del Vallès

EL 9 NOU

La llibretera Fe Fernàndez, 
de L’Espolsada de les Fran-
queses del Vallès, forma 
part com a vocal de la nova 
junta directiva del Gremi de 
Llibreters de Catalunya, que 
presideix Eric del Arco Cris-
tià, de la llibreria Documenta 
de Barcelona. En total, la jun-
ta està formada per 14 perso-
nes, representants de tot el 
territori, com Anna Nicolau, 
de Les Voltes de Girona; 

Júlia Albesa, de La Irreal de 
Tortosa; Olivia Pascual de 
L’Aranya, de Cerdanyola del 
Vallès, o Andrea Giovannoli, 
de L’Argonauta de Balaguer. 
“Amb tota aquesta gent aga-
fem gran part del territori, 
això ja és una demostració 
de la nostra línia de treball, 
que contempla la diversitat 
territorial de les llibreries”, 
comenta la llibretera de les 
Franqueses. 

Fernández també estarà a 
la Comissió del Pla Nacional 
del Llibre i la Lectura, “que 

s’ha fet nou”, i a la comissió 
del Premi Llibreter, que pre-
cisament es presenta el pro-
per 30 de juny. La durada del 
mandat d’aquesta junta és de 
quatre anys.

Fernández explica que tam-
bé volen treballar qüestions 
com el foment de la lectu-
ra  o la participació en les 
biblioteques escolars, entre 
d’altres. “Tinc moltes ganes 
d’estar-hi, tot i que és un 
gremi petit tècnicament i vol 
molt implicació voluntària al 
marge de la feina”, comenta.
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Una de les proves de la competició de les colles en la festa major de l’any 2018

Les colles protagonitzen la festa
La festa major de Lliçà de Vall recupera la tradicional competició

Les colles i els seus colors 
tornaran a marcar el progra-
ma de la festa major de Lliçà 
de Vall que es farà entre els 
dies 1 i 4 de juliol. La presen-
tació i el ball de colles obrirà 
el programa divendres dia 1 a 
les 7 de la tarda a la plaça de 
la Vila. I mitja hora més tard 
ja es farà la primera prova 
en què els membres de les 
colles hauran de demostrar 
la seva habilitat per afrontar 
els reptes que els ha prepa-
rat l’Ajuntament. Així, La 
mama ve (rosa), La colla 
record (verd), La colla del 
Tractor (taronja), La colla 
Gansa (negre) i Els amics 
de lo germà petit de l’illa de 
Buda/budes (lila), afrontaran 
un repte cada dia. La darrera 
es farà a les 8 del vespre del 
dilluns i, tot seguit, a 2/4 de 
10 de la nit, a la plaça de la 
Vila, es farà el lliurament 
dels premis.

Després de dos anys mar-
cats per la pandèmia, la pre-
sència de les colles marcarà 
el retorn a la normalitat de 
la festa de Lliçà de Vall. 
La regidora de Festes de 
l’Ajuntament, Sònia Farrés, 

recorda que les dues darreres 
edicions de la festa no es van 
poder celebrar amb normali-
tat. L’any passat, es van recu-
perar alguns actes festius, 
però les mateixes colles van 
decidir anul·lar la competició 
per evitar qualsevol risc per 

a les persones que hi prenen 
part.

Sònia Farrés explica que, 
tot i que s’estableix una 
competició entre les colles, 
amb cinc proves puntuables, 
des de l’Ajuntament es vol 
potenciar més l’esperit par-

ticipatiu que no pas el com-
petitiu. 

Aquest any, la prova que 
es farà diumenge a les 7 de 
la tarda està oberta a tota la 
població, de manera que no 
caldrà ser membre de camp 
colla per poder participar-hi.

Concerts a Can Coll
Can Coll serà l’escenari d’ac-
tuacions musicals de petit 
format i un ambient més 
tranquil. Diumenge al mig-
dia s’hi podrà veure l’espec-
tacle familiar El jardí secret, 
de Lali Begood. Divendres a 
les 11 de la nit, hi haurà un 
concert de Tina&Joe i dissab-
te actuarà Jartbreikers. Diu-
menge al matí, Can Coll tam-
bé acollirà un recital d’Amics 
de la Poesia de Lliçà de Vall i 
un concert-vermut amb de la 
Coral de Lliçà de Vall.

Mèrit esportiu
Diumenge a les 9 del vespre, 
la plaça de la Vila acollirà 
un acte de reconeixement al 
mèrit esportiu que rebran 
l’equip benjamí del Club de 
Futbol Lliçà de Vall, campió 
de lliga de Tercera Divisió 
i l’equip femení del mateix 
club, campiones de lliga en 
categoria amateur. També 
Joel Codina, campió d’Espa-
nya d’escalada i Hugo Cues-
ta, campió de Catalunya de 
motociclisme d’enduro en 
categoria infantil.

Cultura popular
Les entitats de cultura popu-
lar tindran un paper destacat 
en la festa. Dissabte a la 
tarda hi haurà la ballada dels 
gegants de Lliçà de Vall, amb 
la presència de la Grossa. I 
a les 10 de la nit, els Diables 
de la Vall del Tenes protago-
nitzaran la crema de l’esglé-
sia i el correfoc del passeig 
de l’Església fins El Kaliu. 
Dilluns a les 7 de la tarda hi 
haurà una activitat familiar 
de construcció de cabanes 
a la plaça de la Vila i a les 8, 
Truitada popular amenitzada 
pel grup ZeBRASS.

Tobogan d’aigua
El matí de dissabte s’instal-
larà el tobogan gegant 
d’aigua, com l’any passat, al 
carrer Garrotxa, entre l’esco-
la Les Llisses i l’Ajuntament. 
Seran més de 100 metres 
de recorregut per als més 
atrevits.

Grups de km 0
A partir de la mitjanit de diu-
menge a dilluns, la plaça de 
la Vila acollirà concerts amb 
grups de proximitat o Km0. 
Actuaran Unbranded, EPO 
(El Pequeño Observatorio) i 
T-Nue.

Visites a Can Coll
Dissabte, de 10 del matí a 
2/4 d’1 del migdia, es faran 
visites guiades a la capella 
de Can Coll per contemplar 
les pintures de Maties Palau 
Ferré.

Punt Lila
Al llarg de la festa, hi haurà 
un Punt Lila, on les persones 
participants als diferents 
actes podran rebre informa-
ció i atenció en el cas que ho 
necessitin.

Joan Garriga i en Peyu, entre 
les actuacions més destacades
El programa de concerts 
i espectacles de la festa 
d’aquest d’any té dos plats 
forts. Un serà la mitjanit de 
divendres a dissabte a la pla-
ça de la Vila amb Joan Garri-
ga i El Mariatxi Galàctic. L’al-
tre serà diumenge a les 10 de 
la nit, al mateix escenari amb 
en Peyu i el seu espectacle 
L’home orquestra.

Altres actuacions musi-
cals previstes són el concert 
Remember Fest, divendres a 
2/4 de 10 de la nit a la plaça 

de la Vila, o el concert de tar-
da i ball de nit de l’Orquestra 
Venus, dissabte, també a la 
plaça de la Vila. El mateix 
escenari acollirà, a 2/4 de 2 
de la matinada de diumenge, 
l’actuació de la banda Zàp-
ping Catalonia. Dues hores 
més tard, les colles prendran 
el relleu amb la seva selecció 
musical. I dilluns a les 10 de 
la nit, doble oferta amb les 
havaneres de Peix Fregit a 
Can Coll i el DJ Quique Teja-
da, a la plaça de la Vila.
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El Parc de Can Badell es 
converteix en l’espai Jove 
de festa major. La nit de 
Sant Joan s’ha programat 
la primera revetlla de Sant 
Joan Jove. Els actes con-
tinuaran el dijous 30 de 
juny a les 7 de la tarda amb 
el Hip-Hop Bigues 2022. 
Un seguit d’activitats com 
batalles de galls, concerts 
de rap i discjòqueis. Durant 
la tarda també hi haurà 
una exhibició de grafits. 
És una de les activitats 
que han sortit a partir dels 
pressupostos participatius. 

Pel divendres de festa 
major a la nit s’ha pro-
gramat les actuacions 
dels grups musicals Figa 
Flawas, que combina sons 
llatins i reggeaton amb 
sons més urbans, i el grup 
de versions Sixtus. Tan-
cará la nit del DJ K_zu. 
Dissabte serà el torn de les 
discjòqueis Lupita i Hita de 
Pawla i de Wateke.

Durant la festa major a 
l’Espai Jove també hi haurà 
un punt lila i LGTBIQ+ per 
conscienciar sobre les des-
igualtats de gènere i aten-
dre víctimes d’agressions 
sexistes.

Hip-hop, concerts 
i discjòqueis a Can Badell 

Els organitzadors de la fes-
ta major de Bigues i Riells 
del Fai busquen que la fes-
ta major sigui un punt de 
trobada entre els veïns del 
municipi i la recuperació de 
les activitats que s’han per-
dut per aquests dos anys de 
restriccions marcades per la 
pandèmia. La plaça Miquel 
Bosch tornarà a ser l’epicen-
tre de les activitats. S’hi farà 
cinema, amb la projecció 
de la pel·lícula Alcarràs, el 
festival de dansa la Cova, el 
ball de gitanes, el concert del 
grup local T-Nue, els espec-
tacles de Txabi Franquesa i 
Guillem Albà i les actuacions 
de Miqui Puig, la Piccola 
Orquestra i  l’Orquestra 
Maravella, entre d’altres.  

A banda de la plaça Miquel 
Bosch, la festa major tindrà 
altres espais on durant tota 
la setmana i fins al diumenge 
3 de juliol s’han programat 
activitats de tot tipus pen-
sant en tots els públics. 

La festa major arrencarà 
formalment amb el pregó 
de la Maga Melanie i el 

seu espectacle d’il·lusions 
Enchanté. Melanie és la pri-
mera maga del país a crear 
espectacles de gran format. 
Es va fer coneguda pel seu 
pas pel programa televisiu 
Got Talent. Serà dimecres 
a les 9 del vespre al Teatre 
Auditori Polivalent. El teatre 
també acollirà altres especta-
cles com el d’aquest dissabte, 
en el qual l’Associació Cultu-
ral de la Vall del Tenes pre-
senta l’obra Dones i Bigotis, 
dirigida per Mariona Blanc. 
Des del mateix escenari se 
celebrarà el Dia de l’Orgull 
LGTBIQ+ amb l’especta-
cle Monólogos poligoneros, 
amb què amb molt d’humor 
s’abordaran temes vitals com 
la bisexualitat, la infància, la 
vellesa i la multiculturalitat.  
Per als més petits el teatre 

acollirà La caixa màgica del 
gripau, a càrrec de la com-
panyia El Gripau Blau i l’ac-
tuació del grup d’animació 
infantil La Belluga. 

La biblioteca de Bigues 
també acull actes de la festa, 
com l’espectacle de clown 
Pataclown Circus de la com-
panyia Patawa. Una història 
d’amor que explica que les 
persones s’han d’acceptar 
tal com són. El club de lec-
tura amb l’escriptora Anna 
Gas serà aquest dimarts a la 
tarda.

Altres escenaris de la festa  
seran l’Espai Jove la Cova, on 
es farà el circuit d’escalèxtric 
i el Carrer del Mig, on hi 
haurà dijous 30 de juny un 
tobogan inflable aquàtic. El 
divendres 1 de juliol a l’Espai 
1 d’Octubre es faran l’acte 
sacramental i els versots del 
Ball de diables de Bigues i 
Riells. Tot seguit hi haurà el 
bateig de foc. 

La festa acabarà diumenge 
amb el concert de tarda de  
l’Orquestra Maravella i el 
ball de nit. 

La plaça  
Miquel Bosch 

serà l’epicentre 
de les activitats

Una gimcana 
singular
Singularments, l’entitat que 
dona suport als infants amb 
diversitat funcional, torna 
a organitzar una gimcana 
pels carrers del municipi que 
es podrà fer en qualsevol 
moment de la festa. Caldrà 
seguir diversos codis QR, 
que aniran donant pistes per 
seguir un recorregut secret. 
L’activitat començarà al Cen-
tre Cívic i Cultural, on es tro-
ba el primer codi. Entre tots 
els participants que arribin al 
final, se sortejarà un val per 
valor de 100 euros per gastar 
als comerços del poble. 

Figa Flawas

Sixtus

Dj K-Zu

Retrobament festiu 
Entreteniment, espectacles i música a Bigues i Riells
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El cartell de la festa

La Garriga

EL 9 NOU

La festa major de la Garri-
ga recupera el format i els 
espais previs a la pandèmia. 
Les places de l’Església i Can 
Dachs, el Passeig, el Tea-
tre-El Patronat, l’espai Nits 
de la Doma i Can Noguera 
concentraran el gruix de 
les activitats. La festa se 
celebrarà del 28 de juliol al 
3 d’agost i la programació 
començarà amb el pregó a 
càrrec de la xef garriguenca 
Maria Nicolau i seguirà amb 
els clàssics correfoc i cor-
reaigua, per acabar amb un 
concert del grup de rock de 
la Garriga Místics, a la plaça 
de l’Església.

També es recupera el sopar 
de festa major a la plaça de 
Can Dachs, amb l’orquestra 
La Principal de la Bisbal. Les 
tardes del divendres i dissab-
te, el Passeig acollirà les acti-
vitats familiars. El programa 
inclourà actes al Patronat, 
com ara concerts-vermut. 

En conjunt, el programa el 
componen un centenar d’ac-
tivitats. “Volem una progra-
mació en què tothom se senti 
representat, amb un ventall 
d’espectacles per a totes les 
edats i gustos“, diu el regidor 
de Cultura, Lluís Rodríguez.

NITS DE LA DOMA

L’Espai Nits de la Doma tor-
narà a concentrar l’oferta 
d’oci nocturn. Els finalistes 

del concurs de grups de 
música novells Dystopia i 
Black Plant Garden arrenca-
ran els concerts de nit diven-
dres a les 9 del vespre. Tot 
seguit serà el torn de T-Nue, 
Jazzwoman i els DJ locals 
Lefert i Edu Elizondo. I dis-
sabte actuaran Lola&the Rhi-
nos, guanyador del concurs 
de grups, seguit de Cocodrilo 
Club i Obeses. I després, la 
festa seguirà amb Subliminal 
Marc i els DJ garriguencs 
FLAVO.

Enguany es recupera 
l’Esgarrinxada, una de les 
activitats emblemàtiques del 
calendari festiu. Es farà el 
dia 23 de juliol, avançant-se 
a les dates de la festa. Una 
altra de les activitats prèvies 
que torna en aquesta edició 
és la Ruta del Pintxo, del 
14 al 24 de juliol. Bars i res-
taurants oferiran les seves 
creacions en forma de tapa 
acompanyades de beguda per 
3 euros. D’altra banda, el tor-
neig de futbol sala d’estiu es 
farà del 6 al 29 de juliol.

Montseny 
celebra 
diumenge 
la Fira de 
les Esquelles

Montseny

EL 9 NOU

Montseny acollirà aquest 
diumenge la cinquena edició 
de la Fira de les Esquelles. 
La mostra, promoguda per 
l’Ajuntament, té per objectiu 
posar en valor els produc-
tes locals i promocionar el 
Museu de les Esquelles del 
municipi, segons afirma el 
regidor de Cultura, Xavier 
Matas.

La fira començarà a les 10 
del matí amb l’obertura d’un 
mercat de productors locals 
a la plaça de la Vila, que 
tancarà a les 3 de la tarda. A 
les 12 del migdia, la matei-
xa plaça acollirà un taller 
sobre el procés de la llana a 
càrrec de Laia Aguilà, de la 
masia el Clot de la Mora de 
Tagamanent. D’11 del matí 
a 2 del migdia el museu farà 
visites guiades a la col·lecció 
d’esquelles de Jaume Trave-
ria, amb gairebé 1.000 exem-
plars.

Parets del Vallès

EL 9 NOU
La festa major de Parets es 
farà del 22 al 25 de juliol sota 
el lema “Tornem a la norma-
litat!”. Destaca a la progra-
mació el pregó a càrrec de 
l’actor Joan Pera i les actuaci-
ons musicals d’Els Catarres, 
Manel Fuentes fent versions 
de Bruce Springsteen i El Pot 
Petit.

Els actes previs comença-

ran el 2 de juliol amb una 
matinal motora solidària 
amb Missirah, i l’endemà 
tindrà lloc el concert Music 
Truck Fest amb el grup de 
rumba Jack Chakataga Tarra-
dellas, a la plaça d’Espanya. 
El dia 9 es farà el Dia de la 
Música amb actuacions de 
Cocoband, Lullaby i Juego de 
Damas.

El 15 de juliol hi haurà 
una exhibició de dansa amb 
Kdansa i una botifarrada 

popular que precedirà el cor-
refoc, l’endemà per part dels 
Diables. El 17 de juliol es 
faran les sardanes i les hava-
neres a càrrec de la Cobla 
Berga Jove i dels Pescadors 
de l’Escala a la plaça de la 
Vila, que donaran pas a l’ini-
ci dels dies forts de la festa 
major. El 21 de juliol es farà 
el Festival Parc de la Linera 
de l’associació Binary Emoti-
ons Knights.

El 22 de juliol tindrà lloc el 

La cuinera Maria Nicolau farà el 
pregó de festa major a la Garriga
Els actes començaran el 28 de juliol i duraran fins al 3 d’agost

Joan Pera, Els Catarres i Manel 
Fuentes, a la festa major de Parets

pregó al teatre Can Rajoler 
a càrrec de Joan Pera, vincu-
lat amb la inauguració del 
centre. El dia 23 actuarà l’or-
questra Maravella a la plaça 
de la Vila, seguida de Manel 
Fuentes & The Spring’s Team 
al parc de la Linera. L’ende-
mà es farà una exhibició cas-
tellera a la plaça de la Vila, 
un concert vermut solidari 
amb Malacara Blues Band, i 
la cercavila dels Diables.

La festa major s’acabarà 
el dia 25 amb un concert de 
la Principal de la Bisbal, un 
castell de focs artificials i 
l’actuació d’Els Catarres. El 
mateix dia hi haurà també 
l’actuació del grup de música 
per a infants El Pot Petit.

La Festa del Foc 
de Cardedeu 
estrena dissabte 
nou format

Cardedeu

La plaça Sant Corneli de 
Cardedeu acollirà aquest dis-
sabte una nova edició de la 
Festa del Foc que organitzen 
els Diables. La celebració 
estrenarà enguany nou for-
mat, amb activitats tot el dia 
i una versió reduïda del seu 
acte central, la lectura de 
la Llegenda del Verro. Serà 
a 3/4 d’11 de la nit, i anirà 
seguida dels balls del Verro, 
del Drac de Granollers i de 
les figures del correfoc amb 
la Colla Jove dels Diables. 
La jornada començarà a les 
11 del matí amb la plantada 
de Bèsties i la narració de la 
Llegenda del Verro, amb for-
ma de conte, a càrrec d’Alicia 
Molina. A 2/4 d’1 actuarà el 
romancer Jaume Arnella. A 
2/4 de 9 del vespre es farà un 
correfoc infantil, i a 2/4 de 10 
de la nit, un sopar popular. 
Tancarà la festa un concert 
del grup Set de Rumba, a par-
tir de 2/4 d’1 de la matinada.

La Flama 
del Canigó arriba 
a la comarca 
aquest dijous
Granollers

Diversos municipis vallesans 
celebraran aquest dijous 
l’arribada de la Flama del 
Canigó, que marcarà l’inici 
de les seves revetlles de Sant 
Joan. A Granollers, la flama 
arribarà a 1/4 de 8 del vespre 
a la Porxada, on es llegirà un 
manifest i hi haurà un con-
cert de la cantautora Marta 
Shanti. A Sant Celoni, la fla-
ma arribarà a les 6 de la tarda 
a la Batllòria i a 3/4 de 7 a la 
plaça 1 d’Octubre, on iniciarà 
una cercavila amb entitats 
del municipi. A Cardedeu, 
arribarà a 2/4 de 7 a la plaça 
Sant Corneli, on serà rebuda 
per entitats locals. L’arribada 
de la flama és una iniciativa 
d’Òmnium Cultural.
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Revetlla de Sant 
Joan
Granollers

En aquesta foto d’autor 
desconegut hi ha un grup 
de nois i noies en la revet-
lla de Sant Joan de 1975. 
L’Agrupació Excursionista, 
l’Agrupació Sardanista, 
l’Atletisme Granollers, el 
Grup Sardanista, l’Esplai 
de Palou i Òmnium Cultu-
ral van portar la Flama del 
Canigó a Granollers. És una 
de les imatges que es con-
serven a l’Arxiu Municipal 
de Granollers i de les quals 
no hi ha prou informació. Si 
tenen dades d’aquesta foto 
poden posar-se en contacte 
amb l’Arxiu Municipal de 
Granollers per correu elec-
trònic a <arxiufotografic@
granollers.cat> o als telè-
fons 93 861 19 08 i 93 842 
67 37.

Revetlla  
de Sant Joan
Granollers

En aquesta foto d’autor 
desconegut hi ha un grup 
de nois i noies en la revet-
lla de Sant Joan de 1975. 
L’Agrupació Excursionista, 
l’Agrupació Sardanista, 
l’Atletisme Granollers, el 
Grup Sardanista, l’Esplai 
de Palou i Òmnium Cultu-
ral van portar la Flama del 
Canigó a Granollers. És una 
de les imatges que es con-
serven a l’Arxiu Municipal 
de Granollers i de les quals 
no hi ha prou informació. Si 
tenen dades d’aquesta foto 
poden posar-se en contacte 
amb l’Arxiu Municipal de 
Granollers per correu elec-
trònic a <arxiufotografic@
granollers.cat> o als telè-
fons 93 861 19 08 i 93 842 
67 37.

QUI SURT EN AQUESTA FOTOGRAFIA?

L’Escaldàrium més sonat encendrà 
Caldes la nit del 9 de juliol

Caldes de Montbui

EL 9 NOU

L’Escaldàrium tornarà a 
encendre la plaça de la Font 
del Lleó la nit del 9 de juliol. 
Caldes es posa a punt per tor-
nar a viure la gran festa del 
foc i l’aigua, que recuperarà 
enguany el format prepandè-
mic amb un programa d’ac-
tivitats prèvies que es con-
centrarà al parc de Can Rius i 
que començarà dissabte de la 
setmana vinent. “Serà una de 
les activitats més sonades de 
les agendes d’estiu del terri-
tori”, ha promès la Comissió 
Escaldàrium, l’entitat orga-
nitzadora, en un comunicat. 
La programació es va presen-

tar aquest dilluns.
L’acte central de l’Escal-

dàrium serà el 9 de juliol. 
Començarà a la mitjanit, 
l’hora de les bruixes, i ompli-
rà la plaça de la Font del Lleó 
de foc i aigua per explicar 
la història de l’aigua termal 
de Caldes al ritme de la 
música que interpretarà en 
directe una banda dirigida 

per Ramon Solé, autor de 
la banda sonora de la festa. 
Enguany, el públic podrà tor-
nar a ballar sota els elements 
tal com solia fer-ho abans de 
la pandèmia.

L’artista Pau Reig, espe-
cialista en la restauració 
d’imatges festives, ha estat 
l’encarregat de construir 
les 13 noves màscares que 
portaran les bruixes durant 
l’Escaldàrium, inspirades en 
trets calderins: les flames 
de foc i l’aigua de la festa, 
les escames de la figura 
de la Godra, les banyes del 
Mascle Cabró, les ales del 
ratpenat de la Font del Lleó, 
o les paneroles que viuen en 
l’escalfor termal. Aquestes 
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Membres de la Comissió Escaldàrium, durant la presentació que es va fer aquest dilluns

màscares s’havien d’haver 
estrenat durant l’edició de 
2020, però la pandèmia ha 
obligat a endarrerir-ne dos 
anys la presentació.

La gran novetat d’aquesta 
edició serà la consolidació del 
parc de Can Rius com a cen-
tre de les activitats gastronò-
miques, populars i musicals 
que tindran lloc durant els 
dies previs a l’Escaldàrium. 
A més, entre el parc i la plaça 
de l’1 d’Octubre s’hi afegiran 
una desena d’espais dife-
rents, la majoria exteriors, 
per acollir exposicions, con-
certs, tallers, activitats fami-
liars i actes de divulgació del 
patrimoni local.

El tret de sortida dels actes 
previs a l’Escaldàrium el 
donarà el Concertàrium, una 
evolució del que tradicional-
ment havia estat l’Escaldà-
rium de Cambra, la narració 
de la llegenda de la festa, 
amb textos dramatitzats i 
música en directe. Serà el 2 
de juliol al parc de Can Rius. 
El mateix dia i al mateix 
espai s’estrenarà el Templà-
rium, una nova activitat de 
foc i aigua pensada per als 
infants. D’altra banda, el dia 
8 es farà una nova edició de 
la performance feminista El 
judici. Si en pengen una ens 
pengen a totes, una iniciativa 
de l’associació La Forca, que 
recordarà la persecució que 
van patir centenars de dones 
calderines acusades de brui-
xeria durant el segle XVII.

Sant Pere 
comença 
aquest 
divendres la 
festa major

Sant Pere de Vilamajor

J.B.M.

Després de dos anys en què 
la pandèmia va impedir-ne 
la celebració, Sant Pere de 
Vilamajor recupera la festa 
major amb normalitat. El 
gruix de la programació serà 
entre aquest divendres i diu-
menge, però també es faran 
actes dimecres 29 diada del 
patró.

La festa començarà aquest 
divendres a 2/4 de 7 del 
vespre amb la lectura del 
pregó a la plaça de l’Església. 
Una de les novetats serà la 
presentació d’un nou pas-
saport de la Mongia, Troba 
bolets tot l’any, amb el qual 
es coneixeran 40 tipus de 
bolets que es poden trobar 
per Sant Pere. Per la diada 
de Sant Pere es farà la missa 
en honor al patró, sardanes 
amb la Cobla de Terrassa i 
l’homenatge a la Gent Gran a 
la Fàbrica.

La pista poliesportiva 
acollirà els concerts de la 
Tribut FM, Ebri Knight i 
DJ Hochi, divendres nit, i 
La Banda del Coche Rojo i 
DJ Jordi Ambrós, dissabte 
nit. La Butifarreggae amb 
Lavanda Sound, un vermut 
musical grup Reservoir Rock, 
la cercavila de gegants, una 
matinal de motos, el sopar de 
Sant Andreu o la representa-
ció teatral Mamaaa!!!, entre 
altres activitats, completaran 
la programació.

El dia 2 
s’estrenarà el 

Templàrium, una 
activitat pensada 

per als infants

Les activitats prèvies a la festa començaran el dia 2 i es concentraran al parc de Can Rius
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QÜESTIONARI A MANEl àlvAREz, gERENT dE RATAfIA TRAbucAIRE

“Em faria una ‘selfie’ amb un animal”

Cardedeu

EL 9 NOU

Addicte a les xarxes socials? 
Les faig servir per obliga-

ció, per seguir comandes i 
comentaris.

Una pel·lícula. 
Matrix, dirigida per Lana i 

Lilly Wachowski, i protago-
nitzada per Keanu Reeves, 
Carrie-Anne Moss i Laurence 
Fishburne.

Un llibre. 
1984, de George Orwell.
Un restaurant de la 

comarca.
El Tarambana de Cardedeu.
Li agrada cuinar? 
Sí.
Un plat.
L’entrecot.
Una beguda.
La ratafia.
On ha passat les últimes 

vacances? 
A Normandia.
Té previst fer algun viat-

ge? A on? 
Sí, tinc previst viatjar als 

Alps.
Un lloc on perdre’s de la 

comarca, que no sigui el 
Montseny. 

Cardedeu.
I de Catalunya? 
L’interior de les comarques 

de l’Empordà.
I del món?  
Egipte.
Un lloc on no portaria mai 

ningú?  
Barcelona.
Amb quin alcalde de la 

comarca aniria a sopar? 
Amb cap.
L’última obra de teatre 

que ha vist. 
El musical El Rei Lleó. El 

vaig veure a Madrid.
L’última pel·lícula que ha 

vist al cinema? 
Sin tiempo para morir, l’úl-

tima de James Bond, dirigida 
per Cary Joji Fukunaga i pro-
tagonitzada per Daniel Craig, 
Léa Seydoux, Lashana Lynch 
i Rami Malek.

Un programa o sèrie de 
televisió? 

Expedient X.
I de la ràdio? 
La Competència, de RAC1.
Amb qui es faria una sel-
fie? 

Amb un animal, tant em 
faria quin fos.

Un lloc per viure.
Alguna masia aïllada.
Coneix algun grup o músic 

de la comarca? 
Sí.
Ha votat en les últimes 

eleccions? 
Sí.
Per qui (si ho vol dir)?
Per la CUP.

Quin és l’últim regal que 
li han fet? 

Un mesurador per a la 
tensió.

A quina hora acostuma a 
llevar-se al matí? 

A quarts de 7.
És partidari de les migdi-

ades? 
No.
Alguna cançó que l’hagi 

marcat? 
Terra de Vents, de Sang-

traït.
Quin fons d’escriptori té a 

l’ordinador? 
Una foto del pantà de Sau 

on surto jo mateix amb la 
meva família.

Esculli una paraula que li 
agradi.

Solidaritat.
Quin cotxe té? 
Una furgoneta.
L’última vegada que ha 

anat a missa? 
Quan es va morir el meu 

pare.
Un projecte immediat.
Aixecar-me demà.
Un insult.
Abraçafaroles.
Una floreta.
Rosa.
Una olor.
La del gessamí.
Un ritual diari.
Escoltar la ràdio tan bon 

punt em llevo.
Una mania.
Voler que tot surti sempre 

a la perfecció.
Un personatge històric.  
Jaume I.
Qui li agradaria ser? 
El Che Guevara.
Un hobby.
M’agrada la història.
Un lema. 
“Qui té el cul llogat no seu 

on vol.”
Què el treu de polleguera? 
La falsedat de molta gent.
Què canviaria del seu cos? 
Alguna cosa que em fes 

tenir més força.
I del seu caràcter? 
M’agradaria saber descon-

nectar. 
Una expressió molt utilit-

zada.
“A fer la mà.”
Per què o per qui diria 

una mentida? 
No m’ho he plantejat mai.
Què li fa riure? I plorar?  
Em costa molt riure. I plo-

rar, ho faig per impotència. 
La gent ho  confon amb debi-
litat.

El seu pitjor malson? 
No poder ser jo mateix.
Què té a la tauleta de nit?  
A l’estiu el ventilador. I 

normalment un grapat de 
cables, algun dels quals no 
recordo de què és.

A Àlvarez li agradaria viure en una masia aïllada, no és partidari de les migdiades i té previst viatjar als Alps

Una ratafia amb medalla d’or

Cardedeu Manel Àlvarez és el gerent de 
Ratafia Trabucaire, una marca de Cardedeu 
que aquest juny ha obtingut una medalla 
d’or al Frankfurt International Trophy 
d’Alemanya, un dels certàmens de vins i 
begudes espirituoses més prestigiosos d’Eu-
ropa. És la tercera medalla internacional 

que guanya aquest producte genuïnament 
cardedeuenc, després de la plata obtinguda 
el 2017 al Catavinum World Wine & Spirits 
de Vitoria, i l’or que va obtenir el 2018 a 
l’International Wine Awards. Nascut el 1972 
a l’Hospitalet de Llobregat, casat i pare de 
dos fills, Àlvarez viu a Cardedeu des de 2008 
i forma part de la colla de Trabucaires des 
que es va fundar el 2012.
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Les llegendes del BM Granollers 
es retroben a l’Euromasters
El club hi participa amb cinc equips i també hi haurà conjunts de la Roca i Sant Fost

Els equips es presenten en societat

Granollers Els 42 equips que participen 
a l’Euromasters de Granollers es van pre-
sentar en societat a la cerimònia d’inau-
guració del torneig, aquest dimecres al 
vespre al Palau d’Esports. Els equips, de 12 
estats diferents, s’hi van presentar amb les 

banderes dels seus països, acompanyats, 
a més, d’una jornada on hi va haver una 
actuació de batucada i una altra per part 
de la banda Hot Swing Machine. Dimecres 
també es va fer un sopar d’inauguració 
–amb uns 700 comensals– a càrrec de res-
taurants del Gremi d’Hostaleria del Vallès 
Oriental. 
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Granollers

Pol Purgimon

L’handbol s’ha instal·lat a 
Granollers per acollir des 
d’aquest dijous i fins diu-
menge els partits del torneig 
Euromasters de veterans. 
S’hi han citat 42 equips de 12 
països diferents i competiran 
en sis categories –masculines 
i femenines– que van des 
dels +35 anys a jugadors de 
+55. Des de l’organització, el 
BM Granollers apunta l’or-
gull d’acollir aquest campi-
onat –oficial de la Federació 
Europea d’Handbol (EHF)– i 
aplegar més de 600 jugadors 
veterans de tot el conti-
nent europeu. Els partits es 
disputaran entre el Palau 
d’Esports, el seu annex i el 
pavelló Municipal d’Esports 
El Parquet. L’entrada és gra-
tuïta i es preveu que sigui 
tota una festa de l’handbol.

L’exigència competitiva, en 
ser un torneig de veterans, 
serà menor que en altres 
campionats. Hi participa-
ran clubs amb recorregut, 
començant pels vallesans 
BM Granollers i passant 
pel BM La Roca i l’Handbol 
Sant Fost. El BM Granollers 
–que duu cinc equips al 
torneig– està esperançat de 
guanyar algun dels títols en 
joc. Un d’ells, que competirà 
a la categoria de +35, està 
farcit d’un bon grapat de lle-

gendes del club, començant 
per Álvaro Ferrer –retirat 
el 2019–, Carlos Viver o el 
mític Miquel Prat, el jugador 
que va aixecar el primer títol 
europeu del club en acon-
seguir la Recopa del 1976. 
“Fa molta il·lusió que el club 
aculli aquest campionat. En 
principi s’havia de fer pels 75 

anys del Granollers, el 2020, 
i nosaltres ja vam començar 
a crear el grup amb què juga-
rem ara”, explica l’exjugador 
i ara regidor a l’Ajuntament 
de la ciutat Álvaro Ferrrer. 

Amb aquest torneig sege-
llen, tots plegats, un retro-
bament que ja tenien ganes 
de fer. Malgrat que són de 

generacions diferents, tots 
ells han passa en alguna eta-
pa pel club granollerí. “Tot 
i els títols, al final el que 
queda del pas pel club són les 
persones”, explica Ferrer per 
posar en valor aquest retro-
bament. A més dels noms 
citats, també formen part de 
l’equip Manel Pérez, Cristian 

Malmagro o Juan Andreu, 
entre altres. Els entrenadors 
de l’equip són Miguel Ángel 
Gutiérrez i Chus Pérez. 
“Alguns ja fa unes setmanes 
que entrenem i ens hem vist 
grans. Jo no tocava una pilota 
des del 2019”, diu Ferrer.

L’exjugador insisteix 
que l’equip va una mica “a 
cegues” perquè no han vist 
jugar els conjunts amb qui 
competiran. El torneig es 
començarà a disputar amb 
una lligueta i després es 
donarà pas a les eliminatò-
ries, que acabaran amb les 
finals el diumenge. En el cas 
dels equips femenins del 
BM Granollers, destaquen 
noms importants de la his-
tòria del club com Anna Pi i 
Anabel Gracia. Del conjunt 
d’Europa, s’hi podran veure 
equips tan atractius com el 
Kolding danès, el Budapest 
o un equip ucraïnès, l’Ode-
sa, segons apunta el gerent 
del BM Granollers, Pep 
Blanchart. 

OPTIMISME AL SECTOR 
DE L’HOSTALERIA

L’arribada de l’Euromasters 
s’ha rebut amb optimisme al 
sector de l’hostaleria. Segons 
apunta la presidenta d’Ho-
tels VO, Sílvia Brunet, hi ha 
un bon volum de reserves 
en el conjunt d’hotels de la 
ciutat i voltants. Aquesta 
setmana s’han enfilat fins al 
85% d’ocupació, i compten 
que els jugadors faran vida 
a la ciutat. Des del Gremi 
d’Hostaleria, el seu presi-
dent, David Vázquez, diu que 
estan amatents de l’impacte 
positiu que podria tenir. “Ens 
ajudarà a omplir el buit de 
la gent que marxa durant la 
revetlla de Sant Joan.” 

Ona Vegué, a l’equip ideal de la lliga 
Granollers La jugadora del KH-7 BM Granollers Ona 
Vegué ha estat inclosa en l’equip ideal de la lliga Guerre-
ras Iberdrola de la temporada 2021/2022. Vegué, que és 
extrem, s’hi erigeix com a màxima anotadora després d’ha-
ver marcat 154 gols entre els 26 partits jugats aquest curs. 
D’aquesta manera, la jugadora se situa en una marca de 
5,92 gols per partit. L’equip ideal es va formar a través de 
les votacions del públic i els entrenadors. Paula Arcos, de 
l’Atlético Guardés, ha estat considerada MVP de la lliga.
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El porter s’incorpora a les files de l’equip per al pròxim curs

Pons, primer fitxatge del Caldes
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Jordi Pons ha arribat per ser el porter titular del Recam Làser Caldes

Caldes de Montbui

EL 9 NOU

El porter Jordi Pons, de 20 
anys, és el primer reforç 
del Recam Làser Caldes de 
cara la temporada que ve. 
Procedent del Sant Cugat 
–recentment ascendit a OK 
Lliga– arriba per ser la pri-
mera opció a la porteria del 
Caldes després de l’adeu de 
Gerard Camps –que ha mar-
xat al Calfell– i dels altres 
dos porters de l’equip.

Amb aquest fitxatge, el 
Recam Làser s’assegura 
joventut i igualment experi-
ència a la porteria. Malgrat 
que encara no ha disputat 
cap partit a l’OK Lliga, Pons 
ha demostrat ser un porter 
solvent al Sant Cugat –on 
ja era titular– i també a la 
rereguarda de les categori-

es inferiors de la Selecció 
espanyola d’hoquei, en què 
ha participat en diverses con-
vocatòries. Pons és fill de la 

Seu d’Urgell i va militar a la 
base del Cadí. El Caldes pre-
veu presentar més jugadors 
els propers dies.



ESPORTSNOU9EL

FC
 V

A
LL

G
O

R
G

U
IN

A

Pep Plana, al centre, en un homenatge aquest cap de setmana passat al camp del Vallgorguina 

Dijous, 23 de juny de 202242

Es retira del primer equip  
del Vallgorguina amb 44 anys
Pep Plana acumula una trajectòria de més 30 anys com a futbolista en diversos equips

Vallgorguina

Pol Purgimon

Pep Plana, de Vallgorguina,  
diu que ha tingut vicis de 
tots colors. I, de tots aquests, 
el futbol és l’únic que ha 
mantingut viva la flama des 
que era petit. Ara, amb 44 
anys i després de més de 
30 anys sobre els terrenys 
de joc, ha decidit penjar 
les botes i ho ha fet, igual-
ment, com a jugador del FC 
Vallgorguina de Quarta Cata-
lana, el club de la seva vida. 
El cap de setmana passat li 
van dedicar un homenatge. 
Plana hi ha estat pletòric fins 
a dia d’avui: capità i màxim 
golejador de l’equip aquest 
curs, amb 15 gols. “Soc un 
davanter centre físic i rema-
tador”, explica.

Admet que no hauria vol-
gut retirar-se, però que tam-
bé ha arribat l’hora de baixar 
la marxa i apartar-se del 
futbol amateur. “Amb l’edat 
que tinc, jugar contra nois 
de 20 anys és difícil i cada 
vegada em costava més anar 
a entrenar.” A poques jorna-
des pel final de lliga –fa unes 
setmanes– es va lesionar del 
genoll i això li va fer perdre 
els últims partits. Ni la vida 
familiar ni la professional 
–és advocat– tampoc han 
ajudat a mantenir-se als ter-
renys de joc a aquest home 
que, per edat –44 anys–, ja 
era una rara avis als camps 
del futbol amateurs. “A la 
categoria, em coneix tothom. 
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Plana, al seu primer partit. És el tercer de dalt, començant per la dreta

Cada vegada que vaig a un 
camp em saluden i em pre-
gunten: ‘Encara jugues?”, diu 
Plana, entre rialles.

La seva trajectòria com a 
jugador de futbol va comen-
çar de petit, quan els camps 
encara s’enfangaven i els 
jugadors quedaven arrebos-
sats de sorra quan lluitaven 
la pilota. “Vaig començar 
que tenia 11 o 12 anys.” Es 
va apuntar a l’equip del seu 
poble, el Vallgorguina, quan 
amb prou feines hi havia 
gent per jugar a futbol. Eren 
justos per competir i forma-
ven l’equip nois de diverses 
edats. 

A casa –Can Plana, una 
masia de Vallgorguina–, nin-
gú més que ell mostrava inte-
rès pel futbol. “Vaig haver de 
demanar als pares que m’hi 
apuntessin.” Amb els anys, 
el Vallgorguina es va anar 
fent i desfent, en funció de 
les forces que tenia l’equip. 
Plana va refer, primer, la 
seva carrera les categories 
inferiors del Sant Celoni, 
però una lesió i els estudis el 
van allunyar del futbol més 
exigent. Va optar per tornar a 
Vallgorguina –amb el permís 
de jugar, també, una estona 
al Futbol Sala Sant Celoni, al 
Palautordera i al Sant Esteve 
de futbol– i al seu poble ha 
format part del primer equip 
fins aquesta temporada.

Amb els anys, diu que ha 
anat veient passar diferents 
generacions de futbolistes i 
també explica –amb una ria-
llada– que s’han anat retirant 
jugadors més joves que ell 
al seu costat. I afegeix, a tall 
d’anècdota: “Ara hi ha un noi 
al primer equip, de 17 anys, 
que jo havia jugat amb el seu 
tiet.”

Malgrat la diferència 
d’edat entre els jugadors més 
joves de la plantilla –el segon 
més gran que ell té poc més 
de 30 anys– assegura que la 
convivència no ha estat mai 
cap problema. I que s’ente-
nen tots perfectament. “Sem-
pre m’agrada estar de bro-
ma”, explica sobre l’ambient 
al vestidor. Tot i així, també 
es refereix al seu caràcter 
competitiu i compromès fins 
a l’últim dia. La vinculació 
de Plana amb el Vallgorguina 
l’ha dut a fer d’entrenador-
jugador, de míster a les 
categories inferiors i estar 15 
anys a la junta directiva, on 
va ser vicepresident. “Tam-
bé vaig estudiar pel títol de 
coordinador.” No seguirà vin-
culat al club. 

El Palautordera 
disputa els 
quarts de la Copa 
Catalunya a Torelló
Sta. Maria de Palautordera

El CF Palautordera disputarà 
aquest diumenge a la tarda 
els quarts de final de la Copa 
Catalunya femenina al camp 
del Torelló. Els dos equips 
–el primer, de la lliga Pre-
fernt, i el segon, de Primera 
Divisió catalana–, es veuran 
les cares a 1/4 de 8 del ves-
pres amb l’objectiu d’obtenir 
un passi per les semifinals. El 
Palautordera, que es va pro-
clamar campió del seu grup 
a la lliga regular, ha arribat 
fins aquí després de derro-
tar aquest diumenge passat 
l’Escola de Futbol Mataró 
per 0-2. L’equip ja vivia en un 
núvol després de guanyar la 
setmana anterior el recent 
ascendit a Primera Estatal 
Levante Las Planas. 

Sánchez, Ruiz i Castro estaran a les ordres de Vilajoana

Primeres incorporacions per 
al nou Esport Club Granollers
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Joel Sánchez torna a l’Esport Club després d’haver-hi passat tres temporades

Granollers

EL 9 NOU

L’Esport Club Granollers 
ha fet pública, fins aquest 
dimecres, la incorporació 
de tres nous jugadors per al 
primer equip: Joel Sánchez, 
Guillem Ruiz i David Castro. 
Són els tres primers fitxatges 
de la nova era  de l’equip, 
a Primera Catalana, i amb 
David Vilajoana a la banque-
ta i també els primers d’una 
sèrie d’incorporacions i reno-
vacions que el club té previst 
anunciar durant els propers 
dies.

El primer fitxatge es va fer 
públic dilluns, quan l’entitat 

va anunciar per les seves 
xarxes de difusió el retorn 
de Joel Sánchez. El jugador, 
que ja va ser a les files del 
Granollers durant tres tem-
porada –del 2016 al 2019–, 
és mig centre i arriba pro-
cedent de l’UE Vic. També 
ha passat pel San Cristóbal 
i les categories inferiors de 
la Damm. Va ser home de 
màxima confiança de José 
Solivelles a la banqueta de 
l’equip granollerí.

A la incorporació de 
Sánchez, es va afegir dimarts 
el fitxatge de Guillem Ruiz, 
procedent del Parets. El 
davanter va ser, la tempora-
da passada, el tercer màxim 
golejador del grup 1 de Pri-
mera Catalana. Cap dels gols 
va ser de penal. El tercer fit-
xatge de la setmana es va fer 
oficial dimecres a la tarda. Es 
tracta de l’extrem David Cas-
tro, procedent de l’UE Tona: 
un jugador amb bon un con-
tra un i arribada a l’àrea.
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Emma García i Pau Ribes, dilluns durant la final del duet tècnic mixt
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El club es guanya aquesta distinció en culminar el campionat català

EL CN Granollers, millor club de 
natació artística de la temporada
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L’equip aleví A del CN Granollers que va disputar la Copa Catalunya

Granollers

EL 9 NOU

El CN Granollers es va con-
vertir dissabte passat en el 
millor club català de natació 
artística després de tancar la 
temporada primer en la clas-
sificació general per clubs 
en totes les disciplines: des 
d’aleví, passant per infan-
til,  júnior i sènior. L’entitat 
granollerina va aconseguir 
aquest resultat final després 
de disputar el Campionat 
de Catalunya de rutines, 
celebrat a Mataró el cap de 
setmana passat.

En primer lloc, el duet 
format per Claudia Julià i 
Paula Albertz va proclamar-
se campió de Catalunya en 
categoria sènior. Per altra 
banda, l’equip A de l’aleví es 
va proclamar subcampió de 

Catalunya. El B, en canvi, va 
ser sisè. Pel que fa als duets, 
Martina Garcia i Arlet Arnan 
es van alçar campiones, men-
tre que el club va sumar una 
setena i una onzena posició 
en la mateixa categoria del 
campionat. 

Pel que fa a la categoria 
infantil, l’equip A va aconse-
guir la medalla d’or, mentre 
que el B es va classificar amb 
un merescut cinquè lloc. Les 
actuacions van continuar 
comptant-se per victòries als 
duets. Aitana Navarro, Carla 
Lorenzo i Èrica Bosch es van 
endur l’or en infantil. Saioa 
Nogales, Carla Roiz i Jana 
Francisco es van penjar la 
medalla de bronze.

Les júnior, per la seva 
banda, també van pujar al 
tercer esglaó del podi amb 
el duet format per Ariadna 
Conesa i Alba Busquets.  Les 
van seguir de ben a prop les 
també nedadores del CN 
Granollers Guiomar Jiménez 
i Mara Sánchez –quartes– i 
Daniea Maymó, Marina 
Navarro i Mireia González, 
que van ser cinquenes al 
campionat.
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Enric Monjonell ‘Monju’

Monju, de Vilamajor, 
puja a Primera 
Divisió de futbol 
amb el Girona

Sant Antoni de Vilamajor

Enric Monjonell Monju, de 
Sant Antoni de Vilamajor, va 
ascendir a la Primera Divisió 
de futbol amb el Girona diu-
menge passat. El jugador, de 
20 anys, és defensa central i, 
malgrat tenir fitxa del Girona 
B de Tercera Divisió, aquesta 
temporada ha estat en dinà-
mica del primer equip i ha 
disputat minuts a la Copa 
del Rei i la lliga. En concret, 
Monju ha jugat dos partits 
de Copa i 9 minuts a la lliga 
aquest curs passat. Malgrat 
no estar convocat, diumenge 
va ser a Tenerife amb els 
seus companys d’equip i va 
celebrar l’ascens a Primera. 
El debut professional de 
Monju va ser el desembre 
del 2020, quan va substituir 
Gerard Gumbau en un matx 
del primer equip. 

Ribes es queda a un pas del 
podi a la final de duet tècnic 
L’equip estatal, amb quatre vallesanes, lluitarà per la primera medalla dijous

Budapest (Hongria)

EL 9 NOU

Pau Ribes, del CN Les Fran-
queses, es va quedar a les 
portes del podi dilluns a la 
final de duet tècnic mixt 
del Mundial de natació 
artística, que se celebra fins 
aquest dissabte a Budapest 
(Hongria). Ribes i Emma 
García –amb qui fa de pare-
lla– van quedar quarts, a 
poc d’obtenir medalla a la 

primera final que disputaven 
en aquest Mundial. En total, 
van rebre una puntuació de 
84.4829 punts.

El tàndem de nedadors va 
cometre un error al final del 
número que els va costar la 
medalla. Van voler canviar el 
final de coreografia respecte 
a la fase preliminar –amb 
l’objectiu de trenar una core-
ografia més rodona–, però 
es van descompensar i els va 
sortir malament la jugada. 

Per contra, Itàlia –que es 
va proclamar campiona del 
món–, el Japó i la Xina no 
van fallar i els van passar 
al davant. “Hem jugat les 
nostres cartes i hem fallat. 
Som humans, no màquines, 
però em sap molt greu per 
l’error final. Hem sortit a 
matar i arriscar-nos. Ens 
queda aprendre, canalitzar 
aquesta ràbia al duet lliure i 
treure’ns l’espineta”, explica-
va Pau Ribes en declaracions 

després de la final.
La parella de nedadors 

havia començat bé la seva 
participació dissabte al Mun-
dial de Budapest. També es 
van enfilar fins a la quarta 
posició, però amb esperances 
de remuntar lloc a la final 
després d’un bon número, 
inspirat en el conte de Hansel 
i Gretel. Després de l’en-
sopegada de dilluns, Ribes 
i García tenen entre cella 
i cella endur-se una bona 
posició de la prova de duet 
lliure. Aquest divendres en 
disputaran la fase preliminar 
i, si tot va bé, dissabte seran 
a la final.

L’EQUIP, QUART  
A LA FASE PRELIMINAR

El Vallès Oriental també duu 
una notable participació al 
conjunt espanyol de natació 
artística: hi ha Txell Mas i 
Cecília Jiménez –del CN Les 
Franqueses– i Abril Conesa 
i Mireia Hernández, del CN 
Granollers. Aquest dimecres 
es van classificar quartes a la 
fase preliminar de la rutina 
lliure –amb una coreografia 
amb temàtica d’ocells– i 
aquest dijous seran a la final 
de la prova. El mateix dia 
disputaran la fase preliminar 
de la rutina highlight, que ha 
convocat la final dissabte. 

Tres júniors del 
CNG, convocades 
per a l’Europeu  
de natació artística
Granollers

La Real Federación Española 
de Natación ha inclòs Valeria 
Parra, Regina Casino i Irene 
Garrido, del CN Granollers, 
a la convocatòria per partici-
par amb la Selecció estatal a 
l’Europeu Júnior de natació 
artística, que se celebrarà 
del 29 de juny al 3 de juliol 
a Alacant, al País Valencià. 
A més de les tres nedadores, 
el combinat espanyol tam-
bé incorpora l’entrenadora 
Muriel Escalé, responsable 
de l’equip tècnic de la Selec-
ció. Les esportistes del CN 
Granollers fa mesos que 
s’estan preparant per aquest 
moment, que és tota una 
fita per a elles. En conjunt, 
l’equip espanyol està format 
per 14 nedadores de dife-
rents clubs de l’Estat –inclo-
sos el Sabadell, el Sevilla, el 
Retiro, el Mediterránea, el 
Mercantil i el Kallípolis– i 
cinc persones a l’staff tècnic.
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El torneig 3x3, que enceta els actes dels 90 anys, es va disputar dissabte al Pavelló Joaquim Rodríguez

Dijous, 23 de juny de 202244

El CB Parets enceta la celebració 
dels 90 anys amb un torneig 3x3

David Castellà i Andrea 
Pérez, de Sant Pere, guanyen 
la Copa Barcelona de trial

Sant Antoni de Vilamajor

J.B.M.

Les instal·lacions de Trial 
Evolution de Sant Antoni 
de Vilamajor van acollir, 
diumenge passat, la segona 
i darrera prova puntuable 
per la Copa Barcelona de 
Trial. Una vuitantena de 
participants vinguts d’arreu 
de Catalunya no es van voler 
perdre aquest esdeveniment. 

Els pilots van poder com-
provar l’excel·lent organit-
zació que una vegada més va 
fer Trial Evolution, destacant 
les zones preparades. Hi 
havia una bona representació 
de pilots dels Trencacames 
CC de Sant Antoni que 
van obtenir 11 podis. Marc 
Andreu (benjamí), Dalmau 
Marí (open blau) i Marc 
Molins (open negre), del 
Trencacames i Marc Puigvert 

(principiant) del CC Sant 
Celoni van guanyar les seves 
categories. La resta de gua-
nyadors van ser Alba Roura 
(R3), Evgeny Semenov (Màs-
ter 1), Adrià Morell (aleví), 
Arnau Sanllehí (prebenjamí) 
i Joan Sans (open blanc). 

La Copa Barcelona va 
constar de dues proves: la 
primera es va celebrar el 5 
de juny al Parc Mediambi-
ental de Gualba i la darrera, 
celebrada aquest diumenge 
a Sant Antoni. Cal destacar 
en la màxima categoria, R3, 
el primer lloc en la general 
de la Copa Barcelona per 
David Castellà i el segon lloc 
per Andrea Pérez, tots dos 
alumnes de l’escola de Trial 
Evolution, que dirigeix Jordi 
Yélamos, i de Sant Pere de 
Vilamajor. Aquest campionat 
vol potenciar l’esport base i 
fer-ne promoció.

Parets del Vallès

Pol Purgimon

El setembre farà 90 anys 
justos que es va fundar el 
Club Bàsquet Parets i l’enti-
tat ja s’està posant les piles 
per poder celebrar els actes 
d’aniversari al llarg de tota 
la temporada vinent. Aquest 
dissabte –a l’espera de poder 
commemorar els 90 anys al 
setembre– el club va encetar 
els actes d’aniversari amb el 
seu habitual torneig 3x3, que 
acullen cada any en tancar 
la temporada. És la prime-
ra vegada en dos anys que 
podien fer-ho en una pista 
interior –al pavelló Joaquim 
Rodríguez– després de tren-
car amb la normalitat durant 
dos anys a causa de la covid 
i fer-ho a l’exterior l’any 
passat.

El torneig de 3x3 va culmi-
nar amb un balanç de parti-
cipació de 230 jugadors d’un 
ventall d’edats molt ampli: 
des de la categoria premini, 
passant per sènior i els par-
tits de veterans. “El torneig 
va tenir molt èxit, va ser mol 
divertit i aquest any ha anat 
molt bé de públic”, explica la 
secretària de la junta direc-
tiva del CB Parets, Cristina 
Moliner. 

Les inscripcions al torneig 
es van anar omplint en totes 

les categories, amb partici-
pació de tres jugadors per 
equip –per això 3x3– i amb 
10 minuts de joc per a cada 
enfrontament. Segons apun-
ta la mateixa Cristina Moli-
ner, a l’acte hi van acudir 
tant jugadors del club com 
persones de clubs i municipis 
del voltant. “La categoria de 
veterans va ser molt diver-
tida. S’hi van apuntar molts 

pares”, explica la secretària 
del club.

UNA FESTA PRÈVIA 
ALS 90 ANYS

El Club Bàsquet parets va 
aprofitar la cita per traçar la 
primera pinzellada dels 90 
anys del club, que se celebra-
ran la temporada que ve. Van 
repartir samarretes amb el 

logotip de l’aniversari, que 
s’utilitzarà durant tot el curs 
2022/2023 i protagonitzarà 
partits i activitats paral·leles. 
El CB Parets va fundar-se el 
1932 gràcies a l’impuls del 
mossèn del poble i el desig 
de molt joves de fer esport. 
A més de posar la primera 
pedra a la celebració dels 90 
anys, el club va fer dissabte 
una paella popular.

Eric de Vlugt Pericas va ser segon a l’open blau

Els Espargaró, 
a punt per Assen, 
l’última prova 
abans de vacances

Assen (Països Baixos)

Els germans Aleix i Pol 
Espargaró, de Granollers, 
s’enfilaran a les seves motos 
aquest cap de setmana per 
última vegada abans de les 
vacances d’estiu. Aleix hi 
buscarà millorar la quarta 
posició de la setmana passa-
da a Alemanya i recuperar 
les sensacions que el van dur 
a encadenar quatre podis 
seguits. L’any passat, al 
mateix circuit, el gran dels 
Espargaró va ser vuitè. Mal-
grat els errors dels últims 
grans premis, Aleix manté la 
segona posició de la classifi-
cació general de pilots. Per 
la seva banda, Pol Espargaró 
es prepara per la cita després 
de rebre un intens tracta-
ment  a les seves costelles, 
adolorides per una caiguda 
a Alemanya. Assen té molts 
canvis de direcció ràpida que 
dificultarà la conducció dels 
pilots de MotoGP. El proper 
gran premi es farà esperar 
fins l’agost.

L’Open Barcelona  
i la Kids Cup  
de BTT freguen 
els 200 inscrits 
Les Franqueses del Vallès

L’Open Barcelona de BTT, 
que se celebrarà aquest diu-
menge al parc de Milpins de 
les Franqueses, aplegarà 106 
inscrits, a més del 86 nens 
que participaran en la prova 
infantil BTT Kids Cup, una 
novetat d’aquest any. La pro-
va de l’Open Barcelona, que 
organitza el Club Ciclista Les 
Franqueses per quarta vega-
da, puntua pel campionat 
de l’Open Barcelona de BTT, 
que acull diverses curses 
arreu del territori durant 
tot l’any. La prova dels grans 
acull categories des de cadet 
fins a màster i es farà en un 
circuit d’uns 4 quilòmetres a 
dins del parc de Milpins. 

El Vallesà de 
Rítmica s’endú  
dos campionats  
de Catalunya
Cardedeu

El Vallesà de Rítmica, de 
Cardedeu, es va embutxcar 
dos campionats de Catalunya 
als final dels Jocs Escolars 
el cap de setmana passat a 
Amposta. Estela García –en 
categoria cadet– i Lucía Gon-
zález –aleví– es van endur 
els dos campionats. A més, 
van ser subcampions en 
categoria aleví de conjunts 
i també van embutxacar el 
segon lloc Lenna Royo, Àdria 
Fernández, Elia Díaz i Maria 
Salvador. 

El club celebrarà la fita durant la temporada que ve i ha preparat un logotip commemoratiu
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Els alumnes de les escoles van presentar els seus projectes amb instruments musicals a l’Envelat de Palautordera

polos
camises
pantalons
bermudes
calçotets
i mitjons

rebaixes!

+ informació i reserves a: casacoloniesmogent@gmail.com

carpa de la casa de colònies Mogent de llinars

dimecres

29 de juny
18.30

100%
familiar, 
taquilla 
inversa

espectacle

aMUnt,
de Jose luis redondo
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Música en comunitat
Les escoles de Palautordera comparteixen un projecte de sensibilització en la pràctica artística

Sta. Maria de Palautordera

Pol Purgimon

Fa uns anys que l’Ajunta-
ment de Palautordera es 
va proposar democratitzar 
l’accés a la música i dur-la als 
centres educatius del muni-
cipi. Primer van incorporar 
–el curs 2017/2018– tallers 
a l’Escola Pont Trencat, 
que forma part de la zona 
escolar rural (ZER) del 
Baix Montseny. I l’Escola 
Municipal de Música de 
Palau (EMMP) –a qui es va 
encarregar aquest projecte, 
de nom “Música i Comuni-
tat”– hi va començar a impar-
tir classes d’instruments de 
vent. La iniciativa es va anar 
escampant, primer a les ZER 
de Campins i Montseny, i el 
2021 a totes les escoles de de 
Santa Maria de Palautordera: 
on també s’hi compten el 
Matagalls, la Fontmartina i 
La Tordera.

Des de llavors cada set-
mana s’hi imparteixen 45 
minuts de música per grup 
classe. Els projectes –cadas-
cun amb predomini d’un o 
un conjunt d’instruments– es 
van posar en comú amb un 
concert el 2 de juny entre les 
diferents escoles a l’Envelat 
de Palautordera. “Aquesta 
iniciativa té una doble finali-
tat: democratitzar l’accés a la 
música i apropar-la a la gent 
que normalment no assisti-
ria a classes d’instrument, i 
detectar talents”, explica el 
director de l’EMMP, Carles 

Pedragosa. 
Aquest curs cada centre 

s’ho ha muntat a la seva 
manera i ha treballat –amb 
la presència d’especialistes 
de l’EMMP– un àmbit dife-
rent. Des de la batucada i la 
percussió tradicional –a les 

escoles de la Fontmartina i 
le Pont Trencat–, al conjunt 
vocal i ukeleles –al Mata-
galls– o al violí i el violoncel, 
a La Tordera. El projecte s’ha 
fet en alguns cursos. “Cada 
centre ha triat les classes que 
ha volgut o ho ha fet rotatiu, 

per trimestres, com a l’Escola 
Fontmartina”, explica Pedra-
gosa. Igualment, les escoles 
han triat si destinaven el pro-
jecte a la seva hora setmanal 
de música o ho incorporaven 
una altra franja, com ara la 
de l’assignatura de tallers.

Per Pedragosa, el projecte 
ha estat tot un èxit i s’han 
complert part dels objectius 
que hi havia associats. S’han 
detectat nous talents i, en 
algun cas, han parlat amb 
famílies i els han engrescat a 
apuntar el fill a classes d’ins-
trument. Per altra banda, el 
director de l’EMMP destaca 
la versatilitat de la música en 
qüestions pedagògiques i, en 
aquests casos, per treballar 
en comunitat. “Hem educat 
en la sensibilitat de la músi-
ca. La finalitat d’aquests pro-
jectes també ens serveix per 
explicar que la música és un 
mitjà per treballar l’educa-
ció o posar-se en el lloc dels 
altres”, diu Carles Pedragosa.

Per acabar el projecte 
d’aquest curs, es va presen-
tar conjuntament amb totes 
les escoles el dia 2 de juny a 
l’Envelat. Els grups van tocar 
peces amb els instruments 
i van demostrar, d’aquesta 
manera, la feina feta al llarg 
de l’any. El projecte –inicia-
tiva de l’Ajuntament– s’ha 
finançat amb fons públics i 
s’ha alimentat a través d’un 
banc d’instruments on hi han 
col·laborat tant els centres, 
com l’EMMP i l’Ajuntament. 
Marisol Garcia, fins ara regi-
dora d’Educació, defensa 
l’element socialitzador de la 
música. “És un projecte molt 
bonic i seguirà l’any que ve”, 
diu. 

Sant Celoni promou 
les llengües del món 
a través del concurs 
SignifiCAT

Sant Celoni

L’escola d’adults de Sant 
Celoni ha obert el concurs 
SignifiCAT amb l’objectiu 
de posar en valor la diversi-
tat lingüística del municipi 
i promoure el català com 
a llengua d’ús social. La 
mecànica del joc consisteix 
a endevinar l’equivalent en 
català de les paraules que es 
proposen en les butlletes de 
participació, que es poden 
recollir en 57 comerços adhe-
rits. Els participants han de 
triar entre tres respostes i 
deixar, altra vegada, la but-
lleta al comerç, acompanyada 
de les seves dades. Se sorteja-
ran vals per bescanviar a les 
llibreries de Sant Celoni. Es 
pot participar en el concurs 
fins al 17 de juliol. Segons 
apunta l’Ajuntament, a Sant 
Celoni hi conviuen parlants 
de 35 llengües. 
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Un grup d’estudians de 3r d’ESO ha pintat un mural crític amb la guerra al pas de sota l’AVE

IV edició del concurs de música
per a artistes emergents

 

Concerts finals
2 de juliol de 2022

22 h
Camps de l'Illa

Llinars del Vallès

Dijous, 23 de juny de 202246

A
JU

N
TA

M
EN

T
 D

E 
SA

N
T

 C
EL

O
N

I

Entre els murals que han pintat els alumnes de Secundària de Sant Celoni, n’hi ha un a la plaça Muriel Casals –davant l’Institut Baix Montseny– i als passos soterrats del municipi

Murals per prendre consciència
Alumnes de Sant Celoni pinten parets del municipi amb motius com la guerra o la llengua

Sant Celoni

Pol Purgimon

Des de fa unes setmanes 
caminar per alguns espais 
aparentment poc atractius 
de Sant Celoni s’ha convertit 
en tota una experiència artís-
tica. Murs, parets i passos 
soterrats han passat per les 
mans d’alumnes de Secun-
dària de tot el municipi i els 
han convertit espais d’art, 
reflexió i per prendre cons-
ciència social. La iniciativa, 
sorgida de l’Ajuntament, està 
emmarcada en l’assignatura 
de Servei Comunitari, que 
els alumnes poden fer en 
diversos àmbits del poble: 
des de la cura d’ecosistemes 
a l’acompanyament a alum-
nes de l’escola d’adults. I, des 
del curs passat, també s’ha 
obert la veda la creació de 
murals a l’entorn del poble.

“Amb aquest projecte, 
tenim un doble objectiu: 
embellir el poble –sobretot 
espais que estaven molt 
degradats– i promoure la 
pintura mural reivindicativa 
o, si més no, amb temàtica al 

de l’AVE, fent camí des del 
centre de Sant Celoni fins 
a la plaça Muriel Casals, un 
grup d’alumnes de 3r d’ESO 
ha pintat un mural sobre la 
guerra. Està dividit a dues 
bandes: una duu la imatge 
d’un món devastat per les 
armes i l’altra està presidida 
amb un feix de bitllets. La 
imatge del president rus, 
Vladimir Putin –símbol de 
la guerra d’Ucraïna–, talla la 
paret pel mig. Els alumnes 
defensen que amb aquesta 
imatge volen explicar els 
interessos econòmics que 
genera la guerra als pode-
rosos. “Dues persones que 
no es poden posar d’acord 
porten la gent a lluitar i a fer 
la feina bruta”, defensa Aroa 
Ortiz.

Un company seu, Carles 
Nieto, creu que aquest 
mural, com d’altres, té un to 
de reivindicatiu que no dei-
xarà ningú indiferent. “Aquí 
al costat hi ha un mural que 
fa dos anys que hi és i tot-
hom el veu. L’art, encara que 
es pugui esborrar, si cada 
dia el veus, l’acabaràs recor-
dant”, explica Carles Nieto. 

L’artista Marina Vallo, 
per la seva banda, explica 
que pintar les parets ajuda a 
“donar vida” al poble. I, en 
la vessant pedagògica, valora 
la necessitat de fomentar la 
creativitat dels alumnes.

voltant de la conscienciació 
social o mediambiental”, 
explica el regidor de Comu-
nicació, Jordi Clopés. En el 
marc d’aquest projecte, que 
es va estirar des del mes de 
maig fins a principis de juny, 
s’han pintat set murals en 

espais del municipi. Els estu-
diants ho han fet al costat de 
l’artista mural Marina Vallo 
i el pintor Lluís Molina, tots 
dos de Sant Celoni, que han 
acompanyat els alumnes en 
el procés de creació. Entre 
els nous murals emmarcats 

en el projecte, se’n troben a 
la plaça Muriel Casals, en un 
pas soterrat a la Batllòria, un 
altre al carrer Sant Francesc 
o a l’Olzinelles. I entre les 
temàtiques: la llengua catala-
na o el canvi climàtic.

Al pas soterrat de les vies 
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100 anys
de Disney
Escola Municipal

de Música i Teatre

Ensemble i cors

juliol
7

20 h
Plaça de la 
Biblioteca

Tota la informació a: www.santceloni.cat

SANT CELONI

La Tartana
Cia. Trocos Lucos

juliol
14

Nit de
monòlegs

Rebrot Teatre

juliol
21

20 h
Plaça de la 
Biblioteca

22 h
Jardins de la
Rectoria Vella

Sis dies
corrents
Neus Ballús

juliol
28

CIRC TEATRE CINEMAMÚSICA

ESPECTACLES
GRATUÏTS

22 h
Plaça

Rafael Ferrer
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Vilamajor rep el fons Bardera
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Una tómbola del 1946. De dreta a esquerra, Conxa Gallardo, Núria Riera, Montse Riera, Maria Eva Monteys i Maria Riera

Sant Antoni de Vilamajor

J.B. Mauri

La família de Francesc 
Bardera i Massó ha cedit a 
l’Arxiu Municipal de l’Ajun-
tament de Sant Antoni de 
Vilamajor part del seu extens 
i important arxiu fotogràfic, 
amb una gran quantitat de 
documents de la història i 
cultura del municipi. Actu-
alment, els arxius estan en 
procés de categorització i 
digitalització. 

Personal municipal treba-
lla en l’organització i des-
cripció d’aquest valuós fons 
patrimonial amb l’objectiu 
de fer-lo accessible a tota la 
ciutadania. S’està inventari-
ant tot el material cedit, amb 
unes 2.200 unitats, entre 
fotografies, negatius i docu-
ments manuscrits de Barde-
ra, amb l’objectiu de poder 
tenir accessibles alguns 
continguts de cara a la festa 
major, que s’ha de celebrar 
d’aquí a dos mesos. 

Moltes de les fotografies 
les feia el mateix Bardera, 
però també digitalitzava, 
imprimia i feia negatius 
de fotografies que li dei-
xaven veïns, tant de Sant 
Antoni com de Sant Pere de 
Vilamajor. Al llarg de la seva 
vida, va recollir una impor-
tant col·lecció de fotografies 
d’ambdós municipis que des 
del 1991 havia anat exposant 
anualment per la festa major 
d’estiu de Sant Antoni, amb 
imatges de llocs, festes i 

veïns del municipi.
La família de Bardera va 

fer una tria prèvia de tot el 
fons, separant les que tenien 
un caire més íntim i familiar. 
Coincidint amb la Setmana 
Cultural del mes d’abril, 
es va inaugurar “Dones 
de Vilamajor,” la primera 
exposició monogràfica que 
presentava fotografies del 
fons Bardera. La inauguració 
va ser un acte d’agraïment i 
reconeixement a la família 
per la cessió del fons, que va 
comptar amb la presència 
dels fills de Francesc Bar-
dera. Amb aquesta donació, 
la família manifesta la seva 

voluntat que aquest fons 
ingressi a l’Arxiu Municipal 
per tal de conservar-lo i fer-
lo accessible a la ciutadania. 
Per la seva part, l’Ajun-
tament reconeix el valor 
històric i cultural d’aquest 
fons documental, tot agraint 
la implicació de la família i 

de la feina feta per Francesc 
Bardera i Massó. Per a la 
regidora de Cultura i d’Igual-
tat, Elena Pino,  “Dones de 
Vilamajor” és la primera 
exposició, però “podria ser 
de paisatges, masies, esdeve-
niments culturals i festes”. 
“Encara ens queda molt 
material per revisar, classifi-
car i ensenyar-vos, ens queda 
molt per descobrir d’aquest 
regal immens.” I l’alcalde, 
Raül Valentín, va afegir: 
“Sant Antoni de Vilamajor 
té una història i gràcies a 
aquest arxiu, podrem docu-
mentar-la i donar-la a conèi-
xer. Hem tingut la sort de 

tenir en Francesc al poble i 
la seva passió per guardar, 
col·leccionar i cuidar totes 
aquestes fotografies.” 

Durant la inauguració de 
la mostra, Francesc Bardera 
Catasús va llegir un discurs 
d’agraïment a l’Ajuntament, 
en nom de tots els germans. 
“Gràcies per fer-nos partícips 
d’aquest acte amb la primera 
exposició del fons fotogràfic 
del nostre pare. Ben segur 
que estaria molt orgullós 
que la gent del poble la 
pugui gaudir”, va dir.

Francesc Bardera i Mas-
só (Barcelona, 1920 - Sant 
Antoni de Vilamajor, 2009) 
va ser president de l’Agru-
pació de Supervivents de 
la Lleva del Biberó del 
1941 i membre del Consell 
Assessor del Memorial 
Democràtic de la Generali-
tat. Aficionat a la història 
local, va ser autor de l’obra, 
Presència històrica e feyts de 
Vila Magore, representada a 
Sant Pere des del 1993 fins 
al 2000 i dirigida per Alfred 
Lucchetti. 

Bardera, que va ser molt 
actiu en les entitats culturals 
i associacions, tant de Sant 
Antoni com de Sant Pere, va 
ser president del Patronat 
de Cultura de Sant Antoni 
i formava part del Comitè 
d’Agermanament amb Javre-
zac. El 25 de març de 2010, el 
ple de l’Ajuntament de Sant 
Antoni va acordar nomenar-
lo fill adoptiu a títol pòstum. 

A Sant Antoni de 
Vilamajor hi ha L’Espai 
Francesc Bardera, nom que 
rep l’antic safareig públic, 
avui rehabilitat com a monu-
ment, i se li va posar per 
l’admiració que tenia envers 
aquest espai, que no va arri-
bar a veure rehabilitat.

La família 
Bardera  

vol que el fons 
es conservi i 

sigui accessible 

Sant Antoni 
sancionarà l’abandó 
de deixalles al carrer
Sant Antoni de Vilamajor
L’Ajuntament de Sant Antoni 
de Vilamajor ha començat 
una campanya per sancio-
nar les persones que deixin 
escombraries o objectes 
voluminosos al carrer. La 
setmana passada la Policia 
Local, l’agent cívica i la bri-
gada municipal van fer dues 
actuacions i una va acabar 
amb un expedient sancio-
nador per deixar residus 
fora dels llocs permesos. 
L’Ajuntament alerta dels 
abandonaments de mobles 
i deixalles a la via pública, 
les bosses d’escombraries 
abandonades o posades a les 
papereres o la no-recollida 
dels excrements. Ha avisat 
des de fa temps que aquestes 
actituds incíviques incompli-
en la normativa vigent, però 
aquestes crides no van donar 
el resultat previst pel govern, 
que ha iniciat aquesta campa-
nya sancionadora.

La família ha cedit uns 2.000 documents, entre fotografies, negatius i manuscrits
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La comissaria de la Policia Local de Llinars

L’Ajuntament de Llinars crearà 
una policia cívica i ambiental
L’Ajuntament crea noves places de caporal 

Llinars del Vallès

J.B.M.

L’Ajuntament de Llinars pre-
veu la creació d’una policia 
cívica i mediambiental com 
una nova branca de la Policia 
Local. Ho va anunciar l’alcal-
de Martí Pujol en el darrer 
ple. L’alcalde creu que hi ha 
una demanda important de 
la ciutadania de Llinars. “Als 
veïns els preocupen els roba-
toris però també les accions 
incíviques”, va dir Pujol. Ara 
hi ha dos agents cívics però 
sense capacitat sancionadora 
perquè no són agents de l’au-
toritat. Quan es creï  aquesta 
policia cívica la Policia Local 
es dividirà en dues subu-
nitats separades: la policia 
normal i la policia cívica, que 
no entrarà en els torns de la 
primera i tindran els seus 
propis torns. 

En el mateix ple es va 

aprovar la modificació de la 
relació dels llocs de treball 
per aquest any 2022, amb 
la modificació de conceptes 
retributius que afecten la 
Policia Local. L’alcalde ho 
justifica: “Es tracta de fide-
litzar i estabilitzar la policia. 
És una reivindicació que fa 
temps ha fet la Policia Local. 
Sempre trobarem un ajun-
tament que pagarà més i els 
policies acabaran marxant.” 
Pujol espera que “amb aques-
ta modificació no sigui així”. 
Amb la creació de més places 
de caporal, s’acabarà tenint 
set caporals. “Esperem que 
els agents que van marxar 
tornin a Llinars per fer de 
caporal”. L’alcalde explica que 
el que es fa a la policia és un 
escalat del sou. “Un sou quan 
entra, un quan aprova la pla-
ça i un altre quan aprova el 
curs a l’Escola de Policia. Es 
tracta que al final acabi amb 

un sou prou digne en compa-
ració als pobles del voltant.” 

El PSC considera que s’ha 
plantejat moltes vegades 
l’increment de sou a la Poli-
cia, però el portaveu, Joan 
Ramon creu que van “tard” 
i que la detenció de quatre 
membres de la Policia Local 
l’octubre passat “va posar en 
una situació terrible d’in-
seguretat els agents. Si la 
millora de sou s’hagués fet 
abans potser no s’hauria arri-
bat a aquella situació. Una 
seguretat laboral, una millo-
ra econòmica, fa més atractiu 
el lloc de treball”. Per la seva 
part, Fidela Frutos (MALL) 
també creu que es va tard. 
“Se sabia i l’oposició ho havia 
comentat. La comparativa de 
sous es podia haver fet des 
del minut zero.” Per al MALL 
és bo crear una policia medi-
ambiental. “Cal establir uns 
mínims de convivència.”

Sant Antoni espera un miler 
de participants a la prova 
Maori Race del Montseny

Sant Antoi de Vilamajor

J.B.M.

El Parc d’Aventura Aira 
Natura, de Sant Antoni de 
Vilamajor, acollirà aquest 
diumenge una nova edició de 
la Maori Race del Montseny, 
després de l’èxit de l’edició 
de l’any passat. Es preveu que 
un miler de participants pren-
guin part en aquesta cursa 
d’obstacles de 7 quilòmetres 
que combina running i cros-
sfit, que discorrerà per zones 
de gespa, sauló i aigua al vol-
tant de Can Ribalta i el Camí 
d’Alfou. Tindrà més de 25 obs-
tacles, cosa que la situa com la 
prova amb més densitat d’obs-
tacles per quilòmetre.

Aquest any es farà també 
la Maori Kids per a nens i 

nenes d’entre 4 i 10 anys. 
L’organització té el repte 
d’incrementar la participació 
femenina un 40% i estima 
que 7 de cada 10 participants 
faran la prova en grup. Entre 
els obstacles destaquen els 
murs, monkey, escalada en 
corda, càrregues de sac, equi-
libri o filat de pues. 

Els ajuntaments de Sant 
Antoni i Llinars col·laboren 
amb un dispositiu per garan-
tir la mobilitat de tots els 
participants. Hi haurà set 
bosses d’aparcament en els 
nuclis urbans i polígons dels 
dos municipis. Un servei 
de bus llançadora gratuït 
enllaçarà l’estació de tren de 
Llinars amb el recinte d’Aira 
Natura amb parada a tots els 
aparcaments cada 30 minuts.

El Centre Excursionista de 
Llinars, a la Via Pirinenca
Llinars del Vallès

J.B.M.

El Centre Excursionista de 
Llinars (CELLV) participarà 
en la Via Pirinenca, una acció 
que té per objectiu il·luminar 
simultàniament més de 300 
cims de tot el Pirineu, des 
del Mediterrani fins el Can-
tàbric, la nit del 2 al 3 de juli-
ol. Sis membres del CELLV 
il·luminaran el cim del Pic 
de l’Infern, de 2.870 metres 

d’altitud, situat a la comarca 
nord-catalana del Conflent. 

Utilitzant fanals especials i 
llanternes frontals es crearà 
una línia de llum que recor-
rerà els Pirineus, per reivin-
dicar el dret d’autodetermi-
nació dels pobles. Hi haurà 
alguns cims només aptes per 
a alpinistes amb experiència, 
com el que farà el CELLV i 
altres d’oberts a la participa-
ció de tota mena de munta-
nyencs. La iniciativa s’inspira 

en mobilitzacions anteriors, 
com “Llum i llibertat”, que 
va il·luminar 131 agulles de 
Montserrat el  2019, en què 
el CELLV va participar amb 
farell a l’agulla Miranda de 
Sant Antoni, i les rèpliques 
basques, que van il·luminar 
muntanyes emblemàtiques 
com Aiako Harria, Txindoki 
o Anboto (2019). L’hora de 
referència per a l’encesa dels 
llums serà cap a les 10 de la 
nit.
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L’Ametlla del Vallès
Camí Puig-graciós, 1 (davant l’església)

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

	 	 	 	 PUBLICITAT 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

Cada 3r dilluns de 
cada mes EL 9 NOU
publica un suplement 
mensual íntegrament 
dedicat al Moianès

:

ESPECIAL
BAIX MONTSENY

Cada 4t divendres de 
cada mes EL 9 NOU
publica un especial 
dedicat al
Baix Montseny

EDICIÓ OSONA I EL RIPOLLÈS:
93 889 49 49 o per correu electrònic
publicitat@vic.el9nou.com

EDICIÓ VALLÈS ORIENTAL:
93 860 30 20 o per correu electrònic
publicitat@gra.el9nou.com

Per contactar podeu trucar a:

La millor manera d’arribar 
als vostres clients

EDICIÓ VALLÈS OR
93 860 30 20 o per correu electrònic
publicitat@gra.el9nou.com

Per contactar podeu trucar a:

La millor manera d’arribar 
als vostres clients

BAIX MONTS NYE

IENTAL

GUIA DE SERVEIS
93 889 49 49 - 93 860 30 20

Immobiliària

Llogo planta baixa a Sant Antoni 
de Calonge. 2a línia, a 25 m del 
mar, 3 hab., cuina moblada i equi-
pada. Entrada independent. Peti-
ta terrassa amb entrada privada. 
Lloguer tot l’any o temporada de 
setembre a maig. Bon preu. Tel.
616 85 43 10.

Llogo apartament a Calella de 
Palafrugell amb vistes. Reformat. 
Per a 6 persones. Terrassa amb 
vistes al mar, tres habitacions, 
dos banys, cuina equipada, Wi-
Fi, pàrquing privat. A cinc minuts 
caminant de la platja del Canadell 
i del centre. Comunitat amb tennis 
i piscina. Lloguer última setmana 
de juny, juliol i primeres d’agost. 
Telèfon contacte: 644 56 02 97.
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21.00. Cercavila infantil amb 
el Front Diabòlic. Fideuada 
i revetlla popular amb DJ i 
concert de rock a càrrec de 
Bandazos, passeig Dr. Vic, 
22.30.

Gualba. Revetlla de Sant 
Joan: foguera, sopar i 
discomòbil. Plaça Joan 
Ragué, 21.00. 

Llinars del Vallès. Revetlla 
de Sant Joan. Rebuda de la 
Flama del Canigó i lectura 
del manifest. Tot seguit, 
als camp de l’Illa, carretilla 
a càrrec dels Diables de 
Llinars i encesa de la 
foguera. Pati d’Armes del 
Castell Nou. 22.00.

Moià. Revetlla Sant Joan. 
Amb festa del Vinil 22.1 i 
èxits del Pop Rock amb Dj’s 
Vila i Plade. Plaça Major. 
21.30-01.30.

Mollet del Vallès. Festa 
de Sant Joan a l’avinguda 
del barri de Lourdes. Plaça 
Rafael Alberti. Durant tot 
el dia, i també divendres, 
dissabte i diumenge.

Revetlla de Sant Joan. 
Sardanes amb la Cobla 
Sabadell, plaça Catalunya, 
18.30. Cercavila de la flama 
amb la Colla Gegantera, 
Colla Castellera i Club 
Muntanyenc a la Rambla 
Nova/Via Ronda, 19.15. 
Arribada de la flama, 
entrada de gegants, 
encesa del peveter, ball de 
gegants, pilar de Castellers 
de Mollet, traspàs de la 
flama, lectura del manifest 
a càrrec de Castellers de 
Mollet i Òmnium Cultural i 
parlament de l’Ajuntament. 
20.15. Sardanes amb la Cobla 
Sabadell, 21.00. Encesa de la 
foguera amb Ball de Diables 

a Ca l’Estrada, 21.45. Sopar a 
Ca l’Estrada, 22.00. Revetlla 
amb DJ Maceta Sound Beat 
i barres a càrrec de Mollet 
amb Cuba i Colla dels Morats 
a Ca l’Estrada, 23.00. Final de 
festa, 03.00.

Revetlla de Sant Joan AV 
Estació del Nord. Pista 
inferior del pati de l’escola 
Sant Jordi. 20.00.

Revetlla de Sant Joan 2022. 
Francesc Macià, 70, zona de 
vianants davant del local de 
l’entitat. 20.00.

Montmeló. Revetlla de Sant 
Joan. Plaça de la Constitució. 
Espectacle d’animació Xops 
com pops, a càrrec de Carles 
Cuberes. Organitza Colla de 
Diables de Montmeló, 19.30. 
La Flama del Canigó, rebuda 
a la plaça de la Vila portada 
per Òmnium Cultural i 

Dijous 23

Bigues i Riells del Fai. 
Revetlla de Sant Joan Jove. 
Parc de Can Badell. 23.00.

Cànoves i Samalús. Arribada 
de la Flama del Canigó. 
Lectura del manifest, 19.00. 
Sopar de revetlla, 21.00. 
Concert amb Helena Mas i 
Bernat Casares, 21.00. Encesa 
de la foguera de Sant Joan 
amb la Flama del Canigó, 
22.00. Pista poliesportiva.

Cardedeu. Flama del Canigó. 
Gimcana d’aigua i llimonada, 
a càrrec de l’espai Bruixes 
i bruixots dels Escorrelots, 
plaça Sant Corneli, 18.30. 
Arribada de la Flama, 
encesa del peveter i lectura 
del manifest, a càrrec de 
membres de la comunitat 
educativa de Cardedeu. 
Encesa de la foguera, 20.30. 
Sopar amb coca i cava per a 
tothom, plaça Sant Corneli, 
21.30. Balls tradicional i 
més amb Nini, a càrrec de 
Cardanses, plaça Flors de 
Maig, 22.30. Concert amb 
Lola and The Rhinos, a 
càrrec del Polvorí, plaça 
Flors de Maig, 24.00. 

Figaró. Flama del Canigó. 
Arribada de la flama, 19.30. 
Rebuda de la flama a la plaça 
Anna Bosch, entrega de la 
flama als representants de 
l’Ajuntament, lectura del 
manifest de la Festa Nacional 
dels Països Catalans. 
Repartiment de coca i vi bo.

Granollers. Arribada de 
la Flama del Canigó amb 
l’actuació de Marta Shanti i 
la lectura del manifest. Plaça 
de la Porxada. 19.15.

Revetlla de Sant Joan amb 
els escoltes. Organitza AEiG 
Sant Esteve. Plaça de la 
Llacuna. 20.00.

L’Ametlla del Vallès. 
Baixada de la Flama 
del Canigó. Baixada de 
torxes fins a la plaça de 
l’Ajuntament. Santuari de 
Puiggraciós, 20.00. Encesa 
de la foguera de Sant Joan, 
plaça de l’Ajuntament de 
l’Ametlla, 21.00.

Les Franqueses del Vallès. 
Espai Zero. Punt de 
trobada. Centre Cultural de 
Bellavista. 10.00-12.00.

Sant Joan a Bellavista. Plaça 
Major de Bellavista. Festa de 
l’escuma, 18.00. Masterclass 
de zumba, 19.30. Botifarrada 
i servei de bar, 21.00. Ball 
popular amb DJ Jam, 22.00. .

Sant Joan a Corró d’Avall. 
Plaça de l’Ajuntament 
i plaça Joan Sanpera. 
Activitats pels infants, 
rebuda de la Flama del 
Canigó, sopar popular, 
foguera, música.

La Garriga. La Flama sortirà 
de Can Queralt a les 20.30, 
i recorregit per diversos 
carrers. Lectura del manifest 
a la plaça de l’Església, 

VALLÈS ORIENTAL  
ARRiBAdA de LA 
FLAMA deL CAniGó. 
Diversos municipis. 
Dijous 23 de juny.
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foguera de Sant Joan, 21.30.

Revetlla de Sant Joan. 
Concert musical Mascacao, 
23.00, i Sessió de DJ P&P 
Sound, 01.00. Porxo de Can 
Sauleda. 23.00.

Sant Celoni. Revetlla de Sant 
Joan. Acte de benvinguda 
de la Flama a la Batllòria, 
plaça de l’Església, 18.00. 
Arribada de la Flama del 
Canigó a la plaça 1 d’Octubre 
de Sant Celoni, 18.45. 
Sardanes ambla cobla La 
Flama de Farners, plaça del 
Bestiar, 190.00. Cercavila 
de la flama del Canigó amb 
entitat del municipi, 19.15, 
des de la plaça 1 d’Otcubre 
fins a la plaça del Bestiar. 
Acte de la Flama del Canigó, 
ball d’homenatge, lectura 
del manifest, encesa del 
pebeter i ballada d’una 
sardana al voltant de la 
flama, plaça del Bestiar, 
20.00. Correfoc infantil, des 
de la plaça del Bestiar fins al 
passeig de la Rectoria Vella, 
20.30. Revetlla popular a 
la Batllòria amb música de 
DJ, carrer de les Escoles de 
la Batllòria, 21.30. Revetlla 
del Casal de la Gent Gran, 
Institut Escola Pallerola, 

21.30. Ball de revetlla del 
Casal de la Gent Gran amb 
Sol de Nit, Institut Escola 
Pallerola, 23.00. Revetlla 
del veïnat del Turó, carrer 
Pitarra, 21.30. Revetlla del 
barri de les Illes Belles, 
21.00, plaça de les Illes 
Belles.

Sant Feliu de Codines. 
Revetlla de Sant Joan. 
Rebuda de la Flama del 
Canigó a Can Buixó, 
19.00. Després, encesa 
i lectura del manifest. 
Amb la col·laboració del 
Grup del Correfoc del 
Follet i la Fantasma, el 
Centre Excursionista 
Sant Feliu de Codines, 
l’Agrupació Sardanista, 
l’Esbart Codinenc, El 
Caliu, l’Associació Colla de 
Geganters de Sant Feliu i 
l’Ajuntament. Arribada de 
la Flama a la plaça Josep 
Umbert Ventura, 20.00. Tot 
seguit, encesa del peveter i 
sopar popular. Música amb 
DJ a partir de les 22.00.

Sant Pere de Vilamajor. 
Revetlla de Sant Joan de 
les Faldes del Montseny. 
Local social de les Faldes del 
Montseny. 21.00.

seguida fins a la Cucurny, 
20.30. Manifest i foguera, 
amb lectura de manifest a 
càrrec d’Òmnium Cultural 
i encesa de la foguera amb 
la Flama del Canigó. Sopar 
popular, 21.30. Ball de Sant 
Joan, amb el trio musical 
The Choffers i el grup de 
versions Rocktambuls, 22.00. 

Montornès del Vallès. 
Revetlla de Sant Joan. 
Plantada i cercavila de 
Gegants. Amb els gegants 
Bartomeu Sala i Pere 
Anton de Rocacrespa, en 
Banyetes, l’Angeleta, en 
Lluís, la Minerva, en Xiong 
i la Mireia. Sortida des 
del carrer de la Llibertat, 
davant del Centre Juvenil 
Satèl·lit, fins a la plaça del 
Poble, 19.00. Pregó a càrrec 
de persones usuàries del 
Casal de la Gent Gran Nord, 
posada del mocador i ballada 
de Gegants. Lloc: plaça del 
Poble. 21.15: Espectacle 
de foc a la plaça i correfoc. 
Sortida: plaça del Poble. 
Arribada: Escola Marinada. 
A les 22.30: Encesa de la 
foguera de Sant Joan i petit 
castell de focs. Lloc: Pati de 
l’Escola Marinada. 23.00: 
Ball de revetlla de Sant Joan 
amb Duet Paradís Fest. 
Repartiment de coca i cava, a 
la plaça del Poble.

Parets del Vallès. Arribada 
de la Flama del Canigó, 
amb parlament, lectura del 
manifest, penjada del fanalet 
de la Flama del Canigó i ball 
de sardanes de germanor. 
Plaça de la Vila. 19.00.

Sant Antoni de Vilamajor. 
Flama del Canigó. Focs de 
Sant Joan. Concentració a 
la rotonda de Llinars, 20.15. 
Sortida dels acompanyants 
de la flama: a peu, en 
bicicleta i amb cotxes. Per 
la carretera fins a la plaça 
de la Vila, 20.30. Rebuda a 
càrrec de l’alcalde, lectura 
del manifest i cant dels 
Segadors, 21.00. Traca a 
càrrec dels Bocs-diables 
de Vilamajor amb encesa 
del peveter de la flama i la 

Santa Eulàlia de Ronçana. 
Sant Joan i Noces d’Or al 
Casal d’Avis, de 16.30 a 
20.00.

Rebuda de la Flama del 
Canigó, plaça de l’Església, 
20.00. 

Santa Maria de 
Palautordera. Revetlla de 
Sant Joan amb l’arribada 
de la Flama del Canigó a 
l’ermita del Remei, 21.00. 
De 21.00 a 22.00 cercavila 
d’entitats des del centre del 
poble fins al pla de Can Sala, 
on es llegirà el manifest i 
s’encendrà la foguera.

Tagamanent. Flama del 
Canigó. Focs de Sant Joan. 
Arribada de la flama a 
Tagamanent, 20.15. Rebuda 
a la plaça de la Vila i entrega 
de la flama als representants 
de l’Ajuntament. Lectura del 
manifest de la Festa Nacional 
dels Països Catalans. 
Repartiment de coca i vi bo.

Vilalba Sasserra. Revetlla 
de Sant Joan. Sopar de 
germanor o carmanyola a la 
plaça de l’Església, lectura 
del manifest d’Òmnium 
Cultural i encesa de la 

mONtOrNès DEL vALLès 
FESTES dE SAnT 
joAn. Activitats diver-
ses. Tot el cap de setmana. 
Diferents espais.

9magazin.cat

Llegiu en línia EL 9 NOU cada dilluns i 
cada divendres entrant al quiosc digital
Si sou subscriptors d’El 9 nou registreu-vos a el9nou.cat
Si encara no en sou, feu-vos-en entrant a el9nou.cat/subscriute

foguera. 21.00.

Divendres 24

Bigues i Riells del Fai. 
Caminada cap a la posta de 
sol i duet musical. Sortida 
des del parc de Can Barri, 
19.45.

Granollers. Taller “Insectes, 
crancs i aranyes a les vostres 
mans”. Museu de Ciències 
Naturals de Granollers. 
18.30.

Montornès del Vallès. 
Paella de Sant Joan. Escola 
Marinada. 14.00.

XIII Recital de poesia 
Bernardo López. Escola 
Marinada. 19.00.

Sant Joan: Festa amb La 
Central. Escola Marinada. 
23.00.

Sant Pere de Vilamajor. 
Festa major. Pregó, plaça 
de l’Església, 18.30. 
Inauguració de l’exposició 
“Els capitosaures tornen al 
Montseny!” i presentació 
del passaport ‘A Vilamajor, 
bolets tot l’any’, la Mongia, 
19.00. Concert La Tribu 
FM, pista poliesportiva 
de l’Ajuntament, 23.30. 
Concert Evri Knight, 
pista poliesportiva de 
l’Ajuntament, 01.15. DJ 
Hochi, pista poliesportiva de 
l’Ajuntament, 03.00.

Dissabte 25

Bigues i Riells del Fai. 4a 
Baixada de carretons. Des 
de l’església de Sant Pere de 
Bigues fins a l’escola El Turó. 
17.00.

Representació de l’obra de 
teatre musical Dones i bigotis, 
de l’Associació Cultural 
de la vall del Tenes. Teatre 
Auditori Polivalent. 20.00.

Cardedeu. Festa del 
Foc. Plaça Sant Corneli: 
Plantada de bèsties ambla 
colla convidada del Drac 
de Granollers, 11.00. 
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Llinars del Vallès. Torneig 
de 12 hores de futbol sala 
femení i veterans + 35 anys. 
Pavelló 1 d’octubre. 09.00-
21.00.

Llinars Weekend Chess: 
Simultànies d’escacs obertes 
a tothom a la Pineda del 
Castell Nou, d’11.00 a 13.00. 
Fent femenins els escacs: 
documental La dama dels 
escacs, taula rodona i pica-
pica, Teatre Auditori, de 
18,30 a 20.00.

Montornès del Vallès. 
Festa de Sant Joan. 
Tobogan aquàtic i laberint 
d’aigua, carrer del Vallès, 
11.00. Berenar amb te, 
pastes i taller de henna, 
plaça del Poble, 18.00. Circ 
Vermut: Absurd, plaça del 
Poble, 19.00. Presentació 
del mural i vídeo del CJ 
Satèl·lit, Centre Juvenil 
Satèl·lit, 20.00. El Panada 
Manda: tallers, festa i 
gimcana nocturna, plaça 
Federico García Lorca, 
22.00. X Baixada nocturna 
de carretons, carrer del 
Vallès, 22.00. Espectacle de 
varietats: Cabaret show amb 
Rosario Mohedano, pati de 
l’escola Marinada, 22.00.

Sant Esteve de 
Palautordera. Maria 

Esteban Quartet, concert 
de swing i ball. Taula de 
Cultura. Escoles Velles. 
18.00-20.00.

Sant Feliu de Codines. 
Trobada de petanca. Centre 
Cívic La Fonteta. De 09.00 a 
22.00.

Sant Pere de Vilamajor. 
Festa major de Sant Pere 
de Vilamajor. Sant Pere de 
Vilamajor. Inflables, plaça 
de l’Ajuntament, de 10.00 a 
13.00. Torneig de petanca, 
Camps de la Rectoria, 09.00-
13.00. Butifarreggae amb 
Lavanda Sound, la Rectoria, 
de 12.00 a 21.00. Espectacle 
d’aigua per infants, plaça 
de l’Ajuntament, 18.00. 
Cercavila de gegants, 
camps de la Rectoria, 
20.00. Sopar de Sant 
Andreu amb espectacle de 
country, pista poliesportiva 
de l’Ajuntament, 
21.00. Concert de La 
Banda del Coche Rojo, 
pista poliesportiva de 
l’Ajuntament, 23.30. 
DJ Jordi Ambrós, pista 
poliesportiva, 01.15.

Santa Maria de 
Palautordera. Concert 
d’Ermesinde, cançons i 
danses dels Balcans. Can 
Balmes. 21.00.

Diumenge 26

Bigues i Riells del Fai. 
Monòlegs a escena, a 
càrrec de FEM BiR. Amb 
la codirecció de Mònica 
Lucchetti i Mireia Coma. 
Teatre Auditori Polivalent. 
19.30.

Canovelles. Representació 
teatral Canovelles, del rei 
o del senyor?, a càrrec dels 
voluntaris en defensa del 
patrimoni cultural i la 
història local. Església de 
Sant Fèlix. 12.30.

Cardedeu. Col·loqui i 
listening party TR4VOL, 
amb Pau Roget. Tarambana. 
18.30.

Granollers. Mercat de 
segona mà de Ponent. Parc 
de Ponent. 09.00.

Visita històrica al Museu de 
Ciències Naturals. Museu 
de Ciències Naturals de 
Granollers. 11.30.

Concert Canticel, amb el Cor 
Aglepta, dirigit per Oriol 
Castanyers, i Vicenç Prunés, 
a l’orgue. Església de Sant 
Esteve. 17.30.

L’Ametlla del Vallès. 
Representació de teatre: 

Contacontes amb Alícia 
Molina, La llegenda del 
Verro, 11.30. Concert 
vermut amb Jaume Arnella, 
12.30. Balls i furgada dels 
garrins amb el Drac Petit 
de Granollers, 19.30. 20+1 
Correfoc infantil a càrrec 
de les colles infantils dels 
Diables de Cardedeu i dels 
Diables de Granollers, 
20.30. Sopa popular, 
21.30. La llegenda, versió 
reduïda, 22.45. Tot seguit, 
balls de Verro, del Drac de 
Granollers i de figures del 
Correfoc amb la Colla Joves 
dels Dimonis de Cardedeu 
i Diables de Cardedeu. 
Concert amb Set de Rumba, 
00.30.

Granollers. Mercat de 
productes ecològics i de 
proximitat. Plaça de la 
Corona. 09.00.

Mercat setmanal de Can 
Bassa. Can Bassa. 09.00.

Mercat de brocanters. Plaça 
Josep Maluquer i Salvador. 
09.00.

Mercat dels Encants 
Solidaris de l’Assemblea 
d’Aturats. Plaça Can Trullàs. 
09.00.

Fira de les il·lusions. Plaça 
Maluquer i Salvador. 09.00-
20.00.

Visites guiades a l’exposició 
“Tu investigues!”. Museu de 
Ciències Naturalss. 16.30.

Animals amagats. Joc de 
realitat augmentada. Museu 
de Ciències Naturals. 17.00.

La Garriga. Concert Black 
flower. Homenatge sonor a 
H.P.Lovecraft, Maupassant 
o Horacio Quiroga, Amb els 
músics Clara Lai, Yexza Lara 
i Pablo Selnik. Llibreria 
Strogoff. 19.00.

Les Franqueses del Vallès. 
Grup d’acompanyament. 
Dol perinatal, gestacional i 
neonatal. Centre Cultural 
de Bellavista. 10.30-12.00.

Senior love, del Grup de 
Teatre del Casal de la Gent 
Gran. Sala Municipal de 
Teatre. 18.00.

Les Franqueses del Vallès. 
Open BCN BTT Kids Cup. 
Parc de Milpins. 09.00.

Llinars del Vallès. 
Llinars Weekend Chess. I 
International Chess Blitz 
Open i ràpides d’escacs per 
aficionats. Teatre Auditori. 
10.00.

Representació de l’obra de 
teatre Pleased to meet me. 
Organitza La Clau Màgica 
del Teatre. Capella de Can 
Mas Bagà. 19.00.

Montmeló. Marxa nòrdica. 
Plaça de la Vila. 09.00.

Montornès del Vallès. 
Festa de Sant Joan. Festa 
de l’escuma, plaça del 
Poble, 12.00. Berenar de la 
gent gran i ball amb Duet 
Paradís fets, pati de l’Escola 
Marinada, 18.00. Tarda 
jocs i bingo familiar, plaça 
del Poble, de 19.00 a 21.00. 
Concert acústic Km.0: Abel 
Álvarez presenta Tornar, 
pati de l’Escola Marinada, 
22.00.

Sant Celoni. Ball de l’esplai 
amb David de Vic.Teatre 
Ateneu de Sant Celoni. 
18.00.

Sant Feliu de Codines. 
Campanya de donació de 
sang. De 10.00 a 14.00.

Sant Pere de Vilamajor. 
Festa major. Minigolf per 
a tota la família, pàrquing 
dels Camps de la Rectoria, 
de 10.00 a 13.00. Matinal de 
motos, Camps de la Rectoria, 
de 09.00 a 14.00. Vermut 
musical grup Reservoir 
Rock, plaça de l’Ajuntament, 
13.00. Minigolf per a tota la 
família, pàrquing dels Camps 
de la Rectoria, de 17.00 a 
20.00. Festa de l’escuma, 
plaça de l’Ajuntament, 
18.00. Teatre Mamaaa!!!, La 
Fàbrica, 20.00.

CARDEDEU 
FEStA dEL FoC, 
Amb diferents actes com 
els balls del Verro. Plaça 
Sant Corneli. Dissabte 25 
de juny. De les 11.00 a les 
00.30.
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i durant 3 setmanes a
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i publica ara mateix
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Paisatges”, mostra sobre l’edi-
torial Alpina. Fins al 10 de 
juliol.

Planta baixa de l’ajunta-
ment. “Panoràmiques de 
Granollers”, fotos de Joan 
Guàrdia, Josep Boixadera, 
Josep Comas, Lucien Roisin i 
TAP. Fins al 29 de juliol

Espai d’Arts de Roca 
Umbert. “Reacció en cade-
na”, amb obres de Dina 
Kelberman, Jonathan Brown 
i Francele Cocco. Fins al 10 
de juliol

Centre Cívic Nord. Mostra 
del grup de dibuix i pintura 
de l’AV Lledoner. Fins al 26 
de juny. 

Biblioteca Can Pedrals. 
“Visca la revolució!”, pro-
posta del Consell Català del 
Llibre Infantil i Juvenil. Fins 
al 30 de juny.

Casino. Exposició de qua-
dres dels pintors del taller 
de pintura. Fins al 24 de 
juny.

Espai Tranquil Barbany. 
“My Pottery Art”, ceràmi-
ques de Marta de Juan. Fins 
al 7 de juliol.

El Mirallet. “Un pedacito de 
mi”, de Sandra Rodríguez. 

 La Llagosta

Biblioteca Municipal. “50 
anys de Biblioteca pública a 
la Llagosta”, fotografies.

Centre Cultural. “Dones i 
ideals”, amb la col·laboració 
del Foto-Club La Llagosta. 
Fins al 30 de juny.

“A través de la història del 
col·lectiu”, fotografies a pro-
pòsit del Dia de l’Orgull LGT-
BI+. Fins al dia 8 de juliol.

Lliçà d’Amunt

Biblioteca Ca l’Oliveres. 
“Reduïm residus”, cedida per 
la Diputació de Barcelona. 
Fins al 30 de juny. Dimarts 21 
de juny, visita guiada a càrrec 
d’un guia de la Diputació.

Llinars del Vallès

Biblioteca Can Casas. 
“Traços des del cor”, obres 
del taller dirigit per Núria 
Majoral. Fins al dia 30 de 
juny.

 Mollet del Vallès

Museu Abelló. “L’art 
modern a la col·lecció Abelló, 
segles XIX-XX” i “Abelló, un 
tast”. Permanents.

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 continu”, mostra 
participativa. Fins al 4 de 
setembre.

“Museus i Liceu: una història 
compartida”, pintures, 
fotografies i documents. Fins 
al 30 de setembre.

La Marineta. “Les 
migracions a Mollet. Estudi 
del territori i del paisatge 
humà” i “Caminants. 
Passadissos”, fotografies. 
Fins al 22 de juliol.

Montseny

Casal de Cultura. “Les 
esquelles d’en Jaume” i “El 
Parc Natural del Montseny. 
Un diàleg entre l’home i el 
territori”. Permanents.

Bigues i Riells del Fai

Hotel Molí de la Torre. Expo-
sició dual de pintura contem-
porània de Montse Aranda 
i Ricard Recio. Fins al 30 de 
setembre.

Caldes de Montbui

Museu Thermalia. “L’efer-
vescència del termalisme” i 
“L’art del Fons Mas Manolo 
Hugué”. Permanents.

“Mas Manolo, art i vida”. La 
mirada fotogràfica de Mar-
ta Povo, i entrevistes a les 
persones que van conèixer el 
Manolo. Fins al 16 d’octubre.

Centre Ateneu Democràtic 
i Progressista. Mostra d’olis, 
aquarel·les, acrílics.... a càrrec 
del col·lectiu La Canaleta. 
Fins al 30 de juny.

Cardedeu

Museu Arxiu Tomàs Balvey. 
“Tomàs Balvey col·leccionista. 
Col·lecció de col·leccions”, “La 
farmàcia Balvey” i “Cardedeu, 
mirant passat, teixint futur”.
Permanents.

“Agustí Asensio. Una estre-
lla 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 30 de 
juny. 

Capella Sant Corneli. 
“Dona’m aixopluc”, de Julio 
Borg i Pilar Ors. Santcorne-
liarts (2). Fins al 3 de juliol.

Vestíbul del Teatre Auditori 
Cardedeu. “Trencadís i altres 
coses”, del fotògraf Pep Valls. 
Fins al 3 de juliol. 

Les Franqueses del Vallès

Galeria Artemisia, art & ten-
dències. “Formato de gabi-
nete”, de Gabriela Stellino. 
Fins al 30 de juliol.

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.

La Garriga

Granja cafeteria La Mila. 
“Mostres de dibuixos”, de Pol 
Arisa Plans (16 anys). Fins al 
30 de juny.

Granollers

Museu de Granollers. “Afi-
nitats. Sobre les col·leccions 
del Museu de Granollers”. 
Permanent. 

“Museus i Liceu: una història 
compartida”. Amb dos dibui-
xos d’Amador Garrell i Soto 
Fins al 17 de juliol.

“Dimonis: ex-orcismes i 
in-orcismes de Verdaguer”, 
instal·lació de Cabosanroque. 
Fins a l’11 de setembre.

Museu de Ciències Natu-
rals. “Tu investigues!”, “Sala 
d’invertebrats”, “Aula de 
malacologia Frederic Travé” 
i “Aula de paleontologia Joan 
Maria Viader”. Permanents.

“Elements4Life. Natura: aire, 
terra, aigua i foc”. Fins al 7 de 
juliol

“Alpina. Mapes. Literatura. 

EXPOSICIONS 
 Sant Celoni

Biblioteca L’Escorxador. 
“Sentir l’invisible”, instal-
lació sonora de Puig Ventura 
Álvarez. Permanent.

“La creativitat de la vida”, 
olis, aquarel·les i collages 
d’Encarna Sánchez. Fins al 30 
de juny.

Rectoria Vella. “Amb Sant 
Celoni. Homenatge a Antonio 
Niebla (1943-2020)”. Fins al 
17 de juliol.

Can Ramis. Homenatge a 
Lluís Llach. Les seves can-
çons a punta de Bic”, de Jordi 
Magrià (Bicman). Organitza 
ANC Sant Celoni i Òmnium.

Sant Pere de Vilamajor

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

“El capitosaure torna al 
Montseny”, fotografies 
d’Enric Planas, Ricard Mateo 
i Sandra Mateo. S’inaugura 
aquest divendres a les 19h. 
Fins al 3 d’octubre.

Centre d’Art La Rectoria. 
“Becaris”, exposició de les 
obres dels artistes residents 
Natalia Lobato, Sergio 
Zapata, Jimena Centurion i 
Alico Roviralta. S’inaugura 
aquest dissabte a les 12.00.

Sta. Eulàlia de Ronçana

Biblioteca Joan Ruiz i Calon-
ja. “Postals (?)”, fotografies 
de Màrius Gómez. Fins al dia 
30 de juny. 

Sta. Maria de Palautordera

Nidart. “La caixa dels colors”, 
pintures de Georgina Misser. 
Oberta fins al 26 de juny.

Vallromanes

Casal. Exposició de les obres 
dels alumnes del taller de 
pintura amb Natalia Vas. Fins 
al 23 de juny.

Preu subscriptor/a
(IVA inclòs)

Preu lector/a
(IVA inclòs)

posa a la venda

20€

23€

A vegades 
donem

massa coses 
per sabudes.

Aquest llibre, ple 
d’il·lustracions,

ens convida a 
pensar i a ser 

curiosos.
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Defuncions

Fa 30 anys 
26/6/1992

“Tanquen el cas 
Disfave per no 
poder justificar 
el delicte”

“Més de mil 
diables d’arreu del 
país a Granollers 
per Sant Joan”

Fa 20 anys 
21/6/2002

“La vaga 
general atura la 
indústria i gran 
part del comerç”

“ERC de 
Granollers, sols 
contra la ronda 
Nord”

Fa 10 anys 
22/6/2012

“ERC i CiU 
presenten 
la moció 
de censura a 
Vallromanes”

“Veïns de cases 
aïllades de Sant 
Feliu s’organitzen 
per vigilar durant 
les nits”

Fa 5 anys 
23/6/2017

“La Generalitat 
situa en 623 
euros el lloguer 
d’un pis 
de 70 metres 
a Granollers”

“El Suprem 
posa punt final 
a la petició 
d’ampliació de la 
pedrera de Bigues”

Decideixi amb antelació com vol
que sigui el seu servei funerari

Truqui’ns i l’assessorem
937 415 370

funeraria@cabrejunqueras.com

Juan Aniza Mosqueda, 86 anys. Montornès del Vallès. 11-6 

Dolors Ciurans Nualart, 91 anys. Caldes de Montbui. 14-6 

Paquina Gurri Febas, 101 anys. La Garriga. 14-6 

Maria Mompart Gual, 86 anys. Mollet del Vallès. 14-6 

Àngela Garolera Busquets, 91 anys. Sant Celoni. 14-6 

Ana María Molina Rodríguez, 68 anys. Cardedeu. 16-6 

Margarita Rabert Brugué, 59 anys. Granollers. 16-6 

Carlota Marín Villa, 91 anys. Granollers. 16-6 

Carles Riera Fontova, 58 anys. Sant Feliu de Codines. 16-6 

Ángela Lucero Gallego, 66 anys. Canovelles. 15-6 

Maria-Àngels Codina Saurí, 86 anys. Llinars del Vallès. 15-6 

Nuria Castillo Conejero, 52 anys. Montmeló. 15-6 

Pedro José Alcolea Gómez, 81 anys. La Batllòria. 16-6 

José Fradera Sibina, 73 anys. Cardedeu. 17-6 

Carmen Llorente González, 90 anys. Les Franqueses del V. 17-6 

Juan Manuel Espinosa López, 65 anys. Granollers. 17-6 

Mireia Artesero García, 43 anys. Mollet del Vallès. 17-6 

 Antonio Rodríguez Rodríguez, 81 anys. Canovelles. 18-6 

Immaculada Viaplana Mas, 61 anys. Granollers. 18-6 

Rafaela Barragán Gordillo, 81 anys. Llinars del Vallès. 18-6 

Miguel Madaula Rocabayera, 86 anys. Mollet del Vallès. 18-6 

Miguel Ropero Cañas, 71 anys. Sta. Eulàlia de Ronçana. 18-6 

Isabel Font Font, 94 anys. Les Franqueses del Vallès. 19-6 

Severiano Dorado Martín, 73 anys. Granollers. 19-6 

Pedro León González, 75 anys. Granollers. 19-6 

Santiago Luengo González, 75 anys. Granollers. 19-6 

Quintina Nieto Zafrilla, 99 anys. Granollers. 19-6 

Isabel Font Font, 94 anys. Marata. 19-6 

Paulina García López, 86 anys. Bigues i Riells del Fai. 20-6 

Casimiro Antonio Miranda, 66 anys. Granollers. 20-6 

Encarnación Mumbardo Contreras, 94 anys. Montmeló. 20-6 

Joan Taulats Juárez, 82 anys. Canovelles. 21-6 

Diego Sola Medina, 59 anys. Granollers. 21-6 

Josep-Maria Rovia Salesqui, 81 anys. Granollers. 21-6

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

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 23. 
✚ SITJÀ TOST 
Plaça Joan Alsina, 8.  
Tel. 93 844 45 46 | dia 24. 
✚ XAVIER CASAS 
Pl. Francesc Macià, 2.  

Tel. 93 168 29 97 | dies 25 i 26.

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 23 a 26.

Granollers
✚ VINYAMATA 
C. Museu, 20-22. Tel. 93 879 40 
18 | cada dia, les 24 hores. 

La Llagosta
✚ NADAL 
Av. Primer de Maig, 28.  
Tel. 93 560 04 50 | dies 23 a 26.

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
✚ MORALES 
C. Francesc Layret, 73.  
Tel. 93 579 13 78 | dia 23. 
✚ GALLECS 
C. Gallecs, 73.  

Tel. 93 570 79 73 | dia 24. 
✚ ROVIROSA 
C. Berenguer III, 66.  
Tel. 93 593 00 95 | dia 25. 
✚ SATORRES 
Av. Llibertat, 36-38.  
Tel. 93 593 31 11 | dia 26.

Montmeló
✚ MIL·LENARI 
C. Mil·lenari, 7.  
Tel. 93 572 28 17 | dia 23. 
✚ COLL CASULLERAS 
C. Diputació, 17.  
Tel. 93 568 17 18 | dies 24 a 26.

Montornès del Vallès
✚ MORENO 
Av. Onze de Setembre, 38  
Tel. 93 544 41 80 | dia 23. 
✚ SEMPERE  
C. García Lorca, 4.  
Tel. 93 568 08 99 | dia 24. 
✚ LA BÒBILA 
C. Major, 55.  
Tel. 93 568 83 30 | dies 25 i 26.

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 
✚ VIGAS-CARDONA 
Carretera Vella, 20.  
Tel. 93 867 06 48 | dia 23. 
✚ CASAS BOSCH 
C. Comerç, 16.  
Tel. 93 867 57 88 | dia 24. 
✚ M. EUGÈNIA GONZáLEZ 
C. Major, 125.  
Tel. 93 633 94 02 | dies 25 i 26.

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.
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Exclusiu
pEr als
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Descarregueu-vos la targeta

informació: 93 889 46 59

Els sortejos sempre es faran a les 10 del matí del dia del sorteig. les seves dades personals seran tractades per premsa d’osona, sa i catVl 97, slu (conjuntament i en endavant, El 9 Nou) amb la finalitat 
de fer-lo participar en els sorteigs. les dades personals, així com imatges i veu, poden ser utilitzades mitjançant els canals audiovisuals del Grup (premsa, ràdio, televisió, internet…) utilitzant els formats i mitjans 
previstos en cada cas amb finalitats periodístiques. pot consultar informació addicional sobre els seus drets de protecció de dades a www.el9nou.cat.

participeu en els sortejos entrant a:
9club.el9nou.cat/valles-oriental/ofertes

GraNollErs

20%
a lEs

pòlissEs

2X1
En

l’Entrada 
familiar

blaNEstorroElla DE moNtGrí-l’Estartit

2X1
En circuit 
Esquirol o 

guinEu

sortEig
d’EntradEs

doBlEs

saNt EstEVE DE palautorDEra

30%
dte.

sortEig EspEcial dE lliBrEs

Et regala llibres

sortEig
EspEcial

Dijous, 23 de juny de 2022 55
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Glamur?
La pel·lícula Esmorzar 
amb diamants va fer l’any 
passat 60 anys. És la pel·
lícula que va catapultar 
l’actriu Audrey Hepburn 
com a icona del glamur, 
amb les perles al coll, 
el monyo d’estil italià 
i fumant amb broquet 
llarg. A la Garriga, aquest 
cap de setmana hem 
trobat aquest grafit a la 
paret sud de l’església 
parroquial amb aquesta 
estesa de capses i car·
trons. Sembla que ni fet a 
propòsit per dinamitar el 
glamur.

VISIÓ PERIFÈRICA

CROMOS

Sense vídeo
La sessió informativa d’aquest 
dilluns a Cardedeu sobre la recolli·
da porta a porta a la Tèxtil Rase va 
començar malament. No es va poder 
veure un vídeo informatiu que teni·
en preparat. Però la persona que va 
fer l’explicació del sistema ho va 
resoldre prou bé. Un 10!

‘Ojeadores’
En la mateixa sessió del cromo ante·
rior, un veí va advertir que hi ha ojea-
dores que poden controlar qui no treu 
la brossa per saber si no hi ha ningú a 
casa. I es va crear un debat sobre com 
se n’ha de dir d’aquests personatges 
en català. I hem trobat una paraula: 
observadors.

Sense pi
Un dels restaurants més populars de 
Mollet, el Pitapes, al carrer Jacint Ver·
daguer, cantonada Lluís Duran, canvi·
arà aviat de lloc per ocupar un edifici 
del carrer Berenguer III. El nom del 
local té a veure amb l’existència d’un 
pi de grans dimensions al pati que ja 
no hi serà al nou emplaçament.

Bruce Springsteen
En qüestió d’hores es van esgotar 
les entrades pels dos concerts que 
Bruce Springsteen farà l’any vinent a 
Barcelona. Qui se n’hagi quedat sen·
se, que sàpiga que a la festa major de 
Parets hi actuarà Manel Fuentes amb 
el seu grup de tribut al Boss. Qui no 
es consola és perquè no vol.
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Primer va 
ser la supo·
sada infideli·
tat de Piqué 
a Shakira. 
De seguida 
mig món es 
va fer la pel·

lícula clàssica de les banyes 
amb una noia més jove. Com 
si la vida de dues estrelles 
globals es pogués mesurar 
amb els mateixos paràmetres 
que els d’una parella de clas·
se mitjaneta convencional. El 
que volien dir –ja ho traduei·
xo– ve a ser: “És normal que 

et deixin si tens el mal gust 
d’envellir, ni que siguis una 
deessa llatina. No, ells no 
envelleixen, ells maduren.”

Poc després deien que ella 
havia tingut un atac d’angoi·
xa i l’havien hagut de portar 
a l’hospital en ambulància. 
Shakira ho va desmentir, 
però ja va quedar apuntada 
una idea per si les mosques: 
“Les dones són unes histèri·
ques.” El següent capítol era 
que tenien una relació oberta 
però ell s’havia saltat les con·
dicions acordades. En resum: 
“Pobreta ella, quina pena.” I 

després de la ració de pater·
nalisme, els titulars de les 
revistes del cor ja parlaven 

de “guerra oberta”. Traduei·
xo: “Ella vol venjança.”

Els missatges que traspuen 
tot aquest estol de notícies 
del cor són tan patriarcals i 
carques que no se’n salva ni 
un. Continuen dibuixant món 
i relacions sota uns paràme·
tres caducs, catòlics, tradici·
onals i cisheteropatriarcals. 
El món està canviant però els 
discursos hegemònics conti·
nuen emmidonats, delimitant 
la llibertat de la dona i asse·
nyalant·la amb uns prejudicis 
infectes. Els llegim entre líni·
es. Diuen: “Tu, a ratlla.”

N’han passat més exem·
ples. El més lleuger, el debat 
nacional sobre l’escot de la 
portaveu del govern. Quina 
mandra que de tan poca cosa 
en fem comunicats oficials, 
però valgui la sobreactuació 
per veure la constant sexua·
lització del cos femení i per 
preguntar·nos què ens educa 
la mirada.

El cas més viral ha estat la 
divulgació il·legal d’un vídeo 
eròtic d’un personatge famós 
però en què la notícia són les 
dues dones: la que està amb 
ell i la que no hi és, la seva 
dona. La muller en qüestió ha 
llançat un missatge impeca·
ble: “Jo no soc una víctima i 
aquí no hi ha bàndols ni pro·
pietats.” No és ni pobreta ni 
imbècil, ni innocent ni fresca. 
I sobretot, no és res que els 
altres tinguin dret a anome·
nar·la. Les relacions poden 
tenir moltes accepcions si són 
honestes i consentides.

I el més greu de tot ha estat 
que l’artista Paula Bonet hagi 
hagut de deixar la vida públi·
ca perquè un assetjador que 
l’amenaçava ha sortit de la 
presó i tem per la seva vida.

Això és una setmana nor·
mal en la vida d’una dona 
d’avui i d’aquí. Tots aquests 
cops de martell que li mol·
degen de mala manera el 
cervell i li dicten com ha de 
ser, com s’ha de comportar, 
com ha de vestir, què ha de 
vigilar. Com ser dona, en 
definitiva. Un manual d’ins·
truccions que han fet els 
homes, per cert. Directe a les 
escombraries.

Laura Serra

Les notícies del 
cor continuen 
dibuixant món 
i relacions sota 

paràmetres 
caducs, catòlics  
i tradicionals

Una dona com cal


