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Allau d’ajuntaments de 
la comarca que, ara, faran 
pagar per carregar bateries 
a les seves electrolineres

(Pàgines 2 i 3)

Un policia local engega 
un tret intimidatori per 
espantar un senglar que 
el volia atacar a Granollers

(Pàgina 18) 

Agbar ha obtingut 
la millor puntuació en el 
concurs per a l’adjudicació 
de l’aigua de Granollers

(Pàgina 9)

Pilarín signa 
un gran mural 
a Canovelles

(Pàgina 35)

Territori licita 
el tercer carril 
de la C-35 
de Sant Celoni 
a Riells 

(Pàgina 6)

El Departament de Ter-
ritori de la Generalitat i 
l’Ajuntament de Granollers 
instal·len la senyalització 
que prohibeix els camions 
pel tram urbà de la ronda 
Sud, entre el pont del riu 
Congost i la rotonda amb el 
carrer Esteve Terrades.

Prohibit 
el pas de 
camions 
a la ronda 
Sud 
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La Generalitat veta 
els vehicles pesants 
a la trama urbana 
de Granollers

(Pàgina 5) Operaris modificaven aquest dijous el pòrtic d’una de les entrades a Granollers

Amazon tanca el magatzem 
de Martorelles i deixa en l’aire el 
futur d’almenys 800 treballadors
L’Ajuntament i Segro, propietària de la nau, ja estan buscant un nou inquilí per als 34.000m2 alliberats

(Pàgina 29 i editorial)

La Fundació Educat, que acull unes 60 persones d’Ucraïna a 
la Garriga, lamenta la manca de suport de l’Estat i la Genera-
litat per cobrir les despeses de la casa d’acollida del poble.

(Pàgines 10 i 11) Ucraïnesos a la casa de la Garriga 
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Refugiats oblidats
Els arqueòlegs troben una torre defensiva dels íbers des-
prés de dos mesos d’excavacions al conjunt del turó de Cas-
tellruf, a Santa Maria de Martorelles.

(Pàgina 33) Vista aèria del jaciment de Castellruf
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Descoberta una torre ibèrica

Podem Mollet 
es queixa que 
els Comuns els 
bandegen de la 
llista electoral

(Pàgina 16)

La Superlliga 
allunya els 
clubs vallesans 
de la Tercera 
Divisió

(Pàgina 41)



EL TEMA NOU9EL

Cardedeu ha doblat 
les càrregues en un any
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Un dels nous punts de recàrrega al passeig de la Conca del Besòs, a Granollers

El restaurant de menjar ràpid Viena, a Mollet, amb dos punts de càrrega ràpida

Els cotxes elèctrics pagaran 
per carregar a Granollers, Sant 
Feliu, Montornès i Martorelles
Amb Aiguafreda, s’afegeixen a Cardedeu i Caldes, on ara s’ha començat 
a pagar, i Montmeló, que va fer el canvi el desembre de 2021

Granollers

Ferran Polo

Els ajuntaments de 
Granollers, Montornès, 
Martorelles, Sant Feliu de 
Codines i Aiguafreda tenen 
previst fer pagar per les càr-
regues de vehicles elèctrics 
en el punts que tenen a la 
via pública i que, fins ara, 
han funcionat de manera 
gratuïta. S’afegiran a Caldes, 
que ho va fer al desembre, 
i a Cardedeu, que ha fet el 
pas aquest gener. També a 
Montmeló, que va ser el pri-
mer municipi del Vallès Ori-
ental a retirar la gratuïtat de 
les càrregues, ja el desembre 
de 2021. A banda, les Fran-
queses i la Roca tiren projec-
tes endavant on caldrà pagar 
per carregar en el moment 
que s’activin.

Aquests ajuntaments 
entenen que la gratuïtat era 
justificable en un context 
inicial d’impuls del vehicle 
elèctric, però que actualment 
els usuaris del vehicles elèc-
tric ja han crescut. També hi 
ha un increment de costos 
per l’augment de preu de 
l’energia. En paral·lel, s’estan 
generant alternatives priva-
des per a la càrrega de vehi-
cles elèctrics en estacions de 
servei, restaurants de menjar 
ràpid, hotels o altres tipus 
d’establiments. Per alguns 
ajuntaments, fer pagar és 
una manera de regular-ne 
l’ús i que no hi hagi abusos.

En canvi, hi ha tota una 
colla de municipis del Vallès 
Oriental que han confirmat 
a EL 9 NOU que no tenen 

litat i Transició Energètica, 
Juan Manuel Segovia, entén 
que les administracions han 
de portar la iniciativa per 
promoure l’ús del vehicle 
elèctric però que, passat un 
temps, no es pot assumir el 
cost d’una despesa que bene-
ficia les persones que tenen 
un vehicle elèctric. 

Montornès té dos punts de 
càrrega, a l’aparcament de 
l’Ajuntament i al complex 
esportiu municipals Les Ver-
nedes. Plantegen el pas al 
pagament com una mesura 
per “afavorir l’estacionament 
limitat en temps”. “Cada 
vegada hi ha més vehicles 
que passen massa temps car-
regant i no deixen espais als 
altres”, detallen fonts muni-
cipals a EL 9 NOU.

Martorelles disposa d’un 
punt que està situat davant 
de la Policia Local. Per ara, és 
gratuït però els usuaris han 

previst retirar la gratuïtat 
de les electrolineres que 
tenen en marxa. És el cas 
Lliçà d’Amunt, Mollet, Sant 
Antoni de Vilamajor i Santa 
Eulàlia de Ronçana. 

L’Ajuntament de 
Granollers està redactant 
el reglament que regularà 
l’ús dels punts de càrrega i 
el pagament. Aquests s’han 
ampliat en el darrer any amb 
la posada en funcionament 
de les instal·lacions de l’apar-
cament públic del passeig de 
la Conca del Besòs –davant 
del supermercat de Merca-
dona–, de l’aparcament del 
carrer Ramon Llull i del camí 
del Cementiri, davant de la 
deixalleria. Tots són de càrre-
ga semiràpida i tenen capaci-
tat per a dos vehicles simul-
tàniament. L’objectiu és que 
la mesura s’apliqui al llarg 
d’aquest any però encara no 
té data. El regidor de Mobi-

Cardedeu

F.P.

Els tres punts de càrrega 
de vehicles elèctrics que hi 
ha a Cardedeu van doblar 
els usuaris entre els anys 
2021 i 2022. Segons dades 
municipals, l’any passat es 
van fer 12.463 càrregues en 
tot l’any que van consumir 
182.571kWh d’energia. 

L’any anterior s’havien 
fet 6.223 càrregues amb 
una energia consumida de 
87.135kWh. Per tant, a més 
de créixer els usuaris va 
pujar la mitjana d’energia 
consumida en cada ús. 

L’augment del nombre 
d’usuaris diferents és més 
reduït: es va passar dels 
534 de l’any 2021 als 879 de 
l’any passat. 

Granollers

F.P.

Amb punts gratuïts o de 
pagament, els ajuntaments 
del Vallès Oriental tenen 
projectes per crear noves 
electrolineres. En alguns 
casos, per obrir les prime-
res. Passarà a Sant Celoni, 
que té la previsió de posar-
ne en marxa dues enguany: 
als aparcaments del Pavelló 
i de la Forestal. Seran gratu-
ïtes per fomentar la mobili-
tat elèctrica, detallen fonts 
municipals. En paral·lel, es 
treballa un pla director per 
identificar les necessitats 

Xarxa creixent
Una dotzena d’ajuntaments tenen 
plans per posar noves electrolineres

del municipi i avaluar com es 
fa el manteniment i una pos-
sible fórmula de pagament 
en un futur. Santa Eulàlia té 
un punt de càrrega i també 
vol ampliar la xarxa. 

Cànoves i Samalús no en 
té cap però aquest 2023 valo-
raran la instal·lació dels dos 
primers punts. Encara no hi 
ha calendari. La situació és 
semblant a l’Ametlla, on el 

tema és damunt de la taula 
però encara no s’ha concre-
tat. A Montseny, hi havia un 
punt que tenia problemes de 
funcionament. S’ha apostat 
per instal·lar-ne un de nou 
que està pendent de la lega-
lització de la instal·lació per 
activar-se. Serà gratuït.

Entre els municipis que 
mantenen la gratuïtat, 
Mollet té un estudi previ per 

fer noves electrolineres però 
s’ha de valorar si es tiren 
endavant aquest any. Lliçà 
d’Amunt ampliarà els tres 
punts actuals amb dos més: a 
la carretera de Palaudàries i 
al carrer Matarranya.

Entre els ajuntaments 
que aposten per pagar les 
recàrregues energètiques, 
Caldes preveu col·locar 
aquest 2023 nous punts a 
l’avinguda Josep Fontcuber-
ta, en un espai amb activitat 
comercial i equipaments 
educatius i sanitaris. Quan 
s’activin, seran directament 
de pagament. Montornès té 
la intenció de crear un tercer 

punt de càrrega. Serà a la 
zona del centre però encara 
no hi ha un calendari fixat. 
Martorelles pensa en dos 
nous punts: davant de l’ajun-
tament i a la zona de Carren-
cà. La instal·lació no té calen-
dari confirmat. Montmeló 
preveu dues electrolineres 
més: una a l’entorn de l’es-
tació i una altra al futur 
aparcament dissuasiu de la 
zona sud de la cobertura de 
les vies. Sant Feliu preveu sis 
punts més a l’aparcament de 
L’Escletxa. La seva posada en 
marxa representarà el pas de 
la gratuïtat al pagament del 
punt ja actiu a la plaça Josep 

d’anar a l’Oficina d’Atenció 
al Ciutadà (OAC) a buscar 
una targeta. Passarà a ser de 
pagament. “En un inici, es 
va fer gratuït per incentivar 
l’ús del vehicle elèctric però 
la idea és fer-ho de pagament 
perquè és un subministra-
ment i l’Ajuntament paga 
l’energia”, concreten fonts 
municipals.

A Sant Feliu, hi ha un únic 
punt de càrrega a la plaça 
Josep Umbert i Ventura. 
Durant aquest primer semes-
tre passarà a ser de pagament 
coincidint amb la instal·lació 
de sis punts més a l’aparca-
ment municipal de L’Esclet-
xa. S’adjudicarà la instal·lació 
i gestió a través d’un concurs 
públic. 

A Aiguafreda, els dos 
punts de la plaça de l’Ajun-
tament passen ara a ser de 
pagament gestionats per 
Estabanell. “Han estat gratu-
ïts un temps per promoure la 
mobilitat sostenible”, indica 
l’alcalde, Miquel Parella.

A Caldes, es paga per car-
regar des d’aquest desem-
bre a les set electrolineres 
situades en espais públics: a 
la zona esportiva de les Cre-
mades, al parc de l’Estació, a 
l’aparcament Centre-Sindicat 
i a la zona del Tint. Van ser 
instal·lades i gestionades per 
l’empresa Electra Caldense. 
Durant els dos primers anys 
de funcionament, es va pre-
veure que fossin gratuïtes 
i ha estat l’empresa qui ha 
assumit el cost de l’energia 
consumida. Passat aquest 
període, s’introdueix el 
pagament a un preu de 0,51 

euros/kWh, fixat per Elec-
tra Caldense. Jaume Mauri, 
regidor de Serveis Munici-
pals, constata que “l’energia 
no és gratuïta”. “Els usuaris 
paguen la llum, l’aigua, el 
gas o la benzina del cotxe.” 
Des que són de pagament, 
s’ha detectat una reducció 
dels usos: “Ara ha baixat però 
el percentatge de vehicles 
elèctrics encara és molt baix. 
A mesura que vagi creixent, 
s’incrementaran les càrre-
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El punt del carrer de Vic, just davant de les dependències de la Policia Local de Montmeló
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El restaurant de menjar ràpid Viena, a Mollet, amb dos punts de càrrega ràpida

l’Ajuntament justificava el 
canvi “amb motiu de l’incre-
ment del preu del subminis-
trament elèctric i la creixent 
demanda”.

A la Garriga, hi ha un 
punt a la via pública (a la 
cruïlla de la carretera Nova 
i el carrer Figueral) que és 
privat perquè està gestionat 
per Estabanell. Actualment, 
és de pagament, confirmen 
fonts municipals.

PAGAMENT A LES  
FRANQUESES I LA ROCA

També seran de pagament 
els nous punts que ha comen-
çat a instal·lar l’Ajuntament 
de les Franqueses aquest 
novembre i els que planifica 
la Roca. A les Franqueses, 
fins ara, no n’hi havia cap de 
públic al municipi i el consis-
tori ha fet un concurs públic 
que ha guanyat Endesa, que 
els explotarà. L’Ajuntament 
rebrà el 3% dels ingressos 
bruts anuals que generin. 
El pla preveu cinc estacions 
de càrrega que permetran 
un ús simultani de fins a 10 
vehicles. Se situaran en tres 
punts diferents del municipi: 
dues a la zona esportiva de 
Corró d’Avall, construïda a 
finals de l’any passat, i tres 
entre l’entorn de la plaça 
de l’Espolsada i un altre 
indret encara per determi-
nar. Aquestes es col·locaran 
properament, detallen fonts 
municipals. Fora d’aquesta 
acció, el govern municipal 
treballa per ampliar la xarxa 
en noves ubicacions com el 
parc del Falgar o l’aparca-
ment municipal del costat de 
l’ajuntament. 

A la Roca, s’està tramitant 
la instal·lació de noves elec-
trolineres repartides en sis 
indrets: el nucli de la Roca 
(2), la Torreta (2), Santa 
Agnès (1) i el polígon de Can 
Massaguer. Quan es posin en 
marxa, seran de pagament. 

Vilanova té pendent de 
posar en marxa el punt de 
càrrega semiràpida de l’apar-
cament de l’ajuntament ja 
instal·lat. Serà gratuït durant 
la primera hora de funciona-
ment.

El punt de pagament de 
Montmeló va fer 311 operacions
Els 11 mesos previs a fer-lo de pagament s’havien fet 2.041 càrregues

Montmeló

F.P.

Montmeló va ser el primer 
municipi del Vallès Oriental 
que va fer de pagament un 
punt de càrrega de vehicles 
elèctrics de gestió municipal. 
Des de desembre de 2021, cal 
pagar per les càrregues que 
es fan a l’electrolinera situa-
da al carrer de Vic, davant de 
la Policia Local. Els usuaris 
paguen 0,35 euros per cada 
kilowatt carregat.

L’alcalde, Pere Rodríguez, 
justifica el canvi per “no 
incórrer en competència 
deslleial amb l’oferta que fan 
els operadors privats”. Per 
Rodríguez, passat un primer 
temps d’implantació era nor-
mal fer aquest canvi. “Des 
de l’administració tenim 
altres vies per ajudar en la 
implantació del vehicle elèc-
tric, com les bonificacions 
en l’impost de circulació o 

la gratuïtat de la zona blava, 
però l’electricitat és el con-
sum. És com si estiguéssim 
pagant la benzina d’un vehi-
cle de motor”, defensa. 

Durant l’any passat, al punt 
situat davant de la Policia 
Local, es van fer un total de 
311 operacions de càrrega 
amb una energia total consu-
mida de 3.675kWh. El van fer 
servir 135 usuaris diferents. 
Va generar uns ingressos de 
1.289 euros a l’Ajuntament. 
En la majoria de mesos, els 
diners cobrats ronden els 
300 euros amb puntes que 
arriben als 500 euros al 
setembre o al novembre. “És 
totalment deficitari per al 
consistori”, indica Rodríguez 
a EL 9 NOU. Des de principi 
d’aquest any, s’han fet cinc 
operacions de càrrega de tres 
usuaris diferents. 

Entre gener i novembre de 
2021, quan encara era gratu-
ït, la xifra de càrregues va ser 

molt superiors: 2.041 càrre-
gues amb 128 hores d’electri-
citat consumida. L’any 2020 
van ser 1.379 càrregues amb 
181 hores de consum elèc-
tric. Va representar un gran 
salt respecte del 2019, quan 
només s’havien fet 62 càr-
regues amb 11 hores d’elec-
tricitat gastada. Des de 2019 
fins al novembre de 2021, el 
consum del punt de càrrega 
va representar una factura de 
15.000 euros a l’Ajuntament. 
Cal sumar-hi 500 euros men-
suals del cost de la potència 
contractada per fer funcio-
nar la instal·lació.

El punt de recàrrega situat 
davant de la Policia Local 
està operatiu des de l’any 
2017. Es va col·locar amb 
una subvenció de l’Institut 
Català de l’Energia que tam-
bé va permetre la instal·lació 
d’un segon punt a l’interior 
del Circuit de Barcelona-
Catalunya.

Són en estacions de servei, instal·lacions esportives o supermercats

Endesa té una xarxa per a 22 
vehicles en set municipis vallesans

Granollers

F.P.

Endesa X Way, la divisió 
de la companyia elèctrica 
especialitzada en la mobili-
tat elèctrica, té actualment 
electrolineres de pagament 
a set municipis del Vallès 
Oriental. Són a Granollers, 
Canovelles, Lliçà de Vall, 

Mollet, Parets, Montmeló 
i Vallromanes. Permeten 
connectar 22 vehicles elèc-
trics de manera simultània. 
La majoria són de càrrega 
ràpida amb una potència 
de 50kWh. Això permet als 
usuaris d’un vehicle elèctric 
carregar en poca estona bona 
part de la bateria. Alguns, 
però, són de càrrega semirà-

pida, de fins a 22kWh. 
Els punts estan situats en 

espais privats d’acord amb 
els seus titulars, amb qui 
Endesa X Way fa un pacte 
per instal·lar una electro-
linera i fer-ne la gestió. En 
la majoria de casos, són 
estacions de servei (benzine-
res), però també n’hi ha als 
aparcaments d’instal·lacions 

esportives, de supermercats 
o en hotels. Endesa X Way, 
per exemple, té un acord 
amb la cadena de supermer-
cats Condis per promoure 
punts de càrrega de vehicles 
elèctrics en els establiments 
d’aquesta firma. 

L’objectiu de l’elèctrica és 
anar creant nous punts per 
facilitar la mobilitat dels 
conductors que han apostat 
pel vehicle elèctric. A banda, 
Endesa X Way també pro-
mou instal·lacions privades 
en aparcaments d’empreses 
(per a les flotes pròpies o 
vehicles de directius o treba-
lladors) o punts de càrrega 
domèstics.

Umbert i Ventura. Vilanova 
treballa per muntar-ne dos, 
al parc fluvial i a la zona 
esportiva.

La Garriga està pendent 
de subvencions per instal-
lar nous punts a la plaça del 
Doctor Muntal i a la zona 
esportiva de Can Noguera.

En el cas d’Aiguafreda no 
preveuen, per ara, noves 
instal·lacions.  

De la mateixa manera 
Sant Antoni de Vilamajor, 
amb un carregador en mar-
xa, no treballa per fer-ne 
cap de nou. Sant Pere, que 
no en té, tampoc en projecta 
pel cost que representen.

gues”, sosté el regidor.
Cardedeu fa pagar la càrre-

ga elèctrica dels vehicles des 
de l’1 de gener a un preu de 
0,40 euros/kWh. Tenen tres 
estacions: al carrer Doctor 
Klein, davant de la biblioteca 
Marc de Vilalba; a l’anvingu-
da del Vallès, al Polígon Sud, 
i a la carretera de Cànoves, 
davant del mercat municipal. 
Els dos primers són de càr-
rega ràpida. El tercer, semi-
ràpida. En un comunicat, 
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Un dels assistents a la inauguració activa un dels panells informatius de l’exposició aquest dimarts

Divendres, 13 de gener de 20234

Granollers

J.V.

L’Oficina de Rehabilitació 
Energètica de Granollers ha 
atès en mig any 1.200 perso-
nes, que han rebut assesso-
rament per a la rehabilitació 
energètica d’habitatges. La 
dada la va posar de relleu 
l’alcaldessa, Alba Barnusell, 
aquest dimarts, durant la 
inauguració de l’exposició 
interactiva “ReHabilitem”, 
de la Diputació de Barcelona, 
que es podrà visitar fins al 
dia 1 de febrer a la seu de la 
delegació del Vallès Oriental 
del Col·legi d’Arquitectura 
Tècnica de Barcelona, al 
carrer Josep Pinyol. Vol sen-
sibilitzar la ciutadania dels 
beneficis de la rehabilitació 
d’edificis.

És la cinquena ciutat que 
acull aquesta exposició, que 
consta de dos panells inte-
ractius i s’adreça a profes-
sionals, ciutadans i la resta 
d’agents que participen en 
el procés de rehabilitació. 
“ReHabilitem” explica els 
avantatges de tenir uns 
habitatges rehabilitats, 
accessibles i adaptats a les 
necessitats actuals de con-
fort i estalvi energètic. A 
més, explica els ajuts que 
hi ha, amb especial èmfasi 
en els fons europeus Next 
Generation. Aquest va ser 
un dels eixos que es van 

La CUP reclama mesures per 
millorar la qualitat de l’aire 
amb una acció a Granollers

Josep Maria Gontan, cap de llista de la CUP, penja un cartell davant l’estació

Granollers

EL 9 NOU

La CUP de Granollers va dur 
a terme aquest dimecres a la 
tarda a l’estació de Rodalies 
de Granollers Centre una 
acció simbòlica per recla-
mar al consistori que adopti 
mesures per millorar la qua-
litat de l’aire a la ciutat. La 
formació anticapitalista va 
penjar a l’exterior de l’esta-
ció diferents cartells amb la 
senyalística de Rodalies que 
simulaven l’existència del 
nus intermodal que proposa 
el mateix partit. Concreta-
ment, senyalitzaven al carrer 
Llevant i al passeig de la 

Muntanya els accessos pel 
nord de l’estació proposada 
i a la plaça Serrat i Bonastre 
l’accés sud per l’actual edifici 
de l’estació, i el transborda-
ment a una nova terminal 
d’autobusos que proposen 
fer a la cantonada amb l’avin-
guda Sant Esteve.

En un comunicat, la CUP 
insisteix en “la necessitat de 
mesures de xoc urgents per 
reduir el greu problema de 
qualitat de l’aire a la ciutat 
i afrontar les crisis ecosoci-
al, climàtica i energètica”. 
En aquest sentit, reclama a 
l’Ajuntament que “desplegui 
actuacions contundents a 
curt termini encaminades 

a la millora de la mobili-
tat de milers de persones 
i a augmentar el nombre 
de viatges amb transport 
públic, amb bicicleta i a peu”. 
També recorda que “fa dues 
setmanes la UE va tornar a 
donar un toc d’atenció per 

la insalubritat que pateix la 
ciutat a causa de la superació 
sistemàtica i continuada des 
de 2014 dels límits legals de 
contaminació ambiental”.

La CUP també insisteix 
en “la necessitat d’establir 
un gran nus intermodal de 

tractar en la taula informa-
tiva que es va fer el mateix 
dia de la inauguració, amb 
tècnics de la Diputació, 
el regidor d’Habitatge de 
Granollers, Sergi Fernández, 
i professionals del Col·legi 
d’Arquitectes, del Col·legi 
d’Arquitectura Tècnica, el 
Col·legi d’Administradors 
de Finques i la Caixa d’Engi-
nyers.

En la inauguració de 
“ReHabilitem”, Alba Bar-
nusel, va remarcar que “la 
rehabilitació energètica 

d’habitatges és una aposta 
de ciutat”. El diputat d’Es-
pais Naturals de la Diputa-
ció, Pere Pons, afegia que 
“l’exposició vol estimular el 
treball en xarxa entre tots 

els agents implicats en el 
desplegament dels fons Next 
Generation”. Pons recordava 
que “a Catalunya tenim un 
parc envellit, amb un ús resi-
dencial de més de 40 anys, 
cosa que té un gran impacte 
en la qualitat energètica dels 
immobles”. I el delegat del 
Col·legi d’Arquitectura Tèc-
nica al Vallès Oriental, Josep 
Lluís Sala, alertava que els 
ajuts a la rehabilitació són 
“un tren on hem de pujar, 
una oportunitat única que no 
podem deixar passar”.

Caldes comença 
a construir el vial 
per a vianants  
a la carretera  
del Farell

Caldes de Montbui

EL 9 NOU

Aquest dimecres han comen-
çat les obres de construcció 
del nou tram de vial segregat 
per a vianants a la banda 
dreta de la carretera d’accés 
al Farell (BV-1243), a Caldes. 
L’objectiu d’aquesta actuació 
és habilitar un punt segur 
per travessar la carretera a 
totes aquelles persones que 
procedeixin o s’adrecin a 
l’urbanització dels Saulons. 
D’aquesta manera, es facilita 
l’accés al vial segregat que ja 
existeix actualment a la ban-
da esquerra i que comunica 
directament amb el camí del 
Foment.

El projecte servirà per 
dotar els vianants d’un pas 
d’uns 28 metres de llargada 
separat de la calçada, darrere 
de la cuneta. Per això està 
previst esplanar el marge de 
la carretera amb una ampla-
da de dos metres des de la 
intersecció de la mateixa via 
amb el passeig del Remei 
fins al nou punt de creua-
ment. En tot el nou tram 
s’instal·larà una barrera de 
seguretat d’acer i fusta, com 
la que hi ha al vial segregat 
del marge esquerre. També 
s’instal·larà nova senyalit-
zació horitzontal i vertical 
per indicar el nou punt de 
creuament. A més, s’indicarà 
la nova limitació de velocitat 
al tram afectat. El projecte 
l’executa la Diputació amb 
un pressupost de 36.303 
euros i un termini d’un mes.

transport col·lectiu que, a 
més de la ciutat, doni servei 
a la conurbació de Granollers 
i a bona part de la comarca”. 
Pels cupaires, “això implica 
necessàriament que el con-
sistori reformuli el conveni 
amb Adif per reorientar-lo 
cap a una reforma i amplia-
ció de l’estació de Granollers 
Centre per millorar-ne la 
capacitat d’operacions i l’ac-
cés a peu i amb bicicleta. I 
d’altra banda, per un acord 
a tres bandes entre l’Ajun-
tament, Adif i la Generali-
tat per unificar a la plaça 
Serrat i Bonastre l’estació 
ferroviària i la d’autobusos, 
requalificant per construir la 
nova terminal de bus els ter-
renys d’Esteve Terrades on 
l’actual consistori vol fer-hi 
pisos”. Creu que cal duplicar 
el nombre de viatges que es 
fan actualment amb origen 
o destinació a Granollers 
Centre.

Una exposició 
vol conscienciar 

dels beneficis 
de rehabilitar 

habitatges

L’Oficina de Rehabilitació 
Energètica de Granollers rep 
1.200 consultes en mig any
Professionals i administracions conviden a aprofitar els ajuts dels fons Next Generation
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Uns operaris modificaven aquest dijous al matí el pòrtic de la N-152z d’entrada a Granollers per recollir-hi la prohibició d’accés dels camions al tram urbà

Territori prohibeix els 
camions al tram urbà de  
la ronda Sud de Granollers

tents. Hi ha cartells laterals, 
fletxes i senyals específics de 
la prohibició de circulació a 
camions. Se’n posen als dos 
extrems de la ronda Sud però 
també a les vies d’accés per 
alertar els xofers en ruta. Són 
l’accés a Granollers des de la 
C-17 al Coll de la Manya, a la 
carretera Interpolar (C-35) 
i a la carretera del Masnou 
(BP-5002).

Els treballs van iniciar-se 
dimarts amb la fonamen-
tació als punts on es posen 

nous senyals. Dijous, ja es 
va començar a fer canvis de 
senyalització –per exemple 
en un pòrtic que hi ha a l’en-
trada de Granollers pel Coll 
de la Manya– i a instal·lar els 
nous senyals o modificar els 
existents.

Per la seva banda, l’Ajun-
tament de Granollers instal-
larà durant la setmana que ve 
25 senyals de prohibició de 
pas de camions de més de 7,5 
tones a vials propers a la ron-
da Sud com l’avinguda Euro-

pa, el carrer Lluís Companys, 
les sortides de la rotonda 
del Camí Ral o al camí de 
Can Muntanyola. En algun 
cas, aniran acompanyades de 
senyals de direcció obligatò-
ria per a camions per remar-
car el recorregut alternatiu. 
El regidor de Mobilitat, Juan 
Manuel Segovia, creu que, a 
banda de la prohibició, cal-
dria instal·lar un sistema de 
càmeres per controlar-ho i 
reclama a la Generalitat que 
ho faci. “Ens diuen que no es 
fa enlloc i tampoc aquí”, diu.

La prohibició del pas de 
camions pel tram urbà de 
la ronda Sud era una de les 
peticions que feien des de 
l’assemblea Integració Ron-
da i Sud de Granollers, que el 
febrer de 2018 va començar 
a mobilitzar-se. Els veïns 
també reclamen mesures per 
controlar aquesta mesura i la 
velocitat de la resta de vehi-
cles que passen pel tram urbà 
de la C-352, com la instal-
lació de radars.

2.500 CAMIONS AL DIA

Pel tram urbà de la ronda 
Sud, hi passen cada dia uns 
2.500 vehicles pesants. Són 
dades del recompte que Ter-
ritori va fer entre els mesos 
de setembre i octubre de 
2021, just després de l’aixe-
cament de les barreres dels 
peatges de l’AP-7 i la C-33. 
Pel punt de control entre les 
cruïlles dels carrers Lluís 
Companys i Francesc Macià 
hi passaven uns 2.400 cami-
ons al dia de mitjana. Entre 
Francesc Macià i la rotonda 
d’Esteve Terrades, uns 2.500. 
La xifra marcava un descens 
per damunt del 30% respecte 
a un estudi que s’havia fet 
l’any 2019: aleshores es van 
quantificar 3.550 vehicles 
pesants de mitjana al tram 
oest i 3.800 al tram est. A 
la carretera del Masnou, la 
davallada va ser més contun-
dent: de 3.000 camions al dia 
els feiners sumant els dos 
sentits de circulació, a 800. 
Des de l’estudi del setembre 
de 2021, no s’ha fet cap altre 
recompte de trànsit a la zona. 

Granollers

Ferran Polo

El Departament de Territori 
i l’Ajuntament de Granollers 
han començat a instal·lar 
aquesta setmana la senyalit-
zació que prohibirà l’accés de 
camions de més de 7,5 tones 
pel tram urbà de la ronda 
Sud, entre el pont sobre el 
riu Congost, al costat oest, 
i la rotonda amb el carrer 
Esteve Terrades, a la banda 
est. A la ronda Sud, són uns 
1.350 metres de recorregut 
que no serà accessible per als 
camions més grans. La pro-
hibició s’afegeix a la que ja 
estava vigent des de la prima-
vera de 2019 i que impedeix 
la circulació dels vehicles de 
mercaderies perilloses. 

Segons han explicat fonts 
del Departament de Ter-
ritori a EL 9 NOU per fer 
efectiva la prohibició de pas 
de camions al tram urbà de 
la C-352 es col·loquen vuit 
senyals nous, alguns dels 
quals substitueixen els exis-

Nou tall de trànsit 
dimecres que ve
Granollers

La plataforma Integració 
Ronda i Sud de Granollers 
ha convocat per dimecres 
un nou tall de trànsit al 
tram entre les cruïlles de 
la carretera del Masnou i 
del carrer Esteve Terrades. 
Es farà entre les 6 i les 7 
de la tarda. Reclamen la 
pacificació de la via.

Dijous va començar la instal·lació de la nova senyalització a la C-352 
i a vies d’accés com el coll de la Manya i la carretera del Masnou
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Via ciclista Via ciclista

Territori licita el tercer carril  
a la C-35 de Sant Celoni a Riells
u Inclou una via ciclista de 4,4 quilòmetres  
per promoure la mobilitat sostenible a l’eix

u Seguirà el model del tram entre Baronia del 
Montseny i Sant Celoni estrenat aquest dilluns

Gualba

Canadà Parc Baronia
Montseny

Can Bosc

Via ciclista Via ciclista

AP-7

Nova rotonda C-35

Ordenació d’accesos

Rotonda
Sant Celoni

Rotonda
Gualba

Rotonda
Viabrea

Via ciclista

2+1

2+1

Via ciclista per la BV-5301 (estació)

2+1

2+1

Les actuacions a la C-35 
d’oest a est
2+1 VILALBA-SANT CELONI (ver-

mell) S’han invertit 4,7 milions per 
fer un tercer carril al tram entre 
l’accés a Baronia del Montseny i 
l’enllaç amb la C-61 i l’AP-7, a Sant 
Celoni. Els dos sentits de circulació 
queden separats per una mitjana de 
formigó en els trams de tres carrils 
i per pivots i una mitjana zebrada 
central a la resta. A més, s’han fet 
millores de seguretat als accessos 
a Canadà Parc, Can Bosc, Baronia 
del Montseny i una zona de ser-
veis a tocar de Vilalba. Les obres 
van començar el setembre de 2021. 
Aquest dilluns s’han posat en servei.

VIA CICLISTA VILALBA-SANT CELO-

NI (verd fosc) En fase de redacció 
del projecte. Es farà una via segrega-
da per a ciclistes i vianants paral·lela 
a la C-35. Tindrà set quilòmetres i 

es preveu una inversió de 2,8 mili-
ons. Se situarà al costat nord de la 
carretera des de Vilalba fins a l’en-
llaç amb la C-61 i d’aquí cap a Sant 
Celoni passarà per la banda sud.

VIA CICLISTA CARRETERA DEL 

MONTSENY (blau cel) S’estan fent 
els primers passos per redactar el 
projecte executiu de la via ciclista 
paral·lela a la carretera de Montseny 
(BV-5301) que connectarà la de 
la C-35 amb el tram ja fet entre 
l’estació de tren i el nucli urbà de 
Palautordera. Permetrà unir amb 
seguretat l’estació de tren amb 
el nou eix ciclista de la C-35. 1,1 
milions d’inversió prevista. A la BV-
5301, també es millorarà l’accés a la 
urbanització de Can Pagà.

REORDENACIÓ D’ACCESSOS I 

NOVA ROTONDA A SANT CELONI 

(groc) Territori ja ha obert el procés 
per contractar l’empresa que farà les 

obres de reordenació dels accessos 
de la C-35 al tram de 2,2 quilòmetres 
al nucli urbà de Sant Celoni i que 
incorporarà una nova rotonda de 36 
metres de diàmetre entre els carrers 
Olzinelles, al nord, i el carrer Molí 
del Pont. Els dos carrils passaran a 
estar separats per una franja zebrada 
i es faran més estrets per millorar la 
seguretat. S’eliminaran tots els girs 
a l’esquerra i es reordenaran i millo-
raran les connexions amb els vials de 
serveis dels dos costats. L’actuació, 
amb un pressupost de 2,3 milions 
començarà els propers mesos. Les 
obres duraran un any.

2+1 I VIA CICLISTA SANT CELONI-

RIELLS (blau fosc i lila) Territori 
construirà un tercer carril entre 
la rotonda dels Bombers, a Sant 
Celoni, i la rotonda de la carretera 
de Gualba. A la meitat nord, el ter-
cer carril facilitarà els avançaments 
als vehicles que circulin en sentit 

Granollers. A la sud, als que vagin en 
direcció Girona. També es millorarà 
el tram entre la rotonda de la carre-
tera de Gualba i la nova rotonda de 
Riells. A diferència del projecte de 
Vilalba i Sant Celoni, s’hi inclou ja 
la via ciclista, que s’executarà a la 
vegada. Afecta un tram de 4,4 quilò-
metres i la inversió prevista és de 9,2 
milions. Territori obrirà en breu la 
licitació dels treballs amb la idea que 
arrenquin en els propers mesos. Les 
obres duraran un any.

NOVA ROTONDA DE LA BAT-

LLÒRIA (verd clar) Les obres es van 
acabar a l’estiu i han representat 
una inversió d’1,4 milions. El nou 
giratori ha permès eliminar la cruïlla 
en forma de T que donava accés al 
poble de Riells i Viabrea (la Selva). 
També s’ha millorat l’accessibilitat 
al nucli de la Batllòria i el pas inferi-
or que uneix els dos pobles: s’hi han 
fet rampes i s’ha il·luminat.
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A l’esquerra, la nova senyalització del tram 2+1 estrenat aquest dilluns a la C-35 entre Sant Celoni i Baronia del Montseny. A la dreta, el conseller amb l’alcalde de Sant Celoni en la visita a la Batllòria

Sant Celoni

Ferran Polo

El Departament de Territori 
iniciarà en breu el procés per 
contractar l’empresa que faci 
les obres de construcció d’un 
tercer carril al tram de la C-
35 entre la sortida nord de 
Sant Celoni i la rotonda de la 
carretera de Gualba. Serà en 

un tram de 4,4 quilòmetres 
on s’implantarà el model de 
carretera 2+1 amb els dos 
sentits de circulació separats 
per una tanca de formigó 
central que evita els xocs 
frontals i, per tant, millora 
la seguretat viària. És el 
model que s’acaba d’estrenar 
al tram de la mateixa C-35 
entre l’accés a Baronia del 

Montseny i l’enllaç amb la C-
61 i la C-35, a Sant Celoni. 

Aquest segon projecte 
incorpora ja des de l’inici la 
construcció d’un vial segre-
gat per a ciclistes i vianants 
paral·lel a la carretera. La 
inversió total superarà 
els nou milions. Les obres 
començaran aquest mateix 
any. “Aquests tres anys hem 

anat veient com s’ha anat 
complint allò que havíem 
treballat amb Territori rela-
tiu a la C-35”, diu l’alcalde de 
Sant Celoni, Raül Garcia.

El conseller de Territori, 
Juli Fernández, va confir-
mar el compromís inversor 
del govern amb l’eix de la 
C-35 al Baix Montseny. “La 
millora de l’eix de la C-35 és 

una realitat que continua”, 
va afirmar dimecres en una 
visita a la Batllòria i Riells i 
Viabrea (la Selva), on a l’estiu 
es va enllestir la nova rotonda 
i la millora del pas soterrat 
que connecta els dos nuclis. 
“El pas era molt precari i, 
com que no estava adaptat, 
afavoria que hi hagués gent 
que s’arrisqués a creuar la 
comarcal per dalt”, recordava 
Garcia. Queda pendent acabar 
de definir la reordenació de 
l’accés cap a la C-35 des de la 
carretera Vella, ara tancat. El 
conseller va destacar l’aposta 
per la bici: “Fem aparèixer un 
eix de mobilitat activa en bici-
cleta i a peu paral·lel a l’eix 
viari que pot ser molt útil per 
al dia a dia i un complement 
molt interessant.”

Nova configuració de la C-35 entre Vilalba i Riells i Viabrea (obres executades i pendents)

Santa Maria de Palautordera
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El solar que se cedirà a una cooperativa per fer fins a 29 habitatges

Granollers farà un concurs 
per trobar la cooperativa 
que aixequi un bloc amb 29 
habitatges socials al Lledoner
Les bases es publicaran les properes setmanes

Granollers

F.P.

L’Ajuntament de Granollers 
farà un concurs públic per 
adjudicar la cessió d’ús 
durant 75 anys d’un terreny 
municipal situat al barri del 
Lledoner a una cooperativa 
o una associació –que poste-
riorment formalitzi la cons-
titució en cooperativa– per 
construir-hi un bloc d’un 
màxim 29 habitatges. Serà 
el primer projecte d’habi-
tatge cooperatiu amb cessió 
d’ús que tirarà endavant a 
la ciutat. La cessió d’ús “és 
una modalitat que s’està fent 
servir molt actualment”, des-
taca el regidor d’Habitatge, 
Sergi Fernández. De fet, és 
el mateix que s’ha fet amb 

l’Institut Català del Sòl en un 
altre solar del Lledoner.

Segons Fernández, s’han 
mantingut contactes amb 
diverses cooperatives inte-
ressades i, finalment, s’ha 
optat per fer un concurs en 
lloc d’una adjudicació directa 
del solar a una cooperativa. 
Es convocarà en les properes 
setmanes.

En el concurs, les entitats 
interessades hauran de 
presentar una proposta que 
haurà d’incloure la part rela-
cionada amb els espais com-
partits previstos a l’edifici, 
que s’aixecarà en una parcel-
la de 812 metres quadrats  
situada al carrer Rosselló, 
darrere l’escola Lledoner. 
El pla urbanístic hi preveu 
un màxim de 29 habitatges 

però es podria decidir fer-
ne menys. Fernández creu, 
però, que optaran per anar al 
màxim nombre d’habitatges 
possible perquè això facilita 
l’operació econòmica. “La 
xifra, al voltant dels 30 habi-
tatges, es considera òptima 
perquè es prou gran per fer 
rendible l’operació i tampoc 
és tan gran per complicar el 
projecte econòmicament.”

L’Ajuntament disposa d’un 
estudi bàsic que confirma 

la viabilitat del projecte. Hi 
preveu pisos d’uns 60 metres 
quadrats amb espais comuns. 
Això, però, ho acabarà fixant 
la cooperativa que faci la 
promoció a través del projec-
te executiu que hauran de 
redactar. Fernández apunta 
la possibilitat que els habi-
tatges siguin modulables i 
que, amb el temps, es puguin 
adaptar a les necessitats de 
les famílies que hi visquin en 
funció de la situació personal 

de cada moment. 
Els socis de la cooperativa 

hauran de fer una aportació 
inicial per impulsar el projec-
te i assumir les quotes men-
suals derivades de la cons-
trucció, el manteniment i el 
funcionament de l’edifici.

EN MARXA DOS 
PROJECTES MÉS

L’Ajuntament té en marxa 
dos projectes més per cons-
truir habitatge social de 
lloguer a la ciutat. S’ha obert 
el procés administratiu per 
trobar l’empresa que cons-
trueixi un bloc de 17 habi-
tatges al passeig de la Mun-
tanya, a tocar de la cruïlla 
amb el carrer Francesc Ribas. 
Com en el cas del futur bloc 
d’habitatge cooperatiu del 
carrer Rosselló, compta amb 
una subvenció dels fons 
europeus Next Generation 
(uns 850.000 euros dels 2,8 
milions del preu de licita-
ció). L’altre projecte és el 
que l’Incasol construirà al 
carrer Rosselló, també al 
Lledoner, en un terreny cedit 
per l’Ajuntament. Tindrà 57 
habitatges de lloguer. 

La Renegà compra un terreny per 
fer-hi un edifici de cohabitatge
La cooperativa feminista de Palautordera preveu tenir enllestit l’edifici el 2024

Sta. Maria de Palautordera

Pol Purgimon

El camí de la cooperativa La 
Renegà, de Santa Maria de 
Palautordera, va cremant 
etapes i ara han posat fil a 
l’agulla a una de culminant. 
Fa uns dies el grup de sòci-
es va fer públic que havien 

comprat un terreny de dues 
parcel·les –al carrer Joaquim 
Blume– on s’ubicarà l’edifici 
de cohabitatge que volen 
tenir enllestit el 2024. La 
seva construcció i la creació 
d’una comunitat amb pers-
pectiva feminista són els 
principals objectius del pro-
jecte, que va presentar-se en 

societat fa poc més d’un any.
El grup de sòcies va pagar 

les primeres arres –el paga-
ment de part del terreny per 
avançat– el 2021, a l’espera 
d’obtenir un crèdit, que 
finalment els ha estat ator-
gat. Ara els cal acabar d’ob-
tenir els permisos d’obres 
per començar de cara a l’any 

vinent a fer l’edifici, on hi 
haurà almenys 13 habitatges 
–segons el dibuix inicial– i 
espais comunitaris. “El ter-
reny és d’una empresa de 
Sant Esteve de Palautordera. 
Inicialment s’hi havien de 
construir cases unifamiliars. 
Per això hem hagut de dema-
nar canvis en el planejament 

urbanístic”, explica Anna 
Rodríguez, una de les 11 
sòcies de La Renegà.

La cooperativa està for-
mada només per dones del 
poble i d’altres bandes del 
territori, que s’instal·laran a 
l’edifici una vegada estigui 
acabat. A diferència d’altres 
iniciatives de cohabitatge, 
La Renagà aposta perquè les 
sòcies –i per tant, les que tin-
dran el dret d’ús dels habi-
tatges– siguin només dones, 
malgrat que la comunitat que 
viurà a l’edifici serà mixta. 
“Hi ha dones que vindran a 
viure amb les seves parelles”, 
explica Rodríguez, a tall 
d’exemple.

Segons la fórmula de La 
Renegà, les sòcies obtindran 
els pisos en cessió d’ús. 
Dues de les veïnes, però, tal 
com preveu el projecte, viu-
ran en pisos socials dins el 
mateix edifici. “Hem signat 
un conveni amb una funda-
ció que gestionarà aquests 
dos habitatges. Les seves 
habitants seran dones en 
procés de recuperació d’una 
situació de violència mas-
clista. En aquests casos, es 
diu que estan en un procés 
de recuperació de l’autono-
mia després de passar, per 
exemple, per alguna casa 
d’acollida.”

El projecte de La Renegà 
va començar fa uns anys. 
Després d’un primer intent, 
el grup motor es va dissoldre, 
i un altre va entomar el pro-
jecte fins a encaminar-lo ara 
a la compra del terreny. Amb 
el pas del temps, el projecte 
ha vist entrar i sortir sòcies, 
i n’hi ha que estan en llista 
d’espera.
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Un grup de sòcies de La Renegà, diumenge passat al terreny que han comprat al carrer Joaquim Blume de Santa Maria de Palautordera
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ERC critica el 
conveni urbanístic 
amb la promotora 
del Plàtan de Parets

Parets del Vallès

El portaveu d’ERC a l’Ajun-
tament de Parets, Jordi 
Seguer, ha criticat que el 
conveni entre l’Ajuntament 
i la promotora Arial Fomen-
to per urbanitzar el sector 
anomenat el Plàtan, amb 
un supermercat Lidl i 40 
habitatges de protecció, no 
inclogui el compromís de 
finançar una rotonda entre 
l’avinguda Catalunya i el car-
rer Lluís Companys, tal com 
s’havia anunciat. La regidora 
d’Urbanisme, Rosa Martí, 
de Sumem Esquerres, expli-
ca que la construcció de la 
rotonda no ha d’aparèixer en 
el conveni.

Cardedeu projecta 
el film ‘En los 
márgenes’ per a 
persones de la PAH
Cardedeu
El cinema Esbarjo, de 
Cardedeu, projectarà aquest 
dissabte a les 5 de la tarda 
la pel·lícula En los márgenes, 
de franc, per a persones de 
la Plataforma d’Afectats per 
la Hipoteca (PAH). Dirigida, 
per Juan Diego Botto, mostra 
l’efecte que una situació 
d’estrès econòmic té sobre 
les relacions personals i com 
la solidaritat pot ser un mo-
tor per tirar endavant.

Les minideixalleries 
de Granollers recullen 
2.576 quilos de residus
Granollers

Les minideixalleries urbanes 
de Granollers van recollir, 
l’any passat, un total de 
2.576 quilos de residus. A 
Granollers hi ha un total de 
21 minideixalleries on es 
poden dipositar residus d’ús 
domèstic petits com piles, 
bateries, cartutxos d’impres-
sora, discs CD, DVD o Blu-
Ray, o bombetes.

Agbar obté la millor puntuació 
en el concurs per a l’adjudicació 
del servei d’aigua a Granollers

Granollers

J.V.

La Societat General d’Aigües 
de Barcelona (Agbar) ha 
obtingut la millor puntuació 
en els criteris d’adjudicació 
avaluables del concurs per 
a la concessió del servei 
d’abastament d’aigua potable 
de Granollers, segons s’ha 
publicat aquesta setmana en 
el Perfil del Contractant de 
la web municipal. 

Segons l’informe tècnic de 
valoració que ha fet la con-
sultora Pwacs, Agbar ha tin-
gut un total de 39,10 punts 
d’un màxim de 45 possibles. 
En segon lloc s’ha situat 
FCC Aqualia, amb 34 punts; 
en tercer, la UTE Acciona-
Romero Polo, amb 33,4, i en 
quart, la UTE Transparenta-
Facsa, amb 29. En aquesta 

valoració s’analitzaven 
temes com l’estructura 
organitzativa i funcional del 
personal adscrit al servei, 
els mitjans materials, el pla 
de gestió, explotació, mante-
niment i conservació de les 
instal·lacions i xarxes d’abas-
tament, el pla de control de 
qualitat de l’aigua, el pla de 
millora del balanç hidràu-
lic, el pla de gestió i lectura 
de comptadors, el pla de 
comunicació, el pla de gestió 
comercial, el pla d’informa-
ció i sensibilització, el pla 
d’innovació i eines de gestió, 
l’avanç del pla d’emergèn-
cies del servei o les mesu-
res d’estalvi en el consum 
d’aigua. També es valora la 
reducció de consum d’ener-
gia, d’acord amb l’Agenda 
2030, la reducció d’emissi-
ons de gasos contaminants, 

la planificació d’inversions i 
definició d’altres actuacions 
i la proposa d’inversions a 
realitzar amb càrrec al cànon 
variable de millora d’infra-
estructures.

D’altra banda, Agbar també 
ha presentat la proposta més 
elevada del cànon variable, 
és a dir el percentatge dels 
ingressos procedents de les 
tarifes que paga la ciutadania 
i que aniran a l’Ajuntament 
per fer una millora en el 
servei, al marge de les inver-
sions inicials. Agbar ofereix 
una millora del cànon varia-
ble del 18,84% que, sumat al 
cànon mínim establert supo-
sa un cànon total variable del 
27,79%. L’oferta de la UTE 
Transparenta-Facsa arriba 
al 25%; la d’FCC Aqualia, el 
24%, i la de la UTE Acciona-
Romero Polo, el 16,5%.

A partir d’ara, la taula de 
contractació haurà de fer un 
informe abans que l’Ajun-
tament decideixi sobre la 
concessió del servei per un 
període de 20 anys i més de 
135 milions d’euros.

RECURS CONTENCIÓS

D’altra banda, la Com-
panyia General d’Aigües 
de Catalunya, que no es 
va presentar al concurs, 
ha interposat un recurs 
contenciós-administratiu 
contra la licitació del servei 
davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu número 7 de 
Barcelona a petició del qual 
l’Ajuntament ha enviat tot 
l’expedient de licitació de la 
concessió del servei. Fonts 
municipals indiquen que no 
saben els motius del recurs.

L’Hospital de Granollers fa amb 
èxit una intervenció endoscòpica 
d’una lesió precancerosa d’esòfag

Granollers

EL 9 NOU

L’Hospital de Granollers ha 
fet amb èxit un primer proce-
diment endoscòpic basat en 
radiofreqüència al Vallès Ori-
ental per tractar un pacient 
amb una lesió precancerosa 
d’esòfag. El pacient tenia la 
lesió coneguda com esòfag 
de Barrett, una malaltia que 

requereix controls endoscò-
pics periòdics perquè, en un 
percentatge de casos baix, 
pot transformar-se en una 
lesió cancerígena. La tècnica 
indicada per extirpar la lesió 
és l’ablació endoscòpica per 
radiofreqüència (RDF), un 
procediment mínimament 
invasiu que consisteix a fer 
una endoscòpia digestiva alta 
convencional amb sedació 

profunda del pacient. A més, 
en aquest cas, havia aparegut 
una displàsia d’alt grau, que 
és un signe que alerta de 
la necessitat d’erradicar la 
mucosa afectada perquè hi 
ha alt risc de degenerar en 
càncer.

En el mateix acte, se li 
introdueix un catèter cir-
cumferencial connectat a 
una font de RDF que permet 

l’ablació del teixit precance-
rós. El pacient pot marxar a 
casa després de dues hores 
de la prova.

La nova tècnica s’ha pogut 
fer gràcies al treball mul-
tidisciplinari dels equips 
d’infermeria i mèdics dels 
Serveis de Digestiu, Anes-
tèsia, Unitat de Diagnòstic 
Ràpid, Oncologia i Anatomia 
Patològica. Els professionals 
implicats van fer, abans, un 
curs formatiu coordinat pel 
cap d’Unitat de l’Aparell 
Digestiu de l’Hospital, el 
doctor Francesc Bas-Cutrina.

Fins ara, els pacients del 
Vallès Oriental que reque-
rien l’aplicació del procedi-
ment s’havien de desplaçar 
fins a l’Hospital Clínic.

Parets gairebé triplica 
la instal·lació de 
plaques fotovoltaiques
Parets del Vallès

El nombre d’edificis en 
què es van posar plaques 
solars a Parets gairebé es va 
triplicar l’any passat: de 55 
(49 de residencials i 6 d’in-
dustrials) a 141 (123 i 18). 
Aquest dimarts es va pre-
sentar el projecte d’instal-
lació de plaques en edificis 
municipals. Ja n’hi a l’escola 
Pau Vila –a la imatge– i 
al camp de futbol Josep 
Seguer i hi ha un procés per 
posar-ne a l’escola Pompeu 
Fabra. 
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Ha rebut la valoració més alta en els criteris d’adjudicació avaluables
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Josep Maria Fernández, aquest dimarts al migdia al menjador de la casa d’acollida de la Garriga amb dones i criatures ucraïneses refugiades

Educat critica la manca de 
suport governamental a la 
casa d’acollida de la Garriga 
La fundació hi atén 60 dones i criatures ucraïneses des del mes de març

La Garriga

Josep Villarroya

La Fundació Educat, que 
gestiona, des de mitjan març, 
l’antiga casa de les mon-
ges franciscanes del carrer 
Cardedeu de la Garriga, on 
s’allotgen unes 60 persones 
refugiades d’Ucraïna, ha 
lamentat aquesta setmana la 
manca de suport de les admi-
nistracions per cobrir les des-
peses de funcionament de la 
casa. Ho deia aquest dimarts, 
Lluís Seguí, titular de la 
fundació, durant l’acte de 
donació d’un xec d’uns 2.000 
euros que va fer la parròquia 
de Santa Maria de Llerona.

Educat tenia la casa llogada 
i, al març, la va posar a dispo-
sició de persones que fugien 
de la guerra d’Ucraïna i que 
van arribar a través de la 
fundació Coopera. “La nostra 
fundació és molt petita i, a 

part del món educatiu, que 
és on ens movem més, fem 
coses com aquesta per res-
pondre a una necessitat real. 
Es paga la casa i es busca que 
la gent ajudi, que arribi el 
menjar, que es puguin pagar 
les factures d’aigua i gas. Ens 
ajuda molt Càritas i gràcies 
a això, hem pogut mantenir 
l’activitat aquests nou o deu 
mesos amb unes seixanta 
persones, que es diu ràpid, 
però les factures són les 
que són”, diu Seguí, que es 
queixa que cap companyia de 
serveis els ha ofert cap mena 
d’ajuda. “Només Estabanell 
ens ha ofert ajut a través del 
programa de responsabilitat 
social corporativa”, afegeix. 
“El que ens sorprèn és que 
ni el govern espanyol ni la 
Generalitat ni ningú hagi 
donat suport econòmic. Hi 
ha moltes ONG, fundacions 
i altres entitats que estan 

fent com nosaltres, buscar 
donatius de particulars d’em-
preses, de gent generosa, de 
parròquies, com la d’avui, 
per sostenir aquesta obra el 
temps que faci falta perquè 
no sabem quan acabarà la 
guerra. Però d’ajuts oficials, 
zero, cap ni un.” De fet, Seguí 
diu que la donació de la par-
ròquia de Llerona és la sego-
na en importància de les que 
han rebut de parròquies.

El responsable d’Educat 
lamenta que, amb el pas dels 
mesos, l’arribada d’ajuda a 
la casa s’ha reduït dràstica-
ment. “Per molta gent, la 
guerra s’ha acabat. Durant el 
mes de març i abril, això era 
un continu sonar el timbre 
de gent que venia a oferir 
ajuda i vam haver de dir a les 
criatures que, per prudència, 
no obrissin la porta. Arriba-
ven donatius, cotxets de nens 
petits, calçat... De tot. Però 

això s’ha acabat. Ara comp-
tem amb Càritas, que ha fet 
una gran feina, sobretot bus-
cant feina per a les mares.”

A l’antiga casa de les 
monges franciscanes de la 
Garriga hi viuen al voltant 
de 30 dones i la mateixa 
quantitat de criatures d’en-
tre 1 i 15 anys. Provenen de 

l’oest d’Ucraïna, tret d’una 
noia que ve de Txernòbil. 
També hi ha un matrimoni 
gran, amb un home malalt 
de càncer. “Són persones 
normals i corrents que han 
hagut de fugir de la guerra. 
Totes tenen moltes ganes de 
tornar al seu país i volen aju-
dar en la reconstrucció. Hi ha 

Paquets i missatges per a Ucraïna
L’entitat Tots Som Ucraïna ha enviat unes 300 caixes amb roba, joguines i aliments 

Granollers

J.V.

Tots Som Ucraïna, una asso-
ciació del Vallès Oriental 
que s’acaba de legalitzar, ha 
fet arribar, durant les festes 
de Nadal, uns 300 paquets 
amb aliments i altres arti-
cles a criatures de famílies 
que viuen a Ucraïna. La 
campanya, que van batejar 
com a “Nadal per Ucraïna” 
pretenia alleugerir, en la 
mesura del possible, la 
situació que viuen aquests 
infants i, a més, potenciar 
l’establiment de relacions 
entre famílies catalanes i 
ucraïneses, segons explica 
la presidenta de l’entitat, 
Sasha Gaynulina, una dona 
d’origen ucraïnès que viu a 
Granollers des de fa molts 
anys. Des de mitjan novem-
bre es van recollir joguines, 
articles de papereria i ali-
ments a L’Agulla d’Or, de 
Granollers, la botiga que té 
la Sasha al carrer Girona de 
Granollers, i a les escoles 
Guerau de Liost i Colors, de 
les Franqueses.

Els paquets es van enviar 

en una furgoneta que va sor-
tir de Granollers el dia 24 de 
desembre i va arribar a Ucra-
ïna el dia 26, després de fer 
nit a Polònia i nou hores de 
cua per travessar la frontera 
amb Ucraïna. Es van repar-

tir amb l’ajuda de persones 
voluntàries locals a l’oest 
d’Ucraïna, a la localitat 
d’Ivano-Frankivsk, des d’on 
es van fer arribar a altres 
ciutats, com Ivankiv o Riv-
no. En conjunt, els paquets 

es van repartir a mitja dot-
zena de ciutats ucraïneses, 
tant per a famílies que viuen 
a casa seva com per a altres 
que són desplaçades de llocs 
on hi ha combats i viuen en 
un centre d’acollida. “Vam 

portar coses molt diver-
ses. Hi havia retoladors, 
llapis, llibres de mandales, 
peluixos, joguines, embo-
tits, formatge, torrons, 
caramels, bombons, roba 
d’hivern, mitjons, gorres, 
jaquetes...” Les persones 
que van respondre a la 
crida de l’associació també 
tenien l’oportunitat d’in-
troduir a dins de les caixes 
papers amb missatges diri-
gits a les famílies que els 
havien de rebre. Hi havia la 
possibilitat de portar caixes 
tancades o bé articles amb 
els quals els membres de 
l’associació feien paquets. 
Tots Som Ucraïna també 
va comprar alguns dels 
articles que van posar a les 
caixes.

“El viatge ha estat dur, 
però el resultat és el que 
volíem. Ha estat molt emo-
cionant”, diu Sasha Gaynu-
lina, que reconeix, però, que 
“la gent es va animar més 
tard del que ens pensàvem 
i, en comptes de viatjar a 
primers de desembre, com 
volíem, vam haver d’esperar 
més temps i vam allargar la 
recollida fins al dia 22 de 
desembre”. Calcula que es 
van poder portar a Ucraïna 
al voltant de tres tones de 
material, entre el qual tam-
bé hi havia un generador 
elèctric per a un hospital 
d’Ivano-Frankivsk.

Dos nens ucraïnesos amb paquets enviats des de la comarca. A l’esquerra a Ivano-Frankivsk i a la dreta a Vinnytsia
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Josep Maria Fernández, aquest dimarts al migdia al menjador de la casa d’acollida de la Garriga amb dones i criatures ucraïneses refugiades

professores, una metgessa... 
Gent que ha hagut de deixar-
ho tot i no saben què troba-
ran quan tornin.” Els infants 
estan escolaritzats en centres 
del mateix poble i algunes de 
les dones han trobat feina, 
sobretot en el servei de la 
llar. “La gent pot continuar 
fent aportacions a través del 

bizum que tenim apuntat a 
la porta. Mirem d’aconseguir 
que la gent es mogui. De fet, 
en una col·lecta que vam fer 
a l’escola [la fundació té una 
escola i un centre de secun-
dària a Sant Cugat] vam acon-
seguir 4.000 euros en tres o 
quatre dies.”

El lliurament del xec el va 
fer el rector de Santa Maria 
de Llerona, Josep Maria Fer-
nández, acompanyat d’un 
grup de membres de la par-
ròquia. “Coneixíem aquesta 
casa i sabíem de la necessitat 
que té. Hem fet un esforç 
recollint el que per nosaltres 
és molt, 2.000 euros, perquè 
som una parròquia petita 
que només fa missa els diu-
menges. I hem volgut donar 
a conèixer la necessitat 
d’aquesta gent i que altres 
entitats també hi puguin aju-
dar.” La parròquia de Llerona 
ha recollit donatius durant 
uns quatre mesos i va sumar 
també la recaptació d’un con-
cert que es va fer per Nadal. 
“Ens agradaria que hi hagués 
també resposta d’altres par-
ròquies i altres entitats. De 
fet, les parròquies també col-
laboren a través de Càritas. 
Però crec que sobretot neces-
sitem ajuts de companyies de 
subministrament d’electri-
citat, aigua, gas... I crec que 
els governs, la Generalitat, la 
Diputació... podrien fer tam-
bé alguna cosa més.”
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El rector, Josep Maria Fernández, amb l’Elisaveta, a l’entrada de la casa de les monges franciscanes

El regal de l’Elisaveta
Una nena de 10 anys dona un dibuix a la parròquia

La Garriga

J.V.

Quan el grup de la parròquia 
de Santa Maria de Llerona es 
disposava a marxar de la casa 
de les monges franciscanes, 
aquest dimarts al migdia, el 

rector, Josep Maria Fernán-
dez, es va trobar amb una 
sorpresa agradable. L’Elisa-
veta, una de les nenes que 
viu a la casa, de 10 anys, li va 
lliurar una pintura en senyal 
d’agraïment per la donació 
econòmica que havien fet i el 

rector no va poder amagar la 
seva emoció.

Les dones de la casa també 
van convidar a dinar el grup 
parroquial, però van haver 
d’ajornar la invitació per una 
altra ocasió perquè ja tenien 
compromisos.
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Granollers obté el vistiplau 
de l’ACA per a la nova 
passera sobre el Congost
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En primer terme, un joc per a majors de 12 anys que ja hi era. Darrere, la nova àrea de jocs amb quatre tobogans

Granollers

F.P.

L’Ajuntament de Granollers 
ha rebut el vistiplau de 
l’Agència Catalana de l’Aigua 
(ACA) per fer una nova pas-
sera per a vianants i ciclistes 
que travessi el riu Congost 
a l’altura del carrer Navarra, 
entre l’actual passera del 
carrer Joan Camps i el pont 
del carrer Prat de la Riba. El 
nou pont connectarà el parc 
del Congost, que s’ampliarà 
amb diners procedents dels 
fons europeus Next Gene-
ration, amb el passeig de la 
Conca del Besòs, l’eix viari 
del marge dret del riu. Aquí 
es pacificarà el trànsit –es 
deixarà un sol carril per sen-
tit– i s’ampliaran les bosses 
d’aparcament. La passera 
facilitarà l’accés cap al centre 
de la ciutat amb els itinera-
ris que travessaran el parc i 
connectaran amb la plaça de 
les Hortes o els carrers de 
Primer de Maig.

En la presentació de la 
nova àrea de jocs infantils 
que s’ha creat al parc del 
Congost, el regidor d’Obres 
i Projectes, Albert Camps, 
va destacar la importància 
de rebre el sí de l’ACA per 
poder iniciar la planificació 
de la nova passera. Aquesta 
inversió ha quedat fora de 
l’ajuda dels Next Generation 
–tres milions d’euros dels 
4,2 del cost total– però la 
intenció de l’Ajuntament 
es construir-la en paral·lel 
a la renovació del parc i a la 
transformació del vial del 
marge dret del riu. 

L’Ajuntament ja té en 

Granollers

F.P.

L’Ajuntament de Granollers 
ha invertit uns 200.000 
euros per crear l’àrea de jocs 
infantils més gran de la ciu-
tat al parc del Congost. S’ha 
fet al costat nord del camp 
de futbol de Primer de Maig, 
a tocar del carrer Pius XII, 
en una zona on ja hi havia 
uns jocs per a infants que 
s’havien instal·lat l’any 2008 
i ara s’han retirat perquè 
estaven malmesos per l’ús 
intensiu i pels actes vandà-

lics que havien anat patint.
La nova àrea incorpora 

nous elements: una cons-
trucció amb estructures de 
fusta en forma de cabana 
amb quatre tobogans i altres 
elements d’habilitat pensats 
per a infants de més de 6 
anys, i una altra per a infants 
de menys de 5 anys que està 
delimitada amb tanques per-
què la sorra també funciona 
com a sorral per jugar-hi i 
es vol assegurar que no hi 
accedeixen els gossos. A 
més, l’espai aprofita tres 
elements existents a la zona: 

uns gronxadors per a la zona 
d’infants de fins a 5 anys, 
una barra per a joves a partir 
de 12 anys i un joc per grim-
par amb cordes, que abans 
estava a tocar de la plaça de 
les Hortes. Al voltant, hi ha 
diverses taules de pícnic. 

ENVERDIR EL PARC

La millora forma part de la 
transformació engegada per 
enverdir el parc del Congost, 
plantant nous parterres i 
nous arbres en espais que 
fins ara eren de sauló. Tam-

bé amb zones amb taules, 
millorant l’enllumenat, 
amb la instal·lació d’una 
font lúdica o donant prota-
gonisme als elements escul-
tòrics que hi ha. Segons el 
regidor d’Obres i Projectes, 
Albert Camps, s’ha vist 
“un increment dels usua-
ris del parc en els darrers 
anys” amb elements que 
“generen espais de relació 
social”. També va apostar 
per incorporar zones de jocs 
o exercici pensant en altres 
col·lectius com la gent gran. 
“Les àrees de jocs hauran 
d’anar responent a les 
noves necessitats com les 
de la gent gran perquè les 
societats van canviant i els 
parcs també ho han de fer. 
Hi hem de posar les eines.”

marxa el concurs públic per 
triar l’equip que redactarà 
el projecte executiu de la 
renaturalització del parc del 
Congost finançada amb fons 
europeus. També assumiran 
la direcció de l’obra i la coor-
dinació de seguretat i salut 
quan s’executin els treballs. 
La licitació es fa per 124.000 
euros i els equips interessats 
poden presentar les ofertes 
fins al dia 23. 

El projecte de millora del 
parc del Congost ampliarà la 
zona verda fins a tocar de la 
llera del riu, integrant-lo a 
través de la desconstrucció 
de trams de l’actual escullera 
de formigó. També inclou la 
supressió de l’actual vial per 
a cotxes, que es naturalitza-
rà. Només quedarà una petita 
franja pavimentada per a 
vehicles de manteniment o 
d’emergències.

En l’acte de dimarts al mig-
dia, l’alcaldessa Alba Barnu-
sell i el regidor Albert Camps 
van coincidir que la creació 
de la nova àrea de jocs infan-
tils –es mantindrà amb la 
remodelació del parc– i les 
altres actuacions fetes darre-
rament marquen “un punt i 
seguit” que tindrà continuï-
tat amb l’impuls generat pels 
fons Next Generation.

L’àrea de jocs més gran de la ciutat

Tallat al trànsit un tram 
de la ronda del Carril a la 
Garriga per les obres a l’R3

L’Ajuntament mantindrà el pont tancat fins que es faci la reparació

Carreteres no troba danys estructurals 
a la passera de la C-17 a Figaró

Figaró

EL 9 NOU

L’estudi de la Direcció Gene-
ral de Carreteres sobre la 
passera per a vianants que 
travessa la C-17 a Figaró con-
clou que el pont és “estable 
i no hi ha risc de col·lapse”. 
L’Ajuntament va decidir 
tancar el pas de persones 
com a mesura preventiva i 

va demanar una avaluació de 
l’estat del viaducte després 
que, a finals de desembre, es 
tingués coneixement que hi 
havien impactat dos camions 
i que hi havia esquerdes a la 
biga de formigó que forma la 
passera. 

Tot i que no hi ha risc d’en-
sorrament, el Departament 
de Territori ha informat al 
consistori que, properament, 

procediran a la reparació de 
les esquerdes aparegudes 
amb l’objectiu que no vagin 
a més. També apunten que, 
mentre no es fan els treballs, 
“seria més prudent esperar 
a tornar a obrir el pas quan 
la reparació estigui enllesti-
da per evitar interferències 
entre els treballs i vianants”. 
Està previst que sigui durant 
aquest mes de gener.

La Garriga

EL 9 NOU

Les obres prèvies lligades 
al desdoblament de la línia 
R3 a l’altura de la Garriga 
obliguen a tallar el trànsit 
a la ronda del Carril entre 
les cruïlles amb els carrers 
Caselles i Ametlla. La mesura 
s’aplica des d’aquest dijous 
en aquest sector situat al cos-
tat oest de la línia del Nord. 

Està previst que l’afectació al 
trànsit d’aquest tram s’allar-
gui fins al març. 

El tall deriva de les obres 
per executar un nou mur 
al costat de les vies, que 
començaran dilluns que ve 
a l’entorn de l’escola Sant 
Lluís, explica l’Ajuntament 
en un comunicat a partir de 
la informació facilitada per 
l’Administrador d’Infraes-
tructures Ferroviàries.

Connectarà el parc del Congost amb el vial del marge dret, on es faran més aparcaments

S’ha situat al costat del camp de futbol de Primer de Maig
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Tres de les fotografies que estaran exposades fins al 31 de març al Centre Cultural de Bellavista

Les Franqueses del Vallès

Oriol Serra

Visibilitzar l’Alzheimer i 
posar de manifest tot allò 
que les persones grans són 
capaces d’oferir a la socie-
tat malgrat la seva situació 
de vulnerabilitat. Aquest 
és l’objectiu de “Temps i 
emocions”, l’exposició que 
la fotògrafa Marga Pérez, de 
les Franqueses, inaugurarà 
aquest divendres a les 7 de 
la tarda al Centre Cultural 
de Bellavista, on es podrà 
visitar de forma gratuïta fins 
al 31 de març. Un recull de 
33 primers plans de persones 
de la tercera edat, gairebé 
la meitat de les quals tenen 
Alzheimer.

“Sempre m’han agradat 
molt les cares de la gent 
gran, amb les seves arrugues, 
les seves expressions i totes 
les emocions que poden arri-
bar a transmetre”, explica 
Pérez, que va començar a fer 
aquests retrats com a pràc-
tica d’un curs de Fotografia 
ara fa cinc anys al mateix 
municipi. La seva professora, 
Clàudia Clavell, ha acabat 
esdevenint la comissària de 

la mostra, que també té el 
suport del tècnic municipal 
Jorge Reñones i de dues 
entitats dedicades a lluitar 
contra l’Alzheimer, les fun-
dacions Pasqual Maragall i 
ACE.

“Ja fa 20 anys que a la meva 
mare li van diagnosticar 
Alzheimer. És un procés difí-
cil, tant per a la persona que 
pateix la malaltia com per als 
seus familiars”, afirma Pérez. 
Va ser justament durant una 
visita a la Residència Les 
Franqueses, on viu la seva 
mare, quan va decidir fer 
aquests retrats, la majoria 
dels quals són de persones 
del mateix centre. “En un 
principi els feia per presen-
tar-los a classe i sense cap 
intenció d’exposar-los enlloc. 
Però a mesura que els anava 
mostrant, els meus coneguts 

Moltes persones 
retratades 

són usuàries 
de la Residència 
Les Franqueses
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em deien que havia de fer 
una exposició.”

Es va animar a fer el pas 
a principis de 2020, però en 
qüestió de setmanes la pan-
dèmia la va obligar a aparcar 
el projecte fins l’any passat, 
quan s’hi va tornar a posar 
amb el suport logístic de 
Clavell. “Em va ajudar en tots 
els aspectes, des de la tria 
de les fotografies fins a la 
impressió”, recorda. Un cop 

va haver concretat el lloc i les 
dates de la mostra, va buscar 
complicitats amb les fundaci-
ons Pasqual Maragall i ACE.

“Mentre duri l’exposició hi 
haurà panells informatius de 
totes dues entitats on s’expli-
carà com fer-se’n soci o com 
fer-los donacions”, avança la 
fotògrafa, que també preveu 
fer durant els propers mesos, 
en el marc de la mateixa 
mostra, una taula rodona al 
voltant de l’Alzheimer amb 
representants de les dues 
fundacions i de la Residència 
Les Franqueses. La data i els 
noms dels ponents s’anuncia-
ran properament.

Pérez treballa com a 
comercial i comptable en 
una empresa familiar, i 
assegura que no es veu ella 
mateixa com una fotògrafa. 
“La Clàudia m’ha ensenyat 
moltes coses, però crec que 
encara em queda molt per 
aprendre. Ara bé, és cert que 
la fotografia m’omple molt, 
em dona vida i m’ofereix la 
possibilitat de fer visibles 
realitats que sovint queden 
en un segon pla, com la de les 
persones grans”, conclou.

Relleu a la Fundació 
Rivus
Granollers 

Francesc Colomé, alcalde de 
les Franqueses i president 
del Consorci Besos Tordera, 
ha assumit la presidència de 
la Fundació Rivus, en subs-
titució de Josep Monràs, 
que es manté al patronat 
com a vocal. Colomé esdevé 
així el tercer president de 
la fundació. El primer va 
ser l’exalcalde d’Aiguafreda  
Joan Vila, coincidint amb el 
període en què va presidir 
el consorci, entre els mesos 
de juny del 2018 i octubre 
del 2019.
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Turull no pensa 
demanar, de 
moment, la revisió 
de la condemna

Parets del Vallès

El secretari general de Junts 
i exconseller de Presidèn-
cia de la Generalitat, Jordi 
Turull, de Parets, condemnat 
a 12 anys pels delictes de 
sedició i malversació amb 
relació al referèndum de l’1 
d’octubre, no demanarà, de 
moment, la revisió de la con-
demna al Tribunal Suprem, 
arran de l’entrada en vigor 
aquest dijous de la reforma 
dels delictes de sedició i mal-
versació. El Suprem preveu 
demanar a les parts en els 
propers dies la posició sobre 
com afecta la reforma, però 
la resolució pot trigar mesos. 
El seu advocat, Jordi Pina, ha 
dit aquest dijous que els seus 
clients, Jordi Turull, Jordi 
Sánchez i Josep Rull, deci-
diran si demanen la revisió 
de les condemnes un cop el 
Suprem els demani opinió.

Asfatac celebra aquest 
dissabte el seu primer 
congrés a Bigues 
i Riells del Fai
Bigues i Riells del Fai

L’Associació de Familiars 
d’Adolescents amb Trastorn 
Alimentari o de Conducta 
(Asfatac) celebrarà aquest 
dissabte el seu primer 
congrés al Centre Cívic de 
Bigues i Riells del Fai. L’acte 
es farà de 10 del matí a 2 del 
migdia i comptarà amb la 
presència de ponents com 
Daniel Ortega, professor de 
la Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB) i expert en 
justícia juvenil i violència 
filioparental; Mark Danger-
field, de la Fundació Vidal i 
Barraquer, i Flors Moreno, 
activista per la salut. També 
hi haurà adolescents i famili-
ars que explicaran en prime-
ra persona les seves pròpies 
experiències, i una represen-
tació institucional encapçala-
da per l’alcalde, Joan Galiano.

La fotògrafa Marga Pérez visibilitza la malaltia amb una exposició a les Franqueses
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Els helicòpters van poder fer vols de recerca dimarts i dijous però no dimecres pel mal temps

Protecció Civil de Castella i 
Lleó demana suport a l’exèrcit
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Recerca infructuosa
La Guàrdia Civil i altres cossos especialitzats van reprendre dimarts la recerca del veí 
de les Franqueses desaparegut des del 29 de desembre a la serra de Béjar, a Salamanca

Les Franqueses del Vallès

EL 9 NOU

Els tres dies de recerca de 
José Antonio Martínez 
López, el muntanyenc veí de 
les Franqueses de 45 anys 
desaparegut el 29 de desem-
bre passat mentre feia una 
travessa a la serra de Béjar, 
a Salamanca, continua, de 
moment, sense donar cap 
resultat. Després de l’atura-
da del cap de setmana passat 
per les males condicions 
climatològiques, dimarts els 
equips de rescat van tornar a 
sortir a rastrejar la muntanya 
en una operatiu que es va 
mantenir dimecres i dijous.

Aquest darrer dia la cli-
matologia va ser favorable i 
es va poder treballar des de 
terra –centrant-se en “zones 
complexes i tècniques”, va 
informar l’Agència de Pro-
tecció Civil de la junta de 
Castella i Lleó– i des de l’aire 
amb dos helicòpters. Dime-
cres, en canvi, els helicòpters 
no es van poder enlairar pel 
mal temps. La recerca se 
centra en la zona propera 
al pic del Calvitero, de prop 
de 2.400 metres d’alçària, al 
municipi de Candelario.

En l’operatiu de dijous, hi 
van participar 10 efectius del 
Grup de Rescat i Intervenció 
a Muntanya (GREIM) de la 
Guàrdia Civil i cinc mem-
bres del grup de rescat de 
salvament de Protecció Civil. 
Cadascun dels dos grups va 
mobilitzar un helicòpter. La 
direcció de l’operatiu, però, 
va alertar que no es feia 
càrrec de les persones que 
poguessin fer recerca pel seu 
compte, a banda del dispo-
sitiu. 

d’extinció d’incendis i sal-
vaments de la Diputació de 
Salamanca i agents mediam-
bientals. Dimarts, la mobi-
lització va ser encara més 
gran, amb uns 120 efectius, 
segons va informar l’Agència 
de Protecció Civil de Castella 
i Lleó. En aquesta jornada, 
també es van poder fer vols 
amb helicòpter.

Tot el dispositiu de recerca 
es coordina des d’un punt de 
comandament avançat i una 
unitat de suport logístic de 
la Junta. El dispositiu actua 
a altures superiors als 2.000 
metres i s’enfronta a condi-
cions climàtiques adverses. 
Això fa que els responsables 
dels equips hagin acordat 
fer una avaluació diària de la 
situació en funció de la qual 
es decideix si aquell dia s’ac-
tiva o no el dispositiu.

Parets canviarà 668 
fanals del barri de 
l’Eixample per altres 
amb tecnologia LED

Parets del Vallès

L’Ajuntament de Parets ha 
presentat aquesta setmana 
la campanya “Parets LED’S 
Go!”, que, en la seva primera 
fase, inclourà la renovació 
d’un total de 668 llums de 
fanals al barri de l’Eixample i 
la seva substitució per altres 
de tecnologia LED, més efici-
ent, resistent i menys conta-
minant. La presentació de la 
campanya s’ha fet a la plaça 
Josep Marcer, un dels espais 
del poble on s’iniciarà la pri-
mera fase. Comportarà una 
reducció de prop del 71% del 
consum energètic municipal 
i un estalvi de més de 56.000 
euros anuals. “Es tracta de 
l’inici d’un projecte per anar 
renovant tota la il·luminació 
dels carrers per aconseguir 
un estalvi energètic i una 
millora mediambiental”, va 
explicar l’alcalde, Francesc 
Juzgado, en la presentació 
del projecte.

Sant Celoni trasllada 
la policia local 
per fer obres a les 
dependències actuals
Sant Celoni

L’Ajuntament de Sant 
Celoni trasllada la seu de 
la Policia Local de manera 
provisional per poder tirar 
endavant les obres de refor-
ma de les actuals dependèn-
cies del carrer Santa Fe. Des 
d’aquest dijous a la tarda, 
la Policia Local té la base al 
número 6 de la plaça Josep 
Alfaras. El trasllat ha impli-
cat la reserva de diverses 
places d’aparcament de la 
mateixa plaça i del carrer 
Major per a tasques relacio-
nades amb els serveis poli-
cials. El telèfon d’atenció es 
manté igual: 93 864 12 17.

Topen un cotxe i un 
motorista en una retenció 
d’entrada a l’Ametlla

L’Ametlla del Vallès

EL 9 NOU

Un motorista va patir ferides 
de caràcter menys greu en 
una topada amb un turisme 
que es va produir dimecres 
cap a 3/4 de 4 de la tarda a 
la cruïlla de la carretera de 
Barcelona amb el carrer Pere 
Soler, a l’entrada de l’Amet-
lla des de la C-17. Segons han 
confirmat fons del Sistema 
d’Emergències Mèdiques 
(SEM) a EL 9 NOU, l’home 
va ser atès al lloc i, després, 
traslladat a l’Hospital Gene-

ral de Granollers. L’afectació 
principal era en una cama. 
A més, el SEM va atendre la 
conductora del cotxe, amb 
lesions lleus. També va ser 
derivada al mateix centre 
sanitari. 

Segons fonts de la Policia 
Local, tant el cotxe com la 
motocicleta circulaven en 
direcció a la rotonda de Can 
Quico en un moment on hi 
havia una certa congestió 
de trànsit per les cues que 
es formen abans d’arribar a 
aquesta cruïlla. La motoci-
cleta avançava els cotxes que 

feien cua pel carril en sentit 
contrari. Just quan passava 
a l’altura del carrer Pere 
Soler, un cotxe va fer el gir a 
l’esquerra cap aquest carrer 
i va impactar amb la motoci-
cleta. A causa de l’impacte, 
el conductor de la moto va 
volar uns metres en direcció 
a la vorera de la carretera de 
Barcelona.

La Policia Local, que té la 
comissaria a pocs metres i 
s’ha fet càrrec de la inves-
tigació de l’accident, va fer 
una primera atenció als ferits 
i va regular el trànsit mentre 
treballaven els serveis sani-
taris. Les càmeres de segure-
tat que hi ha a la carretera de 
Barcelona van enregistrar la 
seqüència de com es va pro-
duir el sinistre. Al lloc, tam-
bé s’hi van desplaçar efectius 
dels Bombers.

Les Franqueses del Vallès

EL 9 NOU

L’Agència de Protecció Civil 
i Emergències de la junta de 
Castella i Lleó va demanar 
aquest dimecres ajuda a 
la Unitat Militar d’Emer-
gències (UME) de l’exèrcit 
espanyol perquè s’afegeixin 
a la recerca del veí de les 
Franqueses desaparegut a la 

serra de Béjar, a Salamanca. 
Aquest dijous, la UME 
encara no s’havia incorpo-
rat a les tasques.

Segons van explicar des 
de l’Agència de Protecció 
Civil, la petició es fa per “la 
complexitat tècnica de la 
zona on s’estan fent les tas-
ques de recerca”, a l’entorn 
del cim del Calvitero, al 
municipi de Candelario.

Dimecres es van mobilit-
zar unes 50 persones. Hi va 
haver presència del GREIM 
de la Guàrdia Civil; volun-
taris de les agrupacions de 

Protecció Civil de Béjar, 
Barco de Ávila (amb unitat 
canina), Santa Marta de 
Tormes, Villares de la Reina, 
Salamanca i Toro; el servei 

Vuit mesos de presó per 
insultar dos joves negres i una 
discapacitada a Granollers

Granollers

EL 9 NOU

Una dona ha acceptat una 
pena de vuit mesos de presó 
i  pagar uns 2.000 euros de 
multa i indemnitzacions pels 
insults i l’agressió a dos joves 
negres i una dona discapaci-
tada a Granollers l’any 2018. 
La fiscalia demanava una 
condemna de tres anys i mig 
de presó per dos delictes con-
tra la dignitat de les persones 
per motius discriminatoris i 
dos delictes de lesions lleus. 
Les parts, però, han pactat 

una condemna inferior que 
evitarà l’ingrés a presó de 
la dona, que ha acceptat els 
fets. L’acord inclou que hau-
rà de fer un curs contra la 
discriminació.

Els fets van passar el 17 i 
el 19 de maig de 2018. En el 
primer cas, va vexar dos joves 
negres dient-los “Aviam si 
calleu, negres de merda”. 
Un d’ells li va recriminar les 
paraules i ella li va trencar 
una ampolla de cervesa al 
cap. A la dona, li va introduir 
un bolígraf a la boca en un 
bar després d’una discussió.
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Maynou diu que hi ha veus interessades en furgar en les diferències entre partits independentistes
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“Volem guanyar pes i liderar  
un canvi de govern a la ciutat”
Entrevista a Núria Maynou, candidata d’ERC a l’alcaldia de Granollers

Granollers

Josep Villarroya

Núria Maynou encapçalarà, 
per segona vegada, la candi-
datura d’ERC a les eleccions 
municipals a Granollers des-
prés de ser l’única candidata 
en el procés de primàries del 
partit. 

Fa quatre anys van acon-
seguir els millors resultats 
d’ERC. Espera millorar-los?

Treballem, no només per 
igualar, sinó per millorar els 
resultats del 2019. De fet, 
ens vam quedar a les portes 
del cinquè regidor. 

El fet que no es presenti 
Josep Mayoral pel PSC els 
pot beneficiar?

Crec que influirà perquè és 
una persona que ha estat al 
capdavant de l’Ajuntament 
durant prop de 20 anys i vin-
culat a l’Ajuntament diria 
que 40. A més, per la seva 
manera de ser i fer, sumava 
molts votants més enllà dels 
propis simpatitzants del PSC. 
Més que beneficiar-nos o no, 
la seva absència vol dir que 
estem en una altra etapa. És 
un repte que tenim tots els 
que ens presentem. Anar més 
enllà d’aquesta etapa mayora-
lista i obrir-ne una de nova.

Creu que no hi haurà 
majories absolutes?

No m’atreviria a dir-ho 
perquè això depèn del vot de 
la ciutadania. Més enllà de si 
hi haurà majories o no, nosal-
tres del que tenim ganes 
és de poder guanyar pes en 
nombre de regidors i liderar 
un canvi de govern a la ciu-
tat. I treballarem al màxim 
per poder fer-ho possible. 

Veu possible un acord 
entre grups independentis-
tes?

Si l’aritmètica dona, la 
possibilitat d’un canvi polític 
a la ciutat és bona. I ERC té 
experiència de govern amb 
pactes a Granollers. No ens 
espanta. El que volem és 
liderar aquest govern. I tot-
hom que es vulgui sumar al 
nostre projecte d’aquest nou 
Granollers, d’un Granollers 
més verd, més cuidador, que 
posi les persones al centre i 
un Granollers que vetlla per 
la transició ecològica i que 
lluita contra les desigualtats 
és benvingut.

Es veu liderant aquest 
hipotètic govern?

Sí. De fet ja som la prime-
ra força en vots, tot i que 
en nombre de regidors no 
es visualitza. Però estem a 
600 vots de la segona força 
independentista. Per tant, 

ens toca liderar-ho, tenim la 
capacitat i podem fer-ho. Jo 
sempre dic que la república 
no s’ha de pensar només a 
nivell nacional sinó que es 
fa des del municipi i des de 
les polítiques que impulsem 
en el dia a dia dels nostres 
ciutadans. 

I si Junts tingués més 
vots?

Repeteixo el que he dit. 
Qualsevol que es vulgui 
sumar al nostre projecte serà 
benvingut. Nosaltres tenim 
un projecte de transforma-
ció i de nova política a la 
ciutat molt clar. Per tant, si 
nosaltres hem de donar vots 
a algú perquè sigui alcalde o 
alcaldessa, també ha d’anar 
lligat al nostre projecte de 
transformació. No només 
és un tema de vots sinó de 
poder incidir en un canvi de 
política en aquesta ciutat.

I en el supòsit que l’arit-
mètica no donés per a un 
govern independentista i 
al PSC li calgués suport per 
mantenir l’alcaldia?

Però és que jo no parlo de 
partits, jo parlo d’un projec-
te de ciutat i d’aquest nou 
Granollers i com que aquest 
projecte ja el vam definir el 
dia que em vaig presentar i 
tenim clar en quines línies 
volem que vagi, doncs si no 
podem governar nosaltres 
sols i hem de sumar amb 
altres forces, posarem per 
davant el nostre projecte. 
Tot el que pugui servir per 
tirar endavant les idees 
que defensem, hi donarem 
suport. I és el que esperem, 
si es dona el cas, que ens 
donin suport a nosaltres.

La mala relació entre 

Junts i ERC a nivell nacional 
pot influir a Granollers?

La meva prioritat és 
Granollers. I a Granollers no 
hi ha mala relació. Almenys 
des d’ERC cap a la resta de 
partits. Cada partit té les 
seves estratègies i deci-
deix què ha de fer en cada 
moment. I s’ha de respectar. 
Sempre ho hem dit. Creiem 
en la força de la unitat estra-
tègica a nivell independen-
tista, però aquesta unitat no 
ha de ser uniformitat. S’ha 
de basar en el fet que les 
diferents opcions que hi hagi 
tinguem clar l’objectiu. Crec 
que aquest objectiu el tenim 
clar, però hi ha molt soroll i 
veus interessades a furgar en 
aquest malestar entre forces 
independentistes. A escala 
nacional no entro a valorar-
ho perquè no ho estic vivint 
en primera línia.

Vostè era independent 
i s’ha fet militant durant 
aquest mandat. Per què?

Em vaig fer militant molt 
en clau local i també en clau  
de dona. Em van avalar dues 
dones, la Marta Vilalta i la 
Isabel Alcalde. Vaig voler 
posar en valor l’altra dona 
candidata que ha tingut ERC 
a Granollers. Penso que com 
a dona i com a defensora de 
la política local era la perso-
na ideal.

En aquest mandat s’ha 
estrenat com a portaveu 
d’ERC. Quin balanç en fa?

Per a mi, el pas a la política 
és un aprenentatge. Vinc 
de molts anys de treballar a 
l’administració pública local 
i comarcal, però el paper 
com a política és totalment 
diferent i m’agrada aques-
ta altra vessant. Es tracta 
d’aprendre molt a sumar amb 
altres persones i a marcar les 
prioritats en benefici de la 
ciutadania. I per això m’he 
posat en política local. La 
part d’aprenentatge m’ha 
portat a comprovar que els 
ritmes de l’administració no 
són tan ràpids com voldríem 
i a vegades transformar costa 
més del que voldríem. I com 
a dona que està al capdavant 
d’un grup, veig que les dones 
han de ser molt més presents 
i no només pel concepte de 
paritat, sinó perquè se’ns 
escolti.

Com definiria l’oposició 
que han fet?

Crec que hem estat una 
oposició molt responsable. I 
dins d’aquesta responsabili-
tat, a vegades hem estat més 
contundents que d’altres. Ha 
estat un mandat complicat, 
amb la pandèmia que ho ha 
canviat tot. Vam ser els pri-
mers a demanar una taula 
de xoc com a resposta a la 
pandèmia, que es va trans-
formar en un pacte de ciutat 
al qual ens vam sumar. Vam 
votar el Pla Estratègic, el Pla 
del Verd Urbà, que s’hauria 
d’implementar molt més... 
Ho hem fet perquè hem 
cregut en els projectes. Ens 
hem sumat a les ordenances 
municipals, als pressupos-

tos... De fet, aquesta darrera 
vegada, que vam votar no als 
pressupostos, també els vam 
fer una bateria de propostes i 
els vam argumentar el nostre 
vot contrari. No era un no 
de rabieta. Hem estat una 
oposició seriosa que quan ha 
calgut donar suport a coses 
ens hi hem sumat i quan hem 
tingut dubtes hem mostrat 
la nostra discrepància. Som 
una oposició que sap que no 
tot és tan fàcil com fer grans 
proclames. 

I què en pensa, de la rela-
ció del govern amb vostès?

Cordial. Però això a nivell  
personal. A nivell polític, hi 
ha un manca de cultura polí-
tica. Són molts anys de majo-
ria absoluta i és una manera 
de governar que poden fer 
veure que t’escolten i que 
accepten el teu suport, però 
no han fet cap esforç.

Van donar suport a la tau-
la de l’aigua que demanava 
una consulta i optava per la 
gestió directa.

El que dèiem era que tení-
em l’oportunitat d’acabar 
amb una gestió externalitza-
da de fa 50 anys i de canviar 
el model de gestió. I si més 
no, estudiar amb més calma 
els diferents escenaris. I ens 
vam trobar amb un estudi 
que ja orientava molt que la 
nova gestió havia de ser un 
altre cop externa, amb molta 
reticència a la consulta i la 
participació ciutadana. De 
fet, es va crear una comissió 
tècnica de seguiment i la 
màxima representació ciu-
tadana era el president de 
la Federació d’Associacions 
de Veïns, que està molt bé 
que hi sigui, però nosaltres 
vam demanar obrir-ho més. 
Parlem d’un contracte que 
tampoc ha funcionat gaire 
bé. Sorea ens ha deixat mol-
tes canonades obsoletes i 
un servei no excel·lent. Per 
tant, per què no haver anat 
amb més temps, mirat bé els 
diferents escenaris i comen-
çar a apostar per la gestió 
directa de serveis munici-
pals? Quan el mateix estudi 
diu que és una manera molt 
més transparent. I quant a 
costos, la gestió indirecta 
no suposava un cost gaire 
menor. És aquesta manera 
de fer d’algú que fa molts 
anys que governa i que les 
coses es fan així perquè sem-
pre s’han fet així i no canvi-
em estils ni maneres de fer 
quan hi ha molts municipis 
que s’ho estan replantejant. 
I el mateix amb el contracte 
de la neteja.

Renovarà gaire la llista?
Pensem en una llista de 

ciutat d’homes i dones que 
vulguin fer aquest canvi. No 
és una cosa que faci jo sola 
perquè tampoc crec en la 
política feta per una perso-
na sola. Ha de ser una llista 
que sigui guanyadora i que 
representi al màxim la nostra 
ciutat i la seva diversitat.

“Si hem 
de governar amb 
altres, posarem 

per davant el 
nostre projecte”
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Bayó parla aquest dijous envoltat de membres del cercle de Mollet

8 14

Al facilitar les vostres dades accepteu expressament la política de
privacitat de Premsa d’Osona, SA, que podeu consultar a
www.el9nou.cat

1.- Els dibuixos s’han de presentar en folis o 
cartolines mida A-4, o en un arxiu pdf, en 
format HORITZONTAL. Cada dibuix ha de 
portar el nom i cognoms del nen/a, edat i 
població. També el nom de l’escola i el telèfon.
2.- La temàtica és: “INVENTEM UN PARC 
AQUÀTIC”. La tècnica és lliure.
3.- Cada mes, de novembre a maig, s’escolliran 
dos dibuixos com a finalistes, que es publicaran a 
les pàgines d’EL 9 +PETIT. Tots els dibuixos 
finalistes participaran, a principis de juny, a la 
gran final, on un jurat especialitzat escollirà el 
dibuix guanyador. Hi haurà un premi individual 
per a l’alumne, quatre entrades per anar al parc 
aquàtic Aqua Brava i una subscripció a EL 9 
NOU i un lot de llibres per a l’escola.
4.- Els dibuixos cal fer-los arribar, cada mes, a 
la redacció d’EL 9 NOU (c. Girona, 34, 1r pis, 
Granollers), en horari d’oficina. També els podeu 
enviar per correu electrònic a

recepcio@vic.el9nou.com
5.- Només podran participar en el concurs les 
escoles de les comarques d’Osona, el Ripollès, 
Vallès Oriental i el Moianès. 
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Podem Mollet acusa els Comuns 
de voler “segrestar” el seu partit 
Diu que han negociat la llista amb Podem Catalunya al marge del cercle de Mollet

Mollet del Vallès

J.V.

El Cercle de Podem a Mollet 
ha denunciat que està sent 
víctima del que qualifica 
de “segrest” del seu partit 
per part dels Comuns en el 
procés de configuració de la 
llista a les properes eleccions 
municipals. Núria Muñoz, 
regidora i portaveu del cer-
cle de Mollet, i Lluís Bayó, 
també membre del cercle, 
han denunciat que Mollet en 
Comú “han intentat pactar 
amb la direcció de Podem 
Catalunya passant per sobre 
del cercle local de Mollet“.

Bayó admet que fa temps 
que Podem Mollet tenia clar 
que havia d’anar en coali-
ció amb Mollet en Comú i 
remarca: “L’acord hauria de 
ser ratificat per les bases de 
Podem, el cercle de Mollet, 
tal com marquen els estatuts 
del nostre partit.”

Segons Bayó, el procés 
de negociació es va obrir a 
l’abril, però “a la segona reu-
nió, al maig, Mollet en Comú 
va posar sobre la taula la seva 
negativa a negociar sobre les 
posicions de la llista”. Diu 
que els Comuns van dir que 
“ja estava tot decidit i que 
ells encapçalarien la llista, i 
assignarien a Podem les posi-
cions 2, 6 i 8”. A partir d’aquí, 
hi hauria un representant de 
cada partit de forma alter-

nativa. Afegeix que, des de 
llavors, Podem ha fet diverses 
propostes, però mai han rebut 
cap resposta dels Comuns.

La primera proposta de 
Podem va ser que ells encap-
çalessin la llista i els núme-
ros 2 i 3 fossin pels Comuns. 
Segons Bayó, Podem va obrir, 
després, la possibilitat de 
canviar l’ordre i que el cap de 
llista fos per als Comuns i els 
números 2 i 3 per a Podem, 
però tampoc va ser acceptat. 
Diu que, al setembre, es van 
reunir Núria Muñoz i la por-
taveu dels Comuns, Marina 
Escribano, però “només va 
rebre una negativa a nego-
ciar res”. Segons Podem, a 
l’octubre, Mollet en Comú 
va presentar Marina Escri-
bano com a candidata i 
incomplia així l’acord marc 

signat per les nostres orga-
nitzacions. “Vam començar 
a veure que els dirigents de 
Mollet en Comú tornaven 
a fer el mateix que el 2018, 
presentant unilateralment 
un partit amb intenció de 
fagocitar Podem”, diu Bayó. 
Afegeix que “la direcció de 
Podem Catalunya s’ha dei-
xat dominar per Catalunya 
en Comú i s’ha doblegat 
davant les seves propostes 
imposant el seu criteri sense 
cap mena de diàleg amb el 
cercle de Mollet”. Considera 
que el cercle de Mollet és 
víctima d’un canvi de cromos 
entre les direccions nacio-
nals que primen, per sobre 
de tot, mantenir l’alcaldia 
de Barcelona. Diu que hi 
ha situacions semblants a 
Viladecans, Santa Coloma 

nicació i, per tant, poden 
fer el que vulguin, que és el 
que volen des del principi: 
vendre la marca Podem a 
Mollet en Comú”, diu Bayó, 
que adverteix que “qualsevol 
candidatura que no estigui 
aprovada i representada 
per la gent de Podem serà 
il·legal”. Anuncia que acudi-
ran a la comissió de garanties 
del partit i “si cal, a la justícia 
ordinària”. Muñoz diu que 
el 28 de desembre van dema-
nar tenir una reunió amb 
la secretaria d’organització 
estatal de Podem, però enca-
ra esperen resposta.

En les eleccions del 2019, 
Mollet en Comú va tenir 4 
regidors i Podem, només 2. 
Fonts dels Comuns consulta-
des per EL 9 NOU diuen que, 
d’acord amb aquest resultat 
i aplicant la llei d’Hondt, els 
Comuns haurien d’encapça-
lar la llista i Podem hauria 
d’ocupar els llocs 2, 6 i 8. 
Però per Muñoz, cal posar 
en valor el fet que Podem 
ha estat al govern municipal 
en coalició amb el PSC. “Ells 
tenen més regidors, però 
nosaltres tenim una visibi-
litat i una experiència de 
govern. No volem llençar el 
treball fet i desaparèixer dins 
d’aquesta coalició.”

Muñoz i Bayó afirmen que 
el cercle de Mollet encara 
no ha decidit què farà, però 
neguen que la situació actu-
al hagi estat generada pel 
fet que, fa unes setmanes, 
Podem Mollet va registrar 
oficialment el nom de Can-
viem Mollet, amb què va 
anar la coalició de Podem i 
els Comuns a les eleccions 
del 2015. Amb això, Podem 
Mollet es podria presentar 
a les municipals sota aquest 
nom.

de Gramenet, Cambrils i 
Cornellà.

El cercle de Mollet ha 
demanat reunir-se amb la 
direcció de Catalunya, sense 
èxit. Diu que la reacció ha 
estat “intentar inhabilitar 
el cercle de Mollet”. En 
aquest sentit, Bayó diu que 
al desembre el Consell Ciu-
tadà Autonòmic de Podem 
Catalunya va aprovar un 
document presentat per la 
direcció en què es diu que el 
cercle de Mollet està inactiu 
i que no es van fer primàri-
es per escollir candidat, un 
fet que és “totalment fals”. 
Sobre les primàries, Muñoz, 
diu que a la web estatal 
de Podem es pot veure el 
document del resultat de les 
primàries de Mollet en què 
ella va ser elegida com a can-
didata. Adverteix que són els 
militants els que tenen dret 
a vot i que només poden anar 
a la llista els que hagin estat 
ratificats per l’assemblea 
local. “Es volen quedar el 
nom de Podem, però sense la 
gent de Podem.”

SENSE CONTACTE AMB LA 
DIRECCIÓ DE CATALUNYA

Els dos representants del cer-
cle de Mollet han denunciat, 
a més, que Podem Catalunya 
els ha privat dels canals de 
comunicació interna amb 
la direcció. “No hi ha comu-
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L’exregidor del PP Ramon Mora, 
candidat de Valents a Granollers
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D’esquerra a dreta, Vilasante, Esparza, Mora i Castel, aquest dimecres

Granollers

J.V.

Ramon Mora, regidor del 
PP del 1995 al 1999, serà 
el candidat de Valents a 
Granollers. Va ser el número 
2 en la llista que encapçala-
va Cristina Tarrés. Ha estat 
presentat aquest dimecres 
acompanyat del secretari 
d’organització del partit, Jan 
Castel i dels nous membres 
de la junta local. El presi-
dent és Alejandro Esparza, 
advocat especialista en 
estrangeria que, a més, té 
una parada al Mercat de Sant 
Carles i ha anat a les llistes 
del PP. La secretària general 
és Alicia Vilasante, procura-
dora dels tribunals, que va 
anar a la llista de Cs com a 
independent, i és membre de 
l’Assemblea per una Escola 
Bilingüe i de Societat Civil 
Catalana. Mora és el secreta-
ri d’organització.

Mora, de 60 anys, diu 
que torna a la política local  
“per la transversalitat d’un 
partit que dona llibertat 
per treballar només per 
Granollers i no per guanyar 
eleccions a Madrid”. Creu 
que Granollers necessita un 
canvi després de més de 40 
anys de govern socialista. 
“Granollers és una ciutat 
adormida pel model del PSC, 
un model de molt ciment i 
pocs arbres. El PSC ha fet 
coses bones, però també 
s’ha equivocat. Fa molts 
plans estratègics, però no 
veu el que passa fora del seu 

cercle”. I remarca que cal 
“equilibrar més els barris i el 
centre. Posar activitat econò-
mica als barris”. També parla 
de revisar la taxa de recollida 
de residus “perquè paguin 
més els que més generen”. 
Diu que Valents té “un altre 
model de ciutat” i que vol 
incidir, per exemple, a tenir 
un bon transport públic als 
polígons. Defineix Valents 
com “un partit de centre 
moderat i catalanista”.

Mora és consultor i direc-
tiu d’empreses del sector 
logístic i va ser membre de 
la Comissió Nacional d’Es-
ports del PP. Va ser perio-
dista esportiu i va escriure 
a Revista del Vallés, El País 
i Mundo Deportivo. També 
va col·laborar amb Ràdio 
Granollers. Va ser directiu 

del Club BM Granollers, del 
Club Natació Granollers i 
responsable de comunicació 
del Club Bàsquet Granollers 
en l’etapa en què estava a 
l’ACB. Va ser membre fun-
dador de la Fundació BM 
Granollers, l’any 1996, i 
és membre de l’Associació 
Esportiva La Mitja.

ALCALá,  A LA RoCA

D’altra banda, César Alcalá, 
coordinador de Valents al 
Vallès Oriental i exregidor 
del PP i membre del govern 
a la Roca del 2011 al 2019, 
serà el candidat en aquest 
municipi.

Canviem Montmeló reclama el retorn 
dels serveis retallats al CAP
Montmeló Canviem Montmeló ha reclamat, aquest 
dimarts, el retorn dels serveis retallats al CAP del poble 
i a l’àrea bàsica de salut Montornès-Montmeló-Vilanova-
Vallromanes. “Reclamem a la Generalitat que doni resposta 
a les peticions de la ciutadania de Montmeló, amb més de 
3.000 firmes lliurades l’any 2021 i apel·lem el PSC perquè 
deixi de prioritzar projectes caducs, com grans casinos en 
benefici de rics i poderosos”, diu un comunicat de Canviem 
Montmeló.
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Va ser membre del consistori granollerí entre els anys 1995 i 1999

Xavier Orozco 
es perfila com a 
candidat de Junts  
a Cardedeu

Cardedeu

Els militants de Junts de 
Cardedeu es reuniran aquest 
divendres per escollir el can-
didat a l’alcaldia en les elecci-
ons municipals de Cardedeu 
d’enguany. Xavier Orozco, 
director d’un màster sobre 
lideratge i propietari d’una 
consultoria de desenvolupa-
ment estratègic, es perfila 
com el millor posicionat per 
encapçalar la llista. La vota-
ció està prevista per a les 7 de 
la tarda, amb papereta i vot 
secret, i la proclamació del 
candidat serà una hora més 
tard al mateix local del carrer 
de Baix de Cardedeu. S’espe-
ra la presència de dirigents 
del partit com Jordi Turull. 
En les darreres eleccions 
municipals, Junts va tenir 
dos regidors amb Jordi Nadal 
com a candidat. I.A.
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Un policia de Granollers dispara 
un tret intimidatori per espantar 
un senglar que el volia atacar
Els fets van passar dissabte passat al vespre als jardins de Lluís Companys 

Granollers

F.P.

Un policia local de Granollers 
va disparar dissabte passat al 
vespre un tret intimidatori a 
la zona dels jardins de Lluís 
Companys per evitar l’atac 
d’un porc senglar que tenia la 
intenció d’envestir-lo. El tret 
no va ferir l’animal, que des-
prés va marxar i va tornar a la 
llera del riu Congost seguit 
per la mateixa patrulla, han 
explicat fonts de la Policia 
Local a EL 9 NOU. 

Els fets van passar quan 
una patrulla policial inten-
tava encaminar el porc 
salvatge –un exemplar de 
dimensions força grans– cap 
a la llera del Congost, des 
d’on normalment aquestes 
bèsties accedeixen a l’espai 
urbà. Els policies van actuar 
arran de les diverses truca-
des que van entrar al telèfon 
d’emergències 112 que aler-
taven de la presència d’un 
senglar de grans dimensions 
que es movia a l’entorn del 
parc del Congost, les pistes 

d’atletisme, el pavelló del 
Parquet i els jardins de Lluís 
Companys.

Una patrulla va dirigir-se 
al lloc i van localitzar l’ani-
mal. Com fan sempre que 
apareix un senglar ea ciutat, 
els policies van fer servir el 
vehicle policial i, activant els 
llums d’emergències i/o els 
senyals acústics o la mega-
fonia del cotxe, procurar de 
conduir l’animal cap a l’es-
pai natural del riu. Un dels 
agents seguia el procés a peu, 
a tocar del cotxe que conduïa 

un segon policia. L’home que 
anava a peu picava de mans 
per ajudar en la conducció 
del senglar cap a un punt on 
pogués tornar a la llera del 
riu. 

L’animal, però, sembla-
va “molt nerviós”. En un 
moment donat, als jardins de 
Lluís Companys, el porc es va 
regirar i va arrencar a córrer 
en direcció al policia que 
era fora del vehicle. Va ser 
aleshores quan l’agent va fer 
el tret intimidatori. El so va 
espantar el porc, que va fugir 

en direcció al passeig Fluvial 
i al parc Firal. La patrulla 
el va anar seguint fins que 
van certificar que tornava 
a entrar a la llera del riu en 
aquest àmbit.

Segons fonts policials, l’ho-
ra en què es va detectar la 
presència del senglar va fer 
que hi hagués força perso-
nes i  vehicles a l’entorn. Els 
agents van anar alertant de la 
presència del porc per evitar 
incidents. 

FET SINGULAR

És el primer cop que un 
policia local de Granollers 
ha d’acabar disparant la seva 
arma de foc en una actuació 
derivada de la presència 
d’un senglar en zona urbana. 
Segons fonts de la Policia 
Local, les intervencions per 
la presència de senglars són 
cada cop més habituals. Es 
concentren en zones prope-
res al riu, que els senglars 
fan servir per desplaçar-se i 
com a resguard durant el dia.

La policia frustra 
l’ocupació d’una 
casa al carrer Joan 
Prim, a Granollers

Granollers
Els Mossos van aturar l’ocu-
pació d’una casa del carrer 
Joan Prim, prop de la canto-
nada amb el carrer Francesc 
Ribas, el dia de Reis a la tar-
da. Els agents van rebre un 
avís que s’acabava de produir 
una ocupació. En arribar-hi, 
van detectar la presència de 
persones que havien accedit 
a l’immoble i que van acabar 
marxant.

Crema una màquina 
de vènding en una 
nau a Montornès
Montornès del Vallès

Un foc va cremar una màqui-
na de vènding de cafè i 
begudes en una nau del camí 
de Can Pla, a Montornès, 
dilluns a la nit. Els Bombers 
van treure l’aparell a l’exte-
rior de l’empresa per apagar-
lo. No hi va haver ferits.

La policia de Cardedeu troba 616 
esqueixos de plantes de marihuana

Cardedeu La Policia Local de Cardedeu va 
interceptar un vehicle amb sis caixes amb 
un total de 616 esqueixos de plantes de 
marihuana. A més, es van detenir les dues 
persones que anaven al vehicle acusades 
d’un presumpte delicte contra la salut públi-
ca per tràfic de drogues. Els fets van passar 

el 29 de desembre, segons van informar 
fonts de l’Ajuntament dilluns en un comuni-
cat. L’operatiu va fer-se després de detectar 
un vehicle que circulava per la C-35 entre 
Cardedeu i Llinars amb la ITV caducada. 
També es va comprovar que no tenia l’asse-
gurança obligatòria del vehicle. Després, es 
van detectar a l’interior del cotxe les plantes 
de marihuana. Els esqueixos feien uns 15 
centímetres de llarg. 
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Crema un cotxe 
al voral de l’AP-7 a 
Montornès i s’estén 
a la vegetació

Montornès del Vallès

L’incendi d’un cotxe va tallar 
un carril de la calçada de 
l’autopista AP-7 en sentit 
nord dimarts a la tarda a 
Montornès. El vehicle va 
cremar completament i les 
flames es van estendre per 
la vegetació del marge, fins 
a cremar uns 500 metres 
quadrats de superfície. Els 
Bombers de la Generalitat 
van treballar amb dues dota-
cions per apagar el foc. L’avís 
de l’incident va arribar poc 
després de les 3 la tarda. Es 
van formar entre quatre i 
cinc quilòmetres de reten-
cions en sentit Girona, des 
del punt de l’incendi fins 
a l’altura de Montmeló. La 
cua es va agreujar perquè, a 
la retenció, hi va haver una 
segona topada. Cap a les 5 de 
la tarda, es van poder reobrir 
tots els carrils i la retenció es 
va dissoldre.

Ha estat durant el dispositiu especial de vigilància per les festes

La policia de Caldes frustra dos 
intents de robatori en habitatges

Caldes de Montbui

EL 9 NOU

El dispositiu especial de 
vigilància de la Policia Local 
de Caldes coincidint amb les 
festes de Nadal ha permès 
frustrar dos intents de roba-
tori en habitatges del centre. 
En el darrer cas, els agents 

van sorprendre els assaltants 
i els van perseguir a peu però 
aquests es van poder escapar. 
Tot i això, es va localitzar el 
vehicle que havien fet ser-
vir i a l’interior del qual es 
van localitzar diverses eines 
que poden utilitzar-se per 
cometre robatoris amb força. 
Segons han explicat fonts de 

la Policia Local, el vehicle 
ja estava registrat en fitxers 
policials relacionat amb fets 
similars a les comarques de 
Lleida. 

El desplegament especial 
d’aquestes setmanes també 
va permetre identificar tres 
membres d’un grup a qui es 
relaciona amb robatoris a 

persones que feien tràmits 
en caixers automàtics. Els 
agents van sospitar dels tres 
individus i els van fer un 
seguiment que va permetre 
veure com centraven la seva 
activitat a l’entorn d’entitats 
financeres. Finalment, se’ls 
va aturar i identificar quan 
circulaven amb cotxe, tot i 
que van intentar escapolir-se 
de la policia. Tots tres indivi-
dus van ser identificats. Un 
d’ells tenia un requeriment 
judicial pendent. La presèn-
cia policial ha buscat evitar 
furts i robatoris tant en esta-
bliments comercials com a 
clients d’aquests.

Una persona ferida 
per cremades en 
un foc a la Torreta
La Roca del Vallès
Una persona va patir cre-
mades lleus en un incendi 
diumenge passat al vespre en 
una casa del carrer de Santa 
Maria del Jaire, al barri de 
la Torreta. Segons els Bom-
bers, els fets van passar cap 
a 2/4 d’11 de la nit. Efectius 
del Sistema d’Emergències 
Mèdiques (SEM) van atendre 
la persona afectada i li van 
donar l’alta allà mateix. Els 
Bombers van desplaçar-hi tres 
dotacions per apagar el foc.
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EL 9 NOU

L’anunci que Amazon tanca 
la seva planta a Martorelles 
ha caigut com una bomba 
entre els seus treballadors 
i les administracions. La 
multinacional plega veles 
al Vallès Oriental i trasllada 
l’activitat a nous centres al 
Far d’Empordà i a Saragossa. 
Amazon ho ha justificat per-
què està revisant a la baixa 
els seus plans de creixement 
i perquè està avaluant la seva 
xarxa d’operacions per ajus-
tar-la al negoci. Els sindicats 
encara analitzen l’abast de la 
decisió i no acaben de veure 
com es recol·locarà la planti-
lla de Martorelles en altres 

magatzems d’Amazon a la 
demarcació de Barcelona.

Cal analitzar les deriva-
des d’aquesta crisi en clau 
estrictament vallesana. En 
primer lloc pel que significa 
d’una manera de fer que no 
casa gens amb una cultura 
empresarial seriosa. Amazon 
va obrir portes a Martorelles 
l’octubre de 2017, pocs mesos 
després d’anunciar-ho. Això 

ja hauria d’haver fet sospitar 
que una divisió que s’aixeca 
en tan poc temps, poc valor 
afegit aportarà a la compa-
nyia. Al cap de només cinc 
anys s’ha demostrat que, per 
a Amazon, aquesta planta 
no és estratègica. La nova de 
Saragossa s’ha anunciat que 
obrirà al març, o sigui, d’aquí 
a només dos mesos, en el que 
sembla la reedició del que ha 

passat a Martorelles. Amazon 
deixa el Vallès Oriental sense 
haver arriscat gaire, perquè 
els 34.000 metres que ocu-
pava eren de lloguer. El pro-
motor immobiliari britànic 
Segro va adquirir els actius 
de l’antiga Domar-New Pol el 
2015, l’espai que ara ocupava 
la companyia de Jeff Bezos. 
Que estigués de lloguer, però, 
no va ser obstacle perquè la 

multinacional pressionés per-
què es milloressin els acces-
sos del polígon. Igualment, 
Amazon tampoc s’ha implicat 
gens amb el teixit econòmic i 
social de la comarca.

Martorelles perdrà una 
activitat que només repor-
tava 4.000 euros a l’Ajun-
tament en concepte d’IAE, 
enfront dels 400.000 euros 
d’una empresa com Cobega, 
per exemple. Cal mirar enda-
vant, doncs, i defensar que 
el Vallès Oriental necessita 
inversions industrials més 
que no pas logístiques, neces-
sita emprenedors que facin 
guanyar operaris qualificats 
més que no pas mossos de 
magatzem. 

Adeu, ‘mister Amazon’; 
benvinguts, emprenedors

L'actualitat del Vallès Oriental
continua a les nostres xarxes socials.
Seguiu                          ?

el9nouVOR @el9nou_vor @el9nou_vor

Aquest trimestre començaran les obres de millo-
ra del tram entre Sant Feliu de Codines i Moià de 
la C-59, carretera que va del terme de Mollet a la 
sortida de la C-17 fins a l’enllaç amb l’eix transver-
sal a Santa Maria d’Oló. Una carretera amb trams 
d’una gran sinistralitat per la qual circulen més 
de 5.000 vehicles diaris que no només connecta el 
Moianès amb l’àrea metropolitana de Barcelona 
i les zones industrials i urbanes dels dos Vallès, 
sinó que també és utilitzada pels residents d’ur-
banitzacions de Sant Feliu de Codines, Bigues i 
Riells del Fai i Caldes de Montbui, que han incre-
mentat la seva població. Millora que no inclou la 

variant de Sant Feliu, veritable coll d’ampolla, 
però que amplia els 16 quilòmetres de via des de 
Sant Feliu fins a Moià, amb un pressupost de 6,4 
milions d’euros. 

La reforma inclou accessos a les zones industri-
als de Castellterçol i Moià, l’ampliació del voral, 
l’obertura de passos per a la fauna i noves parades 
de bus. Però prohibirà els avançaments en molts 
dels llocs on es pot avançar, sense fer cap des-
doblament o carril per a vehicles lents, cosa que 
incrementarà molt les cues i embussos en sentit 
ascendent en una carretera per on transiten molts 
camions. Mentre que a la reforma que es va fer 
entre Caldes i Sant Feliu es va desdoblar un quilò-
metre per poder avançar en sentit nord, i l’ampli-
ació que es va fer al terme de Sant Quirze Safaja 
es va desdoblar un tram en sentit sud, també per 
avançar, ara es posarà ratlla contínua i pilons sepa-
radors en l’únic tram on encara es permet avan-

çar des de Sant Feliu de Codines fins a arribar al 
terme de Sant Quirze Safaja, tram en el qual no 
es produeixen accidents i és l’últim lloc segur per 
avançar fins poc abans d’arribar a Castellterçol. 
I més enllà que des d’alguns ajuntaments s’hagi 
demanat desdoblar aquest tram, el projecte no 
inclou aquest imprescindible desdoblament. Així 

s’incrementaran les cues en sentit ascendent i serà 
gairebé impossible avançar un camió o qualsevol 
vehicle des de Sant Feliu fins poc abans d’arribar a 
Castellterçol. D’altra banda, la col·locació de pilons 
de plàstic separadors, com els que s’han col·locat 
fa poc en un tram de més de dos quilòmetres a Cal-
des de Montbui, abans i després de la rotonda, farà 
impossible avançar tractors i no es podrà mantenir 
el marge de separació quan s’avanci ciclistes. Uns 
pilons que a Caldes, al nord de la rotonda, estan 
anant a terra i no permeten el pas d’ambulàncies 
ni vehicles d’emergències, que queden atrapats i 
aturats sense poder avançar quan es formen les 
retencions de cada matí.  

A més d’aquestes mancances l’obra fa alguna 
actuació absurda com posar parades d’autobús en 
els dos sentits, uns dos-cents metres al sud de l’ac-
cés a la zona industrial del Prat a Moià, on s’hi farà 
un voral amb marquesina enmig d’uns camps on no 
hi pujarà ni baixarà ningú. Reconeixent la necessi-
tat de la reforma de la C-59, molts al Moianès pen-
sem que les molèsties que generaran mesos d’obres 
es repetiran aviat, perquè aquesta reforma de 16 
quilòmetres posant ratlla contínua i sense cap des-
doblament per avançar s’haurà de modificar amb 
un nou projecte.     

D
EP

A
R

TA
M

EN
T

 D
E 

T
ER

R
IT

O
R

I 
D

E 
LA

 G
EN

ER
A

LI
TA

T

Xavier Rius Sant

Periodista
@xrius1

C-59, reforma amb mancances

Prohibiran els avançaments 
a molts dels llocs on es pot 
avançar, sense fer un carril 
per a vehicles lents, i això 

incrementarà cues i embussos
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Divendres 13 de gener de 2023. Cafè al 
bar El Patufet de la plaça Negra. Doncs 
això, que el Vet aquí! arriba al final i em 
toca explicar cosetes de com ha anat tot 
plegat aquests cinc anys de la puntual 
cita setmanal dels divendres (262 en 
total). La secció va començar a navegar 
el 12 de gener de 2018, tot just després 
que el director d’aquest periòdic, Txus 
Medina, m’animés a escriure per segona 
vegada després de la primera experièn-
cia que vaig tenir durant el període com-
près entre el juliol de 2013 i setembre 
de 2015 amb l’aleshores director Josep 
Mas. Amollades les amarres, la secció 
ha navegat per mars tranquils i només 
la pandèmia ens va obligar a fer un die-
tari per precaució durant vuit edicions. 
La resta de setmanes, 254 en total, el 
Vet aquí! ha intentat explicar històri-
es. Romanços de granollerins i grano-
llerines amb noms i cognoms i de km0. 
Persones de diversa índole i condició, 
algunes de conegudes i altres de desco-
negudes per mi, fins que els cafès que 
he compartit amb elles m’han permès 
plasmar relats ben diversos. El resultat 
final m’ha enriquit. Hi ha poques coses 
com conèixer gent i vincular-les amb la 
ciutat on viuen, treballen i estimen. 

Abans de sortir a mar obert vam batejar 
el vaixell. Entre els noms a triar, el direc-
tor Txus –copatró de la secció i editor 
que fija y da esplendor als textos– va tenir 
clar que havia de ser Vet aquí! L’elec-
ció, que coincidia amb una de les meves 
propostes, feia referència a l’expres-
sió col·loquial que utilitzava sovint en 
Julio Viñeta i Fontfreda (Sant Hipòlit de 
Voltregà, 1903 – Vilassar de Mar, 2000), 
artista pintor que va viure a Granollers i 
del qual conservo un gran record.

Home 
extravertit 
i xerraire, en
Julio va sortir a pintar paisatges del 
Vallès amb la coneguda com la Colla de 
Canovelles cap allà el 1920. Entre els 
seus integrants destacaven Albarranch, 
Cuch i Brugaroles. Als anys 60 va partici-
par en la fundació del Grup Art i el Grup 
3+X, integrats, entre d’altres, per Serret, 
Pagès, Puig, Ega, Bellavista, Botey, Bufí, 
Sánchez, Rovira... El 1984 es va presen-
tar l’exposició-antològica “Homenatge a 
Julio Viñeta”.

Orfe i amb una vida de dificultats 
[vegeu el llibret Julio Viñeta publicat 
el 2003 per la Comissió Ciutadana del 
Centenari de Julio Viñeta, encapçalada 
per Enric Garcia-Pey] en Julio destacava 
pel domini de la llum i la seva creativi-
tat un xic surrealista. Pintor aficionat 
–professionalment va treballar d’obrer 
a Can Botey–, en Julio tenia, segons 
diu Garcia-Pey, dues coses al cap que el 
seduïen, el trasbalsaven i el feien ser ell 
autènticament: “La pintura i les senyo-
res.” Artísticament, “les senyoretes”, 
que deia ell, són ben presents en algu-
nes de les seves obres. Casat amb Her-
mínia Rof, el matrimoni no va tenir fills.

En quedar vidu va continuar vivint al 
carrer Agustí Vinyamata. Sempre actiu, 

el 1995 va participar en l’exposició 
col·lectiva “Alfa i Omega” organit-

zada per l’Ajuntament a la sala 
Sant Jordi. I el 2003, pel cen-
tenari del seu naixement, el 
Museu va dedicar-li una mos-
tra especial. Entranyable i bon 
conversador, filosofava sobre 
pintura, el Barça –hi va jugar 
al juvenil uns anys– i la vida 
en general. Quan va emmalal-
tir va anar a una residència de 

Vilassar de Mar. Juntament amb 
la meva dona, Rosa Ruera, i pin-

tors com Garcia-Pey i Antoni Gran-
ja-Llobet, el vam visitar sovint. Va 

morir, vet aquí, el dia de Reis de 2000.
Doncs fins aquí la història d’una sec-

ció que m’ha permès explicar amb total 
llibertat moltes altres històries de per-
sones que hi han confiat, s’han prestat i 
han volgut col·laborar amb aquest peri-
òdic i amb aquest periodista. En temps 
de tants recels i desconfiances, trobo 
que no està gens malament. A totes 
elles, en nom d’EL 9 NOU i en el meu 
propi, moltes gràcies. Igualment, agrei-
xo molt l’encertada col·laboració dels 
il·lustradors Neus Páez, Nico Mayolas, 
Tresor Jiménez i Marc Monràs.

I vet aquí que això arriba al final i molt 
em temo que en Txus Medina haurà 
d’ajustar el nombre de caràcters perquè 
hi càpiga tot. Llarga vida, doncs, al peri-
odisme lliure i independent –i si aguan-
ta en paper, oli en un llum!–, i èxits als 
companys d’opinió Marina Martori, 
Agnès Boixader, Laura B. Serna, Teresa 
Sagrera, Montserrat Ponsa, Josep Maria 
Boixareu, Josep Cassart, Ramon Font i 
tants d’altres amb els quals he compar-
tit aquesta tribuna d’opinió. I a vostès, 
lectors, receptors d’aquestes històries, 
gràcies pel seu interès. Ha estat un plaer. 

Postdata: Avui el meu pare ha fet 110 
anys, vet aquí!

Julio Viñeta (1903-2000), artista pintor

JOAN EGERT

“Les gàbies per a senglars, 
com les de l’Ametlla, em sem-
blen un sistema de control 
bastant més humà, menys 
perillós per a les persones i 
sobretot menys primitiu que 
anar fotent trets pel bosc.”

@EgertJoan

MARIA ÀNGELS PLANAS

“Estàs atabalada, angoixada, 
surts al carrer amb l’excusa 
d’una compra de cinc minuts 
i tornes passades dues hores 
amb l’humor canviat després 
d’haver xerrat amb l’un i l’al-
tre. Trobar-se pel carrer, sen-
se pressa, vida de poble.”

@mangelspb

ANTONI GARCIA

“Granollers s’acaba a la plaça 
de la Corona. Després, només 
és zona de recollida d’impos-
tos.”

@antonigarciat

LOURDES GONZÁLEZ

“Imagina el que ha estat anar 
de Cardedeu a Bellaterra 
aquest últim trimestre: els 
trens anaven a l’hora que 
volien i les connexions, un 
desastre. No ens podem quei-
xar perquè estan fent una 
estació nova a la Sagrera amb 
20 anys de retard. País.”

@Lourdes49332291

PERE SUBIRATS

“Penseu fer alguna cosa amb 
la problemàtica del menjador 
de l’escola Bertí, a l’Ametlla? 
És inacceptable el menjar, 
mal gust, olors desagrada-
bles, servit amb plats i i gots 
de plàstic que estan prohi-
bits. Vergonya.”

@psubirats

MARTA FERNÁNDEZ

“Ahir vam finiquitar les fes-
tes amb un megatortell de 
Reis de la pastisseria Sant 
Llehí, de Sant Antoni de 
Vilamajor. Brioix amb massa-
pà. Elaborat amb ous frescos, 
mantega fresca i aromes 
naturals de vainilla i taronja. 
El farcit de massapà fet a mà 
amb ametlla Marcona. Deli-
ciós!”

@MartaFdezJurjo

Creatiu i original

LA SANTA ESPINA

Paco Monja 

Periodista 
pacomonja@gmail.com

VET AQUÍ! PIULADES

* Al peu de foto de la notícia 
de la pàgina 11 d’EL 9 NOU 
del dilluns 9 s’atribueix errò-
niament el càrrec d’alcaldes-
sa a Montse Vila. En realitat, 
és regidora d’Hisenda de les 
Franqueses.

* A l’entrevista de la contra-
portada de la mateixa edició 
s’atribueix equivocadament 
el nom Josep Sabater a Pep 
Salsetes. Havia de dir Josep 
Sabatés. 

FE D’ERRORS
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1 Trànsit ha de 
tornar els diners de 
centenars de multes 
posades pel radar 
de la C-59 a Caldes

2 Jutgen 
per estafa l’exdirec-
tor d’una oficina de 
Caixabank al centre 
de Granollers

3 La família del veí 
de les Franqueses 
desaparegut a Sala-
manca demana més 
mitjans en la recerca

4 Calçats Mellado, 
l’última sabateria 
de Canovelles, 
tanca per jubilació

5 Mor a 76 anys el 
frare Julián Pascual, 
dels Franciscans 
de Granollers

EL MÉS VIST DE LA SETMANA A EL9NOU.CAT

Fa uns dies, en un acte amb representants públics i pri-
vats del sector turístic i dels productors i productores del 
Vallès Oriental, des del Consell Comarcal vam obrir les 
portes del nou espai de Can Malé, a Lliçà d’Amunt. No es 
tracta del primer pas que es dona a l’espai que ocupava la 
farmacèutica Biokit. L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt ha 
volgut aprofitar l’oportunitat per donar resposta a una 
necessitat del sector dels productors locals i artesans; i 
primerament, amb el conveni amb el clúster de Craft Beer 
(cervesa artesana) liderada pel grup d’Arts Cervesers, ja 
va apostar per la singularitat d’un producte atractiu turís-
ticament i, ara, amb el conveni amb el Consell Comarcal 
ha doblat l’aposta i uneix també els productors locals en 
aquest espai.

El Consell Comarcal del Vallès Oriental disposarà, en 
una primera fase, d’un espai de 450 metres quadrats  per 
convertir-lo en una central de distribució per als produc-
tors locals, la primera d’aquestes característiques a la 
comarca, i una de les poques arreu de Catalunya. L’ob-
jectiu que perseguim és donar resposta a una necessitat 
amb què em vaig trobar quan vaig entomar la responsabi-
litat de conseller comarcal de Turisme i Productes Locals. 
Els productors necessitaven arribar a la restauració, els 
comerços i l’hoteleria i aquests darrers tampoc no sabien 
com gestionar les seves compres de productes de proxi-
mitat. L’objectiu d’aquesta primera fase a Can Malé passa 
per centralitzar aquesta demanda i posar en valor la qua-
litat dels nostres productes de proximitat.

Les administracions públiques hem de resoldre aquesta 
necessitat i, a la vegada, hem de donar el valor necessari 
als productes locals i artesans. A la nostra comarca tenim 
molts que defineixen el nostre territori.

Actualment, el projecte està en fase d’inici. Una consul-
tora contractada pel Consell Comarcal amb el suport de 
Diputació de Barcelona està redactant el projecte amb el 
suport dels productors locals per saber com s’hauria de 
distribuir tot l’espai, que aprofitarà alguns dels recursos 
dels quals ja disposava Biokit, com càmeres frigorífiques i 
mobiliari per agilitzar aquest projecte i que es comencin a 
veure resultats. Som conscients que un projecte d’aquesta 
dimensió haurà de comptar amb el suport d’altres admi-
nistracions com la Generalitat de Catalunya i la mateixa 
Diputació per a fer realitat. Confiem a comptar amb el 
seu suport.

Durant el 2023, Catalunya farà una aposta important 
per l’enogastroturisme. Si de debò les administracions 
públiques ens creiem aquesta aposta, caldrà reforçar el 
paper dels productes de proximitat que ens defineixen 
com a territori i posar en valor projectes perquè aquesta 
prioritat no es quedi només en un eslògan. Des del Con-
sell Comarcal del Vallès Oriental ens ho hem cregut i hem 
acompanyat el sector en propostes creatives i dotant-les 
de recursos. Ara, amb l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, 
aquesta aposta es multiplica i acompanyem productors i 
productes de la nostra comarca a fer un pas endavant. El 
sector va tenir un paper fonamental durant la pandèmia 
de la covid-19. Ara fa falta que les administracions públi-
ques també tinguem un paper fonamental en la consoli-
dació del sector artesà i agrari.
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El 8.489 no és el primer premi de la 
Grossa, però gairebé. És el nombre de 
places que el Departament ha convocat 
per al cos de funcionariat de Secundà-
ria. El 27 de desembre em vaig llevar 
amb un reguitzell de missatges al grup 
de l’institut. Una professora ens havia 
reenviat la convocatòria del que havia 
anomenat “opos light” (pel canvi de 
format). “Fins quan són les inscrip-
cions?” “Quant pot durar el procés?” 
“Convocaran al juliol?” Amb la publi-
cació de les dates, afloraven els nervis.

Quan jo m’hi vaig presentar, les 
proves es dividien en dues fases eli-
minatòries abans de la presentació de 
mèrits: l’elaboració i defensa d’una 
programació didàctica i el desenvo-
lupament d’un dels 71 temes de la 
meva especialitat, juntament amb el 
disseny d’una situació d’aprenentat-
ge. Gràcies a un confinament escolar 
que s’allargaria fins a finals de curs, la 
sort es va posar de la meva part. Des 
de llavors, encara em feliciten per la 
plaça... Però no ens enganyem: acon-
seguir una vacant en aquestes oposici-
ons no demostra res més que ser capaç 
de retenir un llarg temari de l’any de 
la picor, gaudir de prou temps per tirar 
endavant una programació que respon-
gui als interessos del tribunal i, com 
sempre, tenir sort. Sort amb l’exigèn-
cia del tribunal, sort amb els temes a 
desenvolupar, sort amb les unitats del 
sorteig. I, amb sort, més places que 
aspirants.

Quan penso en un sistema de selec-
ció amb cara i ulls –que no premiï 
vaques sagrades ni venedores de fum–, 
tinc en ment el procés de residència de 
les interines de medicina o infermeria 
(MIR o IIR). Consisteix en un perío-
de de dos a cinc anys com a resident en 
un hospital o un centre de salut, amb 
una retribució salarial, per formar-se 
al costat de professionals que avalu-
aran la seva capacitació. Tot i llegir 
algunes crítiques al voltant d’aquest 
sistema, que al·leguen explotació dels 
sanitaris, proposaria un nou procés 
de formació i selecció que passés per 
termes semblants. Així, per accedir al 
cos, les aspirants haurien d’aprendre 
la professió al camp de batalla –amb 
una retribució mensual, evidentment– 
i sota l’atenta mirada d’una referent 
que les guiés durant el transcurs d’un 
temps prou llarg per determinar si la 
persona és apta o no per exercir de 
docent. Una idea que he batejat amb 
les sigles DIR: docents interines resi-
dents. Perquè, siguem clares, voler no 
sempre és poder. 

Quan penso en una 
selecció amb cara 

i ulls, tinc en ment les 
interines de medicina 

o infermeria

REEDUCANT LA MIRADA

Loteria catalana
Laura B. Serna

Professora i periodista
@LauraBSerna1

El 2023, Catalunya fa una aposta 
important per l’enogastroturisme. 

Caldrà reforçar el paper 
dels productes de proximitat que 

ens defineixen com a territori 

Can Malé, per posar l’accent 
al producte de proximitat 
del Vallès Oriental

Àlex Valiente Almazán

Conseller Comarcal de Turisme 
del Vallès Oriental i de la Xarxa 
de Productes de la Terra 
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Dilluns 2 de gener de 2023

Capvespre
Torno al Dietari de l’okupa de l’altell després de 15 
dies de vacances. Necessitava un descans, però se’m 
fa estrany no concórrer a la nostra trobada setma-
nal. Vaig començar aquestes vacances amb la covid; 
per sort, després d’haver-la passat l’any 2020 i de 
les vacunes corresponents, ha sigut lleu. 

Que Lula da Silva s’hagi imposat a l’ultradretà 
Jair Bolsonaro a la presidència del Brasil és espe-
rançador. Començo l’any caminant al compàs d’una 
albada rogenca. La temperatura ha baixat lleugera-
ment, però continua fent bonança.

Tots tenim algun regal que ocupa el podi d’honor 
en els nostres records del Reis. Els de la mare són 
una cuineta i un escriptori de fusta fets per l’avi. 
El pare recordava amb tendresa aquell cavall de 
cartró, tan gran com ell, que va fer un mal final en 
oblidar-se’l a la intempèrie un dia de pluja. Un dels 
meus regals de podi van ser uns llitets de fusta per 
a les nines amb els matalassos i la roba correspo-
nent. Així com un ampli repertori de vestits i jer-
seis de llana per a les nines. Una perruca de llana 
de colors i un hipopòtam d’escai gegant. Tots ells, 
de confecció casolana. Quan s’acostava Nadal, la 
cuina del pis dels avis esdevenia un lloc secret, on 
la iaia, la mare i les tietes conspiraven com espi-
es amb la porta misteriosament ajustada. Allà dins 
s’anava coent la màgia a foc molt lent. 

Dimarts 3 de gener de 2023

Vespre
Caminem, el cel és serè. La cortina de llums de 
Nadal de la Torre Roja de Sant Pere de Vilamajor 
encara està encesa. Però no ens cal el frontal, a les 7 
del matí hi ha la suficient visibilitat per anar sense.  

Hem mirat Blonde a Neflix. Una adaptació del 
director Andrew Dominik de la novel·la de Joyce 

Carol Oates que porta el mateix nom. Després 
d’una rigorosa documentació, va reinterpretar la 
dona i el mite. La pel·lícula dura gairebé tres hores 
i té tantes crítiques negatives com lloances. M’ha 
agradat la interpretació de l’Ana Armas en el paper 
de Marilyn Monroe. És punyent i colpidora. M’han 
quedat ganes de llegir el llibre d’aquesta gran 
escriptora nord-americana, candidata habitual al 
Nobel, finalista en cinc ocasions al Premi Pulitzer –
una de les quals per aquesta novel·la– i, entre molts 
altres reconeixements, Premi Pepe Carvalho l’any 
2021 del BCNegra. I que ens diu que “el crim és la 
violació del teixit social i l’art es basa en el conflic-

te. Per tant, escriure sobre la violència, el crim o la 
guerra és natural”.

Dimecres 4 de gener de 2023

Tarda
A primera hora, la línia de l’horitzó es difumina del 
ferro fins al cobalt. Aquesta nit s’ha mort en Josep, 
la parella de la meva sogra. 

Dijous 5 de gener de 2023

Capvespre
Hi ha dies que comences amb el peu canviat. Men-
tre uns érem a enterrament, els altres fèiem com-
panyia al meu cunyat a Urgències. 

Divendres 6 de gener de 2023

Vespre
Dia de Reis estrany, pendent de l’hospital. Està 
millor.

Vaig avançant la lectura de De amor y de sombra 
d’Isabel Allende. És una edició antiga, de 1994 de 
RBA Editores. El paper és esgrogueït i de poca qua-
litat i la lletra petitíssima. És l’últim llibre que lle-
geixo amb la lletra tan petita. Encara no l’he aca-
bat i sé que el tornaré a llegir més endavant. L’he 
subratllat arreu. Hi ha una frase molt oportuna 
en aquests dies que la violència contra les dones 
continua sent de penosa actualitat: “Era un hombre 
nacido con el don de matar, rara condición que casi 
nunca se da en las mujeres.” 

Dissabte 7 de gener de 2023

Tarda
Dinar amb els fills. No fa tanta bonança com fa 
uns dies. Segons el Servei Meteorològic, les tem-
peratures de l’any passat han estat les més altes a 
Catalunya des que se’n tenen registres i és possible 
que acabi situant-se com un dels anys més càlids a 
nivell mundial.

Diumenge 8 de gener de 2023

Capvespre
Acabo De amor y de sombra. M’ha semblat curiós que 
hagi coincidit amb un 8 de gener. L’autora diu que 
va ser en aquesta data l’any 1981, quan es trobava 
exiliada a Veneçuela després del cop d’estat a Xile, 
que va rebre una trucada en què li deien que el seu 
avi es moria en aquell país sense que ella se’n pogués 
acomiadar. Va decidir escriure-li una carta, que va 
ser l’origen de la seva primera novel·la, La casa de 
los espíritus, que el 10 de novembre passat va fer 
40 anys. Des de llavors, Allende comença totes les 
novel·les el dia 8 de gener. Com aquesta segona que 
avui he acabat. És una data que té com a sagrada.
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Teresa Sagrera 

Escriptora
@SagreraT

DIETARI DE L’OKUPA DE L’ALTELL

Així ho dèiem quan érem petits, així ho anuncia-
ven arreu, sense descobrir mai allò de la vida nova. 
La monotonia d’anys enrere queda ofegada ara per 
l’excés de notícies i esdeveniments, alguns dels 
quals no són per a tothom. Vida nova has de ser tu 
qui la marqui, qui senyali com, on, quan. I aques-
ta vella-bella aspiració ha quedat enrera quan tot 
costa d’assolir més que mai, quan els que podrien 
acompanyar-te ja no hi són, quan la teva capacitat 
potser ha disminuït.

El quefer diari no difereix massa ni del de l’any 
passat ni de l’anterior. Ens passa que, als que tenim 
certa edat i malgrat continuem capacitats, no fem 
el que no considerem adient, i no pas per egoisme 
sinó perquè d’altres ho tenen entre mans. Seguim 
dempeus intentant que els que tenim a prop nostre 
puguin desenvolupar les seves vides sense enre-
nou, continuem ajudant en allò que és al nostre 
abast i no ser simplement una càrrega. L’experièn-
cia ens hi ajuda.

Vida nova en un món tan damnat, amb tanta gent 
amb dificultats, massa sense sostre i sense feina? 
Costa d’acceptar! Quan jo era joveneta tot era dife-
rent i, malgrat moltes dificultats, penso que érem 
més feliços que els nens-joves d’avui, que ho volen 
tot sense posar-hi res de la seva part. No vull dir 
econòmicament sinó personalment. Com dèiem 
abans, tothom va a la seva i, massa sovint, no escol-
ten la veu dels més grans.

Estic contenta de ser-hi, encara que amoïnada per 
les malvestats que ens envolten i auguren un futur 
indecís per a tothom. Un concepte em té molt pre-
ocupada i és el de guerra entre civilitzacions, que 
pensàvem que no sentiríem anomenar mai més. 
El món –hem de reconèixer– que és de tots, ningú 
no en té la sobirania, malgrat que siguin molts els 
que se l’adjudiquin. He tingut la sort de viatjar pels 
cinc continents amb la Marxa Mundial per la Pau i 
la No-Violència i la germanor amb la qual ens van 
acollir arreu va ser immillorable.

Considero que tothom hauríem d’intentar acos-
tar-nos a aquells que se senten sols –n’hi ha molts– i 
entaular amistat de vida amb els més grans i allu-
nyats pels motius que siguin. La solitud mata cos-
sos i ments. Posem-hi remei. Sé de què va, malgrat 
que et trobis envoltat de gent. I només ens hi faltava 
la covid per acabar-ho d’agreujar. Maleïda por que 
mata idees i pensars, que frena acompanyaments. Si 
puc ser útil a algú, no dubteu a cercar-me.

Ah! I que l’any iniciat sigui benigne i propici per 
al bé de petits i grans arreu del món. Salut!

Any nou, vida nova?
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“Escriure sobre la violència, 
el crim o la guerra és natural”

Montserrat Ponsa Tarrés

Periodista, escriptora i activista 
social i cultural

@montserratponsa
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LA PILARÍN

Com que tot plegat ha passat al Brasil, aquest mot 
pròpiament no podria rodar en aquesta columna; 
però atès el moment general del planeta, no es pot 
descartar que qualsevol dia passi el mateix per aquí 
baix, o sigui que vaig avançant feina. Assaltar, o el 
substantiu assalt, em fan gràcia per la família. Que 
venen de saltar és evident (concretament de salire, 
saltum: ‘saltar, brollar’), però l’evolució d’aquest 
verb llatí ha acabat donant uns quants derivats 
genials. En destacaré els millors.

D’entrada, insultar: es tracta d’un cultisme, però 
em sembla d’allò més gràfic que aquesta acció 
estrictament verbal provingui d’una forma del 
verb que podríem traduir per ‘saltar a sobre’; l’in-
sult, doncs, seria una agressió tan empipadora que 

és equiparable a una de física.
Saltant: un salt d’aigua. De gerundis en funció de 

substantiu no és que no n’hi hagi (en el llenguatge 
jurídic són freqüents), però aquest és d’una utilitat 
i concisió extremes. Un saltant (d’aigua) i un sor-
tint (de la roca) em semblen concrecions verbals 
molt ben trobades.

Sallar: verb malauradament desconegut. En sen-
tit literal vol dir ‘córrer una nau tallant l’aigua’ 
(pres del francès, es veu), i en sentit figurat, ‘fer 

camí veloçment’. Com sallava, l’Enric, quan repartia 
el correu!, posa el GDLC com a exemple. Una perla 
que no aprofitem.

Sobresalt i sobresaltar, dos empipadors que van amb 
una S quan instintivament els escrivim amb dues.

Saltuari, simpàtic adjectiu (‘que procedeix a 
salts’) que m’encantaria fer servir almenys una 
vegada abans de passar avall.

I acabo amb la colla dels saltadors, que tenen mol-
ta gràcia: saltabarrancs, saltamarges (el més cone-
gut, segurament), saltamartí, saltabardissa (és un 
peix), saltaparets, saltataulells (aprenent o depen-
dent de botiga), saltaterrats (lladre) i salta-regle 
són els que aplega el diccionari normatiu; i natu-
ralment saltimbanqui, d’etimologia més rebuscada 
perquè és l’adaptació de l’italià saltimbanco (‘sal-
ta en [un] banc’); suposo que la I final es deu al fet 
d’haver partit del plural, igual que modernament 
fem amb panini o tortellini. Fora del DIEC, algun 
diccionari també recull saltimbocca, una curiosa 
creació culinària (rotllets de carn de vedella), ano-
menada així perquè se salten a la paella.

[Bonus track. Saltòmetre. Sí, existeix, i sí, serveix 
per al que sembla: per mesurar l’altura dels salts en 
competicions esportives. És que aquesta família és 
la pera].

Assaltar

RODA EL MÓN I TORNA EL MOT

Pau Vidal 

Filòleg i escriptor
@pauetvidal

FE
LI

U
 E

LI
A

S,
 ‘A

PA
’  

(1
87

8-
19

48
) 

/ M
N

A
C

S’acaben aquestes vacances i part de les vacances 
les he dedicat a pensar en les properes vacances. 
Vaig escriure en un article no fa gaire la felicitat 
que em feia viatjar, lluny o a prop, en parella, amb 
amigues (molt!), amb els fills… i que em proposa-
va viatjar moltíssim aquest 2023. I tan clar ho tinc 
aquest any que els propòsits s’han de complir (viat-
jar, estimar, gaudir, cuidar-me, fer coses que em 
facin feliç, dir no…) que ja porto dies rumiant agen-
des, destinacions i alegries. A més, els Reis d’Ori-
ent, que em coneixen, també han apuntat en aques-
ta línia i no puc pas defraudar a Ses Majestats. 
Caldrà mirar de gaudir les coses molt i al màxim, 
que ja està la vida prou complicada –i aquest 2023 
no serà una excepció, em temo– com per estar amb 
romanços.

Hi penseu vosaltres ja, en les properes vacan-
ces? O potser us heu quedat congelats en els pen-
saments del que passarà els propers mesos: venen 
eleccions municipals, per exemple, i això pot ser 
un malson o una pista de circ plena de números 
còmics. Jo diria que aquestes campanyes exhausti-

ves pesadíssimes, plenes d’actes inútils i de despesa 
en publicitat, es podrien resoldre si la gent tingués 
un mínim de compromís i sabés llegir.

Per exemple: imagineu un món on els polítics 
formessin un bon equip d’experts, ordenessin una 
llista de propostes per als propers quatre anys, enu-
meressin els seus objectius reals i els presentessin 
amb la xifra al costat del que costa dur-los a terme 

i ens ho fessin arribar a tots i cadascun de nosal-
tres juntament amb les cinc coses que més valoren 
com a persones i com a polítics. Jo què sé, les meves 
serien: drets humans, feminisme, equilibri social, 
educació i cultura. Així, els fanàtics de la construc-
ció ja sabrien que jo no sóc la seva candidata ideal i 
els masclistes, que encara es passen vídeos de culs 
de ties movent-se, també ho sabrien. Fàcil.

La gràcia seria que, si arribés al poder, no podria 
dir que no a acollir migrants, a treballar per a la 
igualtat i a dedicar-me a asfaltar carrers. Ens ente-
nem, oi? Si ells fossin sincers i nosaltres sabéssim 
llegir amb profunditat un text de més de dues 
pàgines doncs ja ho tindríem. Una tarda de llegir 
programes electorals sincers i l’endemà, a votar i 
tothom tranquil. Sabríem, només d’acabar les elec-
cions, com es transformarà el nostre municipi, a 
què es dedicaran els meus impostos, quins seran 
els puntals del nostre poble de cara al futur. I no 
em digueu que no és una idea fonamental. Llàsti-
ma que els polítics menteixin i que els ciutadans no 
sapiguem llegir gaire.

Ens tocarà fer unes eleccions normals. I continu-
ar veient els nostres polítics del Parlament fent allò 
que fan, que no sé exactament què és. I ens tocarà 
també continuar batallant amb la violència masclis-
ta, una educació precària, una sanitat que tremola, 
uns objectius climàtics impossible i guerres arreu 
que impedeixen la vida.

No em digueu que l’única solució possible no és 
fer cas als Reis d’Orient i viatjar (abans els vols per 
la crisis de recursos siguin inabastables i tot peti) 
tot el que es pugui i més.

On dieu que aneu els propers mesos?

Marina Martori 

Escriptora i gestora cultural
@marina_martori
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LA REBEL

Els propers mesos
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Han passat festes, però sobretot han passat coses, 
moments i situacions que omplen, alegren i colpegen 
el viure de cada dia i d’aquests dies en especial. Arri-
ba el capvespre de la darrera jornada, hora calma, 
agraïda. El pessebre de tants anys –i tan recent a la 
vegada– espera el moment de retornar al seu claus-
tre encaixat per més de 300 dies. I és ara quan, com 
humil cant, gairebé totes les figures, petites i fidels, 
són a l’entrada de la cova contemplant en silenci.

Els tres savis amb els seus presents, el vell rabadà 
amb quatre ovelles antigues, l’acordionista i el vailet 

de les dues flautes, el moliner amb el sac de farina, 
l’esvelta dona de la gerra d’aigua, el pastor amb capa 
i sarró, la dona del cistell, l’home que du un present 
a l’espatlla, el pastor amb la llarga samarra, la vella 
que porta un aviram indefinit, la dona dels ous, age-
nollada, i la que porta una gallina blanca, el vell pas-
tor, repenjant mans i barba sobre un bastó de patriar-
ca, els nens del carretó, la nena del xai, el llenyataire 
amb el feix a l’esquena, els tres patges agafant-se 
l’un a l’altre, la dona que fila, el ferrer pacient... Un 
munt d’aviram per tot arreu, la vaca rossa i la frisona 
cadascuna amb el seu vedell, els camells reposant del 

llarg viatge. Josep mira el Nen i Maria. Maria només 
té ulls per al Nen. El Nen no veu res, encara, tot just 
acaba de néixer, però sent l’alenada de la mula i del 
bou que, de tan vell, ha perdut les banyes. 

Els llumets, leds, regalen claror i ombres a l’es-
cena, al riu, als camins i a tot el paisatge. Gasten 
poc i són freds. Tanmateix, petit miracle, planeja 
l’escalf  d’uns cors que, tot i ser de fang, bateguen 
admirats davant del misteri. Dalt del teulat de la 
cova, l’incansable àngel anuncia: “Glòria a Déu a 
dalt del cel i a la terra pau als homes.” Tan difícil 
seria? Tan difícil seria sentir-nos figures humils, 
forasteres, portadores d’aigua, flautistes d’esperit 
enjoiat encara que dolgut per entrebancs i pobre-
ses, filadores de l’Amor que mai no s’acaba...? 

 Descalça, trepitjant sorra, palla i molsa, arribo 
fins a l’Infant per aprendre a mirar l’altre com ho 
fan Maria, la del sí incondicional, i Josep, el del 
silenci actiu. Sento cada figura com batega. I el 
meu cor, també de fràgil fang, voldria amb elles 
i amb el món bategar fraternitat. Passat festes 
comença l’hora.

Divendres, 13 de gener de 202324

Fa uns dies vaig llegir un editorial d’en Vicent Par-
tal que parlava del terme indefensió apresa, encu-
nyat per Martin Seligman, qui la defineix com un 
estat psicològic que es dona quan algú percep que 
els successos que l’envolten són incontrolables i no 
té cap possibilitat de canviar-los. Amb la indefen-
sió apresa, la por que causa pensar que no es pot 
canviar res passa a ser l’emoció predominant. Una 
por que desenvolupa en la gent una actitud de pas-
sivitat i inhibició, que progressivament tendeix 
cap a la resignació. A en Partal això li servia per fer 
una digressió sobre el que passa a Catalunya des 
de l’anomenat Judici del procés, amagant, cada cop 
més, la catalanitat i no parlant en català quan es 
percep que pot comportar alguna conseqüència teò-
ricament negativa. És una anàlisi que comparteixo, 
atès que no endebades ja vaig criticar públicament, 
al seu moment, aquell judici i el comportament que 
van tenir-hi els presos polítics encausats i els seus 
advocats quan van renunciar tant a fer una defensa 
política –la qual cosa només va servir per posar les 
coses fàcils al tribunal–com a utilitzar el català. 

No obstant això, aquesta reflexió d’en Vicent em 
va interessar força –perquè crec que, des de llavors 
han passat moltes més coses, la majoria gens espe-
rançadores– i em va portar a intentar anar un xic 
més enllà, ja que, al capdavall, tot el que ha succeït 
des d’aquell moment només és port comprendre 
des d’un concepte molt més sibil·lí: el de la mani-
pulació. I seguint la pista d’aquest concepte m’he 
topat amb l’escriptor francès Sylvain Timsit, qui 
delimita el concepte a través de deu elements 
que, si bé presos un a un no són gran cosa, quan es 
donen en conjunt acaben sent letals. Els anunciats 
d’aquests elements, segons ell –les explicacions 
afegides, en bona part, són meves–, són:

1. DISTRACCIÓ Consisteix a desviar l’atenció de la 
ciutadania dels problemes importants i dels canvis 
decidits per les elits. Ens fan mirar el dit que asse-
nyala la lluna i no pas la lluna.

2. PROBLEMA-REACCIÓ-SOLUCIÓ Creen un pro-
blema, una situació, destinada a despertar una cer-
ta reacció de la ciutadania, de manera que sigui ella 
mateixa qui demani les mesures que volen fer-li 
acceptar. L’inici sempre és el famós globus sonda, 
que serveix per testar l’opinió pública.

3. GRADUALITAT Es manipula la ciutadania de 
manera progressiva, a poc a poc, fins i tot durant 
anys, perquè aquesta accepti qualsevol decisió que 
prengui qui mana. És com cuinar una granota. Si la 
tires a l’olla amb aigua bullent salta, però si la fiques 
en una olla amb aigua freda i la vas escalfant a poc a 
poc, la granota acabarà cuita i ni se n’haurà adonat.

4. DIFERIR Presentar decisions impopulars com 
a necessàries, per a un futur millor i fer-ho sempre 
pel nostre bé. El públic accepta ingènuament que els 
sacrificis són necessaris per a una futura vida millor. 
Així ens acostumem a viure fotuts, a anar tirant, nor-
malitzant i habituant la marginalitat. Un cop habitu-
ada, la població deixa de lluitar i es queda a casa.

5. ADREÇAR-SE AL PÚBLIC COM SI FOSSIN 

INFANTS Els mitjans –controlats– transmeten per 
a nens, amb arguments simples i personatges edul-
corats i superficials. S’elimina el sentit crític. Bus-
quen súbdits –que no ciutadans– submisos i dòcils.

6. APEL·LAR A L’EMOCIÓ No es busca el fet objec-
tiu i racional sinó la sentimentalitat. El poder més 
gran és la por i hi arriben gràcies a l’emoció i l’uti-
litzen per controlar el pensament i la crítica.

7. MANTENIR LA MEDIOCRITAT Fer que la gent 
s’allunyi de la cultura, del saber i del coneixement. 
La premissa manipuladora genèrica és que l’educa-
ció que es dona a la població i els continguts medi-
àtics han de ser tan pobres i mediocres com sigui 
possible, així el públic restarà en la ignorància i les 
desigualtats socials romandran com una qüestió 
impossible de superar.

8. MANTENIR EL PÚBLIC EN LA IGNORÀNCIA I 

L’ESTUPIDESA, amb el foment del consumisme i 
la banalitat. Construir un món de l’entreteniment 
com a gran faedor de consciències. Allunyar les 
persones de qualsevol cosa que sigui cultura real 
o s’hi assembli, per evitar actituds rebels o insub-
mises. Fer que el públic sigui incapaç d’entendre 
les tecnologies i mètodes utilitzats per al seu con-
trol.

9. SUBSTITUIR LA REBEL·LIÓ PER LA CULPA Inten-
ten fer-nos creure que la nostra poca capacitat ens 
converteix en fracassats i desgraciats. Busquen 
l’autoinculpació i no l’exculpació pròpia. Així, en 
lloc de rebel·lar-nos, ens desmotivem i ens immo-
bilitzem. Al mateix temps que ens volen ignorants, 
ens volen amb problemes psicològics.

10. CONEIXEMENT DEL PÚBLIC Arribar a conèixer 
les persones millor que no pas elles mateixes. El 
sistema ho sap tot de tothom. I com que el sistema 
necessita conèixer per poder controlar i manipu-
lar, per això han nascut i crescut les xarxes socials 
i els diferents partits polítics –submisos al poder 
real– de tot l’espectre ideològic de la democràcia 
contemporània.

Aquestes són, en síntesi, les 10 estratègies de 
manipulació que va descriure Timsit. I, al meu 
entendre, havent viscut tot el que hem viscut –us 
sonen moltes de les reflexions?– si no es veu que 
el que diu és cert, és estar cec. El més trist, però, és 
que, bo i sabent-ho, és molt probable que no fem 
res per aturar-ho, per bé que encara hi deu haver 
algú amb capacitat de preguntar-se què caldria fer 
per evitar-ho. 

A aquests, donar-los una resposta és difícil –això 
ho deixo per algun dels gurus que proliferen dar-
rerament– però, modestament, a mi d’entrada em 
semblaria que el primer que cal fer és reflexionar 
sobre aquesta llista i, a partir d’aquí, intentar sortir 
de la fase d’autonegació en la qual som i, un cop 
acceptat en quina classe de món vivim, fer indivi-
dualment la feina de salvació que cadascú pugui. 
Cremar les brases que encara restin vives en algu-
na part de nosaltres, esbrossar tots els terrenys en 
què ens fiquen i caminar lliures, sense pors que ens 
lliguin. Parlar i bregar, contra la gent que tot ho fa 
pel nostre bé, i reivindicar constantment la figura 
de la gent que realment aporta coses positives a la 
societat. 

Algú ha de lluitar per netejar la brossa mental 
que ens inoculen cada dia. I aquest algú hauria de 
ser, en la mesura que pugui, cadascú de nosaltres.
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Dalt del teulat de la cova del 
pessebre, l’incansable àngel 
anuncia: “Glòria a Déu a dalt 

del cel i a la terra pau als 
homes.” Tan difícil seria?

Passat festes

Ramon Font Terrades

Advocat
www.ramonfont.cat

Sobre la ‘indefensió apresa’ 
i la manipulació 

Maribel Pou Monclús

Mestra jubilada 
maribel.pou@gmail.com
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En aquests dos últims anys, després de temps de 
promeses, les coses es mouen a la línia R3, que és 
la nostra, la de Parets del Vallès. Les obres del des-
doblament de la línia entre Parets i la Garriga estan 
adjudicades i ja s’està treballant en punts de les 
estacions i en el trasllat de serveis (telèfon, llum, 
gas, aigua...). Les previsions apunten que l’estiu 
d’aquest any 2023 es faci gran part del que s’ano-
mena obra civil, sobretot ponts (en el nostre cas es 
doblarà el del tren sobre el riu Tenes i el que hi ha 
sobre la C-17 a l’alçada de Mercadona). És neces-
sari fer aquestes obres que són d’envergadura en 

període d’estiu perquè segurament caldrà tallar el 
pas del tren un temps. L’estiu del 2024 serà –si tot 
va bé– quan es col·locarà físicament la doble línia 
perquè a finals del 2024 o principis del 2025 el des-
doblament estigui en funcionament i la doble línia 
tan esperada sigui una realitat.

Pel que fa a la nova estació de Parets, el projec-
te redactat per l’Adif està acabat i properament es 
podrà presentar a la ciutadania. Serà una estació 
moderna i gran que ens ha de donar servei durant 
uns quants anys. Els primers a conèixer l’abast del 
projecte seran els veïns de l’entorn, cal que n’esti-
guin ben informats i de primera mà. Segurament 
això es farà el febrer o març. La nova estació estarà 
situada just a sobre on hi ha l’actual i s’hi construi-
rà una plataforma fins a l’avinguda Catalunya, amb 
un pàrquing per a 75 cotxes aproximadament. Tam-
bé hi haurà espai per a les motos i les bicis. Aques-

ta plataforma també tindrà un pont per a vianants 
que connectarà directament amb l’avinguda Espa-
nya. Hi haurà un aparcament de bicicletes ben a 
prop de l’entrada per seguretat. Al mateix nivell de 
les vies hi haurà un altre pàrquing més o menys on 
és ara, que es millorarà i s’ampliarà. La gestió de 
l’aparcament de la plataforma és previsible que es 
vinculi al tiquet del tren, com ho és a totes les esta-
cions per facilitar la mobilitat. En qualsevol cas, si 
serà o no de pagament vinculat al tiquet del tren, 
és un assumpte que decidirà la Generalitat, que és 
el gestor de Rodalies i qui planifica els Park&Ride.

D’altra banda, a hores d’ara s’està treballant en 
la redacció del projecte d’un mur al marge esquer-
re de l’actual via del tren passat el pont de l’avin-
guda Catalunya en direcció la Garriga, un mur que 
es construirà perquè en un futur es pugui cobrir 
la trinxera del tren. Aquest mur s’executarà en el 
transcurs del desdoblament –previsiblement el 
2024– i ha de donar solució a la preocupació dels 
veïns d’aquesta zona que suporten molts inconve-
nients de perills, esllavissades de terres, brutícia 
i preocupacions pel mal estat d’aquest espai. Per 
fi trobarem una solució definitiva per a aquest 
indret. Aquests dies s’està ja netejant el talús, fent 
sondejos i l’estudi geològic.

Des de l’equip de govern estem contents de les 
properes millores de la mobilitat, el nostre municipi 
necessita urgentment nova estació i noves vies de 
tren. A partir d’aquí i amb properes actuacions a la 
zona urbana es podrà accedir als polígons industrials 
i al poble amb molta facilitat. Els llocs de treball són 
molts, els desplaçaments són constants i necessitem 
una mobilitat més sostenible que l’actual. Ens tocarà 
passar un parell d’anys amb algunes molèsties però, 
una vegada passat aquest temps, ho oblidarem per-
què els beneficis i les bonances seran per a tothom 
molt alts. Pràcticament la totalitat del cost de l’obra 
de l’estació, que ronda els 10 milions d’euros, serà 
finançada amb fons europeus. En aquests moments 
tenim signat un conveni que diu que del 40% se’n 
farà càrrec la Generalitat; de l’altre 40 %, l’Adif 
(Estat central), i del 20% restant, l’Ajuntament.

Volem complir els objectius de desenvolupament 
sostenible (ODS), l’Agenda 2030, i no estalviarem 
esforços per aconseguir-ho. Entre d’altres el tren, 
el nostre tren, ens hi ajudarà. Som en el bon camí 
per assolir una millor mobilitat.

El darrer dia de l’any, el dia de l’home dels nassos, 
a la tertulià matinal en el cafè em van donar una 
notícia molt desagradable: la mort del company 
Salvador Gispert i Grau. Molt sovint ens acompa-
nyava a fer-la petar una estona i a discutir una mica 
de tot, des de les petites coses que passen a diari al 
poble, a Parets, fins a les grans notícies de casa nos-
tra i del món. Tot i que ho fem sense un gran rigor, 
tothom hi diem la nostra i xalem una bona estona.

En Salvador era un dels nens del carrer San-
ta Irene de la Fàbrica dels anys de la postguerra, 
com molt bé va descriure’ns en un article al dar-
rer número de la revista Parietes el seu company i 
amic, en Joan Novell. Formava part de la colla que 
popularment s’anomenava la Banda. Aquesta colla 
la formaven una trentena de nens i nenes. Jugaven 
al carrer Santa Irene al capvespre i també feien 
algunes entremaliadures, pròpies dels adolescents. 
A les cases, com ens diu l’autor de l’article El meu 
carrer (Santa Irene), es passava molta misèria, atès 
que els pares de la majoria dels infants eren tre-
balladors de la Linera. Malgrat això, eren feliços i 
gaudien d’un bon veïnatge i una bona amistat. En 
Salvador era un nen astut, extravertit, murri i sem-
pre li agradava guanyar als jocs de competició del 

carrer. Hom pot copsar-ho en un quadre pintat pel 
polifacètic Manel Babot, on es pot observar en Joan 
Novell i Salvador Gispert els anys de la infantesa 
(1947). De petit va ser escolà de la parròquia de 
Parets amb el rector mossèn Jaume Urgell i també 
va cantar a l’Orfeó Sant Esteve de Parets. 

En Salvador, com la majoria de nens del poble de 
Parets, va estudiar a l’escola nacional Lluís Piquer, 
on impartia classes un gran mestre, que anys més 
tard jo també vaig tenir de professor en el mateix 
col·legi. Era en Pere Colomer, un mestre republicà 
empordanès, format a l’Escola Normal de Girona 
durant la Mancomunitat de Catalunya. Va exercir 
durant la República i va ser represaliat posterior-
ment pel règim franquista. En Salvador va cursar 
els vuit cursos de Primària. Era un autodidacte i 
va aprendre altres matèries pel seu compte. Era un 
xicot molt espavilat i intel·ligent; la Universitat de 

la Vida li va ensenyar moltes coses i ell les va saber 
aplicar amb molt sentit comú. Ben aviat va entrar a 
treballar a una empresa molt important que hi havia 
a Parets i que s’anomenava Automoción, SA, i, més 
tard, Bendibérica, SA, i va exercir de comandament 
intermedi. Jo vaig treballar en aquesta mateixa com-
panyia en un altre departament i vam tenir contac-
tes professionals i realment vaig poder adonar-me 
que era un home amb molta visió de futur i empre-
nedor. Va fundar junt amb altres socis una empresa 
de mecanitzats i més tard una de comercial. 

El 2012, en el centenari de la Cooperativa La Pro-
gressiva de Parets, vaig editar un llibre sobre els 
100 anys d’aquesta entitat i no vaig dubtar en cap 
moment a preguntar-li a ell, entre moltes altres 
persones, sobre els orígens d’aquesta societat obre-
ra, atès que en Salvador era net d’un dels primers 
socis, l’Isidre Gispert. Ell va formar part de la junta 
directiva des de l’any 1967 fins l’any 1987 i la majo-
ria d’aquests anys ho va fer com a tresorer. A les 
eleccions municipals del 1983, en Salvador es va 
presentar com a segon candidat per Convergència i 
Unió (CiU) a l’Ajuntament de Parets. Va estar actiu 
en la vida política local com a regidor als anys 80 
i part dels 90. També va ser president del comitè 
local de Convergència Democràtica de Catalunya 
(CDC).

En Salvador era una persona molt optimista i 
afrontava els reptes amb gran valentia, com va ser 
la mort de la seva estimada esposa Carme fa més 
de tres anys. Un dia abans de deixar-nos, com si ho 
pressentís, va venir a parlar amb nosaltres i vam 
passar el darrer record amb ell, xalant d’allò més, 
com acostumàvem a fer tan sovint. Una cadira bui-
da romandrà entre nosaltres, però restaran sempre 
vius els bons records!

Joan Volart i Bellavista 

Diplomat en Magisteri
j.volart59@gmail.com 

Salvador Gispert i Grau
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Joan Novell i Salvador Gispert (1947)

Rosa Martí Conill

Regidora d’Urbanisme 
i Medi Ambient de l’Ajuntament
de Parets del Vallès 
rosa.marti@parets.cat

Tren i estació 
a Parets del Vallès

A
D

IF



COP D’ULLNOU9EL Divendres, 13 de gener de 202326 “TEMPS I EMOCIONS”, A BELLAVISTA

L’instant dels sentiments
Les Franqueses del Vallès “L’Alzheimer 
esborra la memòria, però no els senti-
ments” és el lema de l’exposició “Temps i 
emocions”, que s’inaugura aquest diven-
dres 13 al Centre Cultura de Bellavista, 
a les Franqueses. Són 33 imatges de la 
fotògrafa MARGA PÉREZ i que retraten 
les expressions de malalts d’Alzheimer i 
s’acompanyen amb consells de vida de les 
mateixes persones fotografiades. Marga 

Pérez, fotògrafa amateur de 52 anys, va 
iniciar aquest treball a propòsit que la 
seva mare pateix la malaltia degenerativa 
des de fa 20 anys. La mostra, que convida 
a fer-se socis de les fundacions Pasqual 
Maragall i ACE Alzheimer Center, es pot 
visitar fins al 31 de març. Els protagonis-
tes d’aquestes imatges són PERE LLORE-
DA i ROSARIO MORENO, la mare de la 
fotògrafa.
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Si vols vendre EL 9 NOU al teu establiment, posa’t en contacte amb nosaltres:
93 889 49 49 - distribucio@vic.el9nou.com

Aiguafreda
Estanc Puigdollers
C. Major 17

L’Ametlla del Vallès
Llibreria Jocadi
Pas de l’Ametlla, s/n, bloc interior

Llibreria Peipars
Pg. Torregassa 39

Benzinera Repsol
Ctra. C-17 km 26,5

Bigues i Riells del Fai
Papereria Reyes
C. Anna Mogas 116-128

Caldes de Montbui
Benzinera Repsol
Av. Pi i Maragall, 118

Quiosc Arturo
Pl. de l’Àngel s/n

Canovelles
Llibreria Gratacòs
C. Riera 12

Cànoves i Samalús
Estanc Garriga
Pl. Sant Muç 1

Cardedeu
ALDI (Dolores Rubio)
C. Dosrius 128

Benzinera BP
C. Pins Roses, 2, 4

Benzinera Repsol
Ctra. C-251, km 5,5

Estanc Coderch
Pg. Anselm Clavé, 3

La Botigueta & Rostisseria
Pg. Font dels Oms, 31

Llibreria Àgora
C. Mare de Deu del Pilar, 112

Quiosc Pl. Alsina
Pl. Joan Alsina, s/n

Figaró-Montmany
Estanc del Figaró
Ctra. Ribes 41

Les Franqueses del Vallès
Eroski (Sgel)
Ctra. Barcelona/Puigcerdà 33

Estanc Ateneu
Ctra. de Ribes, 119

Estanc Dolors
C. Jacint Verdaguer, 4

Punt de Paper
C. Cellecs, 2, local 2

Benzinera Repsol
Ctra. N152 km 33

La Garriga
Estanc de Dalt
C. Calàbria, 94

Gasolinera Fontserè
Ctra. Nacional 152

Llibreria Biset
Pl. Centre, 3

Llibreria Cuspinera
C. Centre, 37

Granollers
Llibreria La Gralla
C. dels Cabrits, 5

Benzinera Repsol
Ctra. Masnou, BP-5002, km 15,6

Celler del Ferrer
C. Joan Prim, 177

Fundació Privada Vallès Oriental
Av. Francesc Ribas, s/n (Hospital de 
Granollers)

Hipermercat Esclat
C. Roma, 3

Llibreria Papereria Buñuel
C. Francesc Macià, 93

Llibreria Vendrell
C. Benito Morató, 2

Papereria Molins
C. Joan Prim, 130

Quiosc Marin
Pl. Corona

Sorli Discau, Gasolinera
Ctra. Montmeló, 70

Supermercat Esclat
C. Girona, 225

Gualba
Estanc de Gualba
Pl. del Montseny, 27

La Llagosta
Papereria Casas
C. Estació, 3, local 3

Lliçà d’Amunt
Estanc Abelló
C. Cruïlla

Hipermercat Esclat
Av. Països Catalans, 17

Supermercat Condis

C. Empordà, 10

Supermercat Esclat
Ctra. de Caldes de Montbui, 142

Llinars del Vallès
Estanc Montserrat Jane
C. Anselm Clavé, 14

Hipermercat Esclat
Av. Pau Casals, 255-279

Quiosc pl. Església
Pl. Església s/n

Mollet del Vallès
Estació Sant Jordi
C. Can Pantiquet / Bosch s/n

Hipermercat Esclat
C. Nicaragua, s/n. Pol. Can Borrell

Supermercat Esclat
Av. de Burgos, 15

Montmeló
Benzinera Repsol
C. Vic, 69

El Rebost de la Rosa
C. Major, 20

Montornès del Vallès
Benzinera Repsol
Av. Riu Mogent, 3

La Papereria
C. Riu Mogent, 4

Montseny
Serveis Municipals de Montseny
Pl. de la Vila, 9

Parets del Vallès
Benzinera Shell
Av. Catalunya, 111

Carlin Parets
Av. Catalunya, 98

La Roca del Vallès
Benzinera Repsol
Ctra. C-1415, km 17,4

Benzinera Repsol
Ctra. C-60, km 10,9 direcció Mataró

Paperots
Rambla Mestre Torrents, 51-53

Sant Antoni de Vilamajor
Papereria Can Mayol
C. Catalunya, 5

Sant Celoni
Pepereria Codina
C. Major, 84

Estanc Montnegre
C. Major, 3

Hipermercat Esclat
Ctra. C-35 cant. c. Indústria

Papereria 6x3
C. Jaume I, 8

Sant Esteve de Palautordera
L’Estanc
Ctra. Montseny, 5

La Lluna
Ctra. del Montseny, 47

Sant Feliu de Codines
Papereria la Plaça
Pl. Josep Umbert Ventura, 10

Santa Eulàlia de Ronçana
Can Ferrer
C. Barcelona, 100

Santa Maria de Palautordera
Benzinera Repsol
Ctra. C-35 P. km 51

Estanc Clara
C. Major, 53

Estanc Mola
Pl. de les Olles, 4

Vallgorguina
L’Estanc
Ctra. Nova, 47

Vilanova del Vallès
Benzinera Repsol
Ctra. BV-5001, km 19,9

L’Estanc de Vilanova
C. Palma, 8

MOIANÈS
Castellterçol
Coaliment Supermercat
Ctra. Granera, 28

L’Estanc de Castellterçol
C. del Mig, 3

Collsuspina
Forn de Collsuspina
C. Major, 10

Moià
La Ploma
Av. de la Vila, 8

Llibreria Grau
C. Sant Antoni, 1

Santa Maria d’Oló
Quiosc d’Oló
Av. Manuel Lopez, 17

Escaneja
el codi QR 
per trobar la 
ubicació del 
vostre punt 
de venda més 
proper
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Amazon tanca a Martorelles cinc 
anys després d’instal·lar-s’hi
L’empresa ofereix als 800 treballadors recol·locacions a altres centres catalans o a Saragossa

possibilitat d’adequar les 
instal·lacions a les seves 
necessitats. La companyia 
argumenta que conserva el 
compromís amb Catalunya, 
on dona feina a 7.000 per-
sones i està invertint a 
l’Empordà per ampliar la 
xarxa de centres logístics, 
centres de distribució i esta-
cions logístiques com les 
que té a Mollet i a Parets. A 
l’Empordà, afirma l’empresa, 
es generaran 1.400 llocs de 
treball. “Avaluem constant-
ment la nostra xarxa d’opera-
cions per assegurar-nos que 
s’ajusta a les nostres necessi-
tats com a companyia. Com 
a part d’aquest esforç obrim 
nous centres, millorem les 
instal·lacions existents o tan-
quem els centres més antics”, 
apunta Amazon en declaraci-
ons oficials. 

OPOSICIÓ SINDICAL

La valoració sindical és 
completament oposada. En 
un comunicat, Comissions 
Obreres (CCOO) qualifica 
la mesura plantejada per 
la multinacional com “un 
ERO [expedient de regulació 
de l’ocupació] encobert”. 
“Denunciem que l’anunci 
de trasllat no s’emmarca en 
la política d’acomiadaments 
que ha anunciat recentment 
l’empresa, ni a les causes 
organitzatives que ha adduït 
la direcció, sinó a la voluntat 
de forçar els treballadors a 
acollir-se a convenis de refe-
rència menys avantatjosos 
o a donar-se de baixa volun-
tàriament del lloc de feina”, 
apunta CCOO.

Les converses sobre les 
condicions del trasllat que es 
proposa per als treballadors 
començaran properament, 
amb l’objectiu que l’activitat 
ja s’hagi clausurat abans de 
l’estiu. “No acceptarem que 
els acomiadaments o les bai-
xes forçoses que produeixi 
aquesta decisió els surtin 
barats”, adverteix el sindicat.

La recol·locació de perso-
nal és una via incerta per 
als sindicats. UGT avança la 
petició que les noves ocu-
pacions es facin dins de les 
comarques de Barcelona per 
fer que la proposta sigui “jus-
ta i viable”. Hi ha perfils que 
difícilment podran acceptar 
les condicions de l’empresa 
perquè implicaria un canvi 
de residència.

CCOO també recorda les 
inversions fetes per propiciar 
l’establiment del centre de 
Martorelles i les facilitats 
a la implantació. En aquest 
sentit, demana a la Genera-
litat i a l’Ajuntament que 
plantegin una estratègia 
de reindustrialització. “El 
model d’Amazon és extractiu 
i no aporta valor al territori, 
sinó que n’usa els recursos 
durant un període limitat de 
temps i sense voluntat d’ar-
relament”, remarca.
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Un grup de treballadors d’Amazon surt de les instal·lacions de Martorelles aquest dijous al matí

Martorelles

Joan Carles Arredondo

La trajectòria d’Amazon a 
Martorelles s’ha limitat a 
cinc anys. Aquest dimecres, 
el gegant del comerç elec-
trònic va comunicar el tan-
cament de les instal·lacions 
que tenia operatives a la 
població des de l’octubre 
de 2017 per traslladar tota 
l’activitat a Saragossa. Va 
ser un moviment inesperat 
per als més de 800 treballa-
dors d’aquest magatzem de 
34.000 metres quadrats i per 
als autònoms que ofereixen 
serveis de transport per a 
la multinacional. Als tre-
balladors directes, Amazon 
els ofereix la possibilitat de 
recol·locació en altres cen-
tres del grup a Catalunya 
i també a les noves instal-
lacions de Saragossa.

La decisió ha generat des-
concert entre el col·lectiu de 
treballadors i també entre les 
administracions. L’arribada 
d’Amazon a Martorelles es 
va comunicar amb gran pro-
fusió el 2017. El centre esta-
va cridat a ser estratègic en 
el desplegament de l’activitat 
del gegant de l’e-commerce, 
perquè era el punt d’arriba-
da de productes abans de la 
distribució als magatzems 
des dels quals es fan els lliu-
raments fins a la destinació 
final, el procés conegut com 
a última milla.

Amazon argumenta ara 
que la limitació d’espais a 
Martorelles fa inviable la 

Martorelles reclama una ràpida 
ocupació de les naus de l’empresa

famílies” de Martorelles i 
de l’entorn immediat. L’al-
calde demana que les recol-
locacions siguin en centres 
catalans perquè “les famílies 
estan arrelades”. Una cin-
quantena de treballadors 
són de Martorelles.

L’alcalde no amaga la 
“decepció” amb la decisió 
i amb el calendari que pre-
veu aplicar l’empresa, que 
apunta que les instal·lacions 
tancaran en pocs mesos. Per 
a l’Ajuntament no és una 
sorpresa: “Som conscients 
de quina companyia és. 

Érem coneixedors que és 
una empresa volàtil i que no 
està implicada en termes de 
territori”, diu Candela.

Les opcions d’acollir nova 
activitat estan obertes, 
sobretot en unes instal-
lacions de recent edificació 
en un polígon que es troba 
ocupat gairebé en un 100%. 
També estan avançades con-
verses per ocupar espais que 
es preveien per cobrir neces-
sitats d’Amazon a l’antiga 
Derbi en un projecte que la 
multinacional americana 
havia acabat desestimant.

Candela valora la decisió davant els mitjans, amb el regidor Marc Flores

J.C.A.

L’Ajuntament de 
Martorelles avança que 
ja treballa amb la immo-
biliària Segro, titular de 
l’edifici que ocupa Amazon 
a la població, per localit-
zar una nova activitat als 
34.000 metres quadrats que 
quedaran lliures amb el 
tancament de l’empresa de 
comerç electrònic. També 
tractaran aquesta reuti-
lització dels espais amb el 
govern català. “Si pot ser un 
futur industrial, millor que 
logístic”, assenyala l’alcal-
de, Marc Candela.

“Ens preocupen més els 
treballadors i l’espai que 
queda buit que no pas l’im-
pacte per a l’Ajuntament, 
que no és gaire notable en 
termes d’impostos”, apunta 
l’alcalde, Marc Candela. 
Per als treballadors ofereix 
tot el suport municipal 
perquè les condicions de 
futur dels afectats sigui la 
més favorable i, de fet, ja hi 
ha programada la setmana 
vinent una trobada amb el 
Departament de Treball.

Candela assenyala que “la 
valoració no pot ser posi-
tiva, perquè afecta moltes 

L’alcalde retreu a Amazon la poca implicació amb l’entorn
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QEV suma nous 
ajuts públics per 
aprofundir en 
l’ús d’hidrogen 
en l’automoció

Montmeló

EL 9 NOU

L’enginyeria de Montmeló 
QEV Technologies és una de 
les firmes líders d’un projec-
te vinculat a l’ús d’hidrogen 
en el sector de l’automoció 
que rebrà suport a través de 
l’Institut per a la Diversifi-
cació i Estalvi de l’Energia 
(IDAE). Aquest organisme, 
que depèn del Ministeri d’In-
dústria, ha aplicat un pro-
grama públic per impulsar la 
nova indústria de l’hidrogen. 
Amb un pressupost de 80 
milions d’euros, només s’han 
aprovat ajudes per la meitat 
d’aquesta dotació. Els fons 
no invertits es destinaran a 
altres fases del programa.

QEV Technologies és una 
de les poques empreses cata-
lanes que han estat benefici-
àries del programa. El suport 
s’ha concedit per un import 
d’1,2 milions d’euros per a 
un projecte d’utilització de 
l’hidrogen com a combusti-
ble per a autobusos interur-
bans.
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Un dels processos de producció de Grifols a la seva planta de producció de Parets

L’empresa obté bons resultats en els assajos de l’adhesiu de fibrina

Grifols avança en el tractament 
d’hemorràgies en cirurgia pediàtrica

Udon projecta 15 inauguracions 
el 2023 per facturar 50 milions

La Garriga

EL 9 NOU

La cadena de restaurants 
de menjar asiàtic Udon ha 
arrencat el 2023 amb una 
inauguració, aquesta mateixa 
setmana, a Puerto Rico. És 
la primera –i ràpida– con-
creció del pla d’expansió que 
marca la fita d’arribar a 100 
restaurants l’any 2024. El 
2022 va tancar amb 73 esta-
bliments, de manera que el 
pla apunta a una quinzena 
d’obertures de la cadena, que 
té la seu a la Garriga, cada 
any. Per a l’any 2023 es pro-
jecten aquestes 15 obertures 
que contribuirien a situar 
la facturació en 50 milions 
d’euros.

El restaurant obert a Puer-
to Rico suposa el tercer de 
la companyia al continent 
americà, després dels que va 
obrir el 2022 a la República 
Dominicana i Miami (Estats 
Units). Els propers passos en 
el camp internacional apun-
ten a obertures als Estats 

Units, amb un segon restau-
rant a Miami, i un altre a 
Orlando. La cadena, que ope-
ra amb establiments propis 
i franquiciats, també manté 

converses per a obertures a 
Portugal, país on és present 
amb un restaurant a Lisboa. 
“No es tracta de tenir només 
un restaurant a cada país on 

ens implantem. El nostre 
objectiu és desenvolupar la 
marca; volem créixer i tenir 
una presència important a 
cada país on entrem”, apunta 

Jordi Pascual, cofundador de 
la companyia.

El 2022, l’empresa va 
tancar l’exercici amb una 
facturació de 44 milions 
d’euros, un 33% més que 
el 2021, i un 8% més que el 
2019, l’any prepandèmic que 
es pren com a referència per 
fer equiparacions entre exer-
cicis. El creixement es pro-
dueix en un context de forta 
inflació que, per a Udon, no 
ha comportat minves ni en 
afluència ni en consum.

El pla d’expansió que exe-
cuta la companyia es basa en 
tres línies principals: el crei-
xement a l’estranger –amb 
el focus als Estats Units i 
l’Amèrica Llatina–; conservar 
el ritme d’obertures a l’Es-
tat –hi ha projectades tres 
obertures a Madrid, Oviedo i 
Santander el primer trimes-
tre–, i una aposta pel que la 
firma anomena canal viatger, 
amb un model com el de 
l’aeroport de Las Américas 
a la República Dominicana. 
A l’Estat, conjuntament amb 
Áreas opta a operar a l’aero-
port de Madrid Barajas.

L’empresa preveu afron-
tar aquesta expansió amb la 
fórmula de la franquícia i els 
recursos propis, de manera 
que descarta, per ara, l’entra-
da de grups inversors, en una 
aposta diferent a la d’altres 
cadenes que s’han obert al 
capital risc.

Parets del Vallès

EL 9 NOU

L’adhesiu de fibrina de Gri-
fols, elaborat amb proteïnes 
plasmàtiques, ha obtingut 
resultats preliminars posi-

tius en els assajos en fase 3 
sobre el control d’hemorràgi-
es quirúrgiques en pacients 
pediàtrics. La companyia 
espera, ara, que aquests 
resultats facilitin l’aprova-
ció regulatòria que permeti 

estendre l’ús del tractament 
de biocirurgia basat en 
aquest adhesiu a nens i ado-
lescents. Fins ara, només està 
indicat per a adults.

La fibrina, un derivat 
plasmàtic que es produeix 

a Parets, es comercialitza a 
través de l’empresa del grup 
Johnson & Johnson Ethicon, 
com a part de la col·laboració 
estratègica establerta per les 
dues companyies el 2019.

L’adhesiu de fibrina de Gri-
fols combina dues proteïnes 
plasmàtiques (el fibrogen i la 
trombina) i s’administra gota 
a gota a través d’un disposi-
tiu desenvolupat per Eticon, 
que permet una formació 
ràpida de coàguls. El produc-
te ja es comercialitza en una 
vintena de països.

L’assaig clínic s’ha realit-
zat en pacients pediàtrics 
(menors de 18 anys) i es 
va dissenyar per avaluar 
la seguretat i eficàcia de 
l’adhesiu. S’ha fet en 178 
pacients de 18 centres hos-
pitalaris. La taxa d’eficàcia 
del 95%, amb un bon perfil 
de seguretat i tolerabilitat. 
L’assaig respon a les obliga-
cions legals i reglamentàries 
i els criteris de registre de 
l’Administració d’Aliments 
i Medicaments dels Estats 
Units (FDA, per les sigles en 
anglès) i l’Agència Europea 
de Medicament.

Es calcula que entre un 
i dos terços de les cirurgi-
es obertes experimenten 
hemorràgies massives. 
Aquestes hemorràgies s’as-
socien, en els seus extrems 
difícils i incontrolables, amb 
altes taxes de mortalitat 
durant la cirurgia.

La cadena de restaurants asiàtics, amb seu a la Garriga, va créixer el 2022 fins a 44 milions
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Evolució de la contractació al Vallès Oriental  Font: Elaboració pròpia amb dades del Departament de Treball

Indefinits Temporals Total

2006           2007          2008          2009           2010           2011            2012           2013           2014           2015            2016            2017           2018           2019           2020            2021           2022

19.036
(15,25%)

22.766
(15,52%)

21.972
(14,92%)

105.787
(84,75%)

124.823

11.420
(12,82%)

77.653
(87,18%)

89.073

10.922
(10,71%)

91.059
(89,29%)

101.981

9.696
(10,06%)

86.672
(89,94%)

96.368

11.654
(12,08%)

84.827
(87,92%)

96.481

9.591
(9,6%)

89.495
(90,4%)

99.076

12.488
(11%)

101.306
(89%)

113.794

14.400
(10,75%)

119.651
(89,25%)

134.051

16.569
(10,51%)

127.269
(88,49%)

143.828

18.018
(11,68%)

136.351
(88,32%)

154.379

20.638
(12,60%)

143.166
(87,40%)

163.810

18.997
(11,89%)

140.728
(88,11)

159.725

123.947
(84,48%)

146.713

125.305
(85,08%)

147.277

14.452
(12,13%)

104.652
(87,88%)

119.104

19.518
(13,26%)

127.603
(86,73%)

147.121
142.148

48.445
(34,08%)

93.703
(65,92%)

El 2022 tanca amb més del doble de nous treballadors fixos, tot i un descens de contractació del 3,3%

Granollers

J.C.A.

La contractació indefinida 
de 2022 gairebé triplica la 
de 2021 al Vallès Oriental. 
Tot i el descens general en el 
nombre de contractes, l’im-
puls que la reforma laboral 
va donar a la contractació 
indefinida ha contribuït a 
donar més estabilitat al teixit 
laboral, també a la comarca. 
El 2021 el nombre de con-
tractes indefinits al Vallès 
Oriental no arribava a 20.000 
i representava poc més del 
13% de la contractació total 
a la comarca. Aquest 2022, 
va acabar amb més de 48.000 
incorporacions de caràcter 
fix a les empreses, amb un 
pes del 34% del total, segons 
es desprèn de les dades del 
Departament d’Empresa i 
Treball.

La proporció de contractes 
indefinits és la més desta-
cada de la sèrie de registres 
disponibles, que arrenca el 
2006, com es pot veure en el 
gràfic superior. Mai fins ara 
s’havia arribat a registres 
d’un de cada tres contrac-
tes amb caràcter indefinit. 
La progressiva estabilitat 
a la feina es traduirà en els 
mesos vinents en un descens 
en els registres globals de 
contractació. Quan un treba-
llador obté un contracte fix, 
deixa de passar per la rotació 
que tenia fins llavors. Un sol 
contracte en comptes dels 
diversos que havia d’anar 
firmant cada any. Aquest és, 
en part, el motiu pel qual els 
totals de contractes es van 
reduint cada mes respecte al 
mateix període de l’any pre-
cedent.

Així va passar al desembre, 

un mes en què tradicional-
ment la contractació és redu-
ïda. El nombre total de noves 
incorporacions laborals es 
va reduir en més de 3.000 
contractes respecte al mes 
precedent i en més de 5.000 
respecte a les xifres de l’any 
passat. Aquesta reducció es 
produeix particularment 
en els contractes temporals 
perquè, al contrari que la 
tendència general, els inde-
finits es van incrementar en 
més d’un miler, segons dades 
de l’Observatori-Centre d’Es-
tudis del Consell Comarcal. 
Segons aquestes dades, la 
contractació indefinida gai-
rebé triplica la que es regis-
trava fa un any.

Tot i el fort creixement 
que ha experimentat la con-
tractació indefinida, el pes 
d’incorporacions fixes a les 
empreses és inferior al Vallès 

Oriental que a la resta de 
Catalunya. Mentre que arreu 
del país el volum de contrac-
tes indefinits frega el 39%, la 
comarca queda prop de cinc 
punts percentuals per sota. 
El volum amb el qual es va 
tancar l’exercici té perspec-
tives de ser superior si es té 
en compte que les reformes 
legislatives que afavoreixen 
la contractació indefinida no 
van entrar en vigor fins al 
març. La comparativa entre 
els mesos previs a aquesta 
novetat normativa és clara: al 
gener, a la comarca es feien 
un 17% de contractes indefi-
nits. Al desembre els fixos ja 
eren un 37%.

Tot i la clara davallada en 
la contractació temporal, 
encara hi ha recorregut per 
avançar en la durada dels 
nous contractes. Un 41% del 
total d’incorporacions labo-

rals s’han fet a la comarca 
per a durades inferiors a un 
mes. És una xifra força simi-
lar al 43% que es registrava 
el mateix mes de l’any prece-
dent. Els percentatges s’igua-
len entre un any i l’altre si 
la comparativa s’estableix 
en contractes de fins a tres 
mesos; representen més del 
la meitat del total.

un terç de contractes 
al sector serveis

La recuperació de l’activitat 
habitual al sector dels ser-
veis, després de gairebé dos 
anys de restriccions per la 
pandèmia, ha tornat a donar 
al sector serveis el paper pre-
ponderant en la contractació 
a la comarca. Gairebé dos de 
cada tres nous contractes de 
2022 (un 64%) s’han fet en 
empreses d’aquesta branca 
d’activitat. La indústria, amb 
un 31%, també ha tingut 
un paper actiu. Tot i quedar 
molt per sota en pes, la cons-
trucció, amb el 3,8% del total 
de contractes, destaca perquè 
és l’únic sector que ha acabat 
l’any amb més contractació 
indefinida que temporal. La 
contractació agrícola queda 
en el 0,35%.

Montmeló i la 
Llagosta tenen els 
lloguers més barats 
prop de Barcelona

Montmeló/La Llagosta

Viure de lloguer a Montmeló 
o la Llagosta, és un 68% més 
barat que fer-ho al centre de 
Barcelona. Un informe del 
portal immobiliari Fotocasa 
apunta que aquestes són les 
dues poblacions amb un preu 
més barat entre els munici-
pis situats en un radi de 30 
minuts amb tren de la capital 
catalana. Els preus tant a la 
Llagosta com a Montmeló 
estan per sota dels 9 euros 
per metre quadrat. El per-
centatge s’enfila en altres 
poblacions, com Mollet, amb 
9,5 euros, però encara amb 
un terç menys de preu que la 
capital catalana.

El fabricant 
de components de 
motos Yasuni obté un 
premi a la innovació
Canovelles

El fabricant de components 
per a motocicletes, en espe-
cial tubs d’escapament, 
Yasuni ha estat una de les 
empreses destacades en els 
Premis Catalunya, lliurats 
recentment a la seu de 
Foment del Treball i con-
cedits pel diari La Razón. 
Aquests premis tenen com 
a objectiu reconèixer la tra-
jectòria d’entitats, professi-
onals i empreses. En el cas 
de Yasuni, el reconeixement 
prové dels esforços fets en 
recerca, desenvolupament 
i innovació, tant en el pro-
ducte final com en el procés 
de fabricació.
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Coveright opera des d’unes instal·lacions al polígon industrial de Martorelles

Land Motors absorbeix el 
concessionari Solmòbil de Granollers
Granollers

EL 9 NOU

Land Motors, concessiona-
ri oficial de Land Rover a 
Barcelona, ha absorbit la con-
cessió Solmòbil, que comer-
cialitzava els vehicles de les 
mateixes marques (Land 
Rover i Jaguar) i operava des 
de Granollers i Sant Quirze. 
Arran d’aquesta operació, 
que es fa sota el paraigua de 

Quadis, el grup al qual per-
tanyen totes dues marques, 
Solmòbil passarà a operar 
amb el nom de Land Motors. 
Aquesta absorció, juntament 
amb la que es va fer amb 
Donnay al mes d’octubre, 
converteixen Land Motors 
en el principal concessionari 
Jaguar Land Rover a l’Estat.

“Aquesta adquisició s’em-
marca en el pla d’expansió 
de Land Motors. L’objectiu 

d’unificar totes dues conces-
sions és millorar el procés 
d’omnicanalitat per a l’expe-
riència dels clients amb un 
sol nom comercial i unificar 
els criteris de la marca en 
una única direcció”, apunta 
el director de Land Motors, 
Daniel Sandoval. Amb l’ab-
sorció, la marca passa a tenir 
10 centres, sis a Barcelona 
i un a Sant Boi, Cabrera, 
Granollers i Sant Quirze.

Coveright conserva l’activitat a 
Martorelles amb 34 treballadors

Martorelles

EL 9 NOU

El procés d’adjudicació de 
la unitat productiva del 
fabricant de recobriments 
per a mobiliari Coveright ha 
culminat amb la recol·locació 
de 34 treballadors. L’acord 
final sobre l’adequació de 
plantilla ha suposat 17 aco-
miadaments, quatre menys 
que els que la companyia 
adjudicatària havia plantejat 
al començament de les nego-
ciacions, segons han explicat 
fonts del sindicat Comissions 
Obreres.

Coveright, que havia entrat 
en situació de concurs de cre-
ditors el mes de setembre, ha 
passat a titularitat del grup 
B&B Trends, a través de la 
societat Cartonajes Cosmos. 
Aquesta empresa havia pre-
sentat l’única oferta formal 
per adjudicar-se la unitat 
productiva en el procés que 
havia plantejat l’adminis-
tració concursal i el jutjat 
mercantil amb l’objectiu de 

donar continuïtat a l’activitat 
de la companyia i preservar 
el màxim de llocs de treball. 
Tot i l’interès que havien 
mostrat dues societats més, 

l’oferta formal va ser la de 
B&B Trends, un grup empre-
sarial que té com a respon-
sables els industrials Jorge 
Tornini i Àngel Riudalbàs, 

que participa habitualment 
en altres processos d’adjudi-
cació d’unitats productives, 
com ho va fer amb l’empresa 
Precintia de la Llagosta.

L’oferta, que amb inde-
pendència de les inversions 
posteriors comportava una 
aportació de 100.000 euros, 
preveia que es mantindria 
l’activitat amb 30 treballa-
dors, motiu pel qual va plan-
tejar 21 acomiadaments. Les 
negociacions posteriors han 
limitat aquesta afectació a 17 
treballadors.

Coveright és una empresa 
amb una trajectòria dilatada 
a Martorelles, on l’activitat 
va començar l’any 1974. 
Va operar sota titularitat 
del grup internacional 
Nobel fins que, l’any 2011, 
va passar a titularitat dels 
fons de capital risc Sherpa. 
L’empresa, amb facturaci-
ons superiors a 20 milions 
d’euros, s’ha vist fortament 
afectada en els últims mesos 
per l’encariment dels costos 
energètics (es van arribar 
a multiplicar per quatre), 
que va agreujar les dificul-
tats financeres. S’espera 
que la presència ara en un 
grup industrial contribuirà 
a enfortir la posició d’una 
companyia que exporta un 
75% de la producció.

Entre els efectes que es 
preveuen per a la companyia 
sota la nova propietat tam-
bé es destaca l’afinitat que 
manté la seva producció amb 
altres empreses del grup, 
com Ondulados Carmen o el 
fabricant de mobiliari Resol.

Solmòbil operarà com a Land Motors per a les marques Land Rover i Jaguar

Llotja de Bellpuig (9-1-23)

CONILL: 2,62 (–0,09)
POLLASTRE VIU: 1,18 (–0,04) – 1,50 (=)
POLLASTRE SACRIFICAT: 2,39 (–0,06) – 2,55 (=) 
OUS: xl: 2,25 - l: 2 - m: 1,80 - s: 1,40 (=)
GALLINA LLEUGERA: 0,06-0,08 (=) 
GALLINA SEMIPESADA: 0,40 / 0,41 / 0,42 (=)
GALLINA PESADA: 0,50 (=)
GALL VIU: 0,03 (=)
ESTRUÇ: s.c.

Llotja de Vic (5-1-23) 

PORC: 2,193 / 2,205 (=)
GARRINS RAÇA: recollida: 33 / 35 (-5)
PARTIDA GRAN: 83,50 / 85 (+2)
ANOLLS (des de 351 kg): 5,55 / 5,39 / 5,16 / 4,87 (=)
VEDELLS (fins a 350 kg): 5,60 / 5,40 / 5,21 / 4,99 (=)
FRISONS (+ de 211 kg): 5,02 / 4,94 / 3,68 (=)

FRISONS (fins a 210 kg): 4,86 / 4,76 / 3,26 (=)
VEDELLA (261/300 kg): 5,58 / 5,44 / 5,29 / 4,92 / 4,26 (=)
VEDELLA (221/260 kg): 5,64 / 5,48 / 5,33 / 5,01 / 4,25 (=)
VEDELLA (180/220 kg): 5,69 / 5,49 / 5,34 / 5,04 / 4,27 (=)
VACA: 4,45 / 4,25 / 4,05 / 3,35 / 2,80 / 2,60 (=)
FRISÓ: 60 / 115 (=) 
ENCREUAT: 120 / 240 (=)
TÒFONA NEGRA 2a (€/Kg): 130 / 150 / 140 (=/-10/-10)
TÒFONA NEGRA 1a (€/Kg): 300 / 400 / 350 (=/=/-30)

 Mercolleida (5-1-23)

PORC VIU selecte: 1,657 (=) 
GARRÍ 20 kg: 63 (+2) 
XAI (23 a 25 kg): 3,81 (-0,15)  
XAI (25 a 28 kg): 3,93 (-0,15)  
OVELLA DE VIDA: 75/u (=)  
BLAT PINSO: 343 (+1)
BLAT PA: 355 (+5) 

MORESC: 320 (=)
ORDI LLEIDA: 323 (-2)   
COLZA: 560 (+8)

Llotja de Barcelona (10-1-23)

GARROFA: 280/t (+20)
GARROFA FARINA: 270/t (+20)
SOJA PAÍS: 605/t (+10)
MORESC UE: 320/t (–2)
BLAT: 338/t (–7)
ORDI PAÍS: 318 (–7)
FARINA DE PEIX: 1.550/t (=)
GIRA-SOL: 315 (+10)
MILL: 625/t (=)
COLZA: 420/t (+5)
SORGO: s.c.

Grans del Lluçanès (11-1-23)

GRA DE COLZA EURONEXT:  531,25 (–23,75)

La firma avança cap a la normalitat productiva sota gestió del grup B&B Trends
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Imatge aèria de part del jaciment. A l’esquerra, la nova torre ibèrica. Al centre, la torre medieval.

Els treballs a Castellruf treuen 
a la llum una torre ibèrica

Sta. Maria de Martorelles

T.T.

La primera campanya arque-
ològica i de recuperació 
patrimonial del conjunt ibè-
ric i medieval de Castellruf, a 
Santa Maria de Martorelles, 
va acabar la setmana passada 
posant al descobert noves 
troballes, entre les quals 
una torre defensiva ibèrica. 
L’excavació, de dos mesos 
de durada, ha estat porta-
da a terme pel Museu de 
Granollers sota la direcció 
de l’arqueòleg Marc Guàrdia 
i Llorenç, amb un cost de 
34.538,24 euros finançats per 
l’Ajuntament, i subvenciona-
da parcialment per la Gene-
ralitat amb 16.519 euros. El 
nom de Castellruf és la con-
tracció del mot llatí castrum 
(castell) i Radulfus (Radulf), 
i fa referència a la tinença 
del castell per part d’un per-
sonatges de nom Radulf.

Al turó de Castellruf hi 
conviuen restes d’èpoques 
diferents, entre les quals 
sobresurten les d’època 
ibèrica i medieval, segons 
explica Marc Guàrdia. El 
jaciment ibèric, conegut des 
dels anys 20 del segle XX, 
només s’havia excavat l’any 
1984, moment en què es va 
documentar part d’aquest 
poblat, en bona part encara 
desconegut. Pel que fa a l’as-
sentament medieval, només 
se n’havia pogut resseguir 
l’existència documental-
ment, i és la primera vegada 
que els treballs arqueològics 

incideixen en les restes 
d’època històrica.

Aquests darrers treballs 
han permès localitzar i 
excavar una torre defensiva 
ibèrica, annexada a una de 
les portes del poblat, “que 
certifica la natura defensiva 
de la seva muralla i confereix 
un alt grau de protecció d’un 
dels seus accessos, complexi-
tat característica dels poblats 
importants de la zona”. A 
més, la localització de bona 
part del perímetre de la 
muralla ibèrica fa que es cal-
culi la seva grandària entre 
les 0,5 i 1 hectàrea.

Pel que fa a la seva crono-
logia, els materials recupe-
rats en aquests anys apunten 
a una primera ocupació de 
l’indret al llarg de la segona 
meitat del segle VI aC, de la 
qual encara no es coneixen 
les seves característiques 
estructurals, i sembla con-
firmar-se l’abandonament a 
finals del segle III aC, mal-
grat els esforços per reforti-
ficar i protegir l’indret, com 
denota la troballa de la torre 
defensiva d’aquest 2022. 
Però aquestes excavacions, 
“no només han permès con-
firmar la presència d’aquesta 
torre de defensa quadrangu-
lar, al punt més alt del turó, 
sinó que han aconseguit loca-
litzar altres recintes i la pos-
sible muralla medieval, que 
denota que no estem davant 
només d’una ocupació amb 
una torre de guaita, sinó que 
té unes característiques que 
permeten treballar amb la 

hipòtesi de la troballa d’un 
veritable castell”, assenyala 
Marc Guàrdia.
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Ceràmica dins la torre ibèrica

Cap excavació des del 1984

El menhir, 
restaurat
Sta. Maria de Martorelles

D’altra banda, la restaura-
ció del menhir ja ha acabat 
i en aquests moments 
s’està enllestint el projecte 
per instal·lar-lo al costat 
de l’edifici de l’ajunta-
ment, en una àrea amb 
més visibilitat i protecció. 
Aquest menhir és una 
peça única del patrimoni 
català datada de final del 
neolític.

L’excavació del poblat de 
Castellruf, segons l’arque-
òleg, “és una nova peça en 
l’estructura de l’ocupació 
ibèrica de la Laietània”. “Si 
bé el jaciment es coneix d’an-
tic, només les excavacions 
recents amb metodologia 
científica ens permetran 
aclarir aspectes encara poc 
coneguts del poblament ibè-
ric al Vallès Oriental.” L’exca-
vació d’aquest nou jaciment 
és coincident amb el projecte 
de recerca que porta a terme 
el Museu de Granollers, que 
compta ja amb l’excavació 
als poblats del Puig del Cas-
tell de Samalús / Lauro, a 
Cànoves i Samalús; el poblat 
de Puiggraciós, a Bigues i 
Riells del Fai, Figaró, i ara el 
de Castellruf.

INTERÈS A RECUpERAR  
EL pATRIMONI

L’Ajuntament de Santa 
Maria de Martorelles, com-
promès amb la recuperació 
del patrimoni municipal, està 
molt satisfet amb els resul-
tats d’aquesta campanya. La 
recent excavació ha estat la 
concreció de tres anys de tre-
balls previs, entre la redacció 
del projecte i la cerca de 
fonts de finançament. La 
voluntat municipal és donar 
continuïtat a la recerca per 
poder donar un ús al patri-
moni cultural. 

“L’Ajuntament està inte-
ressat a poder recuperar 
patrimonialment l’indret. 
Tenim un cas excepcional on 
es reuneix en un sol indret 
un poblat ibèric important i 
un castell medieval, tots dos 
gairebé inèdits”, diu l’alcal-
de, Rodolf Casas. “El nostre 
compromís és poder obrir 
a la ciutadania els resultats 
que ens brinda la recerca, 
i redactar un projecte que 
permeti consolidar les restes, 
tant per preservar-les com 
per poder-les obrir al públic, 
a mitjà termini”, afegeix. 
Properament s’organitzarà 
una sortida guiada per ense-
nyar el poblat i, amb volun-
tariat, fer una mica de neteja 
de les restes forestals que 
s’han generat.

És una de les noves troballes al conjunt ibèric i medieval de Santa Maria de Martorelles

EL 9 NOU

Fins aquesta campanya 
l’indret només havia estat 
explorat el 1984, quan es va 
posar de manifest la relle-
vància de l’indret en època 
ibèrica. El gruix d’aquelles 
excavacions va permetre 
treure a la llum part d’un 
poblat emmurallat, carac-
teritzat per la localització 
de nou estances disposades 
perpendicularment a la 
muralla, vertebrades per 

un carrer comú. El tret més 
característic de l’assenta-
ment va ser la documenta-
ció del moment de la seva 
desaparició, causada per un 
incendi. Aquesta destrucció 
violenta va fer que quedes-
sin exposats alguns dels 
materials abandonats sob-
tadament, com un conjunt 
d’armes de ferro (pila) que 
es compten entre els més 
antics, i que es troben al 
Museu de Granollers.
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El Castell de Sant Miquel té la consideració de Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN)

Divendres, 13 de gener de 202334

Montornès rep més recursos per 
rehabilitar el Castell de Sant Miquel
Els treballs continuaran amb la consolidació de la muralla del sector sud i la capella

Montornès del Vallès

EL 9 NOU

L’Ajuntament de Montornès 
del Vallès ha rebut 195.000 
euros de la Diputació de 
Barcelona per finançar part 
de les actuacions de rehabili-
tació i millora del Castell de 
Sant Miquel.  La subvenció 
es dona dins el programa sec-
torial de rehabilitació i millo-
ra d’edificis, edificacions i 
jaciments arqueològics locals 
amb valors patrimonials.

Amb aquest ajut es preveu 
continuar amb la consolida-
ció de la muralla del Sector 
Sud i es durà a terme la con-
solidació i la reconstrucció 
de la capella. El cost total 
dels treballs és de 255.000 
euros i es duran a terme 
entre el 2023 i el 2024.

La primera campanya d’in-
tervenció arqueològica al 
castell es va fer a finals de 
2016. Des de llavors, l’equip 
d’arqueòlegs i arqueòlogues 
i el departament municipal 
de Patrimoni Històric han 
realitzat tasques d’excava-
ció, documentació, redacció, 
descoberta i consolidació 
de la Torre de l’Homenatge. 
Fruit d’aquesta feina, en 
la darrera campanya es va 
trobar una estança de grans 
dimensions situada a prop 
de la torre.

El Castell de Sant Miquel 
és el recinte sobirà més antic 
del Parc de la Serralada lito-
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Des del 2016 s’han anat fent diferents campanyes arqueològiques

S’instal·len codis 
QR per gaudir 
del Can Terrers 
de fa 2.000 anys 

La Garriga

L’Ajuntament de la Garriga 
ha instal·lat tres codis QR a 
la vil·la romana de Can Ter-
rers que permeten obtenir 
una imatge en 360 graus 
d’aquell mateix lloc, però 
amb la recreació virtual de 
2.000 anys enrere. És a dir, 
les imatges situen l’especta-
dor a la mateixa vil·la roma-
na però al segle I després de 
Crist. Aquesta és una nova 
millora de la senyalització 
interpretativa del jaciment, 
i un nou ús per a la recons-
trucció virtual que va fer 
Josep Ramon Casals, especi-
alista en reconstrucció vir-
tual i il·lustració històrica, i 
que s’emmarca en el projec-
te general de “Can Terrers, 
2.000 anys d’història en 
quatre passes”.
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El teatre 
documental 
de Paulina Tovo, 
a Sant Esteve

Sant Esteve de P.

El teatre Pare Casals de Sant 
Esteve acull aquest dissabte a 
les 8 del vespre Jo és Tu, crea-
da i interpretada per Paulina 
Tovo. Es tracta d’una obra de 
teatre documental participa-
tiu que convida a transcendir 
identificacions personals per 
estimular l’empatia i la coo-
peració. El públic s’endinsa 
en la narrativa més confi-
dencial de la performer, que 
des de l’Argentina va arribar 
com a refugiada a Dinamarca 
el 1980. L’escenificació i els 
relats en primera persona 
s’acompanyen de fragments 
de documentals de la televi-
sió danesa  sobre ella i la seva 
família. Aquests testimonis 
s’entreteixeixen amb els de 
les persones encallades en 
campaments de refugiats 
grecs en espera del procés 
de sol·licitud d’asil europeu. 
L’obra ha estat programada 
dins el cicle Memòries d’Exili 
de la Taula de Cultura.

Jornada de tastet 
de les escoles de 
ball de Granollers 
a Roca Umbert
Granollers

Roca Umbert Fàbrica de les 
Arts de Granollers acollirà 
aquest dissabte una jornada 
de classes de ball i dansa sota 
el títol “Vine a ballar”, que 
és oberta a tota la població. 
Totes les classes són gratuï-
tes i cal fer inscripció prèvia. 
Des de les 10 del matí i fins a 
les 6 de la tarda hi haurà clas-
ses de salsa cubana a càrrec 
de l’escola Rítmic, dansa jazz 
amb l’escola Bambú, bachata 
amb l’escola Partenaire, 
hip hop a càrrec de MiZona 
Granollers, ballet fit a càrrec 
de Klass estudi de dansa, 
dansa jazz i hip hop a càrrec 
de l’escola Swing, danses 
urbanes i hip hop a càrrec 
de Kilómetro 13 Dance Stu-
dio, i dansa clàssica a càrrec 
d’Àgueda Murillo.

La Trobada de 
Corals de la Vall  
del Tenes arriba 
a la 38a edició
Granollers

La Trobada de Corals de 
la Vall del Tenes celebrarà 
la 38a edició aquest dis-
sabte a les 6 de la tarda al 
Teatre Auditori Polivalent 
de Bigues i Riells del Fai, 
organitzada per la coral 
L’Amarant. En aquesta edició 
actuaran les corals de Riells 
del Fai, Bigues, l’Ametlla 
del Vallès, Santa Eulàlia de 
Ronçana, Lliçà d’Amunt i 
Lliçà de Vall

Blaumut presenta 
l’últim disc  
al Teatre Auditori  
de Granollers

Granollers Blaumut actua 
aquest diumenge a les 7 de 
la tarda al Teatre Auditori 
de Granollers per presentar 
el seu cinquè disc d’estudi, 
Olímpica i primavera, con-
siderat un dels seus millors 
treballs. Per al directe 
d’aquest àlbum la formació 
porta a escena la seva parti-
cular mescla de pop i música 
clàssica. En una constant 
experimentació, el grup rein-
terpreta i modernitza el so 
més pur dels instruments de 
cambra al servei d’un espec-
tacle contundent i implaca-
ble on els ambients i l’èpica 
juguen amb la delicada poè-
tica dels textos. Amb aquest 
disc, Blaumut presenta un 
discurs propi i ben personal, 
amb una fusió de música 
clàssica i pop, ara amb un so 
més energètic i contundent.

ral i el que tenia les defenses 
més sòlides. Així, el castell, 
construït el segle XI i aban-
donat el XV, va esdevenir el 
centre de l’autoritat política 
no només de Montornès i 
Vallromanes, sinó també a 
l’altre vessant de la Serralada 
Litoral, ara a la comarca del 
Maresme.

Fa un any, i fruit d’una 
altra campanya de recupera-
ció i consolidació, es va posar 
al descobert una gran estan-
ça situada al vessant sud del 
recinte, a la part més alta del 
turó de Sant Miquel.
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El mural ja es pot veure des de dimarts a la plaça de la Joventut

Pilarín Bayés, present a Canovelles
S’instal·la un gran mural de la ninotaire sobre la vida quotidiana, a la plaça de la Joventut

Canovelles

EL 9 NOU

La reconeguda dibuixant i 
ninotaire Pilarín Bayés ha 
deixat petjada a Canovelles. 
Aquest dimarts es va instal·
lar un gran mural seu a la 
plaça de la Joventut, punt 
neuràlgic del municipi i 
escenari de gran part de la 
vida pública i de moltes fes·
tes populars de Canovelles.

L’obra, de gran format –de  
cinc metres d’amplada i dos 
d’alçada–, està feta de làmi·

nes d’alumini farcides amb 
aglomerat mineral i està col·
locada al mur del magatzem 
de la plaça, situat a tocar del 
carrer del Prat. 

En el mural, la il·lustradora 
de Vic ha recreat la vida 
quotidiana de la plaça de la 
Joventut, partint de les indi·
cacions i els esbossos dels 
tècnics municipals vinculats 
amb els serveis municipals 
de Joventut i Festes, que són 
els que han traslladat l’escè·
nica i els dia a dia que es viu 
en aquesta plaça. 

El dibuix inclou la repre·
sentació de l’edifici d’El 
Local, el centre d’iniciatives 
juvenil; l’escenari situat al 
centre de la plaça; els jocs 
infantils, així com alguns 
dels elements representa·
tius de Canovelles, com la 
decoració del carrer Verge de 
Montserrat durant la festa 
major dels Cans i les Ovelles. 
També hi ha representades 
algunes de les persones que 
habitualment freqüenten la 
plaça, com les que s’encarre·
guen de la neteja de l’espai, 

agents de policia i infants 
que hi juguen.

Aquesta actuació s’em·
marca dins el projecte Paret 
Viva, que pretén millorar 
l’aspecte dels murs urbans 
i omplir d’art l’espai públic 
de Canovelles. L’any 2020 
es va pintar el mural de la 
façana posterior del Centre 
Cultural, i l’últim trimestre 
de l’any passat es va fer el 
mural del Camp de Futbol 
Municipal i el del pas de 
sota la via del tren al carrer 
Molí de la Sal.

La Bandeltenes 
homenatja Lluís 
Codina, a la Garriga
La Garriga

La Bandeltenes farà aquest 
dissabte a les 8 del vespre 
al Teatre El Patronat de la 
Garriga un concert en home·
natge a Lluís Codina,  garri·
guenc que va ser un dels fun·
dadors i membre de la junta 
directiva d’aquesta banda. 
La seva mort, la primavera 
passada, els va sobtar a tots, 
i per aquest motiu, la banda 
vol retre·li un homenatge, 
al costat de la seva gent, a la 
Garriga. La formació oferi·
rà un repertori variat amb 
peces que en Lluís també 
havia interpretat amb la seva 
trompeta. La Bandeltenes 
està integrada per músics 
principalment de la Vall del 
Tenes i d’altres poblacions 
com la Garriga.

Tres funcions de ‘La 
trena’ al TAG amb les 
entrades exhaurides
Granollers

La trena, l’obra basada en la 
novel·la de Laetitia Colomba·
ni i dirigida per Clara Segu·
ra, es representarà en tres 
funcions al Teatre Auditori 
de Granollers amb les entra·
des exhaurides. L’obra gira al 
voltant de la història de tres 
dones que, nascudes en con·
tinents molt dispars, com·
parteixen unes idees i senti·
ments que les uneixen en un 
poderós anhel de llibertat. 
Les intèrprets són la mateixa 
Clara Segura, Marta Marco, 
Carlota Olcina i Cristina 
Genebat. Els vídeos han estat 
creats i gravats per FRAU 
Recerques Visuals, l’estudi 
dels artistes locals Helena 
Pielias i Vicenç Viaplana.

Una part de la trama de la sèrie ‘El cuerpo en llamas’ es grava a l’antiga escola del Carme

Caldes, escenari de Netflix
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Una imatge exterior de l’escola

Canovelles

EL 9 NOU

Caldes de Montbui ha acollit 
aquestes darreres setmanes 
el rodatge d’algunes de les 
escenes de la sèrie El cuerpo 
en llamas, que la plataforma 
Netflix estrenarà aquesta 
primavera. Una de les pro·
tagonistes, juntament amb 
Quim Gutiérrez, és Úrsula 
Corberó, actriu de Sant Pere 
de Vilamajor.

La productora Gigurri ha 
convertit espais de l’antiga 
escola del Carme, situada 
al carrer Bellit, en una pre·
só per a dones, on tenen 
lloc algunes de les escenes 
d’aquesta minisèrie, dirigida 
per Jorge Torregrossa i Lau·
ra Mañá. La trama criminal 
es basa en l’anomenat crim 

de la Guàrdia Urbana, que 
va tenir lloc el 2017, amb 
la mort de l’agent Pedro 
Rodríguez.

L’Ajuntament de Caldes 
destinarà els beneficis obtin·
guts pel rodatge de la sèrie 
a la rehabilitació d’elements 
patrimonials cabdals per al 
caràcter històric i termal 
del municipi, com ara les 
Termes Romanes. També se 
suma a l’agraïment expressat 
per la productora per la col·
laboració mostrada pel veïnat 
durant els dies de muntatge, 
rodatge o desmuntatge.

Aquesta no és la primera 
vegada que l’escola El Carme 
es converteix en escenari de 
rodatge. Fa un temps també 
s’hi van gravar escenes de 
la sèrie televisiva Maricón 
perdido. Aquest any, però, El 
Carme enfila una nova etapa 
que culminarà el 2024, quan 
es preveu convertir·la en un 
espai sociocultural al centre 
de la vila, dissenyat amb par·
ticipació ciutadana, i gràcies 
als fons Next Generation.
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L’espectacle familiar ‘La morzilla de l’Ada’ obrirà la programació aquest diumenge
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El Teatre Auditori Cardedeu estrena 
un programa marcat per la música

Cardedeu

EL 9 NOU

El Teatre Auditori Cardedeu 
ja té a punt la nova progra-
mació fins al juny, amb un 
total de 22 espectacles i una 
presència remarcable de la 
música. El teatre, els especta-
cles familiars, el circ i la dan-
sa tenen també el seu espai a 
la cartellera, que s’inaugura-
rà aquest diumenge amb l’es-
pectacle familiar La motxilla 
de l’Ada, de Teatre al Detall, i 
amb música en directe de La 
Tresca i La Verdesca.

La música arribarà un any 
més de la mà de dos festivals. 
D’una banda, el Tastautors, 
que arriba a la 19a edició amb 
els concerts de Ferran Palau; 
el Tastautors familiar amb 
Maquinaigües de La Treca i la 
Verdesca; Trestautores III, un 
concert únic amb tres veus de 
talent mallorquí emergent, i 
Miquel Gil, en el 20è aniver-
sari del treball Orgànic.

La música continuarà amb 
el Festival Ressona, dedicat 
a la música clàssica, amb 
tres concerts l’últim cap de 
setmana de març. Actuaran 
l’aclamat quartet de saxofons 
Kebyart; el flautista Claudi 
Arimant, de Granollers, amb 
quartet, i el Cor de Cambra 
del Palau de la Música amb 
El cançoner popular contem-
porani, amb motiu del cente-
nari de l’obra. 

Altres espectacles musicals 
programats són el Febrer 
Musical amb l’audició de 

sardanes; un assaig obert de 
l’Arts Simfònica Jove i dos 
concerts corals, Somnis. La 
cantata d’El Sui, i el concert 
d’estiu de l’Agrupació Coral 
Cardedeuenca, que tindrà 
lloc a la nova fàbrica de cul-
tura Tèxtil Rase.

D’altra banda, la progra-
mació de teatre per a adults 
començarà amb Els àngels no 
tenen fills, una proposta de 
teatre inclusiu de Clàudia 
Cedó, que mostrarà la diver-
sitat funcional als escenaris. 
Continuarà amb Cadires amb 
Mont Mas i Oriol Genís, de 
Cardedeu, fent un homenat-
ge a l’ofici teatral, i amb Girls 

like that (noies d’aquestes). És 
un musical que ha traspassat 
fronteres i ha estat traduït 
al català, amb temàtiques a 
l’entorn la societat jove actu-
al com la discriminació de 
gènere, l’assetjament escolar 
o les pantalles. La programa-
ció teatral es completarà amb 
La pell fina, amb Àngela Cer-
vantes, Biel Duran, Francesc 
Ferrer i Laura Pau.

Pel que fa als espectacles 
familiars, també hi haurà 
la instal·lació participativa 
“Biblioteca de la curiositat 
infinita”, de Marga Socias, i 
l’humor i la màgia per a tota 
la família de Mag Lari amb 

Strafalari.
L’escenari del TAC també 

acollirà circ i dansa amb 
tres propostes que formen 
part del Cens Cultural de 
Cardedeu: We need to talk 
about the shadow (hem 
de parlar de l’onbra) de 
l’artista Plàcida Pajares; 
Vetus venustas, de Leandro 
Mendoza de la companyia 
Cíclicus, i Corcs, amb la com-
panyia MuTa formada per 
Mila Martínez i Sait Tamir. 
Aquests dos últims especta-
cles s’han programat a l’abril 
i al maig per celebrar el Dia 
Mundial del Circ i el de la 
Dansa.

Noves residències 
al Centre d’Arts 
en Moviment  
de Roca Umbert  

Granollers

EL 9 NOU

El Centre d’Arts en Movi-
ment de Roca Umbert de 
Granollers ha atorgat les 
residències artístiques a 10 
projectes vinculats a les arts 
en moviment. A la convoca-
tòria del 2023 es van presen-
tar 71 projectes.

El projecte Gatzara d’Alba 
Rihe ha guanyat en la moda-
litat de Residència de recerca 
i creació en moviment, men-
tre que Les finestres d’una 
habitació, de Martí Soler, 
ho ha fet en la modalitat de 
Residència de recerca i crea-
ció en circ. En Residència de 
perfeccionament ha guanyat 
La mecànica de l’Infortuni, de 
Clémenine Télesfort i Lisard 
Trains, i en Residència de 
projectes artístics emergents, 
ha guanyat Òxid de la grano-
llerina Nora Baylach, Poética 
salvaje, de Josefina Colli, 
i Cavitat f., d’Alba Ramió 
Güell.

Com que les propostes 
han estat moltes i de molt 
nivell, el jurat ha proposat 
oferir un espai de residència 
als projecte Cowards d’Àn-
gel Duran Performing Arts; 
Aproximació a un sol negro, 
d’Antes Collado; La Phazz, de 
la companyia Zero en Con-
ducta, i Ángela caído, de la 
companyia En Diciembre.

El jurat estava format 
per Laura Llamazares, pro-
gramadora del TAG; Maria 
Capell, programadora de Fira 
Tàrrega; Sonia Fernández, 
coordinadora del Graner; 
Víctor Bobadilla, coordinador 
artístic de La Central del Circ; 
Xevi Dorca, president de 
l’Associació de Professionals 
de la Dansa de Catalunya-
APDC, i Sandra Arisa, coordi-
nadora del Centre d’Arts en 
Moviment de Roca Umbert.

Cap de setmana de 
monòlegs i comèdia  
a l’Alhambra
La Garriga

El Cinema Alhambra de la 
Garriga ha programat un cap 
de setmana  de riure amb el 
Festival Monòlegs & Comè-
dia. Seran tres sessions que 
inclouran un monòleg d’un 
artista i la projecció d’una 
pel·lícula sorpresa. El festival 
arrencarà aquest divendres 
a les 9 del vespre amb Txabi 
Franquesa. Dissabte a 2/4 de 8 
del vespre serà el torn de Jose 
Corbacho, ja un vell conegut 
de l’Alhambra, mentre que 
Pep Plaza serà l’encarregat de 
tancar el festival, diumenge a 
2/4 de 7 de la tarda.

Concert del Jove Projecte 
Orquestral a Sant Celoni

Sant Celoni El Jove Projecte Orquestral, 
dirigit per Josep Maria Sauret, va fer dissab-
te al Teatre Ateneu de Sant Celoni el tercer 
concert de la gira d’hivern. L’orquestra, en 
format simfònic de gran amplitud, va inter-

pretar una selecció del ballet El Trencanous 
de Txaikovski i la Marxa Radetzky de Johann 
Strauss. El concert va comptar amb la inter-
venció de la rapsoda garriguenca Vicky Ama-
dor, que anava recitant fragments d’un conte 
d’E.T.A. Hoffmann, entre peça i peça. L’últim 
concert de la gira serà aquest dissabte al Cen-
tre Cívic La Fonteta de Sant Feliu de Codines.
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Sebastià Serrano,  
als Vermuts Literaris 
del Tarambana
Cardedeu

El catedràtic de Lingüística 
Sebastià Serrano (Creu de 
Sant Jordi 2003) serà dis-
sabte a les 12 del migdia al 
Tarambana de Cardedeu 
per presentar El regal de la 
lectura, un llibre sobre el 
paper fascinant del llenguat-
ge i de la lectura per a la 
salut del cervell humà i per 
combatre’n l’envelliment. La 
presentació es farà dins els 
Vermuts Literaris impulsats 
i presentats per la periodista 
Clara M. Clavell. La progra-
mació continuarà el 28 de 
gener amb Martí Gironell, 
que presentarà El fabricant 
de records; el 18 de  febrer 
amb Marta Orriols i la seva 
darrera novel·la, La possibi-
litat de dir-ne casa, i el 22 de 
març amb Regina Rodríguez 
i Les calces al sol.

La nova programació inclou també teatre per a adults, espectacles familiars, circ i dansa
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Dilluns 16 De gener
A les 10 h comença la venda d’entrades tant 
presencial a la sala de plens com telemàtica a:
https://activitatspalau.cat/festa-major-sant-proget/

Protegeixi la seva inversió

Avda. de la Serra, 100 • 08460 Palautordera

Per a més informació truqui ara al 902 48 24 00

SPS HOMESPS ONE

Segueix-nos a:

SPS SOHO+

 @salicru_SAwww.linkedin.com/company/salicru

En aquests temps la protecció de la seva infraestructura és més important que mai. 
Amb la gamma de Sistemes d’Alimentació Ininterrompuda de SALICRU el seu negoci
estarà segur i operatiu les 24h gràcies a un subministrament elèctric continu i fiable.
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Els Diables incendiaran els 
carrers per primera vegada
Palautordera viurà la festa major petita del 20 al 23 de gener
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Els Diables de Palautordera van fer el seu primer correfoc –estàtic, això sí– durant la festa major de l’octubre

Si per la festa major d’octu-
bre la Colla de Diables de 
Palautordera ja va incendiar 
la plaça de la Vila amb un 
correfoc estàtic, per Sant 
Proget –la festa petita, del 20 
al 23 de gener– faran la seva 
primera actuació amb piro-
tècnia pels carrers del muni-
cipi. Sense més giragonses: 
serà el seu primer correfoc 
amb majúscules. 

Els darrers mesos, la colla, 
que es va crear just abans de 
la pandèmia, ha anat creixent 
a poc a poc i Sant Proget serà 
la confirmació d’aquesta 
tendència a l’alça. Dissabte 
21, a partir de les 9 de la nit, 
els Diables arrencaran la 
comitiva a la plaça Sant Elies 
i seguiran pel carrer Major, 
fins a la plaça de la Vila, 
on faran una dansa de foc. 
Durant els actes, també els 
acompanyaran representants 
de la colla dels Dimonis dels 

Trons, de Lleida. Els Dia-
bles de Palautordera seran 
els encarregats, igualment, 
d’organitzar una festa per a 
joves el mateix dissabte a la 
nit, a partir de les 11, a Can 
Balmes, amb la participació 
dels discjòqueis DJ Peta i DJ 
Marvin. La proposta musi-
cal i d’altres arts per a gent 
jove també es podrà veure el 
divendres anterior al vespre, 
durant el primer Festival 
d’Arts Urbanes Can Rahull 
Records.

Dissabte, durant el dia, la 
programació musical pivota-
rà al voltant de la música de 
Boopy’s Love. La banda, que 
farceix la seva proposta amb 
diferents estils musicals, 
tocarà a les 12 del migdia al 
parc Pau Casals. El concert 
l’organitza On Air Jazz Seri-
es. A la tarda, la música la 
posarà l’Orquesta Venus amb 
doble sessió a l’Envelat: con-

cert a les 6 i ball tirat a 2/4 
d’11 del vespre. 

Diumenge 22, la plaça 
Major de Palautordera s’ai-
xecarà amb música de gralles 
i timbals. A 2/4 de 12 del 
migdia, la cultura popular 
tindrà una altra cita a la 
plaça de la Vila, on es bate-
jarà la nova gegantona de la 
Colla de Gitanes. La mateix 
plaça serà el punt d’inici de 
la cercavila de gegants, en 
què participaran les colles 
de Santa Maria i Sant Esteve 
de Palautordera, Sant Pere 
de Vilamajor i l’AFA de 
l’Institut Escola La Tordera. 
La Cobla Ciutat de Terrassa 
serà l’encarregada de posar 
la música de sardanes a la 
plaça mentre duri el seguici. 
La cercavila tindrà participa-
ció dels Castellers del Baix 
Montseny, que, en acabat, 
faran un taller de castells a la 
mateixa plaça de la Vila.

Una festa major de 
Sant Proget amb els 
ingredients de sempre

La festa major de Sant Pro-
get d’aquest 2023 comptarà 
amb alguns dels seus ingre-
dients habituals. L’acte més 
tradicional que s’hi farà 
serà la Mostra de Cuina 
Casolana, que arriba a la 
seva 36a edició. Durant l’ac-
tivitat, que se celebrarà a 
les 2 de la tarda de diumen-
ge 22 de gener, diversos 
cuiners i restauradors del 
municipi prepararan pri-
mers, segons plats, postres 
i begudes per als comensals 
que s’acostin a l’Envelat. 
Els veïns ho podran amanir 
amb la desena edició del 
Tast de vins, que es farà un 
dia abans a l’Esplai.

També es repetirà aques-
ta festa major l’habitual 

concert vermut de l’asso-
ciació Som del Montseny, 
diumenge al migdia al pati 
de la Cova. Aquest any, 
han tornat a programar 
el grup de country i blue-
grass Th’ Booty Hunters, 
de Barcelona, i se sumarà 
a l’espectacle el duet de 
Granada Pelo Mono, un 
tàndem de músics emmas-
carats preparats per aterrar 
a Palautordera a ritme de 
rock and roll. 

Uns dies abans, divendres 
20 a les 8 del vespre, Eduard 
Claver i Josep Ayats, dos 
dels veïns més actius en la 
vida cultural del municipi, 
seran els encarregats de dir 
el pregó a la sala d’actes de 
l’Esplai.
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El mas i l’ermita de Sant Hilari durant l’aplec de 2020, l’últim que es va poder fer amb el format habitual

El foc de Sant Hilari tornarà  
a cremar després de tres anys
Cardedeu celebrarà el primer Aplec de Sant Hilari posterior a la pandèmia aquest diumenge

Cardedeu

O.S.

Cardedeu és a punt de reviu-
re aquest diumenge una de 
les seves tradicions més arre-
lades. Després de dos anys 
marcats per la pandèmia, 
l’Aplec de Sant Hilari tornarà 
enguany al seu format de 
tota la vida. Hi haurà fogue-
res i àpats multitudinaris al 
voltant del mas i de l’ermita 
en honor del sant. I al pro-
grama d’actes no hi faltaran 
clàssics com la missa, la 
cantada dels goigs o el repar-
timent dels panets beneïts, 
un dels moments que més 
expectació solen generar 
durant tota la jornada.

“Estem molt contents de 
poder tornar a fer l’aplec 
tal com sempre s’havia fet. 
En certa manera és com si 
comencéssim des de zero, 
perquè aquests darrers anys 
s’han fet molt llargs”, afirma 
Josep Serra, membre de la 
comissió que organitza la 
festa. L’últim cop que l’aplec 
es va poder fer amb el seu 
format habitual va ser el mes 
de gener de 2020, poc abans 
de l’inici de la pandèmia. El 
2021 no es va poder celebrar. 
I el 2022 es va haver de fer 
amb moltes restriccions i 
sense àpats ni fogueres.

Els actes començaran a 2/4 
d’11 amb la tornada del foc 
de la Fira de Nadal a l’ermi-
ta de Sant Hilari. A les 12 
del migdia es farà la missa, 
seguida de la cantada dels 
Goigs amb l’Agrupació Coral 
Cardedeuenca, pas previ a la 

benedicció i el repartiment 
dels panets. Enguany, l’orga-
nització preveu repartir-ne 
prop de 3.000. “Normalment 
en fem entre 2.800 i 3.000. 
L’any passat vam baixar fins 
a 2.000 perquè les restricci-
ons van fer minvar el públic, 
però enguany tornem a les 
xifres anteriors al coronavi-
rus”, apunta Serra.

A 2/4 de 4 de la tarda hi 
haurà animació infantil a 
l’era del mas a càrrec del 
grup Esquitx. “Ens agrada 
que hi hagi activitats per als 
més petits després de dinar. 
Entenem l’aplec com una 
gran festa on poden venir a 
passar-s’ho bé petits i grans”, 
conclou Serra. L’aplec s’aca-

barà a les 6 de la tarda, hora 
en què totes les fogueres 
s’hauran d’haver apagat.

NoU accéS pEr a  
VIaNaNtS I cIcLIStES

La gran novetat d’aquesta 
edició és l’obertura del camí 
de Can Volart per facilitar 
l’accés a peu i amb bicicleta 
fins a la finca de Sant Hilari. 
“Ja fa anys que animem el 
públic a desplaçar-se d’aques-
ta manera fins a l’aplec, però 
entenem que haver de com-
partir el camí rural amb els 
vehicles de motor pot gene-
rar incomoditats. Per això 
hem habilitat aquest camí 
exclusivament per a vianants 

i ciclistes, que ofereix unes 
vistes magnífiques de l’ermi-
ta i que romandrà operatiu 
per sempre més”, destaca 
l’alcalde de Cardedeu, Enric 
Olivé.

L’accés a Sant Hilari a peu 
i amb bicicleta es continu-
arà fent pel carrer Turó de 
la Penya. A l’alçada de les 
vinyes, el trajecte es desvi-
arà pel camí de Can Volart. 
El trànsit motoritzat haurà 
d’accedir a l’ermita per la 
carretera de Cànoves fins 
a la rotonda del Pk2, on es 
podrà agafar el camí habitual 
des de Can Siló. La tornada 
es podrà fer per Can Roger, 
Cal Xulino, Ca l’Estragués i, 
novament, la rotonda.
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Parets estrena 
el Concurs  
de Cuina  
de la Mongeta la 
setmana vinent

Parets del Vallès

EL 9 NOU

Parets estrenarà, dissabte de 
la setmana vinent, el Con-
curs de Cuina de la Mongeta 
Paretana, que es farà a 2/4 
d’1 del migdia al Casal de 
Cultura Can Butjosa en el 
marc de la 25a Calçotada 
Popular de la festa major 
d’hivern del municipi. L’ob-
jectiu de l’activitat és difon-
dre la varietat autòctona 
d’aquest llegum a través de 
la preparació de plats que els 
participants cuinaran a casa i 
presentaran al mateix Casal. 
La calçotada també inclourà 
una degustació gratuïta de 
mongeta paretana oberta a 
tots els assistents.

Per participar en el con-
curs caldrà inscriure-s’hi 
prèviament. Les inscripcions 
es poden fer fins dijous al 
Servei de Comerç, al Centre 
Cultural Can Rajoler o al 
mateix Casal de Cultura Can 
Butjosa. Cada inscrit rebrà 
un paquet de 200 grams de 
mongetes paretanes amb 
les quals haurà de preparar 
el seu plat. Els guanyadors 
seran escollits en funció de 
l’elaboració, la presentació i 
l’originalitat de la seva pro-
posta, també de l’ús d’altres 
productes de proximitat. El 
primer i el segon premi esta-
ran dotats amb un reconeixe-
ment i un quilo de mongetes 
paretanes. El jurat el forma-
ran la cuinera Rosa Parera, 
del restaurant Can Parera, 
l’alcalde de Parets, Francesc 
Juzgado, i la regidora de 
Turisme, O’hara Valdivia.

Vilalba Sasserra

J.B.M.

Vilalba Sasserra viurà aquest 
diumenge el primer acte de 
la festa major d’hivern amb 
la representació de l’obra El 
Nom, de Matthieu Delaporte 
i Alexandre de la Patellière, 
a càrrec de la companyia 
Indòmit Teatre de Sant 
Antoni de Vilamajor. Serà a 
2/4 de 6 de la tarda al centre 
cívic Vicenç Català. Els actes 
centrals seran els dies 21 i 22 
de gener, coincidint amb la 
festivitat de Sant Sebastià, 
copatró del municipi. El dia 
21 a les 12 del migdia, s’inau-

gurarà el banc gegant de 30 
Passes que forma part del Big 
Bench Community Project 
(BBCP), un projecte euro-
peu. Serà el segon de l’Estat, 
després del que hi ha a Sant 
Jordi Desvalls (Gironès). 

El BBCP és una iniciati-
va popular sense ànim de 
lucre que busca fomentar el 
turisme i comerç local. El de 
Vilalba Sasserra s’ha finançat 
per particulars i empreses 
com Serralleria González, 
Rafa Parques, Bruc Jardí i 
Solutecba. Tots els bancs 
gegants tenen el mateix dis-
seny, però amb colors dife-
rents. El de Vilalba Sasserra 

El banc gegant s’ha començat a instal·lar a 30 passes

tindrà els colors de les colles 
del poble, el verd de les 
Serres i el taronja de les Gui-
neus. Els bancs gegants bus-
quen que les persones que hi 
estiguin assegudes es vegin 
com uns nens petits i redes-
cobreixin el paisatge. 

El dia 22 es faran actes 
pel mil·lenari de l’Església 
Vella, amb una exposició a la 
mateixa església a partir de 
2/4 de 12 del migdia. A les 
12 es farà  la missa en honor 
de Sant Sebastià. També 
s’ha programat la presenta-

ció del llibre 60 ermits del 
Montnegre i el Corredor, de 
Dani Rangil i Joan Ferrer, 
i una ballada dels gegants 
de Cardedeu. Per acabar els 
actes, a 2/4 de 6 de la tarda hi 
haurà un concert de música 
barroca a l’església.

També s’inaugurarà l’espai 
de dol perinatal i gestacional 
al cementiri, on s’instal·larà 
una escultura de Rosa Serra. 
Nascuda a Vic el 1944, de ben 
petita Serra es va traslladar a 
Olot. El 1985 el Comitè Olím-
pic Internacional li encarregà 
una sèrie d’escultures per 
als Jocs Olímpics de 1988 a 
Seül. Ha fet altres escultures 
de temàtica esportiva per als 
Jocs de Barcelona de 1992 
i el 2000 l’empresa Nike li 
va encarregar una estàtua 
del golfista Tiger Woods a 
Oregon. També és autora de 
la Suite Olympique de la seu 
del COI a Lausana.

Vilalba Sasserra engega 
els actes de la festa major 
d’hivern aquest diumenge
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De punta a punta de l’Àfrica
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Núñez i Garcia, a l’esquerra, durant la xerrada que van fer dimecres a la seu de l’AEG
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Carles Garcia i Mireia Núñez amb membres de la tribu Karo, durant una aturada Etiòpia en el marc del seu periple pel continent africà

Granollers

O.S.

A Carles Garcia i Mireia 
Núñez, de Granollers, sem-
pre els ha agradat viatjar. 
Però mai abans havien fet 
un viatge com el que van 
emprendre el mes de setem-
bre de 2021. Des d’aleshores 
i fins al desembre passat, van 
creuar el continent africà de 
sud a nord amb una furgone-
ta que ells mateixos havien 
adequat a les exigències de 
la ruta. Han estat un any 
i tres mesos de travessia i 
gairebé 10.000 quilòmetres 
de recorregut que els han 
portat per una desena de paï-
sos. Dimecres a la tarda van 
explicar la seva experiència 
durant una xerrada a la seu 
de l’Associació Excursionista 
de Granollers (AEG), entitat 

de la qual tots dos són socis i 
que el mateix Garcia va arri-
bar a presidir.

“L’Àfrica és un continent 
que sempre m’ha atret. Hi 
havia estat en diverses ocasi-
ons, però mai m’havia pogut 
dedicar a conèixer-lo a fons. 
D’altra banda, sempre havia 
volgut viatjar pel món amb 
furgoneta, tal com ho estem 
fent ara. Quan em vaig jubi-
lar, em vaig adonar que era el 
moment de fer-ho”, explicava 
Garcia. “Jo encara no m’havia 
jubilat, però el projecte em 
va engrescar tant que vaig 
decidir deixar la feina per 
poder viure aquesta experi-
ència”, afegia Núñez.

fENT CARRETERA  
CAP A L’IRAN

El periple de la parella gra-
nollerina va començar a Port 
Elizabeth, a Sud-àfrica, on 
van arribar amb avió –la fur-
goneta hi va viatjar amb vai-
xell–. Des d’aquest punt van 
creuar països com Moçambic, 
Tanzània, Kenya, Etiòpia o el 
Sudan fins a acabar al Caire. 
Un cop a la capital egípcia, 
van decidir allargar la ruta 
en direcció est. Van creuar 
Israel i van entrar a Jordània, 
on la furgoneta es troba 
descansant a hores d’ara a 
l’espera que els dos aventu-
rers vallesans reprenguin 
la travessia. Aquest mateix 
dissabte tenen un vol de tor-
nada a Amman.

“Hem fet una petita pau-
sa per ser a casa per Nadal, 
però la idea és reprendre el 
trajecte i arribar fins a l’Iran 
de cara a la primavera”, avan-
çava Garcia. “Un cop siguem 
allà, encara no hem decidit 
què farem, però si és possible 
ens agradaria tornar a casa 
per carretera. Tot dependrà 
de les nostres circumstàncies 
i de com es presenti l’entorn. 
Abans d’entrar a certs països 
on la situació política sol ser 
convulsa, mirem d’informar-
nos de com està el terreny. 
En aquest sentit, ajuden molt 
les xarxes socials i les comu-
nitats digitals de viatgers”, 
apuntava Núñez.

Granollers

EL 9 NOU

L’Ajuntament Granollers 
ha obert les inscripcions 
de la rua de comparses de 
Carnaval, que es farà el 19 
de febrer. Els grups que hi 
vulguin participar es poden 
inscriure fins al 10 de febrer 
a través de la pàgina web 
de l’Ajuntament o bé, de 
forma presencial, a l’Oficina 

d’Atenció Ciutadana del car-
rer Sant Josep.

Poden participar en la rua 
grups o comparses formats 
per un mínim de 10 perso-
nes que podran anar acom-
panyats de vehicles d’una 
llargada màxima d’11 metres. 
Les carrosses hauran de 
disposar d’un extintor, i els 
vehicles de suport s’hauran 
de guarnir amb els motius de 
les comparses.

L’obra, ambientada al segle XV, té les dones com a protagonistes

Montornès estrena dissabte 
el musical ‘Les Pastoretes’

Montornès del Vallès

EL 9 NOU

El teatre Margarida Xirgu de 
Montornès acollirà aquest 
dissabte a les 6 de la tarda 
l’estrena de l’obra teatral Les 
Pastoretes de Montornès. Es 
tracta d’un musical d’inspi-
ració nadalenca, ambientat 
al mateix municipi durant el 
segle XV i amb les dones com 

a protagonistes. La producció 
ha anat a càrrec de l’associa-
ció cultural La Ramençada, i 
se’n farà un segon passi diu-
menge a la mateixa hora.

El guió de Les Pastoretes de 
Montornès té com a base Els 
Pastorets de Folch i Torres, 
si bé situa l’acció al mes de 
gener de 1485, moment en 
què va tenir lloc la batalla de 
Montornès, que va enfrontar 

els pagesos remences contra 
l’exèrcit feudal. També ator-
ga protagonisme als perso-
natges femenins, posant les 
pageses al centre.

Seguint la línia de la histò-
ria clàssica, l’obra té estètica 
nadalenca i fa servir grans 
dosis d’humor. Les entrades 
es poden comprar a la plata-
forma Entrápolis pel preu de 
3 euros.

Obertes les inscripcions 
de la rua de comparses 
de Carnaval de Granollers

Carles Garcia i Mireia Núñez, de Granollers, han creuat el continent de sud a nord en furgoneta
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Col·laboradors de la Facultat preparaven els 330 obsequis per als socis de l’entitat aquest dimarts a la tarda
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L’Antiga 
Cooperativa  
La Vallesana
Granollers

En aquesta fotografia 
d’Antonio Alcalde s’hi 
poden veure unes per-
sones al local de l’antiga 
Cooperativa La Vallesa-
na, que estava situada al 
carrer de les Travesseres, 
a Granollers. No se sap, 
però, de quin any és ni qui 
són les persones que hi 
surten. És una de les imat-
ges que es conserven a l’Ar-
xiu Municipal de Granollers 
i de les quals no hi ha prou 
informació per identificar-
les. Si tenen dades d’aques-
ta fotografia poden posar-se 
en contacte amb l’Arxiu 
Municipal de Granollers per 
correu electrònic a <arxiu-
fotografic@granollers.cat> 
o als telèfons 93 861 19 08 i 
93 842 67 37.
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QUI SURT EN AQUESTA FOTOGRAFIA?

La Facultat de Sant Antoni Abat 
de Caldes celebra 150 anys

Caldes de Montbui

Queralt Campàs

La Facultat de Sant Antoni 
Abat de Caldes celebra 
enguany el seu 150è aniver-
sari. Per aquest motiu, els 
socis de l’entitat han rebut 
aquesta setmana un obsequi 
commemoratiu, coincidint 
amb la proximitat de la festa 
dels Tres Tombs, que es farà 
diumenge de la setmana 
vinent amb moltes més ganes 
que mai. D’una banda, amb 
motiu de l’aniversari. De l’al-
tra, perquè després de dues 
edicions marcades per la 
pandèmia, enguany es podrà 
tornar al format habitual.

Els obsequis, 330 en total, 
els han repartit a domicili 
diversos col·laboradors de 
l’entitat que dimarts a la 
tarda els van estar preparant 
a la seu de l’entitat. “Des de 
fa molts anys solem repartir 
un panet beneït, una caixa 
de figues, el programa de la 
festa i entrades pel ball de 
nit i el concert de la tarda. A 
més, cada any l’abanderat fa 
un obsequi personalitzat que 
pot ser una caixa de fàries, 
com es feia antigament, o bé 
uns bombons, etc. Aquest 
any és un got de plàstic 
reutilitzable amb la silueta 
d’un cavall acompanyat d’un 
emblema amb motiu del 
150è aniversari”, detallava 
Albert Pla, membre de la jun-

Sant Antoni de 
Vilamajor celebra 
la festa major 
d’hivern

Sant Antoni de Vilamajor

Una sessió de contes infan-
tils, divendres a la tarda a 
la biblioteca Joana Raspall, 
donarà el tret de sortida de 
la festa major d’hivern de 
Sant Antoni de Vilamajor, 
que durarà fins dimarts. Les 
jornades centrals seran dis-
sabte i diumenge. Dissabte al 
matí, el parc de Can Sauleda 
acollirà un espai de joc i cre-
ació. A la tarda, hi haurà jocs 
inflables i una escape room 
a la plaça de la Germanor. 
A la nit, els joves podran 
gaudir d’un concert de Mas-
hup Party Band al Patronat. 
Diumenge al matí hi haurà la 
tradicional Trobada Gegan-
tera a la plaça 1 d’Octubre. 
A la tarda, el Porxo de Can 
Sauleda acollirà un concert 
infantil amb Coloraines Band 
i es farà una passejada histò-
rica pel carrer Vell. A la nit 
hi haurà un concert del grup 
Barcelona Rock Strings al 
Patronat.

Montmeló acollirà  
el Campionat  
de Catalunya  
de Ball Retro
Montmeló

La sala Polivalent de 
Montmeló acollirà aquest 
dissabte el Campionat Auto-
nòmic de Catalunya de Ball 
Retro, amb modalitats de 
Combinat i Ritmes Llatins 
i Campionat d’Espanya de 
Vals. Es faran dues sessions, 
a les 12 del migdia i a les 6 de 
la tarda.

ta de la Facultat.
“Preparem els paquets i 

després ens dividim en sis 
o set grups per repartir-nos 
per zones i distribuir-los casa 
per casa a totes les famílies 
sòcies de l’entitat. El 95% 
són de Caldes, però també 
n’hi ha alguns a Palau-solità 
i Plegamans i a Sant Feliu 
de Codines”, afegia. La cele-
bració dels Tres Tombs es 
farà diumenge de la setma-
na vinent amb el programa 
habitual: cavalcada dels Tres 
Tombs al matí, ball de plaça 

a la tarda i després concert 
de música tradicional i ball 
de nit, al Casino. Durant tota 
la setmana es faran diversos 
actes previs.

Amb motiu dels 150 anys, 
Caldes esdevindrà aquest 
any la seu de la trobada anu-
al de la Federació Catalana 
dels Tres Tombs. Serà el 7 
de maig i comptarà amb la 
participació d’uns 50 o 60 
carros d’arreu del territori i 
un dinar popular. La jornada, 
titulada “Caldes de Montbui 
Capital Catalana dels Tres 

Tombs 2023”, es va presentar 
dijous al Casino i la paga-
ran a mitges l’Ajuntament 
i la Federació Catalana dels 
Tres Tombs, amb la coordi-
nació de la Facultat de Sant 
Antoni. La presentació va 
comptar amb la participació 
de Vicenta Pallarès, vicepre-
sidenta del Casino; Isidre 
Pineda, alcalde; Andreu 
Bernadàs, president de la 
Federació Catalana dels Tres 
Tombs, i Joan Bellavista, pre-
sident de la Facultat de Sant 
Antoni.

Els socis de l’entitat, que organitzen els Tres Tombs, han rebut un obsequi commemoratiu
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L’Esport Club Granollers i el Caldes van protagonitzar el cap de setmana passat el derbi vallesà de Primera Catalana
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La Superlliga allunya els equips 
vallesans de la Tercera Divisió

Granollers

Pol Purgimon

La temporada que ve s’es-
trenarà la nova Superlliga 
Catalana, la divisió intermè-
dia –entre la Tercera RFEF i 
la Primera Catalana– que ha 
ideat la Federació Catalana 
de Futbol (FCF) per compen-
sar la manca de descensos 
durant la pandèmia i tenir 
equips amb una major prepa-
ració per pujar a Tercera. La 
nova competició es disputarà 
en un únic grup, que estarà 
compost per 16 equips de tot 
el país.

Fins a quatre conjunts de 
la comarca tenen possibili-
tats de ser-hi: l’Esport Club 
Granollers, el Caldes, el 
Parets i el Mollet. Els clubs 

es miren la iniciativa amb 
diferents ulls i argumenten 
dicrepàncies i dubtes entorn 
a la Superlliga, que els allu-
nyarà de Tercera. Ascendiran 
a la nova categoria els equips 
que se situïn entre els segons 
i els cinquens dels tres grups 
de Primera Catalana i també 
hi accedirà el millor dels dos 
sisens classificats després 
d’una eliminatòria. A Terce-
ra, només hi pujaran els gua-
nyadors de lliga de cadascun 
dels grups que hi ha ara.

Per a l’Esport Club, es trac-
ta, si més no, d’una notícia 
dolenta per a les seves opci-
ons de tornar a Tercera; l’as-
cens, serà més car. Si aquesta 
temporada ho volen aconse-
guir, hauran de quedar pri-
mers: una fita difícil si tenim 

en compte que el primer 
classificat, l’Escala, està esca-
pat a la classificació. El pre-
sident del Granollers, Àngel 
Aguirre, encara s’ho mira 
amb optimisme. “La Super-
lliga ens fa bastant difícil 
l’objectiu de tornar a pujar 
a Tercera. Som segons, a 7 
punts de l’Escala, però estem 
contents del rendiment del 
primer equip i podem plan-
tar cara i guanyar qualsevol. 
L’objectiu és quedar entre els 
cinc primers. La Superlliga, 
si hi anem, pot ser bona per 
l’equip, per estabilitzar-nos i 
intentar l’ascens a Tercera a 
curt termini. Serà més com-
petitiva que Primera Catala-
na”, diu Aguirre.

La iniciativa de la fede-
ració, en canvi, genera més 

reticències entre el Mollet 
i el Parets. El president del 
primer club, Jordi Candela,  
considera que amb la nova 
categoria, els que es quedin a 
Primera Catalana serà “com 
si baixessin una divisió” i es 
queixa que la decisió de fer 
la Superlliga es va validar en 
una assemblea on no hi van 
poder ser tots els clubs. El 
Mollet és últim de grup, mal-
grat que van fer un equip per 
intentar pujar. 

El president del Parets, 
Raúl Soto, tampoc veu clara 
la nova categoria. “Els que 
ens quedem a Primera Cata-
lana, passarem d’estar a un 
pas d’una divisió espanyola 
a no estar-hi.” La nova lliga 
també implicarà desplaça-
ments més llargs; en ser grup 
únic, es faran partits arreu 
del territori català. “Els juga-
dors, a més, si poden, preferi-
ran anar jugar a la Superlliga. 
La nova categoria minvarà la 
qualitat de Primera Catala-
na”, diu Soto. El Parets és 11è 
a la lliga. 

Per al president del Cal-
des, Xavi Oretga, en canvi, 
la Superlliga serà bona per 
al futbol català. “Hi haurà 
ajuts directes per als clubs, 
cosa que a Primera Catalana 
no tenim.” La Federació, de 
fet, ha explicat que els clubs 
que accedeixin a la nova 
categoria rebran una partida 
fixa d’11.500 euros i hi haurà 
bonificacions per despla-
çament i punts sumats que 
poden engruixir la subvenció 
fins als 15.000 euros. Ells, de 
moment, no preveuen ser-hi. 
“El nostre objectiu és mante-
nir la categoria.”

El Bigues es jugarà 
la classificació 
per a la Copa a  
la pista del Liceo

Bigues i Riells del Fai

El Liceo és l’últim escull que 
li queda a l’ORKLA Bigues i 
Riells per certificar la clas-
sificació per a la Copa de 
la Reina. Si les vallesanes 
guanyen el partit d’aquest 
dissabte a Galícia, tancaran 
la primera volta amb la clas-
sificació per a la Copa de la 
Reina al sac. Si no, hauran 
d’esperar a veure els resul-
tats dels rivals. El Bigues s’ha 
d’assegurar, com a mínim, 
ser vuitè per mantenir les 
opcions de classificar-s’hi. 
De moment, són sisenes a la 
taula. Malgrat que el Liceo 
és més avall a la classificació, 
també es jugaran el passi a la 
Copa. Segons l’entrenador de 
les vallesanes, Bruno Afonso, 
la pista del Lideo és especi-
alment difícil i tenen bones 
jugadores, entre elles l’ex del 
Bigues Marlena.

El Caldes comença 
la segona volta 
de l’OK Lliga a la 
pista del Calafell
Caldes de Montbui

Després d’assegurar el bitllet 
per a la Copa del Rei, malgrat 
tancar la primera volta amb 
derrota, el Recam Làser Cal-
des començarà diumenge a la 
tarda la segona part de l’OK 
Lliga a la pista del Calafell. 
L’objectiu de l’equip entrenat 
per Eduard Candami –setè 
a la classificació– serà des-
fer-se dels mals resultats de 
les últimes setmanes –amb 
dues derrotes prou doloroses 
contra el Noia i l’Alcoi– per 
remuntar sensacions. Als 
calderins els tocarà un rival 
difícil –el cinquè classificat–, 
contra qui ja van perdre per 
3-6 el primer partit de lliga al 
setembre. 

El CN Granollers acull 
270 nedadors alevins
Granollers 

Les instal·lacions del CN 
Granollers van acollir 270 
nedadors pel Trofeu DS 
Nedador Complet de Reis 
aleví, celebrat dimecres 
passat. La competició, orga-
nitzada per la Federació 
Catalana i el CN Granollers, 
va ser tot un èxit. Hi van 
competir els esportistes 
més complets de la tempo-
rada de cada categoria. Es 
van nedar 100 metres de 
cada estil: papallona, esque-
na, braça i lliures. El CN 
Badalona va ser el club amb 
més categories guanyades 
(2). Els amfitrions, el CN 
Granollers, hi van participar 
amb cinc nedadors. 
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La nova categoria del futbol català per al curs que ve fa més difícil l’objectiu de l’Esport Club

L’Esport Club 
incorpora l’extrem 
Miki Poveda, 
provinent del Tona

Granollers

L’Esport Club Granollers va 
anunciar aquest dijous el 
fitxatge de l’extrem de 26 
anys Miki Poveda, provinent 
del Tona. Poveda va signar 
el contracte el mateix dia, 
abans de posar-se per prime-
ra vegada a les ordres de l’en-
trenador, David Vilajoana. 
Es tracta d’un extrem poli-
valent, malgrat que ha jugat 
sobretot per la banda esquer-
ra. A més del Tona, també ha 
estat a la Montanyesa, l’Eu-
ropa i el Girona B. No s’espe-
ra que debuti, encara, aquest 
diumenge contra el Figueres 
a la lliga.



ESPORTSNOU9EL Divendres, 13 de gener de 202342

El CB Mollet recupera 
la fe i guanya el Cornellà
Els vallesans trenquen la ratxa de sis partits perduts a ritme dels punts de Marc Sesé 

BÀSQUET - LLIGA LEB PLATA
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Xavier Assalit, del Mollet, va jugar el partit de dimecres contra el Cornellà

Mollet del Vallès

EL 9 NOU

El Recanvis Gaudí Mollet 
va recuperar la fe amb una 
victòria contra el Cornellà, 
dimecres al vespre al Plana 
Lledó. Feia un mes i mig 
que no guanyaven. L’equip 
va sortir com una bala: es va 
fer amo i senyor del partit 
als primers dos quarts i el 
rival, que portava una ratxa 
de set partits guanyats –en 
contraposició als sis perduts 
de manera consecutiva del 
Mollet– no va poder fer res 
contra l’efectivitat dels valle-
sans. Al final, un resultat de 
79-62 que, si bé es cert que 
no treu el Mollet del descens 
directe, és una injecció d’aire 
fresc per a un equip que feia 
setmanes que caminava amb 
el cap cot. 

El conjunt vallesà va signar 
un inici imparable, amb tres 
triples encertats de tres als 
primers minuts. El Mollet, 
liderat per Marc Sesé, es va 
situar amb un parcial de 18-
6 ben aviat. El Cornellà, tot 
i haver guanyat arguments 
amb l’entrada d’Alex Llorca, 
anava a remolc i el seu entre-
nador va demanar un temps 
mort que no els va servir per 
evitar la sagnia.

El Mollet, en canvi, era un 
altre món. Tot el que no els 

havia sortit als partits ante-
riors ho van convertir en la 
llei del seu joc. Triple que 
llançaven, triple que encer-
taven. Van acabar el primer 
quart amb un avantatge de 
24-16, que van ampliar als 
propers 10 minuts. Dejan 
Ilincic encarrilava el segon 
quart amb el 25-18 i el 27-18. 
El Cornellà, però, es va fer 
fort en defensa i el Mollet va 
ensopegar durant una esto-
na. Per un moment, semblava 
que les pors dels partits ante-
riors tornaven a aparèixer. El 
rival va es va posar a 2 punts, 
després d’assegurar els llan-
çaments de 2. 

L’escalada del Cornellà, 
però, no va durar gaire més i 
el Mollet aviat va començar 
a agafar aire, amb Marc Sesé 
convertit en heroi del partit. 
El jugador va fer els millors 
minuts des del seu retorn, 
fa unes setmanes, després 
d’una lesió de llarga durada. 
Fruit d’aquests punts, el 
Mollet es va situar al descans 
amb un resultat de 45-29. 
La segona part no va tenir 
més història. Els vallesans 
van sortir igual de forts i van 
posar-se a gairebé 30 punts 
del rival. A l’últim quart el 
Mollet va sortir a assegurar 
–va sumar només 8 punts– i 
el Cornellà va poder escurçar 
distàncies, sense sorpreses. 

Rec. Gaudí Mollet 79

Belver (5), Sesé (21), Assalit (2), 
Figuerola (7), Pagès, Sabatés (13), 
Martínez (19), Viñallonga, Marzo (9), 
Talamino i Ilincic (7).

CB Cornellà 62

Hernández, Carrasco (7), Llorca (4), 
Mayo (14), Vázquez (7), Pino (6), 
Arqués (8), Bieshaar (8), Jukic (6) i 
Okeke (2).

ÀRBITRES: Alberto Lázaro i Ivan Escariz.

PARCIALS: 24-16, 45-29 –descans–; 71-45 i 79-62.

El club vol 
tancar un nou 
fitxatge pel que 
queda de curs 

 Mollet del Vallès

EL 9 NOU

La victòria del CB Mollet 
dimecres al municipal de 
Plana Lladó és vital per 
al primer equip, que feia 
setmanes que estava tocat 
i enfonsat per les derrotes. 
Malgrat la bona notícia, 
l’entrenador, Josep Maria 
Marsà, espera poder incor-
porar un fitxatge les pro-
peres setmanes. Malgrat 
no donar-ne detalls, ha 
explicat a EL 9 NOU que 
el club busca un jugador 
per a la posició d’interior. 
L’objectiu és compensar 
les lesions que encara hi 
ha a l’equip, d’Àngel Soto 
i Marc Blanch, i poder 
tenir més garanties sobre 
la pista.

Tot i les necessitats 
esportives, Marsà argu-
menta que està content 
amb l’equip després de 
la victòria d’aquesta set-
mana. “Vam tenir l’encert 
que no havíem tingut. Els 
últims partits, no hi havia 
manera de fer dos atacs 
seguits bé. Era un tema 
mental, d’un equip que 
havia perdut la confiança”, 
diu l’entrenador. El proper 
partit del Mollet serà dis-
sabte a la pista del Prat, el 
tercer de la classificació. 

El jugador, propietat del Barça, canvia d’equip fins al juny

Michael Caicedo, de la Roca, 
marxa cedit al CB Granada
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Caicedo, en un partit d’aquesta temporada contra el CB Granada

La Roca del Vallès

EL 9 NOU

El Barça ha comunicat 
aquesta setmana la cessió 
de Michael Caicedo al CB 
Granada fins a final de tem-
porada. El base de la Roca, 
de fet, ja entrena a l’equip 
andalús, que és l’actual 14è 
classificat de la Primera 
Divisió espanyola. Caicedo, 
de 19 anys, ha jugat aquesta 
temporada set partits amb el 
primer equip del Barça i set 
més amb el Barça B, amb una 
mitjana de 18 punts anotats 
per partit. El jugador va arri-
bar al club blaugrana quan 
era cadet i amb els anys s’ha 
convertit en una de les perles 
del planter. Amb 17 anys, va 
debutar al primer equip.

L’Alacant d’handbol fitxa 
Magí Serra, de Cardedeu,  
per intentar l’ascens a Asobal

Cardedeu

EL 9 NOU

L’EÓN Alacant, de la Divisió 
d’Honor Plata masculina –la 
segona màxima categoria de 
l’handbol estatal– ha fitxat 
l’entrenador de Cardedeu 
Magí Serra fins a final de 
temporada. D’aquesta mane-
ra, el vallesà substitueix Luis 
Parro a la banqueta del club 
alacantí, destituït ara fa uns 
dies, amb l’objectiu de dur el 
primer equip a la lluita per 
pujar a Asobal. Actualment, 
l’Alacant és tercer del grup B 
d’aquesta categoria. 

Serra té una àmplia trajec-
tòria com a tècnic d’handbol, 
tant a Primera com a Segona 
Divisió espanyola, però tam-
bé en l’àmbit internacional. 
Ha dirigit equips del BM 

El cardedeuenc Magí Serra

Granollers i ha passat per 
clubs com el Pozoblanco, el 
Cangas o Villa de Aranda. 
Fora de l’Estat espanyol, ha 
entrenat el Raimond Sassari 
italià, dos clubs d’Hongria i 
un de Kuwait. Darrerament, 
ha estat al Sant Martí Adria-
nenc de Primera Estatal. 
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“Encara no hem aconseguit ni la 
meitat dels objectius que teníem”
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Alfred Serra, en una foto d’arxiu d’EL 9 NOU, quan feia pocs dies que havia entomat el càrrec de president

Granollers

P.P.

Aquest divendres fa jus-
tament un any que Alfred 
Serra entrava per primera 
vegada al Palau d’Esports 
com a president del BM 
Granollers. Havia estat pro-
clamat com a únic candidat 
per rellevar el fins aleshores 
principal responsable del 
club, Josep Pujadas, que pocs 
dies abans renunciava al 
càrrec i a la reelecció. L’ales-
hores flamant president va 

entrar reivindicant un paper 
continuista. Prometia impul-
sar “encara més” l’handbol 
femení i la base, dotar el club 
d’arguments per omplir les 
graderies del Palau d’Esports 
i enfortir els engranatges de 
funcionament de l’entitat. 
“Encara no hem complert ni 
la meitat dels objectius que 
teníem”, explica Serra, mal-
grat assegurar que es troben 
en el bon camí.

El primer canvi va arribar 
amb la incorporació d’un 
director esportiu, Marc 

Amargant. El segon –fruit 
de l’adeu de Pep Blanchart 
a la gerència– va servir per 
col·locar Víctor Vilà com 
a nou director general del 
club i ara fa pocs dies que el 
BM Granollers ha fitxat un 
comptable. L’objectiu de la 
directiva és continuar dotant 
d’estructura la club. “Quan 
vam entrar, ens vam trobar 
que hi havia dues persones 
que s’encarregaven de fer-ho 
tot”, explica Serra.

Serra assegura que la junta 
ha viscut un inici de mandat 

“difícil”. “Més del que ens 
esperàvem”, comenta, per 
la necessitat de ser molt 
curosos amb els números 
–el club fa poc que ha sortit 
del concurs de creditors– i 
les batzegades amb què no 
comptaven, com ara el comi-
at de Pep Blanchart de la 
posició de gerent per motius 
personals. Una de les línies a 
seguir de la nova junta –que 
marca perfil de màrqueting i 
empresa– passa per engruixir 
els patrocinadors o que s’om-
pli el pavelló. “Hem procurat 
que el Palau s’activi. Els 
jugadors valoren moltíssim 
l’Infern Granollerí [la nova 
graderia d’animació] i hem 
buscat que la gent es quedi al 
Palau més enllà dels partits, 
però encara estem molt per 
sota del nombre de socis que 
seria esperat”, reconeix.

UN FITXATGE PER AL KH-7

En el pla esportiu, el club va 
celebrar aquest any passat 
els èxits del Fraikin, però els 
resultats del KH-7 han estat 
l’altra cara de la moneda. 
Malgrat prometre “impuls” 
del femení, l’equip és penúl-
tim a la lliga. Serra confia 
en el projecte, dirigit per 
Dolo Martín a la banqueta, 
i explica que estan buscant 
poder reforçar-se per aquesta 
mateixa temporada. Les lesi-
ons han castigat l’equip. 

El KH-7 confia a 
sumar la primera 
victòria a casa per 
començar l’any

Granollers

El KH-7 BM Granollers dis-
putarà el primer partit del 
2023 aquest divendres al ves-
pre al Palau d’Esports confiat 
a aconseguir la primera vic-
tòria de la temporada a casa. 
Ho haurà de fer contra l’Aula 
Valladolid. L’equip preveu 
recuperar Martina Capdevila 
i Jana Castañera i tenir, per 
tant, tota la plantilla dispo-
nible, a excepció de la lesio-
nada de llarga durada, Bitolo. 
“L’Aula Valladolid ve amb 
bona dinàmica. A casa seva 
estan fortes, però a fora bai-
xen una mica el rendiment”, 
assegura l’entrenadora del 
KH-7, Dolo Martín. Segons 
ella, caldrà que el Granollers 
porti el temps del partit i evi-
tar, així, que el rival surti al 
contracop, el seu gran fort. 

El Fraikin jugarà 
la tercera fase de 
la Copa del Rei 
contra el Logroño
Granollers

El Fraikin BM Granollers 
jugarà la tercera fase de 
la Copa del Rei contra el 
Logroño La Rioja, tal com 
va quedar establert durant 
un sorteig celebrat dimarts. 
L’eliminatòria serà a par-
tit únic i es disputarà a la 
Rioja el 15 de març. Segons 
l’entrenador del Fraikin, 
Antonio Rama, es tracta 
d’un rival “molt difícil”. Si el 
Granollers guanya, es classi-
ficarà per la fase final de la 
competició. 

Jugadors del Granollers i el Palautordera s’enduen medalles del campionat d’autonomies

L’handbol vallesà triomfa al CESA
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La selecció juvenil masculina, amb cinc jugadors del Granollers, va guanyar el campionat

Granollers

EL 9 NOU

L’handbol vallesà va tornar 
amb èxits del Campionat 
d’Espanya de Seleccions 
Autonòmiques (CESA), 
que va disputar del 3 al 8 de 
gener a la Costa Blanca, al 
País Valencià. Les selecci-
ons catalanes, amb jugadors 
d’equips del Vallès Oriental, 
es van endur una medalla 
d’or, una de planta i dues de 
bronze durant el torneig. En 
concret, la Selecció juvenil 
masculina es va proclamar 
campiona de la seva catego-
ria en superar Andalusia per 
29-30, en la final disputada 
diumenge passat. El com-
binat català estava format, 
entre altres, per Arnau Pou, 
Bruno Cañas, Marc Calvo, 
Pau López i Pol Chaves, tots 

ells del BM Granollers.
La Selecció juvenil feme-

nina va ser tercera després 
de guanyar 27-23 contra el 
País Valencià al partit pel ter-
cer i el quart lloc. A l’equip, 
també hi havia jugadores del 
Granollers: Carlota Martínez, 
Goundo Gassama, Martina 
López, Maria Domínguez, 
Laia Domingo i Kadiatou 
Jaloww. La resta de medalles 
catalanes van ser per a les 
seleccions cadet masculina i 
femenina, que van signar un 
segon i un tercer lloc, respec-
tivament. La masculina –amb 
cinc jugadors del Granollers i 
un del Palautordera– va per-
dre la final per 30-25 contra 
el País Valencià. La femenina 
va aconseguir la medalla de 
bronze després d’imposar-
se a Andalusia per 23-31. A 
l’equip hi havia quatre juga-
dores del Palautordera i tres 
del Granollers. Per al torneig, 
on també van jugar infantils, 
les seleccions catalanes van 
dur 32 jugadors de clubs 
vallesans, una tercera part 
del total de convocats.

Alfred Serra fa balanç del seu primer any de mandat a la presidència del BM Granollers
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L’Ultra 
Montseny 
sortirà des 
de la Garriga

La Garriga

EL 9 NOU

El proper 1 d’abril es disputa-
rà la novena edició de l’Ultra 
Montseny amb sortida i arri-
bada per primera vegada a la 
Garriga. L’entitat que orga-
nitza la prova, l’Associació 
Esportiva Montseny, canvia 
cada any el municipi on pivo-
ta l’edició. L’any passat es va 
fer a Aiguafreda. Es tracta 
d’una cursa de resistència de 
80 quilòmetres de recorregut 
i més de 4.800 metres posi-
tius de desnivell. La prova 
començarà a la Garriga i s’en-
filarà fins al Pla de la Calma 
i el Sui, per després passar 
pel poble de Montseny, el 
Turó de l’Home i les Agudes, 
Sant Marçal, Coll Pregon, 
Viladrau i tornar per Sant 
Segimon, el Matagalls i 
Collformic, fins a arribar 
altra vegada a la Garriga. 

A hores d’ara, l’organitza-
ció té comptabilitzats 400 
inscrits per al conjunt de les 
tres proves que es disputa-
ran al massís el mateix dia. 
A més de l’Ultra Montseny, 
també es disputaran dues 
curses de 53 i 32 quilòme-
tres, que començaran a 
Montseny i Viladrau, res-
pectivament, i acabaran el 
seu recorregut, també, a la 
Garriga. L’objectiu de l’orga-
nització és tancar les inscrip-
cions el 25 de març amb una 
participació d’entre 600 i 700 
persones.

DAKAR 2023

Lucas Cruz es queda fora del 
Dakar després d’un accident 
Rafa Tibau també abandona i Pol Tibau, Blanco i Ral continuen en cursa
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L’Audi de Lucas Cruz i Carlos Sainz es va accidentar al quilòmetre 6 de l’etapa 9, entre Riad i Haradh

Riad (Aràbia Saudita)

EL 9 NOU

Malgrat que encara haurem 
d’esperar fins diumenge per 
saber del cert com acaba el 
Dakar, Carlos Sainz i el seu 
copilot, Lucas Cruz –de Cal-
des–, com també el pilot de 
camions del mateix municipi 
Rafa Tibau, ja fa uns dies que 
han tancat la paredeta del 
ral·li. L’adeu més mediàtic ha 
estat el de la primera parella, 
que afrontava el Dakar del 
2023 amb l’objectiu de reva-
lidar el títol, però els contra-
temps els han eliminat de la 
cursa abans d’hora. 

Cruz i Sainz van abandonar 
definitivament després d’una 
topada dimarts, durant l’eta-
pa 9, entre Riad i Haradh. 
El seu Audi RS Q e-tron va 
volcar en un accident entre 
dues dunes a l’alçada del qui-
lòmetre 6 i va provocar danys 
molt greus al cotxe i en la 
salut física del pilot. Cruz i 
Sainz van haver d’esperar el 
camió d’assistència per mirar 
d’arreglar els desperfectes 
i arribar al campament de 
Haradh. Després es van valo-
rar els danys en el vehicle i 
es va decidir, finalment, que 
no podien continuar la seva 
participació al Dakar. Mal-
grat començar regnant en la 
categoria de cotxes des del 

primer dia, la parella aviat va 
començar a punxar. En l’eta-
pa 3 ja van patir un contra-
temps i, tot i que van poder 
repuntar els dies següents, 
un primer accident a la sise-
na etapa del ral·li els va fer 
perdre les opcions de poder 
perseguir el títol. 

Tampoc ha pogut tancar 
com haurien volgut el Rally 
Dakar 2023 la parella forma-
da per Rafa Tibau, de Caldes, 
i el seu copilot, Arnald Bas-

tida –de Sant Feliu–, a bord 
d’un camió TH Trucks. El 
tàndem va abandonar la cur-
sa després de la setena etapa, 
en què havien marcat una 
29a posició de la seva cate-
goria. A diferència de Rafa 
Tibau, el seu fill Pol –copilot 
de Pep Sabaté, també en 
la categoria de camions– 
segueix en cursa. A l’hora de 
tancar aquesta edició, era a la 
posició 50 de la classificació 
general de camions.

En buguis, el copilot Xavi 
Blanco –de l’Ametlla– i 
Camelia Liparoti van tancar 
l’11a etapa a la posició 33 de 
la seva categoria; per sota 
dels dies anteriors. Oscar Ral 
i Carles Jiménez –de l’Amet-
lla i la Roca– van escalar fins 
al 23è lloc de la seva catego-
ria. José Luis Criado i Epsi-
lon, per la altra banda, conti-
nuen la travessia en solitari 
amb el seu camió híbrid amb 
hidrogen. 

El Club Atlètic Granollers frega el podi en el campionat nacional per equips

Cinquens de Catalunya

C
LU

B 
A

T
LÈ

T
IC

 G
R

A
N

O
LL

ER
S

El Club Atlètic Granollers va quedar cinquè en el Campionat de Catalunya Sènior, diumenge a Sabadell

Granollers

EL 9 NOU

El Club Atlètic Granollers 
va quedar cinquè en el Cam-
pionat de Catalunya Sènior 
d’Atletisme per equips. El 
club, que va dur represen-
tants en totes les categories, 
va sumar posicions de mèrit 
en les proves, disputades 
diumenge passat a la pis-
ta coberta de Sabadell. El 
Granollers va quedar en 
cinquena posició, per dar-
rere de la Unió Colomenca, 
l’Andorra, el Terrassa i el 
Sabadell. Per darrere, en 
canvi, va quedar el Club Atle-
tisme Montornès, que va ser 
vuitè.

El Granollers va participar 
en les 14 proves del campio-
nat, de diverses modalitats 
d’atletisme. El triomf més 

celebrat va ser el de Pere 
Casanova, que va guanyar en 
la prova del salt de llargada 
i va sumar la marca mínima 
per accedir al Campionat 
d’Espanya sub-20, que se 
celebrarà el 4 de març a 
Sabadell. Va situar-se amb 
una marca de 7,06 metres. 
La majoria de representants 
de l’equip sènior del CA 
Granollers, diumenge, eren 
menors de 20 anys.

A banda de Pere Casanova, 
també van fer bons números 
Albert Jaén, que va ser segon 
a la prova dels 1.500 metres, 
amb una marca de 1,84 
metres; Víctor León, que va 
quedar subcampió de salt de 
perxa, amb una marca de 4,4 
metres, i Gerard Girbau, que 
va fer 13,4 metres en el triple 
salt. Pol Fernández, que va 
ser tercer en la prova dels 
1.500 metres, es va quedar 
a les portes de classificar-se 
per al campionat d’Espa-
nya. El director tècnic del 
Granollers, Robert Sánchez, 
destaca el bon moment de 
l’equip.
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	 	 	 	 PUBLICITAT Serveis

Els Petits Anuncis,
si voleu ser-hi truqueu al
93 860 30 20

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

Treball

Oferta de treball depar-
tament laboral asses-
soria de Granollers. Es 
necessita una persona per 
al departament laboral a 
jornada sencera. Incorpo-
ració durant els mesos de 
febrer o març. Interessats 
envieu currículum a pol@
cuesta-pol.com

CLASSIfICATS

L’Ametlla del Vallès
Camí Puig-graciós, 1 (davant l’església)

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

Residència assistida
Centre de dia

Estades temporals
Ronda del Carril, 63 - (Cantonada ctra. Samalús)

Tel. i fax 93 871 75 07 - 08530 LA GARRIGA
www.canjordan.com

e-mail: canjordan@canjordan.com
Al costat d’estació RENFE

Centre col·laborador de la
Generalitat de Catalunya

gUIA mèdICA
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tal d’A. Grunfeld Rius. Sala 
de la Concòrdia. 18.00.

Montornès del Vallès. 
Converses virtuals en  italià. 
Idiomes. Biblioteca. 19.00.

Representació teatral. Les 
pastoretes de Montornès, 
a càrrec de l’associació 
La Remençada. Teatre 
Margarida Xirgu. 19.00.

Parets del Vallès. Jocs de 
taula. Biblioteca Can Rajoler. 
17.30.

Visita guiada. “El perquè de 
l’exposició”, Antropologia de 
la Cultura Popular Urbana, a 
càrrec de Josep Fornés, exdi-
rector del Museu Etnològic 
de Barcelona i d’Enric Miró, 
comissari de l’exposició. Sala 
d’exposicions Can Rajoler. 

19.30.

Sant Antoni de Vilamajor. 
Festa major d’hivern. 
Contes petitets, sessió de 
contes per a famílies amb 
infants a partir de 3 anys, 
a càrrec de Laura Asensio, 
Biblioteca Joan Raspall, 
18.00. III Trivial Parti Nait, 
El Patronat, de 21.30 a 02.30. 

Sant Esteve de 
Palautordera. Cineclub 
Sant Esteve. Train de vie de 
Radu Mihaileanu. Organitza 
Cineclub Sant Esteve. Teatre 
Pare Casals. 19.30.

Vallromanes. Club de lec-
tura. La Clau, de Junichiro 
Tanizaki. Casal de Cultura. 
19.00.

Vilanova del Vallès. 

Concert. 30è aniversari 
del disc Introglicerina amb 
la formació original de 
Seguridad Social. Centre 
Cultural. 21.00.
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Aiguafreda. Estrena del nou 
espai dedicat al joc de bitlles 
catalanes. Casal Sant Jordi. 
11.00.

Bigues i Riells del Fai. 
XXXVIII Trobada de 
corals de la Vall del Tenes. 
Organitzada per la coral 
L’Amarant. Amb les corals de 
Riells del Fai, de Bigues, de 
l’Ametlla, de Santa Eulàlia de 
Ronçana, de Lliçà d’Amunt 
i de Lliçà de Vall. Teatre 
Auditori Polivalent. 18.00.

Canovelles. Concert famili-

GrANOLLErs 
‘TERRA’, 
DE SILVER DROPS. 
Cinema Edison. 
Diumenge 15, 12.00.

Divendres 13

L’Ametlla del Vallès. Hora 
del conte. La veritable histò-
ria d’en Dionís, a càrrec de 
Mireia Perleta. Biblioteca 
Josep Badia i Moret. 17.00.

Tertúlies literàries. Sobre La 
Trena de Laetitia Colombani. 
Sala Tic. 17.30.

Cardedeu. De Mot en Mot. 
Lectures en veu alta per a 
adults. Com s’esbrava la mala 
llet, d’Antònia Carré-Pons. 
Dinamitzen la sessió Núria 
Noguera i Íngrid Van Gerven. 
Biblioteca Marc de Vilalba. 
18.30.

Les Franqueses del Vallès. 
Espai Zero. Punt de trobada. 
Centre Cultural de Bellavista. 
17.30.

Presentació de llibre. Una 
nit especial, de Toni Argent. 
I després sessió de música 
amb nit de karaoke. Ateneu 
Popular La Tintorera. 19.00.

La Garriga. Festival 
Monòlegs & Comèdia. Amb 
Txabi Franquesa. Cinema 
Alhambra. 21.00.

Granollers. Mercat d’arte-
sans. Tot el dia. Plaça de la 
Corona. 09.00.

Mercat del disc. Tot el dia. 
Plaça Perpinyà. 10.00.

Club de lectura infantil. L’illa 
de mai més. Biblioteca Roca 

Umbert. 17.30.

Club de lectura jove. 
Llibrepensadors (+ de 12 
anys). Biblioteca Roca 
Umbert. 18.30.

Teatre. La trena, basada 
en la novel·la de Laetitia 
Colombanoi, i dirigida 
per Clara Segura. Teatre 
Auditori. 20.00.

Llinars del Vallès. Taller 
infantil Bibliolab. Amb LEGO 
Eduaction, a càrrec d’Edu-
kem-nos. A partir de 7 anys. 
Biblioteca Can Casas. 17.30.

Martorelles. Taller de ree-
ducació postural. A càrrec de 
la fisioterapeuta María José 
Alcalde. Pavelló d’esports. 
17.30.

Mollet del Vallès. Arts i 
escena. Amb Swing Engine. 
Centre de Serveis per a la 
Gent Gran El Lledoner. 19.00.

Directe al Cívic. Músic 
punk-rock amb els grups 
Desenfreno i Wild Mamas. 
Centre Cívic Can Pantiquet. 
21.30.

Montmeló. Sorteig de la cam-
panya Emociona’t. Sorteig 
dels 200 premis de 100€ 
cadascun de la campanya de 
Nadal. Sala de la Concòrdia. 
12.00.

Festival Itinerant de Cinemes 
Africans de Catalunya. 
Manoliño Nguema, documen-

AGENDA
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presenta el seu cinquè disc, 
Olímpica i primavera. Teatre 
Auditori de Granollers. 
19.00.

La Llagosta. Ball amenit-
zat amb música en directe. 
L’activitat està organitzada 
per l’Agrupació de pensionis-
tes i jubilats de la Llagosta. 
Casal Municipal d’Avis. 
17.00.

Llinars del Vallès. Visita 
guiada a l’exposició “Meum 
jardim”. Aline Costa Miguel  
mostrarà un petit viatge 
entre la història de la Chita i 
tota la seva evolució, endin-
sant-nos en els seus colors a 
través del seu art. Espai d’Art 
Llinars. 12.00.

Mollet del Vallès. Teatre 
infantil. Mozartland a càrrec 
de la companyia Príncep 
Totilau. Teatre Municipal 
Can Gomà. 12.00.

Montmeló. Visita a Mons 
Observans. Per conèixer la 
història d’aquest jaciment 
i l’entorn natural del turó 
de les Tres Creus. Mons 
Observans. 11.00.

Teatre infantil. En Joan sense 
por i la casa encantada, a càr-
rec de La Roda Produccions. 
Amfiteatre la Torreta. 12.00.

Montornès del Vallès. 
Representació teatral. Les 
Pastoretes de Montornès, 
a càrrec de l’associació 
La Remençada. Teatre 
Margarida Xirgu. 18.00.

Sant Antoni de Vilamajor. 
Festa major d’hivern. XI 
Trobada del Clan del clàs-
sic, plaça de la Vila i plaça 1 
d’Octubre de 2017, de 09.30 
a 13.30. Trobada gegan-
tera amb cercavila i ball, 
plaça 1 d’Octubre de 2017, 
de 10.00 a 13.00. Espai de 
joc i creació, parc de Can 
Sauleda, de 10.30 a 13.30. 
4a edició Skate & Sound, 
plaça de les Dones d’Aigua, 
d’11.00 a 14.00 i de 16.00 a 
19.00. Concert infantil amb 
Coloraines Band, porxo de 
Can Sauleda, 17.30. Taller 
familiar de cuina saludable, 
restaurant Les Pungoles, de 
17.00 a 18.30. Passejada his-
tòrica pel carrer Vell, a càrrec 
de Ferran Sarrià, de 18,00 
a 20,00. Correfoc d’hivern, 
des de la plaça de la Vila, de 
19.00 a 21.00. Concert amb 
Barcelona Rock Strings, El 
Patronat, de 22.00 a 24.00. 

Santa Eulàlia de Ronçana. 
Bany de gong. A càrrec de 
Gustavo Pou. Centre Cívic i 
Cultural La Fàbrica. 18.00.

Cicle de cinema Gaudí. 
Projecció de 42 segundos, 
d’Àlex Murrull i Dani de 
la Orden. Centre Cívic i 
Cultural La Fàbrica. 18.00.

ar. Mozartland amb la com-
panyia del Príncep Totilau. 
Teatre Auditori Can Palots. 
18.00.

Cardedeu. Vermut literari. 
Presentació del llibre El regal 
de la lectura, de Sebastià 
Serrano. Presenta Clara M. 
Clavell. Tarambana. 14.00.

Concert de l’Off Tastautors. 
Amb Selva Nua. Tarambana. 
18.15.

Les Franqueses del Vallès. 
Cicle d’espectacles infantils 
i familiars. Camí a l’escola, 
de la companyia Campi 
qui Pugui. Teatre Auditori 
Bellavista. 18.00.

La Garriga. Visita guiada. Al 
refugi antiaeri de l’estació. 
Refugi antiaeri de l’estació. 
11.00.

Hora del conte. Frederick, 
a càrrec de Lídia Clua. 
Biblioteca Núria Albó. 12.00.

Festival Monòlegs & 
Comèdia. Amb José 
Corbacho. Cinema Alhambra. 
19.30.

Concert homenatge a Lluís 
Codina amb la Bandeltenes. 
Teatre El Patronat. 20.00. 

Granollers. Fira de 
les Il·lusions. De col-
leccionisme, brocanters, 
artesania i articles únics i 
sorprenents. Plaça Maluquer 
i Salvador. 09.00.

Mercat setmanal. Barri de 
Can Bassa. 09.00.

Vine a ballar. Classes obertes 
de moviment amb l’escola 
Rítmic,Bambú, Partenaire, 
MiZona Granollers, Klass, 
estudi de dansa, escola 
Swing, Kilómetro 13 Dance 
Studio i Àgueda Murillo. 
Roca Umbert. 10.00.

Hora menuda. Minimúsics, 
amb Albada Blay, De 16 a 
36 mesos. Biblioteca Can 
Pedrals. 10.30.

La trena. Basada en la novel-
la de Laetitia Colombani, i 
dirigida per Clara Segura. A 
les 17.00 i a les 20.00. Teatre 
Auditori de Granollers. 
17.00.

Lliçà d’Amunt. L’hora del 
vermut. Tast de patés vege-
tals. A càrrec de l’Escola & 
Restaurant Esbiosfera de 
Cardedeu. Biblioteca Ca 
l’Oliveres. 12.00.

Llinars del Vallès. Taller 
de dibuix de flors de Chita. 
Per tancar l’exposició “Meu 
Jardim” d’Aline Costa 
Miguel. Espai d’Art. 11.00.

Mollet del Vallès. Festa 
d’aniversari de La Tramolla, 

LA GArrIGA 
FEStiVAL  Monò-
LEGS & CoMèdiA. 
Pep Plaza.  
Cinema Alhambra. 
Diumenge 15, 17.30.

amb activitats tot el dia. 
Assemblea general, 12.00. 
Dinar popular agroecolò-
gic a càrrec del Grup de 
Consum Cinc Quarteres, 
14.00. Activitats infantils 
al matí i a la tarda.  A partir 
de les 16.00, actuacions de 
La Petita Companyia. Mad 
Beats, Miki4gatos i Adri Ese, 
Elvis Garcia, la Companyia 
de Teatre Musical de La 
Tramolla i Muriel Pascual. 
A les 20.00, concert amb el 
grup manresà d’indie i rock 
alternatiu The Fulfilleds. 
Tancament de festa amb el 
DJ Aquí te pillo aquí temazo. 
La Tramolla. 12.00.

15è Cicle de Cinema Cubà. 
Amb la projecció de Yuli, 
d’Icíar Bollaín. Mercat Vell. 
17.30.

Montmeló. Campionat 
Autonòmic de Catalunya de 
ball retro. Competició de 
balls de saló en les modali-
tats de combinat, ritmes lla-
tins i Campionat d’Espanya 
de vals. Sala Polivalent de La 
Torreta. 12.00.

Parets del Vallès. Dissabte 
en família. Biblioteca Can 
Butjosa. 11.00.

Sant Antoni de Vilamajor. 
Festa major d’hivern. Ruta 
de les ermites, des de la plaça 
de la Vila, de 09.00 a 14.00. 
Torneig de petanca, pistes 
de petanca, de 09.00 a 14.00. 
Espai de joc i creació, parc 
de Can Sauleda, de 10.30 a 
13.30. Presentació del llibre 
17.01 pm, fet per l’alumnat 
de 4t d’ESO de l’Institut 
Vilamajor La Sala, 12.00. 
Parc d’inflables, plaça de la 
Germanor (les Pungoles), 
de 17.00 a 20.00. Escape 
room familiar El mapa del 
tresor, plaça de la Germanor, 
17.00. 1r Concurs mundial 

de menjar carquinyolis, plaça 
Joan Casas, 17.00. Espectacle 
d’imitació de l’Eugenio, 
amb Narcís Ibáñez, 18.00. 
Projecció de la pel·lícula 
Alcarràs, La Sala, 19.30. 
Concert Mashup Party Band 
i DJ Surda, El Patronat, de 
23.00 a 03.00.

Sant Celoni. Dinar de cloen-
da. Onada d’agraïments del 
gegantó Mau pels hospitals 
de Catalunya. Tot seguit, 
projecció de l’audiovisual 
del projecte. Institut escola 
Pallerola. 14.00.

Sant Esteve de 
Palautordera. Teatre. Jo 
és Tu, teatre documental. 
Creació i interpretació: 
Paulina Tovo. Teatre Pare 
Casals. 20.00.

Sant Feliu de Codines. 
Concert amb el Jove Projecte 
Orquestral, dirigit per 
Josep Maria Sauret. Amb la 
rapsoda garriguenca Vicky 
Amador. Centre Cívic La 
Fonteta. 19.00.

Santa Eulàlia de Ronçana. 
Teatre familiar. La llàntia 
meravellosa, de la companyia 
Festuc Teatre. Per a majors 
de tres anys. Centre Cívic La 
Fàbrica. 18.00.

Diumenge 15

Caldes de Montbui. Fira 
d’Antiquaris i brocanters. 
Amb tot tipus d’objectes 
antics, de brocanteres, i 
de col·leccionistes proce-
dents d’arreu de Catalunya. 
Avinguda Pi i Margall. 10.00.

Festa de Sant Antoni Abat. 
Presentació del llibre 150 
anys de la Festa de Sant 
Antoni Abat. Sala gran del 
Casino. 12.00.

Cardedeu. Aplec de Sant 
Hilari. Tornada del foc de la 
Fira de Nadal a l’ermita de 
Sant Hilari, 10.30. Missa en 
honor a Sant Hilari presidida 
pel mossèn de la parròquia 
de Cardedeu, Albert Quílez 
Figuerola, cantada de goigs 
amb l’Agrupació Coral 
Cardedeuenca, benedicció i 
repartiment de panets, 11.00. 
Audició de sardanes a càrrec 
de la Cobla Premià, 12.00. 
Gresca per a la mainada amb 
el grup Esquitx, 15.30.

Teatre. La motxilla de l’Ada, 
de la companyia Teatre al 
Detall. Una història trans-
formadora sobre la identitat 
de gènere. Teatre Auditori 
Cardedeu. 18.00.

Les Franqueses del Vallès. 
Circulació de trens tripulats. 
Organitza Centre d’Estu-
dis Ferroviaris Via Oberta. 
Circuit de Cal Gavatx. 11.00.

Espectacle: Transició als 
Pastorets, d’El Coverol Grup 
de Teatre. Teatre Auditori 
Bellavista. 18.30.

La Garriga. Itinerari. El 
Modernisme de la burge-
sia. Organitza Centre de 
Visitants. Can Raspall. 11.00.

Festival Monòlegs & 
Comèdia. Amb Pep Plaza. 
Cinema Alhambra. 18.30.

Granollers. Visita comen-
tada. A l’exposició “L’infern 
de Dante”, de Jordi Díaz 
Alamà. Al final, concert amb 
el grup Hispano. Museu de 
Granollers. 12.00.

Roda d’Espectacles Infantils. 
Dansa i teatre visual amb 
Terra, de Silver Drops. 
Cinema Edison. 12.00.

Concert amb Blaumut, que 
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barcelona

2X1
en l’entrada

al museu

Puig-reig

2X1
en l’entrada

al museu

cardona

2X1
en l’entrada

al museu

coll de nargó

2X1
en l’entrada

al museu

les masies de Voltregà

2X1
en l’entrada

al museu

Vic

2X1
en l’entrada

al museu

riPoll

2X1
en l’entrada

al museu

barcelona

2X1
en l’entrada

al museu

folgueroles

2X1
en l’entrada

al museu

Participeu en els sortejos entrant a:
https://9club.el9nou.cat/valles-oriental/ofertes

exclusiu
Per als
subscriPtors

descarregueu-vos la targeta

informació: 93 889 46 59

2X1
en l’entrada

al museu

figueresmanlleu

2X1
en l’entrada

al museu

50%
dte.

en el preu de 
l’entrada

barcelonatorrelles de llobregat

2X1
en circuit 

de
maquetes

sant feliu de codines

2X1
en l’entrada

al museu

els suBscriptOrs tenen preus especials per Visitar els principals museus de catalunYa

Vic

30%
dte.

en l’entrada
al museu
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CINEMA 

Cinema Esbarjo

Cardedeu

En los márgEnEs
Dirigida per Juan Diego Bot-
to. Amb Penélope Cruz, Luis 
Tosar, Adelfa Calvo, Chris-
tian Checa i Aixa Villagrán. 
Drama.
dv.	 20.00.
ds.	 20.00.
dg.	 19.00.

Cinema Edison

granollers

living
Dirigida per Oliver Herma-
nus. Amb Bill Nighy, Aimee 
Lou Wood, Tom Burke, Alex 
Sharp i Adrian Rawlins. Dra-
ma.
ds.	 18.00.

living (vosE)
Dirigida per Oliver Herma-
nus. Amb Bill Nighy, Aimee 
Lou Wood, Tom Burke, Alex 
Sharp i Adrian Rawlins. Dra-
ma.
dv.	 19.00.
ds.	 20.30.
dg.	 19.00.

Ocine

granollers

A Todo TrEn 2: sí,  
lE hA pAsAdo oTrA vEz
Dirigida per Inés de León. 
Amb Paz Vega, Paz Padilla, 
Santiago Segura, Leo Har-
lem, Luna Fulgencio, Sirena 
Segura, Alan Miranda, Eneko 
Otero i Florentino Fernán-
dez. Comèdia.
dv.	 18.30.
ds.	 18.30.
dg.	 18.30.

AvATAr 2: El sEnTido 
dEl AguA 

Dirigida per James Cameron. 
Amb Sam Worthington, Zoe 
Saldana, Sigourney Weaver, 
Kate Winslet, Stephen Lang, 
Cliff Curtis, Joel David 
Moore, Giovanni Ribisi i Edie 
Falco. Ciència ficció.

dv.	 16.00,	18.30,	19.45.
ds.	 16.00,	18.30,	19.45.
dg.	 16.00,	18.30,	19.45.

AvATAr: El sEnTido  
dEl AguA (3d).
dv.	 17.00,	17.45,	20.45,	21.30.
ds.	 17.00,	17.45,	20.45,	21.30.
dg.	 17.00,	17.45,	20.45,	21.30.

AvATAr: El sEnTido  
dEl AguA (3d) (ATmos).
dv.	 16.15,	18.15,	20.00,	22.00.
ds.	 16.15,	18.15,	20.00,	22.00.
dg.	 16.15,	18.15,	20.00,	22.00.

AvATAr: El sEnTido  
dEl AguA (sAlA iCE).
dv.	 15.45,	19.30,	23.15.
ds.	 15.45,	19.30,	23.15.
dg.	 15.45,	19.30.

El gATo Con BoTAs:  
El ÚlTimo dEsEo 
Dirigida per Joel Crawford. 
Animació.
dv.	 16.00,	17.00,	18.00,	19.00.
ds.	 16.00,	17.00,	18.00,	19.00.
dg.	 16.00,	17.00,	18.00,	19.00.

El pEor vECino  
dEl mundo

Dirigida per Marc Forster. 
Amb Tom Hanks, Rachel 
Keller, Manuel Garcia-Rul-
fo, Kailey Hyman, Cameron 
Britton, Mike Birbiglia, Lavel 
Schley i Mariana Treviño. 
Drama.
dv.	 16.00,	20.00.
ds.	 16.00,	20.00.
dg.	 16.00,	20.00.

El río dE lA irA
Dirigida per Randall 
Emmett. Amb Jack Huston, 
Robert De Niro, John Malko-
vich, Dale Dickey, Willa Fit-
zgerald, Lindsay Pulsipher, 
Swen Temmel i Tierney 
Smith. Thriller.
dv.	 16.30,	20.15,	22.15.
ds.	 16.30,	20.15,	22.15.
dg.	 16.30,	20.15,	22.15.

holy spidEr  
(ArAñA sAgrAdA).
Dirigida per Ali Abbasi. Amb 
Zar Amir-Ebrahimi, Mehdi 
Bajestani, Arash Ashtiani, 
Forouzan Jamshidnejad, 
Mesbah Taleb, Alice Rahimi i 

Sara Fazilat. Drama
dv.	 20.10,	22.30.
ds.	 20.10,	22.30.
dg.	 20.10,	22.30.

inspECTor sun  
y lA mAldiCión  
dE lA viudA nEgrA
Dirigida per Julio Soto Gur-
pide. Animació.
dv.	 16.00.
ds.	 16.00.
dg.	 16.00.

m3gAn

Dirigida per Gerard Johns-
tone. Amb Allison Williams, 
Violet McGraw, Ronny 
Chieng, Brian Jordan Alva-
rez, Jen Van Epps, Arlo 
Green i Michael Saccente. 
Thriller.
dv.	 18.30,	20.30,	22.30.
ds.	 18.30,	20.30,	22.30.
dg.	 18.30,	20.30,	22.30.

m3gAn (ATmos).
dv.	 16.15.
ds.	 16.15.
dg.	 16.15.

opErACión ForTunE:  
El grAn EngAño

Dirigida per Guy Ritchie. 
Amb Jason Statham, Aubrey 
Plaza, Josh Hartnett, Cary 
Elwes, Hugh Grant, Bugzy 
Malone i Eugenia Kuzmina. 
Acció.
dv.	 16.00,	18.15,	20.30,	22.45.
ds.	 16.00,	18.15,	20.30,	22.45.
dg.	 16.00,	18.15,	20.30,	22.45.

pokEr FACE

Dirigida per Russell Crowe. 
Amb Russell Crowe, Liam 
Hemsworth, RZA, Aden 
Young, Steve Bastoni, 
Daniel MacPherson, Brooke 
Satchwell i Paul Tassone. 
Thriller.
dv.	 16.15,	18.15,	22.15.
ds.	 16.15,	18.15,	22.15.
dg.	 16.15,	18.15,	22.15.

rEzA por El diABlo

Dirigida per Daniel Stamm. 
Amb Jacqueline Byers, Virgi-
nia Madsen, Ben Cross, Colin 
Salmon, Nicholas Ralph, 
Christian Navarro, Lisa 
Palfrey i Debora Zhecheva. 
Terror.
dv.	 21.00,	22.45.
ds.	 21.00,	22.45.
dg.	 21.00,	22.45.

WhiTnEy housTon:  
i WAnnA dAnCE  
WiTh somEBody
Dirigida per Kasi Lemons. 
Amb Stanley Tucci, Clarke 
Peters, Naomi Ackie i Ashton 
Sanders. Biogràfica.
dv.	 22.25.
ds.	 22.25.
dg.	 22.25.

zoE y TEmpEsTAd

Dirigida per Christian 
Duguay. Amb Mélanie Lau-
rent, Pio Marmai, Carmen 
Kassovitz, Kacey Mottet 
Klein, Carole Bouquet, Char-
lie Paulet i Hugo Becker. 
Drama.
dv.	 16.15.
ds.	 16.15.
dg.	 16.15.

Ocine

sant Celoni

AvATAr 2: El sEnTido 
dEl AguA
Dirigida per James Cameron. 
Amb Zoe Saldana, Michelle 
Yeoh, Sam Worthington, 
Kate Winslet, Oona Chaplin, 
Giovanni Ribisi, Stephen 
Lang i Sigourney Weaver. 
Ciencia ficció.
dv.	 19.00,	20.30.
ds.	 17.00,	18.00,	21.45.
dg.	 17.00,	18.00,	21.45.

AvATAr 2: El sEnTido 
dEl AguA (3d hFr)
Dirigida per James Cameron. 
Amb Zoe Saldana, Michelle 
Yeoh, Sam Worthington, 
Kate Winslet, Oona Chaplin, 
Giovanni Ribisi, Stephen 
Lang i Sigourney Weaver. 
Ciencia ficció.

dv.	 18.00,	21.45.
ds.	 16.00,	19.45.
dg.	 16.00,	19.45.

El gATo Con BoTAs.  
El ÚlTimo dEsEo
Dirigida per Joel Crawford. 
Animació.
dv.	 18.00.
ds.	 16.30,	18.30.
dg.	 16.30,	18.30.

El río dE lA irA

Dirigida per Randall 
Emmett. Amb Jack Huston, 
Robert De Niro, John Malko-
vich, Dale Dickey, Willa Fit-
zgerald, Lindsay Pulsipher, 
Swen Temmel i Tierney 
Smith. Thriller.
dv.	 18.15,	22.00.
ds.	 16.00,	16.00,	20.30,	20.30,	

22.30,	22.30.

gAgArinE (vo)
Dirigida per Fanny Liatard. 
Amb Alseni Bathily, Lyna 
Khoudri, Jamil McCraven, 
Finnegan Oldfield, Farida 
Rahouadj i Denis Lavant. 
Drama.
dv.	 20.00.

m3gAn
Dirigida per Gerard Johns-
tone. Amb Allison Williams, 
Violet McGraw, Ronny 
Chieng, Brian Jordan Alva-
rez, Jen Van Epps, Arlo 
Green i Michael Saccente. 
Thriller.
dv.	 18.00,	22.30.
ds.	 18.15,	20.45,	22.45.
dg.	 18.15,	20.45,	22.45.

opErACión ForTunE:  
El grAn EngAño
Dirigida per Guy Ritchie. 
Amb Jason Statham, Aubrey 
Plaza, Josh Hartnett, Cary 
Elwes, Hugh Grant, Bugzy 
Malone i Eugenia Kuzmina. 
Acció.
dv.	 20.15.
ds.	 16.00,	20.15.
dg.	 16.00,	20.15.

rEzA por El diABlo
Dirigida per Daniel Stamm. 
Amb Jacqueline Byers, Virgi-
nia Madsen, Ben Cross, Colin 
Salmon, Nicholas Ralph, 
Christian Navarro, Lisa 
Palfrey i Debora Zhecheva. 
Terror.
dv.	 22.45.
ds.	 22.30.
dg.	 22.30.

FES-TE 
SUBSCRIPTOR

d’

i gaudeix dels 
avantatges de ser
d’

TRUCA AL
93 889 49 49

subscripcions
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tor Grzegorz Gwiazda. Fins al 
5 de febrer.

“Granollers, en el centre de 
la perifèria”, pintures de Ber-
nat Barris. Fins al 9 d’abril.

Museu de Ciències 
Naturals. “Tu investigues”, 
sala d’invertebrats, aula de 
malacologia Frederic Travé 
i aula de paleontologia Joan 
Maria Viader. Permanents.

“L’art de la ciència, Jordi 
Sabater Pi”, dibuixos i altres 
obres del reconegut primatò-
leg. Fins al 2 d’abril. 

“Agents rurals, guardians del 
medi natural”. Fins al 22 de 
gener.

Vestíbul de l’Ajuntament. 
“60 anys de la gran nevada. 
10 anys d’exposicions de l’Ar-
xiu”, fotografies antigues. 
Fins al 24 de febrer. 

Sala Aire F. “Femmes en 
résistance”, exposició del 
40è aniversari de l’Alliance 
Française.

Espai d’Arts de Roca Umbert. 
“Translacions, de la imatge–a 
l’entorn”, de Miranda Pastor. 
Fins al 19 de febrer.

Delegació del Vallès Oriental 
del Col·legi de l’Arquitec-
tura Tècnica de Barcelona. 
“Rehabilitem”, exposició sen-
sorial i interactiva.

Lliçà d’Amunt

Biblioteca Ca l’Oliveres. 
“Lliçà d’Amunt i més”. 
Quadres a l’oli i dibuixos 
de diferents espais de Lliçà 
d’Amunt i d’altres poblacions, 
de Joaquim Clavero. Fins al 28 
de gener.

Llinars del Vallès

Espai d’Art Llinars. “Meu 
jardim”, de l’artista visual 
Aline Costa Miguel. Fins al 
15 de gener.

 Mollet del Vallès

Museu Abelló. “L’art 
modern a la col·lecció Abelló, 
segles XIX-XX” i “Abelló, un 
tast”. Permanents.

“La col·lecció viscuda, la vida 
pintada”, dedicada a Joan 
Abelló. Fins al 18 de juny. 

Centre Cultural La 
Marineta. Exposició de les 
fotografies guanyadores del  
28è Concurs de Sant Vicenç 
2023. Lectura del veredicte, 
aquest divendres a les 19.00. 
Fins al 31 de gener.

CIRD Joana Barcala. 
“Exposició en femení: Entre 
arbres”, a càrrec de Marutxi 
Beaumont. “Història en 
femení: Elisabeth Eidenbez”, 
de la Maternitat d’Elna. Fins 
al 10 de febrer.

Montseny

Casal de Cultura. “Les 
esquelles d’en Jaume” i “El 

Aiguafreda

Casal Sant Jordi. Pessebre 
dedicat a la plaça Major 
d’Aiguafreda tal com era 
antigament. Cada tarda de 
15.00 a 19.00.

L’Ametlla del Vallès

Sala Polivalent. “120 anys de 
la coral Lo Lliri”, fotografies. 
Organitzen l’AFA i la coral.

Caldes de Montbui

Museu Thermalia. “L’efer-
vescència del termalisme” i 
“L’art del Fons Mas Manolo 
Hugué”. Permanents.

Sala Delger. “The lost art of 
Keeping our Children Priva-
cy”, de Dom Fernández. Del 
13 al 29 de gener.

Cardedeu

Museu Arxiu Tomàs 
Balvey. “Tomàs Balvey 
col·leccionista. Col·lecció 
de col·leccions”, “La farmà-
cia Balvey” i “Cardedeu, 
mirant passat, teixint futur”. 
Permanents.

“Manuel Subirà i Rocamora. 
Farmacèutic, col·leccionista i 
activista cultural”. 

“Núria Duran. Pobles nòma-
des”. Cicle Cardedeu amb 
l’Art Vigent. Fins al maig.

L’estació és allà... espai per 
les arts i les lletres. “Espai 
per a la soledats”, gravats de 
Glòria Izquierdo. 

Castellterçol

Casa Museu Prat de la Riba. 
Espais familiars i de treball 
del polític catalanista Prat de 
la Riba. De dijous a dissabte 
de 10.00 a 13.30 i de 15.00 a 
17.30. Diumenges i festius 

de 10.00 a 15.00.

Escoles Velles. Exposició de 
pessebres, organitzada per 
l’Agrupació de Pessebristes 
de Castellterçol. Fins al 29 de 
gener.

Figaró

Santuari de Puiggraciós. 
Exposició al cambril d’icones 
de la Mare de Déu de les 
diferents esglésies orientals. 
Fons de mossèn P. Ynaraja. 

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 Santa Fe. 
“El Montseny. Reserva de la 
Biosfera”. Permanent.

Les Franqueses del Vallès

Centre Cultural de Bella-
vista. “Temps i emocions. 
Vencem l’Alzheimer”, foto-
grafies de Marga Pérez. Del 
13 de gener al 31 de març. 
Inauguració aquest diven-
dres a les 19.00.

La Garriga

Vestíbul de l’EMAD. “Premi 
Catalunya d’Ecodisseny 
2021”. Fins al 16 de gener.

Granja cafeteria La Mila. 
“Ressorgir”, acrílics de 
Carmen Tafalla. Fins a finals 
de gener.

Granollers

Museu de Granollers. 
“L’infern de Dante”, del pin-
tor Jordi Díaz Alamà i l’escul-

EXPOSICIONS 
SANT CELONI 
“SI ENS RENDIM, 
MORIREM”. La Rectoria. 
Fins al 15 de gener.

Surt 6 dies al diari de paper
i durant 3 setmanes a

És molt fàcil: Entra a
classificats.el9nou.cat
i publica ara mateix
el teu anunci!

I a més, si vols,
pots carregar-hi
una foto!

*Preu mínim: 20€ · Preu per foto: 10€

Parc Natural del Montseny. 
Un diàleg entre l’home i el 
territori”. Permanents.

Parets del Vallès

Plaça de la Vila. 36è 
Pessebre monumental de 
l’Agrupació Pessebrista 
Parets del Vallès. Fins al 22 
de gener. 

“Llibres i contes temàtica 
medieval”. Biblioteca Can 
Rajoler. Fins al 29 de gener.

“Orquestres i llibertat 
(Museu Antològic 
de Barcelona)”. Sala 
d’exposicions Can Rajoler. 
Fins al 29 de gener.

Sant Celoni

Biblioteca L’Escorxador. 
“Sentir l’invisible”, 
instal·lació sonora de Puig 
Ventura Álvarez. Permanent.

Biblioteca L’Escorxador. 
“Liminalitat”, olis de Sara 
Cañada. Fins al 28 de gener.

Rectoria Vella. “Si ens 
rendim, morirem”, col·lectiva 
a partir de textos de cabdills 
indis. Obert fins al 15 de 
gener. 

Sant Pere de Vilamajor

La Mongia. “En Quico i els 
capgrossos” i “Les campanes 
de Vilamajor”. Permanents.

“Castells del Montseny”, 
fotografies de Mariano 
Pagès. Fins al 5 de març.

Sta. M. de Palautordera

Biblioteca Ferran Soldevila. 
“Quan parles fas màgia”, 
exposició del Consorci per a 
la Normalització Lingüística. 
Fins al 31 de gener.

Vallgorguina

Museu del Bosc i la Pagesia. 
Col·lecció d’eines del camp i 
testimonis de treballs a bosc 
i pagès. Obert dissabtes i 
diumenges de 10.00 a 14.00.
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Defuncions

Fa 30 anys 
15/1/1993

“Mobilització al 
col·legi Ponent 
de Granollers 
contra una 
mestra”

“Els veïns de la 
casa d’acollida de 
dones maltractades 
de Granollers 
demanen 
compensacions”

Fa 20 anys 
10/1/2003

“Després de les 
obres, la C-17 
continua sent 
una carretera 
plena de 
trampes”

“El porter 
de la Garriga 
Toni Jiménez, a 
un pas de retornar 
a l’Espanyol”

Fa 10 anys 
11/1/2013

“L’AVE travessa 
tot el Vallès 
Oriental  
en deu minuts”

“L’alcalde de 
Campins s’apuja 
el sou un 29%”

Fa 5 anys 
12/1/2018

“Els hospitals 
vallesans atenen 
100 casos més 
al dia pel grip”

“Ensurt als jutjats 
de Mollet després 
de caure l’ascensor 
amb dos jutges 
a dins”

Decideixi amb antelació com vol
que sigui el seu servei funerari

Truqui’ns i l’assessorem
937 415 370

funeraria@cabrejunqueras.com

Maria Riera i Flaqué, 93 anys. Santa Eulàlia de Ronçana. 2-1 

Jordi Taulats i Juárez, 73 anys. L’Ametlla del Vallès. 3-1 

José Luis Lara Villodres, 66 anys. Mollet del Vallès. 3-1 

Carlos Carral Peleteiro, 54 anys. Cardedeu. 4-1 

Carmen Cano Sánchez, 90 anys. La Garriga. 4-1 

Carmen Gómez Vázquez, 87 anys. Granollers. 4-1 

Francesc Marfany i Bonastre, 93 anys. Mollet del Vallès. 4-1 

Miguel Ángel Navarrete Vega, 52 anys. Sant Celoni. 4-1 

Julián Pascual Moreno, 76 anys. Granollers. 5-1 

Petra de la Calle Pinilla, 70 anys. Llinars del Vallès. 5-1 

Francisco Hernández Gallardo, 78 anys. Mollet del Vallès. 5-1 

Jaume Selva i Dachs, 93 anys. Mollet del Vallès. 5-1 

Manuel González Navas, 75 anys. Riells del Fai. 5-1 

Patrocinio Ochoa Cantero, 77 anys. Sant Celoni. 5-1 

 Manuela Duran i Nieves, 89 anys. Sant Celoni. 5-1 

Francisca Pla i Cañas, 94 anys. Sant Celoni. 5-1 

Manel Pelecha i Foixench, 68 anys. Caldes de Montbui. 6-1 

Rosario Rodríguez Villalba, 91 anys. Cànoves i Samalús. 6-1 

Conxita Pou i Recasens, 86 anys. Granollers. 6-1 

Jaume Soley i Truyols, 95 anys. Mollet del Vallès. 6-1 

Jordi Casas i Pol, 76 anys. Sant Feliu de Codines. 6-1 

Juan Cuenca Sánchez, 86 anys. Cardedeu. 7-1 

María Madueño Alcalá, 86 anys. Les Franqueses del Vallès. 7-1 

Josefa Palomo Sánchez, 75 anys. Granollers. 7-1 

Maria Codina i Pi, 93 anys. Sant Celoni. 7-1 

Florià Montaner i Tárraga, 85 anys. Vallromanes. 7-1 

Dolors Navio i Fernández, 94 anys. Canovelles. 8-1 

José María Pinto Hidalgo, 97 anys. Canovelles. 8-1 

Àngel Angelats i Padrés, 76 anys. Cardedeu. 8-1 

Juan Benítez Hidalgo, 90 anys. Les Franqueses del Vallès. 8-1 

María del Pilar Giménez Membrive, 82 anys. Granollers. 8-1 

Josep Morera i Pujol, 79 anys. Granollers. 9-1 

Manolo Lloret i Figueroa, 83 anys. Granollers. 9-1 

Enriqueta Viota Linares, 86 anys. Mollet del Vallès. 9-1 

Francisco Alcántara Rivas, 91 anys. Lliçà d’Amunt. 10-1

2 Dades facilitades pels serveis funeraris del Vallès Oriental. Difunts poden no aparèixer al llistat perquè la família ha exercit el seu dret de privacitat

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.

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 | dies 13 i 15. 
✚ XAVIER CASAS 
Pl. Francesc Macià, 2.  
Tel. 93 168 29 97 | dies 13 i 14.

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
✚ FERRARONS 
C. Banys, 106-108.  
Tel. 93 871 81 28 | dies 13 a 15.

Granollers
✚ VINYAMATA 
C. Museu, 20-22. Tel. 93 879 40 
18 | cada dia, les 24 hores. 

La Llagosta
✚ CARRERAS ARBAT 
Plaça d’Antoni Baqué, 4-5. 
Tel. 93 560 42 44 | dies 13 a 15.

Lliçà d’Amunt
✚ DELIA PININ 
C. Anselm Clavé, 139. Tel. 93 
456 84 09 | dilluns a dissabte, de 
9 a 21h; diumenge, de 9 a 14h.

Llinars del Vallès
✚ VALENZUELA 
C. Església, 2. Tel. 93 841 03 03  
| cada dia, de 9 a 22h.

Mollet del Vallès
✚ CLIMENT 
Rambla Pompeu Fabra, 81. 
Tel. 93 570 73 68 | dia 13. 

✚ L’ESTACIÓ 
C. Sant Ramon, 55.  
Tel. 93 593 30 93 | dia 14. 
✚ PLANA LLEDÓ 
C. Cervantes, 29.  
Tel. 93 593 15 35 | dia 15.

Montmeló
✚ MIL·LENARI 
C. Mil·lenari, 7.  
Tel. 93 572 28 17 | dies 13 a 15. 

Montornès del Vallès
✚ BALCELLS  
C. Riu Mogent, 7.  
Tel. 93 568 09 47 | dia 13. 
✚ CARME PARDOS 
C. Palau d’Ametlla, 17.  
Tel. 93 572 08 14 | dia 14. 
✚ MOGENT  
Av. Ernest Lluch, 7.  
Tel. 93 786 13 07 | dia 15.

Parets del Vallès
✚ FARMÀCIA DEL POBLE 
C. Raval, 26. Tel. 93 573 75 12  
| cada dia, de 9 a 22h. 
✚ ISERN 
Av. Catalunya, 84. Tel. 93 562 
19 18 | cada dia, de 9 a 21.

La Roca del Vallès
✚ CENTRAL  
Rambla M. Torrents, 23. Tel. 93 
842 28 50 | laborables, de 8 a 21h.

Sant Antoni de Vilamajor
✚ GEMMA GÜELL 
Av. Alfons I, 27. Tel. 93 845 00 
57 | laborables, de 9 a 14h i de 
16.30 a 20.30h; dissabte, de 9 a 
14h; diumenge, de 9.30 a 13.30h. 

Sant Celoni 
✚ M. EUGÈNIA GONZáLEZ 
C. Major, 125.  
Tel. 93 633 94 02 | dia 13. 
✚ DURAN-BEL 
C. Esteve Cardelús, 11.  
Tel. 93 867 60 40 | dies 14 i 15.

Sant Esteve de Palautordera 
✚ ANTOJA 
Ctra. Montseny, 25. Tel. 93 848 
26 46 | dilluns a dissabte, de 9.15 
a 13.30h i de 16.30 a 20.30h; 
diumenge, de 10 a 13.30h. 

Sant Feliu de Codines 
✚ C.R. BOTET PIRO 
C. Barcelona, 1. Tel. 93 866 30 
64 | dilluns a dissabte, de 9 a 
21h; diumenge, de 10 a 13.30h.

Sant Fost de Campsentelles 
✚ CAN COROMINES 
Av. St. Jeroni, 2. Tel. 93 573 44 35 
| dilluns a dissabte, de 9 a 20.30h.

Sant Pere de Vilamajor 
✚ SANDOVAL 
Av. Sant Nonet, 15. Tel. 93 845 
20 94 | laborables, de 9 a 13.30h 
i de 17 a 20.30h; dissabte i 
diumenge, de 9.30 a 14h.

Santa Maria de Palautordera 
✚ MARIA REIXACH 
C. Major, 44. Tel. 93 848 00 30 | 
dilluns a dissabte, de 9 a 13.30h 
i de 16.30 a 20.30h.
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Exclusiu
pEr als
subscriptors

Descarregueu-vos la targeta

informació: 93 889 46 59

participeu en els sortejos entrant a:
9club.el9nou.cat/valles-oriental/ofertes

SORTEIG
D’ENTRADES

DOBLES

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.

torrEllEs DE llobrEGat

2X1
EN L’ENTRADA

GraNollErs

20%
A LES

pòLISSES

2X1
EN L’ENTRADA

AL muSEu

barcEloNa

Amors
Dissabte, 21 de gener a les 20.00    Les Franqueses del Vallès

Teatre

SORTEIG D’ENTRADES DOBLES

Bellavista
teatreauditori

SORTEIG D’ENTRADES DOBLES

Vic

2X1
EN L’ENTRADA

AL muSEu

pENEllEs

2X1
EN LES
VISITES

GuIADES
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Guixarots
D’esquerra a dreta són 
David Prat, director 
general d’Infraestructu-
res de Mobilitat, Josep 
Maria Bagot, alcalde de 
Riells i Viabrea, i Juli 
Fernández, conseller de 
Territori, aquest dime-
cres passat. Són al pas 
soterrat que creua de la 
Batllòria, a Sant Celoni, 
fins a Riells. Aquest nou 
accés es va obrir aquest 
estiu i sembla mentida 
que en tan pocs mesos els 
brètols ja hagin aprofitat 
per empastifar-ho tot de 
guixarots

VISIÓ PERIFÈRICA

CROMOS

Inesperat
A la presentació de l’exposició inte-
ractiva “ReHabilitem”, al Col·legi 
d’Arquitectura Tècnica de Granollers, 
algú va activar, sense voler, un dels 
dispositius de les explicacions de la 
mostra, que va interrompre el discurs 
del diputat d’Espais Naturals de la 
Diputació, Pere Pons. Ai, ai, ai...

Universal 
El responsable de manteniment de la 
casa d’acollida de persones refugia-
des d’Ucraïna, al carrer Cardedeu de 
la Garriga, no parla gens d’ucraïnès, 
però explica que s’entén sense cap 
problema amb els habitants de la 
casa gràcies a l’idioma universal dels 
signes.

Ganàpies
L’Ajuntament de Granollers va pre-
sentar dimarts al migdia la nova 
àrea de jocs que s’ha fet al parc del 
Congost. Explicats tots els detalls, un 
parell de regidors i un parell de peri-
odistes, entre els quals el d’aquest 
diari, no van poder-se estar de provar 
un dels tobogans.

Límits
El conseller de Territori, Juli Fernán-
dez, va visitar dimecres la rotonda que 
s’ha fet a l’accés a Riells i Viabrea  des 
de la C-35. La visita de l’obra li va per-
metre, seguint el remodelat pas soter-
rat, canviar de comarca –de la Selva al 
Vallès Oriental– i de circumscripció 
–de Girona a Barcelona–. Dos en un!
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L’hem arren-
cat, sí. Ja fa 
13 dies. I 
amb morts 
sonades: la 
del músic 
Jeff Beck, 
la del fut-

bolista Gianlucca Vialli, la 
del realitzador Sergi Schaff 
o la de l’humorista gràfic 
Toni Batllori, entre d’altres. 
Començar un any. Tancar 
una vida. Començar i acabar 
alhora. Conceptes antagò-
nics que conviuen, sempre. A 
la vida. I en els nous propò-

sits que ens fem quan s’aca-
ba l’any i engeguem, nova-
ment, la roda. Voluntats. 
Desitjos. Objectius. Reptes. 
Projectes. Correccions. Con-
viccions. Idees. Plans. Esbos-
sos. Croquis vitals. Millores. 
Il·lusions. Somnis. Canvis 
que imaginem. I que, a vega-
des, apliquem amb més o 
menys èxit. O que, massa 
sovint, acaben sepultats dins 
la llibreta dels bons propò-
sits per culpa de la nostra 
incapacitat egoista o, sim-
plement, perquè el dia a dia 
se’ns enduu implacablement 

en forma de rebut d’hipote-
ca, de factura de la llum, de 
factura de gas o de la inspec-

ció recurrent d’Hisenda als 
autònoms catalans. Obligaci-
ons que ens amanseixen. Si 
és que no ens tomben. O ens 
enterren.  

I així anem passant. Per-
què suposo que viure deu ser 
això: conviure amb la pila 
de llibres per llegir sobre 
l’estanteria. Conviure amb la 
llista dels viatges pendents 
dins d’un calaix. Amb el 
congelador ple d’aliments 
per cuinar. Amb els pots de 
pintura esperant a les golfes. 
Amb les fotos de l’any per 
classificar. Amb la paperassa 

per ordenar. Amb el cotxe 
per netejar. Amb la gespa per 
tallar o amb una manta per 
fer. Suposo que viure deu ser 
això: conviure amb la matrí-
cula de les classes de piano 
per omplir. Amb les vambes 
de córrer per estrenar i les 
sabates per embetumar. 
Suposo que viure deu ser 
això: conviure amb aquella 
trucada pendent a un amic. 
Conviure amb una abraçada 
per fer i una conversa ina-
cabada. Amb la llenya per 
apilar i amb l’armari per 
posar al dia. Conviure amb 
els mitjons per aparellar i els 
botons per cosir. Conviure 
amb mil cites pendents que 
hem deixat per després de 
festes. Amb la pols per treu-
re i els vidres per aclarir. 
Amb vint discos per com-
prar, deu museus per visitar, 
cent pel·lícules per veure i 
mil concerts per anar. 

Viure deu ser això: respi-
rar somiant respirar millor. 
I conviure amb aquell: “Avui 
començo!” que fracassa 
sempre. Avui. Demà. I demà 
passat. Una frase que em 
ressona a l’estómac cada 
vegada que apareixen els 
recordatoris d’enterrament 
que acumulo any rere any al 
fons d’un calaix. I que, quan 
es fan presents involuntà-
riament, sempre rellegeixo. 
I en tots hi ha un nom, una 
poesia o un text i dues dates: 
la del dia, el mes i l’any en 
què tot comença i la del dia, 
el mes i l’any en què tot 
s’acaba.  

Eloi Vila
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Suposo 
que viure 

deu ser això: 
conviure amb 

la paperassa per 
ordenar, el cotxe 

per netejar

2023

“BONES TARDES, AMICS MEUS TOTS”


