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SI ENS DEIXEN...

Es van obrir expedients per tinença d'armes i 

per incomplir la normativa laboral i d'estrangeria
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El 
Món 
Que 

Torna.

Arrels

Des de Som* i les revistes 
Cuina i Descobrir fem néixer 
el mercat de pagès en xarxa. 

Entra a mercatarrels.cat 
                     i fes-ho possible!
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EN PORTADA

L'habitatge,
un dret encallat 
amb preus 
fora de control
El Parlament posposa fins al setembre 

l’aprovació de la proposició de llei que

ha de limitar els preus dels lloguers, 

que a Granollers ja superen de mitjana els 

650 euros i arriben al seu màxim històric

Segons els portals immobiliaris que 

fan un seguiment continuat de l’evo-

lució dels preus del lloguer en diver-

ses ciutats de l’Estat, Granollers va 

assolir a l'abril al seu màxim histò-

ric: 10,5 euros per metre quadrat 

–un 9% més que al desembre–, de 

manera que el preu mitjà d’un llo-

guer a la ciutat ja sobrepassa els 650 

euros. Aquesta tendència a l’alça, 

que es produeix a tot el país i espe-

cialment a l’àrea metropolitana, ha 

portat els grups parlamentaris de 

JxCat, ERC, CECP i CUP a pactar una 

proposició de llei amb el Sindicat de 

Llogateres i altres entitats del sec-

tor per mirar d’evitar l’especulació 

immobiliària i contenir el preu dels 

habitatges de lloguer. La proposició 

–que vol establir un topall en el preu 

en ciutats com Granollers–  havia de 

sotmetre’s a votació al Parlament divendres passat, però finalment va 
quedar en suspens després que Cs i 

PP la portessin al Consell de Garan-

ties Estatutàries en considerar que 

aborda un tema que “no és compe-

tència del Govern”, mentre que el 

PSC assegura que el Govern espa-

nyol ja treballa en la regulació dels 

preus del lloguer i que la proposició 

de llei “no té recorregut”. La Gene-

ralitat, per la seva banda, defensa 

la proposta perquè "si no podem 

limitar els preus del lloguer de 

l'habitatge, l’habitatge mai no es-

devindrà un dret”, recorda la con-

sellera de Justícia, Ester Capella. 

En la mateixa línia, Mònica Oli-

veres, regidora d'Habitatge de Gra-

nollers, apunta que "és impres-

cindible regular els preus dels 

lloguers; aplaudim la iniciativa 

del Sindicat de Llogateres i ente-

nem que Generalitat i Estat han 

de fer un pas decidit endavant, 

amb consens polític". La inicia-

tiva pretén regular la contenció i 

moderació de les rendes quan es 

destinin a la residència permanent 

i que es trobin en zones declarades 

amb mercat d’habitatge tens. 

Rebuig del sector immobiliari
La proposició de llei ha generat 

reaccions de tota mena. El sector 

immobiliari ha alertat que la limi-

tació del preu del lloguer “dificul-
tarà l’accés a l’habitatge” i apun-

ta que “la inexistència d’un parc 

públic de lloguer és responsa-

bilitat de les administracions 

públiques i no dels propietaris 

privats”. També l’Autoritat Catala-

na de la Competència, organisme 

autònom de la Generalitat, rebut-

ja el control de preus del lloguer 

perquè això “pot provocar una 

reducció de l’oferta del parc de 

lloguer d’habitatges i, alhora, 

l’aparició d’economia submer-

gida”. En sentit contrari, la Plata-

forma de Llogateres Granollers, 

nascuda a l’abril d’un grup de ve-

ïns preocupats per la situació de 

l’habitatge a la ciutat, ja alertava 

llavors que als preus desorbitats 

se suma la "precarització gene-

ral de les condicions laborals, 

que multipliquen el risc d’ex-

clusió residencial i l’encariment 

del cost dels subministraments 

i productes bàsics”.

Compra pública d’habitatge
Per mirar d’encarar la problemà-

tica de l’habitatge des de l’àmbit 

local, Granollers aprovava l’any 

passat un pla d’acció amb una tren-

tena d’accions per facilitar l’accés 

4%
AQUEST ÉS EL PERCENTATGE 
D'HABITATGES BUITS A LA CIUTAT 
segons calcula l'Ajuntament. En xifres 

absolutes són uns 900 dels 24.000  

que hi ha a la ciutat. Durant un temps 

l'Ajuntament va imposar multes 

per valor de 75.000 euros als grans 

tenidors que mantenien habitatges 

desocupats durant més de dos anys, 

tot i que diverses sentències judicials 

van tombar aquestes sancions en 

considerar que els ajuntaments no 

tenien potestat sancionadora. Segons 

Oliveres, "cal un marc jurídic clar 

que permeti als ajuntaments poder 

actuar contra les pràctiques abusives 

i contra els grans tenidors que només 

actuen per interessos econòmics".

a l’habitatge a la ciutat. Entre d’al-

tres, el pla aposta per la construc-

ció de pisos de lloguer social, bo-nificacions en la quota de l’IBI per 
incentivar el lloguer, ajuts per a la 

rehabilitació i la millora de l’acces-

sibilitat, assistència al sosteniment 

de la llar i pobresa energètica i ad-

quisició d'habitatges municipals, 

que "han estat una dotzena els 

darrers quatre anys", confirma 
Oliveres. Amb tot, la Generalitat 

també ha anat adquirint habi-

tatges procedents de processos 

d’execucions hipotecàries a través 

del sistema de tempteig i retracte. 

En aquest cas, l'Agència de l'Habi-

tatge de Catalunya ha comprat 51 

habitatges a Granollers i 11 a les 

Franqueses per destinar-los a llo-

guer social, unes adquisicions que 

parteixen del registre públic d'ha-

bitatges buits que són propietat de 

grans tenidors. Segons el registre, 

Granollers comptava al juny amb 

189 habitatges buits d’aquestes 

característiques –32 dels quals 

ocupats il·legalment–, i les Fran-

queses amb 69 –5 dels quals ocu-

pats sense consentiment–. i

REGISTRE  Segons dades de l'Ajuntament, Granollers compta actualment amb més de 24.000 habitatges

arxiu
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Granollers presenta el Pacte de Ciutat

per recuperar el dinamisme preCovid

PACTE DE CIUTAT  Representants de l'Ajuntament i del Consell de Ciutat, al pati de La Tela

GRANOLLERS. Dimecres al vespre, 

al pati del Museu de Ciències Na-

turals la Tela, el Consell de Ciutat 

va presentar el Pacte de ciutat 

de Granollers per recuperar el 

dinamisme de la ciutat arran de 

l'impacte de la Covid-19, un do-

cument amb sis compromisos que 

emplaça les persones que viuen, 

treballen o tenen una vinculació 

amb Granollers, entitats, empre-

ses i institucions a adherir-s’hi. En 

l'acte de presentació, els membres 

del consell Sara Soldevila i David 

Lorente van explicar el procés 

de treball que han dut a terme, 

mentre que Sílvia Badia i Xavier 

Guàrdia feien la lectura del Pacte 

de Ciutat. L’alcalde i els portaveus 

dels grups municipals s'adherien 

al pacte signant el document, i tot 

seguit també ho feien els membres 

del Consell de Ciutat.

Durant un mes, els membres del 

consell han treballat per donar 

resposta a l’encàrrec que els va 

fer la junta de portaveus de l'Ajun-

tament al juny. Durant el procés 

s'han fet propostes, s’ha deliberat 

i s’ha consensuat el document fi-

nal, que reclama el compromís col-

lectiu per recuperar el dinamisme 

econòmic i social davant la situa-

ció provocada per la Covid-19. Vol 

ser, a més, un impuls per garantir 

el benestar present i futur dels 

granollerins i, per això, proposa 

POLÍTICA  AQUEST JULIOL S'HA OBERT EL PROCÉS PER ADHERIR-S'HI I, A PARTIR DE SETEMBRE, ES POSARAN EN MARXA ELS GRUPS DE TREBALL

toni torrillas / ajuntament

definir un model de ciutat a par-

tir del desplegament de l’Agenda 

2030 i dels Objectius de Desen-

volupament Sostenible (ODS). 

Segons els membres del Consell 

de Ciutat, la finalitat principal del 

pacte és "cercar el benestar i la 

igualtat d’oportunitats de tot-

hom i per això cal posar les per-

sones al centre de l’acció".

El pacte reclama i reconeix el 

lideratge de l'Ajuntament de Gra-

nollers, com a administració més 

propera a la ciutadania, perquè 

esdevingui un actor clau en la re-

cuperació social i econòmica de la 

ciutat, alineant els recursos i pro-

grames propis, impulsant acords 

amb administracions superiors i 

promovent la participació activa i 

el compromís d’institucions, enti-

tats i ciutadania.

Així, es vol que aquest pacte es-

devingui un element inspirador i 

motivador perquè persones, enti-

tats, empreses i institucions posin 

al servei de la comunitat el seu 

potencial innovador i creatiu per 

assolir la transformació social.

Per fer efectiva aquesta implica-

ció, el pacte proposa sis compro-

misos que han de servir de base 

per identificar i definir accions 

concretes: situar les persones al 

centre dels projectes i les inicia-

tives; promoure una ciutat amb 

valors que ens defineixin com a 

comunitat; treballar per una ciutat 

saludable i sostenible; reforçar el 

model de ciutat educadora i cul-

tural; promoure una ciutat més 

pròspera amb la dinamització de 

l’activitat econòmica, i fomentar 

una ciutat oberta a la tecnologia i 

la connectivitat digital. i

Recollida de material a l'agostEl Club Natació dóna 526 euros a CAPIVO
Durant el mes d’agost, la recollida de material  

per a persones amb necessitats de les Franqueses 

es trasllada a l’Ajuntament i no a l’espai Can Prat com fins ara. Tot el material recollit s’entregarà  
a persones amb necessitats del municipi.

El CNG ha fet donació, aquesta setmana, de material terapèutic per  

valor de 526,27 euros al Centre d’atenció a la primera infància del Vallès Oriental (CAPIVO), dedicat a l'atenció dels infants amb dificultats en  
el seu desenvolupament o en risc de partir-ne i les seves famílies. La  

donació és fruit de la recaptació de la primera edició de la CNG4Camins.

SOCIETAT

n Tots els veïns que ho desitgin, si-
gui en nom propi o en representació 
d’una entitat, empresa o institució, 
poden adherir-se al pacte des del web 
municipal. Des del Consell de Ciutat i 
l’Ajuntament es convida la ciutadania 
a signar el pacte i a participar acti-
vament en els grups de treball que es 
posaran en marxa a partir del setembre 
per concretar accions que facin efec-
tius els compromisos. Els grups, oberts 
a la participació dels veïns en general 
i de persones expertes en els temes 
a tractar per aportar valor als debats 
participatius, identificaran i defini-
ran accions concretes relacionades 
amb cadascun dels sis compromisos 
enunciats en el Pacte de Ciutat, i dis-
senyaran accions i mesures concretes 
i avaluables a partir de l’anàlisi de les 
dades, els recursos disponibles i la 
participació activa dels agents impli-
cats. El govern municipal valorarà les 
accions i les concretarà en un pla d'ac-
ció per desplegar-les. El pacte insta a 
buscar la màxima eficàcia i eficiència i 
a actuar amb valentia i ambició a l’ho-
ra de valorar què es pot fer de manera 
col·lectiva, cadascú des del seu àmbit 
i responsabilitat. Per tirar endavant el 
pla, l'Ajuntament proposa fer un treball 
conjunt amb agents econòmics i soci-
als de la ciutat, les entitats i els grups 
polítics amb representació a l’Ajun-
tament, que incorpori des de l'inici la 
participació ciutadana i que es basi en 
el consens i la corresponsabilitat.

UN ACORD MARC 
OBERT A ADHESIONS 
DE VEÏNS I ENTITATS
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La Fundació La Caixa, a través d’Ac-
ció Social de CaixaBank, ha lliurat 
aquesta setmana 4.000 euros a 
l'entitat social El Xiprer per ajudar 
a famílies en risc d’exclusió en l’ad-
quisició de productes de primera 
necessitat. Aquesta aportació s’ha 
aconseguit durant la Setmana Soli-
dària Virtual duta a terme per Cai-
xaBank a la demarcació de Barcelo-
na amb l'objectiu d'ajudar a pal·liar 
la situació que viuen col·lectius vul-
nerables a causa del coronavirus. 
CaixaBank destaca que El Xiprer 
s’ha consolidat com a referent de 
la comarca en assistència, acompa-
nyament i ajut alimentari a les per-
sones més desfavorides, i que ac-
tualment 900 famílies reben ajuts 
del seu magatzem. A més, al Xiprer 
també s'acull i s'acompanya diària-
ment unes 50 persones en situació 
d'alta vulnerabilitat, precarietat 
i exclusió social. 43 empleats de 
CaixaBank de les oficines de Grano-
llers han participat en la Setmana 
Solidària Virtual de l'entitat. 

COOPERACIÓ  

La Setmana 

Solidària de 

CaixaBank dóna 

4.000 € a El Xiprer

Malgrat que la propagació del co-
ronavirus ha baixat els darrers dies 
en els focus més preocupants, com 
Lleida, l’Hospitalet o Barcelona, 
en zones que fins ara presentaven 
molt bones dades han començat a 
experimentar un lleuger increment 
de contagis. És el cas de la regió 
metropolitana nord i especialment 
de Granollers, on, segons les dades 
que fa públiques la Generalitat, la 
setmana passada es van registrar 
49 casos positius, mentre que l’an-
terior n’havien estat 16 i fa tres 
setmanes havien estat només 2. Els 
tres primers dies d’aquesta setma-
na se n’han registrat 8. Des de l’inici 
de la pandèmia, a finals de febrer, 
la ciutat ha registrat 495 casos po-
sitius i 4.079 sospitosos, que fan 
una taxa de 80,23 positius per cada 
10.000 habitants. A les Franqueses, 
la setmana passada només es va re-
gistrar 1 cas positiu, tot i que l’ante-
rior havien estat 4 i fa tres setma-

sanitari del Vallès Oriental, Joan 
Parellada, en el Consell d’Alcaldies 
d’aquest dimecres, “la majoria en-

tre gent jove i vulnerable, no pas 

en persones grans com fa uns 

mesos”. Parellada explicava que, 
tot i això, a poc a poc es va reduint 
la taxa de reproducció del virus grà-
cies a l’elevat nombre de PCR que 
es fan ara a la comarca, unes 2.000 
al dia, de les quals el 7% donen po-
sitiu. “Hem de fer molt de pressa 

el diagnòstic i l’estudi de contac-

tes per evitar les transmissions”, 
deia Parellada, “i hem de poder 

aïllar ràpidament els contagiats i 

les persones que hi han estat en 

contacte”. També s’estan treballant 
plans de contingència amb els pro-
veïdors sanitaris, com hospitals o 
residències,  per “no haver de fer 

grans limitacions als serveis sa-

nitaris i poder seguir vivint mal-

grat la presència del virus”.
Malgrat els lleugers increments, 

nes no se’n va registrar cap. Els tres 
primers dies d’aquesta setmana ha 
tornat a pujar i se n’han comptabi-
litzat 3. Des de l’inici de la pandè-
mia, les Franqueses ha registrat 
109 casos positius i 1.148 sospito-
sos, que fan una taxa de 59,78 casos 
positius per cada 10.000 habitants. 

Amb tot, la taxa global del Vallès 
Oriental és de 39,2 casos positius 
per cada 10.000 habitants, per sota 
de la mitjana de la regió metropo-
litana nord i de Catalunya. “Hi ha 

alguns brots de tipus familiar, 

social i fins i tot comunitari”, ad-
metia el director executiu del sector 

SALUT  MALGRAT L'AUGMENT, QUE ÉS TENDÈNCIA A TOT EL PAÍS, EL VALLÈS ES MANTÉ COM UNA DE LES ZONES AMB MENYS INCIDÈNCIA 

Els casos positius de Covid-19

es tripliquen en una setmana

que són tendència a bona part del 
país, el Govern no es planteja el con-
finament immediat, i només ho fa-
ria en zones de risc si hi ha col·lapse 
hospitalari. Per evitar-ho, el delegat 
del Govern a Barcelona, Juli Fernàn-
dez, ha fet una crida a la “respon-

sabilitat individual i col·lectiva”, 
per complir les mesures sanitàries 
ja conegudes –mans, distància i 
mascareta– i evitar aglomeracions. 

Noves hospitalitzacions
El conjunt de la regió sanitària 
metropolitana nord, que inclou el 
Vallès Oriental, els últims deu dies 
han ingressat als hospitals 73 per-
sones. A l'Hospital de Granollers, 
dimecres hi havia 14 pacients in-
gressats que havien donat positiu 
de Covid, 12 més que el dimecres 
anterior. En aquesta setmana tam-
bé s'han donat 3 noves altes. 

D’altra banda, algunes residènci-
es de persones grans de la comar-
ca han tornat a restringir les visi-
tes de familiars en haver detectat 
algun cas positiu al centre, espe-
cialment entre els treballadors. És 
el cas d’una de les tres residències 
de les Franqueses, on, arran d'un 
cas detectat, en 48 hores es van fer 
proves PCR a tots els residents i 
tots van donar negatiu.  x.l.

Granollers ha passat

de 16 a 49 positius en 

set dies, i les Franqueses 

ho ha fet de 4 a només 1 

L'Hospital tenia dimecres 14 ingressats, 12 més que set dies abans
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Calier dóna ordinadors a les escoles

L'empresa veterinària Calier ha fet un donatiu de 25 per al Consell Comarcal 
i 25 per a l'Ajuntament de les Franqueses per repartir-los a les escoles del 
municipi–. Cada escola –Joan Sanpera, Bellavista-Joan Camps, Guerau de 
Liost, Colors i Camins– en rebrà 5 que faran servei als alumnes que més els 
necessitin. La directora de projectes estratègics de Calier, Tamara Díaz-
Varela, destacava la donació com "la manera de col·laborar en la formació 
dels més joves del municipi que ens ha vist créixer com a empresa".

ajuntament

EDUCACIÓ  APORTACIÓ DE L'EMPRESA VETERINÀRIA AL MUNICIPI

El grup municipal de Sal-CUP ha 

demanat d’ampliar l’oferta educa-

tiva en educació secundària i FP a 

les Franqueses perquè considera 

que l’oferta actual és "molt poc di-

versificada" i "insuficient" tenint 

en compte que el nombre total de 

places ofertes (140 de batxillerat i 

30 de cicles formatius) és molt in-

ferior al nombre d’alumnes que en-

guany han finalitzat l’ESO, uns 220 

aproximadament. El text demana 

que s'ampliï l’oferta educativa per 

donar resposta a una població de 

20.000 habitants: que s’ofereixi el 

batxillerat artístic i cicles forma-

tius dedicats a la formació agrària, 

seguretat i medi ambient, serveis 

socioculturals i de la comunitat. 

En relació amb el pròxim curs 

escolar, el grup també ha presen-

tat una moció perquè l’Ajuntament 

SUCCESSOS  FINS A 22 DOTACIONS DE BOMBERS VAN TREBALLAR-HI TOTA LA NIT DE DIMARTS

Crema una nau de reciclatge
de residus al Coll de la Manya

Associació Mirall: "Prou feminicidis"
Amb el lema No ens rendirem! Mirem de cara la violència masclista!, l'As-

sociació Mirall es va concentrar dimecres a la plaça de l'Ajuntament per 

denunciar el degoteig incessant de la violència masclista. L'entitat recor-

da que aquest 2020 ja han mort 44 dones a l'Estat víctimes de la violèn-

cia de gènere, set de les quals han estat assassinades en només cinc dies. 

"La ràbia i la impotència s'ha de transformar en lluita constant pels 

nostres drets, pel dret a la vida", asseguren des de l'Associació Mirall. 

Vall del Carbonell presenta 

la idea de zona educativa rural
El Col·lectiu Vall del Carbonell va 

exposar dilluns al Consell de Poble 

de Corró d’Amunt el seu projecte 

per crear una zona educativa rural, 

tal com ja s’havia fet anteriorment 

als veïns de Samalús i Marata i als 

governs de les Franqueses i Càno-

ves després d'una primera reunió 

amb el Departament d’Educació 

al juny. El col·lectiu detecta una 

dispersió en l’escolarització dels 

infants que viuen a Samalús, Corró 

d’Amunt i Marata, fet que "provoca 

que es trenquin els vincles en-

tre els infants i la cohesió social 

dels nostres pobles". Per revertir 

la situació, el grup aposta per recu-

perar les escoles rurals que ja ha-

vien tingut aquests tres pobles per 

vincular la vida dels infants i les 

seves famílies a l’entorn més prò-

xim. Actualment, un equip docent 

vinculat al projecte ja treballa en el 

disseny del model pedagògic. 

Fins a 22 dotacions dels Bombers 

van treballar tota la nit de dimarts 

a dimecres en l'extinció d'un foc de 

grans dimensions al polígon Coll 

de la Manya. El foc es va originar al 

voltant de les 22.30 h a l'empresa 

A3 Aprofitament i Assessorament 

Ambiental, dedicada al reciclatge, 

valorització i gestió de residus i 

metalls i situada al Camí de Cal Ros 

dels Ocells, 15. Segons les prime-

res informacions, les flames van 

començar en un prestatge de piles 

de liti, tot i que les causes del suc-

cés s'investigaran un cop extingit el 

foc. L'incendi, que va calcinar com-

pletament la nau, va generar una 

espessa columna de fum visible des 

de molts municipis de l'entorn.

Al lloc dels fets s'hi van desplaçar 

operatius de Bombers de la Gene-

ralitat, Sistema d’Emergències Mè-

diques i Policia Local de Granollers. 

Després de valorar possibles danys 

personals, esl Bombers van confir-

mar que cap persona no va resultar 

sin portes i finestres. A primera 

hora del matí encara quedava foc 

actiu en una de les ales de la nau, i 

els Bombers revisaven si quedaven 

punts calents. L'extinció del foc va 

permetre salvar les dues indústries 

veïnes, tot i que una d'elles va re-

sultar afectada en part del jardí. 

ferida. Arran de l'incendi, Protecció 

Civil va activar en fase d’alerta el 

Pla d'emergència exterior del sec-

tor químic de Catalunya (Plaseqcat) 

i va recomanar als veïns de Lliçà 

d'Amunt, Lliçà de Vall i Granollers 

que, si notaven molèsties pel fum, 

es mantinguessin a casa i tanques-

acn

INCENDI  La coberta, de 400 metres quadrats, es va ensorrar de matinada

POLÍTICA  TAMBÉ PROPOSA UN PLA D'ACTUACIÓ EN ELS CENTRES EDUCATIUS PER LA PANDÈMIA

Sal-CUP demana més oferta de 

secundària i FP a les Franqueses

acordi amb la comunitat educativa 

un pla d’actuació per als centres 

educatius en el marc de la pan-

dèmia per "atendre com cal" les 

famílies, l’alumnat i el personal 

docent i de serveis. El pla hauria 

de preveure serveis complemen-

taris concrets per facilitar el nou 

procés d’adaptació: suport i acom-

panyament específic a famílies i 

docents, coordinació dels horaris 

de neteja i lectiu, un professional 

sanitari compartit per atendre els 

joves o infants amb símptomes de 

Covid-19 i suport educatiu i tècnic 

addicional als centres. 
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L’Institut Català de Finances (ICF) 

i el Consell Català de l'Esport 

(CCE) han posat en marxa la línia 

de finançament "ICF Esports Li-
quiditat", dotada amb 10 milions 
d’euros. D’aquesta manera, la Ge-

neralitat de Catalunya vol donar 

resposta a la falta de liquiditat 

que afecta les entitats esportives 

catalanes arran de la Covid-19. 

Els préstecs, que es posen a 
disposició del teixit esportiu, 
van d’entre els 20.000 euros als 
300.000 euros. El període de re-
torn és de màxim cinc anys amb 
un any de carència inclòs. Els 
crèdits estan destinats als clubs, 
associacions, agrupacions i fe-
deracions esportives inscrites al 
Registre d’Entitats Esportives del 
CCE, amb seu social o seu opera-
tiva a Catalunya.

El Consell Català de l’Esport ja té 
oberta la convocatòria pública 
de concessió d’aquests ajuts en 

La Generalitat destina 10 milions d’euros en 
crèdits per a les entitats esportives catalanes

> EL GOVERN CATALÀ OFEREIX SUPORT FINANCER AL TEIXIT ESPORTIU DEL PAÍS

forma de garantia d'operacions 
de préstec, mitjançant l’Institut 
Català de Finances. Els ajuts que 
preveu aquesta convocatòria es 
regeixen per les bases aprovades 
per la Resolució PRE/1647/2020, 
de 8 de juliol. Les sol·licituds 
s'han de presentar telemàtica-
ment a través del formulari que es 
troba a disposició de les entitats 
interessades al web de l'ICF (www.
icf.cat).

Presentació de sol.licituds  

fins el 23 de setembre.
El termini de presentació de sol·li-
cituds finalitza el 23 de setembre. 
Les peticions es resoldran per or-
dre d’entrada de presentació co-
rrecte de documentació i fins a ex-
haurir la dotació màxima prevista, 
de 10 milions d’euros.  

Des de l’entrada de sol.licitud 
en el registre hi haurà un termini 
màxim de tres mesos per resol-
dre la petició. El Consell Català de 

l’Esport notificarà a les entitats in-
teressades  la seva resolució final 
mitjançant la publicació al tauler 
electrònic de l'Administració de la 
Generalitat de Catalunya (tauler.
gencat.cat). La data màxima de 
concessió dels ajuts i de la forma-
lització dels préstecs és el 31 de 
desembre de 2020.

Aquesta partida de 10 milions 
d’euros de l’”ICF Esports Liquidi-
tat” forma part del paquet de 61,5 
milions que la Generalitat de Ca-
talunya injectarà durant el 2020 al 
conjunt del teixit esportiu català 
a través del Pacte Nacional per a 
la Reactivació de l’Activitat Físi-
ca i l’Esport de Catalunya. Aquest 
pacte preveu subvencions, pro-
grames i línies de finançament 
per preservar l’activitat esportiva i 
la viabilitat dels agents que la fan 
possible. De moment 40 milions ja 
han estat tramitats per a Ajunta-
ments, Consells Esportius, federa-
cions, clubs i esportistes. i

"Els préstecs van dels 
20.000 als 300.000 euros 
amb un període de retorn 
màxim de cinc anys i un 
any de carència inclòs"

Els préstecs “ICF Esports Liquiditat”, que van fins als 300.000 euros, serviran per pal·liar els 
problemes de liquiditat de clubs, associacions i federacions esportives derivats de la Covid-19 

+ Podeu accedir al formulari de sol·licitud al web www.icf.cat

"La data màxima de 
concessió dels ajuts i 
de la formalització dels 
préstec és el 31 de  
desembre de 2020"
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Com redactar 
una carta 
de presentació
La carta de presentació acompanya 
el currículum, essent d’ús habitual 
en l’àmbit laboral. L’estructura de la 
carta ha de seguir el plantejament 
d’un model formal amb un llenguatge 
correcte i senzill, tenint molta cura 
de l’ortografia i la gramàtica. A l’inici 
han de constar les dades de la persona 
i l’empresa a qui ens dirigim seguit 
d’una correcta salutació, al cos del 
document s’ha d’indicar el motiu de 
la pressa de contacte i a continuació 
realitzar una cloenda agraint l’atenció 
per restar en contacte.

La redacció de la carta varia segons 
l’objectiu de la presentació: 
- En el cas d’una primera feina s’ha 
de potenciar la vàlua, l’actitud i les 
capacitats de la persona reforçant 
la formació i les breus experiències 
laborals. 
- Però, si el contacte s’orienta a 
estudiants predisposats a col·laborar 
amb pràctiques a l’empresa, en 
aquesta s’ha de destacar la titulació 
i especialitat mostrant les ganes de 
posar en pràctica els coneixements 
teòrics adquirits per créixer 
professionalment.
- Quan s’envia el currículum per accedir 
a una posició vacant la carta ha de 
consolidar la trajectòria professional 
i s’han de relacionar aquells aspectes 
del perfil curricular que enllacen amb 
el lloc de treball. 
- Mentre que, quan l’interès és 
accedir a treballar en una empresa 
i es realitza una auto candidatura 
per pròpia iniciativa cal treballar la 
motivació per participar en futurs 
processos de selecció.

Cada carta s’ha de tractar des de la 
perspectiva corresponent amb una 
visió positiva, per captar l’atenció 
del reclutador i aconseguir que el 
destinatari se senti atret per la 
candidatura.

EL CONSULTOR DE RRHH

HELPOINT SERVEIS

Consultoria de Recursos Humans

T. 93 170 21 90 

Horari de dilluns a divendres 

de 9 a 17 h.

info@helpointserveis.com 

www.helpointserveis.com

Una operació policial conjunta 

entre els Mossos d’Esquadra, les 

policies locals de Granollers i les 

Franqueses, la Policia Nacional i 

Inspecció de Treball va intervenir 

divendres al vespre en tres locals 

del tram nord del carrer Girona on 

feia temps que s’hi havia detectat 

consum i tràfic de drogues.

Segons Mossos, que van coordi-

nar un dispositiu format per més 

de 50 agents –policia administrati-

va, estrangeria, investigació, unitat 

canina especialitzada en la detecció 

de droga...–, l’objectiu era abordar 

la conflictivitat generada per l’ocu-

pació intensiva de l’espai públic i 

posar fi tant a la compravenda de 

drogues a petita escala com a les 

actituds incíviques a l’interior dels 

locals, les terrasses i l’espai públic.

L’operatiu va activar-se després 

de les queixes reiterades dels veïns, 

que sovint detectaven aldarulls en 

els locals i que sospitaven que re-

gularment s'hi feia compravenda 

de substàncies estupefaents. Po-

aixecar acta per una vintena d’in-

fraccions administratives greus 

per falta de seguretat als establi-

ments, falta d’assegurança i llicèn-

cia, i falta de salubritat als locals i 

els aliments.

Es dóna la circumstància que el 

gener de l’any passat un dispositiu 

policial semblant va identificar 50 

persones als mateixos locals del 

carrer Girona i es van denunciar 

6 persones per tinença il·lícita de 

substàncies –quantitats considera-

des de consum propi–, i 5 persones 

van ser traslladades a comissaria 

per estada irregular a l'Estat. 

ques hores després de l'operació al 

carrer Girona, va completar-se amb 

dos locals més, en aquest cas un bar 

i una perruqueria situats al carrer 

Colom, al barri de Sant Miquel.

Les dues intervencions van per-

metre identificar 70 persones –7 

persones van ser traslladades a la 

comissaria de la Policia Nacional 

per identificar-les i comprovar la 

seva possible estada irregular a 

l'Estat, com tenir una ordre d'ex-

pulsió pendent o disposar d'iden-

tificacions no prou fiables, i 9 més 

van ser citades a comissaria més 

endavant–. Dels 7 traslladats, es 

van incoar expedients a 5 –joves 

d'entre 22 i 30 anys de nacionali-

tat marroquina, gambiana, brasi-

lera i uruguaiana–.

També es van obrir dues actes 

per tinença i consum de drogues a 

l’interior de bars; una per tinença 

d’armes blanques prohibides; dos 

expedients d’Inspecció de Treball 

per tenir dos treballadors estran-

gers en situació irregular, i es va 

SUCCESSOS  ES VAN FER 70 IDENTIFICACIONS I DIVERSOS EXPEDIENTS ADMINISTRATIUS

Operació policial contra
el petit tràfic de drogues
al tram nord del carrer Girona

Mossos

La comissaria dels Mossos d’Esquadra de 

Granollers ha posat en marxa un sistema 

de cita prèvia per presentar denúncies 

que no són urgents. D’aquesta manera 

es vol evitar que es creïn cues i aglome-

racions al vestíbul i reduir les esperes 

dels usuaris. El nou sistema s’aplica en 

diverses comissaries a mode de prova 

durant el juliol i agost. La cita prèvia no és 

necessària per als casos urgents, com els 

relacionats amb situacions de violència 

masclista. Per a la resta cal trucar prè-

viament a comissaria, on proporcionen 

dia i hora de visita. A més, per telèfon 

també s’informa de la documentació 

necessària que cal portar per fe una 

denúncia i evitar més desplaçaments.

CITA PRÈVIA A 
COMISSARIA PER
FER UNA DENÚNCIA

mossos

OPERACIÓ CONJUNTA  Més de 50 agents van participar en el dispositiu

Granollers, amb el suport de tots 

els grups municipals excepte Ciu-

tadans, ha condemnat l'espionatge 

polític d'activistes, periodistes i 

autoritats d'arreu del món arran 

d'una moció presentada per ERC, 

Junts i Primàries després que s'ha-

gi fet públic l'ús del programari 

Pegasus en l'espionatge de líders 

polítics i activistes catalans, com el 

president del Parlament. L'Ajun-

tament insta al govern de l'Estat 

que iniciï una investigació sobre 

aquests casos d'espionatge il·legal. 

D'altra banda, el ple també va 

aprovar dimarts una moció pre-

sentada per JuntsxGrn en què es 

demana als partits catalans que, 

en el debat de la Llei Orgànica de 

Modificació de la LOE, es prote-

geixi el model d'educació de Ca-

talunya amb centre públics i con-

certats, així com que es blindi la 

immersió lingüística de qualsevol 

reforma legislativa.  

POLÍTICA

Condemna

de l'espionatge 

a líders polítics i 

activistes catalans

L'Ajuntament de Granollers ha do-

nat llum verda a l'aprovació defi-

nitiva de l'estudi de detall de l'illa 

11 del pla parcial del sector resi-

dencial del Lledoner, amb una su-

perfície de 6.264 metres quadrats, 

delimitats pels carrers Rosselló, 

Joan Coromines, Corró i el passatge 

paral·lel al carrer Lledoner. L'estu-

di, presentat per Inmogra SA, mo-

difica la profunditat edificable i la 

volumetria per permetre millorar 

la ventilació dels habitatges.  

Canvis en els 

volums d'una illa 

del pla del Lledoner
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Decideixi amb antelació com vol que sigui el seu servei funerari.

TRUQUI’NS I L’ASSESSOREM T. 937 415 370

funeraria@cabrejunqueras.com

Informació facilitada per la Funerària Cabré Junqueras

Defuncions
19/07 Àngel Aragay Aldama  87 anys 
20/07 Jaime Vilà Gurgui  92 anys 
22/07 Antonio Guzmán Ortega  71 anys
22/07 Antonio López Dueñas  82 anys      
22/07 Esteban Mena Mena  70 anys
22/07 Antonio Giménez Rebolledo 84 anys
23/07 Clemente Gómez Sánchez  86 anys
23/07 Josefi na Piella Juncà  71 anys      
23/07 Pere Salavedra Montoliu  65 anys
24/07 Laura Tomé Tomé  90 anys

24/07 María Juliana Crespo Testón 74 anys 
25/07 Alfredo Villaroel Tejo  80 anys 
25/07 Antonio García Gallego  85 anys
25/07 María Maicas Acebrón  88 anys
26/07 Tomás Parra Rojo  83 anys
26/07 Isabel Meléndez Miralpeix  92 anys
26/07 María Méndez Torres  93 anys
26/07 Mercedes García de Quirós  85 anys
26/07 Dolores Coca Caballero  83 anys  
26/07 Núria Segarra Vivancos  92 anys

L'Església catòlica ha inscrit 22 
finques al seu nom a Granollers i 
les Franqueses sense cap títol que 
n'acrediti la propietat, segons el 
Govern. Al conjunt de Catalunya, 
aquestes apropiacions arriben a 
3.722, la majoria a les comarques 
de Lleida. Les inscripcions, fetes 
entre 1946 i 2015, són majorità-
riament construccions de culte 
(50%), com ermites o cementiris, 
però també hi ha terrenys rústics i 
edificis com rectories o palaus.

Davant d’això, el Govern crearà 
una oficina de mediació perquè les 
parts afectades negociïn en aquells 
casos en què hi hagi dubtes o con-
flictes per la titularitat d’una pro-

pietat. L'Església va dur a terme les 
immatriculacions a l'empara d'una 
llei franquista de 1946 en vigor fins 
al 2015 que li permetia actuar com 
a notaria. Les dades de totes les fin-
ques indegudament apropiades per 
part de l’Església consten al conjunt 
dels registres de la propietat de Ca-
talunya, i des d'ara es poden con-
sultar en un mapa interactiu amb 
el nombre de finques, el tipus, la 
ubicació, el registre corresponent 
i la titularitat dels immobles. Així, 
el registre recull els 82 immobles o 
terrenys afectats al Vallès Oriental.

En el cas de Granollers els im-

mobles són 6: les capelles de San-
ta Anna, de Santa Esperança i dels 
Sants Metges Cosme i Damià, la 
parròquia de Sant Esteve i la recto-
ria i la casa rectoral de Palou, titu-
laritat de la parròquia de Sant Julià. 
A les Franqueses –el municipi de la 
comarca amb més afectacions–, les 
finques són 16: el cementiri, l’es-
glésia i la rectoria de Santa Maria 
de Llerona; la casa rectoral, l’hort, 
el pati i el temple de Santa Coloma 
de Marata; el cementiri, dos solars 
i l’hort rectoral de Santa Eulàlia de 
Corró d’Avall; diverses parcel·les 
rústiques, la casa rectoral, l’hort, 
el temple i el santuari de Nostra 
Senyora del Pla de Sant Mamet de 
Corró d’Amunt; i un local comercial 
a Bellavista assignat a la parròquia 
de Sant Francesc d’Assís.

Una oficina per arribar a acords
Davant d'una immatriculació, si el 
legítim propietari vol recuperar la 
finca, s'ha d'adreçar als jutjats per 
demostrar documentalment que 
l'immoble li pertany. Aquesta acció 
no prescriu i, per tant, no hi ha límit 
de temps per presentar la deman-
da. Amb l'objectiu de mediar entre 
les parts que reclamen la propietat, 
el Departament de Justícia ha creat 
l'Oficina de Mediació sobre Imma-
triculacions, un servei que ha de 
servir per arribar a acords extraju-
dicials per la via del diàleg. Actual-
ment, la major part de les disputes 
són per la inscripció de llocs de cul-
te ubicats en propietats privades i 
solars rústics, així com d'equipa-
ments esportius i places públiques 
al voltant d'esglésies i rectories. 

LA GENERALITAT OBRE UNA OFICINA PER MEDIAR EN CONFLICTES

Part d'aquestes propietats  

no tenen ús religiós, 

com diverses parcel·les

rústiques a Corró d'Amunt

GRANOLLERS. La junta de govern 
local ha aprovat inicialment el 
projecte d'urbanització del car-
rer Pompeu Fabra, entre el carrer 
Jaume Balmes i el sector PMU122, 
redactat pel Servei d’Obres i Projec-
tes de l'Ajuntament de Granollers. 
L’objectiu del projecte és obrir un 
nou vial de circulació rodada entre 
Jaume Balmes i el sector PMU122, 
actualment en desenvolupament, 
amb un carril de circulació, una lí-
nia d’aparcament a la vorera nord 
i dues voreres per a vianants, una 
de les quals integrada amb la plaça 
adjacent al carrer. 

D'aquesta manera el carrer 
Pompeu Fabra s'obrirà fins al car-
rer Roger de Flor. La nova vorera 
del carrer Pompeu Fabra tindrà 
una amplada de 2,20 m en el cos-
tat nord, i una amplada variable en 
el costat sud, ja que enllaçarà amb 
la nova plaça renovada. Aquesta 
proposta també inclou incorporar 
arbrat al costat sud del vial, inte-
grant la plantació d’arbrat dins la 
plaça, combinant arbrat i arbus-

es renovarà i ampliarà la xarxa 
d'aigua potable i es farà una nova 
xarxa de clavegueram en el tram 
d'obertura del carrer Pompeu Fa-
bra; es crearà una xarxa de tele-
comunicacions municipals per al 
futur cablejat del servei de fibra 
òptica i nou enllumenat públic amb 
lluminàries led. També s'habilitarà 
una xarxa de reg per degoteig per 
als nous arbres. 

tos plantats en unes jardineres de 
mida gran elevades sobre el nivell 
de paviment de la plaça.  A més, es 
crearà una orellera a la cruïlla amb 
el carrer Balmes abraçant l’aparca-
ment en filera existent per millorar 
la visibilitat vianant-vehicle al pas 
de vianants, i suprimint les barre-
res arquitectòniques existents en 
aquesta cruïlla.

Pel que fa als subministraments, 

google

URBANISME EL NOU VIAL TINDRÀ VORERES AMPLES I UNA FILA D'APARCAMENT A LA BANDA NORD

Aprovat el projecte per enllaçar 
Pompeu Fabra amb Roger de Flor

NOU VIAL  Aquest entorn del centre canviarà de fesomia en pocs mesos

Durant el primer semestre de l’any 
la planta de digestió anaeròbica i de 
compostatge del Consorci de Resi-
dus del Vallès Oriental ha gestionat 
26.208 tones de matèria orgànica, 
un 5,5% més que durant el mateix 
període del 2019, tot i l’afectació 
del període de confinament. De les 
tones de matèria orgànica gestio-
nades al Centre Comarcal de Trac-
tament de Residus, 11.977 són 
dels municipis consorciats. Això 
suposa un 45,7% del total i un crei-
xement de l’11,6% respecte a l’any 

anterior (10.730 tones). La resta 
correspon a la matèria orgànica 
provinent del Maresme (13.402 to-
nes), que presenta un creixement 
del 0,06%, i les entrades dels no 
consorciats, que creixen més d’un 
15% (829 tones). Una altra conse-
qüència del confinament ha estat 
la tendència a l’alça de la recollida 
d’envasos lleugers, que ha pujat un 
20% respecte a l’any passat amb 
3.663 tones, i l'augment del 3,9% 
de la fracció resta, que arriba a les 
53.582 tones. 

El Consell Comarcal ha reactivat 
les darreres setmanes 6 de les 17 
rutes del servei de transport adap-
tat a partir de la demanda d’alguns 
centres i usuaris del servei. Les 
rutes havien quedat suspeses el 
passat 16 de març pel tancament 
dels centres a causa de la pandè-
mia. Actualment es presta servei a 
33 persones de les 175 habituals 
mitjançant tres rutes de trans-
port sanitari fins al Centre de Dia 
Valldoriolf i tres més amb destina-
ció al Centre Ocupacional Xavier 
Quincoces. El servei de transport 
adaptat disposa de 17 rutes que 
transporten persones amb diver-
sitat funcional des dels municipis 
de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials 
i també de Granollers i Mollet fins 
als centres d’atenció diürna. Les 
darreres setmanes, després de ga-
rantir totes les mesures sanitàries 
establertes, han començat a obrir 
alguns centres, tot i que encara no 
ho han fet 100% de capacitat. En 
alguns casos, els mateixos usuaris 
i les seves famílies han optat per 
no anar-hi fins al setembre. 

Reactivades 6
de les 17 rutes de 
transport adaptat

La recollida de la fracció
orgànica creix durant la Covid

SERVEIS AUGMENTA UN 5,5% EL VOLUM DE RESIDUS TRACTATSMOBILITAT 

El Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental, la societat pública 

Serveis Ambientals i la Fundació Formació i Treball han signat un conveni de 

col·laboració d’un any per fomentar la recollida de roba usada i sabates a la xarxa 

de deixalleries i, alhora, facilitar l’accés al mercat laboral a persones en risc 

d’exclusió social i dignificar l’entrega de productes de primera necessitat a 

persones amb pocs recursos econòmics. La roba i els complements tèxtils que es 

recullin als contenidors de Roba Amiga de les deixalleries es duen a la planta de 

reciclatge de Formació i Treball, on se'n fa la seva tria segons estat, material i 

tipologia i es classifica segons si es pot reciclar o bé reutilitzar per a la venda i 

entrega social. La recollida de roba usada a la xarxa comarcal de deixalleries ha 

baixat els dos últims anys, de les 74,35 tones del 2017 a les les 41,88 de l'any passat.

Projecte social amb la roba usada

L’Església té inscrites 22 
finques al seu nom sense 
acreditar-ne la propietat
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EL CURS VINENT

Des de fa un temps vivim en la incertesa més profunda 
i preparar el curs escolar s’ha convertit en una missió 
draconiana. Planyo els equips directius dels centres 
que han hagut d’encaixar els horaris del professorat 
amb l’excepcionalitat que imposa la pandèmia: mesures 
d’higiene, d’entrada i sortida d’alumnes, grups estables i 
plans B en cas de confinament. Calen tots els esforços i 
adaptacions per reprendre l’escola de forma presencial. 
Qualsevol altra cosa és perdre pistonada quant a l’apre-
nentatge dels alumnes.

L’experiència dels darrers 3 mesos del curs 2019/20 va 
ser caòtica, privats d’anar al centre escolar d’un dia per 
l’altre i obligats a canviar sobtadament la manera de fer 
les coses. Molts docents ens vam sentir poc acompan-
yats pel Departament, sense directrius clares i sovint 
injustament tractats. Em consta que els meus companys 
s’hi van deixar la pell per fer el millor acompanyament 
possible als alumnes en una situació tan extrema.

Però el confinament també ens ha aportat moltes lliçons 
a nivell escolar. Primer, cal continuar el canvi de para-
digma educatiu dels darrers anys: de l’ensenyament a 
l’aprenentatge amb l’alumne de protagonista, prioritzant 
la seva autonomia davant la transmissió de continguts. 
Segon, la tasca de les escoles és impossible de reproduir 
en la distància, el teletreball no és extrapolable a tots 
els àmbits, i l’educació n’és un. Acompanyament dels 
docents, contacte social, planificació del temps són ele-
ments insubstituïbles, sobretot com pels alumnes més 
petits, amb dificultats d’aprenentatge, amb famílies des-
estructurades o en situació de pobresa i sense internet. 

Tres mesos sense escola presencial són un entrebanc 
però és una part molt petita del procés educatiu d’una 
persona. Com a motor de l’ascensor social, l’escola té la 
capacitat de fer prosperar alumnes que provenen de si-
tuacions complicades. Per complir aquesta funció hem 
de recuperar els espais de convivència. Amb planifica-
ció, que minimitza la incertesa.

Àlex Sastre Prieto. 

Professor i portaveu de Junts per Granollers.

En el Ple municipal que s’ha fet aquest dimarts 
des de Junts per Granollers vàrem presentar dues 
mocions pròpies i una tercera conjuntament 
amb ERC i Primàries, que van ser aprovades. La 
primera de les nostres, per palesar el rebuig a 
la proposta del Govern central d’utilitzar com a 
prèstecs els superávits i els romanents de tresoreria 
dels ajuntaments, ja que com va defensar el nostre 
company Josep Maria Noguera ‘aquests diners 

municipals s’han de quedar a Granollers per 

afrontar amb garanties les noves necessitats que 

s’han generat’. L’altra moció nostra, de suport a 
l’escola concertada, respon a un document que s’està 
treballant al ‘Congreso de los Diputados’ que preveía 
destinar tot l’increment de la inversió a l’educació 

pública de gestió directa, deixant marginada l’escola 
concertada, que en el cas de Granollers representa 
el 45% de l’oferta educativa total. Àlex Sastre va 
argumentar la moció ‘perqué volem defensar el 

Servei d’Educació de Catalunya, de la qual l’escola 

concertada n’és és una part fonamental’ i amb 
aquesta moció s’ha sol.licitat als partits catalans 
que protegeixen aquest sistema educatiu en el 
marc del debat de la LOMLOE. La moció conjunta 
era per rebutjar l’espionatge practicat a activistes, 
periodistes i autoritats des de centres de poder 
vinculats a l’Estat, que s’ha conegut recentment, 
amb la utilització d’un programa d’intervenció de 
comunicacions que ha afectat al mateix president 
del Parlament de Catalunya.

Una perera silvestre, plantada al parc Torras Villà, 
simbolitza des d’ara el record de la ciutat a tots els 

conciutadans que ens han deixat aquests últims me-
sos, víctimes o no de la pandèmia de coronavirus. 
Conscient que totes les persones traspassades durant 
setmanes no van tenir el comiat que tocava, l’Ajun-
tament va impulsar per unanimitat un acte d’home-
natge, que va tenir lloc en aquest recinte el passat dia 
15, en què la música, la dansa i la poesia van fer de fil 
conductor d’un memorial senzill, impecable i emo-
tiu, amb actuacions de diverses entitats i artistes de 
Granollers i del Vallès Oriental que va cloure amb la 
interpretació d’El Cant dels Ocells, de Pau Casals.

Com va dir l’actriu Maria Manau en la introducció 
del comiat, ‘som aquí perquè volem fer memòria, i 
dir-nos que ens estimem, donar-nos escalf i ser-hi’. 
Miquel Llach, autor de la imatge de la placa comme-
morativa al peu de la perera, va explicar: ‘el tall de 
l’arbre ens ensenya la vida, els anys que ha viscut, 
les seves cicatrius...’.

HOMENATGE ALS 
ÉSSERS ESTIMATS

SUPORT A L’ESCOLA 
CONCERTADA

Granollers ja té des del dia 22 de juliol el ‘Pacte de 
Ciutat’, a proposta del Consell de Ciutat i a partir 

de l’encàrrec fet per la Junta de Portaveus dels grups 
municipals, que el van firmar, amb els membres del 
consell, en l’acte de presentació al Museu de Cièn-
cies Naturals la Tela (en la foto, Àlex Sastre en el mo-
ment de rubricar la seva signatura). El document, 
que està obert a adhesions de ciutadans, entitats, 
institucions i empreses que desitgin participar-hi, 
consta de sis compromisos per revitalitzar Gra-
nollers en resposta a la crisi provocada per la Co-
vid-19. Aquests compromisos, que han d’identificar 
i definir accions concretes, són: 1. Situar les perso-
nes al centre dels projectes i les iniciatives. 2. Pro-
moure una ciutat amb valors que ens defineixin com 
a comunitat. 3. Treballar per una ciutat saludable i 
sostenible. 4. Reforçar el model de ciutat educadora 
i cultural. 5. Promoure una ciutat més pròspera amb 
la dinamització de l’activitat económica i 6. Fomen-
tar una ciutat oberta a la tecnologia i la connectivitat 
digital. Les adhesions es poden fer a través de la pá-
gina wp.granollers.cat/conselldeciutat

PACTE DE 
COMPROMÍS 
COL·LECTIU
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Abans del període vacacional, Granollers ha presentat el Pacte de Ciutat 

que vol unir esforços per a la recuperació de la batzegada que ha suposat 

la Covid-19 i el confinament. El document, proposat pel Consell de Ciutat i 

adreçat a tothom –entitats, empreses i persones físiques– que estigui 

vinculat amb Granollers, inclou sis compromisos, el primer vinculat als 

Objectius de Desenvolupament Sostenible. També s'acorda promoure valors 

que defineixin la comunitat, treballar per una ciutat saludable, reforçar el 

model de ciutat educadora i cultural, dinamitzar l'activitat econòmica i 

impulsar la tecnologia digital. Aquests compromisos han de ser una cosa més 

que paraules, com també la proposta de treballar conjuntament, amb la suma 

de totes les visions possibles i tots els talents que permetin minimitzar els 

efectes d'una crisi que ja s'albira que tindrà una lenta recuperació. 

Al setembre caldrà concretar amb accions els sis eixos pactats, serà llavors 

quan es podrà valorar si el Pacte de Ciutat és més que un espai de trobada 

històric i es converteix en l'eina bàsica per ajudar la ciutadania a superar la 

crisi postpandèmica.

PACTE DE FUTUR

Editorial

vui que vivim temps incerts, de 
replegament i patiment. Temps 
de pors que creixen i ens fan 
desconfiar en el demà. Avui 

que les distàncies augmenten i no podem 
estar junts per pensar el futur o per erigir 
somnis compartits. Avui, doncs, és quan 
l’independentisme s’hauria de mostrar 
més ferm en la proposta de simbologies 
cohesionadores i en la potenciació d’es-
pais col·lectius i solidaris, en el fil roig de 
què volem ser i deixar com a llegat. Per 
això, hi ha tres coses que podríem fer.

Acceptar-nos i respectar-nos (d’una 
punyetera vegada!) en la diversitat. Som 
moltes i diverses, gent de tot arreu, de 
pensaments divergents, fins i tot. Aquesta 
és la riquesa immensa que hem de saber 
apreciar. Difuminar la diversitat social 
que representem, amb el cansat debat de 
les llistes unitàries, no ens ajuda a con-
querir nous espais sociològics, no ens aju-
dar a sumar, vaja. Som diferents i això ens 
enriqueix. Mirem el món de forma diversa 
perquè portem a les mans valors i pràcti-
ques distintes (i això no és dolent, carai); 
això ens fa grans. Saber conjuminar idees, 
potser contraposades, potser xocants… és 
allò que ens va portar a fer possible l’1-O. 
Tots tenim un hort, reguem-lo. Tots arri-
bem a llocs diferents, valorem-ho. Tots 
tenim el passat que tenim, entenguem-ho. 
La República només es construeix des de 
la diversitat. Insistir en el relat estèril que 
reforça la tribu però que no sedueix a l’al-
teritat –a aquell que no és com nosaltres– 
ens empetiteix i ens allunya del somni.

Confluir (i fer ponts) més enllà dels par-
tits polítics. A Granollers hem bastit pro-
jectes polítics sòlids amb representació a 
l’Ajuntament, que fan tots bona feina i que 
piquen pedra contra un mur de formigó 
(socialista) armat per anys de govern i de 
xarxes/relacions de tota mena. Uns par-
tits que evidencien la riquesa social del 

Tres coses que podríem fer

els independentistes a Granollers
món republicà; des de l’esquerra fins al 
centredreta, tots amb idees i força. ERC, 
JxGranollers i Primàries hi som i persis-
tim. Coordinant quan toca les accions a 
fer i compartint experiències. Els ponts i 
la fraternitat es reforcen així. I també la 
CUP, sens dubte, a la qual alguns enyorem, 
que es muscula per tornar. Però, més enllà 
de la política hi ha vida; i ara caldria que 
la societat civil local republicana tornés 
a prendre la paraula i reforcés sinergies 
i lideratges; que prengués més força per 
arribar més lluny, que empenyés el vaixell 
per tornar a salpar. Noves idees o nova 
gent per anar teixint relacions i, sobretot, 
confiances perquè la lluita continuï (les 
lluites compartides que diu en Cuixart) i, 
el dia de demà, quan hàgim de tornar al 
combat, puguem tenir tots els flancs co-
berts gràcies a haver construït espais de 
trobada i de tendresa.

Erigir propostes culturals atractives i 
modernes que sedueixin més enllà del 
folklorisme identitari. Ens cal una nova 
Unió Liberal (per a tornar a fer front al 
Torrisme de l’Ajuntament com bé saben 
els coneixedors de la història local). Allà 
on els republicans, dins de tota la seva 
diversitat social, s’hi trobin, parlin i facin 
néixer projectes que cohesionin. Ens cal 
reforçar la idea que l’independentisme té 
la suficient força per preparar un futur mi-
llor arreu. Ens cal sumar  les avantguardes 
de la nostra ciutat. L’independentisme, 
doncs, ha de tenir les idees més originals, 
més creatives, més il·lusionants per con-
traposar-se a un socialisme arnat i cansat 
que, ara ja, només gestiona i no s’atreveix 
a proposar cap futur engrescador. Ens cal 
sumar gent d’arreu i la cultura hi té molt a 
dir, ara i aquí. Perquè és la cultura la que 
ens nodreix de les idees i els pensaments 
que ens mouen. Per això ens hem d’atrevir 
a ser forts i a ser més, i a tenir instruments 
culturals sòlids que plantegin propostes 
tan potents com les oficialistes. Recuperar 
biblioteques, museus, teatres i tavernes… 
recuperar el vell esperit republicà dels 
obrers del tèxtil que sortint de la fàbrica 
feien el got, llegien i discutien de política 
tot somiant un futur de justícia i llibertat.

A

PAU LLOBET 

I ROURA
Regidor d'ERC a 

l'Ajuntament de Granollers

Els polítics haurien de ser 

lectors dels grans filòsofs, 

i tenir present la humanitat i 

la natura per conviure en pau

els independentistes a Granollers

s parla i s’escriu molt de la Co-
vid-19, responsable dels mals 
dels nostres dies. Personal-
ment penso que s’hauria de 

demanar responsabilitats als culpables, 
que han causat amb la seva irrespon-
sabilitat política i econòmica l’alarma 
mundial amb els milers de morts cau-
sats per la pandèmia. Personalment he 
arribat a la conclusió que l’actual i totes 
les patides al llarg de la història són una 
conseqüència lògica del mal tracte que 
rep i ha rebut la naturalesa, incomplint 
la norma natural de les relacions amis-
toses entre la naturalesa i la humanitat.

Els responsables de la convivència 
còsmica han vulnerat la llei natural i la 
natura respon. De tot el que he llegit i 
escoltat, només un gurú hinduista ha fet 
referència al mal tracte dels humans re-
but per la naturalesa. La responsabilitat 
dels milers de morts no s’ha atribuït a la 
natura, sinó als provocadors, els humans 
responsables del benestar social. Hi he 
pensat molt aquests dies. La mort segons 
la meva filosofia no és un càstig, ni una 
enemiga de la vida. És la clau que tanca 
la porta de la vida mortal per entrar a la 
immortal. És el que penso i han refermat 

Educació i sanitat
totes les meves lectures de signes dife-
rents. Penso que els polítics responsables 
de la pau del món, que no ho està, hauri-
en de ser lectors dels grans filòsofs de tots 
els temps i així tindrien un coneixement 
més global dels models polítics que en 
cada moment del procés de la història són 
els més favorables per a la pau universal.

La política i l’economia passarien a se-
gon terme i marcarien la pauta educació 
i sanitat. Gosaria afirmar que l’educació 
hauria de portar la batuta dels programes 

i lleis, essent-ne els responsables del seu 
funcionament la política i l’economia amb 
un sistema judicial responsable del com-
pliment de la llei, primer per part de la polí-
tica i l’economia i després de la ciutadania. 
I la sanitat i l’educació, formant equip, cre-
arien aquella filosofia de la vida que la hu-
manitat i la natura necessiten per conviure 
en pau. I la política, l’economia i la justícia 
haurien d’estar sota el programa cultural i 
sanitari. Convido als ciutadans a pensar-hi 
i manifestar-se. Sense una excel·lent cultu-
ra i una extraordinària sanitat no es gaudi-
rà mai d’una convivència universal en pau.

E

JOAN
SALA VILA

Escriptor i promotor cultural

Marxem de vacances
L'edició en paper del diari Som* s'acomiada fins al dijous 20 d'agost, 
quan tornarà a sortir amb la periodicitat setmanal habitual. Esperem que 
la Covid-19 ens deixi descansar i agafar forces. Que tingueu molt bon estiu!

Marxem de vacances
L'edició en paper del diari Som* s'acomiada fins al dijous 20 d'agost, 
quan tornarà a sortir amb la periodicitat setmanal habitual. Esperem que 
la Covid-19 ens deixi descansar i agafar forces. Que tingueu molt bon estiu!
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Amb ganes de tornar-nos a veure!
Obrim portes a l’atenció presencial:

només cita prèvia

estabanellenergia.cat

Truca’ns al

900 250 260

Contacta’ns

atc@estabanell.cat

Reserva
la teva cita

via web o per telèfon. 
I recorda!

Pots seguir fent totes
les gestions on-line

i via trucada.

es darreres setmanes i dies -en escriure 
això és la quarta setmana de juliol–, el fan-
tasma d'un nou confinament comença a 
aflorar en l'aire. La por de no fer vacances o 

de la reclusió semblen passar per davant de la por de 
nous morts en les converses més quotidianes. Tenint 
en compte l'impacte de la pandèmia, rellegir quines 
són aquestes preocupacions ens pot donar eines per 
entendre què és el que ens està passant. Dir que vivim 
en un sistema que se sustenta sobre el creixement no 
hauria de sorprendre; fins i tot una persona d'ideolo-
gia liberal hi estaria d'acord i ho veuria com un factor 
positiu. Per a mi, és una cosa de dubtós benefici per 
múltiples motius. A la fi, el desconfinament no ha su-
posat res més que una cursa per a reactivar el nostre 
sistema productiu. Per la mena d'economia capitalista 
dels Països Catalans i de l'estat espanyol, que aquest 
sistema estigui tenint conseqüències nocives per al 
desconfinament no ens hauria de sorprendre i pen-
so que seria bo parar més la mirada en aquest fet. Els 
possibles rebrots i la por d'un nou confinament s'es-
tan centrant en una crítica social força simple, que al 
meu entendre amaga problemes estructurals.

En primer lloc, les persones estem fent servir un 
genèric per criticar a allò que estem anomenant la 

gent. En definitiva, la gent som tots, i en major o me-
nor mesura tots en som responsables. Per tant, és 
un profund error considerar que aquest és el nostre 

Problemes del desconfimament
mal, la irresponsabilitat de certes persones o grups 
socials, com hagin pogut ser els joves. Ens hem de pre-
guntar que estava fent aquesta gent quan han passat 
aquestes situacions, no qui eren.

En segon lloc, aquesta visió de l'actualitat està ama-
gant altres coses. És realment això el que està passant? 
Hi ha més gent a les platges que al metro per anar a tre-
ballar? Per què no parlem de les empreses càrnies com 
Guissona en què hi ha hagut un brot? Perquè és més 
senzill criminalitzar els joves que el teixit productiu. 
Interessa més parlar de conseqüències que de causes.

Què és el que aquests grups estan fent quan assumei-
xen les actituds de risc? Fan el que dicten les dinàmi-
ques de consum, el que el sistema econòmic demana. 
Els brots i riscos vénen donats per situacions en què 
el consum o la producció eren presents. Vivim en un 
sistema que ens demana córrer a passos gegants per-
què és l'única manera què té per mantenir-se, i això ens 
mata. Que el capitalisme mata i que és un sistema con-
trari als interessos de la vida fa temps que és una evi-
dència. La Covid-19 ha posat de manifest que vivim en 
un sistema que ens evoca al fracàs més absolut per res-
pondre a aquesta crisi i a moltes altres més. Ens cal una 
altra manera d'organitzar les vides. El capitalisme no 
canvia ni canviarà mai, no és una mena d'organització 
social, sinó un instrument d'una part de la societat per 
defensar els seus interessos en contra de l'altra part. I 
els seus canvis són maneres de reconvertir-se per fer 
el mateix d'una altra manera. És per això què cap soci-
aldemocràcia ni govern de progrés ens salvarà d'això. 
Estem en una disjuntiva en la qual o acabem amb el sis-
tema i amb els que el mantenen o aquest acabarà amb 
nosaltres. En definitiva, que en tot això, ens hi va la vida.

L

RICARD URBISTONDO
Estudiant de Ciències Polítiques

L'ACUDIT de Manel Fontdevila

CIBERACTIVITAT Segueix-nos a @DiariSomGRN

El 23 de juliol de 1854 la 
Companyia dels Camins 
de Ferro de Barcelona a 
Granollers inaugura la línia 
de tren entre aquestes dues 
ciutats, essent la segona línia 
de tren de Catalunya després 
de la de Mataró. La companyia 
s’havia creat només quatre 
anys abans.

@jaumeclotet

@zainabtamara

"Catalanitzar el raval". Jo crec 
que no cal afegir-hi res més. 
El racista tant pot ser fatxa com 
independentista, recordem-ho.

@ChakirelHomrani

El racisme i les ideologies
de l’odi s’han de denunciar
a tot arreu, també a les xarxes 
socials. Una abraçada Zaina
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La Fundació Carulla posa en marxa SOS 
Cultura, un programa extraordinari de su-
port als creadors culturals dotat amb més 
de 100.000 euros. SOS Cultura vol impulsar 
nous projectes culturals que donin respos-
ta a la necessitat que tenim com a societat 
d’abordar els efectes individuals i col·lectius 
provocats per la pandèmia: la por, l'aïlla-
ment, la solitud o les emocions contingudes.
Les beques i els ajuts busquen propostes ar-
tístiques inèdites i fomentar la participació 
cultural amb quatre convocatòries: Suport a 
creacions artístiques a l'espai públic (20 be-
ques de 4.000 €), Suport a creacions literà-
ries en llengua catalana (4 beques de 4.000 
€), Ajudes al desenvolupament de Mutare 
en el territori (3 ajudes de 4.000 €) i Tarifa-
ció social al Museu de la Vida Rural.

La cultura té un efecte transformador i 
té la capacitat per crear persones més crí-
tiques i societats més plurals, cohesiona la 
societat, contribueix a generar desenvolu-
pament econòmic i ofereix respostes creati-
ves als reptes de la societat d'avui en dia. La 
cultura és una eina per fer realitat el desig 
de canvi, avançant-se i donant resposta a 

La Fundació Carulla activa 'SOS Cultura'

Nou programa extraordinari de suport als creadors culturals

FUNDACIÓ CARULLA
Via Augusta, 252-260, 5a planta · Barcelona

Tel. 93 209 09 48 · www.fundaciocarulla.cat · info@fundaciocarulla.cat

L'APARADOR

DE LA SETMANA

les necessitats de la societat i generant im-
pacte social i emocional. Des de la cultura 
es creen oportunitats perquè tothom pugui 
viure i apropiar-se'n, des del compromís 
amb els drets socials i la justícia. Es poden 
construir noves mirades que ens fan créixer 
com a persones i com a societat, amb una 
clara vinculació amb la dimensió ètica dels 
valors. Per això la Fundació Carulla treba-
lla per activar la capacitat de la cultura i les 
arts com a motors de transformació social.

Classificats
per anunciar-te en aquesta secció: publicitatdiarisom@som.cat

FEINA DEMANDES

  www.sopseleccio.com   ·   T. 93 849 75 74

Des de 1987
La garantia per a empreses 
i candidats

SE COMPRA COLECCIONISMO

Andrés Nateras       654 80 76 11

Monedas, billetes, sellos, figuras Swarovski, antigüedades, colecciones y herencias.

SERIEDAD, DISCRECIÓN Y PAGO EN EFECTIVO

industrial,notificación de incidencias, 

mini del paquet Office. Nivell Català Alt. Es 
responsabilitzarà de la Gestio diària de 
les finques, així com el tracte amb clients 
(reunions). Disponibilitat horària. Horari 
oficina: De dilluns a dijous: de 9 a 13.30 h 
i de 16 a 19 h. Divendres de 8 a 15 h. (Més 
aprox. 2’5 hores en reunions setmanals 
fora d’horari que es facturaran a part del 

són escassos. Persona autosuficient en la 

comunicatius i amb mà esquerra. S’ofereix 
contracte per substitució de 6 mesos. 

En dependència del Cap d’Obres, les se
ves fucnions principals seràn: Assistir al 
Cap d’Obra, transport del material a les 

de Barcelona), seguiment de l’obra, re

cessitat de formació específica, valorant 
certa experiència en el món de la cons
trucció (es valorarà tenir vigent el curs en 

trucció). Candidats/es dinàmics, autosu
ficients, responsables, polivalents, i amb 
ganes de creixement. S’ofereix contracte 
directe amb l’empresa (6 m+indefinit). 
L’empresa facilita vehicle per al transport.

ESTUPENDO PISO ZONA DE LA ESTACIÓN DE FRANCIA. 
PARQUING INCLUIDO! CONSTA DE 90 M2, REPARTIDOS EN 4 HABITACIONES (2 DOBLES), 
COCINA OFFICE EQUIPADA CON LAVADERO, BAÑO COMPLETO CON DUCHA Y COMEDOR 
DE 20 M2 CON SALIDA A BALCÓN. CALEFACCIÓN DE GAS NATURAL. FINCA CON 2 ASCEN

ESPECTACULAR CASA INDEPENDIENTE EN VENTA EN LA 
ZONA DE TERRA ALTA. OBRA VISTA (PAREDES DE POLIURETANO) CON JARDÍN Y PISCINA. 
CONSTA DE 380 M2 CONSTRUIDOS EN PARCELA DE 490 M2. GARAJE DE 140 M2.

RECIBIDOR, COCINA OFFICE EQUIPADA, 2 HAB. DOBLES, BAÑO COMPLETO CON DUCHA Y 
BAÑERA Y COMEDOR DE 50 M2 CON CHIMENEA. 

Empresa líder en el sector químico 
precisa incorporar para sus instala-
ciones en Granollers a: 
OPERARIO PRODUCCIÓN 
QUALIFICADO 
Entrará a formar parte de un equi-
po consolidado. Se encargará de la 
supervisión y control de maquinária 
industrial,notificación de incidencias, 
soporte al responsable de manteni-
miento, etc Se ofrece contrato directo 
con la empresa y formación. Sueldo 
negociable con buenas condiciones.

Empresa d’Administració i Gestió de 
Finques situada a Granollers cerca un/a:  
ADMINISTRATIU/VA 
per portar la Gestió de les Finques 
(Contracte subsitució 6 mesos)  
Candidats/es amb formació Administra-
tiva a nivell de CFGM o CFGS o FPII. Do-
mini del paquet Office. Nivell Català Alt. Es 
responsabilitzarà de la Gestio diària de 
les finques, així com el tracte amb clients 
(reunions). Disponibilitat horària. Horari 
oficina: De dilluns a dijous: de 9 a 13.30 h 
i de 16 a 19 h. Divendres de 8 a 15 h. (Més 
aprox. 2’5 hores en reunions setmanals 
fora d’horari que es facturaran a part del 
sou). Imprescindible vehicle pròpi, tot i 
que els desplaçament fóra de Granollers 
són escassos. Persona autosuficient en la 
feina, de tracte agradable, amb bons dots 
comunicatius i amb mà esquerra. S’ofereix 
contracte per substitució de 6 mesos. 

LA COMARCA GRANOLLERS
FERRETERIA

BUSCA AJUDANT DE DEPENDENT

Funcions: Atenció al client, reposició del producte
control d’estocs, magatzem...

Horari: De dimarts a dissabtes de 9 a 13 h i de 16 a 20 h.

Requisits: Parlar i entendre català i castellà.
Persona organitzada i resolutiva amb bon tracte al client.

Portar CV a botiga (C. Sant Jaume, 102 · Granollers)

Empresa instal·ladora de terres tècnics, 
vinils, parquets, paviments lleugers... 
ubicada a Granollers, cerca incorporar:  
AUXILIAR INSTAL.LACIONS 
I CONSTRUCCIÓ   
En dependència del Cap d’Obres, les se-
ves fucnions principals seràn: Assistir al 
Cap d’Obra, transport del material a les 
diferents obres (principalment provincia 
de Barcelona), seguiment de l’obra, re-
collida de material, medició, incidències, 
etc. Cerquem candidats/es sense ne-
cessitat de formació específica, valorant 
certa experiència en el món de la cons-
trucció (es valorarà tenir vigent el curs en 
formació de Riscos Laborals en la cons-
trucció). Candidats/es dinàmics, autosu-
ficients, responsables, polivalents, i amb 
ganes de creixement. S’ofereix contracte 
directe amb l’empresa (6 m+indefinit). 
L’empresa facilita vehicle per al transport.

A Nou Niu, la nova agència immobiliària de 
les Franqueses, hi trobareu tots els serveis 
immobiliaris: venda, lloguer i administra-
ció, valoracions, finançament i consultoria, 
a més del millor tracte personalitzat i adap-
tat a les vostres necessitats. Nou Niu neix 
aquest any 2020 a les Franqueses no per 
casualitat, sinó gràcies als fruits de més de 
20 anys d’experiència, dedicació, i estima 
cap a una professió de la seva cofundadora, 
Eva Palau i Roca, nascuda a Granollers i fe-
liç de viure actualment a les Franqueses des 
de fa uns anys. Després d’ocupar diferents 
càrrecs directius en importants empreses 
locals i en altres a escala nacional, ha de-
cidit iniciar el seu propi projecte, on podrà 
transmetre els seus propis valors, transpa-
rència, honestedat i entusiasme, no només 
com a professional, sinó com a persona. 
Perquè com ella diu, “comprar un habitat-

ge segurament és la inversió més impor-

tant que pot fer una persona o família al 

llarg de la seva vida”, i per això tothom es 
mereix estar en mans de professionals que 
ajudin i acompanyin en tot el procés, ja que, 
de vegades, com a agent de la propietat im-

Nou Niu, l'agència immobiliària de confiança

Professionals amb valors; una nova manera d'entendre el negoci

NOU NIU
carretera de Ribes, 4, 1a planta, Edifici NEC, D-112 · Les Franqueses del Vallès

Tel. 633 33 20 88 · www.nouniu.cat · comercial@nouniu.cat

mobiliària, tot i tenir tots els mecanismes 
legals, fiscals i econòmics presents, també 
cal tenir la capacitat d’atendre i entendre 
les necessitats dels clients, escoltar-los, sa-
ber quines il·lusions tenen, què els preocu-
pa... perquè cada persona es única i es me-
reix un tracte personalitzat. És així com Nou 
Niu entén la professió, i aquest és el motor 
per tirar endavant un projecte amb molt de 
rigor i disciplina, tot i que tampoc no hi ha 
de faltar mai l'alegria!
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Del Rec al Roc
felicita la Llibreria Santa Anna

pel seu 40è aniversari

Segueix-nos:

Associació de comerciants del centre històric de Granollers

La població ocupada del Vallès 

Oriental s’ha reduït un 3,8% du-

rant l’últim any, sis dècimes menys 

que la mitjana de la demarcació de 

Barcelona (-4,4%), i ha augmentat 

un 30,3% el nombre d’aturats re-gistrat –�ins a gairebé 27.000 per-
sones–, mentre que al conjunt de la demarcació ha estat del 33,8%. 

Pel que fa als llocs de treball del 

Vallès Oriental, la caiguda (-4%) 

ha estat inferior a la mitjana pro-

vincial (-4,8%), amb un descens del treball assalariat d’un 4,7% i de l’autònom de l'1,4%. Entre març i juny del 2020 la comarca ha perdut 6.634 llocs de treball i ha augmentat en 4.918 les persones aturades. A més, el nombre d’ER-
TO acumulats al Vallès Oriental entre el 22 de març i 30 de juny de 2020 ha estat de 36.251 treballa-dors, un 32% dels assalariats. Aquestes són només algunes de 
les dades que recull l’Informe ter-

ritorial de la demarcació de Barce-

lona, una publicació elaborada per 

la Diputació i la Cambra de Bar-

celona que fa balanç de l’evolució 

econòmica de la demarcació du-rant el 2019, tot i que enguany s’ha 
ampliat amb informació relativa a la primera meitat de 2020 per fer 
evident la petjada “sense prece-

dents” que la crisi sanitària de la Covid-19 ha deixat en l’economia.
Segons estimacions de la Cam-

bra, el PIB català s’ha reduït un 

arxiu

TREBALL  Les empreses s'han reduït un 8,8% en només quatre mesos

SOCIOECONOMIA EL VALLÈS RESISTEIX MILLOR QUE LA RESTA DE LA DEMARCACIÓ DE BARCELONA L'IMPACTE DE LA COVID-19

16,3% el segon trimestre respec-te a l’anterior. A la demarcació 
de Barcelona, les empreses s’han reduït un 8,8% en només quatre mesos i se situen ara en 170.825, la xifra més baixa des del primer trimestre del 2013. No obstant 

això, a �inals de juny es comença 
a crear ocupació respecte al mes 

anterior, però en relació amb un any enrere la disminució és encara del 4,4%. Paral·lelament, el nom-

bre d’aturats se situa en poc més de 358.000 persones, la dada més alta des del 2015, �ins al 13,1% de la població activa. Els bene�iciaris 
totals de prestacions han augmen-tat en gairebé 400.000 persones des de febrer, �ins a les 583.000 persones a �inals de maig, una dada que més que triplica la d’un any enrere. Referent als ERTO, a la demar-cació hi ha 310.221 assalariats en aquesta situació i 180.065 au-tònoms amb prestació a �inals de juny. Per sectors, els serveis d’hos-taleria són els més afectats pels ERTO (el 15% del total), seguits 
del comerç a l’engròs (8%) i del comerç al detall (7%). En alguns 
sectors, com el del turisme, la 

pràctica totalitat dels assalariats 

La comarca perd més de 6.600 
llocs de treball entre març i juny

Segons la Cambra, 

les dades del 2019 ja

presentaven símptomes 

de desacceleració

Emprendre en femeníL'assemblea de l'Agrària del Vallès, a Llerona Can Muntanyola organitza el 17, 21 i 22 de setembre el curs online Emprendre en femení, 
en què s'abordarà el talent, el lideratge i els valors de les emprenedores. El curs és gratuït, però les places són limitades i cal inscripció.

El dijous 6 d'agost (21 h), al pati de la Cooperativa Agrària del Vallès a 
Llerona, tindrà lloc l'assemblea general ordinària de la cooperativa, 

en la qual es preveu aprovar el programa d'inversions i d'actuació per al 2020 i fer balanç dels comptes del 2019. L'ordre del dia inclou l'informe de l'auditoria, l'aplicació dels resultats i el nomenament dels nous auditors.

ECONOMIA

s’han vist afectats per un ERTO.
Malgrat la forta davallada dels 

últims mesos, les dades socioeco-

nòmiques de la demarcació de Bar-celona del 2019, anteriors a la crisi 
actual, "ja presentaven símpto-

mes de desacceleració en alguns 

dels seu principals indicadors", diu l'informe. Així, per exemple, les xifres d’atur i el nombre d’em-
preses es mantenien estancats en 

comparació amb els anys anteriors, tot i que les exportacions continua-ven creixent, el nombre de turistes 
es mantenia a l’alça i altres activi-tats també augmentaven signi�ica-
tivament el seu volum. x.l.

Dades

El Vallès Oriental tenia l'any passat 

409.638 habitants, dels quals 268.800 

eren considerats població potenci-

alment activa (entre 16 i 64 anys). La 

comarca tenia una densitat de pobla-

ció de 557 habitants per quilòmetre 

quadrat –4 més que l'any anterior– i, 

del total d'habitants, 36.285 eren de 

nacionalitat estrangera (8,9%). La pro-

jecció de població d'aquí a 10 anys ar-

riba als 442.300 habitants. Pel que fa a 

l'activitat econòmica, la comarca tenia 

12.498 empreses –una vintena menys 

que l'any anterior–, la immensa majoria 

del sector serveis (71,4%). La població 

ocupada era de 177.991 persones (54% 

homes), 29.564 dels quals eren autò-

noms, i el nombre de llocs de treball 

localitzats a la comarca era de 146.890.

UNA POBLACIÓ
EN CREIXEMENT

El programa Accelera el creixement, 
promogut per la Diputació i Pimec 

per tal que les pimes obtinguin un pla d'acció i creixement, ha tancat la 8a edició amb 50 participants, 8 
de les quals són empreses de la co-marca. Entre aquestes pimes hi ha 
la franquesina Ginermec SL, dedica-

da a la mecanització personalitzada de peces, i les granollerines Anem SA, dedicada al disseny, fabricació 
i reparació d’elements de transmis-

sió mecànica, i Vila Carretillas SL, al 

lloguer, venda i reparació carretons elevadors. De cara a la novena edi-ció, especial post-Covid-19, s’han superat les 70 candidatures, de les quals se'n seleccionaran 50 que ini-ciaran el programa al setembre. 

EMPRESES

Tres pimes locals

al pla de creixement

Supermercats Condis ha inau-

gurat un nou establiment a les Franqueses amb una superfície de vendes de 270 metres quadrats i set treballadors a la plantilla. El 
nou punt de venda està situat a la carretera de Ribes, 16, de Corró d'Avall, i compta amb les seccions 
de drogueria i perfumeria, conge-lats, fruiteria, fleca i expositors de carnisseria i xarcuteria. L'horari comercial és ininterromput de di-lluns a diumenge de 9 a 23 h. Amb 
aquesta obertura, Condis suma un 

nou punt de venda al Vallès Orien-tal, on ja té 37 centres. 

Condis obre un nou 
supermercat a Corró
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Sant Jordi d’estiu a La Gralla

- Com vau preparar la diada?

- Eva: Era un Sant Jordi molt diferent. 
Sabíem que no seria feina d’una set-
mana, sinó que tot seria el mateix dia 
23. I sobretot teníem molt en compte 
totes les mesures sanitàries, estudiant 
els protocols per prendre precaucions 
i que tot sortís bé, perquè volíem que 
fos una festa, que la gent pogués venir 
a comprar el seu llibre, però entenent 
que estem en un moment delicat i no 
podíem ni tenir la botiga massificada 
ni deixar que això ens posés a tots en 
perill. A Sant Jordi, la gent té la data al 
cap, es prepara i nosaltres estem un mes 
preparant-ho. A principis de març ja co-
mencem a preparar-ho i les vendes són 
al llarg de la setmana. El dia anterior a 
Sant Jordi ja és un dia molt bo de vendes. 
I l’ambient. La gent es lleva amb la rosa 
pensant en anar a comprar el llibre per 
a la família. Ara no, hi havia molta gent 
que ni se n’havia assabentat que fèiem el 
dia del llibre.
- Quin pes econòmic i emotiu té Sant 

Jordi per a La Gralla?

- Eva: Per nosaltres Sant Jordi és un dels 
dies forts de l’any, tant econòmicament 
com festivament. Són molts dies amb 
anterioritat preparant-lo i venim amb 
moltes energies i moltes ganes. Treba-
llem moltíssim, moltes hores seguides, 
però amb molta il·lusió perquè la gent 
ho viu molt. És una festa molt nostrada, 
que com a llibreters la vivim, però veus 
que la gent també se l’ha fet molt seva. I 
econòmicament és un terç de les vendes 

anuals i per tant és moltíssim. 
- Explica’ns com va anar aquesta edi-

ció estiuenca?

- Eva: Evidentment millor que un dia 
normal o que un dissabte de juliol, però 
res a veure amb el que és Sant Jordi. Hi 
va haver moviment, sobretot a la tarda. 
Al matí va ser molt tranquil amb un pic 
de feina en alguna hora.
- Us vau veure obligades a canviar les 

signatures.

- Eva: Sí. La setmana anterior, amb els 
rebrots a Barcelona, teníem la incògnita 
de si ho podríem fer o no, perquè la ma-
joria d’autors programats justament ve-
nien d’allà. Vam esperar a última hora i 
divendres a la tarda ja ens van començar 
a trucar les editorials dient que no po-
drien fer les signatures, perquè s’havien 
d’evitar els desplaçaments. Aleshores 
vam dir: ostres, els autors locals voldran 
seguir fent-ho, tenen ganes de venir? I 
vam fer una cosa més d’estar per casa, 
més de proximitat.
- Què us atrau del model cooperatiu?

- Eva: Ser una cooperativa et permet 
treballar molt diferent, no hi ha una 
persona que dicta com s’han de fer les 
coses i la resta les executa, sinó que tots 
decidim entre tots com volem que sigui 
el nostre model de negoci, quines coses 
ens interessen. És tot 
en comú i llavors t’ho 
fas més teu. Hi estàs 
més implicat, perquè tu 
formes part d’allò que 
es decideix.

Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental

ENTREVISTA

L'Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental va visitar el passat dijous 23 de 
juliol la llibreria cooperativa La Gralla, a Granollers, per gaudir de l’edició 
estiuenca de la diada de Sant Jordi. Eva Portell, sòcia de La Gralla, va 
explicar com va anar aquest Sant Jordi completament diferent, en el qual 
van col·locar un estand a la porta de la botiga el mateix dijous a la tarda.

www.ateneucoopvor.org @ateneucoopvor info@ateneucoopvor.org

El Consell Comarcal ha posat en marxa 
l’anomenat MarketplaceVO, una platafor-
ma comarcal d’empreses i productes de la 
comarca amb l’objectiu de fomentar la col-
laboració entre empreses i ajudar a la difu-
sió dels productes que s’elaboren al Vallès 
Oriental. La iniciativa forma part del Pla 
de reactivació econòmica i social de la co-
marca impulsat per la taula de concertació 
territorial Vallès Oriental Avança (TVOA) 
que, davant de la crisi econòmica derivada 
de la crisi sanitària, considera un element 
de “vital importància” la col·laboració en-
tre les empreses de la comarca. L’objectiu 
és donar l'oportunitat a les empreses del 
Vallès Oriental de treballar conjuntament 
i establir sinergies entre elles. A més, la 
TVOA considera que aquesta col·laboració 
pot fer que alguns dels processos de les 
empreses siguin més eficients i, per tant, 
puguin reduir els seus costos. 

El projecte també mostra la creativitat de 
les empreses de la comarca i el talent exis-
tent, i facilita la creació d’ocupació i la com-
petitivitat del territori en aquests moments 
de crisi.  El MarketplaceVO recull ofertes 

i demandes de productes o serveis d'em-
preses de diferents àmbits o sectors com 
el comerç, la indústria, l’oci, l’hostaleria i la 
restauració, productes de la terra i produc-
tes per fer front a la Covid-19, i també recull 
informació sobre necessitats de formació i 
ocupació de les empreses per detectar els 
àmbits que s'han de millorar.  

Es pot accedir a la plataforma a través del 
web del Consell Comarcal, on hi ha geolo-
calitzades totes les empreses que volen do-
nar-se a conèixer. Per això s’anima totes les 
empreses del Vallès Oriental a utilitzar la 
plataforma per establir connexions amb al-
tres empreses del territori. “Les relacions 

que s’estableixin a través de la nova pla-

taforma poden donar peu a projectes, 

coneixements, col·laboracions i negocis 

que d’una altra manera potser seria més 

difícil de dur a terme”, diu el conseller de 
Promoció Econòmica i Estudis, Jordi Manils. 

El Consell Comarcal contactarà amb to-
tes les empreses de la comarca per infor-
mar-les de l’existència de la plataforma i 
animar-les a incorporar-s’hi a través del 
formulari d’inscripció. 

SINERGIES  INICIATIVA IMPULSADA PER LA TVOA I EL CONSELL COMARCAL

Un 'marketplace' connecta

les empreses de la comarca

L'empresa franquesina Preformatex SL, 
situada al polígon Congost i dedicada a la 
fabricació de teixits i foam laminat per a 
confecció, ha desenvolupat nous productes 
per adaptar-se a la situació actual del coro-
navirus. L'empresa fabrica unes mascaretes 
higièniques de tres capes de seguretat que 
compleixen amb la certificació UNE. Són 
mascaretes són reutilitzables i es poden 
rentar fins a 15 vegades, a un mínim a 60ºC 
per aconseguir la higienització necessària. 
Ja a l'inici de la pandèmia, Preformatex es va 
oferir al marketplace digital de la Generali-
tat per fabricar mascaretes tèxtils FFP2. La Diputació de Barcelona ha posat en 

marxa el programa Mercats en línia amb 
l’objectiu de dotar de suport econòmic a 
la seixantena d'ajuntaments que disposen 
de mercat municipal per a la contractació 
d’una plataforma tecnològica de venda 
online. D’aquesta manera, els 93 mercats 
municipals de la província de Barcelo-
na podran fer les seves vendes a través 
d’aquesta plataforma digital. Aquestes pla-
taformes tenen un gran impacte en la re-
activació comercial i, per tant, proporciona 
adaptabilitat del model de negoci i, alhora, 
garantia de sostenibilitat de l’activitat. Se-
gons el diputat de Comerç de la Diputació, 
Óscar Sierra, l'objectiu és "apropar el pro-

ducte de qualitat i proximitat que tenen 

els nostres mercats municipals a tots els 

consumidors i facilitar la seva experièn-

cia de compra gràcies a la venda online i 

el repartiment a domicili". 

Una plataforma

permetrà vendre online 

als mercats municipals
arxiu

SANT CARLES  Mercat municipal de Granollers

Preformatex SL

fabrica una línia de 

mascaretes certificades

L’Ajuntament de Granollers i la Cambra de 
Comerç han signat un acord per obrir con-
vocatòries dels programes InnoCámaras i 
TICCámaras, finançats pel Feder per donar 
suport als autònoms i pimes de la ciutat. Els 
programes combinen l'assessorament per-
sonalitzat a les pimes amb les subvencions 
directes a la implantació de projectes d’in-
novació i transformació digital. Les sol·lici-
tuds es poden fer a la seu de la Cambra (Can 
Muntanyola) del 5 d'agost al 31 de desembre 
–màxim de 10 empreses per programa–. 

Ajuts europeus per a 

innovació i digitalització 

de pimes i autònoms
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ESPORTS

Inici de les obres al Palau d'EsportsPol Espargaró, entre els 10 més ràpids a Jerez
Dimarts van començar les obres al Palau d'Esports 

de Granollers, amb vista a la celebració del Mundial 

femení d'handbol de 2021. El pavelló principal tindrà 

grades retràctils motoritzades i nou paviment, amb 

un pressupost de més 700.000 euros per a les obres.

Les dues primeres carreres de la temporada a Jerez, Pol Espargaró 

ha aconseguit la sisena plaça a la primera cursa a Jerez, a només un 

segon del podi, i la setena a la segona carrera aquest diumenge, on 

Quartararo ha tornat a guanyar i lidera el Mundial Amb el millor 

resultat a Jerez de la marca KTM, Pol es col·loca cinquè a la general.

El KH-7 BMG comença la nova tem-

porada amb moltes expectatives i 

amb la intenció de no renunciar a 

res. Després de l’anunci de l'Europe-

an Handbol Federation (EHF) dóna 

la wildcard al KH-7 a competir a 

Europa per haver arribat a les semi-

finals d'enguany, l’equip de Robert 

Cuesta va tornar dimecres als entre-

naments per preparar-se de cara a 

l’inici de Lliga Iberdrola –11 i 12 de 

setembre– i la fase final de la Copa 

de la Reina –del 4 al 6 de setembre–, 

abans no comenci l'European Cha-

llenge Cup –10 i 11 d’octubre–.

L’entrenador encara el setè curs 

al capdavant del conjunt femení 

amb l’objectiu de millorar els re-

a.c.

HANDBOL  EL CONJUNT DE ROBERT CUESTA VA TORNAR ALS ENTRENAMENTS DIMECRES AMB L'EQUIP AL COMPLET

El KH-7 encara el nou curs amb 
ambició i continuïtat a la plantilla

PLANTILLA ENLLESTIDA De les 15 jugadores amb fitxa, només tres són noves incorporacions per a l'equip femení

sultats de l'any anterior. “Cada dia 

ens voldrem superar, no serem 

conformistes. Entrenament rere 

entrenament, la competició ens 

posarà en el lloc que ens hàgim 

merescut per la nostra ambi-

ció, que ha de començar amb el 

treball diari. Volem deprendre 

únicament de nosaltres, conei-

xem els rivals i sabem a què ens 

enfrontem”, afirma Cuesta.

Enguany, el KH-7 comptarà amb 

una plantilla de 15 fitxes, de les 

quals només tres són noves incor-

poracions suplir les baixes d'Ana 

Cecília Monteiro, Ona Vila, Jessie 

Lepère i Gabi Romero. A més, l’en-

trenador preveu que pugin del ju-

venil i del segon equip Dana Aguiar, 

Paula Simó, Laia Román, Lara Mo-

ragues i Manuela González per fer 

la pretemporada amb el sènior. 

Kaba Gassama i Guilia Guari-

eiro  –escollida millor lateral dret 

de la Lliga Iberdrola 2019–  seran 

les capitanes de l'equip, juntament 

amb l’Ona Vegué. Les noves incor-

poracions, la lateral esquerra Jana 

Sobrepera –que prové del Nantes–, 

la central Jana Castañera –Gavà– i 

la lateral polivalent Lea Kofler –Te-

nerife–, ja van entrenar ahir dime-

cres com a jugadores del KH-7. So-

brepera valora molt positivament 

la seva incorporació al BMG: “Veig 

un equip molt jove, competitiu i 

Quatre representants del Club Na-

tació Granollers (CNG) participen 

des del 3 de juliol en la concentra-

ció júnior convocada per la Real 

Federación Española de Natación 

(RFEN) al col·legi Gredos San Die-

go a Buitrago de Lozoya (Madrid). 

Es tracta de les nedadores Clàudia 

Julià, Regina Casino i Judith Cal-

vo, i de l’entrenadora i directora 

esportiva del CNG, Muriel Escalé, 

seleccionada per a l’equip tèc-

nic de l’equip estatal júnior, que 

estan realitzant una estada que 

conclourà el 31 d’agost per prepa-

rar-se pels campionats internaci-

onals a futur.  

Tres nedadores i 

una tècnica del 

CNG, amb el júnior 

estatal a Madrid

NATACIÓ

il·lusionat". Per la seva part, Cas-

tañera creu que "l'objectiu ha de 

ser voler arribar a la final euro-

pea". També Kofler opina que "Ro-

bert Cuesta s’implica molt amb 

cadascuna de nosaltres, amb 

molta professionalitat”.

El KH-7 ha engegat màquines 

amb l’objectiu de millorar els resul-

tats europeus històrics de la tem-

porada anterior. Si l'equip femení 

guanyés a Europa, el BMG seria el 

primer club campió europeu amb 

els dos equips sènior, després que 

el masculí guanyés una Recopa eu-

ropea el 1976 i dues copes EHF el 

1995 i 96.  alba cabrera

En el marc del Pla d’Igualtat, la Fe-
deració Catalana d’Handbol (FCH) 
organitza un cicle de xerrades per 
videoconferència amb referents de 
l’handbol femení. En la primera sessió, 
la protagonista va ser Kaba Gassama, 
pivot del KH-7 i aquesta setmana dues 
jugadores més de l'equip, l'extrem es-
querre Ona Vegué i la recent fitxada 
Jana Castañera, han estat les ponent 
de les xerrades.

GASSAMA, VEGUÉ 
I CASTAÑERA FAN 
XERRADES PER LA FCH

L'Associació Esportiva Handbol 

(AEH) Les Franqueses ja coneix 

els grups de competició per als 

equips sèniors de cara a la pròxi-

ma temporada 2020/21, després 

que la Federació Catalana d'Hand-

bol (FCH) hagi fet públics els 

grups i les dates de les competi-

cions territorials el passat dijous. 

El sènior femení de les Franque-

ses jugarà al grup B de la Lliga Cata-

lana Femenina, que, segons explica 

el club "sembla el més complicat 

dels grups de la categoria", ja 

que tindrà com a rivals el KH-7 BM 

Granollers Atlètic, la Roca, el Vila-

major, el Martorell, l'Ascó, el Car-

dedeu i el Sant Vicenç B.

Pel que fa al sènior femení B –

entrenat per Miquel Corbiros– mi-

litarà també al grup B de Segona 

Catalana i tindrà com a rivals el 

Sant Fost, el Polinyà, el Riudellots, 

la Salle Montcada, el Mataró B, el 

EL FEMENÍ A, A LA LLIGA CATALANA; EL B, A SEGONA CATALANA, I EL MASCULÍ, A PRIMERA

Els sèniors de l'AEH Les Franqueses

ja saben amb quins equips competiran
Cerdanyola B, el Vilamajor B, el Pa-

lautordera B, l'Empordà Esplais, el 

Ripollet i el Barcelona-Sants B.

D'altra banda, el sènior masculí 

tornarà a provar d'aconseguir l'as-

cens a Lliga Catalana des del grup 

B de Primera Catalana, i els seus 

rivals seran el Parets, el Valldoreix, 

el Martorell, el Barberà, el Sant 

Joan d'Espí B, el Mataró B, el Poble-

nou B, la UE Sarrià de Barcelona, el 

Banyoles B i l'Esplugues B.  

Capità en el seu any de retirada 

com a jugador a l'equip arlequinat 

en l'últim descens a Segona B el 

2015, el granollerí d'adopció –natu-

ral de Canovelles–  i exentrenador 

de l'Esport Club (EC) Granollers, 

Antoni Hidalgo, ha tornat el Club 

Esportiu (CE) Sabadell a Segona Di-

visió, després de guanyar la final al 

Barça B, cinc anys després d'aquell 

descens amarg. Hidalgo va formar 

part d'equips com el Barça B –amb 

FUTBOL EL GRANOLLERÍ TAMBÉ VA SER ENTRENADOR DE L'EC

Antoni Hidalgo aconsegueix 

l'ascens a Segona del Sabadell
Xavi Hernández i Carles Puyol–, el 

Màlaga, el Saragossa i el Tenerife i, 

finalment, es va retirar sent capità 

del Sabadell. Un any després del seu 

retorn a la cocapital vallesana, el 

conjunt d'Hidalgo jugava diumenge 

contra el Barça B. El partit va fina-

litzar 1 a 2 a favor del CE Sabadell, 

i el granollerí s'ha tret l'espineta del 

descens a Segona B quan era capi-

tà. Dirigir els sabadellencs dos anys 

més, el proper ja a Segona Divisió.  

La nedadora d’artística alevina del 
Club Natació Granollers (CNG), Jana 
Francisco, ha format part de l’equip 
estatal que ha participat els dies 25 i 
26 de juliol a l’Artistic Swimming Vir-
tual Challenge, una competició virtual 
d'artística en sec, que ha congregat 
més de 200 esportistes de 40 països 
de 5 continents. Francisco, com actual 
campiona d’Espanya de Figures alevi-
na, va representar a l'equip estatal.

JANA FRANCISCO, A 
LA ARTISTIC SWIMMING 
VIRTUAL CHALLENGE
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La Generalitat va acordar dimarts 

nomenar Maria Teixidor com a 

presidenta del consell d’adminis-

tració de Circuits de Catalunya, SL, 

l’empresa que gestiona el Circuit 

de Barcelona-Catalunya, en subs-

titució de Vicenç Aguilera, que va 

cessar com a membre d’aquest 

òrgan i com a president el febrer. 

Teixidor, llicenciada en Dret, és ad-

vocada i mediadora especialitzada 

en propietat intel·lectual, industri-

al, gestió de llicències i drets im-

materials al despatx Roca Junyent. 

En l’àmbit de l’esport, entre 2015 

i 2020 ha format part de la junta 

directiva del Barça, on ha estat, en-

tre d'altres, responsable del futbol 

femení, vicepresidenta i secretària 

de la fundació. També és membre 

de la junta de l’Associació per a les 

Nacions Unides a Espanya.

En el mateix acord s'aprovava no-

menar un nou director general per 

a l’empresa –que serà Josep Lluís 

Santamaria– per substituir Joan 

FCA com de la Real Federación Es-

pañola de Automovilismo. 

La Generalitat també va acordar 

modificar els estatuts de l’empresa 

per definir un nou model de go-

vernança de la societat en què es 

reforci la figura de la presidència. 

Els canvis proposats s'havien de ra-

tificar dimecres en una junta d'acci-

onistes del consell d’administració 

de Circuits de Catalunya.  j.l.r.b.

Fontserè, al càrrec des de 2015. 

Santamaria, actual vicepresident 

de la Federació Catalana d'Automo-

bilisme, és oficial d’automobilisme 

amb més de 30 anys d’experiència 

i ha estat vinculat al Circuit des de 

la seva inauguració, el 1991, on ha 

dirigit curses i forma part de la co-

missió de seguiment esportiu. San-

tamaria també és president dels 

oficials d’automobilisme, tant de la 

Josep Lluís Santamaria, nou 
director del Circuit de Catalunya

arxiu

JOSEP LLUÍS SANTAMARIA

arxiu

JOAN FONTSERÈ

FUTBOL  L'ANY DEL DEBUT DEL CLUB A PRIMERA CATALANA, PARRALO APUNTA QUE L'OBJECTIU HA DE SER MANTENIR LA CATEGORIA

alba cabrera 

PLANTILLA  Només 5 dels 25 jugadors de Parralo són noves incorporacions

El CF Les Franqueses vol ser dels 
5 primers equips de la categoria

CIRCUIT  LA GENERALITAT RELLEVA JOAN FONTSERÈ I TAMBÉ FARÀ PRESIDENTA A MARIA TEIXIDOR

Sorribes no disputarà 

el torneig dels Gorchs

TENNIS

Dimecres va començar a les Fran-

queses la fase final de la Lliga Ma-

pfre al Club de Tennis Els Gorchs, 

seu final del torneig de la Reial 

Federació Espanyola de Tennis 

(RFET). A la fase final hi haurà La- 

ra Arruabarrena –149 al rànquing 

internacional– i Victòria Giménez  

–actual número 1 mundial júnior–. 

Finalment, Sara Sorribes –83– no 

disputarà el torneig, ja que, des-

prés del doble triomf a Platja d’Aro 

i Castelló, competirà internacio-

nalment a Palerm i Praga. 

MOTOR  LA JOVE VA SER CAMPIONA DE LA CATEGORIA EL 2018

Amb seu a Granollers, el Kawasaki 

Racing Team (KRT) està preparat 

per iniciar el WorldSBK a Jerez 

aquest cap de setmana. Comença 

la segona cursa de la màxima cate-

goria de SuperBikes i la temporada 

de les categories inferiors. Des de 

la quarta plaça a la classificació, el 

cinc vegades campió del WorldS-

BK, Jonathan Rea, i el líder de l’ac-

tual temporada 2020, Alex Lowes, 

encaren amb positivisme l’arran-

cada de les competicions després 

de dues experiències positives al 

juliol a Misano i al Circuit de Cata-

lunya i puntuar a Austràlia durant 

la primera jornada del campionat 

a primers de març. L’altra pilot 

destacada de la marca, la murci-

ana Ana Carrasco –primera dona 

campiona del món d’una categoria 

de motociclisme en haver guanyat 

el Mundial de Supersport300 el 

2018, modalitat en què competeix 

actualment i que és l’equivalent a 

Moto3 en la modalitat de Super-

Bikes–, també tornarà a competir 

Comença la Supersport300 
per a la pilot Ana Carrasco

aquest cap de setmana a Super-

Sport300 a Jerez. En el seu tercer 

any amb KRT al món de Super-

Bikes, Carrasco confia que donarà 

el millor nivell. “A KTR portem 

quasi dos mesos entrenant, a di-

ferència de la majoria de pilots 

d’altres marques, que pugen a 

una moto aquest cap de setma-

na per primer cop aquest any 

directament per competir”.  a.c.

krt

ANA CARRASCO

Amb una plantilla de 25 jugadors 

–només cinc de nous– i després 

de conèixer el calendari de la 

fase regular, el Club de Futbol Les 

Franqueses de Manolo Parralo té 

com a objectiu mantenir la cate-

goria en l’any que l’equip debuta 

a Primera Catalana. “L’objectiu 

d’aquest any és establir-nos 

a la categoria i estar entre els 

cinc primers del grup. Si acon-

seguim quedar-nos, després tot 

serà més fàcil. Costa molt pujar 

i mantenir-se. Hem de ser forts 

mentalment i enfrontat tots els 

partits com una final”, apunta el 

tècnic franquesí, que renova amb 

l’equip juntament amb tot el seu 

cos tècnic per quart any.

D’altra banda, el capità, Julián 

Adarve, confessa que és possible 

que pengi les botes al final del 

curs vinent amb la idea de conti-

nuar vinculat al club.  a.cabrera
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CULTURA

Cursos de teatre a les FranquesesUn punt de llibre premonitori Les Franqueses ha obert inscripcions, fins al 15 d'agost,  als cursos de teatre, que per primer cop inclouen un curs per a adults. Els dilluns al casal de Corró d'Avall es fa el d'infants de 6 a 10 anys (17 h); i els dijous a Bellavista, d'11 a 14 (17 h); de 14 a 18 anys (18.30 h), i per a adults (20 h).
L'any 2016 els llibreters de Granollers –La Gralla, Santa  Anna, Abacus i Carbó– editaven aquest punt de llibre per al  Sant Jordi. La usuària de Twitter Montse Tintó l'ha recuperat d'entre les pàgines d'un llibre i ha fet notar la premonició:  

"Els llibreters ja van preveure que passaria alguna cosa".

LES FRANQUESES. Amb un ambient familiar, com les festes d'abans, i totes les mesures de seguretat pertinents –distànciament físic i mascaretes–, Marata ha celebrat la primera de les tres festes ma-jors que les Franqueses celebrarà aquest 2020. Bellavista i Corró d'Amunt han anul·lat les celebra-cions, però sí que l'han tirada en-davant els maratencs i, al setem-bre, també ho faran a Llerona i Corró d'Avall.Marata, doncs, ha obert el camí a una manera diferent de viure la festa major, en què s'ha pogut gau-dir d'espectacles en directe, com el circ de La Simultània, La Churry i l'alumnat de teles acrobàtiques de Bellavista, i el concert de Pep Gimeno, el Botifarra, d'actes per als més menuts del poble i de la tradició del ball de l'Espolsada i el ball del Pericó –tot amb control d'aforament, això sí–.
Pendents del setembreDe la mateixa manera que a Mara-ta, Llerona també adaptarà la festa major “a tot allò que marquin les 

autoritats sanitàries en cada mo-

ment”, diu Carles Vila, president de Festes Laurona. En aquest cas, la festa se celebra habitualment al voltant del 8 de setembre, el dia de la patrona, i els actes solen aplegar 

TRADICIÓ  BELLAVISTA I CORRÓ D'AMUNT HAN ANUL·LAT LES CELEBRACIONS, QUE SÍ QUE ES FARAN AL SETEMBRE SI NO HI HA REBROTS

Marata enceta les festes major reduïdes 
i donarà pas a Llerona i Corró d'Avall

festes en un comunicat. “Tant el 

consistori com la comissió es-

tem d’acord que la prioritat, ara 

mateix, és la seguretat sanitària 

de tots els veïns; per aquest 

motiu caldrà extremar les pre-

caucions i seguir en tot moment 

les normatives sanitàries que 

en aquell moment determini 

el govern”. La programació de la festa major de Corró d’Avall s’està acabant de tancar. i

xavier solanas

Sant Jordi estiuenc deslluïtLa iniciativa de la Cambra del Lli-bre –que agrupa els gremis i as-sociacions d'editors, llibreters i distribuïdors– i el Gremi de Floris-tes de celebrar una mena de Sant Jordi d'estiu –el 23 de juliol– des-prés que la diada caigués en ple confinament, tampoc ha estat del tot reeixida. El Dia del Llibre i de la Rosa es va celebrar tímidament a Granollers i les Franqueses, amb parades a les portes de les llibreri-es i de dues floristeries, però sen-se activitats a l'entorn de la diada, que habitualment ocupa les places de la Porxada i l'Espolsada.

Les vendes a llibreries i floris-tesries van ser millors que qual-sevol altre dijous de juliol, però no es van apropar gens ni mica a les d'un Sant Jordi normal, ni tan sols a la iniciativa Llibreries Obertes, que Som* i Òmnium van impulsar el 23 d'abril d'aquest 2020, i que permetia avançar la compra a les llibreries per ajudar-les a aixecar la persiana un cop passat l'estat d'alarma. La Cambra del Llibre ha anunciat que la facturació del Sant Jordi d'estiu equival aproximada-ment al 25% del que es va facturar durant el Sant Jordi del 2019. i

xavier solanas

LITERATURA  LA GRALLA, ABACUS, CARBÓ, SANTA ANNA I L'ESPOLSADA VAN PLANTAR PARADA A LA PORTA DE LES BOTIGUES A LA TARDA

LLIBRERIA L'ESPOLSADA  A la tarda va muntar parada davant la botiga

un màxim de 300 persones, una xi-fra que els organitzadors es veuen amb cor d’assumir. L’única excepció respecte a altres anys serà el tradi-cional sopar de festa major, que ja és segur que no es farà, almenys en el format dels últims anys. “Mira-

rem de fer una festa petita, sense 

gaire gent”, diu Vila, qui assegu-ra que la idea és mantenir la festa malgrat que “tot pot canviar en 

qualsevol moment”.

Finalment, l’última festa major del municipi, la de Corró d’Avall, també es mantindrà del 18 al 20 de setembre. La comissió de la festa major està treballant en un programa reduït i adaptat a l'actu-al situació sanitària. “Després de 

molts mesos de donar-hi voltes, 

hem pres la decisió, conjunta-

ment amb l’Ajuntament de les 

Franqueses, de tirar la festa en-

davant”, assegura la comissió de 

CIRC  Un combinat amb La Simultània, La Churry i l'alumnat del taller de teles acrobàtiques de Bellavista va obrir la festa

CCOO de Catalunya i les principals associacions del sector cultural  català, juntament amb la platafor-ma Cultura en lluita, ha impulsat un text-moció de suport al sector per fer arribar a les administraci-ons. La moció destaca que el sector cultural aporta el 5,68% del PIB català i ocupa al 4% de la població assalariada, i que les administraci-ons queden lluny de destinar-hi el 2% del pressupost ordinari com és normal a bona part d'Europa: la despesa per habitant anual en cultura és de 30 euros, mentre que a Portugal és de 158 euros, a Itàlia de 233 i a França de 476. També recorda que el sector cultural és un dels més perjudicats de la crisi eco-nòmica derivada de la pandèmia perquè va ser dels primers forçats a aturar l’activitat; perquè serà l'últim a tornar a poder treballar i perquè molts treballadors no són susceptibles de rebre les ajudes destinades al sector. Per això es demana, entre d’altres, mantenir el pressupost de les administraci-ons públiques destinats a cultura i les programacions culturals, els contractes subscrits, la constitució de taules per l’emergència cultural i plans de xoc pel sector cultural, així com el desbloqueig i la nego- ciació de l’Estatut de l'Artista. 

MÚSICA

CCOO i entitats 

del sector cultural 

clamen per salvar 

els concerts

L'aula d'entorn rural amb animals de Can Capuxí, situada a la ma-sia de Can Puigoriol Xic de Corró d'Amunt, ha organitzat una sessió de circ a la fresca per al divendres 7 d'agost. Serà un espectacle fa-miliar adreçat a petits i grans en un espai amb seguretat entre les famílies, i tindrà lloc de 18 a 22 h. L'entrada té un preu de 10 euros per als nens i nenes i de 15 euros per als adults, i inclou, a més de l'espectacle, un entrepà de botifa-rra a la brasa i beguda. Els menors de 3 anys tenen entrada gratuïta. L'aforament és limitat i cal reser-var entrades amb antelació.  

Sessió de circ a 

l'agost a Can Capuxí
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ART  EL MERCAT DE L'AUDIOVISUAL I EL FESTIVAL COL·LABOREN AMB L'ARTISTA ALACANTÍ

Amb motiu de la situació a causa del 
COVID-19, Ràdio Granollers ha canviat la 
programació i oferirà punts informatius 
de servei a les 09.30 h, 11.30 h, 13.30 h.

Descarrega't l'aplicació disponible 
per Android i iOS al web 
radiogranollers.alacarta.cat

P R O G R A M AC I Ó  E S P E C I A L

PREVISIÓ METEOROLÒGICA
del dijous 30 de juliol al diumenge 2 d'agost

Dijous Divendres Dissabte Diumenge

34º 22º 36º 23º 349º 22º 32º 220º

El Mercat Audiovisual de Catalu-

nya (MAC), en col·laboració amb 

el festival de cinema, fotografia i 

arts visuals Panoràmic, coprodu-

eixen el darrer projecte de l’artis-

ta alacantí Daniel G. Andújar.

Es tracta del muntatge audi-

ovisual Càpsula de confort, que 

s’inspira i ha estat realitzat durat 

el període confinament provocat 

per la pandèmia mundial. Es pre-

sentarà a partir del dijous 15 d’oc-

tubre a la nau de Dents de Serra, a 

Roca Umbert, en el marc del Pano-

ràmic. L’endemà, el divendres 16 

d’octubre, Daniel G. Andújar serà 

el protagonista d’una conversa al 

voltant de la seva obra.

El festival Panoràmic arriba en-

guany a la quarta edició, que girarà 

al voltant del concepte d’Extimitat: 

l’exploració del llindar difús en el 

qual la intimitat perd el seu ca- 

ràcter privat per esdevenir públic.

Confinament com a experiment
Càpsula de confort és una mostra 

de la desestabilització de la socie-

El MAC i Panoràmic produeixen 
un projecte de Daniel G. Andújar

cobais humans.

Habitem un laboratori immens 

que genera dades sobre els fona-

ments de la nostra civilització, la 

nostra ideologia, els nostres ob-

jectes, la filosofia, l’ètica, l’econo-

mia, la psicologia, la ciència i l’art. 

La vida al laboratori és una priva-

ció de llibertat i una insidiosa ac-

ceptació de seguretat on, gràcies a 

una vigilància constant i omnipre-

sent, ens sentim segurs. Qualsevol 

mostra d’insubordinació o, fins i 

tot, la simple desviació respecte a 

les normes establertes poden ser 

denunciades i podem ser condem-

nats a l’expulsió o la deportació.

De fet, l'obra d'Andújar gira al 

voltant de les qüestions de la de-

mocràcia i desigualtat en la soci-

etat de la informació utilitzant les 

noves tecnologies de la comunica-

ció. Les seves obres sempre refle-

xionen sobre els problemes cau-

sats per l'ús de les tecnologies. 

mac

REFERENT I EXPONENT DEL NET.ART
n Daniel García Andújar [Almoradí, 1966] és un artista visual dels mitjans,  
teòric i activista de la xarxa que viu i treballa a Barcelona. Vicepresident primer 
de l’Associació d’Artistes Visuals de Catalunya (AAVC), és un dels principals 
exponents del Net.art. Fundador de la corporació fictícia Technologies To The 
People i membre d’irational.org. És director de nombrosos projectes a internet  
i ha dirigit molts tallers per a artistes i col·lectius socials en diversos països.  
Va ser el representant del Pavelló Catalunya a la Biennal d’Arts Visuals de  
Venècia 2009 i participant a Documenta14 a Atenes i Kassel. La seva obra  
es troba en importants col·leccions públiques i privades, incloent col·lecció  
Nacional d'el Museu Nacional Centre d'Art Reina Sofia.

'CÀPSULA DE CONFORT'  El projecte d'Andújar reflexiona sobre el confinament

tat a partir dels esdeveniments re-

cents i de l’aïllament a causa de les 

limitacions de moviment. Mostra 

la hiperconnectivitat de les nos-

tres càpsules de confort constant-

ment controlades, després de la 

suspensió del funcionament habi-

tual de les condicions de vida i de 

treball de moltes persones, cosa 

que ens ha convertit en veritables 

L'Arxiu prepara una exposició sobre 

els balls a principis del segle XX
GRANOLLERS. L’Arxiu Municipal de 

Granollers (AMGr) prepara una ex-

posició fotogràfica sobre les festes i 

els balls d'abans, que s'inaugurarà 

coincidint amb la setmana d'actes 

culturals el 24 d'agost a la planta 

baixa de l’Ajuntament fins al 27 

de novembre. En aquesta ocasió, i 

coincidint amb l’aturada de la festa 

major, l’AMGr ha volgut recuperar 

fotografies de les primeres dèca-

des del segle XX per veure com es 

vivien llavors els balls i les festes.

En aquells anys, amb l’arribada 

del bon temps, s’organitzaven al 

carrer diversos actes festius. Les 

celebracions que tenien més ano-

menada eren la festa major, però 

també els sants de barri. S'hi feien 

balls al carrer, envelats a les places, 

s’il·luminaven edificis com l’Ajun-

tament i el campanar…

En els primers anys del segle 

XX, fins a l’esclat de la Guerra Civil, 

eren moltes les entitats o socie-

tats que havien creat teixit associ-

atiu a la ciutat i organitzaven múl-

tiples activitats. Hi havia els Amics 

de la Unió, el Casino , l’Alhambra, 

el Centre Catòlic, el Foment de la 

Sardana i la Unió Liberal. 

Fins al 1929 la festa major es va 

celebrar de l’1 al 5 de setembre i 

a partir de 1930, es va començar 

a fer l’últim dijous d’agost. 

El veïnat organitzava els sants 

de barri i rivalitzaven entre ells 

perquè la festa fos ben lluïda. El 

sant de barri per excel·lència era 

el de Sants Metges, que compre-

nia la part alta de la vila i tenia el 

cor en la capella situada al carrer 

de Corró. La festa religiosa donava 

pas als músics, que s’instal·laven al 

bell mig del carrer o a les voreres. 

FOTOGRAFIA I MEMÒRIA  LA MOSTRA OBRIRÀ A FINALS D'AGOST A LA PLANTA BAIXA DE L'AJUNTAMENT
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Artesania a la plaça de la Corona
Dijous 30 de juliol i divendres 14 d'agost, la Fira 

d'Artesans, a partir de les 9 h, omplirà la plaça de la 

Corona amb productes manufacturats. S'hi ven bijuteria 

de plata i pedres, artesania en fang i fusta, complements i 

peces de roba, cistelleria, herbes aromàtiques i cosmètica.

L'amenaça de rebrots de la 

Covid-19 ha fet repensar la festa 

major prevista a la Garriga aquest 

cap de setmana i l'Ajuntament ha 

decidit reduir-la. Així, tot i que hi 

havia previstos més actes, finalment 

només es faran els esdeveniments 

programats al teatre El Patronat per 

garantir la limitació d'aforament. 

"Hem treballat en una proposta 

alternativa a la festa major amb 

esdeveniments en espais oberts 

amb control d’aforament", 

explicava l'Ajuntament en la 

presentació dels actes. Així, la festa es reduirà a tres propostes. La primera 

serà aquest divendres (12 h, 17 h i 19.30 h) amb Serenates.cat, un concert de la 

Principal de la Bisbal amb música popular de diferents estils: obres líriques, temes 

estàndard, cançons populars, nova cançó i música instrumental. Un repertori en 

formació de cobla que reflecteix l’esperit del país així com la diversitat d’estètiques 

de la seva música. Dissabte (12 h, 17 h i 19.30 h) serà el torn d'Oops!, de Teatre 

Mòbil, un espectacle per a infants de 4 a 8 anys ple de música, màgia, jocs, 

objectes... amb grans dosis d’imaginació i molt d’humor. Finalment, diumenge 

(12 h, 17 h i 19.30 h), la companyia local Artristras portarà a escena l'espectacle 

Els petits més grans, per a infants a partir de 3 anys. Són narracions curtes amb 

titelles, actors i objectes animats que narren de manera amena i veraç la vida 

d’alguns insectes i la seva funció com a parts integrants d’un entorn més complex 

que compta amb la seva acció per assolir l’equilibri. Cada un dels espectacles es 

farà tres vegades per arribar al màxim de públic, i la reserva de localitats (2 euros) 

es pot fer des d'aquesta setmana tant al web municipal –www.lagarriga.cat–

com al web del teatre El Patronat –www.teatrelagarriga.cat–.

La Garriga limita la festa 

major als actes del Patronat

Voltem per l’entorn

GRANOLLERS

teatre de la garriga

DIVENDRES, 31 DE JULIOL

17.30 h Museu de Ciències Naturals

Taller Insectes, crancs i aranyes 

a les vostres mans! Sessions a les 

17.30 h i a les 18.30 h. Durada: 1 h.

Preu de la sessió: adults 3 euros, 

infants menors de 12 anys –han d'anar 

acompanyats– 1 euro. Cal fer reserva 

prèvia al telèfon 93 870 96 51, places 

limitades.

DIVENDRES, 14 D'AGOST

9 h Diferents botigues de la ciutat

Dibuixant la festa. Exposició de 

dibuixos de la Festa Major de Blancs i 

Blaus a les botigues: Mackey, Barbany, 

Drac, Joan Sitges, Fleca Can Busquets, 

Estanc La Porxada, Montanya, Estanc 

Cot, El Recó, Calçats Nadal, Jerseis, 

Zebra, La Gralla, Licoreria Moreno, 

Herbes El Portalet, Hotel Iris, El 

Jardinet, Farmàcia Bretcha, Estanc 

Tió, Bon Art, Sabota Hat Co, Porta, 

Ferreteria Canal, L'Engruna, Bolsos Tió, 

Les Flors, Farmàcia Torrents, Farmàcia 

Arimany. Fins al 30 d'agost. 

AGENDA

Exposicions
Museu de Granollers 

Afi nitats. Permanent 

Retorn a Granollers del retaule gòtic de Sant Esteve. 

Fins al març de 2021

Objectes personals, d'Efraïm 

Rodríguez. Fins al 20 de setembre

Museu de Ciències Naturals

Tu investigues! Permanent

Invertebrats. Sala permanent

Què mengem avui?, refl exions de 
la cuinera Ada Parellada. Fins al febrer de 2021

Escultures a mida natural

Objectes personals és una col·lecció d'escultures del 

Museu de Granollers en què l'escultor de la ciutat Efraïm 

Rodríguez vol tractar la relació de l'objecte artístic i la il·lusió 

de l'ésser real i viu. A partir d’una vintena d’escultures a mida 

natural, l'artista convida el públic a transitar per un bosc 

personal de fi gures construïdes a partir de fragments de 
parts que, unides, creen noves identitats i que alhora 

posen de manifest la sensació que els humans "no som 

éssers sencers". L'horari del museu és de 18 a 21 h 

de dimarts a diumenge, i d'11 a 14 h els diumenges. 
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DURANT EL 
MES D’AGOST 

OBRIM DE 
DIJOUS A DIUMENGE 

DE 9 A 15 H 

(TANCAT DE DILLUNS 
A DIMECRES)

Bones vacances i bon estiu!

CUINA CASOLANA · POLLASTRE A L’AST
MENJAR PER EMPORTAR I PER ENCÀRREC


