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Últims pisos i plantes baixes al centre!

Oportunitat única! Vine a veure’ls!
Habitatges de 88 a 106 m2, amb 3 dormitoris, terrasses i acabats de 

gran qualitat. No renunciïs a res, demana ja la teva cita i visita’ls!

Places de pàrquing en venda per 18.000 euros
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EN PORTADA

edison

A l'Hospital

L'augment de transmissió del corona-

virus es comença a evidenciar als cen-

tres sanitaris. Així, tot i que l'Hospital 

de Granollers ha anat mantenint una 

escalada sostinguda les darreres tres 

setmanes –a diferència del mes de 

març–, aquest dimecres el nombre de 

persones ingressades que han donat 

positiu en una PCR ha arribat a les 50, 

una dotzena més que fa una setmana, i 

8 de les quals estan sent ateses a l'UCI 

–una xifra similar a la de la setmana 

passada–.

D'altra banda, l'Hospital acumula, a 

hores d'ara, 708 altes des de l'inici de la 

pandèmia, 9 de les quals s'han produït 

l'última setmana i que se sumen a les 

34 de la quinzena anterior.

Pel que fa a les defuncions, la dar-

rera setmana hi ha mort un pacient, de 

manera que el total de persones que 

han perdut la vida a l'Hospital arran de 

la Covid-19 arriba a les 127.

ELS POSITIUS DE COVID

INGRESSATS ARRIBEN 

AL MIG CENTENAR

La taxa de contagi es duplica i es 
decreten més mesures restrictives
Granollers i les Franqueses dupliquen d'índex 

de creixement potencial (EPG) de la pandèmia 

pel que fa a la mitjana del país, que ja és 

molt alta, i tenen un 12% de PCR positives, 

quan l'OMS alerta de no superar el 5%

La temuda segona onada de la 

pandèmia ja és una realitat. Tot el 

país ha vist com es multipliquen 

els casos de positius de Covid-19 

i l'índex de creixement potencial 

(EPG) –la taxa que els epidemiò-

legs utilitzen per mesurar el risc de 

rebrot– s'ha disparat. A Catalunya 

és de 362,16 punts –molt alta, si es 

té en compte que a partir dels 200 

ja es considera elevada–. Al Vallès 

Oriental la situació és encara pit-

jor, amb un EPG de 418,98 punts, 

i a Granollers i el seu entorn és 

encara molt més preocupant. Gra-

nollers té ara un risc de rebrot de 

701,65, pràcticament el doble que 

l'índex calculat entre el 27 de se-

tembre i el 3 d'octubre, de 357,25 

punts. De fet, ja feia setmanes que, 

tot i les mesures addicionals que la 

Generalitat va aplicar i malgrat que 

els cribratges massius de l'agost 

havien estabilitzat inicialment les 

xifres, el risc de rebrot a la zona ha 

anat creixent. A les Franqueses, se-

gons les dades del Departament de 

Salut, és de 857,49.

També és preocupant el percen-

tatge de proves PCR positives, que 

supera el 12% –l'OMS apunta que 

per controlar els contagis hauria 

d'estar per sota del 5%–.

Un decret "dolorós"
La Generalitat aplicarà –previ aval 

del TSJC–, a partir d'aquesta nit de 

dijous a divendres i, com a mínim, 

durant 15 dies, un nou paquet de 

mesures restrictives a tot el país 

que pretenen "evitar el con�ina-
ment total les properes setma-
nes", explicava dimecres el vice-

president i president en funcions, 

Pere Aragonès.

"Les persones som vectors de 

transmissió del virus", recordava 

la consellera de Salut, Alba Vergés, 

qui, com també ha fet la portaveu 

Meritxell Budó, ha instat a la cor-

responsabilitat de la ciutadania 

per aturar el creixement de casos.

En aquest sentit, la Generalitat 

demana reduir al màxim la mobi-

litat, les interaccions socials i pro-

moure al màxim el teletreball. De 

fet, s'insta les empreses i univer-

sitats a fer activitat no presencial, 

així com es manté la limitació de 

trobada d'un màxim de 6 persones. 

"Cal un esforç extra per trencar 

aquest perillós creixement de ca-
sos de Covid. Som un equip", deia 

Vergés. La Generalitat assegurava 

que les mesures plantejades "són 

doloroses però necessàries".

El conseller d'Interior, Miquel 

Sàmper, ha insistit en el canvi de 

paradigma dels desplaçaments i 

ha demanat limitar la relació so-

cial a la bombolla de convivència.

Així, a partir de divendres, la 

Generalitat decretarà el tanca-

ment de bars i restaurants que no 

podran servir ni a l'interior ni a 

les terrasses, i només podran tre-

ballar per servir menjar per em-

portar o a domicili.

Els comerços de qualsevol 

mida també tindran una limitació 

d'aforament del 30%. Els espais 

comuns dels centres comercials 

romandran tancats i les grans super�ícies hauran de disposar de 
controls d'accés. A més, se suspèn 

Av. Francesc Macià, 160 · 08401 Granollers · T. 934 995 295 · M. 636 982 042 · granollers@montecar.es · www.montecar.es
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tota activitat comercial que impli-qui contacte �ísic, excepte les per-
ruqueries.

En el món de la cultura, la limi-

tació a teatres, cinemes i concerts 

serà del 50% de l'aforament –a 

Granollers i entorn ja era del 70% 

en el marc de les mesures addicio-

nals que s'hi havien implantat des 

de l'agost–. Aquestes restriccions 

també afecten als llocs de culte. 

Tots aquests espais hauran de tan-

car a les 23 h. Els parcs i jardins es 

tancaran a partir de les 20 h.

Pel que fa als esports, s'ajornen 

també 15 dies les competicions 

–excepte les estatals i internacio-

nals–, tot i que es permeten els en-

trenaments. Els gimnasos també 

podran obrir, però amb un afora-

ment limitat al 50%.

També se suspèn l'obertura al pú-

blic de sales de jocs i bingos. ❉ m.e.

La Generalitat decreta

el tancament de bars i 

restaurants com a mínim 

durant els propers 15 dies

AFORAMENTS LIMITATS  Teatres i cinemes hauran de mantenir les distàncies entre butaques, ara amb el 50% d'ocupació com a màxim
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Una veïna del carrer Girona porta als 

tribunals el lloguer "abusiu" d'Azora
Una de les veïnes dels dos blocs 

del número 317 del carrer Girona 

i 26 de Frederic Mompou de Gra-

nollers comprats pel fons d'inver-

sió Azora, Sílvia Torres, ha inter-

posat, amb el suport del Sindicat 

de Llogaters i els advocats del Col-

lectiu Ronda, la primera demanda 

contra el fons voltor –el tercer 

propietari de pisos de lloguer a 

l'Estat– per "clàusules abusives" 

en un contracte de lloguer. "El pas 

que fem marcarà un precedent 

i se'n podran beneficiar milers 

de famílies a l'Estat", assegura la 

portaveu del sindicat, Marta Ill.

Aquestes clàusules abusives 

apareixen de forma sistemàtica 

en centenars de contractes, que 

els llogaters es veuen obligats a 

firmar sense possibilitat de ne-

gociació, ha explicat l'advocada 

del Col·lectiu Ronda que porta el 

cas, Montse Serrano. La demanda 

s'ha presentat per la via civil con-

tra Lazora, una de les filials del 

fons propietari de 13.000 pisos 

a Espanya. La demandant, que fa 

quatre anys que viu en un pis de 

50 metres quadrats, inicialment 

propietat de Sòlvia, es va trobar 

el desembre de l'any passat –quan 

se li acabava el contracte– amb un 

burofax d'Azora en què li imposa-

va les condicions del nou contrac-

te, amb una pujada de preu que 

pasava de 385 a 897 euros al mes.

una de les línies de treball de la 

comunitat de veïns que s'ha vist 

afectada per aquestes clàusules 

contractuals i "l'ha presentat 

una de les llogateres que va sig-

nar el contracte quan encara 

no estàvem organitzats, perquè 

davant aquestes clàusules frau-

dulentes ara ja no se signa cap 

nou contracte", detalla.

A més, el afectats asseguren que 

en el document que fa signar Azon-

ra hi ha 10 clàusules "il·legals", 

segons les quals, per exemple, Tor-

res no pot reclamar en cas que hi 

hagi un problema amb els submi-

nistraments del pis. Un altre punt 

preveu que el preu del pis s'incre-

mentarà al cap de tres anys, sense 

"cap raó de ser", sinó per "eludir 

la llei que prohibeix les actua-

litzacions per sobre de l'IPC", ha 

explicat Serrano, que ha qualificat 

HABITATGE  SÍLVIA TORRES, AMB EL SUPORT DEL SINDICAT DE LLOGATERS I EL COL·LECTIU RONDA, DENUNCIA EL FONS VOLTOR

Aturat un desnonamentLa Tela acull el 'Viatge a l'invisible'
Dijous passat, la PAH de Granollers va aturar, a la 

travessia Pizarro, un desnonament exprés, que es fa 

"sense drets ni garanties processals". Finalment, 

el mediador de la propietat es va comprometre a 

establir una negociació amb la família afectada.

El Museu de Ciències Naturals de Granollers a l'edi�ici de 
La Tela obre avui, dijous, l'exposició Viatge a l'invisible, una 

mostra d'allò que amaga la natura fora de l'abast dels ulls nus, 

sense microscopi. S'hi faran visibles éssers vius diminuts i 

extraordinaris, amb aparences sorprenents.

SOCIETAT

El despatx i el sindicat han inici-

at una demanda judicial per la via 

civil en la qual argumenten que 

la llogatera va firmar un contrac-

te d'adhesió, que "no va ser sig-

nat entre dos particulars, sinó 

que l'arrendatària es va veure 

forçada a signar", "sense cap 

possibilitat de negociació prè-

via". "No vaig poder revisar ni 

llegir el contracte fins el mateix 

dia de la signatura", ha lamen-

tat Torres, que tampoc va poder, 

diu, endur-se el contracte per re-

visar-lo. De fet, aquesta circums-

tància s'ha repetit en altres casos 

d'aquests immobles granollerins.

La també llogatera Sílvia Abadía 

explica que aquesta via penal és 

ERTOS, acomiadaments, reestructuracions empresarials, herències, divorcis i desnonaments.

Carrer Josep Umbert, 92-94 3a planta · Granollers
Tel. 93 879 54 59 · www.boilfernandezgeli.com

ADVOCATS D’EMPRESA I PARTICULARS 

25 ANYS A GRANOLLERS

La Marea Pensionista de Grano-

llers ha anunciat una concentració 

per dilluns, a les 11.30 h, davant 

del Centre d'Atenció Primària 

(CAP) Vallès de Granollers. El 

lema de la protesta serà Obrim els 

CAP i l'entitat reivindica que es 

restableixi l'atenció presencial als 

centres de primària. La Generali-

tat avançava fa 15 dies la intenció 

d'apostar pels seguiments telemà-

tics, ja sigui a través de telèfon o 

de vídeotrucada, sempre que sigui 

possible. La Marea Pensionista és 

contrària a aquesta reducció de la 

presencialitat. 

SALUT

Concentració dels

pensionistes per 

reclamar l'atenció 

presencial als CAP

aquesta pràctica de "frau de llei".

A més, el contracte obligava a fer 

pagar una assegurança per impa-

gament, a incloure el llogater en 

un registre de morosos i penalitza-

va amb fins al 300% del preu del 

lloguer per cada dia que es retar-

di l'entrega de les claus. També hi 

constava una "falsa declaració de 

negociació" d'aquestes clàusules.

Per crear precedent
"Prenc la decisió i faig el pas

(de demandar), però no només 

per mi, sinó per tots els veïns 

i veïnes que estem en aques-

ta lluita perquè no pot ser que 

aquests fons voltors, propieta-

ris de 13.000 habitatges, siguin 

els amos del patiment de tantes 

famílies", ha subratllat Torres 

després d'interposar la demanda.

Segons la seva lletrada, aquest procediment podria arribar �ins 
al Tribunal Suprem, que seria qui acabaria �ixant la jurisprudència 
sobre aquestes clàusules. "Avui 

comencem un camí, el prece-

dent el genera des del primer 

moment perquè no és el mateix 

pensar-te que tens immunitat 

com ens hem trobat en el camp 

dels lloguers (...) o poder anar 

amb una sentència", ha assenya-

lat Serrano. "La nostra ambició 

és que arribi més enllà d'un cas 

particular", ha afegit.

arxiu

PRIMERES PANCARTES DE PROTESTA

897 €
AQUEST ÉS EL PREU QUE LAZORA

DEMANA PEL LLOGUER DEL PIS 
de la demandant. Segons l'índex 

de preus de lloguer que proposa 

la Generalitat, un preu just per 

l'immoble seria de 547 euros 

–688 si l'índex se situa al tram alt 

que considera el govern català–. 

La vaga de metges convocada pel 

sindicat Metges de Catalunya des 

de dimarts té un seguiment de 

l'entorn del 20% i s'està desen-

volupant sense incidents. La resta 

de serveis no afectats per la vaga, 

com infermeria, atenció a l'usua-

ri i treball social, funcionen amb 

normalitat. Segons les dades de 

l'Institut Català de la Salut (ICS), a 

la regió Metropolitana Nord, el se-

guiment ha estat del 22,2%, men-

tre que els convocants asseguren 

que ha estat de més del 50%. 

Seguiment modest 

de la vaga de 

metges a la primària
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*Consulteu-ne les condicions.

RESERVA LA TEVA 
PLAÇA AQUÍ

O BÉ VIA WHATSAPP    
     690 690 410.
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LES FRANQUESES. Un grup de veïns 

de Corró d’Amunt ha constituït 

aquest octubre la plataforma Sal-

vem Corró d’Amunt amb l’objectiu 

de preservar l’entorn "rural, pa-

gès i forestal" que caracteritza el 

poble davant la futura urbanització 

de l’anomenat sector C. La platafor-

ma considera que l’entorn de Cor-

ró d’Amunt està "en perill" per la 

construcció de cases unifamiliars i 

pisos amb dues alçades al bell mig 

del poble que "transformarà el 

poble en un nucli poblacional 

com Corró d’Avall" i que compor-

tarà, entre d’altres, "doblar la po-

blació del nucli". El ple municipal 

familiars i usos compatibles, com 

per exemple, petits comerços. En 

total es preveu la construcció de 31 

habitatges, dels quals 14 han de ser 

de protecció oficial.

"Fins ara, Corró d’Amunt ha 

quedat al marge de la voracitat 

constructiva que ha desfigurat 

bona part de l’entorn comar-

va donar llum verda el setembre de 

l'any passat al desenvolupament 

urbanístic d'aquest sector, que afec-

tarà 2,1 hectàrees entre el camí de 

Can Suquet, la carretera BV-5151 i 

les Antigues Escoles. La previsió és 

que hi hagi una quinzena de parcel- 

les per a habitatges unifamiliars i 

dues parcel·les per a edificis pluri-

arxiu

TERRITORI  LA URBANITZACIÓ DE L'ANOMENAT SECTOR C, AL CENTRE DEL POBLE, PERMETRÀ LA CONSTRUCCIÓ DE 31 HABITATGES

Salvem Corró d'Amunt, un grup
contrari al creixement urbanístic

URBANITZACIÓ  Entre el camí de Can Suquet, la carretera i les Antigues Escoles

cal i, juntament amb Samalús i 

Marata, al peu del parc natural 

del Montseny, conformem una 

excepcionalitat paisatgística i 

territorial al voltant de l’eix de 

la riera de Carbonell que en fa 

evident la singularitat i reclama 

la seva salvaguarda i preserva-

ció", asseguren. El grup recorda 

que Corró d’Amunt és un dels dar-

rers conjunts paisatgístics del pa-

trimoni agroforestal de la plana del 

Vallès i aposta per un desenvolupa-

ment social, ambiental i paisatgís-

tic d’acord amb el que representa 

la vall del Carbonell, "un corredor 

natural, agrícola i forestal". Per 

recollir adhesions, la plataforma 

ha publicat un manifest que insta 

a "reaccionar amb responsabili-

tat cívica davant l’amenaça d’un 

nou projecte urbanístic".

El logo, de Jordi Pagès
La imatge que identifica Salvem 

Corró d’Amunt és obra de l’artista 

Jordi Pagès, que entre els anys 70 i 

90 va ser veí de Corró d’Amunt. En 

aquesta ocasió, en tractar-se d’un 

logo sota la llegenda Salvem Corró 

d’Amunt, l’artista ha optat per una 

sòbria pinzellada gruixuda de color 

verd que deixa obert un cercle. 

Veïns del poble impulsen 

una plataforma per

preservar l'entorn rural, 

pagès i forestal de Corró

L'empresa Siber Ventilación, dedi-

cada a la fabricació de sistemes de 

ventilació al polígon Congost de 

Corró d'Avall, ha retirat la maqui-

nària que generava forts sorolls 

i molèsties als veïns. La retirada 

s'ha produït després que una so-

nometria practicada al juliol a 

prop de l'empresa revelés que la 

seva activitat superava els límits 

legals permesos en contaminació 

acústica. El mes de maig passat, 

després de molts mesos d'aguan-

tar molèsties, veïns de Can Macià i 

de la carretera de Ribes van cons-

tituir la plataforma Prou Soroll a 

Can Macià per mirar de combatre 

l'excés de soroll que generava la 

fàbrica. Els veïns denunciaven que 

el soroll que sentien era massa 

Retirada la maquinària
d'una empresa que excedia 
el soroll permès a Can Macià

L’Ajuntament de les Franqueses 

reprendrà en poques setmanes 

les obres del pas soterrat per a 

vianants i bicicletes que ha d'unir 

Bellavista amb Can Mònic i la zona 

esportiva de Corró d'Avall. Segons 

fonts municipals, l’actuació es va 

aturar al juny per les diferènci-

es de criteri entre la direcció de 

l'obra i l'empresa constructora, 

Grup Mas Constructors SLU. El cas 

es va resoldre la setmana passada 

després d’una negociació entre les 

parts implicades per evitar un liti-

gi. Per poder acabar el pas a curt 

termini, es rescindeix el contracte 

amb la constructora i l’Ajunta-

ment assumeix la finalització de 

l'actuació, que ja només depèn 

de detalls com l’enllumenat, la 

col·locació de baranes i l’enjar-

dinament. Així, un cop resolta la 

part legal i administrativa, l'Ajun-

tament asseegura que es podran 

reprendre els treballs. 

OBRES

El pas soterrat de 
Bellavista a Corró i 
Can Mònic, en mans 
de l'Ajuntament

Dimarts van començar els treballs 

per substituir el sauló de la plaça 

dels Països Catalans, a Bellavista, 

per gespa natural. En total s'actua 

sobre una superfície de 790 me-

tres quadrats en el tram comprès 

entre els números 101 i 105 del 

passeig Andalusia. L'actuació, que 

durarà 15 dies, respon a la volun-

tat de l'Ajuntament de millorar els 

espais verds de Bellavista que po-

tenciïn el benestar físic i emocio-

nal de la ciutadania i facin els pai-

satges més bonics i agradables. 

La plaça dels Països 
Catalans canvia
el sauló per gespa

fort "no només per a una zona 

urbana, sinó també per a un po-

lígon". Segons les seves mesures, 

els pics de contaminació acústica 

podien arribar a l’interior de les 

cases a 90 decibels durant el dia 

i a 60 a la nit, quan el soroll era 

menys estrident però més conti-

nuat. Per això van demanar més 

controls a l’Ajuntament amb l’ob-

jectiu que l’empresa rebaixés els 

nivells de soroll o instal·lés alguna 

protecció perquè la seva activitat 

deixés de ser tan molesta. Arran 

d'això, l'Ajuntament va encarregar 

a l'estiu uns mesuraments que van 

evidenciar que els decibels supe-

raven els valors màxims recoma-

nats i que permet la normativa, i 

es va sol·licitar a l'empresa que 

trobés la manera de reduir aquest 

impacte, que s'ha resolt ara amb la 

retirada d'una màquina que feien 

servir per tallar els sobrants de 

plàstic dels conductes.

Els veïns, sastisfets
Des de la plataforma Prou Soroll a 

Can Macià s'han mostrat satisfets 

per la resolució del cas i agraeixen 

la mediació que ha fet el consistori. 

"L'empresa va ser molt recep-

tiva a les demandes de l'Ajun-

tament i en poc temps ja havia 

retirat la màquina que feia més 

soroll", asseguren els veïns. 
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Dissabte 24 d
’octubre

GRANOLLERS

Inaugurem una nova boti
ga

Més a prop teu

www.bazarelregalo.com

T’esperem amb ofertes i descomptes

especials per Inauguració

No t’ho perdis!No t’ho perdis!

 SANT ROC, 12

CELEBREM

a prop teu 1975-2020
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Dijous 15 d’octubre a les 19.00 h,  
en streaming a catalunyaencomu.cat

Jordi Manils
Regidor del Grup Municipal 
CanviemMontmeló

Mireia Marín
Executiva territorial dels 
Comuns al Vallès Oriental

José Montero
Alcalde de Montornès
del Vallès

Debats en línia

Gent comuna  

canviant el Vallès 
Què fem els i les comuns a les institucions comarcals?

L’ambient laboral a l’empresa és 
un dels factors més important 
per treballar, doncs l’entorn físic i 
humà a la feina afecta tant a nivell 
personal com en la satisfacció 
col·lectiva. Quan les persones estan 
motivades es relacionen millor i són 
més productives.

Els aspectes més destacats per 
millorar l’espai empresarial, són:

- Analitzar la direcció i cultura de 
l’empresa, si està jerarquitzada de 
forma piramidal (el cap dirigeix i 
ordena) o si és lineal (el responsable 
aporta i delega). En funció de la feina, 
del rol dels treballadors/es com 
del lideratge s’adapta una o altra. 
La gestió de la responsabilitat ha 
d’estar organitzada i coordinada per 
ser efectiva, cal disposar de: fitxes de 
lloc de treball, objectius, indicadors i 
estratègia de negoci.

- Valorar el clima laboral dels 
treballadors/es, com es relacionen 
els companys/es d’un mateix 
departament i com els equips de treball 
interactuen interdepartamentalment. 
Per fomentar la proactivitat cal 
un context positiu, disposar de 
conciliació laboral - personal i 
un projecte de desenvolupament 
professional per treballar les 
competències i les capacitats.

- Avaluar la comunicació interna i 

corporativa a l’empresa, el missatge 
i els receptors. És necessari un 
llenguatge bidireccional, transparent 
i obert, tant de la direcció cap als 
treballadors/es, entre ells/es i amb 
els clients o col·laboradors.

Aquests punts claus s’han de 
considerar segons el tipus d’empresa 
com el perfil del professional, essent 
diferents les directrius de treball 
segons l’activitat empresarial com les 
funcions del lloc de feina en relació als 
requisits de la persona.

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

L’ambient de treball 

a la feina

LES FRANQUESES. L'Ajuntament de i 

la Fundació Mercè Fontanilles han 

arribat a un acord per reconvertir 

el projecte de Can Santa Digna, a 

Llerona, i adaptar-lo a les necessi-

tats d'àmbit social que hi ha actu-

alment. En un primer moment, el 

projecte preveia un espai d’acolli-

da per famílies en situació de risc 

d’exclusió social i per a menors no 

acompanyats, un projecte que va 

trobar l'oposició de molts veïns de 

la zona, que van presentar més de 

300 al·legacions.

Després de la pandèmia s'ha 

estudiat i analitzat si seria conve-

nient canviar l'activitat de l'equi-

pament per adaptar-lo a les neces-

sitats generades pels efectes de la 

Covid-19. "Can Santa Digna seria 
l'entorn ideal per dedicar-lo a la 
gent gran tenint en compte que 
ha estat un dels col·lectius més 
afectats per la pandèmia", asse-

gura Pere Molins, secretari de la 

Fundació Mercè Fontanilles.

Molins explica que els darrers 

tres anys ha baixat molt la necessi-

tat d'acollir joves menors no acom-

panyats, i que en canvi el dèficit 

de places de residència per a gent 

gran és molt gran a la comarca –

unes 1.800 places–. També admet 

que la pressió veïnal ha condicio-

nat la decisió: "Hem detectat que 
actualment la necessitat és una 
altra, i si aquesta solució genera 
més consens, millor", diu Molins. 

Sobre els menors no acompanyats 

que havia d'acollir la masia, els dar-

rers mesos s'han anat traslladant 

en altres centres, entre els quals un 

a La Torreta. Tot i que la titularitat 

de rehabilitació pugui ara accele-

rar-se i que les instal·lacions entrin 

en funcionament en poc més d'un 

any. Tot i que l'activitat principal 

serà de residència i centre de dia, 

els pròxims mesos s'aniran definint 

també altres activitats que puguin 

complementar l'activitat principal.

La Fundació Mercè Fontanilles 

és una organització amb més de 30 

anys d’experiència dedicada a les 

necessitats socials emergents i a 

oferir serveis d'atenció a les perso-

nes. Actualment, la fundació gestio-

na una residència per a gent gran a 

Vilanova de Bellpuig i n'obrirà una 

altra a Cervià de les Garrigues. 

serà de la fundació, la idea és que 

l'equipament formi part de la xarxa 

pública de residències i que pugui 

tenir places concertades.

L’alcalde, Francesc Colomé, ha 

valorat molt positivament que Can 

Santa Digna es dediqui a la gent 

gran. "Fa temps que hem detec-
tat que hi ha necessitats de més 
places de residència i centre 
de dia per a gent gran al nostre 
municipi". "És una molt bona no-
tícia que Can Santa Digna pugui 
ampliar l’oferta al municipi amb 
més de 35 places a la residència i 
20 al centre de dia".

Tràmits urbanístics
Un cop tancat l'acord, ara s'han de 

dur a terme els tràmits per adaptar 

el pla especial a les noves activitats. 

De fet, la fundació no ha deixat de 

fer obres en tot moment per adap-

tar i rehabilitar la masia, catalogada 

i amb valor històric i patrimonial. 

La seva previsió és que el procés 

ajuntament

EQUIPAMENTS  ACORD PER CANVIAR L’ACTIVITAT DEL PROJECTE I ADAPTAR-SE AL MOMENT ACTUAL

Can Santa Digna, a Llerona, 
serà finalment una residència
de gent gran i un centre de dia

SANTA DIGNA  L'Ajuntament té pendents de resoldre més de 300 al·legacions

"Si aquesta solució té

més consens que el centre 

d'acollida de menors

no acompanyats, millor"

Diversxs és la nova guia LGBTI+ 

per trencar barreres i estigmes, 

compartir reflexions i fomentar 

l’autoconeixement. La proposta 

neix de les inquietuds dels joves de 

l’Arrel. Fòrum de les Adolescènci-

es –el consell local de participació 

dels adolescents impulsat pels ser-

veis d'Educació, Infància i Joven-

tut– sobre el sistema patriarcal i 

contra la LGBTIfòbia. La guia recull 

reflexions sobre el món LGBTI+ de 

persones de diferents àmbits (po-

esia, salut, música, cinema, activis-

me transfeminista) que mostren 

cinc punts de partida per continu-

ar aprenent i qüestionant a través 

de llibres. També inclou informa-

ció sobre el Punt LGTBI+, el servei 

municipal gratuït d’atenció sobre 

diversitat sexual i gènere. La guia 

es pot consultar en línia al web del 

Punt LGBTI+ i també al web del 

Gra, i està especialment destinada 

als joves i el professorat perquè 

sigui també una eina i recurs dins 

del marc escolar. Tots els llibres in-

closos en la guia estan disponibles 

a les Biblioteques de Granollers. 

DIVULGACIÓ 

Granollers 

publica 'Diversxs', 

una guia de

lectura LGBTI+

Les xerrades setmanals d'Agevo 

es continuen fent cada dimarts a 

les 18.30 h, tot i que l'escenari és 

ara la sala de la parròquia de Sant 

Esteve en comptes del Museu. La 

xerrada de dimarts vinent du per 

títol Mites i realitats sobre la salut 

mental, i anirà a càrrec de Fran-

cesc Panicali, psiquiatre i coordi-

nador del CAS de Granollerss. 

La parròquia de 

Sant Esteve acull

les xerrades d'Agevo
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Casino de Granollers Club de Ritme 
Carrer d’Agustí Viñamata, 21 · 08402 Granollers · Telf: 93 870 50 40 · www.casinodegranollers.com

CARLOS PAZOS 

ARTISS!MO

PELÍCULA DE CITAS.

DEL 17 D’OCTUBRE 

AL 21 DE NOVEMBRE 

DE 2020

DE DIMARTS 

A DISSABTE 

DE 10 H A 13 H 
I DE 16 H A 21 H

Organitzadors: Mitjans col·laboradors:
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www.rojasiassociats.com

El portaveu d’ERC al Congrés, Ga-

briel Rufián, va presentar diven-

dres a la Sala Tarafa el seu llibre El 

15M facha. Ideas para un futuro en 

disputa, un conjunt de reflexions 

escrites en 94 dies de confinament 

a Madrid. La presentació va anar a 

càrrec de Zainab Tamara, portaveu 

de Jovent Republicà a Granollers, 

i de la regidora Núria Maynou. 

“És un assaig curt i concís, una 
lectura realista que fa tocar de 
peus a terra, fent crítica als pro-
pis errors”, deia Tamara.

El llibre desgrana les nou actu-

acions principals que els diputats 

d’ERC fan al Congrés i és alhora 

una defensa de les polítiques soci-

als i la gestió pública. “Proposem 
un pla integral per a la vida, l’abc 
del progressisme d’esquerres: 
treballar menys per treballar 
tots, produir el que és necessari 

un “fracàs de l’esquerra”. Per 

això reclamava recuperar l’ànima 

d’esquerres per “no regalar la 
classe obrera a la dreta”. Tam-

bé expressava que “com a anti-
feixistes que som també hem 
de batallar contra el feixisme 
d’estelada, que també existeix”, 

i demanava combinar la consci-

ència de classe amb l’objectiu de 

la independència. “Ara hi ha un 
mentrestant que no ens agrada 
i que volem canviar i gestionar. 
I això no ens fa menys indepen-
dentistes, sinó més útils”, deia.

Finalment, per resoldre el con-

flicte polític entre Catalunya i Es-

panya, defensava el paper dels re-

publicans en la política espanyola: 

“ERC ha posat la seva força par-
lamentària al servei de la reso-
lució del conflicte polític, i no 
per innocència, sinó per estra-
tègia”, i en aquest sentit reivindi-

cava la taula de diàleg entre la Ge-

neralitat i l’Estat assegurant que 

“estem obligats a parlar perquè 
els nostres adversaris polítics 
no desapareixeran; hem d’assu-
mir la realitat”.  x.l.

i redistribuir-ho tot”, deia Rufián. 

“Volem arribar a la gent a la qual 
no s’arriba a través d’una bande-
ra, perquè els neguits dels joves 
de Vallecas són els mateixos que 
els dels joves de Santa Coloma”.

Vinculada amb la idea de refor-

çar el discurs d’esquerres, la pro-

posta de Rufián també vol comba-

tre l'eclosió de l’extrema dreta. “El 
feixisme sempre ha existit, però 
ara està organitzat; ha ressorgit 
aprofitant un moment de pan-
dèmia, i està guanyant perquè 
és capaç d’interpel·lar la classe 
obrera”, deia Rufián, qui admetia 

POLÍTICA  EL PORTAVEU D'ERC AL CONGRÉS DELS DIPUTATS PRESENTA EL LLIBRE 'EL 15M FACHA'

Coincidint amb el 80è aniversari 

del seu afusellament, l'Ajunta-

ment de Granollers organitza un 

acte d’homenatge al qui va ser 

president de la Generalitat, Lluís 

Companys i Jover. L'acte d'aquest 

dijous (19.30 h) comptarà amb 

la participació de la historiadora 

Queralt Solé, professora de la UB, 

i l'acompanyament musical anirà 

a càrrec d’Eduard Herrero, pro-

fessor de l'Escola Municipal de 

Música i Conservatori Josep Maria 

Ruera, i membre de l’Orquestra 

de Cambra de Granollers.

Fa vuit anys que l'Ajuntament 

commemora aquest dia –tot i que 

l'any passat l'acte institucional 

es va suspendre com a resposta 

a la sentència del judici de l'1-O– 

als jardins del costat del Pavelló 

Municipal d'Esports, que porten 

el nom de qui va ser president 

de la Generalitat. L'acte s'iniciarà 

amb una lectura en què es recor-

darà la trajectòria política i social 

de Companys, les circumstànci-

es que van envoltar la seva mort 

i com Granollers ha recordat la 

seva figura. 

Amb motiu de les mesures de 

prevenció per la Covid-19, l’acte 

té un aforament limitat. Per assis-

tir-hi, cal enviar un correu elec-

trònic a protocol@granollers.cat 

per tal de reservar espai. 

La historiadora Queralt Solé 

serà a l'acte d'homenatge

al president Lluís Companys
xavier solanas

A L'ESCENARI  El diputat va conversar amb Núria Maynou i Zaynab Tamara

Rufián: "No podem regalar
la classe obrera a la dreta"

El grup municipal del PSC de les 

Franqueses va explicar dijous, 

en roda de premsa, la seva vi-

sió del trencament "unilateral" 

de l'equip de govern per part de 

l'alcalde, Francesc Colomé. Acom-

panyat de tots els regidors del 

grup, Juan Antonio Corchado va 

explicar que el desencadenant va 

ser la "presentació" del Pla d'Ac-

tuació Municipal (PAM) i no les 

accions acordades en el pla, "que 
recullen el 70% del programa 
electoral del PSC" i "amb les 
quals els dos partits estàvem 
100% d'acord". Així, segons els 

socialistes, el punt discrepant va 

ser la manera d'exposar el pla a 

la ciutadania: a través d'una edi-

ció especial del butlletí 5.1 i amb 

un acte de presentació als mitjans 

de comunicació. "Els regidors 
del PSC no vam tenir l'opció de 
consensuar ni el contingut de 
la revista ni l'acte de presenta-
ció del PAM, i per això no vam 
voler validar un acte imposat i 
clarament partidista a favor de 
Junts". I afegien: "Colomé posa 
per davant de la suma i de la 
bona entesa la utilització per-
sonal, partidista i interessada 
de l'àrea de comunicació de 
l'Ajuntament". [podeu llegir la 

crònica completa a www.somles-

franqueses.cat]. 

Corchado: "Colomé utilitza la 

comunicació de l'Ajuntament 

de manera partidista"

Catalunya en Comú ha organitzat un acte virtual aquest dijous (19 h) 

per explicar què fan els representants dels comuns a les institucions co-

marcals, amb el títol Gent comuna canviant el Vallès. Serà un debat en 

línia obert a tothom i que s'emetrà en streaming a través del web www.

catalunyaencomu.cat. Hi intervindran José Antonio Montero, alcalde de 

Montornès del Vallès; Mireia Marín, coordinadora de l'executiva ter-

ritorial dels comuns al Vallès Oriental; i Jordi Manils, regidor del grup 

municipal de Canviem Montmeló. Els comuns formen part del govern 

del Consell Comarcal del Vallès Oriental juntament amb JxCat i el PSC. 

"Cal assumir la realitat: 

els nostres adversaris

no desapareixeran,

i per això hem de parlar"

ENGUANY ES COMMEMOREN 80 ANYS DEL SEU AFUSELLAMENT

El paper dels comuns al territori
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Interesados contactar al teléfono: 
626 01 98 87  /  93 560 17 33 

o al correo: ebanistres@ebanistres.es

EBANISTERÍA
EN LA LLAGOSTA 
(Vallès Oriental) 

precisa: 

OFICIAL DE PRIMERA 
en el sector de la ebanistería.

Se valorará experiencia 
en el sector para 

incorporación inmediata.

GRANOLLERS. La matinada del dij-

jous 8 d'octubre, al voltant de les 

4.30 h, un cotxe es va encastar a 

l'aparador d'una botiga de tele-

fonia mòbil, al centre de la ciutat, 

amb la intenció de robar-hi. Els 

fets van passar a la botiga d'Oran-

ge, al carrer Anselm Clavé, on feia 

poc temps que s'havia traslladat 

des de la plaça de la Porxada, on 

fa anys també havien patit alguns 

robatoris mitjançant aquest mèto-

de. Arran de l'impacte, els lladres 

van poder accedir a l'interior del 

local i endur-se ràpidament diver-

sos mòbils i aparells electrònics.

Just el dia anterior, poc abans 

de la mitjanit, un cotxe es va en-

castar a l'aparador d'una farmàcia 

del barri de Can Borrell de Mollet 

també per robar-hi. 

A Granollers, l'últim robatori 

d'aquest tipus es va produir l'oc-

tubre de l'any passat a la botiga 

de moda Agudo del carrer Santa 

Anna. Malgrat aquests dos casos, 

queda enrere l'onada de roba-

toris que va viure el centre de la 

ciutat la tardor de 2016 seguint el 

mètode de l'encastament i que va 

motivar l'augment de mesures de 

seguretat: més vigilància policial, 

més control dels sistemes d’auto-

matització d’entrada de vehicles 

en punts del centre i la renovació 

i millora del sistema de càmeres 

de seguretat. A principis de 2017 

i 2018 es van desarticular dos 

grups havien robat amb el mètode 

de l'encastament diversos establi-

ments de Granollers i comarca.

SUCCESSOS FEIA JUST UN ANY QUE NO HI HAVIA UN INCIDENT COM AQUEST A L'ILLA DE VIANANTS

Nou robatori

amb encastament

Un jardiner que podava en una finca del carrer Sant Jeroni, a Corró d’Amunt, 

va resultar ferit de caràcter menys greu dimarts al voltant de les 14.30 h en 

caure de l'escala amb què treballava des d’una altura de dos metres. Arran 

de la caiguda, el SEM va mobilitzar una ambulància i fins i tot un helicòpter 

per traslladar el ferit a un centre sanitari, tot i que, després d’immobilit-

zar-lo, l'ambulància va ser suficient per traslladar l'home fins a l’Hospital 

de Granollers. Una dotació dels Bombers també es va desplaçar al lloc dels 

fets per donar suport als sanitaris en l’atenció al ferit. 

Excés de velocitat al centre de la ciutat

Tres joves d'uns 20 anys van resultar ferits lleus la matinada de dilluns en 
un accident de trànsit a la cruïlla entre els carrers Ponent i Torres i Bages, 
davant del Teatre Auditori. L'accident es va produir sobre les 2.45 h, quan 
un Mitsubishi esportiu amb dos ocupants va perdre el control per excés 
de velocitat i va impactar contra un semàfor –que va arrencar de ple– i un 
vehicle en què circulava un jove de 23 anys. En la prova d'alcoholèmia, el 
conductor del Mitsubishi va quedar just per sota del límit per ser sancionat.

policia local

Impressionant tempesta amb calamarsa

Després d'una primera glopada d'aire fred divendres i dissabte passat, 
dimecres les temperatures van tornar a caure fins a nivells de mitjans de 
novembre. A més, una forta tempesta va deixar més de 20 litres per metre 
quadrat en poc més de mitja hora, acompanyada de llamps, trons i calamarsa. 
Els carrers van quedar ben blancs i en algun moment hi va haver problemes 
de circulació. Malgrat la violenta tempesta, els Bombers pràcticament no van 
haver de fer cap sortida i no van registrar-se incidències rellevants.

j.d.v.

Un cotxe impacta contra l'aparador de
la botiga d'Orange del carrer Anselm Clavé

Ferit un home en caure d'una escala

ELS CARRERS VAN QUEDAR DEL TOT BLANCS EN POCA ESTONA

Una farmàcia de 

Mollet també va patir 

un robatori pel mateix 

mètode 48 hores abans

A la Garriga

La Policia Local, alertada per l’activació 

d’una alarma, va detenir dijous un jove 

de 21 anys per haver robat a l’interior 

d’una benzinera del polígon Jordi Camp. 

La Policia va inspeccionar el voltant de la 

benzinera, on va trobar el noi amb proves 

que l’incriminaven. La mateixa nit també 

es va detenir un altre jove, veí de Cano-

velles, com a presumpte autor de quatre 

robatoris amb força a l’interior de vehi-

cles aparcats entre el carrer Joan Camps 

i el passeig Fluvial. I el cap de setmana, 

agents de la Garriga van detenir un veí de 

Granollers de 41 anys per un presumpte 

delicte contra la salut pública. En el mo-

ment de ser detingut, portava diverses 

dosis de marihuana i haixix per vendre.

UN DETINGUT PER 
TRÀFIC DE DROGUES
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La temuda segona onada de la pandèmia ja ha arribat al país i, concretament, 

a Granollers i les Franqueses, amb dades que fa setmanes que són pitjors que 

les de la mitjana catalana. Fa prop de dos mesos que la conurbació de la capital 

vallesana té implantades mesures addicionals de contenció de la pandèmia que 

s'han evidenciat com a ineficients. En canvi, hi ha un consens generalitzat entre 

administracions i responsables sanitaris sobre com els cribratges massius van 

aturar a l'agost unes dades de risc de contagi que eren similars a les actuals. 

Ara el problema és que la situació crítica ja s'ha estès a bona part del país, però 

sobta que, si els cribratges es van mostrar útils, no s'hagin repetit. Certament 

que les proves PCR s'han ampliat moltíssim les darreres setmanes, així com els 

rastrejadors, però han estat insuficients. No hi ha dubte que la situació és molt 

complexa i la contenció no era fàcil. De tota manera, hi ha la sensació que la 

gestió podria haver estat millor –i més tenint en compte els resultats a altres 

països europeus–. I, ara, novament, alguns dels sectors més debilitats a la 

primera onada tornaran a ser l'ase dels cops. Tant de bo siguin només 15 dies.

SEGONA ONADA

Editorial

a indústria es troba enmig d'un 
canvi tecnològic i de paradigma. 
Estem passant d'una indústria 
basada únicament en criteris 

de producció a una indústria que combi-
na producció amb eficiència energètica, 
reducció de residus i passar de l'econo-
mia lineal a l'economia circular per re-
duir l'impacte sobre el medi ambient. El 
pla per als propers 10 anys és afavorir el 
creixement i l'ocupació, l'aposta per la in-
novació i millorar el subministrament de 
matèries primeres.

L'economia circular en la indústria del 
metall. Un dels termes que s'ha començat 
a utilitzar en la indústria del metall és el 
de la indústria responsable. Més enllà de 
l'etiqueta, s'amaga una estratègia integral 
que neix des de les institucions de la Unió 
Europea i que emana cap a tot el sector 
com a manera de dinamitzar-lo i adap-
tar-lo a les necessitats de segle XXI.

Es tracta de crear valor alhora que es 
crea riquesa i ocupació i es reemplacen 
els mètodes de treball menys eficients. Si 
l'economia lineal es basa en una manera 
de produir basada en l'extracció> fabrica-
ció> ús> eliminació, l'economia circular es 
basa a aprofitar els recursos sense sobre 
explotar-los, la gestió de la producció de 
residus per minimitzar-los, impulsar un 
ús responsable i aprofitar al màxim la vida 
útil del producte fabricat.

La revolució digital a la indústria i el seu 
paper en l'economia circular. La irrupció 
de les noves tecnologies i la gestió en línia 
de les línies i màquines ha permès a mol-
tes companyies ser capaces de conèixer 
els nivells reals de producció. L'anomenat 
Industrial Internet Of Things (IIoT) no és 

Revolució digital i l'economia 
circular a la indústria

res més que la versió industrial dels dis-
positius domèstics que controlen des de la 
climatització fins a l'hora en la qual apu-
gen les persianes.

En conseqüència, apareixen conceptes 
com l'estalvi i l'eficiència energètica, la 
reducció dels residus, el rendiment o el 
disseny eficient. Aquests conceptes asso-
ciats amb la digitalització de la indústria o 
l'IIoT ens obren les portes d'una nova ma-
nera de treballar en el sector industrial.

El reciclatge en la indústria responsa-
ble. El concepte de reciclatge no és nou. 
Des dels anys 80 s'han desenvolupat po-
lítiques molt ambicioses de reducció de 
l'impacte industrial sobre l'entorn en què 
es troben les empreses. Si bé, en aquesta 
tercera dècada de segle XXI i gràcies a ini-
ciatives com l'Agenda 2030, el reciclatge 
apareix com a part del model de negoci i 
de la manera de produir.

A FAT som conscients de la importància 
del reciclatge i ens hem sumat a iniciatives 
de recollida i gestió de residus en els polí-
gons Congost i Jordi Camp, a més d'oferir 
alternatives com el dispositiu de tall en 
sec per reduir la generació de residus en 
el tall de metalls.

L'economia circular dins el marc de la 
indústria del metall. La indústria de se-
gle XXI ja no pot ni ha de mantenir para-
digmes de creixement basats únicament 
en l'explotació de matèries primeres que 
semblen inacabables. L'economia lineal 
que va caracteritzar el segle XX dóna pas 
a una economia circular i a una indústria 
del metall responsable amb el seu entorn.

Hem d'assumir, per tant, que l'economia 
circular ha de ser una eina per millorar la 
competitivitat dels productes industrial. 
També per incorporar la innovació com a 
pedra angular del desenvolupament i mi-
llora i per analitzar el cicle de vida com-
plet de tots els productes i, a la vegada, 
abordar els reptes que vindran en un futur 
pròxim, un futur que ja és a la cantonada.

L

CARLES TRULLÀS
Director de l'empresa 

FAT de Granollers

oldríem explicar què ens mou 
a un centenar de persones, do-
nes i homes sèniors que han 
exercit responsabilitats, a dur a 

terme tot el que fem. Ens mou una passió 
pel món de l’empresa com a generadora 
de llocs de treball i de riquesa. M’explico 
de seguida. És gràcies als emprenedors i 
als empresaris que neixen empreses, però 
també és gràcies a la mentalitat emprene-
dora de molts comandaments a diferents 
estrats de les empreses, que les fan créi-
xer tant cap endins com cap enfora.

Cap endins, generant un clima de coo-
peració solidària entre els seus col·labo-
radors. Sabent que calen uns objectius exi-
gents però assolibles. Cap enfora, establint 
xarxa amb clients i proveïdors de cara a ob-
tenir l’excel·lència en el producte o servei, 
assolint un nivell de fiabilitat o credibilitat.

Aquests són els perfils dels sèniors d’As-
encat i aquests valors són els que volem 
transmetre amb la nostra activitat. Tam-
bé ens mou poder reintegrar a la societat 
aquesta expertesa que ens ha donat l’acti-
vitat laboral, professional o empresarial i 
la mateixa vida. És un capital que pot ser 
d’utilitat per a molts.

L'associació de sèniors per a 
l'orientació del talent emprenedor

Però què estem fent a Asencat? Fem de 
consultors de micro, petites i mitjanes 
empreses, que es replantegen processos o 
estratègies d’optimització de la gestió, pro-
ducció o comercialització i que els resulta 
impossible obtenir aquests serveis a preu 
de mercat. Orientem emprenedors en l’inici 
del seu projecte, dedicant-los un temps que 
seria rendible a cap consultoria ni assesso-
ria. Des del pragmatisme alhora que des 
de l’empatia. Acompanyem en les darreres 
etapes de formació alumnes d’universitats 
o d’escoles de negocis. Impartim forma-
ció en cultura empresarial i emprenedora 
mitjançant ponències i tallers. Remarcar 
el Programa Integral d’Emprenedoria RE-
ADY, que actualment desenvolupem junta-
ment amb la Cambra de Barcelona. Tenim 
també activitats de cara a col·lectius amb 
riscos d’integració social.

Ens sentim molt orgullosos de la nostra 
col·laboració habitual amb la Cambra, que 
ens acull a les seves seus i especialment 
en el programa Que cap empresa tanqui, 
posat en marxa arran de la pandèmia, a 
través del qual hem contactat amb més de 
1.100 micros i petites empreses majorità-
riament, que van sol·licitar poder exposar 
els seus problemes i a les que vàrem po-
der aportar consells, solucions en organit-
zació interna o finançament.

Som al Vallès Oriental, a Can Muntanyo-
la de Granollers, i al Barcelonès, Berguedà, 
Garraf, Maresme, Osona, Vallès Occidental 
i, telemàticament, on calgui ser.

V

FRANCESC TURRÓ
President d'Asencat

CIBERACTIVITAT Segueix-nos a @aragranollers

Bon dia @sagalesbus potser seria 
hora de canviar la màquina dels bitllets 
de bus de l’estacio de #granollers i 
que d’una puta vegada es poguessin 
comprar amb targeta. I més en temps 
de pandèmia. Gràcies!!

Gerard Espinosa @gerardespinosa5 Mònica Subirana @subirana_monica

@granollers cada setmana apareixen 
cotxes rebentats al pàrquing públic del 
parc del Congost. No podríeu posar un 
parell de càmeres? Alguns no ens podem 
permetre pagar un pàrquing privat i és 
molt angoixant
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L'empresa catalana Sorea, dedicada a la ges-

tió del cicle integral de l'aigua, i el Club BM 

Granollers van signar la setmana passada 

un nou acord de patrocini. El conveni, inici-

at fa tres temporades, inclou diverses con-

traprestacions publicitàries a canvi d'una 

part del finançament dels primers equips 

de l'entitat i també del planter. A la signa-

tura del conveni van assistir-hi el president 

del club, Josep Pujadas, i el conseller delegat 

de Sorea, Emili Guitart. Així, la companyia 

Sorea, un any més a la samarreta del BMG 

Renovat l'acord de patrocini per a la temporada 2020-2021

SOREA
avinguda Sant Esteve, 67 · Granollers

Tel. 93 495 35 40 · 900 30 40 70 · www.sorea.cat

L'APARADOR

DE LA SETMANA

Finestrambient és una empresa amb més 

de 30 anys d’experiència en els tancaments 

de vidre, alumini i PVC. Nascuda el 1982 a 

Granollers amb el nom d’Standgra SL, de-

dicada a la fabricació i muntatge de tan-

caments de vidre i alumini, amb el temps 

va anar ampliant la gamma de productes i 

serveis fins a aportar solucions integrals als 

projectes que realitza. El 2018 l’activitat es 

va renovar amb el nom de Finestrambient, 

amb una nova filosofia de treball i gestió 

empresarial, però amb l’eficàcia, el compro-

mís i l’experiència dels darrers anys.

Els productes i serveis de Finestrambient 

estan enfocats tant a particulars com a em-

preses. Hi trobareu tancaments d’alumini 

i PVC per a finestres en diversos sitemes; 

portes d’entrada d’habitatges, amb vidre o 

panells de seguretat, i amb dissenys mini-

malistes a una o dues cares; i mampares de 

bany estàndards o fetes a mida amb vidre 

trempat, laminats i perfils d’acer inoxida-

ble. També divisions interiors d’oficina, 

amb modulacions monopanell, clipades, es-

tructures ocultes o de vidre, finestres amb 

persianes interiors regulables, falsos sos-

FINESTRAMBIENT
Aiguafreda · Granollers

Tel. 678 32 94 42 · www.finestrambient.com · info@finestrambient.com

subministradora d'aigua serà present a les 

equipacions del Fraikin BM Granollers i del 

KH-7 BM Granollers durant la temporada 

2020-2021 i complirà la tercera tempora-

da vinculada al club vallesà donant suport 

a l'esport a la ciutat de Granollers. 

L'empresa Sorea, dins el sector del medi 

ambient, gestiona els processos relacionats 

amb el cicle integral de l'aigua –captació, 

potabilització, sanejament i depuració– en 

més de 250 municipis catalans.

tres i panells per a banys i zones públiques; 

tancaments industrials d’alumini o PVC, tant 

exteriors com interiors i estructurals tipus 

mur cortina o marquesines; i productes com 

mosquiteres, tendals o baranes de vidre.

Ara Finestrambient ha estrenat un nou 

web perquè sigui més fàcil i còmode conèi-

xer la seva activitat, l'oferta de productes 

i serveis i els projectes realitzats. Visiteu 

www.finestrambient.com i hi trobareu l'op-

ció que necessiteu per garantir el millor 

confort i estanquitat amb un bon tancament.

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

Des de 1987
La garantia per a empreses i candidats

Empresa de mantenimiento 
de maquinaria para la industria 
siderometalúrgica precisa 
incorporar:  
TÉCNICO/A ELECTROMECÁNICO  
Candidatos/as con formación a 
nivel FPII o CFGS en Mecánica o 
electromecánica y experiencia en 
el mantenimiento y reparación de 
maquinaria industrial. Se valorará 
muy positivamente experiencia en 
maquinaria de fundición. Busca-
mos candidatos con capacidad 
de autonomía e iniciativa. Inicial-
mente bajo responsabilidad del 

responsable técnico al que susti-
tuirá a su jubilación. Posición con 
gran proyección. Disponibilidad 
para viajar en territorio nacional el 
40% del tiempo aproximadamente 
dónde se realizara la reparación 
de la maquinaria, el resto del ti-
empo tareas de atención y solu-
ción online de incidencias desde 
la oficina. Al tratarse de una mul-
tinacional, imprescindible dominio 
de inglés, valorando muy positiva-
mente el idioma alemán. Se ofrece 
contrato directo con la empresa. 
Sueldo negociable. Coche de em-
presa o propio, a negociar. Horario 
de oficina de 7h a 13h y de 14h a 
16.45h. Viernes de 7h a 13h.

Empresa fabricante de maquinaria 
industrial para la industria Papelera 
ubicada en Cardedeu precisa incorporar: 
DELINEANTE PROYECTISTA INDUSTRIAL 
Se encargará de diseño de maquinaria, cál-
culos, realización de planos, confección de 
listados de compra, seguimiento de montajes 
en taller, etc. Contacto directo con clientes 
para obtener la información técnica. Candi-
datos con alta capacidad de autonomía para 
llevar proyectos de forma autónoma. Impres-
cindible dominio de los programas de diseño 
Autocad y Solid Con experiencia mínima de 5 
años en puesto similar. Formación técnica a 
nivel de CFGS o FPII Delineación o Ingeniería 
técnica. Puesto estable y contrato directo con 
la empresa, en jornada completa de 8 a 13h. 
y de 15 a 18h.

Concesionario oficial de vehículos industriales 
pesados (Camiones) precia incorporar para sus 
instalaciones ubicadas en el Vallès Occidental:   
PLANCHISTA VEHÍCULO INDUSTRIAL PESADO
Reparación de chapa en vehículos industriales 
pesados. Reparación de golpes. Pintura industrial 
del vehículo. Montaje y desmontaje. Mantenimi-
entos y reparaciones mecánicas. Realizar las re-
paraciones según los estándares de calidad de la 
Marca. Asegurar la correcta reparación y revisión 
del estado del vehículo. Organizar y gestionar el 
puesto de trabajo y sus herramientas. Candidatos 
con formación a nivel CFGM Carrocería Estar en 
posesión del carnet B Conocimientos en mecá-
nica de vehículos industriales. Experiencia de más 
de 3 años en reparaciones de chapa de vehículos 
industriales. Se ofrece contrato directo indefinido 
con la empresa. 

NOU INOXTECNIC S.L
Empresa situada en Palau-Solità i Plegamans, 
necesita planchistas, caldereros y soldadores 

en acero inoxidable oficiales de 1ª, 2ª y 3ª.

Interesados llamar al teléfono: 93 864 91 94 

Classifi cats
PER ANUNCIAR-TE EN AQUESTA SECCIÓ: PUBLICITATDIARISOM@SOM.CAT

REF. 0043-00525 
SANT FOST DE 
CAMPSENTELLES. 
Casa espectacular 
con piscina. cinco ha-
bitaciones, tres baños 
y unas espectaculares 
vistas a Montserrat. 

Tel. 93 360 67 27 · ur-
ban@century21.es

IMMOBILIÀRIA

VENDA

REFORMAS EN 
GENERAL.
Albañilería, electri-
cidad, fontanería, 
pladur, pintura, 
carpintería.
Precios a convenir. 
Tel. 699 20 40 45 - 631 
01 16 68

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. 

REF. 0043-00533 
MONTCADA I REIXAC
Piso de 2 habitaci-
ones, baño y cocina. 
Paga menos por tu 
hipoteca que en un 
alquiler. 
Tel. 93 360 67 27 · ur-
ban@century21.es

REF. 0043-00580 
LLIÇÀ D’AMUNT
Estupenda vivienda 
de 5 habitaciones, 
2 baños. 
Un sinfín de rincones 
entrañables. 
Tel. 93 360 67 27 · ur-
ban@century21.es

REF. CA-01012
Casa unifamiliar en 
venda a GRANOLLERS
de 193 m2, 3 habitaci-
ons i sala de jocs amb 
ampli despatx, dos 
banys i un lavabo, ter-
rassa de 48 m2 amb 
sortida al menjador i 

cuina i garatge.
Preu: 345.000€ 
Teléfon de contacte: 
633 33 20 88 

PI-01022 PIS EN 
VENDA A CORRÓ 
D’AVALL  de 94m2, 3 
habitacions (1 suitte 

SERVEIS

PROFESSIONALS

amb bany), lavabo, 
cuina offi  ce i ampli 
menjador canto-
ner amb balcó. Plaça 

d’aparcament i traster 
inclosos en el preu.
Preu: 219.000€
Tel. 633 33 20 88

Finestrambient, de la fabricació al muntatge 

Professionals experts en tancaments de vidre, alumni i PVC  
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GRANOLLERS. Les associacions de 

comerciants Del Rec al Roc –amb 

uns 50 socis dels carrers del Rec, 

Santa Anna i Sant Roc– i Més que 

Comerç –amb uns 30 establiments 

associats dels carrers Travesseres 

Catalunya i Santa Elisabet– han 

acordat treballar plegats i coor-

dinar totes les seves accions de 

suport i promoció del comerç lo-

cal. Les dues entitats mantindran 

la seva estructura i la seva perso-

nalitat pròpia, però treballaran a 

partir d'ara de manera coordina-

da. Francesc Rocasalbas, presi-

dent de Més que Comerç, explica 

que s'ha buscat una "acord per-
manent, estable i fort" amb l'ob-

jectiu que "les entitats tinguin 
més pes i més força per donar 
millor servei i més cobertura 
als associats". En aquest sentit, la 

dinamitzadora de Del Rec al Roc ja 

treballa també amb els associats 

de Més que Comerç, i totes dues 

associacions ja han començat a 

treballar en la campanya de Nadal 

i Reis i per organitzar "un gran 
acte participatiu de cara al no-
vembre que �ins ara no s'ha fet 
mai a Granollers". Tot i això, tant 

Rocasalbas com Esteve Banús, 

president de Del Rec al Roc, adme-

ten que l'evolució de la pandèmia 

i les restriccions sanitàries condi-

cionaran l'organització de l'acte.

r.l.

ACORD  Banús, de Del Rec al Roc, i Rocasalbas, de Més que Comerç

COMERÇ L'OBJECTIU ÉS DONAR MÉS COBERTURA ALS ASSOCIATS I TENIR UNA VEU MÉS FORTA

De cara a una possible fusió 

entre les dues entitats, cap de les 

dues no descarten res en un futur 

i asseguren que la dinàmica de 

funcionament anirà marcant el 

camí a seguir. "És un debat que 
està obert; ara hi ha set associ-
acions de comerciants a Grano-
llers, i potser sí que hauríem de 
tendir a que n'hi hagués una o 
dues més fortes", diu Rocasalbas.

De fet, fa només uns mesos, 

Gran Centre Granollers i Comerç 

de Dalt també van iniciar una di-

nàmica de col·laboració entre les 

dues entitats per funcionar de ma-

nera conjunta, que ja s'ha materia-litzat �ins ara en la celebració de la 
Gran Fira al Carrer, un nou sistema 

de comunicació, l'adaptació a la 

realitat 3.0 i un servei de reparti-

ment a domicili entre d'altres.

Més dedicació
Francesc Rocasalbas, de Més que 

Comerç, destaca el mal moment 

que viu el comerç local arran de la 

pandèmia i fa una crida a l'Ajunta-

ment per dedicar més esforços a 

la promoció del comerç de la ciu-

tat. "Entenem que l'Ajuntament 
hauria de tenir un equip més 
fort dedicat al comerç, i que la 
regidora de Promoció Econòmi-
ca, en un moment com l'actual, 
hauria de tenir dedicació exclu-
siva a la promoció de l'activitat 
econòmica de la ciutat". ❉

Del Rec al Roc i Més que Comerç 
acorden un full de ruta conjunt

Glovo, l'app de repartiment
a domicili, aterra a Granollers
Glovo, l'aplicació que permet re-

collir i enviar al moment qualse-

vol producte dins d’una mateixa 

ciutat, aterra a Granollers. Des d'a-

questa setmana, els usuaris de 

l’aplicació a la ciutat poden dema-

nar a domicili el menjar de McDo-

nald’s, Burger King i La Tagliatella, 

així com també poden demanar a 

domicili l’oferta gastronòmica de 

petits i mitjans restaurants locals. 

Per exemple, els plats inspirats en 

la cultura urbana internacional de 

Street Foodle, les hamburgueses 

de Tolino, la cuina japonesa de 

Maki & Go o les pizzes d’Il Cena-

colo. A la plataforma s’hi poden 

trobar diferents categories com 

restaurants, supermercats, para-

farmàcies, floristeries o botigues 

d’electrònica. A més d'oferir el 

servei al màxim de clients, per a 

la firma també és important "fo-
mentar, en aquests temps com-
plicats, l’activitat econòmica 
del sector de la restauració". 

SERVIRÀ PRODUCTES D'ALGUNES MARQUES CONCRETES

Susana Colom, al capdavant de Gremcar
El Gremi d’Empresaris del Caravàning (Gremcar), associat a la UEI, va renovar 
dijous la presidència de l'entitat. El fins ara president, Amadeu Recasens, 
ha cedit el testimoni a Susana Colom, de l’empresa Camper Ibérica situada 
a Lliçà de Vall. La resta dels membres de la junta directiva van repetir 
els mateixos càrrecs del mandat anterior. Gremcar és una associació 
professional que engloba la majoria d’empreses del caravàning des del 1984.

uei

Xerrades d'economia socialPimec debat sobre la reconstrucció econòmica
La Fira d’Economia Social i Solidària de 

l'Ateneu Cooperatiu continua activa amb una 

xerrada cada setmana al Museu. Dimecres 

(18.30 h) abordarà què té a veure l’economia 

social i solidària amb la mobilitat.

Xavier Ferràs, doctor en Economia i professor a ESADE, expert en innovació 

i data sciences, farà una xerrada dimecres (17 h) sobre el futur empresarial 

post-Covid i tot seguit hi haurà una taula de debat sobre com han d'afrontar 

les empreses la reconstrucció econòmica. Serà en el marc de les trobades 

digitals de Pimec. Per participar-hi cal inscriure's a marrabal@pimec.org.

ECONOMIA

Del 13 d’octubre al 5 de novembre 

el Servei Local de Català, Granollers 

Mercat i l'Associació de Comerci-

ants Congost organitzen el joc Boti-

gueja als comerços de Congost i mira 

què tinc!, un concurs que pretén 

fomentar el comerç de barri i l'ús 

del català. En total 32 establiments 

tenen un cartell a l'aparador amb 

una frase sobre el comerç amb una 

paraula que cal completar i un codi 

QR. Els clients han d'escanejar amb 

el mòbil el codi per accedir a la but-

lleta virtual que cal emplenar per 

participar en el sorteig de premis. 

Concurs de llengua

a les botigues de 

l'associació Congost
La Confederació Espanyola d'Asso-

ciacions de Comerciants de Centres 

Històrics, que inclou Gran Centre, 

ha sol·licitat al govern de l'Estat 

un pla nacional de recuperació 

econòmica del comerç i el turisme 

als centres històrics. La confede-

ració entén que una part dels fons 

d'ajuda que ha de transferir la Unió 

Europea els pròxims anys s'ha de 

destinar als sectors més castigats 

per la pandèmia: el comerç i l'hos-

taleria situats als centres històrics 

de les ciutats. "Cal posar en mar-
xa urgentment un pla de xoc i 

recuperació. L'activitat comer-
cial i empresarial als centres 
històrics del país registra unes 
pèrdues d'entre el 60% i el 70% 
respecte a l'any passat i els tan-
caments de botigues, restau-
rants i hotels no paren de cessar 
l'activitat", apunten des de la con-

ferderació, que considera bàsic que 

els governs tinguin en compte la 

sol·licitud del col·lectiu per actuar 

al més aviat possible i evitar així la 

fallida d'autònoms i professionals 

del comerç i l'hostaleria i evitar la 

destrucció de llocs de treball.

“Els fons de recuperació 
han d’arribar al comerç”

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
19/09 D. Antonio Acosta Gómez  63 anys 
05/10 Lucinda Vidal Morán   91 anys 
05/10 Rosa Gené Noguera  85 anys 
06/10 M. Ángeles Benitos Llopis  96 anys
06/10 Manuel Blánquez Castillo  71 anys
07/10 Montserrat Sala Terricabras  84 anys
07/10 Antonio Sánchez Delgado  65 anys
07/10 Alfonso García García  74 anys
07/10 Valerio Olias Braojos  72 anys  
08/10 Àngela Llorach Ribas  93 anys 
08/10 Teresa Font Mas  95 anys
08/10 Diego Sánchez Rojas  76 anys
08/10 Juan Manuel Aloy Font  78 anys
08/10 Roberto Carlos Tremolaterra 91 anys

08/10 Pedro García Santos  73 anys
09/10 Fernando Muñoz Gómez  67 anys 
09/10 Jordi Bonet Vilardell  88 anys
09/10 Josefa González Romero  74 anys 
09/10 Antonio Solís Merino  87 anys
09/10 Dolores Burguillo Castro  95 anys
09/10 Francisco Fernández Capel  55 anys
09/10 Liviu Incze  66 anys
10/10 Dominga Álvarez Rodríguez  94 anys
10/10 Gaietà Prat Pineda  79 anys
11/10 José Castro González  97 anys
11/10 Julián Antich Salamero  83 anys
11/10 María José Torres Salas  58 anys
12/10 Josefi na de Dios Surós  97 anys  
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Les competicions esportives 

d'àmbit català, federades, esco-

lars o privades, queden ajornades 

durant dos caps de setmana per 

ajudar a contenir els brots de co-

ronavirus.Aquest cap de setmana 

s’aturaran totes les competicions 

d’àmbit català. Així ho va avançar 

dimarts la Unió de Federacions 

Esportives Catalanes (UFEC) i di-

mecres ho va ratificar el Procicat, 

com a mesura dins les restriccions 

severes que prepara el govern ca-

talà per contenir els brots de coro-

navirus dels darrers dies. 

En una reunió de la UFEC i totes 

les federacions esportives cata-

POLIESPORTIU  LA MESURA NO AFECTA ELS ENTRENAMENTS

L'esport català s'atura 15 

dies pels brots de contagis

ESPORTS

El ral·licròs sense públic Fernando Alonso torna amb Renault al Circuit

El Mundial de Ral·licròs torna el cap 

de setmana al Circuit, amb dues curses, 

dissabte i diumenge. A més, el campionat 

internacional se celebrarà sense públic 

pel protocol de la Covid-19. 

Fernando Alonso ha provat el seu nou monoplaça de Renault de 

la Fórmula 1 al Circuit de Barcelona-Catalunya. El pilot asturià va 

protagonitzar la jornada de dimarts en l'asfalt vallesà amb uns tests 

d'uns 100 quilòmetres, que equival a unes 22 voltes a Montmeló. 

Alonso va tornar a sentir la velocitat de l'F1 després d'un any i mig. 

La plantilla del Fraikin BM Gra-

nollers s'ha confinat durant 10 

dies. Segons ha informat el club, 

dimarts es va confirmar que dos 

jugadors del Frigoríficos Morrazo, 

BM Cangas, que dissabte van jugar 

contra el BMG, han donat positiu 

per coronavirus i per aquest mo-

tiu, el club vallesà ha activat el 

protocol de la Covid-19.  

El club granollerí ha informat en 

un comunicat que dilluns va rebre 

un avís per part del BM Cangas 

que un dels seus jugadors havia 

donat positiu per Covid-19, i que 

diversos jugadors de la plantilla 

estaven patint símptomes compa-

tibles i que es realitzarien proves 

PCR entre els jugadors de l'equip 

gallec. Dimarts, el club vallesà va 

rebre la temuda confirmació que 

dos jugadors que havien dispu-

tat el partit de la lliga d'Asobal 

havien donat positiu en una PCR. 

"Davant d'aquesta situació, el 

BM Granollers ha activat el pro-

tocol corresponent i després de 

consultar a les autoritats sani-

tàries del Servei Català de la Sa-

lut, aquestes han informat que 

les 19 persones que van viatjar 

a Cangas del Morrazo (jugadors 

i cos tècnic) han de confinar-se 

a casa durant 10 dies, a l'espe-

ra de poder realitzar les opor-

tunes proves PCR", deia el club. 

Dimecres encara estaven pen-

dents de les proves mèdiques. 

HANDBOL | Asobal  EL CLUB DEMANA L'AJORNAMENT DEL PARTIT CONTRA EL PORT SAGUNT

Per aquest motiu, el club gra-

nollerí ha sol·licitat al Comitè Na-

cional de Competició de la Reial 

Federació Espanyola d'Handbol  

l'ajornament del partit d'aquest 

divendres de l'Asobal contra el 

Port Sagunt, que s'havia de dispu-

tar al Palau d'Esports. 

El Fraikin s'ha de confinar per 
dos positius al BM Cangas 

Cal recordar que el Fraikin Gra-

nollers ja suma dos partits ajor-

nats més en vuit jornades. El de la 

primera setmana de competició 

contra el BM Benidorm, previst 

pel 28 d'octubre; i el de la tercera 

jornada, contra el Villa de Aranda, 

encara sense data.  jl.r.b.

lanes amb el secretari general de 

l’Esport, Gerard Figueras, s’ha ex-

plicat que “l’empitjorament de 

les dades de contagis es produ-

eix perquè els caps de setmana 

hi ha una mobilitat familiar fora 

dels municipis que incremen-

ta molt el risc”, ha dit Figueras. 

Aquesta decisió, que encara haurà 

de validar un jutjat, no afectaria els 

entrenaments, ni els usuaris de les 

instal·lacions esportives. Tot i que 

la limitació dels gimnasos és del 

50% del seu aforament. La mesura 

fa posposar competicions federa-

des, escolars o privades de qual-

sevol categoria en l’àmbit català. 

bera fotografia / bm cangas

Sense pietat a Galícia (23-33)

El Fraikin BM Granollers va guanyar sense pietat a la pista del BM Cangas 

(23-33) demostrant que la derrota contra l'Ademar Lleó va ser tan sols 

un accident. L'equip d'Antonio Rama va dominat l'electrònic, de principi a 

fi, deixant sense opcions el Frigoríficos Morrazo, molt superat. A la bona    

victòria es va sumar la tornada d'Antonio García en pista, després de    

l'ensurt de la jornada passada, i, a més, sent protagonista amb cinc gols. 

El Granollers va sortir en mode piconadora a terres gallegues i al descans 

dominava l'electrònic, 9 a 19. A la represa, els vallesans van seguit amb el 

seu bon joc. Borja Lancina, amb 7 gols, va ser el màxim anotador. 

El CF Les Franqueses té 18 

casos de la Covid-19 a l'equip

FUTBOL | Primera Catalana  NO VA DISPUTAR LA SEGONA JORNADA

El CF Les Franqueses s'ha vist 

afectat pel coronavirus amb 18 

positius en la plantilla del primer 

equip. Actualment, hi ha 16 juga-

dors i dues persones del cos tècnic 

que les PCR han donat positiu, tot 

i que la resta de la plantilla també 

està confinada. L'equip, que en-

guany compleix una temporada 

històrica a la Primera Catalana, ja 

no va disputar la segona jornada 

al camp del Júpiter.

El primer avís va arribar dilluns 

passat quan un jugador va alertar 

d'un positiu d'un company d'un 

familiar. El club va seguir el pro-

tocol establert i aquest jugador no 

va anar-hi a entrenar. Dimecres, 

un segon avís d'un altre jugador 

i a partir d'aquí, els positius van 

arribar en comptagotes. "Hi ha 

jugadors que tenen símptomes 

lleus i d'altres ho estan passant 

molt pitjor. Ara per ara, tots es-

tan confinats a casa. I els que no 

el tenen, també", admet el tècnic 

Manolo Parralo, que ja va fer un 

confinament preventiu.  jl.r.b.
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CNG

El Club Natació Granollers (CNG) 

va aconseguir el desitjat ascens a 

la Primera Divisió i va recuperar la 

categoria que va perdre l’any pas-

sat. Amb una puntuació de 197,50, 

el CNG va classificar-se en segon 

lloc per sota del CN Lleida, amb 

267,50 punts. Ambdós equips van 

aconseguir pujar a la màxima cate-

goria de la Copa Catalana de Clubs 

Absoluta. La competició va tenir 

NATACIÓ  L'EQUIP QUEDA SEGON I ASSOLEIX L'ASCENS A LA PISCINA DE BARCELONA

El CN Granollers torna a la 
Primera Divisió de Catalunya

Tercer podi de Pol Espargaró 

(Red Bull KTM Factory Racing) 

aquesta temporada a MotoGP i en 

totes tres ocasions ha estat curio-

sament al tercer lloc. El pilot gra-

nollerí va acabar al tercer esglaó 

del podi de Le Mans en una cursa 

de bojos sota l'aigua, al Gran Pre-

mi de França. D'altra banda, Aleix 

Espargaró (Aprilia Racing Team 

Gresin) va acabar al 14è lloc.

Pol Espargaró en cloure la cur-

sa va valorar positivament el seu 

tercer lloc lluitat a França. "Jo vull 

ser el millor de MotoGP i això és 

difícil. Sóc la primera KTM en 

el 99% de les sessions. No és el 

meu objectiu ser la millor KTM. 

En el passat, ja vaig prémer al 

límit a les curses, encara que el 

meu company no fos el millor. 

Ara tinc a Brad i Miguel, que són 

joves i van fort. Seguiré igual. 

Però no estic feliç si a la general 

veig els companys al darrere", 

va explicar el de KTM, que la pro-

pera temporada portarà una mo-

tocicleta oficial d'Honda.  

La pròxima cita mundialista de 

Pol Espargaró: "Jo vull 

ser el millor de la MotoGP"

ASCENS La plantilla de nedadors del CNG a Barcelona

MOTOR | Motociclisme  QUEDA TERCER AL GP DE FRANÇA

MotoGP tindrà lloc al Gran Premi 

d'Aragó, per partida doble, amb 

dues curses seguides. Aquest cap 

de setmana arribarà la primera 

i la setmana següent, la segona. 

Pol Espargaró ocupa el 8è lloc de 

la general amb 73 punts; mentre 

que l'Aleix Espargaró és 17è amb 

24 punts.  

lloc el cap de setmana a la piscina 

Nova Escullera del CN Barcelona.

“Després de vuit mesos sense 

competir, hem iniciat la tem-

porada amb la Copa Catalana, 

i hem estat a l'altura de les ex-

pectatives que teníem posades 

en l’equip. Els nedadors i neda-

dores han donat el màxim de les 

seves possibilitats, i han lluitat 

cada prova que nedaven de l’ini-

motoGp

POL ESPARGARÓ

Paralímpic

Miguel Luque, del CNG, ha estat con-

vocat per la Federació Espanyola per 

disputar les Sèries Mundials de natació 

a Berlín, que tindran lloc fins diumen-

ge. La competició es realitzarà en una 

de les piscines més ràpides del món, 

ja que al 2019 es van batre 43 rècords 

mundials. Aquesta competició s’havia 

de disputar al passat juny i va ser ajor-

nada a causa de la pandèmia.

MIGUEL LUQUE, 
CONVOCAT A LES 
SÈRIES MUNDIALS

ci al final”, valora positivament el 

director esportiu de la secció de 

natació del CNG, Jaume Relats, que 

afegeix que ha estat una competi-

ció amb un format diferent de l'ha-

bitual, sobretot per les mesures de 

prevenció de la Covid-19.  
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XAVIER SOLANAS

El Palau d'Esports tornarà a aco-

llir per segon any una competició 

continental amb el KH-7 BMG fe-

mení. La temporada passada va 

ser la Challenge Cup i enguany 

és la nova European Cup. L'equip 

granollerí s'estrenarà directa-

ment en la segona ronda de la 

competició, juntament amb altres 

equips de la Divisió d'Honor, com 

és Màlaga i Gran Canaria. 

El primer rival de les vallesanes 

serà l'equip portuguès de l'Alava-

rium Love Tiles. De fet, la ronda 

es disputarà en dos partits que 

es jugaran al Palau aquest cap de 

setmana, dissabte l'anada, amb el 

HANDBOL | European Cup LES DE ROBERT CUESTA JUGARAN ELS DOS PARTITS DE LA RONDA A CASA

Les jugadores del KH-7, a punt 
per debutar a l'European Cup

El Club Atlètic Granollers va ser 

un bon amfitrió del Campionat de 

Catalunya de relleus, de promoció, 

i va guanyar dos ors en les catego-

ries masculines de sub-10 i sub-

12. El català va tenir lloc dissabte 

a les pistes municipals de Grano-

llers, que es van omplir amb prop 

de 200 equips d'infants d'arreu de 

Catalunya.  

El Granollers va imposar-se en 

dues categories masculines en ser 

superior als 4x60 metres amb un 

equip format amb Manuel Güell, 

Pau Miron, Marcel Samso i Martí 

Sanchez. En sub-12, als 3x600 me-

tres, van guanyar amb Ibai Arbo-

nies, Queralt Serras i Aniol Trilla. 

L'ECG tanca la pretemporada 

al camp del CE Europa

EN JOC Un partit d'aquesta temporada de les noies del BM Granollers

ATLETISME | Promoció MÉS DE 200 EQUIPS A LES PISTES

Precisament Trilla també va 

participar al campionat de Catalu-

nya de proves combinades, que va 

tenir lloc diumenge a Vilanova i la 

Geltrú, i va assolir el tercer lloc del 

tetratló sub-12. 

Medalles al sub-23
Dilluns va tenir lloc a Igualada el 

Campionat de Catalunya sub-23 

i l'Atlètic Granollers va tornar a 

pujar la podi. En 100 metres, Ar-

nau Sagrera va aconseguir dues 

medalles de plata en les dues jor-

nades disputades; mentre que Pol 

Molins va ser segon en disc. En 

l'absolut, Víctor León va ser quart  

amb perxa. 

KH-7 de local, i diumenge la tor-

nada. Davant l'actual situació sa-

nitària, els dos equips van acordar 

que els partits es jugarien al pave-

lló granollerí. El KH-7 BMG arriba 

en un bon estat de forma amb la 

victòria contra el Morvedre per 

un clar 20 a 30. A l'hora del tan-

cament d'aquesta edició, jugava a 

casa contra el BM Salud. 

CAG

MEDALLES Un dels podis de l'Atlètic Granollers a la pista municipal

Tercera Divisió VA EMPATAR SENSE GOLS AMB EL BADALONA

L'EC Granollers de José Solivellas 

tancarà avui dijous la pretempo-

rada amb l'últim amistós al camp 

del CE Europa. La Tercera Divisió 

espanyola comença aquest cap de 

setmana, però l'ECG té jornada de 

descans al grup 5B i l'Europa, en 

l'altre, el 5A. 

Els vallesans començaran la 

lliga el diumenge 25 d'octubre a 

casa contra el Cerdanyola (12 h). 

El cap de setmana, l'ECG va dis-

putar el penúltim amistós contra 

el Badalona, de la Segona Divisió 

B espanyola, i va acabar en empat 

sense gols. A la primera part Pau 

Darbra va tenir la més clara amb 

un xut creuat al pal i a la represa, 

el mateix davanter xutava una pi-

lota a la fusta. 

L'Atlètic Granollers guanya 

dos ors al català de relleus

BÀSQUET | Lliga EBA

El CB Granollers 

s'estrena a la Lliga 

d'EBA a Saragossa

El CB Granollers tornarà a l'elit del 

bàsquet català aquest dissabte a la 

pista del CB Saragossa. Després de 

vuit anys, l'equip granollerí dispu-

tarà un partit a la complicada Lli-

ga d'EBA, al grup C3, amb un ob-

jectiu clar: la permanència. Ara bé, 

aquest debut està pendent d'una 

nova directriu de la federació es-

panyola que insta els clubs parti-

cipants a realitzar proves PCR als 

jugadors amb 72 hores prèvies al 

partit. 

Aquesta mesura ha posat en 

dubte, doncs, l'inici de la primera 

jornada amb discrepàncies entre 

l'ens federatiu espanyol i català, en 

com s'aplica la mesura i quin és el 

cost econòmic de les proves PCR. 

En el tancament d'aquesta edició, 

dimecres al vespre, encara no se sabia si �inalment el CB Granollers 
podrà debutar a la pista del CB Sa-

ragossa, tot i que l'equip està pre-

parat per poder afrontar aquesta 

primera jornada de lliga. 

CADA DIA 
LLEGUMS CUITS 

I PLATS PREPARATS
(Verdura, pasta, 

carn, peix...)

VINE A VEURE’NS! 
ET REGALAREM 

UN TASTET 
DELS NOSTRES 

LLEGUMS PERQUÈ 
ELS PROVIS!

Carrer Portalet, 11 
Granollers
     630 22 91 40       93 632 33 37
          @elsllegumsdelportalet

FUTBOL | Tercera Catalana TRIPLET DE DAVID CABEZUELO

El Llerona goleja l'Atlètic Vallès (5-1)

El CE Llerona va golejar dissabte l'Atlètic Vallès, per 5 a 1. Els de les 
Franqueses van marcar una maneta de gols al derbi vallesà del grup 9 
de la Tercera Catalana. El derbi es va decantar pel Llerona a la primera 
part amb 5 gols, obra d'Arnau Camps, Adrià Sabaté i un triplet de David 
Cabezuelo. A la represa, l'Atlètic Vallès va marcar el gol de l'honor, que 
va fer Ivan Garcia.  El Llerona és 5è amb 3 punts i l'Atlètic Vallès, cuer. 

XAVIER SOLANAS

KH-7 BMG -  ALAVARIUM
Dissabte, 17  - 18.30h Granollers

ALAVARIUM - KH-7 BMG 
Diumenge, 18  - 18 h Granollers

SARAGOSSA - CB GRANOLLERS
Dissabte, 17 - 19 h Saragossa
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CULTURA

Rafel Nadal, a Can PratSuspès el Parc Infantil de Nadal

L'escriptor Rafel Nadal serà avui, dijous 
(18 h), a la biblioteca de Corró d'Avall, 
a l'Espai Can Prat, per trobar-se amb 
els lectors i parlar de la novel·la 
El �ill de l'italià. Cal inscripció prèvia.

La Soca, l'entitat que organitza el PIN –Parc Infantil de Nadal– al Palau d'Esports, 
ha decidit suspendre aquesta activitat habitual de les festes a Granollers arran de 
la pandèmia. L'entitat, que sol aplegar entre 5.000 i 6.000 persones al llarg dels tres dies, creu que a �inals d'any la situació sanitària no permetrà el PIN. Amb tot, 
no descarta organitzar un acte de petit format amb el Pinguai i l’Espingueta.

SERVEI DE VALORACIÓ  INTEGRAL A VÍCTIMES

www.advaloremadvocats.cat

Telèfon d’atenció a víctimes: 93 135 21 94

ÚNIC DESPATX AL VALLÈS DE L’ASSOCIACIÓ D’ADVOCATS DE VÍCTIMES D’ACCIDENTS DE CATALUNYA

Accidents de trànsit i laborals, negligències mèdiques, incapacitacions...

Diables i el Drac 

organitzen una 

jornada de foc i la 

mostra de bestiari
En temps de pandèmia, les en-
titats de cultura popular s'han 
hagut de reinventar per poder 
reprendre l'activitat. És el cas del 
Drac de Granollers, que ha canviat 
el format de la Mostra de bestiari 
anual, per tal de poder-la celebrar. 
A més, ha unit esforços amb Dia-
bles de Granollers per organitzar 
conjuntament un Dia de Foc, que 
omplirà d'activitats el parc de Po-
nent. Així, dissabte a primera hora 
de la tarda (16 h), la jornada de foc 
començarà amb una tronada que 
donarà pas a la Mostra de bestiari 
–amb el Bailo, la Gralla, la Guspira, 
el Drac, el Drac petit i la Granota 
de Can Bassa–, que comptarà tam-
bé amb una mostra de vestits de 
les colles. A les 19 h, tot i que no 
es podrà fer un correfoc, sí que hi 
haurà una actuació de lluïment in-
fantil, que continuarà a les 20.30 h 
amb el lluïment de foc adult, amb 
diables i les bèsties de foc. A les 22 h, �inalment, es podran escoltar els Versots, que enguany s'havien 
programat en el marc del (Parèn-tesi) –la proposta de �inals d'agost, 
que coincidia en dates amb l'anul-
lada festa major– i que es va anul-
lar a darrera hora a causa de l'evo-
lució de la pandèmia. Per seguir 
les activitats caldrà tenir entrada 
prèvia, que es podien aconseguir 
a través d'eventbrite.es –les entra-
des dels lluïments i els versots es 
van exhaurir en poques hores–. 

Una desena d'exposicions a Gra-
nollers i 14 a Barcelona –a l'Arts 
Santa Mònica i la Fundació Foto 
Colectania– conformaran, a partir 
de dijous, bona part de la progra-
mació del festival de cinema, foto-gra�ia i arts audiovisuals Panorà-mic, que enguany arriba a la seva 
quarta edició. El certamen s'in-
augurarà avui, dijous (18.45 h), 
amb la conferència Públic, privat, 
secret, a càrrec de Joan Fontcuber-
ta i Andrés Hispano, impulsors de 
la iniciativa organitzada per l'em-
presa Grisart i promoguda per 
l'Ajuntament de Granollers. De fet, enguany el festival gira 
a l'entorn del concepte extimitat
per posar el focus en les intimitats 
que deixen de ser secretes i priva-
des i es converteixen en públiques. 
El festival explorarà les fronteres 
entre el que és públic i el que és 
privat, i com la necessitat de com-
partir sovint conviu amb la por de 
ser vigilats i controlats socialment.

Les exposicions que es podran 
veure a Roca Umbert són Time 
on quaaludes and red wine, d’An-
na Galí; Transitional, de Jacqui 
Barrowcliffe; No surrender, de 
Jean-Matthieu Gosselin; Tell me 
your truth, exposició de fotollibres 
comissariada per Enric Montes 
i Ivan Ferreres; #Panoramic-
fromhome, projecció col·lectiva; 
La muertes chiquitas, de Mireia 
Sallarès; L’extimitat a la literatura, 

PANORÀMIC

EXPOSICIONS  Anna Galí exposa 'Time on quaaludes and red wine'

ART I AUDIOVISUALS EL FESTIVAL DE FOTOGRAFIA I CINEMA ATERRA AVUI, DIJOUS, A ROCA UMBERT

Exposicions, pel·lícules i tallers 
tractaran l''extimitat' al Panoràmic

TRADICIÓ

exposició documental, i Càpsula 
de confort, de Daniel G. Andújar. Com l'any passat, el Panoràmic 
també ocuparà el Museu de Gra-
nollers, amb la mostra Sense in-
timitat, comissariada per Andrés 
Hispano i Fèlix Pérez-Hita, i el 
cinema Edison, amb De festival en 
festival, una col·lectiva amb par-
ticipació de Domenico Camarda, Alisa Martynova, Elena Zottola, Dylan Perlot Gabriel Santana, Iza 
Štrumbelj Oblak, Lubov Rakshin, Maxime Matthys, André Barrette, 
Eva Quintas, Laia Moreto, Andrés 
Galeano, Andrés Dávila, Colectivo 
Errata i Mariana Jiménez Vélez.

A més, l'Arts Santa Mònica aco-

llirà els 12 projectes seleccionats 
de la segona convocatòria de 
l'Open Panoràmic, que també col-
labora amb festivals de Sèrbia, Ità-
lia, Colòmbia i el Quebec.

El festival també inclou un cicle 
de conferències, 11 projeccions a 
l'Edison, i tres workshops a Roca 
Umbert –Narrativa, recerca i pla-
taformes, amb Laia Abril; L’Arxiu 
in�init, amb Florencia Aliberti, i 
Espia’m amb Mercè Soler.

El festival també ha creat –per 
mitjà d'Anna Maimir i Joan Gené 
de l'Eixida– un programa educatiu 
pensat per a instituts i estudiants 
de disciplines vinculades a la co-
municació i la imatge. 

Films i més
-Secció oficial de curtmetratges i 

llargmetratges comissariada per 

Mercè Alsina, Fèlix Pérez-Hita i 

Andrés Hispano:

DIJOUS 

20 h. Video letters #3 de Yau Ching

i Varda by Agnès d'Agnès Varda 

DIVENDRES 

21.30 h. Emergence de Pratibha 

Parmar i Der Riese de Michael Klier 

DISSABTE 

21 h. Cada día paso por aquí de Raul 

Arroyo, Memory of home de Kiki 

Tianqui Yu, Gently down the stream 

de Su Friedrich, The sniper d'Adela 

Jusic, i Game over d'Alba Sotorra 

DIMARTS 

20 h. Un chant d'amour de Jean 

Genet i Blow-up de Michelangelo 

Antonioni

-Panoràmic Kids Projecció en 

loop de curts infantils. De dijous a 

diumenge

-Conferències

DISSABTE 

18.30 h. Què pot silenciar l'ego del 

fotògraf? Antoni Campañà i les 

seves fotos de guerra (1936-39)

DIUMENGE 

12 h. Visita comentada a l'exposició 

Sense intimitat al Museu

Més activitats a l'Arts Santa Mònica i 

també a Roca Umbert fins a mitjans 

novembre. panoramicgranollers.cat
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Vicenç Viaplana, a la mostra 
d'art i pandèmia de Can Framis
L'artista granollerí Vicenç Viaplana participa a l'exposició 100 càpsules de 

confinament. Art i pandèmia a Catalunya, que es pot veure fins al 24 de 
gener al museu Can Framis, de la Fundació Vila Casas, que enguany com·
memora el seu 20è aniversari de compromís amb l'art català. La mostra es 
va començar a forjar quan es va decretar l'estat d'alarma a la primavera, 
quan va contactar amb un centenar d'artistes perquè fessin un treball ar·
ran del confinament. Viaplana hi ha presentat una obra feta amb cendra 
en substitució dels pigments habituals en aquell moment d'incertesa.  
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"Mostrar els treballs netament, 
sense additius ni afegits dirigits, 
és una mostra de respecte vers 
els espectadors". Amb aquesta 
declaració d'intencions l'artista Vi·
cenç Vacca presentava dimarts el 
cicle Ítem sèries que comissaria al 
Casino de Granollers i que inclourà 
cinc propostes d'artistes catalans 
consolidats i de trajectòria inter·
nacional –Carlos Pazos, Ferran 
García Sevilla, Pep Agut, Pep Duran 
i Javier Peñafiael–.

La sèrie s'enceta amb la pel·lícula 
Artiss!mo. Película de citas de Carlos 
Pazos, que fins al 21 de novembre 
es podrà veure a l'antic vestíbul del 
teatre del Casino, de dimarts a dis·

sabte, de 10 a 21 h. El mateix Pazos 
introduïa, per mitjà d'un vídeo des 
de París, la presentació de l'obra, 
que confiava als seus col·laboradors 
Víctor Pérez i Adolf Alcañiz –qui, de 
fet, va fer el muntatge d'Artiss!mo–. 
Així, Alcañiz recordava que es trac·
ta d'un film de 2 hores i 15 minuts 
amb 900 talls agafats de 600 pel·lí·
cules i en què "utilitza la tècnica 
del collage per crear un discurs 
i provocar". De fet, per crear la 
peça va visualitzar unes 5.000 pel·
lícules, des de Méliès i fins al 2015, 
quan es va produir la cinta que ara 
es pot veure al Casino. Pérez llegia 
un text de Pazos en què explica el 
procés creatiu d'Artiss!mo i com 

"veia, aproximadament, dues 
pel·lícules al dia, i detectava els 
fragments que podien interessar 
a la idea que s'anava construint 
en el meu cap". Carlos Pazos tam·
bé hi parla de la seva visió de l'art i 
hi denuncia la falta de risc de molts 
artistes i com "als polítics no els 
interessa l'art, sinó la distracció, 
el lleure". En aquest sentit, tant 
Pazos com Vacca lamentaven que 
fa alguns anys, un projecte similar 
acabés sense reeixir. El reconegut 
artista granollerí explicava com 
no va tirar endavant, malgrat que 
inicialment tenia la col·laboració 
de l'Ajuntament, perquè "es vo-
lia vincular a un procediment 

Carlos Pazos enceta el cicle 
'Ítem sèries' de Vacca al Casino

ART  LA PROPOSTA REIVINDICA EXPOSAR ELS TREBALLS SENSE "AFEGITS DIRIGITS" COM A "MOSTRA DE RESPECTE VERS ELS ESPECTADORS"

M.E.

ARRENCA EL CICLE Els col·laboradors de Pazos, el president del Casino i Vacca

educatiu –amb una certa direc-
ció– que aquí hem evitat perquè 
l'espectador és prou intel·ligent 
per interpretar", assegurava. De 
fet, ambdós artistes lamenten com 
"l'error de Granollers" en perdre 
la vitalitat artística de la ciutat al 
tardofranquisme, quan "gràcies a 
personatges com Joan Illa Morell 
JIM i Alexandre Cirici, es va con-
vertir en pionera, en la capital de 
l'art català experimental", reme·
mora Pazos, qui desitja que la inici·
ativa de Vacca sigui el nucli "d'una 
actuació de més volada". 

Pazos és un dels artistes con·
temporanis catalans més recone·
guts arreu del món. El 2004 va ser 
guardonat amb el Premi Nacional 
d'Arts Plàstiques del Ministeri 

d'Educació i Cultura, i el 2008, amb 
el Premi Nacional d'Arts Visuals 
que atorga la Generalitat.

Ítem sèries seguirà el 19 de de·
sembre amb la proposta del ma·
llorquí Ferran García Sevilla, "un 
artista combatiu que durà un 
experiment que havia presentat 
per Internet, però que va tro-
bar-se amb inconvenients per 
una denúncia de Cs", explica Vac·
ca. El cicle inclourà cinc artistes, 
però "la intenció és intentar fer 
més sèries amb noves propos-
tes, depenent de la resposta que 
tingui l'Ítem sèries". De moment, 
és una proposta de luxe per seguir 
commemorant el 140è aniversari 
del Casino, tal com recordava el 
seu president, Josep Rius.   M.ERAS
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Tres dècades després d'aquell 

primerenc Sopa de Cabra (Salseta 

Discos, 1989), la formació gironi-

na treballava en el seu 10è àlbum 

d'estudi, La gran onada, la presen-

tació del qual es va veure aturada 

per la pandèmia. Ara, finalment, la 

gira per teatres i auditoris del país 

comença aquest dissabte amb la 

primera parada a Granollers, en un 

concert doble –que ha de permetre 

complir les normatives d'afora-

ment arran de la Covid-19–.

La gran onada es va publicar al 

febrer d'aquest incert 2020, quan 

feia quatre anys del darrer treball, 

Cercles. L'aigua i el mar són pre-

sents en totes les cançons d'aquest 

treball que reflecteix l'evolució 

de la mítica banda de l'anomenat 

rock català, i que gira a l'entorn de 

l'amor i les injustícies socials.

El festival Cruïlla XXS d'aquest 

estiu va permetre veure un tas-

tet del què serà aquesta gira que 

Sopa de Cabra obre la gira
de 'La gran onada' al TAG

MÚSICA LA MÍTICA BANDA FARÀ UN CONCERT AMB TEMES NOUS I ALGUNS DELS SEUS CLÀSSICS

sopa de cabra

SOPA DE CABRA  Cuco, Gerard Quintana, Josep Thió i Pep Bosch

Fem el Vallès Republicà des de cada municipi. Presentem candidatura al teu poble. 39 de 39.
Vallès Oriental

DE L’ASSASSINAT

ANIVERSARI

DEL PRESIDENT

COMPANYS

80

Vallès Oriental

“Cadascú  

al seu lloc i  

Catalunya  

i la República  

al cor de tots.”

combinarà el temes del nou àl-

bum amb cançons dels gironins 

que s'han convertit en himnes, 

com L'Empordà i Camins.

Pop metafísic català és el subgè-

nere musical que sovint serveix 

d'etiqueta per a Ferran Palau, de 

fet, força inclassificable. Dissab-

te serà a la Nau B1 en una sessió 

doble, que servirà per difondre el 

seu quart treball, Kevin, que la crí-

tica defineix com la seva obra més 

romàntica i colorista. Qui va ser un 

dels fundadors de la banda Anímic, 

va iniciar el 2012 una prolífica car-

rera en solitari, que l'ha dut a mou-

re's entre el folk i la música alter-

nativa, sovint amb la col·laboració 

de Joan Pons d'El Petit de Cal Eril. 

Debut d'Anna Andreu
La sessió a la Nau B1 s'obrirà, però, 

una hora abans amb la proposta 

d'Anna Andreu qui, després de 

diversos discos amb Cálido Home 

i de dos anys d'innactivitat musi-

cal, ha debutat amb el seu primer 

treball en solitari, Els mals costums. 

Dissabte arribarà a Roca Umbert 

acompanyada de Marina Arrufat 

EL MÚSIC PRESENTARÀ ELS TEMES DEL DISC 'KEVIN'

El pop metafísic de Ferran 

Palau aterra a la Nau B1

a la bateria, teclat i cors. L'artista 

de Sant Quirze del Vallès ha iniciat, 

doncs, una nova etapa, en què can-

ta en català per primer cop, amb 

lletres narratives i poètiques.

Ds, 17 d'octubre, 19 i 22 h
Teatre Auditori de Granollers 
Preu: 35 € (18, a Zona B)

GRANOLLERS. Després d'una pausa 

el cap de setmana passat, el 48è 

Cicle de Jazz al Casino reprendrà 

el concert habitual del divendres 

amb un referent de l'escena jaz-

zística del país, que no és el pri-

mer cop que trepitja l'escenari de 

la sala Joan Bretcha. Es tracta del 

pianista Lluís Coloma, que arriba-

rà acompanyat d'Arnau Julià a la 

bateria i Manolo Germán al con-

trabaix. El trio oferirà un repertori 

personal, que uneix tradició i ori-

ginalitat, amb la fusió de manera 

natural i innovadora de la música 

New Orleans, el rhythm & blues, el 

boogie woogie, el rock i el blues. 

Sens dubte, serà un concert intens, 

ple de ritme, amb el segell de qua-

litat de Coloma, amb dues dècades 

de viatges per escenaris d'arreu 

del món, on és reconegut com a 

virtuós del piano. De fet, Coloma, 

nascut el 1973, és actualment un 

dels pianistes més actius i més va-

lorats del blues i el boogie woogie 

Lluís Coloma reprèn el jazz al Casino

EL RECONEGUT PIANISTA, AMB ARNAU JULIÀ I MANOLO GERMÁN, OFERIRÀ UN REPERTORI PERSONAL 

Dv, 16 d'octubre, 22 h
Casino de Granollers. Preu: 8 €

nau b1

FERRAN PALAU

Ds 17 d'octubre, 18.30 i 22 h
Nau B1 (Roca Umbert). Preu: 15 €

a Europa. Influït des de molt jove 

pels discos de Jerry Lee Lewis, Ro-

osevelt Sykes i Alan Price, aviat es 

va allunyar dels estudis de piano 

clàssic per dedicar-se al rock and 

roll. La seva habilitat pel blues i el 

boogie es van fer paleses ben avi-

at, i divendres també tornaran a 

brillar al Casino.

Amics de la Ciutat de Granollers 

ha organitzat per a diumenge (19 

h), a la sala Tarafa, un concert a 

càrrec del pianista Jordi Masó. Ini-

cialment es preveia la participació 

del guitarra Manel Sánchez per in-

terpretar conjuntament el Conci-

erto de Aranjuez. Finalment, però, 

Masó haurà d'actuar en solitari 

amb un repertori de peces líriques 

i sonata d'Edvard Grieg, i les Esce-

nes d'infants i 3 cançons i danses de 

Mompou. Cal reservar entrada. 

Diumenge (17.45 h) la parròquia 

de Sant Esteve acollirà el concert 

de l'organista mallorquí Arnau 

Reynés, titular Mallorca, l'illa dels 

orgues. Prèviament, també oferirà 

una classe magistral. Reynés és 

l'organista titular de la basílica de 

Sant Francesc de Palma, i és cone-

gut a tot Europa. A més de músic, 

també és doctor en Ciències de 

l'Educació i ha publicat el llibre 

Els orgues de Mallorca per l'edito-

rial Olañeta. 

Amics de la Ciutat 

organitza un concert 

amb Jordi Masó

L'església acull 

l'organista mallorquí 

Arnau Reynés
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BÀSQUET. DISSABTE 17, 19 h
AZULEJOS MONCAYO CB ZARAGOZA - 
CB GRANOLLERS  Pavelló Mudejar 
Amb Guillem Raich i Arnau Moya

HANDBOL. DIUMENGE 18, 18 h
KH-7 BMG - ALVARIUM LOVES TILES 
Pavelló d'Esports de Granollers 
Amb Aitor Compañón i Roger Santaeugènia

P R O G R A M AC I Ó  E S P O R T I VA

PREVISIÓ METEOROLÒGICA
del dijous 15 al diumenge 18 d'octubre

Dijous Divendres Dissabte Diumenge

18º 7º 18º 7º 18º 8º 18º 9º

TEATRE  EL TAG ESTRENA L'OBRA AMB GUIÓ DE JORDI CASANOVAS I DIRECCIÓ DE FERRAN UTZET

'Alguns dies d'ahir' recrea 
la tardor de 2017 dalt d'escena

El Teatre Auditori de Granollers 

(TAG) acollirà divendres (21 h) 

l’obra Alguns dies d’ahir de Jordi Ca-

sanovas, dirigida per Ferran Utzet i 

interpretada per Míriam Iscla, Fran-

cesc Cuéllar, Abel Folk i Marta Ossó. 

La família protagonista d’aques-

ta comèdia dramàtica veu cap-

girada la seva quotidianitat amb 

els fets polítics que s’esdevenen a 

Catalunya els mesos de setembre 

i octubre del 2017. La crisi que va 

sacsejar el país durant la tardor de 

2017 els entra per la finestra per 

fer saltar pels aires el seu dia a dia.

La Rosa, el Jaume i els seus fills, 

la Laura i el Jofre, es retrobaran 

al menjador de casa seva en cinc 

ocasions. Cinc dies posteriors a 

moments que van marcar aquells 

mesos. En aquestes cinc jornades, 

compartiran els dubtes, les pre-

guntes, els anhels i els patiments 

que els va provocant tot allò que se 

succeeix als carrers. Al voltant de la 

taula, aprendran a comprendre els 

pensaments i les posicions dels al-

tres, faran tot l’esforç possible per 

conversar i per entendre’s, i hau-

ran de trobar la manera de perdo-

nar les faltes i de guarir les ferides 

que els hagin produït tots aquests 

dies. “No es tracta de revisar la 

història en majúscules, sinó de 

recordar la història quotidiana 

de les persones”, diu Utzet. 

ELS PROTAGONISTES  Abel Folk, Míriam Iscla, Francesc Cuéllar i Marta Ossó

david ruano

El Circ Històric Raluy s'instal·larà 

a Granollers del 16 al 25 d'octubre, 

concretament al Parc Firal. Aques-

ta carpa, hereva del Circ Raluy dels 

anys 80, acollirà el nou espectacle 

Vekante, una barreja de circ clàssic 

i contemporani, de tradició i inno-

vació, i del món dels somnis i la rea-

litat. Es faran una dotzena de passis 

en horaris de tarda i els diumenges 

també una sessió al migdia.

El Circ Història Raluy està lide-

rat per Rosa Raluy, filla de Carles 

Raluy, fundador a finals dels anys 

80 d'un circ inspirat en els grans 

circs del passat. Un circ a l’antiga, 

en què tota la família va participar 

durant anys. El 2006 va rebre la 

Creu de Sant Jordi. El 2016 aques-

ta etapa va acabar amb el tanca-

ment del Circ Raluy i la formació 

de dos projectes bessons, un dels 

El Circ Raluy s'instal·la al Parc Firal

ARTS ESCÈNIQUES   LA CARPA HI SERÀ FINS AL 25 D'OCTUBRE 

quals el Circ Històric Raluy.

L’espectacle Vekante es va es-

trenar l’any passat, però al març 

es va haver d'aturar la gira a causa 

del confinament per la Covid-19, 

una suspensió que es va aixecar 

el juliol però complint totes les 

mesures de seguretat, començant 

per la reducció d’aforament, l’ús 

obligatori de mascareta i la desin-

fecció en finalitzar cada sessió. 

A les Franqueses

El Teatre Auditori de Bellavista rebrà 

dissabte (21 h) l'obra Les dones sàvi-

es, un muntatge de Luis Hansen i Ri-

card Farré que posa a l'escenari dos 

moments històrics. El 1672 Molière i 

la Companyia del Rei estrenen una 

comèdia d'embolics familiars que re-

cull l'afany de saber de les dones. El 

2016 a Catalunya, només dos actors 

–Farré i Enric Cambray– estrenen la 

mateixa comèdia amb un joc inter- 

pretatiu que trenca les convencions.

BELLAVISTA REBRÀ 
'LES DONES SÀVIES'



dj, 15 octubre 2020 23

Observacions del planeta Mart

El Museu de Ciències Naturals de Granollers ha organitzat 

per diumenge (11.15 h) una sessió d'observació amb 

telescopi del planeta Mart, ara que s'apropa a 62 milions 

de quilòmetres. Es podrà veure el seu casquet polar. Per 

participar-hi cal inscriure's prèviament al 93 870 96 51.

El flamenc rock d'Arraigo 
torna dissabte a Canovelles

Voltem per l’entorn

GRANOLLERS

arraigo

DIJOUS, 15

18 h Roca Umbert

Inauguració del festival Panoràmic 

[consulta la programació a la pàgina 20]

20 h Cinema Edison

Varda by Agnès

DIVENDRES, 16

9 h Plaça Lluís Perpinyà

Fira del disc

9 h Plaça de la Corona

Fira d'Artesans

17.30 h Plaça Maluquer i Salvador

Diverteatre. Amunt les veles!

17.30 h Museu de Ciències Naturals

Taller. Insectes, crancs i aranyes a les 

vostres mans

21 h Teatre Auditori de Granollers

Teatre. Alguns dies d'ahir

22 h Casino

48è cicle de jazz. Lluís Coloma Trio

DISSABTE, 17
9 h Plaça de Can Trullàs

Encants Solidaris Assemblea d'Aturats

9 h Plaça de les Olles

AGENDA

Fira de productes naturals

9 h Plaça Lluís Perpinyà

Encants Solidaris. Vilanimal

9 h Plaça Lluís Perpinyà

Fira del disc

11 h Biblioteca Can Pedrals

Taller d'iniciació a la robòtica en família

16 h Parc de Ponent

Mostra de bestiari de foc

18 h i 21 h Teatre Auditori 

Concert de Sopa de Cabra

22 h Nau B1. Roca Umbert

Concert amb Ferran Palau i Anna Andreu

DIUMENGE, 18

17.45 h Parròquia de Sant Esteve

Concert Mallorca, l'illa dels orgues

DILLUNS, 19

21 h Centre cívic Jaume Oller

Inici dels assajos de la coral Sonata

DIMARTS, 20
17.30 h Biblioteca Roca Umbert

Hora del conte amb Mon Mas

18.30 h Parròquia de Sant Esteve

Xerrada d'Agevo. Mites i realitats sobre 

la salut mental

DIMECRES, 14
17.30 h Biblioteca Can Pedrals

Hora del conte amb Mon Mas

18.30 h Museu de Granollers

Tercera Fira de l'Economia Social i 

Solidària de Granollers. Xerrada  

Què té a veure l'economia social  

i solidària amb la mobilitat?

El Teatre Auditori Can Palots de 

Canovelles acollirà dissabte (21 h) el 

concert de la banda Arraigo, un referent 

del flamenc rock que, després d'anys 

d'aturada, torna als escenaris. Amb 

motiu de la festa major del municipi, 

que va haver de suspendre o reinventar 

moltes activitats per la pandèmia, 

Arraigo ja va oferir un concert en 

streaming, que es pot recuperar al 

canal de YouTube de l'Ajuntament de 

Canovelles. Dissabte, en el marc de la temporada d'Escena grAn, el públic podrà viure 

en directe el concert d'Arraigo, que presentarà el conjunt de peces Tot flueix sempre. 

El concert, gratuït, té exhaurides les entrades, però els interessats poden inscriure's a 

la llista d'espera –escenagran.cat– per si hi ha baixes de darrera hora en el públic.

Exposicions
Ajuntament de Granollers 
Les festes i balls d'abans. L'Arxiu ha 

preparat l'exposició de fotografies 
antigues. Fins al 27 de novembre. 

Museu de Granollers 
Afinitats. Permanent 

Retorn a Granollers del retaule gòtic 

de Sant Esteve. Fins al març de 2021

Museu de Ciències Naturals
Tu investigues! Permanent

Invertebrats. Sala permanent

Què mengem avui?, reflexions  
d'Ada Parellada. Fins al febrer 

Operació Aigua. Fins al 21 d'octubre

Viatge a l'invisible. Inauguració avui, 

dijous. Fins al 29 de novembre 

Llibreria La Gralla
Abraça'm. Dibuixos de Lluïsa Martin 

C. Fins al 31 d'octubre

Centre Cívic Nord
La vostra mirada. Fotografies de 
Cristina Bernal. Fins al 23 d'octubre

LES FRANQUESES

DIJOUS, 15

18 h Biblioteca Espai Can Prat

Espais de lectura. Visita de Rafel Nadal

18 h Centre Cultural de Bellavista

Espai Zero. Curs de Mindfulness

DIVENDRES, 16

18 h Plaça del Centre Cult. de Bellavista

Portes obertes a l'Espai Zero

DISSABTE, 17
21 h Teatre Auditori de Bellavista

Humor & Co. Les dones sàvies

DIUMENGE, 18

11 h Circuit de Cal Gavatx

Circulació de trens tripulats
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