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SALUT

L'HOSPITAL, AMB 77 INGRESSATS
POSITIUS DE CORONAVIRUS, HA DUPLICAT 
L'ESPAI DESTINAT ALS MALALTS DE COVID  6

TERRITORI

EL NATURALISTA MARTÍ BOADA ENCETA DIVENDRES
EL CICLE DE XERRADES I DEBATS PER "REPENSAR
EL TERRITORI" DE SALVEM CORRÓ D'AMUNT  9

somlesfranqueses.cat

DIARI DE CORRÓ D’AMUNT, CORRÓ D’AVALL, BELLAVISTA, LLERONA, MARATA I GRANOLLERS

El primer sistema de reciclatge digital que té cura
de la sostenibilitat del planeta i de Granollers.

RECICLA PEL MEDI AMBIENT I PER GRANOLLERS

POLÍTICA EL GOVERN EN MINORIA DE JUNTS PER LES FRANQUESES PRESENTA EL PAM, QUE INCLOU, ENTRE D'ALTRES, L'INICI DE REDACCIÓ DEL NOU PLA GENERAL  8

El Pla d'Actuació Municipal preveu un 
centenar d'accions per aquest mandat

xavier lloreda

ECONOMIA
La capacitat de renda
dels veïns de les Franqueses 
va ser el 2018 de 23.418
euros nets per habitant  19

TAULES BUIDES
Pimec xifra en 26,6 milions l'impacte econòmic
del tancament de bars i restaurants al Vallès Oriental 3, 4 i Ed.

EDUCACIÓ
L'escola Joan Sanpera,
de Corró d'Avall, manté
quatre grups confi nats i
prop de 80 alumnes a casa  6
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93 745 73 01
comercial@salas.plus

www.salas.plus

Últims pisos i plantes baixes al centre!
Aprofita aquesta oportunitat única i 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

Entrada per  

c/ Vallès, 45 
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L'empresa cooperativa Som*,

amb el suport tecnològic de 

RoninEstudi, impulsa la campanya 

Cuines Obertes per potenciar els 

serveis a domicili i per recollir dels 

bars i restaurants de Granollers i 

les Franqueses i del conjunt de la 

comarca. La campanya, pensada 

per contrarestar l'impacte de 

les restriccions decretades per la 

Generalitat per mirar de frenar la 

corba de contagis, rep el suport 

del Gremi d’Hostaleria del Vallès 

Oriental. Per donar visibilitat a 

aquesta oferta, la xarxa de diaris 

Som publiquem una triple pàgina 

aquesta setmana i la vinent amb 

un llistat dels establiments que 

ens han fet arribar les seves 

dades. Igualment, també creem 

un web amb un mapa interactiu de 

localització dels establiments per 

facilitar-ne la cerca i el contacte 

a mapa.diarisom.cat, i animem a 

través del hashtag #cuinesobertes

a fer costat als bars i restaurants 

de la comarca, compartir les 

comandes a Instagram, Facebook 

i Twitter, vincular els benefi ciaris
i instar altres persones a sumar-se 

a la campanya. El precedent és 

la iniciativa Llibreries Obertes 

(activada per Sant Jordi des de la 

cooperativa Som* juntament amb 

Òmnium i la consultora digital 

Mortensen) que va fer costat les 

llibreries en ple confi nament i que 
va benefi ciar-ne 453 a tot el país.

Som* enceta
la campanya

Divendres passat de matinada en-

trava en vigor el decret pel qual 

els bars i restaurants de tot el país 

quedaven tancats durant 15 dies 

–com a mínim– per mirar de frenar 

l’expansió del coronavirus, ja que 

s’entenen com a espais de socia-

lització. La mesura, no exempta de 

polèmica, va rebre l’aval del TSJC el 

mateix divendres, juntament amb 

la prohibició de reunions de més 

de sis persones, la suspensió de 

classes presencials a les universi-

tats i la limitació d’aforament als 

comerços i centres de culte. 

Tot i que bars i restaurants po-

den preparar menjar per empor-

tar i servir-lo a domicili, la majoria 

apunten que aquesta solució no és su�icient per parar el cop. David 
Vázquez, del Gremi d’Hostaleria 

tant que moltes d’aquestes pimes 

"hauran de tancar de�initiva-
ment si l’administració no aju-
da a aconseguir liquiditat per 
afrontar la pèrdua d’ingressos 
i el pagament de despeses", com 

els impostos o els lloguers, o els 

subministraments de llum, aigua 

i gas. En aquest sentit, el Govern 

aprovava dimarts el decret que 

redueix al 50% el lloguer dels ne-

gocis tancats durant el període de 

suspensió de l'activitat. Els lloga-

ters de bars i restaurants podran 

renegociar amb els propietaris per 

establir, de mutu acord, una rebai-

xa de les mensualitats o acollir-se, 

en el termini d'un mes, a la reduc-

ció del 50% si no hi ha pacte. 

El decret també preveu que el fet 

d'oferir servei a domicili o recollida 

no es tingui en compte per accedir a 

la rebaixa del lloguer. A més, el Go-

vern també ha aprovat línies d'ajut 

directe als bars i restaurants amb 

menor facturació amb una dotació 

inicial de 40 milions d'euros i una lí-

nia extraordinària de crèdit per co-

brir necessitats de liquiditat a curt 

termini a partir de 12.000 d'euros.

Un tancament "innecessari"
Tant el Gremi d’Hostaleria com les 

associacions de comerciants coinci-

deixen que el model francès hauria 

estat menys perjudicial per a l’eco-

nomia: deixar que tothom treballi 

entre setmana, durant el dia, i apli-

car el toc de queda al vespre per 

limitar la socialització i l’oci. "Tot 
és una roda, i si la restauració no 
treballa el comerç tampoc", deia 

Laura Sabatés, de Gran Centre. x.l.

Bars i restaurants
en estat crític #cuinesobertes

del Vallès Oriental, lamenta que 

les mesures no s’han consensuat 

amb el sector i que no s’han anun-

ciat amb prou antelació. També a�irma que "és incomprensible"
que la restauració sigui el sector 

més perjudicat, tenint en compte 

que "veníem de tres dies de pont 
on tothom ha fet el que ha vol-
gut sense cap control". 

Vázquez augura que el tanca-

ment anirà més enllà de 15 dies, 

i alerta que "els restaurants no 
podem aguantar dos mesos tan-
cats, estem en una situació críti-
ca i abocats a la misèria, perquè 
la majoria d’establiments tenim 
deutes". També assegura que la 

facturació dels àpats per emportar 

"no és su�icient per cobrir totes 
les despeses", i reclama més ajuts 

concrets i directes a les adminis-

tracions, també a l’Ajuntament, 

com que "no es cobrin les taxes 
de terrasses si no s’utilitzen". 

26 milions d'impacte
Pimec, per la seva banda, constata 

que el tancament de la restaura-

ció afectarà 1.650 establiments al 

Vallès Oriental, i que els 15 dies 

sense activitat suposaran al sec-

tor un impacte econòmic de 26,6 

milions d’euros al territori. Com 

també han fet els restauradors, 

el Gremi d’Hostaleria i els sindi-

cats, el president de la patronal a 

la comarca, Daniel Boil, destaca la 

necessitat de "mesures compen-
satòries" per evitar així el tanca-

ment de negocis i la pèrdua de més 

llocs de treball. També ha lamen-
Continua a la pàgina 4 

il·lustració: pau farell
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Mini 5 portesRenault Grand Scenic 7 places

Tesla Model 3

Mercedes Clase A AMG Line Mercedes Vito 9 places

El bar El Patufet de la plaça Folch i Torres 

és un dels que s’ha reinventat per no haver 

d’abaixar la persiana de forma immediata. 

Ja a la primavera va començar a preparar 

paquets per emportar, però va ser per sor-

tir del pas. Ara ho han tornat a provar, però 

saben que això és només un pegat que no 

salva el negoci. "Els dos treballadors que 

tenim s’acolliran a un ERTO, però les 

despeses del negoci són moltíssimes 

més", deia divendres la propietària, Isabel 

Flo, qui lamentava que se’ls hagués avisat 

d’un dia per l’altre, amb les neveres i el re-

bost plens de menjar. "Acabarem tancant, 

perquè els àpats per emportar no do-

nen, però almenys mirarem de buidar 

neveres i d’acabar tot l'estoc que tenim 

acumulat, que corre el risc de fer-se mal-

bé". En la mateixa línia, David Vázquez, del 

Restaurant DO i president del Gremi d’Hos-

taleria, carregava contra la falta de previsió 

del Govern en anunciar el tancament de 

locals amb 24 hores d’antelació i "sense te-

nir en compte les necessitats del sector". 

A més, recordava que la restauració "no és 

el focus principal de contagi" i assegura-

va que el tancament "no és la solució".

Flo, a més, es mostrava indignada perquè 

el mateix divendres l’Ajuntament li havia 

cobrat la quota d’escombraries de l’establi-

ment, una taxa que arribava als 400 euros. 

"No és just que hàgim de pagar aquestes 

quotes, ni tan sols que les ajornin si hem 

hagut de tancar", deia Josep Nogués, del 

restaurant Naltrus, al carrer Alfons IV. "De 

fet, quan hem estat oberts hem generat 

el 50% de les escombraries que abans, 

i hem pagat el mateix", afegia. Tot i que 

Nogués veu bé que "si la situació sanità-

ria és complicada es prenguin mesures 

contundents", també lamenta que el tan-

cament arriba quan el negoci encara no 

havia aixecat el vol des de la primavera. "Si 

per motius de salut cal tancar ho fem, 

però això d’anar acompanyat del suport 

als professionals, en el pagament del 

lloguer, de factures i d’impostos", insis-

teix. "Nosaltres podem assumir el 100% 

de la càrrega del tancament". Nogués 

també és especialment crític amb l’Ajun-

tament: "veiem com en altres pobles del 

voltant han ajudat els autònoms o els 

han facilitat la instal·lació de terrasses, 

però a Granollers res de res, més aviat 

han posat pals a les rodes", valora.

Canvi de xip dels clients
El Patufet va aixecar la persiana els pri-

mers dies per fer esmorzars per endur. 

"Hem preparat cafès, entrepans i brio-

xeria perquè la gent se’ls emporti, però 

no funciona gaire, perquè no hi ha gaire 

gent al carrer", deia Flo. "A més, tothom 

qui pot fa teletreball, de manera que 

tampoc vénen els clients habituals que 

venien a dinar o esmorzar". El Naltrus 

també ha provat de fer menjar per empor-

tar, "però la gent encara no té el xip i te-

nim molt pocs clients". Per mirar d’esgar-

rapar algun client més el cap de setmana, 

Nogués ha canviat els horaris i ara treballa 

també els diumenges, però tot i així "no 

dóna per viure". 

Un altre establiment que inicialment era 

reticent a preparar menjar per emportar, 

x.solanas

El menjar per emportar 
passa a ser l'alternativa

CADIRES SOBRE LA TAULA  El restaurant Naltrus prepara àpats a demanda dels clients

xavier solanas

BARRA D'ESMORZARS A LA PORTA  El Patufet no descarta haver de tancar del tot el negoci

però que ho ha acabat fent per no aturar 

del tot el negoci, és la Fonda Europa, que va 

incorporar aquest servei al torn de migdia 

després de la primera onada amb el suport 

de diverses plataformes de repartiment a 

domicili. "La gent cada vegada pregunta 

més i hi ha més demanda", asseguren els 

responsables de la fonda, que manté l'hotel 

obert i el servei d'àpats per als hostes.

D'altra banda, els últims dies han prolife-

rat moltes iniciatives per donar suport a la 

compra d'àpats per emportar. Per exemple, 

l'Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nu-

trició ha activat el portal Gastrocat Online 

amb un llistat de negocis d'arreu del país 

que ofereixen aquests serveis, mentre que 

Granollers i les Franqueses han impulsat 

iniciatives semblants a escala local. A les 

Franqueses, l'Ajuntament difon al seu web 

i a les xarxes socials els establiments que 

ofereixen aquests serveis amb el hashtag 

#jocomproperemportar, i dimecres ja hi ha-

via una trentena d'establiments adherits. 

Granollers, per la seva banda, activava di-

mecres el web granollers.cat/menjarperem-

portar amb la mateixa idea de promocionar 

la restauració local. Som* activarà avui, di-

jous, el web mapa.diarisom.cat amb tots els 

serveis de menjar a domicili o per emportar 

que s'hi vulguin anunciar. x.l.

Els restauradors recorden que els seus negocis

no són el focus principal de contagi i asseguren

que el tancament del sector "no és la solució" 

"Almenys mirarem de buidar

les neveres i d'acabar 

l'estoc que tenim, que corre

el risc de fer-se malbé"
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L'Ajuntament de Granollers ha 

decidit aquesta setmana suspen-

dre la celebració del mercat del 

dijous després que la setmana 

passada la Generalitat decretés 

noves mesures per contenir la 

pandèmia, entre les quals l'afora-

ment màxim del 30% als mercats 

ambulants, "una mesura pen-
sada per mercats petits que es 
poden tancar", però no pels que, 

com el de Granollers, "ocupen un 
espai "que no és perimetrable". 

"És impossible limitar l'accés al 
mercat, per la gran quantitat de 
punts d'entrada i alhora, per-
què és una zona on conviuen 
molt altres usos urbans", diu la 

regidora Andrea Canelo, qui la-

menta que l'Ajuntament es vegi 

obligat a suspendre el mercat, 

"ara que totes les parades esta-
ven ubicades, i de com ha costat 
arribar a acords i les múltiples 
reunions". Alhora, el consistori 

creu que la situació a Granollers 

requereix mesures proporcionals 

a la greu punta de contagis que es 

litat per prioritzar el sector ali-
mentari, que ara no hi és. Així 
que els ajuntaments no podem 
afavorir unes parades i altres 
no", indica la regidora.

A les Franqueses, oberts
Canovelles també va decidir la 

setmana passada suspendre el seu 

mercat ambulant del diumenge, 

amb més de 350 parades, mentre 

que les Franqueses manté oberts 

els dos mercats ambulants del 

municipi: els dimecres a Bellavis-

ta i els dissabtes a Corró d'Avall. 

Són mercats lineals, amb una se-

paració mínima entre parades de 

dos metres i nombroses mesures 

higièniques per prevenir la pro-

pagació del virus, com guants d’un 

sol ús a les parades d’alimentació, 

gel hidroalcohòlic a les parades de 

productes no essencials i peücs 

d’un sol ús, entre d’altres. A més, 

també s'han reforçat els mercats 

amb agents cívics que vetllen pel 

compliment de les mesures de se-

guretat sanitària. 

viu a nivell epidemiològic. "Amb 
la determinació de protegir la 
salut de les persones i fins que 
la situació de la pandèmia no 
millori no es farà el mercat del 
dijous", especifica l'Ajuntament. 

Canelo també diu que, en aquesta 

ocasió, l'opció de situar algunes 

parades a l'avinguda del Parc i la 

plaça Barangé, com es va fer al 

maig, no és viable. "Llavors hi ha-
via una indicació de la Genera-

El tancament de bars i restaurants 

ha fet que molts veïns hagin bus-

cat alternatives d'oci en el comerç. 

Això, sumat al fet que les botigues 

tenen limitat l'aforament al 30%, 

ha fet que en alguns casos s'hagin 

produït cues per accedir als locals 

més coneguts del centre. Malgrat 

això, la realitat és que el tanca-

ment botigues de moda al centre 

de la ciutat no s'atura. Aquesta 

setmana abaixa la persiana Man-

go Man, al carrer Santa Anna, des-

prés que darrerament ho hagin 

fet també la botiga de roba per a 

dones de la mateixa marca i dues 

conegudes botigues del grup Indi-

tex: Massimo Dutti, a la Porxada, i 

Bershka, al carrer Anselm Clavé. 

S'hi afegeixen també conegudes 

franquícies d'altres sectors, com 

Imaginarium, Eurekakids o Gra-

nier, i tot apunta que els pròxims 

mesos també ho farà la botiga de 

llenceria Oysho. Actualment, prop 

d'un 15% dels locals comercials 

del centre de la ciutat romanen 

tancats. "Si no hi ha vida social 
tampoc no es genera consum, 
i això és el que falta en aquest 
moment", lamentaven des de l'as-

sociació Gran Centre fa uns dies. 

arxiu

COMERÇ  NO ES REPRENDRÀ FINS QUE NO MILLORI LA SITUACIÓ EPIDEMIOLÒGICA A LA CIUTAT EL TANCAMENT D'ESTABLIMENTS COMERCIALS NO CESSA

Suspès el mercat del dijous

EL MERCAT DEL DIJOUS

L'espai on es fa no es pot tancar per garantir l'aforament del 30%

xavier solanas

ESPERANT EL TORN  Els comerços tenen limitat l'aforament al 30%

Cues a les botigues del centre
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Els malalts de Covid-19 ocupen 4 
unitats d'hospitalització i 13 llits d'UCI
L'increment constant de persones 

malaltes pel coronavirus ha obligat 

l'Hospital General de Granollers a 

anar-se transformant i a reconver-

tir espais. Així, doncs, avui ja hi ha 

quatre plantes –que no són pisos, 

sinó unitats d'hospitalització de les 

9 existents– del centre ocupades 

per malalts de la Covid-19, el do-

ble que la setmana passada. De fet, 

l'Hospital té 77 pacients ingressats 

que tenen la confirmació de posi-

tiu en les proves PCR, una xifra que 

duplica la situació de fa 15 dies i 

que suma 17 casos més respecte 

al dimecres de la setmana passada.

El sotsdirector mèdic de l'Hos-

pital, el doctor Miquel Vila, ha 

explicat que, des de mitjans de la 

setmana passada, l'augment de 

malalts ha estat més important i 

"hi ha una gran afluència a Ur-

gències", alerta. Si els ingressos 

continuen augmentant, la direcció 

del centre té previst ampliar més 

espais Covid, tal com preveu el pla 

de contingència preparat fa mesos 

per aquest segon brot de la tardor. 

"Cada 16 malalts, cal incremen-

tar una planta, és progressiu", 

explica Vila, qui detalla que l'Hos-

pital es troba en la fase 3 del pla de 

contingència, que en preveu 5.

L'Hospital també indicava di-

mecres que hi ha 737 altes acu-

mulades, una vintena més que la 

setmana passada, i s'han hagut de 

Vila, qui també indica que s'analit-

zarà l'opció de traslladar pacients 

a altres centres.

Amb tot, el sotsdirector mèdic 

SALUT  EL CENTRE TENIA DIMECRES 77 INGRESSATS POSITIUS DE CORONAVIRUS, EL DOBLE QUE FA 15 DIES

Dilluns, donació de sangLlaç per la lluita contra el càncer de mama

Dilluns, de 10 a 14 h i de 17 a 21 h, el Banc de Sang

i Teixits durà a terme una campanya de donació de 

sang a la parròquia de Sant Esteve de Granollers. 

Pot donar sang qualsevol persona entre els 18 i 70 

anys que pesi més de 50 quilos i es trobi bé de salut.

Oncovallès va haver de suspendre, arran de les mesures de

contenció de la Covid-19, l'habitual jornada anual per a la lluita 

contra el càncer de mama. Amb tot, sí que dilluns va encentre una 

espelma amb el llaç rosa per les dones que lluiten contra la malaltia,

i amb l'assistència de l'alcalde i la regidora de Salut Pública.

SOCIETAT

lamentar 3 morts en la darrera set-

mana –hi ha 130 defuncions des de 

l'inici de la pandèmia al març–.

Actualment, la Unitat de Cures 

Intensives (UCI) té 13 ingressats 

per la Covid-19 i 6 més d'altres 

patologies, de manera que s'està 

a punt d'omplir la vintena de pla-

ces existents. Per això, l'Hospital 

té prevista l'ampliació progressi-

va de 15 llits, que estaran a punt 

la setmana vinent, segons apunta 
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L'Hospital ha incorporat un sistema 

intel·ligent que augmenta la segu-

retat en la preparació i administra-

ció dels tractaments de quimioterà-

pia. Des de l'estiu, l'Hospital de Dia 

Oncohematològic ha sumat, als me-

canismes de seguretat que té per 

a fàrmacs oncològics, un aplicatiu 

que funciona amb tauletes electrò-

niques amb control remot i tecno-

logia wifi que monitoritza i arxiva 

tota la informació relacionada amb 

el procés de la quimioteràpia, con-

trola l’administració dels medica-

ments i detecta qualsevol error o 

incidència que es pugui produir. 

La validació addicional comença al 

Servei de Farmàcia, que comprova 

que la pauta prescrita pel metge si-

gui l'adequada i elabora el medica-

ment amb assistència tecnològica, 

que supervisa tot el procés. En el 

moment de l’administració al pa-

cient, la tauleta rep per control re-

mot els paràmetres del tractament, 

identifica el pacient i el professio-

nal que el tracta. A continuació, el 

dispositiu connectat al sistema rep 

la programació via wifi. 

TRACTAMENTS

Nou sistema per 

fer l'administració 

de quimioteràpia 

més segura

creu que "no s'arribarà a la si-

tuació de l'abril [en què es van 

haver d'habilitar més de mig cen-

tenar de llits d'UCI], si les mesu-

res restrictives es compleixen 

i tenen efecte". En aquest sentit, 

Vila diu que "intuïm que aquesta 

podria ser la pitjor setmana del 

brot, ja que els resultats de les 

mesures restrictives es comen-

cen a notar al cap de 10 o 12 

dies des que s'implanten", in-

dica, de manera que confia que el 

nombre d'ingressos s'estancarà.

Manca personal d'infermeria
La direcció de l'Hospital es plan-

teja posposar activitat quirúrgica 

i proves programades per poder 

fer front a l'augment d'activitat de 

la Covid-19. De fet, ja s'ha tancat 

algun quiròfan per manca de per-

sonal, en especial d'infermeria. 

Fa setmanes que l'Hospital està 

intentant incorporar treballadors 

d'aquest àmbit que, a més d'ha-

ver-hi molta demanda, "n'hi ha 

que s'han hagut de con�inar", 

detalla Vila.

Dimecres, els departaments de 

Salut i d'Ensenyament van fer un 

cribratge massiu de proves PCR a 

l'alumnat i el personal de l'insti-

tut Escola Municipal del Treball 

(EMT) de Granollers. Les mostres 

a prop de 1.500 persones es van 

prendre al pavelló de l'escola a 

partir de les 8 h i durant tota la 

jornada, per tal de detectar pos-

sibles persones contagiades que 

són asimptomàtiques i, així, aju-

dar a reduir la cadena de contagis.

Tot i que el centre va arribar 

a tenir la setmana passada uns 

200 alumnes confinats, percen-

tualment l'EMT no ha tingut una 

especial incidència de casos po-

sitius de Covid-19. "Cal tenir en 

compte que som un centre gran, 

amb 1.600 alumnes, i cada grup 

confinat suposa 30 persones. A 

més, alguns confinaments han 

estat preventius abans de sa-

ber el resultat de la PCR de la 

persona malalta i, en ser nega-

tiu, ha durat pocs dies", explica 

l'administrador del centre, Jordi 

Hernández. Dimecres, l'institut 

tenia 5 grups confinats (111 per-

sones) arran d'una desena de po-

sitius els darrers 10 dies.

En la reunió conjunta de la di-

recció del centre, l’Ajuntament, 

el Departament de Salut i el De-

partament d’Educació per indi-

car l’operativa del cribratge, s'ha 

explicat que "no s'ha detectat 

transmissió dins l'escola". Amb 

tot, en ser un institut amb molts 

alumnes i tenint en compte la situ-

ació epidemiològica a Granollers, 

Salut ha volgut aprofitar per de-

tectar si hi ha gaires asimptomà-

Cribratge massiu a l'EMT 

per detectar asimptomàtics

tics. Així s'han fet proves a més de 

1.400 persones, pràcticament tota 

la comunitat de l'EMT, excepte les 

persones que ja han passat per una 

prova PCR els darrers dies. Així, al 

llarg del dia van passar pel pavelló 

més de 1.300 alumnes, una vuitan-

tena dels 120 docents del centre, i 

una trentena de treballadors d'ad-

ministració i serveis. M.E.

35
SÓN ELS GRUPS ESCOLARS QUE
DIMECRES ESTAVEN CONFINATS, 
segons les dades de la Generalitat, 

a Granollers i les Franqueses. L'INS 

Antoni Cumella era el que més grups 

tenia (6, i 109 persones), seguit de 

l'EMT i el Carles Vallbona (3) i el Lauro 

i el Celestí Bellera (2). En el cas de les 

escoles, la franquesina Joan Sanpera 

de tenia 4 grups a casa, i l'Escola 

Jardí de Granollers, 2. La resta, una 

desena de centres, només un grup. 

Per l'assistència presencial als CAP

Dilluns la Marea Pensionista del Vallès Oriental es manifestava davant del 

CAP Vallès de Granollers per reclamar més atenció presencial als centres 

de primària, així com que es reverteixin les retallades que s'hi van fer 

entre 2011 i 2014. Els pensionistes reclamen que, tal com recomana l'OMS 

–Organització Mundial de la Salut–, l'atenció primària rebi el 25% del 

pressupost total de salut –a Catalunya és del 14%, lamenten–.

MAREA PENSIONISTA
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estabanellenergia.cat

Visita’ns
des del mòbil, la
tauleta i el PC!

Entra i navega per:

L’Oficina Virtual
El simulador de potència
La calculadora d’estalvi

Ja és aquí la teva nova web:
estabanellenergia.cat
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Hi ha diferents tipus de líders a les 

empreses, alguns gestionen equips 

de persones disposant d’aptituds i 

actituds innates per dirigir i d’altres 

necessiten adquirir competències per 

redefinir el seu perfil professional.

El mode de lideratge està relacionat 

amb el tipus i l’activitat empresarial 

com amb les funcions departamentals 

dels llocs de feina, però podem 

classificar els estils en:

· Líder autoritari: enfocat a treballar 

per ordres amb un control constant; 

és inflexible, no aporta comunicació 

ni opció a canvis.

· Líder carismàtic: disposa d’elevades 

habilitats comunicatives, extravertit 

i pròxim.

· Líder democràtic: escolta activament 

al seu equip, atenent-lo i motivant-lo 

per obtindre la major productivitat; 

sempre buscant l’acord col·lectiu i la 

participació de tothom.

· Líder “laissez-faire”: és passiu i 

delega autonomia a les persones, 

sense fer el seguiment per coordinar 

les tasques a realitzar.

· Líder paternalista: atén i supervisa, 

essent conciliador i evitant les 

discussions per sobre de les 

necessitats empresarials.

· Líder transaccional: treballa en 

base a objectius, recompensant els 

empleats si s’assoleixen i sancionant-

los si no.

· Líder transformacional: amb 

naturalitat busca l’adaptació de les 

persones amb l’organització. 

L’evolució actual ens situa en un líder 
efectiu que ha de caracteritzar-se 

per treballar d’acord a les persones 

a càrrec en relació a la missió, visió 

i valors de l’empresa. Ha de ser 

motivador, considerat, responsable, 

innovador, comunicatiu, conscient, 

inspirador i disposar d’intel·ligència 

emocional per obtenir el màxim del 

seu equip.

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

Els tipus de líders 
a l’empresa

LES FRANQUESES. Un camp de Lle-

rona proper al turó de les Mentides 

i al turó de la Il·lusió amb vistes a 

bona part del municipi va ser l’es-

cenari, dimarts, de la presentació 

del Pam a Pam, el full de ruta que 

ha de seguir l’acció municipal de 

les Franqueses durant aquest man-

dat. "Pam a pam és una manera 

de dir que anem a poc a poc però 

fent feina", deia l’alcalde, Francesc 

Colomé, en la presentació del pri-

mer Pla d’Actuació Municipal de les 

Franqueses, un recull d’accions pri-

oritàries "perquè tothom tingui 

clar cap on anem". El pla consta 

de 101 actuacions emmarcades en 

cinc eixos, i cada una de les accions 

–bona part de les quals ja estan en 

marxa– està vinculada a un dels 17 

objectius de desenvolupament sos-

tenible de les Nacions Unides. "Vo-

lem un municipi obert, acollidor 

i que garanteixi oportunitats de 

futur", deia Colomé, qui demanava 

la implicació dels tècnics munici-

pals per tirar-ho endavant.

A grans trets, el PAM recull les 

accions concretes en cinc àmbits. 

En educació, cultura, esports i 

civisme –"els pilars bàsics per 

mantenir la qualitat de vida", 

deia la regidora Sònia Tena–, des-

tacaven l’ampliació de l’oferta de 

formació professional al municipi, 

un programa de coordinació de les 

festes majors i un pla per potenci-

ar el ball de l’Espolsada. També es 

treballa en un programa d’art urbà 

per a joves i es construirà el gim-

nàs i la sala polivalent de l’escola 

Joan Sanpera d’acord amb la Gene-

ralitat. Alhora, per fer un municipi 

més inclusiu, es vol crear un Con-

sell Social Municipal, desenvolu-

par l’àrea bàsica de serveis socials, 

càmeres de lectura de matrícules 

als nuclis urbans i els equipaments 

i es retirarà progressivament el sis-

tema fotovermell. En equipaments, 

hi ha la construcció d’un nou pa-

velló a Corró d’Avall, d'una comis-

saria per a la Policia Local i d'una 

residència per a gent gran a Bella-

vista, així com l’inici del procés per 

redactar el nou Pla d’Ordenació Ur-

banística Municipal, entre d’altres.

Creixement sostenible
Per al regidor Moisés Torres, "és 

un privilegi viure a les Franque-

ses, perquè és un municipi di-

vers i singular, amb una riquesa 

que no hi ha en altres llocs". Així 

exposava l’objectiu de vetllar per 

un creixement urbà sostenible i 

respectuós amb l’entorn. En aquest 

àmbit es pacificarà el trànsit en di-

versos punts del municipi, com els 

centres de Llerona, Marata, Corró 

d’Amunt i Can Calet, i se senyalit-

zaran itineraris i rutes verdes per 

a vianants i bicicletes. També s’ela-

borarà el pla director del parc del 

elaborar un pla d’igualtat i aplicar 

un recàrrec de l’IBI als habitatges 

desocupats, entre d’altres.

Més oportunitats
En economia, l’objectiu és "reduir 

la taxa d’atur i atraure millors 

oportunitats de creixement a un 

municipi que combina tradició i 

futur", deia la regidora Montse Vila. 

Així, per "ser més competitius", es 

crearà el consell industrial munici-

pal, s’ampliaran els programes de 

reempresa i suport a l’emprenedo-

ria, s’acabaran els plans parcials en 

marxa i s’instal·laran sistemes de 

videovigilància als polígons indus-

trials. En comerç, es crearà un pla 

de dinamització i s'impulsarà la xar-

xa digital de comerç del municipi.

Pel que fa a seguretat i urbanis-

me, Jordi Ganduxé explicava que 

l’Ajuntament treballa per "connec-

tar amb un carril bici els cinc po-

bles del municipi", a més de "re-

forçar la cohesió entre ells". En 

seguretat, s’aposta per un model de 

policia de proximitat, s’instal·laran 

POLÍTICA  EL GOVERN DE JXLF PRESENTA EL PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL, QUE PREVEU MÉS DE 100 ACCIONS PER AQUEST MANDAT

Falgar i la Verneda i es fomentarà el 

reciclatge i els hàbits quotidians en 

temes de medi ambient i ecologia.

Finalment, per al govern també 

és clau la "transparència", i en 

aquest sentit es compromet a acos-

tar l’Ajuntament als veïns i a millo-

rar l’eficiència en l’ús de recursos 

municipals. Entre d’altres, es crearà 

una app de queixes i suggeriments 

per a la ciutadania, es renovarà el 

web municipal i el portal de trans-

parència, es farà un pla director de 

participació ciutadana i s’impulsa-

rà un programa de pressupostos 

participatius de forma bianual. En 

aquest punt, la regidora Marina 

Ginestí reclamava "noves dinàmi-

ques de funcionament" perquè 

l’administració, deia, "ha crescut". 

En la mateixa línia, Colomé recor-

dava que les Franqueses supera els 

20.000 habitants i que és moment 

de "pensar en gran", en "projec-

tes que situïn les Franqueses al 

mapa comarcal i de país, com el 

parc del Falgar i l’aula de natu-

ra". I concloïa: "Som a 20 minuts 

de Barcelona, en un lloc estratè-

gic que ens permet ser competi-

tius i alhora tenir uns pulmons 

verds; on la tradició es combina 

amb el progrés i amb capacitat 

per ser un territori d’oportuni-

tats". "Volem situar les Franque-

ses al mapa i no ser l’extensió de 

cap municipi veí", deia.  x.l.

xavier solanas / ajuntament

PAM A PAM  Els regidors de l'equip de govern, durant la presentació del PAM

"Volem situar les Franqueses al mapa, 
no ser l'extensió de cap municipi veí"

El pavelló de Corró d'Avall, 

la residència de Bellavista 

i la connexió dels cinc 

pobles, principals accions
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HOSPITAL GENERAL DE GRANOLLERS

ESTEM CREIXENT, VOLS FORMAR 
PART DEL NOSTRE PROJECTE?

REQUERIMENTS

- Diplomatura o Grau en infermeria.
- Disposar o estar cursant 
   postgrau/màster de malalt crític,  
   urgències i quirúrgic 
   (segons perfil requerit).
- Es valorarà tenir experiència 
   assistencial.

Competències professionals:
- Orientació al pacient.
- Treball en equip.
- Adaptació als canvis.
- Comunicació.
- Orientació a resultats.
- Gestió de l’estrès.

ESPEREM VEURE’T AVIAT!
Envia’ns el teu currículum a 

selecciopersonal@fphog.org indicant la referència 
2020HG-UCI  i ens posarem en contacte amb tu

QUI SOM?

Som hospital universitari i de referència 
del Vallès Oriental, on hi treballem prop 
de 1.700 professionals.

Amb motiu de l’ampliació de l’UCI de 
l’hospital, necessitem reforçar l’equip 
d’infermeria d’aquesta àrea.

QUIN PERFIL CERQUEM?

Graduats/des d’infermeria 
en perfils d’hospitalització, 
quiròfans, urgències i UCI.

QUÈ T’OFERIM? 

- Contractació laboral indefinida 
   a dedicació completa.
- Retribució competitiva d’acord amb 
   els paràmetres del centre.

GRANOLLERS. Una desena d’enti-
tats i col·lectius de Granollers pre-
ocupats per l’emergència climàti-
ca van constituir fa uns mesos la 
Taula d’Emergència Climàtica de 
Granollers, una plataforma que es 
va presentar divendres a la plaça 
Perpinyà. Els seus objectius són 
conscienciar la població i demanar 
a l’Ajuntament accions, terminis 
i pressupostos que concretin la 
declaració d’emergència climàtica 
aprovada el 30 de juliol de 2019.

Al manifest fundacional, les en-
titats indiquen que “l’emergència 

climàtica és manifesta al territo-

ri” i apunten que “malgrat que el 

ple de l’Ajuntament la va decla-

rar l’any passat, fa la impressió 

que el clima i l’atmosfera no són 

una prioritat ni les polítiques 

municipals estan coordinades”.
La plataforma recorda que Gra-

nollers és una de les ciutats de l’Es-
tat que viola sistemàticament les 
normes europees sobre gasos con-
taminants, com denúncia el Tribu-
nal de Justícia de la Unió Europea. 
En mobilitat i contaminació, critica 
que la cultura del cotxe està pro-
fundament arrelada a la comarca, 
“com demostren els problemes 

a la ronda Sud, el PDU del Circuit 

de Catalunya o el projecte d’am-

pliació de la C-17”, i planteja un 
model alternatiu basat en l’ús quo-
tidià de la bicicleta.

Asseguren que la ciutat viu d’es-
quena al seu entorn i aposten per 
convertir el Vallès en una “zona 

agropolitana o bioregió amb una 

El Congrés d’Acústica de Catalunya 
tindrà lloc a Granollers l’abril de 
2022. Aquesta serà la quarta edi-
ció del certamen que anteriorment 
s'ha celebrat a Sabadell, Terrassa i 
Sant Cugat, on la setmana passada 
es tractava l'acústica a les ciutats 
en la tercera edició del congrés. 
Allà, el regidor de Medi Ambient i 
Espais Verds de l'Ajuntament de 

Granollers, Albert Camps, va reco-
llir el relleu de la regidora de Soste-
nibilitat de Sant Cugat, Alba Gordó. 
Aquesta edició del congrés destaca-
va la importància de les zones ur-
banes tranquil·les com una eina de 
millora de la qualitat acústica dels 
municipis que poden contribuir a 
millorar la salut, la xarxa dels es-
pais verds i la mobilitat.

Seu del quart Congrés 
d'Acústica de Catalunya

TAULA PEL CLIMA

MEDI AMBIENT UNA DESENA D'ENTITATS PRESENTEN LES DEMANDES AL GOVERN MUNICIPAL GRANOLLERS ACOLLIRÀ EL CERTAMEN EL 2022

La Taula d'Emergència Climàtica 

vol una moratòria a la construcció

PRESENTACIÓ  La Taula va explicar els seus propòsits a la plaça Perpinyà

LES FRANQUESES. La plataforma 
Salvem Corró d’Amunt ha orga-
nitzat unes jornades per repensar 
el territori per un futur sosteni-
ble. Serà un cicle de conferències 
a càrrec d’experts en biologia, ge-
ografia, urbanisme i arquitectura, 
i de grups que treballen per un fu-
tur natural i rural amb la idea de 
propiciar les idees, els debats i les 
alternatives per a la sostenibilitat. 

El tret de sortida a les jorna-
des serà aquest divendres (19 h) 
amb un acte a Can Font de Corró 
d'Avall, que també es podrà seguir 
per streaming al canal Salvem Cor-
ró de YouTube. Es presentaran les 

jornades i Martí Boada, geògraf, 
doctor en Ciències Ambientals per 
la UB, investigador i divulgador ci-
entífic, farà una conferència amb 
el títol Sostenibilitat territorial, el 

paper de l’agropaisatge.
Agàpit Borràs, arquitecte i urba-

nista; i Pep Riera, pagès i activista, 
excoordinador d’Unió de Pagesos 
debatran el 6 de novembre al Ca-
sal Cultural de Marata (19 h) sobre 
Quin model de territori volem per a 

les Franqueses, una sessió modera-
da per l'arquitecta Fidela Frutos. El 
13 de novembre (19 h), a les Anti-
gues Escoles de Corró d’Amunt, Èlia 
Montagud, veïna de Marata, biòloga 

EL PRIMER PONENT SERÀ EL GEÒGRAF I NATURALISTA MARTÍ BOADA, DIVENDRES A CAN FONT

Jornades per a la salvaguarda 

del territori a Corró d'Amunt

i geògrafa, farà una xerrada sobre 
Patrimoni i paisatge; i el 21 de no-
vembre (11 h), també a les Antigues 
Escoles, hi haurà una conferència 
itinerant observatori de la Vall del 
Carbonell amb el títol Protegir, gesti-

onar i planificar el paisatge a Catalu-

nya. La sessió anirà a càrrec de Pere 
Sala, ambientòleg i director de l’Ob-
servatori del Paisatge de Catalunya.

Finalment, el 27 de novembre 
(19 h) hi haurà la taula rodona El 
Vallès Oriental, mosaic agrofores-

tal o urbà?, en què participaran 
representants de la Coordinadora 
per la salvaguarda del Montseny, 
l'ADENC, el Col·lectiu Vall del Car-
bonell i No ens vendreu la moto, 
amb el periodista Vicenç Relats 
com a moderador. Per participar a 
les jornades cal inscripció prèvia a 
salvemcorro.blogspot.com. 

harmonia entre espais naturals, 

terres de cultiu agroecològic i 

poblacions”. Pel que fa a l’energia 
i l’aigua, les entitats aposten per 
“relocalitzar i remunicipalitzar 

aquests subministraments clau”, 
perquè és la manera, asseguren, de 
“tenir veu, sobirania i un control 

democràtic sobre allò que afecta 

les nostres vides”.
També aposten per una mora-

tòria en la construcció, perquè 
“no és necessari omplir de ci-

ment ni un pam més de terreny, 

sinó prendre mesures perquè 

es deixi d’especular a la ciutat”, 
i fomentar l’economia solidària 
i de proximitat per no dependre 
tant de les grans corporacions i de 
l’economia globalitzada.

Tot plegat, diuen, no serà pos-
sible sense un “profund canvi 

cultural”, amb plans de formació 
i actuació ecosocial per als infants 
a les escoles, per als educadors i 
per a la ciutadania en general. 
Finalment, la plataforma també 
fa una crida a “cuidar-se en co-

munitat”, ja que “depenem els 

uns dels altres” i, en termes de 
justícia climàtica i drets humans, 
“l’emergència afecta drets com 

el dret a la vida, la salut, l'ali-

mentació, l'aigua i l'habitatge”.
Les entitats que formen part de 

la Taula són La Magrana Vallesana, 
Granollers en Transició, Rebel·lió 
o extinció Vallès Oriental – Baix 
Montseny (XR VOBM), No Ens 
Vendreu la Moto, Integració Ronda 
Sud, Casal del Mestre de Granollers, 
Ateneu de Granollers, Fira d’Eco-
nomia Social i Solidària, Amnistia 
Internacional i Granollers Pedala.
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"A veure si algun dia veiem com 

l'Estat demana perdó pel crim", 

exclamava la historiadora Queralt 

Solé a l'acte de commemoració del 

80è aniversari de l'afusellament 

del president de la Generalitat 

Lluís Companys i Jover. "La seva 

mort davant d'un piquet al cas·

tell de Montjuïc pretenia anul·

lar la identitat catalana", asse-

gurava la professora de la UB al 

costat del bust del president màr-

tir, inaugurat l'octubre de 2002.

Solé recordava que Alemanya, i 

també França ja fa temps que van 

demanar perdó per la seva conni-

vència amb el franquisme i llegia 

una carta enviada pel govern ale-

many amb motiu del 50è aniver-

sari de l'assassinat de Companys, 

en què recordava que "represen·

ta les persones que van lluitar 

per la llibertat i la democràcia".

La historiadora lamentava com, 

en canvi, el govern espanyol mai 

no ha fet aquest gest i repassava 

les demandes institucionals i d'en-

titats que fa anys que reclamen 

l'anul·lació dels judicis sumarís-

sims franquistes, unes sentències 

que el Parlament català ha decla-

rat il·legals, però que l'Estat, ni en 

la Llei de memòria històrica, no 

declarar nuls els judicis. Solé aca-

bava la seva intervenció recordant 

la frase que el president basc li va 

dir camí de l'exili –"els pobles no 

moren com els homes"– i el clam 

de Companys just abans de ser afu-

sellat: "Per Catalunya!". L'acte va 

acabar amb l'ofrena de clavells al 

monument a Companys.  m.e.

va anul·lar. Solé recordava com 

fins al 2004, el govern espanyol 

no va fer una declaració d'intenci-

ons sobre la reparació de la figura 

de Companys, tot i que "no tenia 

res a dir del judici". No ha estat 

fins aquest 2020 que "s'ha obert 

una nova escletxa" amb l'anun-

ci de la Llei Democràtica, que vol 

Catalunya en Comú va organitzar 

dijous un acte virtual per retre 

comptes dels càrrecs públics i ex-

plicar què fan els representants 

dels comuns a les institucions co-

marcals, amb el títol Gent comuna 

canviant el Vallès. Mireia Marín, 

coordinadora de l'executiva dels 

comuns al Vallès Oriental, va obrir 

la sessió expressant que “les insti·

tucions només serveixen si són 

útils a la gent, si milloren el nos·

tre dia a dia i les nostres vides”. 

En el cas del Consell Comarcal, el 

definia com “una cooperativa 

d’ajuntaments”, un espai de co-

ordinació que ofereix serveis que 

molts ajuntaments petits no podri-

en oferir per si mateixos. També 

recordava que els comuns partici-

pen en organismes com el consorci 

de residus i el Consorci Besòs Tor-

dera, “en què es prioritza el ser·

vei a les persones més que no 

pas el benefici privat”, deia.

José Montero, alcalde de Mon-

tornès, va recordar que els comuns 

donen suport a la lluita contra el 

Quart Cinturó i va apuntar que 

“ara és moment de reivindicar 

el Vallès Oriental, perquè té 

molts dèficits d’infraestructu·

res i moltes polítiques pendents 

d’impulsar”. Montero va fer una 

defensa dels serveis públics, que 

han d’estar caracteritzats, deia, per 

“la qualitat del servei, el control 

democràtic, la transparència i 

la qualitat de l’ocupació”. Sobre 

el Consorci de Residus, del qual 

és vicepresident, va explicar les 

“dificultats” que ha tingut per ti-

rar endavant els últims anys, “per 

l’esgotament del model i per 

una crisi interna en la gestió del 

consorci”, i com en el mandat an-

terior va començar una nova etapa 

de rellançament per evitar el risc 

de privatització. “Hem recuperat 

la capacitat inversora i hem de 

demostrar a la ciutadania que 

la gestió pública de qualitat és 

possible”, deia, i afegia que que to-

tes les forces polítiques haurien de 

ser conscients del cost de la gestió 

dels residus i que això "s’hauria 

d’eliminar del debat polític".

Jordi Manils, vicepresident del 

Consell Comarcal, recordava que 

aquest ens supramunicipal té 

competències en molts àmbits, en-

tre els quals la promoció econòmi-

ca, del qual ell és responsable. En 

aquest àmbit destacava l’estratè-

gia Agenda 2030 de desenvolupa-

ment sostenible, amb compromi-

sos a llarg termini, però també el 

pla de reactivació econòmica i so-

cial elaborat arran de la pandèmia, 

del qual “ja s’està executant el 

80%”. A més, destacava la reduc-

ció del dèficit econòmic en només 

un any “sense haver hagut de 

prescindir de cap treballador ni 

suprimir cap servei”, així com el 

futur Consell de Formació Profes-

sional i la línia de crèdit per a co-

merços, autònoms i microempre-

ses. “El Consell Comarcal no pot 

ser gris, burocràtic i adminis·

tratiu, ha de tenir color i ànima; 

ha de fer polítiques per canviar 

les vides”, concloïa Manils.  x.l.

"El Consell Comarcal no 
pot ser burocràtic i gris, 
ha de tenir color i ànima"xavier solanas

POLÍTICA  LA HISTORIADORA QUERALT SOLÉ REIVINDICA L'ANUL·LACIÓ DELS JUDICIS SUMARÍSSIMS CATALUNYA EN COMÚ EXPLICA EL SEU PAPER A LES INSTITUCIONS

"L'Estat encara no ha demanat 
perdó per la mort de Companys"

HOMENATGE A COMPANYS  Solé va reclamar la restitució de la memòria

El ple del Consorci per a la Gestió 

dels Residus del Vallès Oriental ha 

aprovat les ordenances fiscals per 

als preus públics de 2021, "tenint 

en compte la situació actual de 

crisi de la Covid·19", assegura el 

president de l'ens, Albert Camps. 

"La proposta és contenir al mà·

xim la despesa, així com incre·

mentar les ordenances molt per 

sota dels anys precedents, que 

vénen determinats per l'aug·

ment de costos externs i les in·

versions realitzades i la pujada 

El Consorci de Residus conté 

els preus públics per a 2021

del cànon de residus fixada per 

l'Agència de Residus", assegura. 

Així, el servei comarcal de deixa-

lleries s'incrementarà en 2,44 eu-

ros; el de recollida selectiva en 1,78 

euros –el 44% del qual correspon a 

la renovació de la flota de vehicles 

i la compra de nous contenidors–; 

el de fracció orgànica en 3,99 eu-

ros –un 43,8% prové del cànon i un 

35,3% del manteniment del diges-

tor–, i la fracció resta, 4,64 euros.  

El Consorci de Residus

va tenir dificultats per una

crisi interna en la gestió i 

per l'esgotament del model



DJ, 22 OCTUBRE 2020 11

Programa
d’activitats
per a l’empresa 
i l’emprenedoria

OCTUBRE 2020

C. Camí del Mig, 22

Polígon Industrial 

Palou Nord

Tel. Granollers Mercat: 

93 861 47 83

Tel. Cambra de Comerç

Delegació de Granollers: 

902 448 448  ext.1033

08401 Granollers

www.canmuntanyola.cat
Amb el suport de:

PROGRAMACIÓ DESTACADA

27 OCTUBRE
9.30 a 11.30 h. Jornada. Empreses.
OPORTUNITATS DE NEGOCI 
AMB BÈLGICA (ON LINE).
Boil Fernández i Granollers Mercat

9.30 a 13.00 h. Workshop R-Digital. 
Empresa i emprenedoria.
SOCIAL LISTENING: 
MONITORITZACIÓ 
DE XARXES SOCIALS.
Granollers Mercat

29 OCTUBRE
10.00 a 12.30 h. 
Formació de 8 hores. 
Empresa i emprenedoria.
ORGANITZA’T AMB EFICÀCIA. 
TÈCNIQUES DE GESTIÓ 
I PLANIFICACIÓ DEL TEMPS.
Granollers Mercat

30 OCTUBRE
9.30 a 12.00 h. Sessió informativa. 
Emprenedoria.
COM MUNTAR UNA EMPRESA 
ONLINE.
Granollers Mercat

LES ACTIVITATS ORGANITZADES PER GRANOLLERS MERCAT SÓN SUBVENCIONADES I GRATUÏTES PELS ASSISTENTS AMB PRÈVIA INSCRIPCIÓ

SERVEI DE SELECCIÓ DE PERSONAL
A la Masia de les Tres Torres s’ubica el 
Servei Local d’Ocupació que ofereix servei 
d’assessorament i intermediació a les empreses 
que estan buscant treballadors per ocupar un 
lloc de treball, alhora que s’adreça a aquelles 
persones que estan cercant feina i que volen 
millorar o canviar la seva situació laboral. 

QUINS SERVEIS PRESTEM 
A LES EMPRESES?
• Informació i assessorament en l’àmbit 
   del mercat de treball.
• Diagnòstic de les seves necessitats en 
   l’àmbit dels recursos humans.
• Definició i anàlisi de llocs de treball 
   i de perfils professionals.
• Difusió de les seves ofertes de treball.
• Selecció dels millors perfils professionals 
   i preselecció de candidats.
• Seguiment post inserció de les persones   
   contractades.

El Servei Local d’Ocupació de Granollers 
forma part de la Xarxa Xaloc, impulsada per la 
Diputació de Barcelona i formada per més de 
150 entitats del territori. Disposem de més 
de 20 anys d’experiència en dispositius 
especialitzats en l’ocupació

Servei Local d’Ocupació 
de Granollers

Per a més informació, poseu-vos 
en contacte amb:

Servei Local d’Ocupació. 
Granollers Mercat. 

Ajuntament de Granollers 
Masia de les Tres Torres. 

C/ Tres Torres, 18-20 · Granollers. 
Tel. 93 861 13 90  ·  feinagm@granollers.cat     

www.granollers.cat/ocupacioempresa/SLO

Si teniu necessitats d’incorporació de personal, poseu-vos en contacte amb nosaltres: 
http://bit.ly/sloformulari
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Decideixi amb antelació com vol que sigui el seu servei funerari.

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

funeraria@cabrejunqueras.com

Informació facilitada per la Funerària Cabré Junqueras

Defuncions

11/10 Encarnación Alcaraz Torres  87 anys

12/10 Francisco Maldonado E.  63 anys 

12/10 José Ruiz Fernández  84 anys

13/10 Benet Munté Muns  81 anys

13/10 Paquita Moret García  86 anys

13/10 José García Tarrés  73 anys  

15/10 Andrés Domènech Bresca  68 anys 

15/10 Elvira Cabrespina Graell  83 anys

15/10 Esteve Cantería Riera  81 anys 

15/10 Francisca Castañar Fdez.  84 anys

15/10 Manuel Peña Izquierdo  69 anys

15/10 Miguel Barrionuevo Benítez  88 anys

15/10 Manuel Galiano Perales  90 anys

16/10 José Pérez Orgaz  74 anys

16/10 Betelehem Durán Rodríguez 18 anys

16/10 Domingo Jorge Zango  85 anys

16/10 M. Teresa Capel Castillejo  86 anys

18/10 Maria Marfà Valls  90 anys 

18/10 Francisco Zamorano C.  89 anys 

18/10 Rosa Rotllan Soldevila  83 anys 

18/10 Piedad de la Torre Pérez  91 anys

19/10 Felisa Roy Iturbe  96 anys

19/10 Rafael Catalán Núñez  81 anys

19/10 Carmen Escudero Padilla  86 anys

GRANOLLERS. El conseller d’Inte-
rior, Miquel Sàmper, va admetre 
dijous passat a Granollers que la 
situació actual del parc de Bom-
bers –amb falta d’espai i forats a la 
coberta, entre d’altres– "no és ac-

ceptable", i que la infraestructura 
"necessita una actuació ràpida i 

urgent" per sortir del pas. Així ho 
va manifestar en la reunió que va 
mantenir a l'Ajuntament amb l’al-
calde, Josep Mayoral; el regidor de 
Seguretat, Rudy Benza; i els res-
ponsables de la Policia Local, Llu-
ís Colomer; de Mossos de l’Àrea 
Bàsica Policial de Granollers, Joan 
Coll; i de la Regió Policial Metropo-
litana Nord, Sergi Pla.

En la trobada es va abordar, en-
tre d’altres, la precarietat del parc 
de Bombers, amb les obres d’am-
pliació i reforma aturades des del 
mes de juny després que dues em-
preses constructores renunciessin 
a tirar endavant els treballs, que 
van arrencar a finals de l'any pas-
sat. De fet, els mateixos bombers 
han denunciat en diverses ocasions 
"risc imminent" per la precarietat 
de la instal·lació, i la UGT ha denun-
ciat el cas a Inspecció de Treball.

Sàmper es va comprometre a 
traslladar al Govern la necessitat 
de condicionar el parc amb les ac-
tuacions d’urgència que resolguin 
els problemes més greus, com les 
filtracions d’aigua quan plou, però 

bé es va tractar la coordinació 
dels Mossos d’Esquadra amb la 
Policia Local i es van abordar les 
dinàmiques de treball dels cossos 
de seguretat. També es va parlar 
de l'organització del mercat am-
bulant dels dijous, de les ocupa-
cions delinqüencials d’habitatges 
–"que no s’han de confondre 

amb les de caràcter social"– i de 
la multireincidència en els delic-
tes lleus, que es produeixen quan 
s’acumulen cinc robatoris amb 
intimidació o set furts en un perí-
ode de sis mesos. "Veure que un 

delinqüent entra per una por-

ta i surt per l’altra genera una 

gran sensació d’inseguretat", 
admetia Sàmper. x.l.

també avançava que no serà fins la 
legislatura vinent –amb el govern 
que surti de les eleccions del 14 de 
febrer– que es completi la reforma 
perquè "Granollers acabi tenint 

el parc de Bombers que neces-

sita". "Ho deixarem tot preparat 

perquè la legislatura que ve es 

puguin acabar les obres", deia.
D’altra banda, en la reunió tam-

ajuntament

EQUIPAMENTS INTERIOR ADMET QUE LA INSTAL·LACIÓ NECESSITA "UNA ACTUACIÓ URGENT"

Sàmper: "La situació del parc 

de Bombers no és acceptable"

SÀMPER I MAYORAL  En la visita del conseller a la ciutat dijous passat

Amb motiu de Tots Sants, el Ce-
mentiri de Granollers estarà obert 
de 9.15 a 17.45 h sense necessitat 
de cita prèvia i amb un aforament 
limitat, i s'aplicaran les mesures 
de prevenció per la Covid-19. 
Aquests horaris es mantindran 
des d'aquest divendres i fins a l'1 
de novembre. Per mantenir les 
distàncies de seguretat i complir 
amb totes les mesures de preven-
ció, hi haurà plànols i informació 
a cada una de les entrades, així 
com personal del cementiri a dis-
posició de qui ho necessiti i fent 
control d'aforament. Per afavorir 
el manteniment de la distància 
social, s'han establert diferents 
itineraris i sentits de circulació. 
Altres mesures obligatòries seran 

l'ús de mascareta i la desinfecció 
de mans amb gel hidroalcohòlic a 
l'entrada i a la sortida del recinte. 
No es podrà beure ni menjar al 
cementiri i es recomana que les 
persones limitin la seva estada al 
temps indispensable. Els espais i 
elements comuns del cementiri es 
desinfectaran diàriament.

Per accedir al recinte es podrà 
fer per dues portes. El sector A 
per la porta principal situada al 
camí del Cementiri, i, el sector B, 
per l'entrada del carrer Veneçue-
la, davant del tanatori. Darrera-
ment s'han fet obres d'adequa-
ció d'aquesta porta per millorar 
l'accessibilitat i les voreres de 
l'entorn. A més, les rampes mecà-
niques del carrer de Carles Riba 

Per Tots Sants el cementiri 

amplia l'horari de visita, tot

i que amb aforament limitat

fins al carrer Veneçuela facilitaran 
l'arribada al cementiri. Pel que fa 
als horaris dels busos, es mantin-
dran els dels dies festius, amb el 
reforç de la línia 1 el dia de Tots 
Sants, amb una periodicitat de 30 
minuts durant tot el dia.

■ A les Franqueses, l'Ajuntament ofe-
reix un servei d'assistència als cemen-
tiris per arreglar i netejar nínxols i tom-
bes. A Corró d'Amunt serà dimarts 27 
d'octubre de 9 a 13 h; a Marata dimecres 
28 d'octubre de 9 a 13 h; i a  Corró d'Avall 
dijous 29 i divendres 30 d'octubre de 9 a 
13 h. D'altra banda, també es destinarà 
un agent cívic per controlar els afora-
ments i el compliment de les mesures de 
seguretat sanitària. Tots tres cementiris 
estaran oberts els dies 30 i 31 d'octubre 
i 1 de novembre de 9 a 13 h i de 15 a 18 h. 

ASSISTÈNCIA
ALS CEMENTIRIS
DE LES FRANQUESES

La reforma completa
del parc, amb les obres 
aturades des del juny, 
haurà d'esperar al 2021

Un accident a l'AP-7, en què un camió va bolcar sobre les 8.30 h a l'altura 
de Montmeló, va provocar cues de més de 10 quilòmetres a l'autopista, 
segons el Servei Català de Trànsit. El sinistre, en què va resultar ferida 
menys greu una persona que va ser traslladada a l'Hospital de Granollers, 
va obligar a deixar només un carril obert en sentit sud. L'accident també 
va afectar les vies properes, amb retencions quilomètriques a la C-17 a 
Mollet; a la C-35 a Montmeló, i a la C-60 a la Roca.

Cues quilomètriques per un accident

La Policia Local ha clausurat 
aquesta setmana un local amb au-
torització per prestar serveis se-
xuals al carrer Francesc Macià de 
Granollers per tenir obert malgrat 
tenir-ho prohibit actualment i ha 
tramès l'acta d'infracció al Depar-
tament de Salut, responsable de 
sancionar l'activitat. Aquesta ha 
estat una de les actuacions de la 
Policia Local aquesta setmana per 
fer complir les restriccions sanità-
ries decretades per la Generalitat. 
Malgrat aquest cas, "tothom està 

assabentat i gairebé tothom 

compleix la normativa correc-

tament". A més, des de divendres, 
amb els locals d'oci tancats, també 
s'ha notat un clar descens dels bo-
tellots al carrer, sobretot als polí-
gons, i la Policia només ha hagut 
d'intervenir en un cas, la matinada 
de diumenge, a la plaça Sant Mi-
quel. "Es nota que la gent no surt 

i, per tant, l'activitat policial 

també ha baixat molt", diu el cap 
de la Policia Local de Granollers, 
Lluís Colomer. "Hi ha menys oci; 

la gent beu menys i consumeix 

menys drogues i, per tant, tam-

bé hi ha menys accidents". 

SEGURETAT

Clausurat un

prostíbul que es 

mantenia obert 

malgrat la restricció

L’Audiència de Barcelona obrirà 
dilluns judici oral a un home de 36 
anys per tràfic de drogues a petita 
escala a la via pública. Els fets van 
passar el desembre de 2016, quan 
els Mossos d’Esquadra van pre-
senciar un acte de compravenda 
de droga al carrer, just en el mo-
ment en què l'acusat intercanviava 
6,68 g de ketamina per 125 euros. 
En aquell mateix moment el ve-
nedor va ser detingut acusat d’un 
delicte contra la salut pública, mo-
tiu pel qual la fiscalia demana una 
pena de quatre anys de presó i 300 
euros de multa.

D’altra banda, el mateix dilluns 
també es jutjarà un altre home, 
amb nombrosos antecedents pe-
nals per tràfic de drogues i mitja 
dotzena de condemnes fermes, per 
traficar dins de la presó de Quatre 
Camins. Segons el relat de la fisca-
lia, l’octubre de 2017 aquest pres 
portava al seu organisme 6 boles 
d’haixix i 10 paperines de heroïna 
per vendre a dins del centre peni-
tenciari, tot plegat valorat en més 
de 1.000 euros al mercat il·lícit. La 
fiscal demana per a ell 11 anys de 
presó i una multa de 4.500 euros.

TRIBUNALS

A judici dos homes 

per traficar amb 

drogues al carrer

i a Quatre Camins
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P.V.P.
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339339€€

P.V.P.

x11
RENTADORA CANDY CS1302D3 
BATERIA CUINA AMERCOOK TERRACOTA
SANDVITXERA ARIETE 1033565/1032539/1029907 

3x13x1

339€
Finançament des de

33,2533,25€€
mes

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

 SANT ROC, 12

CELEBREM

a prop teu 1975-2020

3x13x1
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i emporta’

t 3

++

6 capes
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Apta tot
tipus de focs
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€€
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3x13x1
COMBI BEKO RCNE366K40WN
BATERIA CUINA AMERCOOK TERRACOTA
SANDVITXERA ARIETE 1033278/1032539/1029907 

185 cm.

NEO FROST
Dual Cooling

Compartiment 
0º C

Obertura
porta 90º

389389€€

P.V.P.

3x13x1

389389€€
Finançament des de

37,4137,41€€
mes

Antiadherent

Temòstat
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OPINIÓ

Promou:

L’Editorial, als efectes previstos a l’article 32.1 paràgraf segon del vigent TRLPI, s’oposa expressament a que qualsevol de les pàgines d’aquesta obra o parts d’ella siguin utilitzades per a la realització 
de resums de premsa. Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot realitzar-se amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepció 
prevista per la llei. Dirigeixi’s a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necessita fotocopiar o escanejar fragments d’aquesta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)

Centre Audiovisual de Roca Umbert
08401 Granollers · T- 93 861 49 41 (ext. 5207)
somgranollers.cat     somlesfranqueses.cat

Capçalera fundada el 2015

Premi de periodisme Eugeni Xammar d’Òmnium Cultural (2017)

economia
social
aracoop

Editor Ramon Torrents rtorrents@som.cat Direcció Montse Eras meras@som.cat Departament Comercial publicitatdiarisom@som.cat Redacció Xavier Lloreda 
xlloreda@som.cat José Luis R. Beltrán esportsdiarisom@som.cat  Disseny Gràfic dissenydiarisom@som.cat Fotografia Xavier Solanas Administració administracio-
diarisom@som.cat Impressió Impresa Norte Distribució Nous Sistemes de Distribució Dipòsit legal B-12952-2015 ISSN: Edició impresa: 2385-7420 Edició digital: 
2385-7439 Tancament de l’edició 19.31 h del 21 d'octubre

somgranollers@som.cat somlesfranqueses@som.cat

El tancament de bars i restaurants per intentar contenir el rebrot de la Covid-19 

ha fet ploure sobre mullat. La restauració és un dels sectors més tocats pel 

primer confinament i es tornen a trobar amb la persiana abaixada i una situació 

molt precària. Les mesures anunciades per la Generalitat són econòmicament 

insuficients –a banda que caldrà veure l'agilitat burocràtica a l'hora d'ingressar 

ajudes i si la proposta de canvis a la llei de contractes serà efectiva per al 

pagament de lloguers en negocis ja molt tocats–. La restauració no és l'únic 

sector que pateix aquestes mesures –també els centres estètics i continuen 

les dificultats als treballadors de la cultura–, però sí que té un marge per 

reorientar-se i oferir serveis a domicili i per emportar. Per això, Som* proposa 

ser-hi al costat i posar un bri de sorra per ser part de la solució. Oferim difusió 

gratuïta a les seves propostes i també us esperonem a explicar les vostres 

experiències gastronòmiques amb l'etiqueta #cuinesobertes. En moments 

crítics, l'ajuda mútua és clau. Que no s'apaguin els fogons!

CUINES OBERTES I AJUDA MÚTUA

Editorial
Bústia

Què entenem per jornada escolar?

Gran pegunta de moltes respostes per a 
aquells que tinguin la ment oberta a les pos-
sibilitats múltiples segons la societat actual 
en la qual ens trobem immersos. Partirem 
que la jornada escolar és aquella en la qual 
l’alumne roman al centre educatiu, i això 
implica tant la jornada lectiva com jornada 
no lectiva (pati, dinar, acollides, i activitats 
extraescolars). Hi ha moltes persones que 
opinen lliurement de quin tipus de jornada 
escolar seria idoni per als nostres infants. 
Llibertat d’expressió, només faltaria. I cal 
saber escoltar sempre des del respecte, com 
també saber dialogar amb arguments prou 
fonamentats, des de la calma. Què vull dir 
amb això? Miraré d’anar pam a pam.

En primer lloc, poso de manifest la revo-
lada que pretén imposar la plataforma de la 
jornada contínua a les escoles. Tinc la sensa-
ció que amb l’excusa de la Covid-19, sí o sí, 
volen que s’instauri aquest model de jornada 
als centres educatius. La pregunta que poso 
sobre la taula és: realment la Covid-19 és un 
argument pedagògic per canviar la jornada a 
les escoles? No, no ho és. En absolut.

Tanmateix, però, la plataforma en qüestió 
proposa fer una jornada contínua, de ma-
nera que es mantenen les 5 h lectives per a 
la mainada. I no caldria lluitar per la sisena 
hora que ja van perdre els centres públics 
en la darrera crisi? Realment aquestes 5 h 
lectives de manera continuada (malgrat que 
facis dues pauses) seran optimitzades pel 
correcte aprenentatge dels infants? No. Sa-
bem perfectament que amb aquestes dues 
pauses, de 5 h passaríem a 4 h… per tant, 
encara degradem més l’ensenyament.

Si s'acabés implementant la jornada de 
9 a 14 h, què dius a les famílies que tenen 
jornades laborals partides i/o per torns? Els 
obligaràs a pagar un menjador? Realment 
hom té aquest poder inquisitiu? A partir de 
les 14 h... què fas amb els teus fills si has de 
tornar a la feina? Això són termes logístics, 
i no d’aprenentatge, ni pedagògic. És obvi 
que la conciliació familiar cau per terra.

Mireu, us explicaré una vivència: una àvia 
que em va comentar que, si hi havia el canvi 
de jornada, no tindria més remei que reco-
llir la seva néta, perquè els pares treballen i 
no es poden permetre pagar el menjador. Li 
vaig fer una reflexió: “els avis no heu de ser 
la solució a les empreses per donar resposta 
a les logístiques familiars; són les empreses 
que han de canviar la mentalitat”; tanmateix, 
però, també li vaig dir: “Creu que el canvi de 
jornada seria bo per la seva néta?”. La dona 
es va quedar de pedra i em va dir que no ho 
considerava oportú, així que li vaig dir que 
en lloc de resignar-se, el que haurien de fer 
és parlar-ne obertament.

És prou conegut i de força evidència, que 
el grau de maduresa d’un infant amb 4 anys, 
no és el mateix que amb 12. És prou conegut 
que el ritme biològic no és el mateix amb 3 
que amb 11 anys. Algú s’ha dignat a mirar, 
llegir, valorar, analitzar i consultar la fisio-
logia del nen? Algú s’ha dignat a mirar, lle-
gir, valorar, analitzar i consultar els estudis 
respecte a les corbes d’atenció per franges 
d’edat? I quines jornades escolars s’estan 
duent a terme arreu d’Europa i quina n’és la 
tendència? No. La tendència europea és anar 
a la jornada escolar partida. Val a dir, però, 
que hi ha altres models educatius que també 
caldria anar desgranant, però suposo que la 
plataforma citada a l’inici d’aquest escrit no li 
deu pas interessar fer-ne difusió.

Apel·lo al sentit comú de polítics, docents, 
treballadors, aturats... Apel·lo al sentit comú 
de la societat en general i que deixem de mi-
rar-nos el melic. El canvi de jornada escolar 
pot derivar a un impacte social i educatiu, 
que considero prou greu. Perquè la respos-
ta a tot plegat, sols té un centre: quina jor-
nada escolar és més adient per al correcte 
aprenentatge dels infants?

MARTA MOLINÉ / LLERONA

Un respecte a Can Barbany

Granollers li deu un respecte a ciutadans 
que, com la família Barbany, han esdevin-
gut emblemes de la ciutat, capejant crisis i 
situacions comercials difícils, aguantant la 
competència de foranis potents. La família 
Barbany, que ha arribat als 125 anys d’acti-
vitat comercial (i no ha pogut celebrar com 
cal arran de la Covid-19), amb les botigues 
Barbany, Mac-Key i Dracs, són un exemple 
d’aquesta fortalesa i fidelitat a la ciutat. Gra-
nollers deu un respecte a la famíla Barbany 
pels 125 anys de negoci, i a l’Amadeu Bar-
bany, que va ser president  de Gran Centre i 
que està vinculat a El Xiprer, i col·labora amb 
les activitats granollerines, fet que es troba a 
faltar per part dels comerços foranis. És ver-
gonyós, doncs, que la gent de Granollers faci 
córrer bulos; no es pot tolerar que vagi dient 
que Can Barbany tanca: és mentida. Potser  
la  gent que inventa notícies fake no sap que 
aquest any 2020 la botiga Barbany muntarà 
una exposició commemorativa perquè l’1 de 
gener de 2021 farà 70 anys dels Reis Mags 
a Can Barbany, 70 anys d’història, 70 anys 
de Reis Mags que se celebraran amb una ex-
posició en l'Espai Tranquil de la botiga. Així, 
desitjo que aquesta gent, que són una colla 
de setciènces, respectin i s’informin. Potser 
qui tancarà completament serà la cadena In-
ditex, de la qual ja han plegat dues botigues. 
Aquesta notícia sí que és certa. Però que Can 
Barbany tanca és una mentida de mal gust.
FRANCESC PAYÀS / GRANOLLERS

a pesta bubònica (segle VI), la 
pesta negra (1348), la grip es-
panyola (1918), la grip de Hong 
Kong (1957) i ara la Covid-19 

(2020), són algunes de les grans epidèmi-
es víriques que al llarg de la història han 
esbiaixat la vida de milions de persones. 
Grans pandèmies que han deixat grans 
perjudicis i on sempre hi ha hagut un grup 
social ben damnificat, els nens.

Però la baixa incidència de la Covid-19 
en nens –1% taxa d'hospitalització i 0% 
de letalitat–, els situa en l'última posició 
en l'esgraó de prioritats davant la crisi 
que ens ha desbordat com a societat.

El confinament no va ajudar, sinó tot el 
contrari. Inquietuds, tristesa, pors, emoci-
ons, irritabilitat... S'han apoderat d'ells, i te-
nim la gran feina d'ajudar-los a gestionar-ho. 
Hi ha quelcom més que la salut física, el seu 
desenvolupament i la seva salut emocional. 
Com he sentit dir a un mestre, ens calen 
"nens cactus", nens que aconsegueixin donar 
fruit malgrat les circumstàncies, i em sembla 
molt encertada la comparació. Cal educar 
pel canvi, per la incertesa, per estar fora de la 
zona de confort, mirant endavant al ventall 
d'oportunitats que poden seguir tenint. Cal 
que desenvolupin una bona resiliència i que 
alhora tinguin una bona autoestima.

Però a tot això li hem de sumar alguna 
cosa més, la desigualtat social que s'ha fet 
més notòria encara, tant a casa, com a les 

Nens de la Covid
classes a distància i al retorn a les escoles, 
amb mancances importants de necessitats 
bàsiques. Grans diferències entre l'afectació 
a l'escola pública i la privada; sense internet, 
sense ordinadors, sense sisena hora, sense 
extraescolars, sense especialistes ni d'edu-
cació especial ni d'algunes assignatures 
per no poder entrar tants professionals als 
grups bombolla. I a això encara li hem d'afe-
gir un important augment de l'absentisme 
sobretot entre els més necessitats. La taxa 
d'abandonament escolar prematur a Espa-
nya està en un 19% i a Europa en un 10% i 
aquest any augmentarà bastant més.

És a dir, l'escletxa s'ha fet més gran en-
cara i les cicatrius per desgràcia perdura-
ran. L'experiència és desigual en els nens, 
i l'experiència és la que dóna forma a la 
persona en la qual es convertiran quan 
siguin grans. No podem deixar que siguin 
els nens de la Covid, jo no vull nens de la 
Covid, vull nens amb les mateixes oportu-
nitats per tots i totes, nens que arribin a 
complir totes les competències necessàri-
es per al seu curs, nens sense seqüeles ni 
cicatrius permanents… i serà molt injust 
si no ho aconseguim com a societat.

Cal treballar plegats –centres educatius, 
família i administració- perquè les escoles 
siguin tan segures com sigui possible, però 
no oblidem que és impossible blindar els 
nens de l'entorn i aquí és on entra la respon-
sabilitat de tots i cadascun de nosaltres. Pel 
seu bé ajudem plegats a fer que funcioni i 
que no perdin més socialització de la que ja 
han perdut aquest any amb el confinament.

Ells són el nostre futur i si com a societat 
no els protegim, ara més que mai, tindrem 
un problema més greu que la pandèmia.

L

AMANDA RAMOS
Regidora de Junts 

per Granollers
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OPINIÓ

l títol (adaptat i traduït) l’he 

manllevat d’un poema d’en Ga-

briel Celaya. Però m’ha semblat 

adient per parlar d’una qüestió 

que em sembla de molta actualitat. Vivim 

uns moments, accelerats per la pandèmia, 

en què la humanitat experimenta profun-

des transformacions de tipus qualitatiu, 

entorn de conceptes tan importants com 

la transformació de les històriques rela-

cions asimètriques de poder construïdes 

durant l’era industrial o la transformació 

d’un sistema d’idees i de tècniques, útils 

fins fa poc. Sóc dels que estic convençut 

que els temps que ens ha tocat viure són 

els d’un canvi d’època històrica (no con-

fondre amb una època de canvi), perquè 

s’estan transformant de manera qualitativa 

i simultània les relacions de producció, les 

relacions de poder, la cultura, l’oci i, fins i 

tot, les mateixes relacions interpersonals. I 

com sempre que això ha succeït des que el 

món és món, la perplexitat i la desorienta-

ció és el que predomina. No sé el que ens 

espera ni el que vindrà, ni sé quants anys 

caldran per arribar a una nova època o per 

acabar amb tot el que estem vivint, però es-

tic ben segur que d’aquí a un temps, res no 

La filosofia és una arma carregada de futur

E

RAMON FONT
Advocat

La filosofia és una arma carregada de futur
serà igual. Probablement passarem de la 

societat que avui coneixem a una altra del 

tot diferent, com diferent han estat la soci-

etat de l’antiga Grècia, la societat medieval 

o a la societat industrial. I aquests canvis 

no es faran sense resistències ni conflictes 

més o menys punyents. Per això és impor-

tant que siguem capaços de reconèixer-ho 

i ens preparem per poder-nos-hi enfrontar. 

I per fer-ho no hi ha res més important que 

anar desenvolupant, ni que sigui de mica 

en mica, la capacitat de pensar que cada 

cop sembla que tenim més oblidada. Ca-

dascú de nosaltres ha de tornar a aprendre 

a pensar i a decidir per si mateix, rebatent 

el fet més fàcil que siguin els altres els que 

pensin i prenguin les decisions. Perquè ab-

dicar de fer-ho ens fa menys humans i més 

imperfectes. Si seguim negant-nos-hi, el 

canvi ens agafarà desprevinguts i queda-

rem a mercè dels pocs que siguin capaços 

de pensar i decidir, i la història revela que 

el poder real només està a l’abast dels qui 

generen i utilitzen el coneixement.

Per això, tot i ser-ne totalment llec, reivin-

dico la filosofia, sovint menystinguda, i que 

gairebé semblava oblidada fins que el televi-

siu Merlí la va revitalitzar. La filosofia (més 

que la filosofia, aprendre a filosofar, com deia 

Kant) importa perquè ensenya a pensar i en-

senya a fer-ho reposadament, la qual cosa 

és de la màxima importància en uns temps 

en el que els fets sembla que volen anar més 

de pressa que pensar-los, i on la ”infoxica-

ció” (terme encunyat pel pensador Alfons 

Cornella i que fa referència al sobre excés 

d’informació que provoca una caiguda del 

coneixement i l’atenció) és el que predomi-

na. La filosofia ajuda al desenvolupament del 

pensament crític i a la narració de les accions 

i les idees pròpies i ens ajuda a convertir-nos 

en una societat menys ignorant i més prepa-

rada per entendre els complexos reptes del 

món que se’ns acosta. Perquè en definitiva, 

com deia Descartes, viure sense filosofar és 

tenir els ulls tancats sense intentar obrir-los 

mai; i això ni ens convé ni ens interessa.

Necessitem la filosofia. Però necessitem, 

cada cop més, no una filosofia anquilosa-

da, sinó que, com defensava el professor 

Manuel Cruz abans de dedicar-se a fer de 

polític, necessitem una filosofia que es pre-

ocupi pels problemes de la vida quotidiana, 

una filosofia disposada a ser radical i a anar 

a l'arrel de les creences per qüestionar-les i 

capgirar-les. Necessitem una filosofia viva, 

que serveixi als ciutadans per pensar sobre 

els problemes presents i repensar el futur 

i que serveixi per poder entendre els fenò-

mens de la vida social i donar-los respostes. 

Una filosofia que propicií un diàleg honest 

i la cerca de la veritat que, en definitiva, 

són els ingredients que han de permetre 

desenvolupar aquesta mirada única, critica 

i analítica, que ens aporta la metodologia, 

per comprendre els problemes del nostre 

temps o per crear-ne de nous. La filosofia 

(o filosofar, com deia abans) ben entesa i 

ben apresa, significa l'amor a la saviesa, al 

coneixement; significa aprendre a fer silen-

ci interior per pensar i cercar arguments 

davant de tot allò que ens és ofert, per tal 

de poder escollir allò que més ens convé; 

significa retrobar les capacitats humanes, 

com a éssers lliures i independents; signi-

fica poder decidir per nosaltres mateixos.

Reivindiquem, doncs, la capacitat subver-

siva de la filosofia, perquè com deia Albert 

Camus l’autèntica revolució és el pensa-

ment lliure.

P.S.: El meu reconeixement al professor 

Mariano Fernández que incansablement, 

al llarg dels anys, ha fet possible que molts 

conciutadans ens interessem per la filosofia.

Necessitem una filosofia que es

preocupi pels problemes quotidians,

disposada a ser radical i anar a l'arrel 

de les creences per capgirar-les

En un moment com aquest de canvi

d'època històrica, la perplexitat i

la desorientació predominen. Per 

afrontar-ho cal pensar i debatre
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ÀNIMA DE GRANOLLERS
Carrer Girona, 4 (davant del Bingo)
93 870 42 91
Cafeteria i restaurant amb plats de 
cuina d'autor. Menú a 12 € i cafès 

per emportar.

L'horari del menú és de les 13 h a les 
15.15 h de dilluns a divendres

BAR MORANA 
Carrer Mallorca, 10
658 97 52 37 (telèfon i whatsapp)
Comandes per recollir i a domicili. 

Obert de dilluns a divendres de 7 a 

22 h, dissabtes de 8 a 14 h i de 19 

a 23 h. Entrega a domicili feiners de 

12 a 15 h i de 19 a 22 h. Dissabtes 

de 19 a 23 h. Comanda mínima 9 €.

CA L'ESPINASA
Carrer Anselm Clavé, 81-83
93 870 06 09 (whatsapp)
Cafès, entrepans, panellets, pastis-
seria. De dilluns a dissabte de 8:00 a 

14 h i de 16:30 a 20:30 h. I diumenge 

i festius de 8 a 14 h. Tot per empor-

tar o per dur a domicili.

Facebook: @Calespinasa

CAN PIBET
Carrer Conestable de Portugal, 37
658 16 33 35 (telèfon i whatsapp)
Instagram @canpibet
Menjar per emportar. Promoció d'es-

morzars. Menú complet. Plats únics. 

Empanades argentines. Sandvitxos 

de molla argentins. Els dijous, arròs 

Mar i muntanya.

Horari de dilluns a divendres de 7.30 
a 17.30 h.

CASA RICO
Carrer Corró, 36
654 215 648 (telèfon i whatsapp)
Cuina tradicional catalana i de tem-

porada. Servei de menjar per endur. 

Comandes: mínim una hora abans.

Facebook: casaricogranollers

CERVESA SOBRE TOT
Carrer Alfons IV, 69 
93 879 46 69 · 661 922 539
cervesasobretot@hotmail.com
Especialitzats en cervesa artesana 
de fàbrica pròpia i cerveses d'im-

>> ELS DIARIS SOMGRANOLLERS I SOMLESFRANQUESES I LA XARXA DE DIARIS SOM* IMPULSEN AQUESTA INICIATIVA DE SUPORT AL SECTOR LOCAL 

portació. Botiga oberta de dilluns 

a dissabte de 17.30 a 20.30 h. Es 

poden adquirir a la botiga o rebre a 

domicili. 

CUYNES RESTAURANT
Carrer Marià Sans, 20 
93 861 30 37 
Cuina tradicional catalana, produc-
tes de proximitat i de temporada. 
Especialitats: fricandó de vedella 
amb moixernons, arròs de pagès a 
la cassola, bunyols de bacallà, peus 
de porc farcits de bolets i mousse de 
foie, bacallà a la llauna, xai rostit de 
l’època medieval, platillo de callos i 
caneló de rostit. 
Menjar per emportar (per encarre-

gar cal trucar abans per telèfon). 

Horari: dissabte i diumenge de 
12.30 h a 16 h.

EL 19
Plaça Lluís Perpinyà, 19
653 32 11 98 (també whatsapp)
93 017 87 83
Tapes casolanes, paelles i fi deuàs.
Instagram: @El19Granollers

EL CELLER DEL JABUGO
Vins i pernil Restaurant
Plaça Maluquer i Salvador, 20
621 275 467 · 93 870 96 00
Productes de qualitat ibèrica. Me-

nús setmanals, tapes i paelles a do-

micili o per recollir.

Facebook: El Celler del Jabugo

EL LOCALET 
Carrer Alfons IV, 48
677 488 499
Cuina casolana de mercat.
Servei de dilluns a divendres, take 

away,  de 7.15 a 15 h, de cafès, be-

gudes i entrepans. També plats per 

emportar (preus a partir de 4 € i fi ns 
a 5,50 €).

EL MIRALLET
Plaça de la Porxada, 39
93 870 05 47 · 665 647 915
Gratinats, plats calents i freds, trui-
tes, remenats i entrepans. Plats ve-
getarians i vegans i sense gluten. 
Take away. Consulteu els plats a:

facebook.com/ElMiralletCat

instagram.com/elmiralletrestaurant

Encàrrercs de dimarts a dissabte 
de 9 a 21 h. Horari de recollida (cita 

prèvia): de dimarts a dissabte, de 9 
a 15 h. Divendres i dissabte vespre 
de 19 a 22 h.

EL TRABUC
Camí de Can Bassa, 2
93 870 86 57
www.eltrabuc.com
Cuina tradicional catalana
Servei de menjar per emportar

Horari de comandes: d'11 a 21 h. 
Horari de recollida: de 12.30 a 14.30 
h i de 20 a 22 h.

ENCONTROS GRANOLLERS
Plaça. Lluís Perpinyà, 20
93 858 72 73
encontrosgranollers@gmail.com
Gastrobar de tapas gallegues com 
pop, orella, lacón, empanades... Es-
morzars i cafès, vins i cerveses.
Horari: de dilluns a dijous de 7.30 a 

20 h; divendres, de 7.30 a 22 h; dis-

sabtes de 8.30 a 22 h, i diumenges 

de 10 a 15 h.

Podeu consultar la carta al seu perfi l 
d'instagram: encontrosgranollers

FONDA EUROPA
Carrer d'Agustí Viñamata, 2
938 700 312 
restaurant@fondaeuropa.eu
Cuina catalana de tradició popular.
Destacats del servei take away (que 
gestionen directament) & delivery: 
croquetes, canelons i la Paella Pa-
rellada. 
Horari: dissabte i diumenge de 13 a 
16 h. Comandes presencials (l'hotel 
segueix obert), per telèfon i e-mail.
Servei delivery: @ubereats.

L'ARTESANAL 
Slow down & eat real food
Plaça Josep Barangé, 4 
93 879 26 18 · info@lartesanal.cat
Cuina casolana basada en produc-
tes de proximitat, ecològics i de 
temporada, seguint la fi losofi a del 
moviment Slow Food i km. 0. També 
cervesa artesana i vins naturals.
Comandes per telèfon, mail o ins-

tagram abans de les 12 h i abans 

de les 20 h de dilluns a dissabte, i 

diumenges només migdia. Carta 

disponible a instagram (@lartesa-

nal2016) i facebook.

Horari de recollida: de 13 h a 14:30 h 
i de 20 h a 21:30 h

GRANOLLERS

Una iniciativa de SOM* Amb la col·laboració de

Aquell cafè i entrepanet de bon matí que ens carrega 

les bateries pel que resta de dia. Aquell menú diari que 

ens fa sentir com a casa. Aquelles celebracions i àpats 

familiars que gaudim en el nostre restaurant favorit. 

Aquelles viandes exòtiques que vam descobrir en un 

establiment de nom impronunciable i que ara formen 

part dels nostres plats estrella. Aquells platets i 

vermuts que donen als diumenges al matí un aire 

especial. Un patrimoni gastronòmic irrenunciable que 

ara es veu en perill a causa de les restriccions 

temporals a bars i restaurants per la pandèmia. 

Per aquest motiu, des de SOM* impulsem una 

campanya per potenciar els seveis a domicili i per 

endur dels bars i restaurants de Granollers i les 

Franqueses. Ja ho vam fer per Sant Jordi amb l'exitosa 

iniciativa llibreriesobertes.cat per fer costat les 

llibreries en ple confinament. Ara toca donar suport al 

sector local de la restauració. Aquests dies, sempre 

que puguem, prohibim-nos cuinar i ajudem als què 

sempre han estat al nostre costat per fer-nos gaudir del 

menjar. Perquè ara i en el futur volem que els fogons 

no s'apaguin, volem les #cuinesobertes

TRIA QUÈ VOLS I FES LA TEVA COMANDA 

PUJA-HO A XARXES #CUINESOBERTES

CONVIDA A D'ALTRES A PARTICIPAR-HI

1

2

3

Ara més que mai fem costat als 
bars i restaurants de proximitat 
i gaudim de la seva oferta 
gastronòmica. Fem-ho viral!

#cuinesobertes
   No deixem que s'apaguin els fogons
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MAPA INTERACTIU

Per a més comoditat, localitza el bar o restaurant que vulguis a 
través del mapa que des de SOM* hem habilitat a l'acreça web 
mapa.diarisom.cat. Podràs trobar l'establiment que tinguis més a 
la vora i contactar-hi fàcilment, en un sol clic. Els establiments es 
poden cercar per distància respecte de l'usuari o per població. 
També s'indica com arribar-hi des del punt de localització des d'on 
es faci la consulta en aquell moment, i es podrà trucar, enviar correu 
o consultar les xarxes del negoci. El web interactiu, desenvolupat 
per RoninEstudi (www.ronin.cat), es pot consultar des d'avui dijous 
en versió ordinador de sobretaula i també en format adaptatiu des 
de dispositius mòbils. Inclou altres restaurants i bars de la comarca.

>> ELS DIARIS SOMGRANOLLERS I SOMLESFRANQUESES I LA XARXA DE DIARIS SOM* IMPULSEN AQUESTA INICIATIVA DE SUPORT AL SECTOR LOCAL DE LA RESTAURACIÓ              LOCALITZA I CONTACTA AMB AQUESTS ESTABLIMENTS AL WEB MAPA.DIARISOM.CAT

"Aquests dies, sempre que 
puguem, prohibim-nos 
cuinar i ajudem els bars 
i restaurants, i salvem 
llocs de treball i negocis"

Amb el suport de

LA MAGRANA RESTAURANT
Carrer Joan Prim, 6
93 870 38 47 · 607 85 48 64 
info@lamagrana.cat
Menús per emportar i a domicili 

(menú Magrana 20 € i migdia, 12 €). 

Consulta menú a l'estat de whatsapp.

Automagrana: També pots passar 
a recollir el teu menú amb cotxe al 
carrer Tarafa, 3. 

Instagram: @lamagrana

LAYÓN RESTAURANT
Plaça de la Caserna, 3
93 879 40 82
Cuina catalana i de mercat. Servei de 
recollida al restaurant i take away.
Horari: de dilluns a diumenge de 13 
a 15 h i divendres i dissabtes també 
de 20 a 21.30 h

MEZZA LUNA 
Carrer Foment, 2
938 79 52 23 (comandes)
www.lamezzaluna.es (inclou carta)
L'autèntica cuina italiana amb re-
ceptes originals de diverses regio-
nals. Pizzes i pasta fresca i casolana.
Servei a domicili gratis i take away 

(promoció beguda gratuïta per cada 

plat que t'emportis). 

MONTAGÚ GRANOLLERS
Carrer Joan Prim, 37
93 013 91 14
www.montagugranollers.com
Tapes, amanides, sandvitxos, ham-
burgueses i entrepans.
Comandes a través del web, per te-

lèfon i per Just Eat. També servei a 

Canovelles. Opció per emportar.

De dilluns a dijous de 19.30 h a 23 
h, divendres i dissabtes de 19.30 h a 
00.00 h. Diumenge tancat.

NAGUABO
Carrer Joan Prim, 1
93 870 78 48
www.naguabo.cat/per-emportar 

(per consultar la carta)

Pizzes, grill i cuina catalana.
Recollida al local cada dia de 12:30h 

a 15h i de 20h a 22:30h, excepte di-

lluns nit i dimarts tot el dia.

Facebook: @NaguaboRestaurant

NALTRUS RESTAURANT
Carrer Alfons IV, 77 
93 013 49 25
Cassoletes de cuina catalana sana, 
natural i sense gluten.
Menú per emportar. Horari: de dime-
cres a diumenge d’11 a 15 h

ÑAM-ÑAM RESTAURANT
Carrer Joanot Martorell, 34
645 053 916 (whatsapp o trucant)
Menjar per emportar i entrega a do-

micili. Cafès, begudes i entrepans. 

Especialitat en diferents tipus de 

paella fetes per encàrrec. 

Instagram: nam.namgranollers

Facebook: ñam ñam granollers

PARRILLA ARGENTINA EL QUINCHO
Carrer Montseny, 4 
(centre comercial El Nord)
685 835 725 (whatsapp i trucades)
93 840 58 65
Cuina típica argentina. 'Parrillas', 
'combos' i ofertes a domicili.
Horari comandes: de dilluns a diu-

menge de 12 a 15 h, i divendres, dis-

sabte i diumenge nits, de 20 a 23 h.

Enviament gratuït a Granollers, la 
Torreta, les Franqueses, Canovelles 
amb comanda mínima 15 €. A Car-
dedeu i la Roca del Vallès, comanda 
mínima 30 € + 1,5  d'enviament.
També opció recollir al restaurant.

RESTAURANT D.O.
Passeig de la Muntanya, 2
938 418 580 · 679 463 928 
Menú i carta amb producte de tem-
porada i de proximitat.
Take away de dilluns a dissabte. Re-
serves per telèfon fi ns a les 12.30 h.

RESTAURANT EL CISNE
Carrer Anselm Clavé, 77 
93 870 60 38
Cuina de la Mediterrània i de tempo-
rada, especialitat en paella, fi deuàs 
i carns.

Per emportar, els migdies: dimecres, 

dijous i divendres (menú i carta), i 

dissabte i diumenge (carta).

RESTAURANT EL FOGÓN 
Carrer Emili Botey i Alsina, 14
93 870 69 91
Cuina mediterrània.
Esmorzars, menú diari i tapes per 

emportar. 

Horari: de 8 a 16 h de dilluns a dis-
sabte.

RESTAURANT TORRE DE LES 
AIGÜES
Camí de la Torre, s/n · Palou
938706945 · 625428826
Cuina de mercat, amb arrossos, car-
gols, peix i brases. Tenim menú diari 
de 18 €.

Horari de dimarts a divendres de 10 

h a 14.45 h. Dissabtes i diumenges 

d'11 h a 14.45 h

TÀBATA RESTAURANT  
Carrer Corró, 15
931 137 603 · 622 405 352
Cuina casolana amb productes de 
proximitat. Especialitats en arros-
sos de carn, peix i de temporada. 
Postres casolans i pastissos d’ani-
versari. T’ho portem a casa o podeu 

recollir-ho al restaurant.

Instagram: @tabata_restaurant
Horari de dimarts a dissabte de 20 a 
23 h. Divendres dissabte i diumen-
ge, també de 12 a 15 h.

TOLINO BURGER RESTAURANT
Plaça de l'Església, 5, local 2
93 625 07 02
www.tolinorestaurant.com
Cafeteria i restaurant. Especialitat 
en hamburgueses amb arrels medi-
terrànies amb un toc rústic. 
Horari de distribució a domicili: de 

dimarts a diumenge de 12 a 16 h i 

de 19 a 23 h. Comandes per recollir 

a restaurant a través de la web, per 

telèfon o través de Just Eat.

XAVISAN ENTREPANS
Carrer Girona, 21
93 879 44 17 
www.xavisan.com
Frankfurts, tapes i entrepans
Servei per recollir i a domicili propi 
amb motos elèctriques (es cobrarà 
en efectiu).
Horari migdia de 12 a 16 h i tarda de
19 a 23 h.

BAR FELIPE
Carretera de Ribes, 138
93 768 46 15
Cafeteria. Horari de 4.30 a 21.30 h, 

dissabtes de 5.45 a 21.30 h i diu-

menges de 5.45 a 11 h.

BAR LOSANTOS
Carretera de Ribes, 97
667 617 857 
Entrepans i cafès per emportar.
Facebook: @Bar Losantos

BAR LIBÈL·LULA
Carrer Sant Joaquim, 65 · Corró
d'Avall 
647 891 694 
Cuina tradicional i hindú.
Plats del dia, de cap de setmana i  

carta hindú (per encàrrec) i la nostra 

carta de sempre.

Instagram: barli41

BAR RESTAURANT TRÉBOL
Carretera de Ribes, 201
93 849 51 53
Menjar casolà per emportar.

Instagram: bartrebol201

CAFÈ RESTAURANT MAS COLOMÉ 
Carrer Can Mas Colomé, 6 · Corró 
d'Avall
93 840 35 36 · 661 358 704
Cuina fresca i casolana, entrepans i 
hamburgueses. Menús equilibrats.
Menú feiners, 12,90 €, menú nit fei-

ners 13,90 €.; menú divendres nit, 

dissabte i festius, 15 €.

Menú fi xe disponible al facebook @
Mas Colomé i plats del dia als stories.

CAN MOI 
Carrer Andalusia, 103
93 840 91 86 · www.canmoi.com
barcanmoi@gmail.com
Menjar per endur. Pollastres a l'ast

CASAL CULTURAL BELLAVISTA
Carrer d'Astúries, 1
93 846 44 88 (encargos)
Cafeteria del casal. Tots els dies de 

10 a 20 h. Menú diari per endur. 

CASAL CULTURAL CORRÓ D’AVALL 
Plaça Mossèn Pere Baixeras, s/n
(al costat de l'església)
689 618 423 
Cafeteria, tapes i entrepans de 9 a 

11 h de 12 fi ns a les 22 h (o fi nalitza-
ció de les activitats). Tots els dies.

EL CAU.CAT
Carretera de Ribes, 105 
93 169 86 09 · somelcau@outlook.es
Plats guisats i tapes per recollir en el 
mateix local.
Horari de recollida: de dimarts a dis-
sabte de 10 a 15 h i de 19 a 22.00 h.
Diumenge, de 10 a 15 h.

EL PADREGÀ BAR RESTAURANT
Can Bufí Xic, Cami antic de Vic, s/n
938 493 372 · 625 397 027
mopuyal@gmail.com
Servei de menjar per emportar. Per 

rebre el menú diari per whatsapp 

truqueu o envieu missatge.

LES FRANQUESES

EL PARADOR DE LLERONA 
Carrer Via d'Europa, 20 
687 706 931
Menjar per endur. Obert de dilluns a 

divendres. Caps de setmana tancat.

ESPAI NÒMADA
661 358 704 (whatsapp i telèfon)
www.espainomada.cat
Cuina mediterrània. Arrossos i fi deu-
às, tapes, formatges d'afi nador i em-
botits artesanals. Tapes casolanes, 

tradicionals amb un toc modern.

Comandes abans de les 12 h. 
Pagament amb targeta i efectiu. 
Distribució a Granollers, les Fran-
queses i Canovelles.

LES TAPES DE SEMPRE 
Carrer de la Serra, 1 · Corró d'Avall
93 109 35 82 · 678 66 19 04
Menú migdia i forquilla. Brasa. Plats 

combinats. Especialitat en tapes

Facebook: @Les tapetes de sempre

NOU CASAL BRASERIA
Camí de la Creu, s/n
93 8443 837 · 649 187 540 
www.noucasal.com (plats del dia)
Espai gastronòmic situat a les ins-
tal·lacions parroquials de Santa Ma-
ria. Cuina de brasa, km. 0, tapes clàs-
siques, coques, carns a la barbacoa.
Menú migdia per emportar o servei 

a domicili. Alguns dels plats: peus 

de porc a les fi nes herbes, pollastre 
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rostit amb bolets al toc de canyella. 
Dos plats i postre (preu 10 €). 
Horari de 12 a 15 h (feiners).

NOU PÀDEL LES FRANQUESES 
Camí Antic de Vic, 15
662 112 762
Menú diari i cap de setmana. Tapes.
Horari de 9 a 23 h (fi ns a les 22 h els 
caps de setmana).
Facebook: 
RestauranNouPadelLesFranqueses

RESTAURANT LA PINEDA
Carrer Noruega, 7 · Llerona
619 114 559 · 638 056 959
Àpats migdia de dilluns a divendres.

PIZZERIA IL MALANDRINO 
Carretera de Ribes, 207
93 861 60 00
L'art de la pizza italiana. 
Pizzes per emportar.
Instagram: pizzeriailmalandrino
Facebook: pizzeria il malandrino

RESTAURANT CAN RAIGUER V
Carrer França, 18, nau 7 · Llerona
93 846 87 81 · 635 779 963
Menjar per emportar

RESTAURANT F3
Cami Antic de Vic, 25. 
93 846 88 97 
635 44 37 78 (whatsapp)
restaurantef3@hotmail.com
Menú diari casolà, plats combinats, 
entrepans freds i calents. Cafès per 
endur.
Obert de les 6 h a les 17 h.

RESTAURANT LA BOTERIA 
DE CORRÓ
Carrer Sant Joaquim, 86 · Corró 
d'Avall
93 849 44 24 
664 58 28 58 (whatsapp)
restaurantlaboteria@gmail.com
Cuina mediterrània, especialitat en 
arrossos i carn a baixa temperatura. 
Menú diari take away 12,50 € (menú 
cap de setmana, 17,90 €).
Horari: de dimarts a diumenge de 13 
h a 16 h.

RESTAURANT LLERONA
Carrer Catalunya, 41· Llerona
625 619 396
Menú diari i esmorzars
Horari de comandes de 7 del matí a 
16 h

EL LOCAL
Carrer Nord, 35
Servei bar Equipament juvenil
608 21 57 81
Entrepans de salsitxa, frankfurt i es-
pecials, hamburgueses, amanides i 
postres. Servei a domicili i recollida. 
De 19 a 24 h.

EL MOLÍ ROSTISSERIA
Carrer Molí de la Sal, 67
938 49 49 11
rostisseriacanovellas.com
Menjars preparats per emportar. 
Paelles i fi deuàs.
Facebook: Rostisseria El Molí de 
Canovelles

FRANKFURT TORO AZUL
Carrer Riera, 31 
93 846 80 61
Hamburgueses, sandvitxos, amani-
des. Servei a domicili i recollida. Ac-
cessible a través d'Uber Eats.

MESÓN CANOVELLAS
Carrer Prat, 4
93 861 70 84
Bar, braseria. Menjar per emportar.
Facebook: Meson Canovellas.

PENSIÓN GALICIA
Carrer Riera, 69
93 849 25 02 
679413298 (whatsapp comandes)
Servei de recollida. Especialitat pop 
gallec, braves, pebrots del Padrón, 
secret ibèric, peix fregit. Horari de 
10 a 24 h. Carta i menú diari. Insta-
gram: restaurante_pensiongalicia

PORTOBELLO
Carrer Riera, 19 (la Barriada Nova)
672 08 63 25
Esmorzars per emportar.

QUIQUIRIQUIC ROSTISSERIA
Carrer Sant Jordi, 14
645 601 401 · Mercat de Canovelles
Carns a l'ast i tapes. Obert de 8 a 14 
h (diumenges). Servei de menjar i 
beguda per emportar.
Instagram: quiquiriquic (carta)

RESTAURANT BAENA
Avinguda Canovelles, 55
605 429 328 (telèfon i whatsapp)
Cuina universal. Especialitat en ar-
rossos. Servei de recollida en el res-
taurant.

BAR RESTAURANT PEIX D'OR
Carrer Costa Brava, s/n
93 870 20 52
Horari recollida de 7 a 15 h, dissabte 
tancat.
Facebook.com/restaurantpeixdor
Instagram: @restaurantpeixdor

EL PLA RESTAURANT
Carretera de Valldoriolf, km 0,5
93 879 16 31· 696 80 78 73
www.elplarestaurant.es/take-away
Slow Food. Menú diari per emportar. 
De dilluns a dissabte de 13 a 15 h.
Instagram: @el_pla_restaurant

LA CONFIANÇA
Carrer Anselm Clavé, 26
93 842 04 63 
Cuina mediterrània, mexicana i bo-
liviana. Menú diari i carta. Opció 
recollida (gratuïta) i a domicili (2 €).
Consultar carta a laconfi anza.carte.
one. Instagram: laconfi anzabarres-
taurant

LA PIZZERIA
Carrer Catalunya, 126, baixos
93 842 44 31
www.lapizzeriadelaroca.es
Pizzes. A domicili i recollida de 20 a 
23 h, de dijous a diumenge. 
Facebook: La-Pizzeria-de-la-roca
Instagram: @lapizzeriadelaroca

LA REPÚBLICA DE SANTA AGNÈS
Avinguda Gaudí, 83 
93 842 47 76  621 243 720
Menús diaris i de cap de setmana, 
guisats, esmorzars de forquilla, en-
trepans, paelles i fi deuades (mínim 
2 persones), pollastres a la llenya i 
molt més per emportar. L'horari de 
comandes de menús i dinars és fi ns 
a les 11.30 h. Obert de 8 a 16 h (di-
marts tancat).
facebook.com/larepublicabar

"Comparteix a les xarxes 
les teves comandes amb 
l'etiqueta #cuinesobertes i 
esperona a d'altres perquè 
col·laborin en la iniciativa"

#cuinesobertes No deixem que s'apaguin els fogons

               LOCALITZA I CONTACTA AMB AQUESTS ESTABLIMENTS AL WEB MAPA.DIARISOM.CAT

MC DONALD'S LA ROCA
Polígon Can Massaguer, s/n
(Santa Agnès de Malanyanes)
93 842 39 91
Hamburgueseria. Servei de take 
away. Horari d'11 a 22 h. De dilluns 
a dissabte.

RESTAURANT TRES ALZINES
La Roca Village, sn · Santa Agnès 
de Malanyanes
93 842 24 34 · 676 26 20 74
www.lestresalzines.es
Brasa, arrossos, especialitat en ba-
callà. Consulta el menú a lestresal-
zines.convivialis.com
Facebook.com/tresalzines

RESTAURANT CAN CASSOLES
Carrer Anselm Clavé, 41
93 125 52 88
Carta, menú i paelles. Per emportar 
i a domicili. 
Horari: tots els dies (tret de dimarts) 
de 13 a 15.30 i de 20 a 23 h.
Facebook: Can Cassoles

CARGOLS EL PARQUE
Avinguda Gaudí, 73
93 842 01 34 · 670 70 70 59 
restaurantcargolselparque.com
Amanides, esqueixada, paella, car-
gols a la llauna, bacallà, pastissos. 
Brases amb guarnició.
Menú diari take away (feiners). Més 
de 5 € ho porten a domicili. Cap de 
setmana carta per emportar i po-
llastre a l'ast.
Instagram: coquinaria_

EL MERCAT A CASA

Amb l'objectiu de donar suport als establiments de l'alimentació 
i paradistes que tenen limitada la seva activitat, l'Ajuntament de 
Granollers també ha posat en marxa un llistat que recull els bars i 
restaurants que reparteixen a domicili o fan menjar per emportar al 
web granollers.cat/menjarperemportar. Per altra banda, al web gra-
nollers.cat/elmercatacasa hi ha un llistat amb les parades del mercat 
que fan repartiment a domicili, ja que el mercat ha estat
cancel·lat per la situació epidemiològica. En aquest llistat s'hi pot 
trobar producte de tot tipus de parades del mercat i el contacte per 
poder fer les comandes. Ambdós són llistats vius al què els negocis 
es poden adherir enviant un correu a comunicacio@granollers.cat.

CANOVELLES 

RESTAURANT SANT JOAN
Carretera de Ribes, 4, local 2-3 
(Edifi ci Nec) · 93 861 82 09
Paelles, tapes, canelons, croquetes. 
Menjar per emportar, només dissab-
tes i diumenges. Comandes des de 
les 10 h. Recollida de 13 a 14 h.

RESTAURANT XINÈS TRES
DELICIAS
Carretera de Ribes, 189-193
93 849 97 23 
res.tresdelicias@hotmail.com
Menjar asiàtic per emportar.

SITGES RESTAURANT 
Plaça de l'Espolsada, local 2
938 49 53 50 · 696 745 782
www.sitgesrestaurante.es
Cuina tradicional i de mercat d'alta 
qualitat. Especialitat en arrossos 
(caps de setmana) i menú diari amb 
plats de carta.
Horari de 13 a 16 h i de 20.30 a 23 h.
Diumenge migdia. Dilluns tancat.

THE BERVIS BAR
Carrer Llevant, 9-11 · Llerona
696 484 430 (telèfon i whatsapp)
Cerveseria de tapes, vermuts i me-
nús. Per emportar (nachos, braves, 
xips d'albergínia, paelles, mandon-
guilles amb sipia...).
Facebook: @theBervisBar

XAVISAN LF
Plaça de l'Espolsada, 4-5
93 861 69 04
www.xavisan.com
Frankfurts, tapes i entrepans
Servei per recollir i a domicili propi 
amb motos elèctriques (es cobrarà 
en efectiu).
Horari migdia de 12 a 16 h i tarda de
19 a 23 h.

        
   

BAR GRANJA INDUSTRIA
Carrer Indústria, 33 (Barriada Nova)
651 59 70 60
Servei de recollida. Horari de 5.30 a 
20 h, dissabtes de 8 a 14 h de 17.30 
a 20 h, i diumenge de 8.30 a 15.30 h. 
Facebook: Bar Granja Industria

BAR TETUÁN
Carrer Molí de la Sal, 36
632 08 58 74
Servei de recollida. Horari de 8 a 
23.30 h tots els dies.

BOCACTORIA
Carrer Pi, 25-27 (la Barriada Nova)
93 846 76 97
bocactoria.com (inclou carta)
Hamburgueses i pizza. Servei a do-
micili i recollida. Comandes a domi-
cili import mínim 12 € (suplement 15 
cèntims per cada producte).

LA ROCA



dj, 22 octubre 2020 19

El programa posa a la vostra disposició un tècnic de 

la Cambra que analitzarà la situació i el potencial de la 

vostra empresa en l’àmbit internacional, i us farà una sèrie 

de recomanacions individualitzades sobre com afrontar aquest 

procés. Aquelles empreses que tinguin un informe favorable podran 

continuar realitzant un pla de reorientació específic per definir els 
mercats considerats prioritaris, així com la millor estratègia per accedir-hi 

i trobar nous clients. El programa està 100% subvencionat (places limitades).

Un tècnic especialista en internacionalització de Cambra 

de Barcelona t’assessorarà gratuïtament per definir 
i elaborar el teu Pla de promoció internacional: des de 

la fase de selecció de mercats i canals prioritaris, 

fins a la definició del Pla econòmic 
financer i màrqueting digital 
més adequat. 

Servei gratuÏt.

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS – 902 448 448 (ext. 1033 - 1028) – vallesoriental@cambrabcn.org

AnàlisiPost
Covid-19

Pla

Reo   rientació

Segons les últimes dades publica-

des aquest octubre per l'Agència 

Tributària, la renda bruta mitja-

na dels habitants de Granollers 

–renda abans d'impostos, sense reduccions �iscals– va ser, durant 
el 2018, de 30.110 euros, una xi-

fra força més baixa que la mitjana catalana, que va ser de 31.784 eu-
ros bruts anuals. La renda bruta va evolucionar dels 28.488 euros per habitant del 2016 als 29.411  euros del 2017, �ins arribar als 
30.110 euros del 2018. 

Amb tot, la renda disponible –la 

renda bruta després d'impostos, 

inclosa la part de les cotitzacions 

socials de la feina per compte aliè i la quota de la declaració–, també va evolucionar a l'alça durant aquests 
anys, de manera que el 2018 cada granollerí va disposar de 1.100 eu-ros més a la seva butxaca en com-
paració amb l’any 2016, quan la renda disponible mitjana va ser de 
23.236 euros, mentre que l’any se-güent va pujar �ins als 23.815 eu-ros i ara fa dos anys va arribar als 24.343 euros. La xifra, no obstant, 
continua sent força més baixa que la mitjana catalana: 25.544 euros 
anuals per habitant. 

Segons l’Agència Tributària, l'any 2018 es van presentar a Granollers 29.531 declaracions de l’IRPF, un 
miler més que un any abans i unes 1.500 més que l’any 2016. En el 
rànquing de renda entre els muni-

cipis catalans, Granollers ha passat 

del lloc 111 fa quatre anys, al 108 fa tres anys i al 114 fa dos anys. A les Franqueses, la renda mit-jana bruta durant el 2018 va ser de 28.793 euros, mentre que l'any anterior havia estat de 28.005 eu-ros, i el 2016 havia estat de 27.277 euros. En aquest cas, el 2018 es van presentar 9.260 declaracions d’IRPF, unes 360 més que l’any an-terior i gairebé 500 més que l'any 2016. Pel que fa a l’evolució de la 
renda disponible per habitant du-

rant aquests tres anys, la capacitat 

econòmica dels franquesins ha 

anat pujant cada any, dels 22.396 de l’any 2016, als 22.789 del 2017, i als 23.418 del 2018. En el ràn-
quing de renda entre els municipis 

catalans, les Franqueses ha passat del lloc 155 fa quatre anys, al 166 fa tres anys i al 157 fa dos anys. 
A la comarca, els municipis amb 

més renda disponible per habitant són Vallromanes (34.184 euros), 
al 12è lloc del rànquing català, se-guit de l’Ametlla del Vallès (33.411 euros), al lloc 16, i  Sant Esteve de Palautordera (28.499), al lloc 33, mentre que Canovelles està a la 
franja baixa, amb 21.830 euros per 

habitant, i al lloc 289 del rànquing. 

En l’àmbit de Catalunya, el ràn-
quing dels municipis amb més 

renda està encapçalat per Mata-

depera, al Vallès Occidental, amb 218.788 euros bruts anuals, una 
xifra que també situa aquest mu-nicipi al capdavant del rànquing 
estatal. A Catalunya, el segueixen Sant Just Desvern, al Baix Llobre-gat, amb 58.875 euros bruts anu-
als, i Sant Cugat del Vallès, al Va-llès Occidental, amb 57.565 euros 
bruts anuals. D’altra banda, quatre 

dels cinc municipis amb la renda 

més baixa de Catalunya es concen-tren a les Terres de l'Ebre. ❉

La renda disponible per capita va
pujar 1.100 euros de 2016 a 2018

Ajuts per a la 

transformació 

digital de pimes

La Cambra del Vallès Oriental i Gra-nollers Mercat van signar al juliol 
un acord per donar suport a pro-jectes d’innovació i transformació 
digital d’autònoms i pimes de Gra-nollers, Montmeló, Vilanova i Mon-tornès a través dels programes In-noCámaras i TICCámaras, pensats 
per fomentar la formació digital i la innovació. Els dos programes, que 
s’implanten per primer cop al ter-

ritori, ofereixen assessorament i di-

agnosi personalitzat a les empreses i subvencions directes a la implan-tació de projectes d’innovació i di-
gitalització –fins a 2.800 euros per 

projecte–. La presentació de sol·lici-tuds finalitza el 30 de novembre.

Vals de 50 € als comerços del centrePlata repeteix com a secretari general de CCOO
Gran Centre i Comerç de Dalt continuen sortejant cada mes targetes regal per valor de 50 eurosper gastar als comerços i serveis a les dues entitats. S'hi pot participar a través d'Instagram i de
les butlletes que hi ha als establiments associats.

CCOO del Vallès Oriental, Maresme i Osona va aprovar divendres
l'ampliació d'un mandat extraordinari del secretari general GonzaloPlata per a quatre anys més. La decisió ha de passar ara com a propostaal proper consell de CCOO de Catalunya, que haurà de rati�icar el tercer 
mandat del secretari general de la unió intercomarcal del sindicat.

ECONOMIA

INNOVACIÓCADA GRANOLLERÍ PODIA DISPOSAR EL 2018 DE 24.343 EUROS NETS, I CADA FRANQUESÍ DE 23.418

Granollers és al lloc 

114 del rànquing de renda 

dels municipis catalans,

i les Franqueses, al 157

Els premis de l'ADE 

a l'emprenedoria 

femenina arriben

al Vallès Oriental

La 3a edició dels premis que con-

cedeix l’Associació de Dones Di-rectives, Empresàries i Professio-nals ADE Vallès per reconèixer la 
promoció de la igualtat en l’àmbit laboral i per donar visibilitat al ta-
lent i lideratge femení al Vallès Oc-

cidental no tindrà aquest any la gala 

presencial de lliurament de premis. 

Això ha permès, segons l’entitat, ex-

pandir el radi d’acció dels guardons 

al Vallès Oriental i ampliar el termi-

ni de presentació de candidates fins al 30 de novembre. El guardó es 
concedeix a una dona que iniciï nou 

projecte. Durant un any, la dona 

premiada estarà acompanyada en 

el procés de constitució de l’em-

presa, disposarà d’una mentora i 

rebrà assessorament jurídic i em-

presarial d’una firma especialitza-

da en assessorament i consultoria 

per a pimes. També gaudirà durant un any de la formació i les activitats 
de networking d'ADE Vallès. L'enti-tat, activa des del 2012 i amb unes 70 sòcies, promou la presència de 
dones als consells d'administració, 

projecta l’emprenedoria femeni-

na generant sinergies i apodera la dona professional a través de for-
mació especialitzada. També or-ganitza trobades i intercanvis pro-fessionals entre dones directives, 
empresàries i professionals, i for-

macions obertes i actes lúdics per a 

les sòcies i simpatitzants.

ENTITATS 

La Mútua celebrarà dimecres l’as-

semblea general ordinària d’associ-

ats. A causa de la situació sanitària, 

l’assemblea adoptarà els acords per escrit i sense reunió. Entre d’altres, es votaran els comptes anuals de 2019, la gestió de la junta directiva i el pressupost de 2020 a través del full de votació que hi ha al web de 
La Mútua o a la seu social de l’enti-

tat. També s’elegiran els membres 

de la junta i de la comissió de con-

trol que acaben mandat, en aquest 

cas de manera presencial a la seu 

de La Mútua de 9 a 18 h.

La Mútua celebra 

l'assemblea anual
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L’expert respon

Núria Vilarnau

Advocada 
de Col·lectiu Ronda

ELS NOSTRES DESPATXOS RECUPEREN EL SEU HORARI 
HABITUAL PER A VISITES I CONSULTES, RESPECTANT 

LES MESURES DE SEGURETAT PREVISTES. 
ES CONTINUARÀ TAMBÉ L’ATENCIÓ TELEFÒNICA I ONLINE.

També ens podeu trobar a: MOLLET DEL VALLÈS | BARCELONA |
CERDANYOLA | MATARÓ | RUBÍ | TARRAGONA | MADRID

Pl. Josep Ma. Folch i Torres, 12, 1r C
Tel. 93 870 87 42

GRANOLLERS

www.cronda.coop

Rebus sic stantibus: 
he de complir amb allò 
acordat quan resulta 
impossible seguir fent-ho?

Traduïda del llatí, la clàusula  
rebus sic stantibus significa 
literalment «estant així les co-
ses» i es tracta d’una disposició 
del Dret que contempla la pos-
sibilitat de resoldre o revisar 
els termes d’un contracte
quan, per circumstàncies ex-
cepcionals, sobrevingudes i 
imprevisibles, esdevé impos-
sible satisfer les obligacions 
acordades.

Tot i que el principi general 
del Dret indica amb claredat 
que allò acordat i pactat s’ha 
de complir, els jutjats també 
poden acceptar que davant 
circumstàncies excepcionals
es flexibilitzin els termes d’un 
contracte quan existeix una 
«impossibilitat absoluta» de 
realitzar la prestació acordada. 
Ara bé, aquesta aplicació es 
troba dificultada pel fet que la 
clàusula rebus sic stantibus és 
una construcció jurisprudenci-
al que no està pas regulada per 
cap llei ni incorporada al Codi 
Civil, ni al català ni a l’espanyol. 
És a dir, apareix a les sentèn-
cies com un principi inspira-
dor general, però la legislació 
no especifica amb claredat en 
quins casos i com cal aplicar-la.

La Generalitat ha anunciat el 
propòsit d’incorporar aques-

ta clàusula al Codi Civil català 
vinculada a la publicació del 
decret de 21 d’octubre que, 
entre altres mesures, estableix 
reduccions temporals obliga-
tòries  al preu del lloguer dels 
locals afectats per les mesures 
de suspensió o reducció de 
l’activitat a conseqüència de la 
lluita contra la propagació de 
la Covid-19. No obstant, l’abast 
d’aquesta clàusula pot anar 
més enllà d’aquests supòsits.

Alteracions sobrevingudes, 
involuntàries i imprevisibles

A l’espera que es concreti 
aquest projecte de regulació 
que afectarà de forma espe-
cífica als lloguers de locals co-
mercials, la clàusula rebus sic 
stantibus es podria invocar 
en altres contextos i circums-
tàncies diferents del cost del 
lloguer, tenint en compte la 
seva configuració clàssica que 
ha creat la jurisprudència i, 
especialment, les sentències 
del Tribunal Suprem. Aques-
tes resolucions ens diuen que 
es podrà resoldre el contracte 
o «acomodar-lo a les noves 
circumstàncies» quan es pro-
dueixi una «profunda altera-
ció de les circumstàncies que 
trenqui l’equilibri entre les 
parts» per causes «sobrevin-
gudes i alienes a la voluntat» 
que no siguin «racionalment 
previsibles» en el moment de 
celebrar-se el contracte. És a 
dir, tan sobrevinguda i poc pre-
visible com una pandèmia que 
ha obligat a limitar la mobilitat 
general de la ciutadania durant 
un llarg període de temps i a 
suspendre determinades ac-
tivitats econòmiques.

La regulació de la clàusula re-
bus sic stantibus seria una 
bona i necessària notícia que 
podria contribuir a que els jut-
jats puguin intercedir en defen-
sa dels interessos de moltes de 
les víctimes d’aquesta crisi sa-
nitària, econòmica i social.

Un braç robòtic capaç d’aixecar 

pesos, cargolar, posar i treure 

peces d’un producte... i, fins i tot, 

netejar o fer massatges. Aquest és 

un dels productes tecnològics que 

cada cop va guanyant més terreny 

en l’àmbit industrial i que una 

consultoria de Granollers, Idaxa, 

es dedica a promocionar. La con-

sultoria, de recent creació, asses-

sora petites i mitjanes empreses 

perquè puguin millorar la seva efi-

ciència i productivitat a partir de 

l’ús de la tecnologia. Una manera 

pot ser transformant digitalment 

les empreses, i, una altra, optant 

per aplicar tecnologia col·labora-

tiva als seus processos productius. 

“Dediquem temps a avaluar 
productes tecnològics que po-
den ser útils a les empreses, a 
estudiar quines aplicacions po-
den tenir per a elles i a valorar 
els costos i el retorn que poden 
tenir”, diu Carles Oller, exdirec-

tor tècnic d’automatismes d’una 

farmacèutica i actual responsable 

de la consultoria. “Cada cop hi ha 
més feines que no cal que faci 
una persona, com treballs me-
cànics o d’inspecció”. Per això, 

cada cop són més les empreses 

que exploren solucions tecnològi-

ques a les seves necessitats.

En sectors com el de l’automo-

ció, per exemple, aquest tipus de 

màquines estan molt implantades i 

formen part del seu dia a dia, men-

tre que en altres, com el sanitari o 

el farmacèutic, encara tenen línies 

molt manuals i no han fet un salt 

les màquines dissenyades per 
a una sola operació, perquè po-
den adaptar-se als canvis cons-
tants del mercat actual”. A més, 

segons l’expert, la robotització de 

la indústria i els serveis no té per-

què significar la destrucció de llocs 

de treball, sinó més aviat al contra-

ri. “Els països més robotitzats, 
on aquestes eines ja funcionen 
des de fa temps, hi ha menys 
atur, ja que han reforçat la pro-
ducció local i han evitat la deslo-
calització d’empreses”. x.l.

tecnològic que els permetria treu-

re’n un gran rendiment. Per can-

viar aquesta tendència, Idaxa or-

ganitza demostracions perquè les 

empreses “prenguin consciència 
del valor afegit que pot suposar 
per a elles fer ús d’aquesta tec-
nologia, ja que en la majoria de 
casos accelera el desenvolupa-
ment de les empreses i la quali-
tat dels productes”. 

Braços robòtics multiusos
La setmana passada, per exemple, 

Idaxa presentava a Roca Umbert 

un braç robòtic desenvolupat per 

Mitsubishi a uns clients potencials. 

Es tracta d’un robot multifuncio-

nal, valorat entre 10.000 i 80.000 

euros, que “es pot reprogramar 
diverses vegades per tenir uti-
litats diferents”. Per això, expli-

ca Oller, “són més versàtils que 

x.l.

TECNOLOGIA MOLTES EMPRESES INCORPOREN MAQUINÀRIA PER MILLORAR LA SEVA EFICIÈNCIA

La robotització de la indústria

CARLES OLLER  El responsable d'Idaxa mostra un braç robòtic a Roca Umbert

La consultoria en productes tecnològics Idaxa, de Granollers, fa 

demostracions perquè les empreses valorin la utilitat dels robots

Un braç robòtic

pot reprogramar-se

diverses vegades i tenir 

tota mena d'utilitats

El granollerí Xavier Arcarons ha 

guanyat a la categoria Cut & Co-

lour del certamen International 

Visionary Awards, un dels premis 

de perruqueria de més prestigi 

internacional. El saló granollerí 

va assolir el primer premi gràcies 

a la col·lecció femenina Euritmia. 

La gala de lliurament de premis 

es va celebrar diumenge a l'Al-

ternative Hair Show, un dels es-

deveniments de perruqueria més 

importants del món. Aquest és el 

primer cop que Arcarons partici-

pava als Visionary Awards i s'ha 

convertit en el segon català que 

fins ara ha aconseguit arribar a 

una final, amb 20 perruquers més 

d'arreu de l'Estat. "És encoratja-
dor i emocionant haver assolit 
aquest reconeixement. Ha estat 
una injecció d’energia positiva; 
en un moment tan convuls ens 
dóna força i il·lusió per conti-
nuar treballant en l’excel·lència 
de la professió", diu Arcarons.

Després de treballar per Mar-

garet Perruquers durant 9 anys, 

el 2004 va inaugurar Xavier Arca-

rons Perruquers, un saló d'avant-

guarda on es fusionen les últimes 

tendències en perruqueria i un 

x.a.

XAVIER ARCARONS

Xavier Arcarons guanya 
un premi internacional
a la perruqueria creativa

servei personalitzat. El 2017 va 

guanyar el Trend Vision Award en 

categoria color, i el 2018 va arri-

bar a ser finalista al mateix certa-

men, però en la categoria Creative. 

En 2018 va ser prenominat al títol 

de Perruquer Espanyol de l'Any 

pel Club Fígaro.
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El laboratori RS7 Regenerator & Energy ha 

començat la comercialització d'una mascare-

ta reutilitzable i antimicrobiana que combina 

dos avenços tecnològics importants: els ions 

de plata que tenen un efecte antiviral i anti-

bacterià, i la colisina com a reforç, que destru-

eix els virus. Aquestes màscares higièniques 

són produïdes a Sabadell usant les últimes 

solucions tecnològiques desenvolupades pel 

prestigiós laboratori alemany CHT i el suís 

Heiq. Segons Carlos Muntasell, conseller de-

legat d'RS7 Regenerator & Energy a Espanya 

i Andorra, "la novetat d'aquesta mascareta 

reutilitzable és que destrueix per contac-

te qualsevol virus o bacteri, i n'inhibeix la 

transmissió i la proliferació de patògens". 

RS7, màscara reutilitzable i antimicrobiana

Destrueix i evita la proliferació de tota mena de virus i bacteris

RS7 REGENERATOR & ENERGY
carrer de la Casa Nova, 5B · Montornès del Vallès

Tel. 93 568 77 03 · 620 76 69 02 · www.rs7.es · info@rs7.es

L'APARADOR

DE LA SETMANA

La cadena de petits electro-

domèstics Bazar El Regalo, 

amb 45 anys de trajectò-

ria, obrirà aquest dissabte 

una nova botiga al centre 

de Granollers, concreta-

ment al carrer Sant Roc, 

12. L’obertura de Bazar 

El Regalo forma part d’un 

pla d’expansió de la firma 

justament en un moment 

complicat per al comerç 

de proximitat. Tot i això, el 

grup preveu la posada en 

marxa d'una dotzena establiments nous a 

Catalunya els pròxims mesos. La botiga de 

Granollers, de gairebé 190 metres quadrats 

de sala de vendes, oferirà petits i grans 

electrodomèstics, telefonia, climatització, 

informàtica, imatge i so, parament de la llar 

i electrònica d'oci. També vehicles de mo-

bilitat personal –amb servei d'asseguran-

ça–. Segons assenyalen des del grup, "valo-

rem molt l'atenció al client i el servei de 

proximitat", i per això han triat establir-se 

al centre de la ciutat, "sense que el client 

BAZAR EL REGALO
carrer Sant Roc, 12 · Granollers

www.bazarelregalo.com

Muntasell subratlla que aquesta mascareta 

és un gran avenç com a barrera efectiva per 

la Covid-19, amb una "efectivitat compro-

vada del 98% en un minut i del 100% en 

10 minuts". La mascareta RS7 reutilitzable 

antimicrobiana, apta fins i tot després de 

40 rentades, està feta amb una triple capa 

100% en polièster hipoalergènic, és hidrò-

fuga i actua repel·lint bidireccionalment les 

microgotes que contenen virus i bacteris, eli-

minant la mala olor i la sensació de malestar 

després d'un ús prolongat. Alhora, els ions 

de plata atreuen i desactiven el virus, que és 

destruït instantàniament per la colisina. A 

més, les màscares RS7 s'adapten a tot tipus 

de cares i combinen comoditat i eficàcia.

hagi de desplaçar-se a un centre comer-

cial". La botiga comptarà amb "els millors 

professionals del sector", amb una àmplia 

experiència en la venda i el coneixement 

d'electrodomèstics, i alhora també fa una 

aposta per la venda online i pel repartiment 

a domicili dels productes de totes les mar-

ques. D'altra banda, a més de les promo-

cions constants del grup i coincidint amb 

l'obertura a la ciutat, Bazar el Regalo oferi-

rà durant tres setmanes la possibilitat d'en-

dur-se tres productes al preu de només un.

  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

Bazar El Regalo obre botiga a Granollers 

La inauguració serà aquest dissabte al carrer Sant Roc, 12
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La plantilla del Fraikin BM Gra-

nollers ha donat negatiu en les 

proves PCR realitzades, segons ha 

comunicat el club vallesà. El Gra-

nollers es va confinar el dimarts 

de la setmana passada per tres ca-

sos positius del seu últim rival, el 

BM Cangas Frigoríficos Morrazo. 

El mateix dimarts van fer-se les 

proves PCR i al llarg de la setmana 

passada es van anar coneixent els 

resultats, que han confirmat que 

no hi havia cap jugador contagiat. 

Amb l'equip confinat, el Fraikin 

Granollers va demanar l'ajorna-

ment del partit de lliga del diven-

dres passat contra el Port Sagunt 

i ara ja suma fins a tres partits de 

l'Asobal pendents. A banda del del 

Port Sagunt, el Fraikin té ajornat 

també el del BM Benidorm, que 

disputarà el pròxim dimecres a 

terres alacantines, i el Bidasoa. 

L'equip d'Antonio Rama va tor-

nar ahir, dimecres, als entrena-

ments amb una doble sessió per 

Asobal  L'EQUIP VA COMENÇAR A ENTRENAR DIMECRES AL PALAU

La plantilla del Fraikin 
dona negatiu en Covid-19

ESPORTS

Enquesta municipal en líniaVíctor León guanya l'estatal sub-18 de perxa
L’Ajuntament de Granollers lidera el projecte 

europeu SPORT!OP! que té com a principal 

objectiu crear oportunitats per a la inclusió 

d'infants en l'esport. Fins dimecres, hi havia 

una enquesta municipal en línia pels infants.

Víctor León, de l'Atlètic Granollers, s'ha proclamat campió d'Espanya 

sub-18 de salt de perxa, en la competició que va tenir lloc el cap de 

setmana a les pistes municipals de Tarragona. El club granollerí va 

sumar dues medalles amb el bronze de la llançadora de martell 

Judith Sanchis. León va imposar-se amb una alçada de 4,51 metres.

El KH-7 BMG femení està confinat 

des de dimarts pel cas d'un positiu 

de la Covid-19 d’una jugadora. Se-

gons informava el club dimecres, 

la jove va donar positiu dimarts en 

un test de PCR i immediatament 

l'entitat va activar el protocol per 

coronavirus, confinant jugadores i 

cos tècnic. Davant d'aquesta situ-

ació, el Comitè Nacional de Com-

petició de la federació espanyola 

va confirmar, a petició del BM 

Granollers, l'ajornament del partit 

de la cinquena jornada de la Divi-

sió d’Honor dissabte contra l’Elx, 

a terres alacantines. Actualment, 

la plantilla es troba a l'espera de 

què se'ls realitzin les proves PCR 

corresponents i afronta un confi-

nament de deu dies.

Precisament el rival de dissabte 

havia de ser el conjunt amb qui es 

veurà les cares el KH-7 BMG en la 

tercera ronda de l’EHF Europe-

an Cup. Dimarts es va celebrar el 

sorteig de la tercera eliminatòria 

continental i les de Robert Cuesta 

han topat contra les alacantines, 

actuals subcampiones de lliga i 

Copa de la Reiuna.

L'equip granollerí jugarà l'anada 

a Elx, el 14 o 15 de novembre, i la 

tornada, al Palau d'Esports, el 21 

o 22 de novembre. "És un rival 
que coneixem i en els cinc par-
tits que tenim per endavant, ens 
hi enfrontarem tres vegades. És 

HANDBOL | Divisió d'Honor  L'EQUIP ES CONFINA PER UN POSITIU I ANUL·LA EL PARTIT DE DISSABTE

conegut per la seva varietat de-
fensiva, individualització de la 
defensa i pressió, que a partir 
d'aquí fan córrer el contraatac. A 
més, no tenen cap mena de pro-
blema per jugar amb set jugado-
res de camp i sense portera", ex-

El KH-7 BMG s'enfronta a l'Elx 
a la tercera ronda d'Europa

plicava dimarts el tècnic del KH-7 

BM Granollers, Robert Cuesta.

Dissabte les granollerines te-

nien una primera oportunitat per 

mesurar les seves forces contra 

l’Elx a la lliga, en un partit que ara 

ha quedat suspès.  jl.r.b.

recuperar el més ràpid possible 

les sensacions a la pista i preparar 

el pròxim partit, que serà dissab-

te a Pamplona contra l'Helvetia 

Anaitasuna. 

Tot i tenir tres partits ajornats, 

el Fraikin ocupa el tercer lloc de 

la lliga Asobal amb 10 punts, a 4 

del líder, el Barça; i a 2 del segon, 

l'Atlètic Valladolid, que ha jugat 

dos partits més que els de Rama. 

L'Anaitasuna és 10è classificat 

amb 4 punts.  

bmg / xaviER solanas

De passeig contra l'Alavarium portuguès

La piconadora del KH-7 Granollers ha passat a la tercera ronda de l'European 
Cup després d'esclafar a les portugueses de l'Alavarium al global de 
l'eliminatòria, que va disputar-se el cap de setmana en dos partits al Palau 
d'Esports. Les de Robert Cuesta van imposar-se dissabte per 19 gols al 
partit d'anada, per 38 a 19, i diumenge, en la tornada, tornaven a ser molt 
millors que les rivals amb una clara victòria, per 30 a 12, i s'imposaven en 
el global de l'eliminatòria, per 68 a 31. Les de Granollers van marcar el seu 
ritme de joc i les de Portugal no van ser capaces de seguir-les. De fet, al 
segon partit de l'eliminatòria, Cuesta va profitar per fer rotacions. 

Gassama encén l'alarma al 

Palau per una possible marxa

Mercat de fitxatges  LA PIVOT NO VA JUGAR CAP DELS DOS PARTITS DE L'ELIMINATÒRIA

Una pancarta ha encès totes les 

alarmes del Palau d'Esports d'una 

possible marxa de la pivot i gra-

nollerina Kaba Gassama durant 

el partit de tornada de l'Europe-

an Cup contra l'Alavarium por-

tuguès. La jugadora, que és una 

de les indiscutibles de l'esquema 

de Robert Cuesta, no ha jugat cap 

dels dos partits de l'eliminatòria 

continental, que el Granollers ha 

passat sense problemes.   

Segons va informar el club, Gas-

sama patia unes molèsties que 

l'han deixada a la graderia. Tot i 

això, una pancarta amb el missat-

ge Molta sort, Kaba! Gràcies, ha en-

cès totes les alarmes d'un possible 

comiat de la pivot granollerina i 

internacional, formada al BM Gra-

nollers. Fins i tot, s'especula que el 

seu destí podria ser l'equip fran-

cès del Nantes Atlantique, segons 

va avançar dissabte TV3.  jl.r.b.

Ian Tarrafeta, format al BMG, 

convocat amb l'absoluta

Internacional  L'EXGRANOLLERÍ JUGA AL PAUC DE FRANÇA

Ian tarrafeta, format al BMG i úl-

tima perla de la pedrera del Palau 

d'Esports, ha estat convocat per 

primer cop amb la selecció espa-

nyola absoluta. El seleccionador 

Jordi Ribera ha inclòs a Tarrafeta, 

que a l'estiu va fer les maletes del 

Fraikin Granollers per seguir la 

seva evolució al PAUC de França, 

per disputar les dues primeres 

jornades de l'EHF Euro Cup 2022, 

contra Hongria, el 4 de novembre, 

i Eslovàquia, a Llíria, el 7 de no-

vembre. 

El central del PAUC, de només 

21 anys, és una de les grans pro-

meses de l'handbol espanyol, com 

ja ha demostrat durant la seva 

etapa de formació. "Va ser una 
alegria immensa, saber que te-
nia l'oportunitat d'estar amb 
jugadors de llegenda… Vaig 
pensar al moment en la set-
mana que tindria per davant 
per treballar, entrenar, jugar i 
gaudir l'experiència al 100%", 

explica Tarrafeta del seu proper 

debut amb el combinat estatal al 

web de la Reial Federació Espa-

nyola d'Handbol. Sobre la pres-

sió de ser una de les promeses de 

l'handbol espanyol, el jove central 

pensa que el secret està que "des 
que era petit sempre he inten-
tat gaudir a la pista", adverteix 

l'exjugador del BMG. 

Jl.R.b.

PANCARTA

ANAITASUNA - BM GRANOLLERS

Dissabte, 24 - 20 h Pamplona
Primera estatal

El filial masculí del KH-7 BMG va em-

patar el primer partit de la temporada a 

la pista del Sant Cugat, 33 a 33. L'equip 

granollerí encadenava dues victòries 

després d'imposar-se contra Sabadell 

i Banyoles, i dissabte rebrà el Sant Joan 

Despí, que la jornada passada va per-

dre contra el Banyoles (31-33). El duel 

tindrà lloc dissabte al Palau d'Esports 

a partir de les 18 h. El BMG B ocupa el 

tercer lloc, del grup C, amb cinc punts, 

a un del líder, l'Esplugues.

EL FILIAL EMPATA 
CONTRA SANT CUGATBENIDORM - BM GRANOLLERS

Dimecres, 28 - 17 h Benidorm
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cng
"Si no haguéssim cobrat les quo-
tes, el resultat acumulat dels 
comptes seria d'uns 593.000 
euros negatius al final de l'estat 
d'alarma". Així de taxatiu ha estat 

el director executiu del Club Nata-

ció Granollers, Jordi Mas, que n'ha 

advertit de la necessitat de passar 

les quotes als prop de 5.800 socis 

durant l'estat d'alarma, tot i que 

durant aquests mesos la davallada 

de socis va ser d'un 39%, és a dir, 

es van perdre uns 2.300 socis. Una 

postura que va ser criticada per 

alguns socis, mitjanant les xarxes 

socials, però que el president del 

club, Eduard Escandell ha defen-

sat: "no podíem fer una altra 
cosa, no fer-ho suposava el risc 
del patrimoni del club", explica.

El club va informar dimarts 

durant una reunió telemàtica, 

amb una quarantena d'assistents, 

l'estat de comptes del club du-

rant l'estat d'alarma. Just abans 

del tancament esportiu al març, 

el club comptava amb un balanç 

positiu dels comptes, entre els in-

POLIESPORTIU  ADÉU A UNS 2.300 SOCIS, TOT I QUE EL CLUB MANTÉ UN BALANÇ POSITIU DE COMPTES

El CNG va perdre el 39% dels 
socis durant l'estat d'alarma

TELEMÀTICA Una quarantena de participants en la reunió telemàtica

gressos acumulats i les despeses, 

d'uns 21.000 euros positius; i des-

prés de l'estat d'alarma, aquest 

resultat n'era d'uns 35.000 euros 

positius. "Vam cobrar les quo-
tes per garantir el projecte del 
CNG, per responsabilitat per 
mantenir els treballadors [es 

van acollir a un ERTO fins al juny] 
i per seguir creient en l'esport 
federat", admet Escandell, que 

abans d'acabar l'any assegura, si 

la situació ho permet, celebrar 

una assemblea ordinària amb els 

comptes de curs 19-20.

De la pèrdua de socis, uns 600 

van ser suspensions temporals 

i 300 d'aquestes ja han tornat. 

"Hem aconseguit mantenir la 
corba de la davallada", diu el 

president, que apunta que al sec-

tor dels clubs de natació, similars 

al CNG, la mitjana de la pèrdua de 

socis s'ha situat en el 35%.  jl.r.b.

Només del 15 al 30 d’octubre al teu concessionari Peugeot, vine a conèixer el Nou Peugeot e-Expert i troba el teu vehicle d’empresa amb les millors condicions. Gaudeix d’assessorament professional en tota la nostra gamma. Condicions especials i finançament 

exclusiu per a vehicles en estoc.

PEUGEOT PROFESSIONAL
D I E S

DEL 15 AL 30 D’OCTUBRE

CONDICIONS ESPECIALS I FINANÇAMENT EX

ONDICIONS ESPECIALS I FINANÇAMENT EXCLUSIU PER A VEHICLES EN ESTOC

EUTRASA · C. Catalunya, 39 · LES FRANQUESES DEL VALLÈS · T. 93 849 41 00 · www.eutrasa.com

FUTBOL | Tercera Divisió  BÀSQUET | EBA  

EC GRANOLLERS - CERDANYOLA

Diumenge, 25 - 12 h Granollers

L'EC Granollers rebrà diumenge el 

Cerdanyola amb l'objectiu de co-

mençar guanyant en la reestruc-

turada Tercera Divisió d'enguany. 

L'equip de José Solivelles no va ju-

gar en la primera jornada perquè 

tenia jornada de descans, mentre 

que el Cerdanyola no ho va fer per 

un possible cas de Covid-19. 

L'equip granollerí s'enfronta-

rà contra un equip que "domina 
molt bé l'ofici dins del camp, es-
tan ben situats, no regalen res i 
és difícil trobar-los desorganit-
zats", apunta Solivelles, que sap 

del perill dels del Vallès Occiden-

tal si s'avancen. "És molt compli-
cat capgirar el resultat", diu. 

L'EC Granollers ha tancat una 

bona pretemporada amb quatre 

victòries, tres empats i tres derro-

tes.  jl.r.b.

Una part de la plantilla de les 

Franqueses reprèn l'activitat

Primera Catalana  ALGUNS JUGADORS JA HAN REBUT L'ALTA MÈDICA PER LA COVID-19

Una part de la plantilla del CF les 

Franqueses reprendrà els entre-

naments al camp municipal avui 

dijous. Dels 18 positius per la Co-

vid-19, n'hi ha sis jugadors que ja 

han rebut l'alta mèdica i s'afegiran 

als nou jugadors que no van donar 

positiu. En total, una quinzena de 

jugadors tornaran sota les ordres 

de Manolo Parralo per fer un pri-

mer entrenament conjunt. 

"La intenció era començar di-
lluns, però hem volgut esperar 
uns dies més i que cada juga-
dor, ja amb l'alta mèdica, faci 
uns exercicis individuals abans 
d'un entrenament conjunt", ex-

plica Manolo Parralo, que se satis-

fà que els jugadors amb coronavi-

rus "s'han pogut quedar a casa 
i cap d'ells ha anat a més". Tot i 

això, el tècnic assegura que no sap 

com es trobaran els nois després 

d'unes setmanes sense entrenar. 

"Veurem com estem de sensa-
cions. Competir, ja veurem. Ara 
per ara hauríem de tornar la 
pròxima setmana, però no ho 
tinc gaire clar", explica el tècnic, 

que no veu clar que la competició 

es pugui reprendre la pròxima 

setmana.  jl. rodríguez b.

FC Barcelona

Seu del vot de 

censura a Bartomeu
Granollers serà un dels 13 punts 

de votació que s'habilitaran l'1 i 

2 de novembre –un dia festiu i un 

dia laborable– perquè els socis del 

Barça decideixin en referèndum la 

continuïtat o no de la junta directi-va del Barça �ins al març de 2021. 
Així ho marca el protocol enviat a 

la Secretaria General de l'Esport, 

tot i que la Generalitat, ara per ara, 

no permet la celebració.  

CURSA POPULAR

L'olímpic Castillejo, 

s'inscriu a El Tast
El Tast Solidari del 2020 tindrà un 

grup d'atletes de renom, que en-

capçala l'olímpic Carles Castillejo.  

La prova atlètica segueix amb les 

inscripcions obertes i es preveu 

córrer el 31 d'octubre, a l'espera 

que aquell cap de setmana s'obrin 

les retsriccions esportives. A ban-

da de Castillejo, també participarà 

Sheila Avilés, campiona del món 

de trail, entre d'altres.  

El Club Bàsquet 

debutarà contra el 

Joventut Badalona

L'ECG s'estrena 

contra el complicat 

Cerdanyola a casa

CB GRANOLLERS - JOVENTUT

Dissabte, 24 - 18.15 h Granollers

El Club Bàsquet Granollers debu-

tarà finalment dissabte a la Lliga 

d'EBA en la segona jornada de la 

fase regular després de l'ajorna-

ment de la primera. L'equip de 

Ricard Ventura rebrà al pavelló el 

filial d'uns dels equips de renom 

de l'ACB, el Joventut Badalona, 

que estarà plagat de joves prome-

ses amb ganes de passar al primer 

equip. 

"És un filial de l'ACB i és molt 
potent. Té gent molt jove i s'es-
tructura amb la meitat de la 
plantilla amb júniors, que do-
blen dinàmica", admet el tèc-

nic Ricard Ventura, que confia 

aprofitar la joventut de l'equip: 

"són gent amb nivell, però hem 
d'aprofitar aquest punt de jo-
ventut per portar el partit pel 
nostre cantó", afegeix.  jl.r.b.
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KRT

Jonathan Rea, pilot de l'escuderia 

granollerina Kawasaki Racing 

Team (KRT), ha aconseguit el seu 

sisè Campionat del Món de WorldS-

BK amb un quart lloc dissabte en la 

primera cursa d'Estoril, a Portugal, 

després de sortir des de la 15a po-

sició de la graella. A la volta d'ho-

nor un cop acabada la cursa, Rea ha 

celebrat el seu últim títol a la pista 

amb un casc daurat, 6 anells i sa-

marretes especials per a tot l'equip, 

marcant de manera memorable el 

sextet de victòries consecutives en 

el campionat del Món de WorldSBK 

per l'equip de Granollers.

En cursa, el pilot va remuntar 

posicions fins arribar al segon 

lloc molt abans de la meitat de 

la cursa. Rea es va enfilar de ple 

en les posicions de podi, però va 

haver de conformar-se finalment 

amb el quart lloc i celebrar així el 

seu sisè títol. "Estic que no m'ho 

crec. Ha estat una temporada 

MOTOR | Superbike  EL PILOT DEL KAWASAKI RACING TEAM VA ASSOLIR EL TÍTOL A PORTUGAL

L'equip granollerí KRT celebra 

el sisè Mundial de Jonathan Rea

Les Franqueses obre una 

convocatòria d'ajuts als clubs

CELEBRACIÓ El pilot de l'equip granollerí celebra el seu sisè Mundial

increïble. Vull agrair a WorldS-

BK, a Dorna, a tots els circuits 

i als organitzadors que hagin 

pogut organitzar el campionat 

aquest any. Enmig d'aquesta 

pandèmia, l'esport sempre està 

en segon lloc, però ens hem es-

pavilat per córrer", va explicar 

Rea, que va ametre haver fet una 

temporada de menys a més: "vam 

començar enrere però mai ens 

hem rendit. Estic molt feliç". 

POLIESPORTIU L'ADMINISTRACIÓ DESTINA 60.000 EUROS

L’Ajuntament de les Franqueses 

ha obert dues línies d’ajuts desti-

nats a les entitats esportives amb 

l’objectiu de pal·liar els efectes 

de la pandèmia i el dèficit greu 

de finançament que puguin te-

nir. Aquests ajuts, que gestiona 

el Patronat Municipal d’esports, 

es poden demanar a través de la 

seu electrònica de l’administració 

local. Per poder presentar la sol-

licitud electrònicament, cal dispo-

sar del certificat digital. El termini 

està obert fins al 27 de novembre i 

la dotació pressupostària munici-

pal total per a aquests ajuts és de 

60.000 euros.

Poden demanar les subvencions 

totes aquelles entitats registrades 

a l’Ajuntament que estiguin cen-

sades al registre d’entitats del 

Patronat Municipal d’Esports. Els 

ajuts per pal·liar els efectes de la 

pandèmia té una desena de con-

ceptes, entre aquests, hi ha l'ad-

quisició de materials de neteja, 

serveis de prevenció de risc, ela-

boració de protocols, campanyes 

de sensibilització i comunicats, 

recursos tecnològics, fer promo-

cions o despeses fixes no assumi-

des, entre d'altres.

Pel que fa a la segona línia d'ajut, 

és destinada als dèficits greus en 

el sistema de finançament de l’en-

titat com la pèrdua d’ingressos de 

quotes i d’altres ingressos ordina-

ris pel funcionament el club. 

MotoGP

Pol i Aleix, de nou al 

MotorLand d'Aragó

Després d'una discreta actuació al 

Gran Premi d'Aragó, Pol Esparga-

ró (Red Bull KTM Factory Racing) 

i Aleix Espargaró (Aprilia Racing 

Team Gresini) tindran una segona 

oportunitat al circuit de Motor-

Land. Els germans granollerins van 

passar sense pena ni glòria el pas-

sat cap de setmana pel circuit ara-

gonès i van protagonitzar una llui-ta pel 12è lloc final, que va guanyar 
Pol. Aleix, va ser 13è. Diumenge, 

segona cursa seguida a l'Aragó. 

ESGRIMA | Formació  TRES ORS CATALANS I DOS BRONZES

Repòquer de medalles de l'Esgrima

L'Esgrima Granollers va reprendre la competició, després de set mesos 
d'aturada, amb un triplet de medalles al Campionat de Catalunya infantil, 
que va tenir lloc el 10 d'octubre a Sant Sadurní d'Anoia. L'equip granollerí 
va guanyar tres títols catalans en la modalitat de floret amb Sofia Téllez, 
Lluc Puig i en equips masculí amb Lluc Puig, Jan Pérez i Víctor Cerdá. El 
club també va guanyar el bronze amb Paula Miquez i Joana Fernández. 

ESGRIMA GRANOLLERS

Kàrting

Belén García, 5a a 

l'estatal de València

Belén García ha superat amb bona 

nota la prova del circuit de Chiva, 

a València, al Campionat d'Espa-

nya de Kàrting amb un cinquè lloc 

en la primera cursa i un abando-

nament en la segona, per un pro-

blema mecànic quan lluitava per 

les primeres posicions. Despés 

de les curses del cap de setmana, 

la granollerina, veïna de l'Ametlla 

del Vallès, ocupa la sisena posició de la classificació general  de l'es-

tatal KZ de kàrting. 

Circuit

Ramon Tremosa és 

nomenat president 

Ramon Tremosa, conseller d’Em-

presa i Coneixement de la Genera-

litat de Catalunya, va ser nomenat 

divendres passat president del 

Circuit de Barcelona-Catalunya. El 

conseller va ser proposat pel Go-

vern de la Generalitat fa dues set-

manes i la setmana passada es va ratificar aquesta decisió durant la 
celebració del Consell d’Adminis-

tració de Circuits de Catalunya S.L. 

Tremosa pren el relleu de la fugaç 

Maria Teixidor.  
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INTECAT Granollers - Plaça Lluís Perpinyà, 30
Tel. 931 595 423 |     . 679 730 469
granollers@intecat.com | www.intecat.com

Promoció educativa de Back To School vàlida a partir del 19/08/2020 fins el 31/10/2020. Descomptes válids per a professors i estudiants d’estudis superiors: -12% en 
MacBook Pro, -12% en MacBook Air, -3% en iMac, -5% en iPad Pro, -5% en iPad 7th, -3% iPad 8th, -3% en iPad Air, -5% iPad Air pre. gen, -4% en iPad Mini i -7% en Apple 
Pencil de primera generació. Consultar a botiga o a la web d’intecat els descomptes per productes presentats a partir de l’1 d’octubre.
1 Exemple de finançament d’un MacBook Pro de 13” de 256GB: import a finançar 1.319,12€ a 30 mesos. Comissió de formalització 4% (52,76€) a pagar amb la primera 
quota. 29 quotes mensuals de 43,97€ i una última quota mensual de 43,99€. Preu d’adquisició al contat 1.319,12€. Import total degut 1.371,88€. Preu total a 
terminis 1.371,88€. Cost total del crèdit 52,76€. 0% TIN i 3,22% TAE. Sistema d’amortització francès. 
2 Exemple de finançament d’un MacBook Air de 13” de 256GB: import a finançar 1.055,12€ a 30 mesos. Comissió de formalització 4% (42,20€) a pagar amb la primera 
quota. 29 quotes mensuals de 35,17€ i una última mensualitat de 35,19€. Preu d’adquisició 1.055,12€. Import total degut 1.097,32€. Preu total a terminis 1.097,32€. 
Cost total del crèdit 42,20€. 0% TIN i 3,22% TAE. Sistema d’amortització francès.
Interessos subvencionats per INTECAT. Ofertes financeras ofertes per Banco Cetelem S.A.U., subjectes a aprovació i vàlides fins el 31/10/2020. 

Descobreix les noves maneres 
d’ensenyar i aprendre.

Última oportunitat per aprofitar els descomptes 
addicionals per professors i estudiants!

A partir de

1.199€  1.055‘12€1.499€  1.319‘12€
o finança’l a

A partir de

o finança’l a

43,97€/mes a 30 mesos1

0% TIN. 3,22% TAE
35,17€/mes a 30 mesos1

0% TIN. 3,22% TAE
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Suspesa la jornada de focAnul·lat el concert d'Itaca Band a la Nau B1

Drac de Granollers i la colla de 

Diables van decidir anul·lar la  

jornada de foc prevista per dissabte 

passat al parc de Ponent, davant les 

noves restriccions per la pandèmia.

Finalment, aquest any Itaca Band no formarà part de la programació de 

concerts a la Nau B1. El directe, que ja es va haver de posposar a l'inici de 

la pandèmia i que s'havia de celebrar aquest dissabte –jutament amb Seika–, 

s'ha anul·lat. Els horaris a la Nau B1 també poden variar si es mantenen 

les restriccions que prohibeixen l'activitat cultural més enllà de les 23 h.

L'OCGr ofereix un 

concert amb les 

peces preferides 

de Carles Riera

L'Orquestra de Cambra de Grano-

llers (OCGr) i l'Ensemble Salmoè 

oferiran divendres un concert 

especial, que repassarà les músi-

ques més estimades de la biblio-

teca de Carles Riera (1956-2009), 

en el marc del desè aniversari de 

la mort del qui va ser director de 

l'Escola Municipal de Música i 

Conservatori Josep M. Ruera. Així, 

s'hi podran escoltar els Diverti-

menti per a tres Corni di  bassetto que Riera definia com “potser les 

millors obres mai escrites per 

a tres instruments iguals”. Es 

reviuran alguns dels adagios que 

Mozart escrivia per a les reunions 

maçòniques (incloent-hi l’incom-

plet K.580a que va finalitzar el 
mateix Carles Riera), i el concert 

acabarà amb la que era potser la 

seva obra preferida: La Gran Parti-

ta K.381, també de Mozart, en una 

versió de quatre moviments que 

es va tocar en un concert ofert per 

Anton Stadler el 1784.

Salmoè Ensemble
Precisament Riera va ser un dels 

creadors i director de l'Ensemble 

Salmoè, una formació especialit-

zada en oferir concerts que su-

posin una nova comunicació amb 

el públic –de fet, el vessant peda-

gògic de Riera va ser molt impor-

tant– i que acompanyarà l'OCGr.  

Riera va formar part també del 

Trio Salmoè amb Emili Ferrando i 

Albert Gumí.

Concert pedagògic
Just abans del concert de les par-

titures preferides –a les 19 h a 

la Tarafa–, precisament que hi 

haurà un altre directe de les dues 

formacions en el marc del cicle 

Carles Riera que pretén donar a 

conèixer la figura del músic i el 

seu instrument de capçalera, el 

clarinet. També s'hi descobriran 

personatges de les òperes de Mo-

zart i s'acabarà amb un rondeau 

de luxe, interpretat per un conjunt 

d'instruments de vent.

MÉS PROGRAMACIÓ

La temporada 1995-1996 naixia 

l'Escola de Música dins de la cente-

nària seu de la Societat Coral Amics 

de la Unió –impulsada el 1877 se-

guint l'estela del moviment coral 

de Josep Anselm Clavé que prete-

nia acostar a les classes populars 

la música i la cultura–. Aquest 

pas endavant d'ara fa un quart 

de segle –iniciativa dels germans 

Josep i Joan Vila i de Neus Bermú- 

dez– permetia formar musical-

ment cantaires dels cors de l'en-titat, des dels 3 anys fins a l'edat 
adulta. De fet, el naixement de 

l'escola fa 25 anys coincidia tam-

bé amb l'inici de dues formacions 

actualment residents al Teatre Au-

ditori de Granollers (TAG) –des de 

2017–, el Cor Infantil Amics de la 

Unió –ara Veus– i el Cor de Cambra 

de Granollers, que precisament 

dissabte estrenarà la primera pro-

posta de programació d'aquest 

aniversari. Un dels altres cors de 

l'entitat que va agafant força és 

el Cor Jove Amics de la Unió, que 

també presenta un espectacle pro-

pi a la programació dels 25 anys.

La trajectòria
Els inicis a la seu del número 20 

del carrer Travesseres –el local 

propi que Amics de la Unió havia 

aconseguit el 1981– van ser cos-

teruts, però es va anar treballant 

per millorar les instal·lacions, els 

equipaments i el professorat, i es 

va augmentar el nombre d’activi-

tats i concerts que s’organitzaven. 

El 2002 es va crear l'Escola Coral, 

sota la direcció de Josep Vila, per 

agrupar els diferents cors que hi 

havia en funcionament i articular 

formacions. Així neixia un model 

en què tots els alumnes de l'es-

cola (des dels 3 anys) combinen 

les classes de llenguatge musical 

i d’instrument amb la participa-

tag

GARCÍA DE PAZ  És el director convidat de l'espectacle 'Renaissance'

MÚSICA  LES FORMACIONS DE L'ENTITAT RESIDENTS AL TEATRE AUDITORI PRESENTEN EL TRIMESTRE DE CONCERTS

La societat coral Amics de la Unió 
celebra 25 anys de l'Escola de Música

Ds 24 d'octubre, 21 h
Teatre Auditori. Preu: 15 €

CULTURA

El prestigiós Marco Antonio García 
de Paz dirigeix el Cor de Cambra 
El primer concert d'aquesta tem-
porada d'aniversari d'Amics de la 
Unió serà Renaissance, una pro-
posta del Cor de Cambra de Gra-
nollers, dirigit per Josep Vila, que 
comptarà amb el director convidat 
Marco Antonio García de Paz, el 
músic més prestigiós del panorama 
coral de l'Estat.

A Renaissance el Cor de Cambra 
proposa un concert miscel·lani amb 
joies de la música vocal del renai-
xement. García de Paz ha triat un 
repertori amb exemples magnífics 
de la polifonia que va dominar Eu-
ropa el segle XVI, com les obres de 
Tomás Luis de Victoria, William Byrd, 
Orlando di Lasso, Francisco Guerre-
ro, Giovanni Pierluigi da Palestrina 
i Alonso Lobo. Així, el repertori es 
dividirà en tres blocs: el primer amb 
els compositors italià i flamenc; el 
segon, amb els músics anglesos, i el 
tercer i últim, amb els espanyols.

De fet, per conèixer més aquest 
període de la música europea, una 
hora abans del concert –20 h– Xa-
vier Chavarria oferirà una confe-
rència sobre el concert.

D'altra banda, aquest concert es 
portarà també als escenaris del Festi-
val Tiana Antica i al Festival de Música 
Antiga dels Pirineus, de cara a la pri-
mavera del 2021. 

García de Paz és, a més de director 
coral, un prolífic instrumentista asturià, 
iniciat a l'Escolania de Covadonga. Va 
completar els seus estudis de direcció 

coral al Centre Superior de Música 
del País Vasco Musikene. És fun-
dador i líder del cor El León de Oro, 
amb una extensa trajectòria inter-
nacional.

RECAPTATS 1.320 € PER A ENTITAT SOCIALS
n El concert solidari que Amics de la Unió va organitzar el 4 d'octubre a la 
parròquia de Sant Esteve va aconseguir recaptar, per mitjà de les entrades, 
1.320 euros, que es destinaran íntegrament a les entitats El Xiprer i Càritas de 
Granollers. El concert, que inicialment s'havia de celebrar al maig, es va haver 
d'anul·lar per la Covid-19. Novament la pandèmia va fer que, a darrera hora, el 
cor Veus no pogués participar en el concert solidari per un positiu en una prova 
PCR. El concert del Cor Jove Amics de la Unió –que va avançar dos temes de 
l'espectacle Denominació d'Origen–va ser tot un èxit de públic.

Dv 23 d'octubre, 20 h
Sala Francesc Tarafa. Preu: 10 € (5 jove)

ció en un cor –des del Minimúsics 

(nens de P3, P4 i P5), el Cor Inicis i Petits Cantors, fins al cor Allegro 
(entre 12 i 17 anys), el Sound-8 

(entre 16 i 20) i el Cor Mixt (de pa-

res i mares)–. 

A banda dels cors, la resta de 

l'escola funciona amb una dinà-

mica similar, amb classes d'instru-

ments i activitats com audicions 

de combo, cambres i col·lectives.

Per visibilitzar aquesta diversi-

tat i coincidint amb l'efemèride, 

Amics de la Unió també ha renovat 

la seva imatge, encarregada al dis-

senyador Miquel Llach, qui ha uti-litzat una mateixa tipografia amb 
dos logos diferents per a l'entitat 

i totes les escoles –a banda de Gra-

nollers, Amics de la Unió també té 

escola a Llinars i Dosrius.

Els concerts del quart de segle
Les quatre grans produccions que fins al desembre serviran per ce-

lebrar l'aniversari és el concert 

especial de l'OCGr Renaissance, al 

qual li seguirà la proposta del Cor 

Jove Amics de la Unió –dirigit per 

Marta Dosaiguas–, Denominació 

d'Origen, els divendres 20 i 27 de 

novembre, i ambdues al TAG. Als 

actes d'enguany s'hi sumen els con-

certs en col·laboració amb entitats 

com el Gran Teatre del Liceu –Conte 

de Nadal els dies 17, 19 i 20 de de-

sembre– i L’Auditori –A Ceremony of 

Carols, el 3 de desembre–.  m.e.
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"Extimitat és la intimitat rever-

tida, feta espectacle, que trenca 

la barrera entre privat i públic". D'aquesta manera definia Joan Fontcuberta, ideòleg del Panorà-mic, el leitmotiv d'aquesta quarta edició del festival de fotografia, cinema i arts audiovisuals, que s'inaugurava dijous passat.A la seu central del Panoràmic, la fàbrica de Roca Umbert, s'hi poden visitar –la majoria fins a l'1 de no-vembre– sis exposicions, quatre de les quals a la nau Dents de Serra. Allà Enric Montes i Ivan Ferreres hi han desat una selecció de llibre que parlen del concepte d'extimitat per tal que els visitants els puguin con-sultar, de dijous a dissabte de 18 a 20 h i diumenge d'11 a 13 h. Aquest, de fet, és també l'horari de la resta d'exposicions del festival, algunes de les quals tracten experiències personals ben íntimes dels propis artistes. Així, a la nau Dents de Ser-ra, el francès Jean Matthieu Gosselin hi explica el seu procés per recupe-rar la memòria després de patir un ictus que el va portar a l'amnèsia i a l'afàsia. L'exposició No surrender inclou els exercicis per a la rehabi-litació i les fotografies diàries que li permeten anar teixint nous records. 
"Disparo per crear una memòria, 

per avançar", explicava Gosselin.També de vivències molt dures parteixen les altres dues mostres que completen l'espai. D'una ban-da, l'anglesa Jacqui Barrowcliffe hi reflexiona a Transitional sobre la mort del seu marit. "L'armari 

es converteix en la metàfora de 

l'espai emocional intern. Les fo-

tografies a l'armari expliquen 
el procés de dol i les diferents 

Quan la intimitat s'exposa
m.e.

ART  ROCA UMBERT ACULL SIS EXPOSICIONS EN EL MARC DEL PANORÀMIC, MOLTES DE LES QUALS EXPLIQUEN HISTÒRIES PERSONALS

'TRANSITIONAL'  Barrowcliffe reflexiona sobre el dol per la mort del seu marit

emocions", indicava l'artista lon-dinenca. D'altra banda, la catalana Anna Galí exposa Time on quaalu-

dees and red wine, en què mira de reconstruir el que el seu fill, mort d'una sobredosi, compartia a les xarxes. "Miro de no jutjar, no po-

sar-hi opinió, i que sigui el seu 

material el que expliqui d'ell", 

detallava Galí. Diumenge (12 h) hi haurà una visita comentada amb els autors de les tres propostes.També a Roca Umbert, però a l'Espai d'Arts i fins al 29 de no-vembre, el Panoràmic recupera la mostra Muertes chiquitas, un pro-jecte de Mireia Sallarès que té més d'una dècada i que té l'orgasme 

m.e.

'MUERTES CHIQUITAS'  La mostra de Sallarès té l'orgasme femení de tema

Ignasi Prat inventaria les obres 

custodiades al museu en guerra
Arqueologia d'un inventari. Vida i 

política dels objectes de la Salva-

guarda a Granollers 1936-2020 és el títol del projecte artístic que el vallesà Ignasi Prat ha presentat a 
Obres els Dipòsits, una iniciativa de Transversal Xarxa d'Activitats Culturals, coodinada per Fre-deric Montornès i que aplega 10 propostes a partir d'obres d'art i documents emmagatzemats en el dipòsit de 10 museus i arxius de Catalunya.A Granollers, el Museu i Roca Umbert presentaran la proposta de Prat, que conclou que 3.696 objec-tes encara custodiats al Museu de Granollers hi van arribar de mans de la Junta de Salvaguarda del Pa-trimoni de la Generalitat durant la Guerra Civil, que va recollir ob-

jectes artístics principalment de finques adinerades i edificis reli-giosos. El 1939 alguns objectes es van retornar, però molts no van ser reclamats. Aquestes peces seran objecte d'una exposició al Museu el maig de l'any vinent. Dimarts (19 h), Ignasi Prat explicarà el seu pro-jecte al mateix Museu –l'activitat és gratuïta, pèro cal reserva prèvia a 
museu@granollers.cat–.
Activitats sobre el retauleD'altra banda, el Museu de Gra-nollers continua les activitats vin-culades a l'exposició del retaule gòtic de Sant Esteve. Avui, dijous (19.30 h), el conservador Joan Ye-guas hi oferirà la conferència El 

retaule de Granollers, un exemple 

del darrer gòtic. iVICENÇ VIAPLANA  Ha començat el procés per crear un mural al Museu

VIAPLANA TREBALLA 
UNA OBRA DE GRAN 
FORMAT AL MUSEU

L'artista Vicenç Viaplana és, des de fa 
uns dies, resident del Museu de Gra-
nollers, que li ha cedit la quarta planta 
per crear una obra de grans dimensi-
ons que s'exposarà l'any vinent per la 
Fundació Vila Casas. El procés creatiu, 
que culminarà el 13 de desembre, es-
tarà gravat per FRAU- Recerques Vi-
suals, qui en farà un muntatge acom-
panyat de la música de Ramon Solé, 
que farà una interpretació sonora del 
mural. Aquesta no és la primera ve-
gada que el Museu cedeix espais per a 
projectes d'obra in situ.

h.pielias

FINS AL DESEMBRE EL PROCÉS CREATIU DE L'ARTISTA ES GRAVARÀ PER SER MOSTRAT

L'Edison projectarà 

un curt de 1981 pel 

Dia del Patrimoni 

AudiovisualL’Arxiu Municipal de Granollers (AMGr) se suma un any més a la commemoració del Dia Mundial del Patrimoni Audiovisual i ho fa amb la col·laboració de l’Associa-ció Cultural (AC) i el cinema Edi-son. Així, abans de les sessions de l'Edison de divendres a diumenge es projectarà el curtmetratge Apa-

rador de La Gralla. Aquest film de Joan Corbera i Santanach de 1981 té una durada de 4 minuts i for-ma part del Fons Joan Corbera de l’AMGr. Divendres (19 h) es farà la presentació del curtmetratge a càrrec del mateix Joan Corbera i de Rosa Viñallonga. La resta de passis seran dissabte a les 18 i a les 20 h i diumenge a les 19 h. A més, a partir de dimarts, Dia Mun-dial del Patrimoni Audiovisual, es podrà veure aquest curtmetratge al portal web de l’Arxiu d’Imatges de l’AMGr –arxiufotografic.grano-

llers.cat/fotoweb–.
Col·lecció EspartacusEl mateix dimarts també es publi-carà al Portal de l’Arxiu d’Imatges de l’AMGr les entrevistes de fonts orals de la Col·lecció Espartacus, donació de Lluís Guix Moreno. Es tracta d’11 entrevistes audiovisu-als realitzades entre 1998 i 2001 a diverses persones vinculades a moviments polítics i sindicals des dels anys 30 fins al franquisme. i

CINEMA

EL PROJECTE S'EMMARCA EN LA INICIATIVA 'OBRES ELS DIPÒSITS'

n El Museu de Granollers acollirà di-
mecres (19.30 h) la projecció i la xer-
rada Pasqual Maragall Mira, 10 anys 

després, a càrrec de Cristina Maragall, 
Rafa Badia i Caro García. Maragall re-
flexionava sobre la seva realitat íntima 
i social a través de les fotografies fetes 
amb el seu mòbil. Aquestes fotos les va 
fer en un moment en què era conscient 
de com avançava l'Alzheimer i es va 
aficionar a captar imatges com a recurs 
per fixar a curt i mig termini el record 
de tot allò que el podia interessar o 
emocionar. Deu anys més tard, immer-
sos en una societat on la imatge digital 
i Internet han creat una realitat virtual 
paral·lela, es torna a mirar el projecte.

PROJECCIÓ I XERRADA 
SOBRE LA MEMÒRIA I 
PASQUAL MARAGALL

femení com a fil conductor. "No 

té res d'íntim perquè hi ha un 

munt de gent que ens diu com 

hem de gaudir i com ha de ser", detalla l'artista barcelonina.A Roca Umbert també es pot veu-re el projecte de Daniel M. Andújar, 
Càpsula de confort, coproduït pel MAC i gravat a la mateixa fàbrica.Les exposicions del Panoràmic també arriben al Museu de Gra-nollers, amb Sense Intimitat, d'An-drés Hispano i Fèliz Pérez Hita, i al cinema Edison, amb les propostes dels festivals col·laboradors del Panoràmic. Enguany el Panoràmic també ha programat activitats a l'Arts Santa Mònica i Foto Colecta-nia de Barcelona. i m.e.
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Sopa de Cabra i l'onada de nostàlgia

Sopa de Cabra començava dissabte al Teatre Auditori de Granollers la gira de 
La gran onada, el desè àlbum d'estudi de la banda gironina amb més de tres 
dècades de trajectòria. El disc publicat enguany referma la maduresa d'una 
formació nascuda del rock i acomodada en el pop. Des d'un primer moment, 
Gerard Quintana i els seus van trobar una bona rebuda d'un públic entregat 
des del primer minut. El concert engegava amb un record a Jordi Cuixart i 
Jordi Sànchez l'endemà que es complien tres anys del seu empresonament. 
La llibertat donava pas a Farem que surti el sol, en aquesta ocasió adreçada 
a la tasca d'Open Arms. El cantant de Sopa de Cabra també feia un al·legat a 
favor de la cultura i recordava que "ens toca ser forts en un moment Fràgil", 
per donar pas a la cançó que obre el nou disc, del qual també va sonar Deien 

adéu. Sens dubte, però, els moments més celebrats van començar amb Per 

no dir res, del segon exitós àlbum dels Sopa, La Roda (1990), d'on també van 
rescatar Tot queda igual. I encara més antigues, L'Empordà i El boig de la 

ciutat no van faltar, en una vetllada que es va cloure amb la corejada Camins.

m.e.

LA BANDA GIRONINA VA OBRIR LA GIRA DE TARDOR AL TAG

La pianista i compositora Mar 

Serra (Barcelona, 1978), especia-

lista en música clàssica, contem-

porània i de noves tendències, es 

posa de nou al capdavant del seu 

versàtil sextet per oferir un re-

cull de composicions pròpies, en 

les quals la seva música es troba 

amb les de Frederic Mompou, 

Robert Gerhard, Xavier Montsal-

vatge i Manuel Blancafort. "Es 

tracta d’una mirada que parteix 

de petits moments musicals 

d’aquests autors i els transfor-

ma a la recerca d’un llenguatge 

propi", explica Serra per definir 

el seu segon disc, I sempre demà, 

que presentarà divendres a la sala 

Joan Bretcha del Casino

Serra compta al grup que lidera 

amb músics destacats del pano-

rama jazzístic estatal, com Joan 

Vidal a la bateria, Franco Molinari 

al contrabix, Martí Serra als saxos, 

Lluna Aragón al violí i Jaime Ba-

sulto a la guitarra.

I sempre demà (Columna Músi-

ca, 2019) ha estat nominat a Mi-

llor Disc de Jazz als Premios de 

Mar Serra Grup posa la 
clàssica al servei del jazz

MÚSICA  PRESENTARÀ 'I SEMPRE DEMÀ' AL CICLE DEL CASINOEXPOSICIONS

Joan Aiza mostra un 

recull d'aqüarel·les 

a Can Pedrals

El cicle de lleure nocturn Dnit, 

organitzat al Gra, continurà di-

vendres (21 h) amb el concert 

de la cantautora Irene Ferioli, 

que hi presentarà el seu primer 

treball discogràfic, Manifest 

de tendresa. Ferioli actuarà a 

l'escenari del Gra acompanya-

da del guitarrista Bartolomeo 

Barenghi per presentar temes 

propis i versions. L'entrada és 

gratuïta, però cal demanar-la 

per Whatsapp al 620 65 50 01.

MÚSICA

Irene Ferioli durà 

el primer disc al Gra

L'artista Joan Aiza exposa, a partir de dilluns i fins al 7 de 
novembre, Música i dansa, a la 

biblioteca de Can Pedrals. Es 

tracta d'una sèrie d'aquarel·les 

sobre la música i la dansa, amb 

la voluntat de fusionar dife-

rents disciplines artístiques en 

aquests dibuixos fets amb aqua-

rel·la, cafè i tinta.

Dv 23 d'octubre, 22 h

Casino de Granollers. Preu: 8 €

arxiu

MAR SERRA

la Música Independiente (MIN). 

També el 2019, Serra va obtenir la 

beca Anna Riera de composició de 

jazz. També ha rebut altres reco-

neixements com el premi al millor 

duo al Concurs Internacionals Ma-

ria Canals (2003) i el primer pre-

mi del concurs de Música Acústica 

de Barcelona (2006). i
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Amb motiu de la situació a causa del 
COVID-19, Ràdio Granollers va canviar la 
programació i ofereix punts informatius 
de servei a les 09.30 h, 11.30 h, 13.30 h.

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

P R O G R A M AC I Ó

PREVISIÓ METEOROLÒGICA
del dijous 22 al diumenge 25 d'octubre

Dijous Divendres Dissabte Diumenge

23º 15º 23º 12º 21º 11º 22º 11º

TEATRE  'HUBO' ÉS UNA OBRA SENSE PARAULES DINS EL CICLE GIREM PROPOSTES SINGULARS

Titelles per a adults a Llevant 
El Cicle Girem Propostes Singu-

lars (GPS) aterra aquest diven-

dres a Llevant Teatre per apropar 

un exitós espectacle tant de crí-

tica com de públic: Hubo. De fet, 

dimecres estava a punt d'esgotar 

entrades a Granollers i l'any pas-

sat va ser guardonat amb el pre-

mi FETEN al Millor Espectacle de 

Titelles. 

Hubo –amb la direcció i inter-

pretació de Julián Sáenz-López i 

Izaskun Fernández, i la música és 

original d’Elena Aranoa i Nacho 

Ugarte– és un passadís al passat, 

a l’amor, a la pèrdua, a la soledat, 

a la nostàlgia, a la memòria i a les 

arrels, en el qual no habiten pa-

raules, però sí nombrosos records 

que comencen per "Hubo: un po-

ble, una dona, una història...".

Així, el públic vallesà tindrà 

l’oportunitat de gaudir d’un au-

tèntic homenatge als pobles, al 

món rural i a les persones que hi 

viuen. Llevant Teatre acull aquest 

espectacle únic de teatre sense 

paraules, que parla de les profun-

ditats de la memòria rural, concre-

tament sobre la vida d’una dona i 

el seu naufragi. Una dona que es 

resisteix a abandonar el seu món, 

reduït a una illa de pedra. "La 

seva història és la de moltes 

persones que van haver d’aco-

miadar-se del que un dia va ser 

la seva llar", detalla la companyia.

En acabar la funció, hi haurà 

una conversa amb la companyia i 

el públic assistent. 

El pastisser granollerí David Pa-

llàs va ser el convidat en una de 

les proves més difícils que di-

marts afrontaven els celebriti-

es que concursen al programa 

Masterchef, de TVE. Un cop més, 

i després de passar per diverses 

edicions del reality de cuina més 

popular de la televisió, Pallàs rep-

tava els concursants amb una ela-

boració de postres que requereix 

una gran tècnica. I el repte per als 

concursants era doble, perquè no 

van veure l'elaboració del xef fins 

a la valoració del jurat.

El pastisser granollerí, amb es-

tabliment al passeig de la Mun-

tanya 38, és un mestre xocolater 

El pastisser David Pallàs, a 'Masterchef'

TELEVISIÓ  EL MESTRE XOCOLATER PROPOSAVA DIMARTS UN REPTE ALS CONCURSANTS

de reconegut prestigi a Espanya. 

Format a les ordres d'Antonio Es-

cribá, és ferm defensor de la "de-

mocratització de la pastisseria 

d'autor", autor de diversos llibres 

i responsable que molts aficionats 

a la pastisseria hagin après els se-

crets de les grans elaboracions de 

dolços. 

Espectacles familiars

Les famílies amb nenes i nens petits 

tenen un bona oferta el cap de setma-

na per anar al teatre. D'una banda, a 

les Franqueses –al Teatre Auditori de 

Bellavista– dissabte (18 h) la compa-

nyia Engruna hi durà l'espectacle de 

música en directe, titelles i actrius Sopa 

de Pedres, una història que parla de les 

persones que han de fugir de casa seva 

i arriben a terres desconegudes. D'altra 

banda, a Granollers –al Cinema Edi-

son– diumenge (12 h) la companyia Pea 

Green Boat hi dura L'eruga voladora, un 

muntatge de titelles per als més menuts. 

'SOPA DE PEDRES' I 
'L'ERUGA VOLADORA'

Dv 23 d'otubre, 21 h
Llevant Teatre. Preu: 15 € (7,5, jove)

EL CIRC HISTÒRIC 
RALUY, INSTAL·LAT
FINS DIUMENGE

El Circ Històric Raluy va instal·lar la setmana passada al Parc Firal de Granollers la seva 

carpa, que s'hi mantindrà fins diumenge, amb nous passis de l'espectacle Vekante, 

que l'any passat va ser premiat com a millor espectacle de circ als Zirkòlika. El mun-

tatge, dirigit per Rosa Raluy, combina l'humor de clowns i els números sorprenents 

de malabaristes i trapezistes. A més, manté la imatge vintage que l'ha fet popular.

xavier solanas

ART CIRCENSE  LA CARPA ACULL CLOWNS, MALABARISTES I TRAPEZISTES
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Tècniques per a la il·lustració d'insectes
El Museu de Ciències Naturals de Granollers oferirà avui, dijous (17 h), un curs d'il·lustració científica centrat en 
les tècniques per al dibuix detallat d'insectes a càrrec 

d'Isa Loureiro. Aquesta serà la primera de tres sessions a la 

Biblioteca Antoni Jonch. El preu per sessió és de 15 euros.

Itinerari sobre les brigades 
internacionals a la Garriga

Voltem per l’entorn

GRANOLLERS

ajuntament

DIJOUS, 22

19 h Biblioteca Roca Umbert

Trobada amb Alba Dalmau, autora 
d'El camí dels esbarzers

DIVENDRES, 23

17.30 h Museu de Ciències Naturals

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

La vida dins d'un formiguer
19 h Sala Francesc Tarafa

Música clàssica. Concert homenatge 
a Carles Riera, amb l'Orquestra de 
Cambra i l'Ensemble Salmoè
19 h Cinema Edison

Curtmetratge al Cinema Edison: 
Aparador de la Gralla, 1981.  
Dia Mundial del Patrimoni Audiovisual
20 h Sala Francesc Tarafa

Música clàssica. Les partitures més 

estimades de la biblioteca de Carles 

Riera, amb l'OCGr i Salmoè
21 h Llevant Teatre

Titelles. Hubo

21 h Gra. Equipament juvenil

Denit. Irenen Ferioli
22 h Casino

Cicle de Jazz. Mar Serra Group

DISSABTE, 24

9 h Plaça de Can Trullà

Encants Solidaris Assemblea d'Aturats
9 h Carrer Esteve Terrades

Mercat setmanal de Can Bassa
9 h Plaça de la Corona

Mercat del dissabte
9 h Carrer Anselm Clavé

GRN. Itinerari urbà de moda i tendències
16.15 h Museu de Ciències Naturals

Planetari. Mart, el protagonista de la nit
17.30 h Biblioteca Roca Umbert

Bibliolab familiar. Reflecteix-te, retrata't
18 i 21 h Cinema Edison

Curtmetratge al Cinema Edison: 

AGENDA

Aparador de la Gralla, 1981. Dia Mundial 
del Patrimoni Audiovisual
21 h Teatre Auditori 

Música clàssica. Renaissance

DIUMENGE, 25

9 h Parc de Ponent

Mercat de segona mà de Ponent
11 h Espai d'Arts. Roca Umbert

Taller familiar, públic, privat, secret. 
Dins el festival Panoràmic
11.30 h Museu de Ciències Naturals

Visita guiada a l'exposició  
Tu investigues!

11.30 h Museu de Ciències Naturals

Visita guiada a l'exposició  
Què mengem avui?

12 h Roca Umbert

Visita guiada a les exposicions 
Transitional, No surrendre i Time on 

quaaladuees and red wine

16.30 i 18 h Sala Sant Francesc

Titelles amb L'eruga voladora
19 h Cinema Edison

Curtmetratge al Cinema Edison: 
Aparador de la Gralla, 1981

DILLUNS, 26

10 h Parròquia de Sant Esteve

Donació de sang
16 h Gra. Equipament juvenil

Curs de monitor de lleure

DIMARTS, 27

18 h Museu de Ciències Naturals

Presentació d'Els dits dels arbres, 
d'Anna Maria Vilallonga
189 h Biblioteca Roca Umbert

Taller de pràctica filosòfica.  
Debat en línia

DIMECRES, 28

17.30 h AECC (psg. Muntanya, 68)

Xerrada. Orientació i assessorament 

jurídic: incapacitat. Col·legi d'Advocats
17.30 h Biblioteca Can Pedrals

Contes en anglès. Story time

17.30 h Museu de Ciències Naturals

Visita guiada a l'exposició 
Què mengem avui? Visita especial 
dedicada a conèixer els seguiments 
de biodiversitat del Celler Credo
19.30 h Museu de Granollers

Conferència Pasqual Maragall Mira, 
10 anys després, a càrrec de Cristina 
Maragall, Rafa Badia i Caro García
20 h CAM. Roca Umbert

Taller: Tèxtil, moviment comunitari amb 
Daniel Rosado-Colectivo Lamajara.  
Per a persones de més de 50 anys

En el marc dels actes de commemoració del 81è aniversari del bombardeig i 
de foment de la pau a la Garriga, diumenge, a les 11 h, sortirà de la plaça de 
l'Església una ruta guiada que permetrà descobrir la presència de les brigades 
internacionals a la Garriga durant la Guerra Civil, els motius que van portar al 
reagrupament, l'organització i els objectius, els principals personatges i com van 
afrontar les últimes setmanes de la guerra. Amb el títol No us oblidarem; per la 

llibertat del món, David Gesalí i David Íñiguez explicaran com els brigadistes 
i la població civil van respondre a l'horror de la guerra, en un municipi que va 
ser objectiu de bombardeig –inscripció prèvia obligatòria al tel. 610 47 78 23 o a 

info@visitalagarriga.cat. També en els actes de commemoració del bombardeig, 
Mamen Conte oferirà divendres (19 h), a la llibreria Strogoff, la vetllada literària 
Mai cap home ha estat enterrat amb més honor, també en clau d'homenatge als 
brigadistes internacionals. Dissabte, a les 17.30 h, a Can Raspall, Conte també 
oferirà el taller familiar D'arreu del món. Memòria de la gent nouvinguda d'abans  
i d'avui, sobre diferents mirades de les guerres i les persones migrades.

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 
Viatge a l'invisible. Fins al 29 de 
novembre 
Biblioteca Can Pedrals

Exposició d'aquarel·les de Joan 
Aiza. Des de dilluns i fins al 7 de 
novembre
Biblioteca Roca Umbert

L'extimitat a la literatura. Exposició 
documental. Fins a l'1 de novembre
Roca Umbert

Panoramic from home. 
Transitional de Jacqui Barrowcliffe 

LES FRANQUESES

DIVENDRES, 23

17.30 h Centre Cultural de Bellavista

Festa de les Golfes i Portes Obertes a 
l'Espai Zero i Centre Municipal de Joves

DISSABTE, 24

12 h Biblioteca de l'Espai Can Prat

Taller familiar. Poesia que fa fort

18 h Teatre Auditori de Bellavista

Espectacle infantil. Sopa de pedres 

DIUMENGE, 25

11 h Circuit de Cal Gavatx

Circulació de trens tripulats

No surrender de Jean M. Gosselin 
Time on quaaludees and red wine 

d'Anna Galí 
L'extimitat impresa. Fotollibres  
Totes fins a l'1 de novembre
Las muertes chiqquitas de Mireia 
Sallarés. 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
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Gamma Nou Hyundai i20 Híbrid 48 V. Emissions de CO (g/km): 115-120. Consum mixt (l / 100 km): 5,1-5,3.
Valors de consums i emissions obtinguts segons el nou cicle d’homologació WLTP. Emissions de CO
(g/km): 95-103, obtingudes segons el cicle NEDC correlat.

*Exemple de finançament per a Hyundai i20 5P MPI 1.2 85 CV ESSENCE. PVP: 13.390,00€. Entrada: 4.210,00€. Import sol·licitat: 9.180,00€. Import finançat: 9.501,30€ (inclosa la comissió de formalització del 3,5
%: 321,30€). Import de la mensualitat: 12 quotes de 60,00€, 95 quotes de 128,70€ i una última quota de 129,33€. Total interessos: 3.574,53€. Cost total del crèdit: 3.895,83€. Import total degut: 13.075,83€. Preu
total a terminis: 17.285,83€. TIN: 6,99%. TAE: 8,07%. Sistema d’amortització francès. Finançament amb Hyundai Finance a través de Banco Cetelem, SAU. Vàlid fins al 30/11/2020. Model visualitzat: Nou Hyundai
i20 Style. La garantia comercial de 5 anys sense límit de quilometratge oferta per Hyundai Motor España, SLU als seus clients finals només és aplicable als vehicles Hyundai venuts originalment per la xarxa oficial
de Hyundai, segons els termes i les condicions del passaport de servei. Més informació a la xarxa de concessionaris Hyundai o a www.hyundai.es.

No ser perfectes, cometre errors, deixar-nos endur pels sentiments… Tot això

és el que ens fa ser humans. Per això, necessitem una tecnologia que estigui

preparada per a nosaltres. I el Nou Hyundai i20 amb Smart Tech, ho està.

I és que inclou la tecnologia de seguretat més innovadora, com ara Control de 

creuer basat en la navegació o Alerta d’aproximació de trànsit posterior 

actiu. També disposa de les últimes novetats en connectivitat Bluelink, i a la

seva pantalla tàctil de 8” s’hi pot replicar la pantalla de l’smartphone.

A més, el Nou i20 arriba amb una versió híbrida 48V, amb la qual podràs gaudir

del teu món estalviant combustible i reduint emissions.

Nou Hyundai i20. Preparat per a tu.

* Finançant amb Banco Cetelem fins al 30/11/2020.

Nou

Hyundai i20 Híbrid  48V
Preparat per a tu.

Hyundai i20 
€/mes

60
12 quotes de 60€
95 quotes de 128,70€*
Entrada: 4.210,00€
Última quota: 129,33€
TAE: 8,07 %

TIN: 6,99 %
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