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El món de la política no passa 
els seus millors moments. Al 
contrari, són moltes les per-
sones que, dedicant-s’hi ple-
nament i fent-ho amb esperit 
de servei i amb honestedat 
total, són l’objectiu i el blanc 
de queixes ciutadanes fona-
mentades moltes d’elles en 
els casos de corrupció que 
cada dia van sortint a la 
llum de forma imparable. Es 
podria dir que paguen justos 
per pecadors.

Els casos Bárcenas, Palle-
rols, Pujol, Blanco, Millet, 

Urdangarin... i molts més que 
surten dia sí dia també a les 
notícies no han de fer pensar 
que el desgavell de la política 
és general. Seria injust. Exem-
ples de bona praxi i dedicació 
en tenim a tots els pobles 
i ajuntaments d’aquesta 
comarca, on cadascú legítima-
ment defensa les seves idees. 

De tota manera, també tenim 
casos que han acabat als jut-
jats i amb veredicte de culpa-
bilitat. Ho hem vist aquesta 
setmana, quan un jurat popu-
lar ha declarat culpable de 
malversació de fons públics 
l’exalcalde, Joan Seguer, i 
l’actual alcalde de la població, 
Sergi Mingote. Els culpen de 

malversar diners per haver 
encarregant un informe per 
determinar l’origen d’uns 
anònims rebuts entre 2004 i 
2005. La defensa ha anunciat 
recurs per recórrer la sen-
tència que aquests dies ha de 
fixar una magistrada.

Sense entrar en el fons de la 
qüestió, que la justícia ja exa-

mina, hi ha algunes qüestions 
que no estan del tot clares, 
sobretot en el futur de l’ac-
tual alcalde de Parets, Sergi 
Mingote. Aquests dies estem 
plens d’imputacions que deri-
ven en llargues discussions 
de si un imputat ha de deixar 
o no el seu càrrec. Hi ha raons 
a favor i en contra.

Però quan un jurat popular 
faci una declaració de culpa-
bilitat contra un alcalde, el 
deixa en una situació delica-
díssima, al marge de la con-
demna que li pugui caure i el 
recurs que puguin presentar. 
Què farà Sergi Mingote?

Com s’ho farà 
l’alcalde de Parets?

Senyores i senyors
Encara no fa ni 30 anys, l’arribada d’un circ a Granollers em des-
pertava certa curiositat. Els dos únics referents que tenia del 
màgic món del circ eren, d’una banda, el del conte d’en Teo, on 
una cercavila que recorria els carrers de la ciutat donava peu als 
números de lleons, trapezistes, el mag i les majorets; i de l’altra, 
la pel·lícula El mayor espectáculo del mundo, la gran superpro-
ducció de Hollywood on Cecil B. Demille explicava els avatars 
dels artistes d’un majestuós circ de tres pistes.

O sigui que quan començaven a aparèixer per Granollers 
els cartells penjats que anunciaven l’arribada del circ, em 
fixava especialment en les il·lustracions que oferien un 
tast dels grans meravelles que només els privilegiats que 
hi assistirien tindrien l’oportunitat de presenciar. Lleons 
ensenyant la dentadura, tigres amb la mirada desafiant, 
una serp pitó embolicant-se en un cos humà, tot plegat 
presidit per la cara ben grossa d’un pallasso. Al cap de 
pocs dies es passejava un camionet amb el cartell repro-
duït a mida gegant i amb uns altaveus d’on sortien mis-
satges igual de sorollosos que inintel·ligibles. No recordo 
on s’instal·laven habitualment els circs a la nostra ciutat, 
però segur que com a mínim un es va estar al capdamunt 
del carrer Girona, ja a les Franqueses, on actualment hi ha 
el CAP.

Els últims dies he recuperat aquests records quan he 
tornat a veure per alguns carrers de Granollers els car-
tells que anuncien el Circ de Catalunya, presentat per la 
productora Piraña Show. La mateixa estètica que fa anys 
servia per anunciar tigres i lleons ara publicita la presèn-
cia d’uns suposats motoristes de l’infern i d’una fabulosa 
font que balla. Vaja, que la distracció està garantida. I 
només veient el cartell m’imagino quin pot ser el nivell 
d’aquesta producció pseudocultural i, encara pitjor, quin 
tipus de públic es pot deixar captivar per propostes que 

farien tornar a la tomba Cecil B Demille si s’aixequés. Pot-
ser és per això, tot i que no m’ha agradat, que les carpes del 
circ de fonts màgiques i motoristes infernals s’han aixecat on 
Granollers ja no és ni polígon, al final del parc firal. Com si 
algú ja els hagués deixat ben clar que no tots els circs tenen 
el nivell suficient com per aixecar veles a l’esplanada de Roca 
Umbert, aquella fàbrica que algú va dir un dia que es converti-
ria en un centre permanent de formació de circ. 
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És com si algú ja 
els hagués deixat 
ben clar que no 
tots els circs tenen 
el nivell suficient 
per aixecar veles 
a l’esplanada de 
Roca Umbert, 
aquella fàbrica 
que algú va dir 
un dia que es 
convertiria en un 
centre permanent 
de formació de 
circ 

Nit oberta amb pluja

Per segona vegada, l’Open 
Night organitzada pels comer-
ciants del centre de Granollers 
ha estat un èxit. I malgrat la 
pluja persistent en aquelles 
quatre hores nocturnes de 
la nit de divendres i les tem-
peratures tirant a baixes que 
enterbolien l’ambient, que 
encara afegeix més mèrit a la 
iniciativa.

Segurament, aquesta pro-
moció en què participen tam-
bé restaurants i hotels de la 
capital vallesana no és la clau 
de l’èxit del futur del comerç de proximitat. Però 
segur que iniciatives així ajuden a consolidar un 
sector que se les ha d’enginyar cada dia més per 

competir en preus amb les grans 
cadenes multinacionals que, 
cada dia més, inunden el centre 
de la ciutat de Granollers. Per-
què la competència, en tot cas, 
és de preus. Perquè en qüesti-
ons de tracte amb la clientela, 
de coneixement, de fiabilitat, 
d’amabilitat... els botiguers de 
sempre –adaptats als temps– 
són únics.

I esdeveniments tan potents 
com aquesta segona Nit Oberta 
demostren que els botiguers de 
Granollers han entès que, més 
enllà del seu calaix, també cal 
fer viure la ciutat intensament 

en benefici de tots. Divendres a la nit ho van acon-
seguir. I els ciutadans s’hi van abocar, malgrat les 
inclemències del temps.  

piNta bé 

Al Vallès Oriental hi ha hagut sempre una gran afi-
ció al món de les motos, crescuda en bona part a 
l’entorn de l’empresa Derbi, de Martotelles, tanca-
da fa poques setmanes pel grup Piaggio, que s’ha 
emportat la marca a Itàlia.

Però des de fa molts anys no passava que tin-
guéssim dos vallesans en la primeríssima línia del 
mundial. Concretament dos granollerins. I filant 
més prim, dos germans: Aleix i Pol Espargaró. En 
la primera cursa del Mundial d’aquest any, diu-
menge a la nit a Qatar, en Pol es va plantar a dalt 
de tot del podi de Moto2, mentre que el seu ger-
mà gran, l’Aleix, corrent entre els més grans de 
moto GP, arrencava com el millor pilot del món en 
la categoria CRT.

Ja no tenim Derbi, però tenim un gran Circuit a 
la comarca i tenim també els dos germans Esparga-
ró. La cosa pinta bé! Gas, gas!
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