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CaixaBank i Bankia s’uneixen per, junts, ser els primers
a l’hora d’acompanyar milions de famílies. Per ser els
primers a l’hora de fer costat a autònoms i empreses,
de creure en els joves i d’estar amb la gent gran.

Per ser els primers a l’hora d’estar amb tu.

SER ELS 
PRIMERS 
A L’HORA 
D’ESTAR 
AMB TU
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EN PORTADA

90 anys de la proclamació 
de la República a la ciutat 

AMGR / JOSEP BOSCH I PLANS

Els republicans granollerins es 
van concentrar a La Unió Liberal a primera 
hora de la tarda i es van manifestar amb 
'La Marsellesa' de fons fins a la Porxada 
El 14 d'abril de 1931 –dimecres 
feia 90 anys– Lluís Companys i 
Francesc Macià proclamaven la 
República a Catalunya –el primer– 
i l'Estat Català "que amb tota 
cordialitat procurarem integrar 
a la Federació de Repúbliques 
Ibèriques" –el segon, a les 14 h–. 
La notícia que s'escampava com la 
pólvora arreu del país i, a Grano-
llers, ben aviat, a primera hora de 
la tarda, aplegava republicans a La 
Unió Liberal. Davant d'aquell edi-
�ici del carrer Anselm Clavé s'ana-
ven congregant republicans que 

debatien sobre els passos a seguir. 
Cap a les 17 h, segons detalla el set-
manari La Gralla –en l'edició del 
19 d'abril de 1931– "es formà la 
manifestació, al front de la qual 
anaven una trentena de músics 
de totes les orquestres locals", 
que dirigia el mestre Josep M. Ru-
era. Segons la premsa de l'època, 
van tocar La Marsellesa, mentre 
els manifestants giraven del car-
rer Sant Roc cap a la Porxada. La 
comitiva estava encapçalada pels 
candidats d'Esquerra Republicana, 
que havia guanyat les eleccions al 

país aquell diumenge 12 d'abril 
del 1931. Ja a l'ajuntament, van ser 
rebuts per l'alcalde Rafael Prades, 
i van acordar que sortirien al bacó 
per proclamar la república.

Els encarregats d'adreçar-se als 
concentrats des de la casa consis-
torial van ser els republicans his-
tòrics Sebastià Fontcuberta –"pi-
margallista, lluitador i ferm", el 
descriu Inquietud, el butlletí d'ERC 
de l'època–, Andreu Fusté, Pere 
Iglésies i Francesc Abelló. Ho van 
fer amb La Marsellesa novament 
de fons i un retrat del Borbó Al-
fons XIII precipitant-se daltabaix.

Constituït el comitè revolucionari
Aquella mateixa tarda a l'Ajunta-
ment es va constituir el comitè re-
volucionari, presidit per l'alcalde 
Esteve Camillo, qui va mantenir 

l'alcaldia �ins als Fets d'Octubre de 
1934 com a candidat de Catalanis-
tes republicans –posteriorment, 
l'any 1936, va tornar a l'alcaldia 
uns mesos, coincidint amb l'esclat 
de la Guerra Civil–.

La creació del comitè, però, va 
tenir moments tensos, quan els 
addictes a la Lliga Regionalista 
van reivindicar-hi un lloc. Es van 
produir "acalorades discussions 
per entendre alguns que els qui 
havien d'assumir el manament 
de la ciutat eren exclusivament 
els que s'havien constituït en 
comitè, tots pertanyents a ERC 
i altres elements obreristes", 
explica La Gralla. La polèmica 
va acabar amb un comunicat de 
Francesc Macià que demanava als 
regidors electes que constituïssin 
l'Ajuntament, amb el control del 

SERVEI DE VALORACIÓ  INTEGRAL A VÍCTIMES

www.advaloremadvocats.cat

Telèfon d’atenció a víctimes: 93 135 21 94

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

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

comitè revolucionari.
Segons el resultat de les elec-

cions del 12 d'abril, es van pro-
clamar regidors Esteve Camillo, 
Josep Cladelles, Modest Gual, Ra-
mon Montanyà, Vicents Taberner, 
Francesc Aymerich, Marian Gibert, 
Andreu Busquets, Josep Tió, Pere 
Pineda, Josep Valls, Pere Colomer 
i Francesc Bo�ill, de Catalanistes 
republicans (1.070 vots); i Pere 
Ribes, Manuel Pagès, Jaume Xuclà, 
Jaume Estrada i Josep Tardà, de 
Coalició granollerina (537). Amb 
tot, aquests cinc darrers van ser 
substituïts per quatre candidats 
d'ERC (283) i un catalanista re-
publicà de Palou (7 vots) –Gabriel 
Sabatés, Pere Iglésies, Ramon Gu-
lart, Jacint Riera i J. Martras–.

Expliquen les fonts de l'època 
que la corona de damunt l'escut 
que hi havia a la façana de l'Ajun-
tament va ser trencadat; els es-
tancs van canviar una franja ver-
mella per afegir-hi la morada; els 
cinemes van anunciar els especta-
cles en català; el sometent va ser 
desarmat i, al vespre, a la carrete-
ra, l'"animació era extraordinà-
ria de debò.". "Les notícies eren 
trameses al públic per mitjà 
dels aparells de radiotelefonia 
instal·lats al bar La Palma i als 
cafès de Can Manel i Comercial. 
En arribar els diaris de la nit, la 
gent els arrabassava talment de 
les mans dels venedors. El cafè 
de La Unió Liberal lluïa la il·lu-
minació de les diades de festa 
grossa –i hi onejava la bandera 
republicana i la catalana– i a la 
nit s'hi congregà una gran ger-
nació". L'endemà es va decretar 
festa nacional. ❉ M.ERAS

AL CARRER  El 14 d'abril centenars de persones es van concentrar a la Porxada a l'espera de la proclamació ANUNCI  El republicà Fontcuberta s'adreça a la gent
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La segona corona planta cara per no 
ser "el pati de darrere" de Barcelona
Els alcaldes i alcaldesses de Ter-
rassa, Sabadell, Mataró, Rubí, Vi- 
lanova i la Geltrú, Granollers, Mollet 
del Vallès, Vilafranca del Penedès i 
Martorell, tots municipis de la se-
gona corona metropolitana, van 
constituir dimarts l'Associació de 
Municipis de l'Arc Metropolità, una 
organització que ha de servir per 
"reforçar la veu i el lideratge" 
d'un territori que compta amb el 
38% de la població de Catalunya i 
el 10% del seu teixit industrial. Tot i 
això, destacaven els alcaldes, aquest 
territori "ha patit i pateix" un mo-
del "excessivament centralista". 
La constitució de l'associació es va 
fer dimarts a Martorell, on els nou 
alcaldes i alcaldesses han signat el 
que s'ha batejat com a Declaració 
de Martorell. La previsió és que la 
nova associació comenci a treballar 
aquest estiu i que vagi incorporant 
tots els municipis de més de 25.000 
habitants del territori. Inicialment, 
l'associació no la presidirà cap mu-
nicipi i totes les decisions es pren-
dran de forma conjunta. "Volem 
deixar de ser el pati del darrere 
de Barcelona, mirar-la cara a 
cara i participar en les decisi-
ons estratègiques que afecten 
els nostres ciutadans", resumia 
l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart. 
Un objectiu, apuntava, que "és fac-
tible si els nou municipis treba-
llen plegats per acabar amb els 

TERRITORI  NOU CIUTATS MITJANES, ENTRE LES QUALS GRANOLLERS, CONSTITUEIXEN L'ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS DE L'ARC METROPOLITÀ PER REIVINDICAR-SE

dèficits històrics que té aquest 
territori", com els referents a l'ha-
bitatge, la millora dels barris i, so-
bretot, el transport. Sobre aquesta 
qüestió, tots ells reclamaven apos-
tar per un model transversal i no 
radial que millori les connexions, 
principalment les ferroviàries, per 
unir tots els municipis. La nova as-
sociació també abordarà els àmbits 
estratègics on centrar l'acció públi-
ca, sobretot en els aspectes supra-
municipals i amb especial atenció a 
les qüestions mediambientals.

Pla Territorial Metropolità
Tots els alcaldes i alcaldesses 
coincidien que la creació de la 

nova entitat és una fita històrica 
que dóna continuïtat a una línia de 
treball iniciada als anys 90. Així, 
van desgranar els motius que els 
porten a constituir l'entitat i van 
destacar la necessitat que "l'arc 
metropolità estigui comunicat" 
amb un transport públic radial –el 
tren orbital– que no hagi de pas-
sar sempre per Barcelona, deia 
l'alcaldessa de Vilanova i la Gel-
trú. Precisament, Olga Arnau do-
nava pas a la intervenció de Josep 
Mayoral, a qui presentava com "el 
gran alcalde", com a motor de la 
iniciativa. 

Mayoral recordava que aquest 
treball tenia inicialment la vo-

luntat del territori d'incidir en la 
redacció del Pla Territorial Me-
tropolità de 2010, que "va posar 
sobre la taula que calia una veu 
potent de les ciutats de l'arc 
metropolità", que "ens reafir-
men, no en relació amb ningú, 
sinó nosaltres mateixos. Som 
ciutats que vertebrem el ter-
ritori", reivindicava. En aquest 
sentit, assegurava que el pla ter-
ritorial, signat amb la Generali-
tat, "és de referència, però no 

s'ha fet operatiu com voldríem. 
Tenia un instrument de gover-
nança, la comissió d'ordenació 
territorial, que no s'ha reunit 
mai", lamentava. Per això "re-
clamem respecte, que es reu-
neixi la comissió, que avaluï el 
pla conjuntament i faci la feina 
que li pertoca de tirar endavant 
aquest projecte compartit. És 
imprescindible; una reivindi-
cació fonamental, a la qual s'hi 
afegeixen moltes altres: la con-
nectivitat, el transport públic i 
el futur ferroviari", deia. i

Poda nocturna d'arbratLa vida al carrer Tarafa durant el segle XX
Les Franqueses du a terme aquests dies treballs de poda 
nocturna de l’arbrat del carrer Aragó paral·lel a la línia 
l'R2, a Bellavista. Moltes branques d'aquests arbres estan 
tocant la catenària, de manera que la poda de matinada, 
aprofitant que la circulació de trens està interrompuda.

La Sala Tarafa acollirà dilluns (19 h) la presentació del
llibre Viure i conviure al carrer Tarafa de Granollers a mitjans
del segle XX, una publicació editada per Alpina amb pròleg
de l'historiador Jaume Dantí. La presentació comptarà amb
les autores del llibre, Maribel Pou i Montserrat Domènech.

SOCIETAT

L'alcalde de Granollers 
reclama "respecte"
per a unes ciutats que 
"vertebren el territori"

n La nova entitat reivindica tenir veu 
en el seguiment del Pla Territorial Me-
tropolità i participar en el Pla Estra-
tègic Metropolità de Barcelona, i per 
això proposa, entre d’altres, treba-
llar plegats amb les ciutats de l’AMB 
en els projectes d’infraestructures 
que garanteixin el desenvolupament 
equilibrat del conjunt del sistema (Pla 
de Rodalies, sistema de tarifació del 
transport públic, infraestructures i 
serveis de connectivitat digital, etc.) i 
posar en marxa propostes centrades en 
la lluita contra el canvi climàtic i la qua-
litat de l’aire, amb l’impuls a la transició 
energètica i les fonts renovables. 

També intervenir als barris davant de 
situacions de gran complexitat; impul-
sar un pla d’habitatge que permeti la 
rehabilitació del parc actual, el retorn 
dels habitatges de grans tenidors a la 
comunitat i la construcció d’habitat-
ges de protecció oficial; i potenciar la 
capacitat industrial i de serveis dels 
municipis de l’arc metropolità i esti-
mular l’economia circular en un entorn 
innovador, tecnològic i d’indústria 4.0. 

Finalment, també aposten per man-
tenir i millorar l’espai natural i preser-
var-ne els valors tant productius, com 
paisatgístics i culturals; nous models 
de gestió en polítiques socials que 
equilibrin els nivells de prestació entre 
els municipis i acordar una visió pròpia 
de les ciutats de l’arc metropolità, re-
forçant l’especialització de cada terri-
tori i valorant les seves potencialitats.

HABITATGE, BARRIS
I, SOBRETOT, MEDI 
AMBIENT I TRANSPORT

ajuntament

NOU CIUTATS  Constitució de l'Associació de Municipis de l'Arc Metropolità

Adif ha licitat les obres per remo-
delar les estacions de Parets, Gra-
nollers-Canovelles, les Franqueses 
i la Garriga per poder duplicar la 
via del tren de la línia R3, després 
que fa dues setmanes el ministeri 
li donés llum verda per contractar 
aquestes obres. L'import de lici-
tació és de 16.908.284 euros, una 
actuació cofinançada per la Unió 
Europea i que suposarà adequar 
les platges de les vies i adaptar les 
andanes per arribar als 210 me-

tres de llargada. Això permetrà 
acollir trens de més longitud, com 
combois de cinc cotxes en doble 
composició. També es tancaran les 
estacions amb torns per entrar-hi 
i s'eliminaran els passos en su-
perfície per passos soterrats amb 
escales i ascensors per garantir 
la seguretat i l'accessibilitat. A les 
Franqueses es farà un pas soter-
rat entre la carretera de Ribes i les 
antigues casernes militars. El ter-
mini d'execució és de 28 mesos. 

Licitats els treballs per 
remodelar estacions de l'R3

Adif preveu començar a construir 
la plataforma intermodal de mer-
caderies de la Llagosta a principis 
del 2022. Així ho va comunicar 
l'administrador a l’Ajuntament 
de la Llagosta en una reunió en 
què van participar l'alcalde, Ós-
car Sierra, i el regidor d'Urbanis-
me, Marc Ruiz. Per l'alcalde, amb 
aquest anunci "es fa un pas més 
per fer realitat un projecte per 
millorar l'economia del mu-
nicipi, crear llocs de treball i 

apostar per la mobilitat soste-
nible". El centre logístic intermo-
dal de la Llagosta estarà situat al 
costat de l’estació de rodalies. Les 
obres es faran en tres fases i la 
primera començarà a executar-se 
l'any vinent. Els pressupostos 
generals de l'Estat preveuen una 
partida  de més de 3 milions d'eu-
ros per la construcció de la futu-
ra estació, que haurà de suposar, 
a mitjà termini, el trasllat de la 
terminal de mercaderies de Gra-

Adif començarà el 2022
les obres de la intermodal

nollers, una demanda històrica de 
la ciutat. El juliol de 2019, Adif va 
adjudicar per sis anys més la ges-
tió de l'estació a la unió temporal 
d'empreses (UTE) Granollers –in-
tegrada per Transfesa Logistics, 
Renfe Mercancías i Soluciones Lo-
gísticas Integrales– per un import 
d'1,6 milions d'euros. L'estació 
compta amb una superfície per a 
l'ús logístic de 15.500 metres qua-
drats i 5 vies per fer-hi operacions 
de càrrega i descàrrega, a més de 
dos edificis per a oficines i magat-
zem. El 2018, la terminal va regis-
trar una activitat de 637 trens ex-
pedits i rebuts, 19.634 unitats de 
transport manipulades i 784 ho-
res de moviment de locomotora. 
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L’Ajuntament de Granollers inici-
ava dilluns les obres d’adequació 
de l’espai perinatal del cementiri 
municipal, que comptarà amb un 
memorial per acompanyar les famí-
lies en el procés de dol i una nova 
zona de columbaris, així com es mi-
llorarà l'accessibilitat. Tindrà una 
superfície de 276 metres quadrats 
i, de fet, serà una adequació de l'es-
pai actual, però amb la creació d'un 
accés i un recorregut clars que per-
metin visitar les restes sepultades.

L’actuació preveu la creació d’un 
nou espai dedicat exclusivament 
al dol perinatal, d’acollida i acom-
panyament de les famílies que han 
patit la dolorosa pèrdua d’un nadó 
que ha nascut sense vida o que ha 
mort poc després de néixer. Un es-
pai memorial que vol contribuir al 
reconeixement d’un procés de dol 
sovint poc visibilitzat.

L’equipament fins ara havia dis-
posat d’un espai que l’Ajuntament 
va cedir en el seu dia per poder en-
terrar fills nounats, extremitats per-

bilitat per l'enterrar les restes, si la 
família ho desitja. Per això, es cons-
truirà una nova zona de columbaris 
d’ús exclusiu perinatal.

Les obres tenen una durada 
prevista de tres mesos i aniran a 
càrrec de l’empresa Aldaba Obras 
Reunidas, SL, amb un pressupost 
de 62.749,34  euros, IVA inclòs.  

dudes o situacions similars. Però, 
des de l’any 2009 que no s’hi per-
met dur a terme cap enterrament, 
ja que la legalitat va obligar a fer en-
terraments en tombes, nínxols o co-
lumbaris. El projecte, doncs, pretén 
dignificar l'àmbit existent i habilitar 
una zona que doni suport al trànsit 
de dol i que disposi d'un espai ha-

Aquest abril s'ha desplegat un 
nou servei de l'Oficina d'Atenció 
a la Ciutadania (OAC) de Grano-
llers, que cada cop obre més ca-
nals de comunicació virtual per 
complementar l'atenció presen-
cial. Des de fa uns dies ja es pot 
interactuar amb l'Ajuntament de 
Granollers per mitjà d'un perfil 
de l'aplicació Telegram –@Ajun-
tamentGranollersBot–, que per-
met demanar informació fora de 
l'horari de l'OAC i del telèfon 010, 
"gràcies a la intel·ligència arti-
ficial i a la resposta automàtica 
d'un bot", explica el director de 
Sistemes Tecnològics i Societat 
del Coneixement de l'Ajuntament, 
Josep Pocurull.

El servei de missatgeria instan-
tània de Telegram també tindrà 
atenció en horari de 9 a 14 h, però 
fora d'aquest l'atenció la farà un 
bot –un programa informàtic que 
efectua automàticament tasques 
repetitives assignades–, ara en 

període de proves. "Aquest sis-
tema pot ser més fiable que el 
telèfonic, perquè la informació, 
per exemple, de què fer per em-
padronar-se, quedarà per es-
crit", detalla Pocurull.

Es preveu que el canal pugui 
anar recollint incidències, quei-
xes, suggeriments i peticions d'ac-
cés a informació, tramitació  de 
llicències, registres i certificats, 
atenció a serveis municipals, etc.

A més, per facilitar la relació di-
gital de la ciutadania amb l'admin-
sitració, també s'estan ampliant 
els tutorials per a determinats trà-
mits per Internet –es poden con-
sultar a granollers.cat/tutorials–. 
En el marc d'un nou model d'aten-
ció de l'OAC que impulsa el govern, 
també es preveu en un futur pro-
per atendre per missatge directe a 
Facebook i SMS, així com a través 
d'un xat al web municipal, i, quan 
l'Estat ho hagi regulat, fer tràmits 
per videoconferència.  m.e.

En marxa un canal de 
Telegram de l'Ajuntament 
per respondre al ciutadà

arxiu / x.solanas

RITUS FUNERARIS  COMPTARÀ AMB UNA ZONA DE MEMORIAL I UNA ALTRA DE COLUMBARIS ES POT DEMANAR INFORMACIÓ FORA DE L'HORARI DE L'OAC

Comencen les obres de l'espai 
al cementiri per al dol perinatal

L'ESPAI FINS ARA  Des de 2009 l'enterrament ha de ser en nínxol o columbari
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Els ingressos per Covid-19 a l'Hos-
pital de Granollers tornen a anar a 
la baixa, tot i que aquesta darrera 
setmana el centre ha hagut de la-
mentar la mort de 6 pacients, de 
manera que les defuncions acu-
mulades ja arriben a les 260 des 
de l'inici de la pandèmia, el març 
de l'any passat.

Després d'un repunt de paci-
ents positius en una PCR de la set-
mana passada –quan s'havia pas-

De fet, la Unitat de Cures Intensi-
ves (UCI) de l'hospital granollerí ha 
tingut un creixement important de 
malalts ingressats, de manera que 
ha passat de 25 pacients la setmana 

passada als 35 d'ara –dels quals, 25 
hi són arran de la Covid-19, una de-
sena més que ara fa set dies–.

sat de 37 casos a 58 en només set 
dies–, dimecres la Fundació Hos-
pital Asil de Granollers informava 
que hi ha 43 persones ingressa-
des, 15 menys que el dia 7 d'abril. 
Així, el nombre d'ingressats torna 
a ser similar als de principis de 
març, malgrat que fa uns dies les 
autoritats sanitàries del país aler-
taven que l'augment d'interacció 
social per Setmana Santa podria 
col·lapsar els centres hospitalaris.

SALUT DIMECRES HI HAVIA 43 PACIENTS QUE VAN DONAR POSITIU EN UNA PCR, MENTRE QUE UNA SETMANA ABANS N'EREN 58

Tornen a baixar els ingressos per Covid
a l'Hospital, però augmenten els d'UCI

El risc de rebrot i la velocitat
de contagi de la malaltia

s'han disparat els darrers 
dies i han crescut els casos 

Data Casos confirmats 
per PCR

Taxa confirmats 
per PCR / TA IA14 Risc de 

rebrot Rt PCR 
i TA

% PCR
Positives

Mitjana 
edat

%
Dones Ingressos Defuncions

04/04/2021 -
10/04/2021 99 157,79 247,02 445 1,76 1.593 7,12 40,98 47,47 19 3

28/03/2021 -
03/04/2021 56 89,25 208,79 174 0,84 898 6,86 44,61 53,6 14 0

21/03/2021 -
27/03/2021 75 119,54 224,73 276 1,22 2.018 4,03 35,60 62,67 14 0

01/03/2020 -
13/04/2021 5.360 8.542,92 78.923 7,24 41,98 52,07 149

D'altra banda, aquesta darrera 
setmana l'Hospital de Granollers 
ha donat l'alta a 33 persones que 
van ser tractades per la Covid, de 
manera que les altes acumulades 
des del març de 2020 són 1.486.

El risc de rebrot, per sota de 200
Tot i la frenada d'ingressats a l'Hos-
pital, les dades epidemiològiques 
a Granollers [vegeu el quadre] fan 
témer un nou augment, ja que el 
risc de rebrot ja supera els 400 
punts i la velocitat de contagi (Rt), 
que fa una setmana estava per sota 
de l'1 s'ha enfilat fins al 1,76 –és a 

HOTELS, APARTAMENTS, VOLS... VACANCES, AL MILLOR PREU!

14.230
AQUESTES SÓN LES PERSONES DE 
GRANOLLERS  I LES FRANQUESES 
que han rebut la primera dosi de 
la vacuna fins dimarts a les 13 h 
–11.114 de Granollers i 3.116 de les 
Franqueses–, dels quals 3.175 s'han 
vacunat la darrera setmana. Pel que 
fa la segona dosi, han completat 
el tractament contra la Covid-19 
als dos municipis 4.611 persones 
(prop d'un 6% de la població), 
de les quals 93 els darrers set dies.

dir, cada 100 persones contagiades 
encomanen  la malaltia a 176–. Així, 
mentre la setmana passada les xi-
fres granollerines eren millors que 
les del conjunt de la comarca i del 
país, ara s'han revertit i superen les 
també creixents xifres de Catalunya 
(a 336 de risc de rebrot i Rt d'1,31). 

Divendres, l'alcalde Josep Mayo-
ral alertava de la inestabilitat dels 
indicadors i demanava "prudèn-
cia" a la ciutadania. "Els mesos 
d'abril i maig seran decisius per 
veure si a l'estiu podem obrir 
una altra etapa". I afegia: "fins 
que no ens traguem la mascare-
ta no podrem veure les cicatrius 
socials de la pandèmia". M.E.

Els municipis catalans deixaran de 
cobrar prop de 14,4 milions d'eu-
ros anuals d'IBI un cop expiri la 
concessió l'AP-7, l'AP-2, la C-32 i 
la C-33 el 31 d'agost, d'acord amb 
les quantitats que Abertis va pagar 
el 2020. En el cas de Granollers, la 
quantitat que deixarà de percebre 

l'Ajuntament en concepte d'IBI 
serà d'uns 45.100 euros aproxi-
madament. Sant Celoni, Llinars i 
la Roca veuran les seves finances 
molt més afectades, amb xifres 
que superen els 200.000 euros en 
el cas dels darrers i de 740.000 en 
el cas del consistori celoní.

HISENDA ELS MUNICIPIS DEIXARAN DE COBRAR 14,4 MILIONS QUAN EXPIRIN LES CONCESSIONS

La fi del peatge de l'AP-7 
suposa 45.000 € menys d'IBI

Els municipis poden cobrar el 
100% de l'IBI corresponent pel pas 
de l'autopista AP-7 pel terme mu-
nicipal des del 2017. Fins llavors, 
els municipis només ingressaven 
el 5% de l'IBI de les autopistes de 
l'estat, que gaudien d'una bonifi-
cació del 95%. Aquesta exempció 
beneficiava les concessionàries de 
les autopistes AP-7, AP-2, C-32 i 
C-33. Aquests ingressos extra per 
als ajuntaments, però, no han du-
rat més de 5 anys. 

En una setmana el centre ha hagut de lamentar 
la mort de sis pacients i acumula 260 defuncions

Granollers rep dues exposicions 
de la Diputació sobre salut infantil
Des de dilluns passat i fins al 26 d'abril, el Centre Cívic Nord acull 
l'exposició interactiva de la Diputació de Barcelona Menja bé, tu hi 
guanyes. Aquesta mostra va adreçada a nens i nenes de 8 a 12 anys 
amb l'objectiu de donar-los una sèrie de consells sobre com seguir 
una alimentació saludable. A més, a partir d'avui, dijous, i fins al 30 
d’aquest mes, l'exposició itinerant Cuida’t les dents, organitzada per la 
Diputació de Barcelona, també arribarà de nou a la ciutat. En aquest 
cas, s’instal·la a l’espai Gra, a la plaça de l'Església. La mostra té com a 
objectiu promoure uns hàbits saludables d'higiene bucodental entre 
la població infantil. 

NUTRICIÓ I HIGIENE
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La precarietat del mercat laboral ha 
comportat una reducció dràstica de 
l’absentisme els darrers anys. I és 
que per por a perdre la feina, alguns 
treballadors han optat per treballar 
més enllà del seu horari amb la 
intenció de fer notar la seva presència 
dins l’oficina. 

Aquest fenomen, el ‘presentisme 
laboral’, suposa un risc tant per 
l’empleat com per l’empresa, ja que 
compromet la productivitat d’uns 
i d’altres.

Hem parlat de la por, però existeixen 
més factors que poden propiciar 
l’aparició d’aquesta conducta errònia. 
Una falta de motivació causada per 
situacions personals complexes o 
un excés de càrrega de treball, per 
exemple, en són algunes de les causes 
més freqüents. En aquests escenaris 
és important recolzar el treballador i 
brindar solucions per tal de reconduir 
el talent abans de perdre’l.

Per tal de prevenir el presentisme 
laboral, doncs, és imprescindible 
posar el focus d’atenció en els 
treballadors de l’empresa. Si els 
empleats se senten a gust, motivats 
i importants serà molt més fàcil 
augmentar el seu compromís amb 
la tasca.

Apostar per la flexibilitat horària, 
definir de forma clara i concisa 
les funcions i els rols de cadascú, 
programar reunions per millorar 
la comunicació i intercanviar 
impressions o evitar la monotonia són 
algunes de les praxis empresarials 
orientades a potenciar la implicació 
dels empleats.

Professionals dedicats a millorar 
l’entorn laboral et permetran 
aprofundir en totes aquestes 
tècniques fent de la teva feina un 
entorn de treball positiu.

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

El Presentisme 
laboral i les seves 
conseqüències

Amb el títol Justícia global, un rep-
te de futur, l'antropòloga i refe-
rent de l'ecofeminisme Yayo Her-
rero oferia dijous una conferència 
al Museu de Granollers, presenta-
da per Neus Sotomayor, directora 
d’Unipau. La ponent repassava els 
elements de crisi que provoquen 
desigualtats i violència, i alertava 
"d'un reduccionisme molt peri-
llós. Creiem que té valor només 
allò que té preu, de manera que 
ni el cicle de l'aigua, ni la foto-
síntesi ni les feines de casa exis-
teixen dins l'anàlisi econòmica, 
encara que són imprescindibles 
per mantenir la vida". En aquest 
sentit, lamentava que "es produ-
eixen moltes coses només per 
fer créixer el PIB, però que no 
cobreixen cap necessitat huma-
na". Per això, Herrero creu que es 
produeixen debats, en temps de 
pandèmia, entre economia i salut, 
i sobre la limitació de lloguers, per 

renovables no té en compte que 
no n'hi ha prou per sostenir els 
metabolismes econòmics actu-
als" perquè tenen taxes menors 
de retorn energètic i requereixen 
altres minerals per produir-se. 
"Els comptes només surten si el 
resultat surt a favor d’una mi-
noria enriquida", alerta.

Per això, la ponent considera 
que el decreixement no és una op-
ció, sinó que definirà el futur. "Ja 
no es pot créixer com després 
de la Segona Guerra Mundial, 
sinó que cal plantejar les coses 
de manera diferent, tenint en 
compte que no hi ha tecnologia 
i economia sense natura". "Cal 
construir economies, polítiques 
i cultures que posin el benestar 
de les persones al centre", afegia. 
En aquest sentit, l'ecofeminisme 
proposa produir "aliments que no 
enverinin la terra i les persones, 
models de transport públic col-
lectius, afavorir una edificació 
que rehabiliti energèticament 
els edificis existents, articular 
l'urbanisme per generar ciutats 

exemple. "El capitalisme defen-
sa que tot pot ser sacrificat si 
l'economia creix", lamentava.

Herrero recordava també que 
actualment l'economia es basa 
molt en el petroli que s'està es-
gotant i com "la promesa que la 
solució són les energies netes i 

CIUTADANIA L'ECOFEMINISTA YAYO HERRERO TRACTA SOBRE ELS REPTES DE FUTUR I LA JUSTÍCIA SOCIAL EN UNA PONÈNCIA AL MUSEU

YOUTUBE

"Moltes coses fan créixer el PIB, però 
no cobreixen cap necessitat humana"

HERRERO Va pronunciar una conferència al Museu, presentada per Sotomayor

El mateix dijous al matí, Herrero es va trobar al Gra amb 22 alumnes representants 
de 17 classes de 2n de batxillerat dels centres Educem, Escola Pia, i els instituts 
Carles Vallbona, Celestí Bellera i Antoni Cumella, que van acollir tallers previs a 
classe, conduïts per educadors de l'Eixida en el marc del programa Granollers Vila 
Oberta a la Pau. L'alumnat hi va reflexionar sobre conceptes com ecodependència 
i interdependència a partir de les idees aportades per l'activista ecofeminista. Van 
participar-hi uns 400 estudiants gràcies a un dispositiu pedagògic virtual ideat 
per a l'ocasió –www.granollers.cat/justiciaglobal–.

D'altra banda, un grup de 1r de batxillerat escènic del Bellera, format per 15 noies 
i nois, elaborarà un projecte audiovisual per transmetre l’essència de la transició 
ecosocial, inspirat en les conclusions expressades per l’alumnat que ha participat 
als tallers. El vídeo es publicarà a les xarxes i als espais on es recull el treball fet 
aquestes setmanes. Després de la sessió amb estudiants de batxillerat, Herrero 
també es va trobar amb els nois i les noies de l’Arrel-Fòrum de les adolescències, 
una sessió que l'alumnat dels centres educatius va poder seguir en línia.

Trobades amb els més joves

■ Tant Herrero com Sotomayor van te-
nir un record per a Arcadi Oliveres, que 
havia mort el dimecres anterior a la po-
nència. Sotomayor, que en va ser com-
panya a Unipau, recordava la vinculació 
de l'economista i activista social a Can 
Jonch, del qual era membre del con-
sell assessor des dels inicis del centre 
de cultura de la pau. "Ens ha deixat un 
llegat important que ens obliga a con-
tinuar compromeses amb la transfor-
mació del món", deia. També l'Ajun-
tament de Granollers, a través del web 
municipal, va recordar Oliveres com a 
referent pacifista, que va participar a 
la inauguració de Can Jonch, centre de 
cultura de la pau, el maig de 2008.

UN RECORD PER
A ARCADI OLIVERES

menys consumidores i emisso-
res de gasos d'efecte hivernacle 
i que satisfacin les necessitats 
de les persones". I tot plegat, sota 
el prisma de principis com el de 
suficiència lligada al repartiment 
de riquesa i les obligacions. "Tot 
el que no es pot estendre al con-
junt de la gent és un privilegi". 
"Aprendre a viure amb menys 
–qui pot, clar– és clau" per atu-
rar la fi del món. I, alhora, en una 
economia decreixent, caldrà acon-
seguir que la gent arribi a final de 
mes, per la qual cosa "calen pro-
postes de renda bàsica i alhora 
explorar la feina socialment 
garantida" amb tasques que ara 
no es reparteixen. "Ser persones 
significa que cal cuidar la vida", 
deia, i destacava que és una tasca 
que ara només fan les dones. M.E.
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Cabré Junqueras ofereix un nou servei: La Prenecessitat, que li permetrà decidir 
segons la seva voluntat com vol que sigui el seu propi servei funerari: vetlla, 

cerimònia, enterrament o incineració…

Un equip de professionals els atendrà per assessorar-los i aclarir 
qualsevol dubte al respecte.

Per més informació, pot visitar la nostra web o bé trucar-nos al

937 415 370
C/ Aristòtil, 37 - 08304 Mataró  ·    C/ Veneçuela, s/n - 08402 Granollers

funeraria@cabrejunqueras.com - www.cabrejunqueras.com

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
05/04 Pablo García Arribas  82 anys 
06/04 Cándido Tornabell Pérez  92 anys 
06/04 María López Manjón  73 anys 
06/04 Francisca Tapias Pérez  83 anys
07/04 Agustina Fuente Rodrigo  66 anys
07/04 Joaquima Congost Mias  92 anys 
07/04 Anunciación Iranzo Gimeno 99 anys 
08/04 Pepita Monplet Sala  79 anys

08/04 Abraham Periane Fuentes  89 anys 
08/04 Maria Baró Oliveras     92 anys 
08/04 Enrique Gutiérrez Zambrano 76 anys
09/04 Libertad Alconchel Catalán     83 anys 
10/04 Juan Serrano Mota  89 anys
10/04 Saturnino Enríquez Villa  78 anys 
10/04 Francesc Viaplana Prat   89 anys
11/04 Francisco Jiménez Bermejo 91 anys 

DIVULGACIÓ

Les papallones de 
La Tela, a 'Descobrir'

El grup Primàries Granollers s'ha 
sumat a la campanya de sobirania 
fiscal de l'ANC per tal que totes 
les persones, físiques i jurídiques, 
paguin els impostos a l'Agència 
Tributària de Catalunya. Així, Pri-
màries ha liquidat l'IRPF del pri-
mer trimestre de 2021 a l'ATC, i 
anima la resta de grups indepen-
dentistes a fer el mateix com a 
mostra de compromís polític.

SOBIRANIA FISCAL

Primàries paga
els impostos a l'ATC

El Partit Comunista del Poble de 
Catalunya (PCPC) organitza diu-
menge (17.30 h), a la Porxada, 
un acte polític per commemorar 
els 90 anys de la proclamació de 
la Segona República, amb el lema 
República obrera i autodetermi-
nació. Hi participaran Enric Llo-
ret, secretari general del PCPC, i 
Ivà Guillamet, secretari del Mo-
viment Popular del PCPC. 

POLÍTICA

El PCPC commemora 
la Segona República

La revista Descobrir, de la coope-
rativa Som*, ha publicat aquest 
abril un monogràfic titulat Sal-
vem les Papallones. El dossier, de 
més de 70 pàgines, tracta amb 
profunditat set espècies de pa-
pallones en diversos articles i les 
associa a diferents espais naturals 
de Catalunya. El monogràfic ha 
comptat amb la col·laboració dels 
integrants del Catalan Butterfly 
Monitoring Scheme (CBMS), vin-
culat al Museu La Tela i on dis-
sabte es va presentar el número.

Agents dels Mossos d’Esquadra 
de la comissaria de Granollers, 
en col·laboració amb agents de la 
comissaria de Mollet, van detenir 
dijous tres homes, de 30, 37 i 44 
anys i nacionalitat espanyola per 
haver robat unes 12.000 càpsules 
de cafè d’un camió estacionat al 
polígon de Llerona i per un delicte 
de resistència i desobediència als 
agents de l’autoritat. 

Els fets van passar al voltant de 
les 23 h, quan els agents del Grup 
Operatiu de Prevenció de l’ABP 
de Granollers feia tasques de pre-
venció de robatoris amb força en 
empreses del polígon industrial 
de Jordi Camp de Granollers i van 
veure un vehicle que circulava 
a molta velocitat per la C-17 en 
sentit Barcelona. En comprovar 
la matrícula van detectar que el 
cotxe ja havia estat interceptat 
i utilitzat anteriorment per fer 

Els agents van ordenar al con-
ductor que aturés el vehicle, però 
el conductor va accelerar per dei-
xar enrere el cotxe policial. Du-
rant el seguiment, els ocupants 
del vehicle van llançar objectes 
metàl·lics per la finestra, pre-
sumptament les eines que utilit-
zaven per furtar.

Els agents van coordinar-se amb 
altres agents de la comissaria de 
Mollet per aturar el vehicle i final-
ment, al quilòmetre 10 de la C-17, 
les dues patrulles van aconseguir 
encapsular el vehicle i reduir els 
ocupants. Dins del vehicle hi ha-
via 11.904 càpsules de cafè amb 
un valor de mercat de 7.261 euros 
provinents d’un furt a un camió de 
mercaderies estacionat al polígon 
Pla de Llerona. Els tres homes van 
ser detinguts per aquests fets i 
per resistència i desobediència als 
agents de l’autoritat. Van passar a 
disposició del jutjat de guàrdia de 
Granollers, que va decretar-ne lli-
bertat amb càrrecs.

furts tipus teloner i van iniciar un 
seguiment. El cotxe anava carre-
gat amb caixes al maleter i seients 
posteriors fins al sostre, i estava 
ocupat per tres homes que vesti-
en de negre i anaven encaputxats. 

MOSSOS

SUCCESSOS ELS MOSSOS DETECTEN UN VEHICLE SOSPITÓS I ACONSEGUEIXEN DETENIR TRES LLADRES

Roben 12.000 càpsules de cafè 
d'un camió estacionat a Llerona

CARREGAT  El vehicle interceptat duia cafè robat i 7.200 euros en metàl·lic

La Policia Local de les Franqueses 
du a terme aquests dies diverses 
xerrades sobre diversitat i delictes 
d’odi als instituts amb l'objectiu 
que els nois i les noies coneguin 
la diversitat dins de les relacions 
afectives i sexuals i que reconeguin 
les diferents formes de delictes 
d’odi i discriminació. En aquestes 
sessions, la Policia Local ofereix 
eines per reconèixer i identificar 
les diferents formes de delictes 
d’odi i discriminació que es poden 
detectar a les xarxes socials o fent 
pública informació privada i confi-
dencial mitjançant fotografies, cor-
reus electrònics, missatges de text. 
Els agents expliquen quines són les 
penes per aquest tipus de delictes i 
de quines eines policials es disposa 
per identificar les persones que els 
cometen. Els participants també vi-
sualitzen material audiovisual que 
conviden a la reflexió i al debat.

FORMACIÓ 

Xerrades
sobre diversitat 
afectiva i delictes 
d'odi als instituts

Entre tot l'any passat i el primer 
trimestre d'aquest any, la Policia 
Local de Granollers ha tramitat 
187 denúncies en relació amb la 
conducció de vehicles de mobilitat 
personal (VMP), sobretot patinets, 
que infringien la normativa vigent. 
Concretament aquest any, la Poli-
cia ha tramitat 72 denúncies. "Du-
rant l'any passat ens regíem per 
la normativa estatal sobre els 
VMP, i des de fa unes setmanes 
ho fem per l'ordenança de circu-
lació de l'Ajuntament", explica el 
cap de la Policia Local. L'ordenan-
ça, modificada recentment per in-
cloure-hi la limitació de 30 km/h a 
les vies urbanes, preveu sancions 
d'entre 100 i 1.000 euros, depe-
nent de la gravetat de la infracció, 
per l'incompliment dels articles 
referents als VMP. Entre d'altres, 
preveu que els menors de 14 anys 
no puguin conduir aquests vehi-
cles, i, en cas que els infractors si-
guin menors de 18 anys, els seus 
tutors legals hauran de respondre 
per ells. En cada vehicle només hi 
pot circular una persona, sempre 
cal dur casc i també és obligatori 
portar timbre, llums al davant i 
al darrere, i elements reflectants 
en horari nocturn i en condicions 
de poca llum. També es prohibeix 

ARXIU

PATINETS A LA VIA PÚBLICA

La Policia Local denuncia
187 patinets en un any

tinets, perquè cal enganxar-los in 
fraganti", assegura el cap de la Po-
licia, qui apunta que "hi ha molta 
feina per fer". Amb tot, augura que 
a poc a poc s'anirà assumint la regu-
lació. "És com l'ús de la mascare-
ta; tothom sap que l'ha de portar, 
però no sempre és així. En tot cas, 
cada vegada es compleix més i hi 
ha menys problemes amb això". 

De tota manera, la Policia alerta 
de la possibilitat d'accidents amb 
aquest tipus de vehicles, com el 
que hi va haver la setmana pas-
sada a Canovelles, on un jove va 
resultar ferit lleu després de topar 
amb un cotxe, o la caiguda que va 
patir una dona a finals de l'any 
passat al barri de Sant Miquel de 
Granollers, un accident pel qual va 
quedar ferida de gravetat i va ha-
ver de ser hospitalitzada. 

l'ús de mòbil i auriculars mentre 
es condueix, i s'està obligat, si així 
es requereix, a sotmetre's a proves 
d'alcoholèmia i drogues. Pel que 
fa als àmbits de circulació, els pa-
tinets tenen limitada la velocitat a 
30 km/h. Poden circular, per tant 
en zones 30, carrers de prioritat 
invertida, carrers amb un únic car-
ril de circulació i carrers amb doble 
sentit però amb un únic carril per 
sentit, carrils bici i voreres amb un 
mínim de 5 metres d'amplada i 3 
metres d'espai lliure. La circulació 

per l'illa de vianants està limitada, 
de manera que no s'hi pot circular 
els dies laborables durant les prin-
cipals franges d'horari comercial.

Des de la Policia asseguren que 
"caldrà temps" perquè la ciutada-
nia sigui conscient de la normativa. 
Per això, davant d'una infracció, els 
agents sempre fan un treball d'in-
formació més que no pas de sanció. 
"És molt difícil sancionar els pa-

"En la circulació de VMP 
hi ha molta feina per fer; 
caldrà temps perquè la 
gent prengui consciència"
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Impartició  
a Granollers

Liderar en temps  
d’incertesa

Inscriu-t’hi!

Sessió informativa  
online
22.04.21 a les 18h

cloud.info-uvic.cat/sessio-informativa-MBA

La Fundació d’Ajuda Oncològica 
Oncovallès, dedicada a acompa-
nyar els malalts de càncer i als 
seus familiars, presentarà aquest 
dijous al Casino (17 h) el llibre 
que commemora el seu 18è ani-
versari, una efemèride que es va 
assolir l’any passat, però que la 
pandèmia ha endarrerit. D’aques-
ta manera, la fundació que presi-
deix Pere Cladellas vol fer un re-
coneixement a totes les persones 
i organitzacions que participen en 
les activitats i que col·laboren com 
a voluntaris en el dia a dia d’On-
covallès. "Hem volgut celebrar 
els 18 anys –diu Carme Grau, 
vicepresidenta i responsable del 
departament de salut de l'entitat– 
perquè sempre dèiem que amb 
la majoria d’edat la fundació ja 
podria funcionar tota sola". La 
realitat, però, és que Oncovallès 
ha crescut tant que l’ajuda d’en-
titats, institucions, empreses i 
voluntaris és imprescindible per 
continuar oferint els serveis ha-

oncovallès

ENTITATS  LA PUBLICACIÓ, DE LA QUAL S'HAN EDITAT 700 EXEMPLARS, ÉS UN RECONEIXEMENT A LA FEINA DELS COL·LABORADORS

Oncovallès celebra 18 anys
amb un llibre de la seva història

La papereria Punt de Paper, al 
carrer Céllecs de Corró d'Avall, 
col·labora en la iniciativa solidària 
que han impulsat dos joves de Ba-
dalona que reparen vambes i cal-
çat esportiu per donar-lo després 
a persones amb pocs recursos. La 
iniciativa sorgeix de la donació que 
van començar a fer aquests dos ju-
gadors de bàsquet (@kickspelbar-
ri) del seu propi calçat, i amb poc 
temps han aconseguit que ciuta-
dans, escoles i clubs esportius ha-
gin donat calçat esportiu en desús 
perquè tingui una nova vida mit-
jançant aquest projecte solidari. 
Ells mateixos són els encarregats 
de reparar i pintar el calçat i lliu-
rar-lo a les persones que creguin 
que poden necessitar-lo. Punt de 
Paper s'ha adherit a la iniciativa i 
s'ha convertit en el punt de reco-
llida de calçat –no importa el mo-
del ni el número de peu– al Vallès 
Oriental. En només una setmana ja 
han aconseguit recollir una desena 
de parells de sabatilles. 

SOLIDARITAT  

Punt de Paper
recull vambes
per a persones
amb pocs recursos

bituals: psicooncologia, teràpies, 
orientació, cursets per a familiars 
i cuidadors, tallers, atenció nutri-
cional, imatge personal, gestió del 
dol, fisioteràpia i taules orientati-
ves i científiques, entre d'altres. 

"Ara recollim la història d’un 

projecte sense projecte, perquè 
això va néixer el 2002 sense 
recursos ni pretensions, amb 
l’única voluntat d’acompanyar 
els malalts de càncer i donar-los 
esperança", diu Grau. "Però tot 
plegat ha crescut molt gràcies 

a la feina i el reconeixement de 
moltes persones; és un treball 
de molta gent, en què el malalt 
és sempre el més important".

El llibre fa un repàs a la història 
de l’entitat i compta amb les apor-
tacions del patronat, el comitè 
tècnic sanitari, personal sanitari 
i voluntaris i col·laboradors entre 
d’altres. El disseny de la portada 
és de l’artista granollerí Vicenç 
Viaplana, i també recull diverses 
fotografies d’aquests 18 anys de 
serveis i activitats. 

Més feina que mai
Durant el 2020, en plena pandè-
mia, la fundació va incrementar 
els serveis i les atencions malgrat 
disposar de "menys recursos 
que mai, perquè no podíem fer 
les activitats habituals per re-
captar diners". Tot i això, els 760 
voluntaris van atendre 1.382 fa-
mílies –amb un augment del 35% 
de visites psicooncològiques–. Les 
trucades de suport a pacients i fa-
miliars van arribar a 470 diàries, i 
es van fer 21 tallers terapèutics i 
taules de prevenció del càncer de 
còlon i de pulmó. Actualment, la 
fundació té conveni amb 34 ajun-
taments, 14 hospitals adscrits, 307 
socis i 1.932 col·laboradors.  x.l.

ACTIVITATS  La fundació va celebrar dijous al Centre Esportiu Ègora de 
Canovelles la tradicional desfilada de corseteria i roba de bany oncològica 
amb el suport de firmes de moda i d'imatge personal de la comarca.



DJ, 15 ABRIL 202112

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)
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El debat sobre el futur de les grans ciutats passa per la relació amb la seva àrea 
metropolitana i la capacitat de ser entesa com un tot, en suma d'habitants i 
activitat econòmica, així com d'aplicar polítiques conjuntes que sumin a favor 
del medi ambient i la mobilitat, entre altres aspectes. Però fa anys que aquesta 
vinculació convenient es fa d'esquena a una de les parts, i Barcelona, amb 
prepotència, pretén tutelar el territori a la seva conveniència. Les comarques 
limítrofes, però, tenen no només un caràcter propi, sinó el 10% del teixit 
industrial del país, representen el 38% de la població catalana, i estan fartes 
de ser menystingudes. El sistema ferroviari de melic barceloní és un exemple 
cristal·lí d'aquesta relació desigual, que ha comportat també un infrafinançament 
en molts àmbits. És per tot plegat que és una bona notícia que Granollers i vuit 
ciutats s'aliïn per revertir aquesta situació en el marc de l'Associació de Municipis 
de l'Arc Metropolità, per parlar de tu a tu amb Barcelona i la Generalitat.

ALIATS PER CONTINUAR SENT
Editorial

Bústia
Història clínica 949135

L'any 2016 vaig patir una caiguda i em vaig 
lesionar el genoll esquerre. Fins al passat 
20/03 d'aquest any no se m'ha fet una res-
sonancia magnètica a la zona afectada, des-
prés de 5 anys, a l'Hospital de Granollers.

En la visita amb el traumatòleg, el 6.4.21, 
em diuen que el resultat de la ressonància 
és: "Se observa pequeña imagen de señal 
quística adyacente al margen posteromeidal 
del ligamento cruzado posterior que mide 
aproximadamente 15mm de diametro cra-
neocaudal y 5 mm de diametro transverso, 

compatible con ganglión intraarticular".
En la mateixa visita, el metge consulta 

l'agenda del metge que m'ha de fer la pro-
pera visita i em diu que serà el 28.4.2021, 
i que ja em diran l'hora. L'endemà rebo 
un missatge de l'hospital citant-me pel 
26.05.2021: un altre mes de retard amb 
una lesió de fa 5 anys. A dia d'avui, pràcti-
cament no puc caminar. Conduir, impossi-
ble. Assegut en una cadira o estirat al llit, el 
dolor és insuportable. Ja no parlem de fer 
vida normal, o treballar. No aguanto més. 
Estic indignat i em sento humiliat.

ALEX MASIP / GRANOLLERS

ra que ja portem més d’un any 
de convivència amb la Covid 
comencem a intuir el seguit de 
conseqüències que la nova nor-

malitat ens deixarà (almenys, fins que les 
vacunes no reforcin la immunitat de grup). 
Després de la mort de tanta gent o l’aug-
ment de l’atur i les desigualtats, ara ens ar-
riba –també en forma d’onada– la ressaca 
del xoc emocional i les limitacions a la vida 
comunitària que les restriccions imposen.

La nova quotidianitat ens força a portar 
mascareta i a fer una vida social ensopida 
que augmenta la sensació de solitud. El 
problema és que, a casa nostra (a la medi-
terrània) tot el que val la pena sempre ho 
hem fet junts: revolucions, correfocs, aplecs 
o balls a l’envelat, entre d’altres. Tot allò que 
ens apassiona ho fem en comú. El fet grupal 
és, doncs, el que ens defineix antropològi-
cament i històricament com a poble.

Per això, alguns trobem a faltar la trobada i 
la conversa de carrer mentre fem recadus un 
dijous de mercat o esperem tanda a Can Sebi 
(In memoriam!). Enyorem la cervesa com-
partida en algun bar del centre o el sopar 
–sense presses i amb amics– quan les prime-
res calors de primavera prenen la ciutat. Al-
gunes sentim, ja, la melangia d’aquella festa 
major de nits eternes de rialles, sexe i abra-
çades. O aquella Fira de l’Ascenció de la nos-
tra infància (sempre qüestionada, per cert, 
perquè mai hem fet l’esforç seriós de decidir 
entre totes què carai volem que sigui).

Ho trobem a faltar, bàsicament, perquè 
ara hem vist què ens aportava tot allò. Hem 
entès que aquells eren els fils invisibles que 
ens lligaven als altres, a la comunitat... I, si 
em permeteu el romanticisme, hem vist que 
ens conferien certa identitat granollerina. 
Hem percebut, doncs, que els espais d’oci en 
comú eren l’argamassa de projectes i somnis 
compartits, de records i vivències, sobretot 
de gent d’orígens culturals i parlars diver-
sos. En definitiva, els entorns de socialització 
que hem perdut (i que estem renunciant) té 
un cost social que caldrà saber recuperar.

L’impacte emocional de tot plegat és ja in-
gent. Per això cal estar atents de qui pateix i 
ser ràpids en l’ajuda. La salut mental mostra 
símptomes d’empitjorament. No podem ar-
ribar tard a donar la mà. Avui, més que mai, 
la vocació de servei públic, l’altruisme i el 
voluntariat tornen a ser una exigència. Una 
trucada, un WhatsApp, un correu: "ei, què 
tal? Com esteu? Som aquí pel que necessitis".

Aprendre a acostar-nos altre cop
Així doncs, fins que les coses no millorin 

mèdicament, potser hauríem de començar 
a repensar els espais de trobada. Perquè 
el fet de portar una vida social de claustre 
benedictí no esquinci les costures de la co-
hesió social. Per tant, potser caldria buscar 
noves maneres per seguir teixint relacions 
i consolidant la fraternitat que anhelem. 
Em refereixo que hauríem de provar de ser 
innovadors i utilitzar l’espai públic d’una 
altra manera. Com a petita mostra de què 
dic; a Granollers hauríem d’explorar la pos-
sibilitat d’usar l’amfiteatre del Parc Torras 
Villà com a lloc permanent de cultura a l’ai-
re lliure o fer un ús més intensiu de les ter-
rasses i els jardins d’alguns equipaments 
públics. No dic que no es faci ja, el que pro-
poso és que es faci més sovint.

Alhora, caldrà recuperar confiances. Sa-
ber acostar-nos totes, altre cop. Avui, la por 
i la prudència encara ens frenen perquè la 
lluita contra el virus persisteix. I així ha de 
ser. Però després del temps de distància for-
çada haurà de venir l’era del retrobament. 
També per resoldre els conflictes polítics 
que ens preocupen. És sabut que la picaba-
ralla actual entre independentistes per fer 
govern només es resol des de l’empatia i la 
voluntat de teixir juntes. Ras i curt, la nova 
estratègia que caldrà impulsar ha de néixer 
així. No hauríem de perdre gaire més ener-
gia, doncs, en discussions bizantines de 
qui té raó o no, i molt menys insultar-nos i 
menystenir-nos com fan alguns a les xarxes.

I ser valentes, també. Ho sap tothom i 
és profecia que en les batalles polítiques 
que caldrà recomençar haurem de saber 
incloure-hi a molts no independentistes. 
Molts i moltes que comparteixen valors de 
justícia social, feminisme i ecologisme... I 
que són imprescindibles per fer front als 
reptes immensos del demà. Així, cal que sa-
piguem enfortir els espais de coordinació 
que permeten empeltar lluites socials com-
partides. És un bon exemple d’això que dic 
la presentació fa pocs dies de la Taula de 
l’Aigua a la ciutat, on entitats diverses n’han 
demanat la municipalització. Després del 
temps de les distàncies vindrà, segur, el 
temps de les abraçades. Per això, tota la 
solidaritat i la tendresa que haurem sabut 
construir durant les maltempsades seran 
les llavors de l’esperança futura.

A

PAU LLOBET I 
ROURA

Sociòleg i regidor d'ERC

Aprendre a acostar-nos altre cop

L'ACUDIT de Manel Fontdevila

És sabut que la picabaralla entre
 independentistes per fer govern 
només es resol des de l'empatia i 

la voluntat de teixir juntes
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SIGUIS ON SIGUIS, SEMPRE AL TEU COSTAT
Reunió Informativa ‘‘Portes Obertes’’

Batxillerat: DIMARTS 20 D’ABRIL a les 19h
youtube.com/epiagranollerscat

Entrevistes personalitzades: 93 879 43 14 | preinscripcio@epiagranollers.cat
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Des de 1987
La garantia per a empreses 
i candidats

Grupo de restauración ubicado en 
el Vallès Oriental precisa incorporar:
SUB-CHEF EJECUTIVO 
Bajo las órdenes del Chef Ejecuti-
vo, se encargará de la gestión de 3 
restaurantes del grupo. Proyecto a 
medio plazo para convertirse en el 
Chef Ejecutivo del grupo. Candida-
tos con experiencia en cocina tanto 
de carta como menú y banquetes. 
Capacidad de liderazgo. Contrato 
estable e indefinido y con proyec-
ción. Tipo de puesto: Jornada com-
pleta. Indefinido.

Empresa Industrial de Granollers 
precisa incorporar:
ADMINISTRATIVO/A POLIVALENTE 
Se incorporará a una compañía líder en 
su sector realizando funciones adminis-
trativas varias (soporte contable, intro-
ducción de pedidos, logística, atención 
al cliente y recepción, administración 
general etc…) Candidatos/as con un 
perfil polivalente, multifuncional, con 
un alto nivel de autonomía, responsa-
ble y extrovertido/a. Formación a nivel 
CFGS Administración y/o Diplomatura 
en Empresariales o similar. Buen nivel 
ofimático, se valorará experiencia en el 
uso y manejo de ERP. Nivel alto hablado 
y escrito de inglés, catalán y castellano. 
Carnet de conducir y vehículo propio. Se 
valorará residencia cercana a Granollers. 
Contrato directo con la empresa, sueldo 
negociable. De lunes a viernes de 9 a 13 h 
y de 15 a 19 h Tipo de puesto: Indefinido. 

Empresa desenvolupadora de Solu-
cions Informàtiques per la Indústria 
Química ubicada a Granollers, pre-
cisa incorporar:
TÈCNIC/A QUÍMIC AMB ANGLÈS 
Cerquem candidats/es recent titu-
lats amb formació tècnica: CFGM Aux 
Laboratori / CFGS Laboratori / LLi-
cenciats/des en Química, Biologia, 
etc Imprescindible amb un bon nivell 
d’anglès (títol de F.C.) La seva princi-
pal funció serà fer tasques de despatx 
molt tècniques, com la notificació de 
productes. Cerquem persones meti-
culoses, molt precises i amb pacièn-
cia però efectives. No és imprescin-
dible experiència. Contracte directe i 
estable amb l’empresa, inicialment en 
contracte de pràctiques remunera-
des. Sou brut anuals: 21.000€. Jornada 
completa en horari de 9 a 14 h i de 15 a 
18.30 h i divendres de 9 a 15 h.

Gestoria especialitzada en autò-
noms, empreses i societats ubicada 
al Vallès Oriental precisa Incorporar: 
ADMINISTRATIU/VA ASSESSOR/A 
LABORAL 
El candidat/a s’incorporarà a una 
gestoria assessoria per encarre-
gar-se de la gestió i assessorament 
laboral de la cartera de clients. Altes, 
baixes, gestió de nòmines, tràmits 
SS, certificats digitals, contractes 
etc... Amb formació a nivell Graduat 
Social i experiència en assessori-
es com a gestor assessor laboral 
d’empreses i autònoms. Es valorarà 
experiència amb A3 i/o Sage. Can-
didats/es amb una àmplia vocació 
de servei, gestió de recursos propis i 
capacitat de comunicació i treball en 
equip. S’ofereix contracte indefinit, 
salari segons conveni en horari fle-
xible entre les 8 h i les 18 h.

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

IMMOBILIÀRIA
VENDA

S’OFEREIX AUTÒNOMA PER 
PORTAR COMPTABILITATS/
FISCAL/IMPOSTOS, a pimes 
i autònoms amb A3 i Conta-
plus. Tel. 651 04 00 07.

PISO EN MONTORNÈS. 
NORTE-RIERA. Exterior con 
vistas. 65 m2. Comedor lu-
minoso con salida a balcón, 
cocina independiente, baño 
completo, 3 hab., suelo de 
gres, puertas de roble, pre-
instalación de calefac. (falta 
caldera), ventanas aluminio. 
Ascensor, todo exterior, so-
leado. CEE: E. Ref. LV11909. 
Precio: 89.900 euros. Tel. 93 
579 33 33. 

PISO EN MONTORNÈS. ZO-

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

FEINA DEMANDES
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Des de 1987
La garantia per a empreses 
i candidats

SE COMPRA COLECCIONISMO
Andrés Nateras       654 80 76 11

Monedas, billetes, sellos, figuras Swarovski, antigüedades, colecciones y herencias.
SERIEDAD, DISCRECIÓN Y PAGO EN EFECTIVO

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

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

SE NECESITA AUTÓNOMO 
PARA VALLÈS ORIENTAL. 

FONTANERO, ELECTRICISTA Y ALBAÑIL. 

TEL. 93 009 11 26. LLAMAR DE 9 h A 13 h.

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

PISO EN VENTA GRANOLLERS. 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-
SORES. PRECIO: 185.000 € · REF.: V1765 · TEL. 93 861 19 37 · 670 60 90 00

IMMOBILIÀRIA VENDA

CASA EN VENTA EN GRANOLLERS. 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.. AMPLIO 
RECIBIDOR, COCINA OFFICE EQUIPADA, 2 HAB. DOBLES, BAÑO COMPLETO CON DUCHA Y 
BAÑERA Y COMEDOR DE 50 M2 CON CHIMENEA. 
PRECIO: 480.000 € · REF.: V322 · TEL.93 861 19 37 · 670 60 90 00

SERVEIS
PROFESSIONALS

NA AYUNTAMIENTO. So-
leado, exterior y parquing. 
85 m2, salón salida a bal-
cón, cocina offi  ce con ga-
lería, 3 habitaciones (1 sui-
te, baño completo, 1 doble 
y 1 sencilla), balcón en zona 
hab., aseo con ducha, sue-
lo parquet y gres, puertas 
de roble, vent. alum., ca-
lefacción, ascensor. CEE: E. 
Ref. LV11911. Precio: 194.000 
euros. Tel. 93 568 35 45. 

PISO EN MONTORNÈS. 
ZONA AYUNTAMIENTO. 
Planta baja, comunidad 
con piscina, parquing y 
trastero. 86 m2, salón-co-
medor, cocina indepen-
diente., lavadero, 1 habi-
tación doble, 2 sencillas, 
2 baños, hay 2 armarios 
empotrados, suelos de 
parquet y gres, ventanas 
de aluminio, calefacción, 
puertas de haya. CEE: E. 
Ref. LV11901. Precio: 187.500 
euros. Tel. 93 568 35 45. 

IPD Legal
Advocacia & Gestoria

C. Miquel Ricomà, 18, 2n 2a i 3r, Granollers
C. Major, 4, Santa Maria de Palautordera

RENDA 
2020

La declaració 
de la renda,

millor a la 
teva gestoria

TRUCA’NS I T’INFORMAREM:
admin@ipdlegal.com · www.ipdlegal.com

661 295 971  I  93 688 91 88

GEMMA
C/ Girona, 96

BEA
C/ Roger de Flor, 93

Demana cita en els nostres centres NaturHouse a Granollers.

US HI ESPEREM!
C/ Girona, 96 · Granollers · 93 173 99 37 ·      640 29 36 68

C/ Roger de Flor, 93 · Granollers · 93 879 00 67 ·      615 66 51 59
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L'empresa granollerina Riera Na-
deu, especialitzada en la fabricació 
d'equips industrials i proveïdo-
ra de serveis per a les indústries 
química i farmacèutica, ha comen-
çat la construcció, al polígon Coll 
de la Manya, d'una nova nau per 
traslladar-hi tota la seva activitat 
productiva. Serà una nau d'uns 
4.000 metres quadrats destinats a 
producció i uns 1.300 destinats a 
oficines, que substituirà i amplia-
rà les instal·lacions actuals, també 
al Coll de la Manya, on l'empresa 
es va traslladar el 2008 després 
d'uns anys a Montcada i Reixac. 

Tot i que la idea és traslladar 
tota l'activitat a les noves instal-
lacions, encara s'està valorant si 
es conservarà una de les naus que 
funcionen actualment, on a més 
de la planta de producció d'última 
generació, hi ha també un centre 
de proves i serveis d'enginyeria i 
postvenda. D'altra banda, segons 
l'evolució del mercat i l'activitat, 
la companyia tampoc no descarta 
més ampliacions en el futur. 

Concretament, Riera Nadeu fa-
brica equips per la separació per 
centrifugació, l'assecat per flux 
d'aire o gasos calents i la micro-

x.l.

SOLAR  Les màquines treballen en una gran parcel·la del Coll de la Manya

EMPRESES  ESPECIALITZADA EN LA FABRICACIÓ D'EQUIPS INDUSTRIALS, LA FIRMA AFRONTA UN PERÍODE DE CREIXEMENT

nització de pols adaptats a les es-
pecificitats de cada client. Exporta 
entre el 70% i el 85% del que fa-
brica, i treballa sobretot per a les 
indústries química i farmacèutica 
i per als sectors de la biotecnolo-
gia, la mineria i la revalorització 
de residus, entre d'altres.

Marc Riera, director general de 
Riera Nadeu, explica que l'em-
presa fa més de 10 anys que ocupa 
unes instal·lacions adaptades a la 
seva activitat, però que no es van 

concebre per al que s'utilitzen, fet 
que condiciona i dificulta l'efici-
ència dels processos productius. 
"Ara farem el contrari: hem pre-
parat un projecte específic per 
a la fabricació de béns d'equip 
de grans dimensions dissenyat 
específicament per a les nos-
tres màquines", explica. 

A nivell arquitectònic, la nova 
nau serà un edifici singular, funci-
onal, modern i eficient: l'edificació 
no esgotarà tot l'espai disponible, 

Riera Nadeu construeix una 
nova seu al Coll de la Manya

b.p.

La nau, de 4.000 metres, 
tindrà un disseny singular 
i utilitzarà l'energia solar 
amb plaques fotovoltaiques

Artesans d'alimentació'Semproniana amb volant' aterra a Granollers
Aquest dissabte, el Col·lectiu Artesà 
de Productes Naturals celebrarà una 
nova edició del Mercat d'Artesans 
d'Alimentació a Granollers. Serà a
la plaça de les Olles a partir de les 9 h. 

El restaurant Semproniana, de la granollerina Ada Parellada, serà divendres
a Granollers en la iniciativa Semproniana amb volant. Tothom qui ho vulgui pot
encarregar un menú per correu electrònic i a les 18.30 h el podrà recollir fred
i amb els ingredients per separat per acabar de preparar-lo a casa seguint, a les
20 h, un taller online en què Parellada explicarà com escalfar i presentar cada plat.

ECONOMIA

La Unió Empresarial (UEI) i la 
Cambra del Vallès Oriental han 
signat un conveni de col·labo-
ració amb l’objectiu d’impulsar 
actuacions conjuntes, compartir 
avantatges en benefici dels seus 
respectius afiliats i afavorir les se-
ves iniciatives, així com treballar 
plegades per a la projecció econò-
mica i social de l’entorn. Les dues 
entitats es comprometen a treba-
llar conjuntament en benefici de 
les empreses del Vallès Oriental, 
de manera que els socis de cada 
organització podran participar 
en actes oberts com conferències, 
tertúlies, cicles temàtics i reunions 
congressuals convocats per l’altra 
entitat. A més, els socis de la UEI 

podran gaudir de descomptes en 
les activitats que organitzi la Cam-
bra, i el mateix principi s’aplicarà 
als socis de la Cambra per a les ac-
tivitats de la UEI. El conveni, signat 

dilluns entre Joaquim Colom (UEI) 
i Jaume Aragall (Cambra) tindrà 
una vigència de quatre anys i es 
podrà ampliar anualment un cop 
esgotat aquest termini. 

de manera que quedi espai lliure 
a l'exterior de la parcel·la i hi hagi 
sensació d'amplitud. També s'uti-
litzarà al màxim l'energia solar 
amb plaques fotovoltaiques tant 
per a la generació d'electricitat 
com d'aigua calenta, i en el seu dis-
seny s'ha tingut en compte "el flux 
de les matèries i les persones 
per optimitzar les operacions i 
l'activitat" que s'hi durà a terme. 

També es tindrà present l'aprofita-
ment de l'aigua de la pluja, hi haurà 
zones enjardinades i un espai per 
aparcar per a tots les treballadors.

Riera Nadeu compta actualment 
amb una plantilla de 76 treballa-
dors directes, i la posada en marxa 
de les noves instal·lacions "per-
metrà absorbir el creixement 
orgànic de la companyia i els 
reptes de futur que es puguin 
plantejar". La facturació de la 
companyia va arribar l'any passat 
als 20 milions d'euros.  x.l.

Els socis d'una entitat 
podran participar
en les activitats i xerrades
que organitzi l'altra

La UGT del Vallès Oriental va ele-
gir dilluns en assemblea la seva 
executiva per als pròxims 4 anys. 
Aprovada amb el suport de 45 dels 
47 delegats, continuarà encapçala-
da per l'actual secretari comarcal, 
Vicenç Albiol, qui va accedir al 
càrrec el 2018, i comptarà també 
amb Vicenç Barbancho, Maribel 
Cárdenas, Sandra Bové i Bernat 
Escudero. Albiol va advertir que la 
temporalitat en la contractació és 
un dels principals problemes del 
món laboral. "Hem de ser bel·li-
gerants en això, perquè els jo-
ves d'avui no tenen futur, ni bon 
salari, ni qualificacions, i això 
afecta tot el sistema", deia. 

SINDICATS

Vicenç Albiol,
reelegit secretari 
comarcal de la UGT

Biking Point obre una botiga amb taller
La cadena Biking Point, especialista en venda i reparació de bicicletes, ha 
obert un nou establiment a Granollers. És la novena botiga d'aquesta marca, 
que es troba en ple procés d'expansió. Situada al carrer Girona 211, té més 
de 700 metres quadrats i una àmplia exposició de bicicletes de marques 
internacionals amb gran experiència en el mercat del ciclisme com Scott, 
Giant o Massi, empresa fundada a Granollers. També s'hi poden trobar  
components, accessoris i productes de nutrició, així com un pàrquing gratuït 
d'ús exclusiu per a clients i un servei de taller amb mecànics experimentats 
en la posada a punt i reparació de bicicletes. Malgrat els problemes de  
subministrament d'estoc, que ha fet endarrerir l'obertura d'aquesta botiga, 
Biking Point ha tancat el primer trimestre de l'any amb una facturació de
3 milions d'euros, un 80% més que durant el mateix període de l'any passat.

arxiu

La UGT ha estat l'organització 
guanyadora de les eleccions sin-
dicals celebrades dimecres a 
l'empresa Servicios Industriales 
Reunidos SA (SIRSA), que va ser 
adquirida pel grup Urbaser l’any 
2019. Els darrers anys la compa-
nyia ha anat absorbint altres em-
preses del sector de la neteja fins 
a reunir una plantilla de gairebé 
1.000 treballadores, de manera 
que la seva representació sindical 
ha passat de les 13 delegades de 
l'any 2017 (8 de CCOO i 5 d’UGT) 
a les 21 delegades que s'han ele-
git aquest abril (17 d'UGT i 4 de 
CCOO). SIRSA té la seu al polígon 
Coll de la Manya de Granollers. 

La UGT guanya les 
eleccions sindicals 
a l'empresa SIRSA

Acord de col·laboració
entre la UEI i la Cambra
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Tornen les lligues del CEVOPol i Aleix Espargaró, al Gran Premi de Portugal
El Consell Esportiu del Vallès Oriental (CEVO) 
va reprendre l'activitat competitiva el cap de 
setmana de les lligues de futbol set, futbol sala, 
handbol i voleibol. Una setmana abans, també 
havia reprès l'activitat el bàdminton. 

Pol Espargaró (Honda Repsol) i Aleix Espargaró (Aprilia) disputaran 
diumenge la tercera cursa del calendari de MotoGP amb el 
Gran Premi de Portugal (14 h). Pol confia optar al podi a terres 
portugueses, ja al costat del seu company d'equip Marc Márquez; 
mentre que Aleix, aspira a ser un dels pilots dins del top-6. 

El Fraikin Granollers vol estar a 
Europa la pròxima temporada i ho 
demostra el joc dins la pista i els 
resultats. L'equip dirigit per An-
tonio Rama va encadenar dimarts 
la cinquena victòria després d'im-
posar-se amb autoritat contra el 
Dicsa Modular Cisne, per 26 a 34. 
Els granollerins estan dins d'una 
setmana clau que, ara per ara, 
està sent del tot profitosa des-
prés de les victòries el divendres 
passat contra Anaitasuna (30-24) 
i dimarts a Pontevedra, i la feina 
s'ha de rematar dissabte a la pista 
del Bada Huesca, tercer classificat 
i que és l'última plaça que dona 
accés a Europa.

A Pontevedra, el Fraikin es 
va trobar incòmode als primers 
compassos del joc i els locals van 
assolir un 4 a 1 a favor seu. Poc 
després, les bones aturades de Pol 
Sastre van donar oxigen al Grano-

HANDBOL | Asobal  EL BMG GUANYA A PONTEVEDRA I ASPIRA AL TERCER LLOC DEL BADA HUESCA

llers, que mitjançant el joc de Sali-
nas i Pol Valero, i els tirs potents 
d'Antonio García, van capgirar 
l'electrònic abans del descans, 12 
a 15. El joc intens dels vallesans va 
seguir a la represa fins a la victò-
ria final. 

Quan falten set jornades per 
acabar la lliga d'Asobal, el Fraikin 
ocupa el cinquè lloc amb 37 punts 

bmg

-–amb un partit pendent–. El ter-
cer classificat suma tan sols un 
punt més que els granollerins, que 
aquests el podrien superar dis-
sabte. El segon classificat, el Bida-
soa, té 41 punts, i també està dins 
del punt de mira granollerí. Al 
quart lloc, hi ha el Logronyo amb 
38 punts, que serà el rival de la 
pròxima setmana.  jl.rodríguez b.

EN JOC  Antonio García intenta superar la defensa del Cisne

El Fraikin es manté en la 
lluita per la plaça europea

FUTBOL | Tercera  VA PERDRE CONTRA L'EUROPA, PER 1 A 0

L'ECG va perdre el primer partit de 
la promoció d'ascens al camp del 
líder, l'Europa, per 1 a 0. L'equip de 
José Solivelles es va mostrar més 
còmode durant la primera part, 
però a la represa els locals van 
gaudir d'ocasions fins guanyar per 
la mínima. De fet, el gol de l'Europa 
va arribar al minut 53 en un bon 
remat de Nolla. Tot i que l'ECG va 
tenir una ocasió per empatar a les 
acaballes, va marxar amb una der-
rota però amb bones sensacions. 

L'equip vallesà vol mantenir 

L'ECG busca el primer 
triomf de la fase d'ascens 

aquesta intensitat i buscar ja la 
primera victòria de la promoció 
d'ascens, per sortir de l'últim lloc, 
que ocupa amb 33 punts. Per fer-
ho, haurà de superar el Terrassa  
que ve de guanyar al Cerdanyola 
per 2 a 1 amb gols d'Àlex Fernán-
dez i Emilio Lucas. L'equip ega-
renc suma 38 punts. 

El Terrassa es va classificar a 
la promoció d'ascens després de 
quedar tercer classificat a la fase 
regular del grup A amb 35 punts. 
La dinàmica dels del Vallès Occi-
dental no és del tot positiva per-
què dels últims cinc partits, n'ha 
guanyat dos, empatat un i perdut 
dos.  

BADA HUESCA - FRAIKIN BMG
Dissabte, 17 – 12 h Huesca

ECG – TERRASSA
Diumenge, 18 – 12 h Granollers

ángel garreta  / ce europa

EN JOC  Una acció de l'ECG al camp de l'Europa

Lliga Catalana  S'HAN CLASSIFICAT PEL TÍTOL DE LA CATEGORIA

El KH-7 Atlètic Granollers també 
s'ha classificat per a la fase pel tí-
tol de la Lliga Catalana, juntament 
amb l'AEH Les Franqueses, que ja 
ho havia aconseguit a la penúltima 
jornada doble. D'aquesta manera, 
els dos equips vallesans femenins 
disputaran la fase pel títol i, de re-
truc, tenen opcions per la promo-
ció d'ascens a la Divisió d'Honor 
de Plata, que és la segona màxima 
categoria estatal. 

El cap de setmana es va cele-
brar l'última doble jornada de la 
Lliga Catalana i les granollerines 
van assolir la classificació després 
de guanyar els dos partits contra 

L'Atlètic BMG i l'AEH, 
opten a l'ascens a Plata

l'AEH Les Franqueses: dissabte 
van guanyar per 28 a 27, i diumen-
ge, per 28 a 29. Després de l'última 
doble jornada, la classificació de la 
fase pel títol, que arrossega punts 
de la fase regular, està liderada 
per Palautordera i Granollers, amb 
vuit punts; seguits, de Sant Vicenç 
B, Les Franqueses i Lleida Pardi-
nyes, amb dos punts.

L'última plaça està pendent en-
tre Vilanova del Camí o Ribes, que 
passarien amb dos punts. L'equip 
de Vilanova del Camí té encara 
pendent una doble jornada, que 
en cas de sumar dos punts gua-
nyaria la plaça.  

Nicole Wiggins, Janna Sobrepera 
i Ona Vegué, del KH-7 Balonmano 
Granollers, han estat convocades 
amb la selecció espanyola absolu-
ta dirigida per Carlos Viver i amb 
Robert Cuesta també a l'equip tèc-
nic. Les tres jugadores del club va-
llesà disputaran els dos amistosos 
contra la selecció de Dinamarca, 
previst per avui, dijous, i el dis-
sabte 17 d'abril. 

D'altra banda, el KH-7 BM Gra-
nollers va perdre la setmana pas-
sada els dos partits de la fase pel 
títol. Dimecres, contra el Málaga 
(27-38), i dissabte, contra l'Atléti-
co Guardés (24-23). 

Wiggins, Vegué i 
Sobrepera, amb 
la selecció estatal

Internacional

El CF Les Franqueses visita dis-
sabte el camp del tercer classificat, 
el Sant Cugat, que suma 14 punts 
i porta dues setmanes sense jugar 
cap partit. L'últim compromís dels 
cugatencs va ser a finals de març 
en la derrota contra el Mollet, per 
2 a 0. Pel que fa les Franqueses, 
encadena dos empats seguits des-
prés de sumar les taules contra el 
CF Mollet UE (0-0) i la UE Rubí (1-
1) la setmana passada. 

Les Franqueses 
visita el Sant Cugat,
tercer classificat

Primera Catalana

SANT CUGAT – LES FRANQUESES
Dissabte, 17 – 17.30 h Sant Cugat

El CE Llerona femení va sumar el 
primer punt de la temporada a 
la Preferent Territorial després 
d'empatar a casa contra el se-
gon classificat, el Pubilla Casas. 
L'equip franquesí havia encade-
nat sis derrotes i l'empat sense 
gols permet agafar confiança de 
cara el pròxim partit, al camp del 
Sant Cugat, que ocupa  el 6è lloc 
amb 14 punts. El Llerona és pe-
núltim amb un punt. 

Primer punt 
del CE Llerona i 
contra el segon

Preferent Territorial

SANT CUGAT – CE LLERONA
Diumenge, 18 – 16.30 h Sant Cugat
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XAVIER SOLANAS

Adrien Maire (AVC Aix en Provence) ha do-
minat la primera edició de la Challenge del 
Vallès, de dues etapes. Dissabte va ser tercer 
a la cronoescalada de la Garriga –va guanyar 
Unai Aznar (Lizarte)– i diumenge va quedar 
segon, després de protagonitzar una esca-
pada a dues voltes del final a les Franqueses. 
El ciclista francès va ser el millor i va impo-
sar-se amb 39 segons d'avantatge respec-
te al company d'escapada, Oier Ibarguren 

(Caja Rural-Seguros RGA), que alçava els 
braços com a campió d'etapa davant l'Ajun-
tament. La Challenge del Vallès va comptar 
amb 21 equips i prop de 200 participants, 
que era el límit permès pel protocol Covid. 
Entre aquests, la selecció de Mònaco com a 
convidada de luxe. La ronda vallesana, entre 
la categoria elit i sub-23, ha estat organitza-
da amb èxit per la Unió Ciclista Les Franque-
ses i el Club Ciclista La Garriga. 

CICLISME EL CICLISTA FRANCÈS VA SER TERCER A LA CRONOESCALADA 

Adrien Maire estrena 
la Challenge del Vallès

EN CURSA  Els prop de 200 ciclistes van passar diumenge per la carretera de Marata

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

ABRIL 2021

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:

19 ABRIL
10 a 12.30 h.
Empresa i emprenedoria. 
Formació online.
AUTÒNOM/A: 
APRÈN A FER EL COMPTE 
DE RESULTATS PER GESTIONAR 
EL TEU NEGOCI.
Granollers Mercat

23 ABRIL
9.30 a 12 h.
Emprenedoria. 
Formació online.
CANVAS I PLA D’EMPRESA.
Granollers Mercat

28 ABRIL
10 a 12 h.
Empresa i emprenedoria. 
Workshop online.
ESTRATÈGIA DIGITAL 
I MODELS DE NEGOCI 
PER INTERNET.
Granollers Mercat

14.30 h a 16.30 h.
Comerciants. 
Formació online.
CONCURSOS, SORTEJOS 
I MICROINFLUENCERS 
A INSTAGRAM.
Granollers Mercat

29 ABRIL
9.30 a 13.30 h. Empresa 
i emprenedoria. Formació online.
COM SER UN VENEDOR EFECTIU.
Granollers Mercat

30 ABRIL
9.30 a 13.30 h.
Empresa i emprenedoria. 
Formació de 10 hores. Presencial.
NEUROLIDERATGE. 
NEUROCIÈNCIA APLICADA 
A LA GESTIÓ DE PERSONES.
Neurociència aplicada 
a la gestió de persones.
La Cambra de Comerç

PROGRAMACIÓ DESTACADA

TOTES LES ACTIVITATS ORGANITZADES PER GRANOLLERS MERCAT SÓN ONLINE, 
SUBVENCIONADES I GRATUÏTES PELS ASSISTENTS AMB PRÈVIA INSCRIPCIÓ.

https://www.cambrabcn.org/que-t-oferim/solucions-al-teu-abast/formacio/aula-virtual/cursos
CONSULTA ELS CURSOS DE L’AULA VIRTUAL
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ARXIU

El Club Bàsquet Granollers 1-Pi-
sos.com ha consumat el descens 
de categoria després de perdre 
dissabte a la pista de l'Almozara, 
de Saragossa, per 86 a 55. L'equip 
granollerí afrontava la penúltima 
jornada amb un duel de caixa o 
faixa. Una autèntica final perquè 
estava en joc el bàsquet average 
entre dos equips amb les mateixes 
dues victòries. 

El CBG es va mostrar competitiu 
durant els tres primers quarts, on 
va arribar a escurçar la diferèn-
cia fins als nou punts, tot i que 
sempre va manar l'equip local. A 
l'últim quart, l'Almozara va fer un 
parcial demolidor de 26 a 8, que 
va sentenciar el partit. "La dife-
rència ha esat en quatre partits, 
que perdem amb un resultat 
ajustat. Si haguéssim guanyat 
dos, d'aquests quatre, ara es-
taríem salvats", admet l'entre-

BÀSQUET | Lliga EBA  EL CBG TANCARÀ LA TEMPORADA AMB UN ÚLTIM DUEL CONTRA EL MATARÓ

El CBG consuma el descens a 
la Copa Catalunya a Saragossa

NATACIÓ ARTÍSTICA  EL CNG ACABA SEGON A VALLADOLID

Les júniors del Club Natació Gra-
nollers de natació artística no van 
tenir rival en les quatre modali-
tats que van competir, banyant-se 
en or a Valladolid, al Campionat 
d'Espanya júnior, que va tenir lloc 
del 9 a l'11 d'abril. La delegació 
granollerina es va endur els qua-

tre títols disputats, alçant-se com 
a campiones d’Espanya en qautre 
modalitats amb solo, duet, equip i 
highlight. 

En total van participar 31 clubs 
i el CNG va acabar al segon lloc de 
la classificació júnior, només su-
perat pel CN Kallipolis.  

Quatre medalles d'or al 
Campionat d'Espanya júnior

EN JOC  Un partit d'aquesta temporada contra el Consell Air Europa

CNG

POLIESPORTIU GUSTAVO BRUN I TONI GILI, CRÍTICS AMB EL CLUB

Toni Gili i Gustavo Brun, socis del 
Club Natació Granollers (CNG), 
van sol·licitar dijous un vot de 
censura en contra de la directiva 
i el president de l'entitat grano-
llerina, Eduard Escandell, a qui 
l'actual mandat acaba el 2023. 
Segons han informat els impul-
sors de la moció, la proposta es 
vol tirar endavant "per la caòtica 
i nefasta gestió econòmica amb 
l'endeutament de l'entitat" i per 
"la crisi institucional", que se-
gons indiquen, "s'ha vist agreu-
jada per les preses de decisions 
que no han sigut ni consensua-
des, ni raonades, ni justificades 
envers la massa social en època 
de pandèmia". 

Toni Gili, segons ha indicat a 
SomGranollers, està preocupat 
per la gestió econòmica i el man-
teniment de les instal·lacions. 
"La gent està molt descontenta 
amb la directiva perquè, per 
exemple, la piscina interior 
està tancada des de fa mesos, i 
volem que l'auditoria es pengi 
a la pàgina web per veure els 
comptes", diu Gili, que està a l'es-

pera que el club accepti el vot de 
censura per iniciar la recollida de 
signatures per presentar formal-
ment una moció de censura con-
tra Eduard Escandell. 

Un cop el vot de censura s'ac-
cepti pel CNG, els impulsors de la 
moció haurien d'aconseguir reco-
llir el 15% de les signatures de la 
massa social. Tot seguit, es convo-
caria una assemblea general i, si 
dos terços dels socis presents vo-
ten a favor, aquesta prosperaria. 
Aleshores, s'haurien de convocar 
eleccions. "El vot de censura és 
un element recollit als estatuts 
i hem de garantir els drets de 
la massa social. Llavors, hem 
de veure com traslladar aquest 
vot de censura perquè encara 
estem en estat d'alarma i hem 
de veure com es pot executar", 
ha explicat el president del CNG, 
Eduard Escandell, que per altra 
banda, afegeix que el sorprèn que 
la presentin per motius econòmics 
"perquè han estat informats de 
tota l'activitat durant les as-
semblees generals ordinàries i 
extraordinàries".  jl.rodríguez b.

Dos socis del CNG inicien 
el procés de vot de censura

CB GRANOLLERS – MATARÓ
Dissabte, 17 – 17 h Granollers

nador del CBG, Ricard Ventura, 
que afegeix: "la temporada no ha 
estat dolenta. Hem de ser cons-
cients que tenim una plantilla 
molt jove i som el pressupost 
més baix de la categoria". 

Després d'una temporada atípi-
ca a Lliga d'EBA, l'equip granollerí 
tornarà a Copa Catalunya. Abans, 
dissabte tindrà un últim partit de 
la fase regular contra el Mataró, el 
segon classificat, que lluita per en-

DUATLÓ

Blanca Sanromà, del Triatló Gra-
nollers, va guanyar la medalla de 
bronze del Campionat d'Espanya 
màster de duatló, que va tenir lloc 
dissabte a la localitat asturiana 
d'Avilés. La vallesana va assolir 
el tercer millor registre del grup 
d'edat de 40 a 44 anys.

L'atleta del Granollers, que el 
2020 s'havia proclamat campi-
ona estatal a Sòria, va obtenir el 
tercer millor registre després de 
completar un primer sector d'una 
cursa a peu de 5km; tot seguit, un 
segon, 20 km en bicicleta; i per úl-
tim, el tercer de 2,5 km d'una cur-
sa a peu. Sanromà va completar el 
recorregut en 1 hora, 15 minuts i 
37 segons.

També va destacar Santi Ribot, 
que va assolir un meritori 9è lloc 
de la classificació per edats, de 55 
a 59 anys. Aquest és le quart any 
seguit que Ribot acaba entre els 
deu millors a l'estatal. 

Blanca Sanromà, 
bronze a l'estatal 
màster d'Avilés

trar dins la prèvia de la fase d'as-
cens. "Serà un partit que volem 
competir. Tenim una entitat 
darrere i volem ser competitius 
També donarem minuts als ju-
gadors que no han pogut gaudir 
gaire d'aquesta categoria exi-
gent. Serà un partit, sobretot, 
per a ells", indica Ventura.

A partir de la pròxima setmana, 
el club estudiarà el futur del pri-
mer equip granollerí.  jl.r.b.

L'Atlètic Granollers lluita per l'ascens
El Club Atlètic Granollers va acabar al quart lloc de la primera jornada del 
Campionat de Catalunya B, que va tenir lloc diumenge a Santa Coloma de 
Gramenet. Aquest cap de setmana lluitarà per l'ascens a la segona jornada. 

CA GRANolleRs

t.G.

AL CNG  D'esquerra a dreta: Gustavo Brun i Toni Gili

CAMPIONES  La delegació júnior del CNG a Valladolid
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CULTURA
Taller de fotografia i dibuixRecerca artística sobre el poder
L'artista resident de Roca Umbert Gloria Giménez 
impartirà dissabte, a partir de les 10 h, un taller
de fotografia i dibuix, en el marc de l'Aula d'Art  
i Pensament Contemporari de l'Espai d'Arts.  
La inscripció és gratuïta a www.rocaumbert.cat.

L'Espai d'Arts de Roca Umbert organitza, a partir de divendres 
(19 h) i fins al 10 de juny, un laboratori de recerca col·laborativa  
amb el títol Arqueologia del poder a càrrec de l'artista Ignasi 
Prat. Les sessions seran presencials, a la sala Miranda, i virtuals, 
a través de Zoom. Cal inscriure's a rocaumbert.cat.

MÚSICA  UN DELS CONCERTS MÉS AMBICIOSOS DE LES FORMACIONS RESIDENTS AL TAG DEL CURS

L'esplendor del barroc germà-
nic serà present a la proposta de 
música clàssica d'Escena grAn 
d'aquest cap de setmana, amb 
dues de les obres més lluminoses 
dels compositors clau de l'època  
–tot i que no es van conèixer mai–: 
Coronation Anthems de Händel 
a la primera part, i el Magnificat 
de Bach, a la segona –que, de fet, 
dona títol al concert–.

El repertori serà interpretat per 
dos cors de la Societat Coral Amics 
de la Unió –el Cor de Cambra i el 
Cor Jove–- i l'Orquestra de Cambra 
de Granollers (OCGr), sota la batu-
ta del director convidat Edmon Co-
lomer, precedit per un currículum 
de prestigi –ha treballat com a 
director artístic i principal a l'Or-
questra Filharmònica de Daejeon, 
a l'Eastern Music Festival als Estats 
Units, i a l'Orquestra Simfònica del 
Vallès, entre altres formacions–.

L'estructura del concert
El recital començarà amb Zadok 
the Priest i My heart is inditing  
–dues de les quatre peces de Coro-
nation Anthems– a càrrec de l'OCGr 
i el Cor Jove Amics de la Unió, diri-
git per Marta Dosaiguas.  Händel va 
compondre l'himne que encetarà 
el concert amb motiu de la corona-
ció de Jordi II de la Gran Bretanya, 
i que es va acabar popularitzant 
arreu d'Europa. El compositor va 
rebre l'encàrrec tant per l'estima 
que li tenia el futur rei com la seva 
dona, Carolina, qui era una fidel 
admiradora de la música del teutó.

En aquesta primera part, Colo-
mer ha volgut incorporar un con-
trapunt, de la mà del prestigiós 
compositor català Bernat Vivan-
cos (Barcelona, 1973), de mane-
ra que l'OCGr també interpretarà  
Aeternam. És una composició de 
caràcter polifònic d’uns deu mi-
nuts de durada, de sonoritat aus-
tera i harmonies netes, que vol 
aportar consol i que contrastarà 
amb l'ambient festiu i solemne de 

la proposta barroca.
L'espectacle continuarà amb la 

peça que li ha donat nom, el Mag-
níficat de Bach, una de les poques 
obres del compositor en llatí i la 
considerada més rellevant de la 
seva trajectòria. Es tracta d'una 
peça escrita per a cinc solistes, 
cor a cinc veus i un conjunt instru-
mental integrat per dues flautes, 
dos oboès, timbales, tres trompe-
tes i continu. Va sonar per prime-
ra vegada el dia de Nadal de 1723, 
tot i que Bach va revisar la com-
posició anys després i va abaixar 
el mig to de la versió original, tot 
retirant els quatre motets espiri-
tuals per a solistes i afegint flautes 
de bec en lloc de travesseres. La 
interpretaran l'OCGr, amb Corra-
do Bolsi, i el Cor de Cambra, dirigit 
per Josep Vila.

Veus brillants
Per a les diferents peces del Mag-
níficat, els espectadors podran 
sentir algunes de les veus que van 
ser guardonades amb la Beca Bach 
de la Fundació Salvat, com la de la 

Edmon Colomer dirigeix l'OCGr  
i el Cor Jove i el de Cambra per 
exhibir l'esplendor del barroc

arxiu / x.solanas

n En el marc de les activitats 360º del 
Teatre Auditori, divendres (20 h), el 
Cor de Cambra i l'Orquestra obriran els 
assajos a escolars, col·lectius diversos 
i també públic en general amb el títol 
Viu l'Orquestra i Viu el Cor. L'activitat 
és gratuïta però cal inscripció prèvia a 
teatreauditoridegranollers.cat. A més, 
amb aforament limitat i entrada per 
ordre d'arribada, el mateix diumenge, a 
les 18 h, es podrà gaudir de la presen-
tació del Magníficat de la mà del crític 
musical Xavier Chavarria.

Finalment, i amb la intenció d'apro-
par la música clàssica als infants, a les 
17.30 h de diumenge el Cor Jove i l'OCGr 
oferiran un concert familiar de Händel.

ASSAJOS OBERTS I 
CONCERT FAMILIAR

COR DE CAMBRA  L'OCGr acompanyarà les formacions vocals d'Amics de la Unió

El repertori inclou el 'Magnificat' de Bach i 'Coronatio Anthems' de Händel

Alba Careta Arnaus, amb no-
més 25 anys, és una de les veus 
i compositores més rellevants de 
l'escena jazzística actual. A Gra-
nollers ja s'ha pogut copsar el seu 
talent, però aquest divendres tor-
na, en el març del 31è Festival de 
jazz, per presentar Alades, el seu 
segon disc com a líder. 

Aquest treball ha arribat dos 
anys després d’irrompre amb for-
ça als escenaris, no tan sols cata-
lans, sinó a l’àmbit europeu, amb 
Orígens, un àlbum molt lloat pel 
públic i la crítica, i que li va valer 
el Premi Enderrock 2018 a millor 
àlbum de jazz –i que també va 
presentar al Casino en el Cicle de 
jazz–. Després de cursar el màster 
en Trompeta Jazz al Conserva-
torium Van Amsterdam, la líder 
d’Alba Careta Group ha tornat 
a casa per continuar el seu pro-

jecte enèrgic, trencador i proper 
acompanyada dels músics més 
prometedors de l’escena catalana 
del jazz –Lucas Martínez al saxo 
tenor, Roger Santacana al piano, 
Giuseppe Campisi al contrabaix i 
Josep Cordobés a la bateria. Pre-
cisament, Alades recull composi-
cions inspirades en les vivències 
a Holanda, una mena de continu-
ació d'Orígens sobre l'enyor de 
viure lluny de casa. En el concert 
es podrà gaudir d’una mescla per-
fecta de música catalana –com la 
versió de Corrandes d'exili inclosa 
al darrer disc– i cançons compo-
sades per la líder del grup; un re-
pertori amè i agradable per a tots 
els públics. 

RECTA FINAL DEL 31è FESTIVAL DE JAZZ

Alba Careta torna al 
Casino per presentar-hi 
el seu segon disc, 'Alades'

Dg 18 d'abril, 19 h
Teatre Auditori. Preu: 25 € (12, Zona B)

Dv 16 d'abril, 20 h
Casino de Granollers. Preu: 10 €

L'Espai Milnotes continua amb la 
programació d'aquesta primave-
ra amb una proposta musical de 
la mà de la soprano Mireia Dolç 
i el baríton Joan García, acompa-
nyats al piano per Xavi Dolç. Tots 
tres donaran vida a l'espectacle 
Moments de Sarsuela i d'Òpera, un 
concert interpretat amb una acu-
rada selecció dels fragments més 

importants de la tradició lírica eu-
ropea. El preu de l'entrada és de 
15 euros i es podrà veure dissab-
te, a les 18 h o bé a les 20 h.

La programació de Milnotes 
continuarà el dissabte 24 amb un 
altre concert, aquest dop de bole-
ros, balades populars i també algu-
na peça operística, a càrrec de Lo-
rena Blanco i Mario de la Vega. 

Selecció de peces d'òpera 
i sarsuela a l'Espai Milnotes

MÚSICA  ESPECTACLE AMB MIREIA DOLÇ I JOAN GARCÍA

Només una setmana després d'inaugurar l'obra de gran format Sub-
mergències al Museu de Granollers, Vicenç Viaplana tornava a posar en 
marxa una altra mostra, en aquesta ocasió a la Galeria Marc Domènech 
a través d'ARCO E-xhibitions, una proposta perquè les galeries partici-
pants a ARCO puguin presentar cada mes una exposició en 3D i 2D, en 
un espai paral·lel al físic de la fira i les galeries. Es tracta de l'exposició 
Visions i cadències, que confronta la pintura de Viaplana dels anys 70 
amb la realitzada a partir de l'any 2000. 

soprano Laia Frigolé, l'alto Eulàlia 
Fantova, el tenor Matthew Thom-
son i el baix Vicenç de Soomer. 
Completarà l'excepcional elenc de 
solistes la soprano Txell Milà. La 
Beca Bach, precisament, potencia 
la formació i la promoció de joves 
cantants solistes a l'entorn de la 
música vocal de Bach.  m.e.

Les 'Visions i cadències' de Vicenç 
Viaplana, en 3D a ARCO E-xhibitions

ART  CONFRONTA LA PINTURA DELS 70 AMB L'ACTUAL
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LECTURA  LES TRADICIONALS PARADES NO ES PODRAN INSTAL·LAR A LA PORXADA, PERÒ LES LLIBRERIES PODRAN FER-HO AL SEU CARRER

Malgrat que al voltant del 23 d'abril 
les xifres pel que fa als contagis de 
Covid "seran molt complicades", 
Granollers ha volgut mantenir la 
diada de Sant Jordi "amb totes les 
precaucions i prevencions pos-
sibles". Així ho explicava l'equip 
de govern divendres.

La regidora de Cultura, Maria 
Villegas, explicava que la ciutat ha 
programat una diada de Sant Jor-
di d'acord amb el pla específic que 
ha redactat el Procicat per al 23 
d'abril. "El pla demanava que no 
hi hagués una gran activitat cul-
tural que posés en risc la salut", 
deia Villegas. Per això, enguany la 
Porxada no s'omplirà de parades 
de llibres ni serà el punt neuràlgic 
de Sant Jordi. Malgrat això, les lli-
breries de la ciutat sí que podran 
instal·lar una parada al carrer, da-
vant dels seus establiments, seguint 
tots els protocols d'espai i seguretat 
marcats, el dijous 22 i el divendres 
23. A més, l'Ajuntament ha adaptat 
la programació estable dels equipa-
ments per al mes d'abril i li ha donat 
la mirada pròpia de Sant Jordi.  Així, 
biblioteques, equipaments i espais 
escènics faran la seva programació 
habitual, però la vincularan amb la 
tradicional campanya de Sant Jordi: 
per l'abril, lletres mil, amb el con-
curs de relats, els clubs de lectura 
o les activitats familiars, entre d'al-
tres, i posant en relleu la producció 

Una diada de Sant Jordi
amb "totes les precaucions"

arxiu

AQUEST ANY HO CELEBREM JUNTES!!!AQUEST ANY HO CELEBREM JUNTES!!!AQUEST ANY HO CELEBREM JUNTES!!!   

Dijous 22 i Divendres 23: OBERT TOT EL DIA
Horari: de 9:30 a 20:30

Parada de llibres al davant de la botiga

HORARI SANT JORDI 2021
LLIBRERIA I PAPERERIA

*Amb totes les mesures i protocols de seguretat

literària i creativa local i comarcal.
Com a activitat pròpia de Sant 

Jordi, hi haurà una lectura de poe-
mes a la Sala Tarafa de 17 a 20 h  
–amb aforament limitat– organit-
zada per l'Ateneu, i el dijous 22, des 
del canal de YouTube de l'Ajunta-
ment (20 h), es farà el pregó virtual 
de Sant Jordi. Dijous vinent, Som* 
publicarà una edició especial de 
la diada en què es detallarà tota la 
programació, que es pot consultar 
a granollers.cat/santjordi.

Per encetar l'ambient de la di-
ada, dimecres (18 h) el Museu de 
Granollers obrirà l'exposició de di-
buixos d'infants de 3r de primària 
sobre Sant Jordi i descobrirà el tri-
at per a la façana.  

NARRATIVA

Roca Umbert obre la 
segona convocatòria 
del concurs de relats

L'activitat de bookcrossing d'a-
bril a la ciutat se centrarà en els 
volums recomanats a la guia de 
lectura Diversxs sobre el col·lectiu 
LGTBI+ als punts de lectura ha- 
bilitats –biblioteques, Gra, CIRD 
i local de l'entitat Trenquem Ar-
maris. Serà de dilluns al dia 30.

COL·LABORATIU

Llibres sobre el
col·lectiu LGTBI+

La revista Vallesos ha recollit en 
un llibre els 21 contes que ha 
publicat durant els 10 anys de 
la seva història. El volum es pre-
sentarà dimarts (19 h) a l'Espai 
Tranquil Barbany amb la parti-
cipació de Carme Ballús i Jordi 
Masó, dos dels autors dels relats.

PRESENTACIÓ

'Vallesos' recull 
els contes publicats

La Biblioteca Roca Umbert, amb 
la col·laboració de Roca Umbert 
i el Teatre Auditori, organitza 
per segon any consecutiu el 
Concurs de relats, que en aques-
ta ocasió gira sobre el concepte 
anhels. Els treballs es poden 
presentar fins al 23 de maig i 
hi ha dues categories: entre 12 
i 18 anys, i majors de 19 anys.

Les roses
PEL QUE FA A LES PARADES 
DE ROSES, l'Ajuntament habilitarà 
un mercat de flors específic 
a la plaça de la Corona, el dia 23.  
"Entre 8 i 10 floristeries de la  
ciutat instal·laran parada a la  
plaça, que tindrà un recinte 
tancat, amb control d'accessos, 
i seguirà totes les mesures de 
seguretat", explicava la regidora  
de Via Pública, Andrea Canelo.

A més, les mateixes floristeries 
podran instal·lar parada a la porta 
dels seus establiments els dies 
21, 22 i 23 d'abril, seguint també 
els protocols d'espai i seguretat 
previstos. "Serà un Sant Jordi  
atípic i peculiar, amb totes les 
precaucions, però molt millor que 
el de l'any passat", deia Canelo.

Quinze autors signaran llibres a La Gralla
La signatura de llibres per Sant Jordi a les portes de la llibreria La Gralla és 
una tradició només estroncada l'any passat per la pandèmia. Tant a l'abril 
com a la diada que es va voler recuperar al juliol, que també va veure com 
les signatures s'havien de cancel·lar a darrera hora per un pic de contagis–. 
Ara sí, si la Covid-19 ho permet, aquest dissabte l'establiment de la plaça 
dels Cabrits tindrà autors a les taules de l'entrada per dedicar els seus 
llibres als lectors. A partir de les 12 h, seran a La Gralla la consultora de 
criança Míriam Tirado, que enguany ha publicat el seu primer llibre de 
ficció per a adults, Remogudes; l'activista d'origen ghanès Ousman Umar 
amb la segona part de Viatge al país dels blancs, Des del país dels blancs; 
el periodista i director de Vallesos, Vicenç Relats, autor de Somiant el 
retorn i editor de Vint-i-un contes –publicats durant els 10 anys de la 
revista–; l'estilista Marta Pontnou, que ha publicat el recull d'articles Sexe 
ficció. Manual per a pubilles del segle XXI; el gastrònom Ramon Parellada, 
autor de Picades; el forner d'Alella, que recull receptes a Com a casa la 
mama, i la dra. Estapé, pediatra i autora del llibre infantil Virus. A les 17.30 
h serà el torn de signatures amb noms destacats del panorama literari 
català: Juliana Canet, Gerard Quintana, Maria Barbal, Najat El Hachmi, 
Marc Artigau, Salvador Alsius, Anna Gas i Iolanda Batallé.
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BÀSQUET. DISSABTE 17, 18.15 h
CB GRANOLLERS - UE MATARÓ  
Pavelló del carrer Girona 
Amb Arnau Moya

FUTBOL. DIUMENGE 18, 12 h
EC GRANOLLERS - TERRASSA FC  
Municipal del carrer Girona 
Amb Roger Santaeugènia i Emma Montané

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

PREVISIÓ METEOROLÒGICA
de dijous 15 al diumenge 18 d'abril

Dijous Divendres Dissabte Diumenge

16º 7º 14º 4º 16º 6º 17º 6º

TEATRE  ROCA UMBERT ACULL LA POSADA EN ESCENA DELS GUIONS DEL CONCURS D'ARSÈNIC

Els textos guanyadors del setè 
concurs de dramatúrgia d'Ar-
sènic i Roca Umbert, Microte-
atre, es portaran a escena les 
tardes d'aquest cap de setma-
na. Les entrades, que inclouen 
els quatre petits muntatges 
per 12 euros, es poden com-
prar a través del web escena-
gran.cat i a rocaumbert.cat. 

S'hi podrà veure la peça 
d'Elna Roca Col·lapse gravi-
tacional, dirigida per Dusan 
Tomic i interpretada per Anna 
Griera i Gemma Pina; Es bus-
ca company de pis net i polit 
de Fanny Ferran, dirigida per 
Txell Roda i amb els actors no-
vells Pau Tutó, Jan Pons i Es-
tel Folch; Cronovida 88176 de 

Quatre escenaris per a quatre 
muntatges del microteatre

Dácil Zurita, dirigida per Martí 
Torras amb Jordina Estrada, 
Núria Ginestà i Sergi Salicrú 
a la interpretació; i Una fruita 
estranya d'Eduard Olesti, que 
comptarà amb els actors Martí 
Cordero i Mario Giménez, sota 
la batuta de Maria Castillo. En 
aquesta edició el concurs de 
Microteatre girava a l'entorn 
del concepte col·lapses. Els 
textos, de dramaturgs novells, 
tenen un màxim de tes intèr-
prets sota la direcció de pro-
fessionals.

Les funcions seran diven-
dres i dissabte, a les 19 h, i diu-
menge, a les 18 h. Cadascun 
d'aquests dies es podran veu-
re les quatre obres seguides.  

r.u.

UNA ESCENA DE LA SISENA EDICIÓ

Toc Toc Teatre Laurona va ser l'encarregada diiumenge de cloure el Festival dels 
Amateurs al Teatre de Bellavista. Ho va fer amb la pel·lícula teatralitzada Sego-
na oportunitat, que va donar pas al lliurament de premis d'aquest certamen, que 
enguany només ha pogut comptar amb quatre companyies de les sis previstes 
inicialment. Van ser Qollunaka, Companyia 8 i Grup de Teatre Amics de les Arts de 
Terrassa, i El Centru de Canet de Mar –premi dels espectadors–. 

xavier solanas

TOC TOC TEATRE 
LAURONA CLOU EL 
FESTIVAL D'AMATEURS

Divendres (18.30 h), l'equipa-
ment juvenil de la plaça de l'Es-
glésia acollirà una nova edició 
del Gra d'Or. Viu-lo en pantalla, el 
concurs de creació cinematogràfi-
ca de joves artistes, que enguany 
comptarà amb la presentació de 
10 curts de joves de Granollers i 
el Vallès Oriental. La celebració i 
entrega de premis es farà de ma-
nera presencial al Gra amb un 
aforament màxim de 22 persones. 

Serà presentada pel jove actor i 
creador en dansa contemporània, 
acrobàcia aèria i teatre físic i vi-
sual Josep Casanova. Els curtme-
tratges també es podran seguir 
per l'Instagram del @grajove i, 
passada la gala, s'hi faran saber 
els guanyadors. 

El concurs té tres categories –
de 12 a 17 anys (amb 5 propos-
tes), de 18 a 24 (3), i de 25 a 35 (2 
curts)– i una menció especial. 

Una desena de curtmetratges 
competeixen al Gra d'Or

La històrica companyia Estaqui- 
rot Teatre durà al cinema Edison 
diumenge (12 h) el conte clàssic 
Els tres porquets, adreçat a in-
fants a partir de 2 anys. Es tracta 
d'una versió en format de titelles 
sobre taula, manipulats per Núria 
Benedicto i Olga Jiménez, amb es-
cenografia d'Alfred Casas. El preu 
de l'entrada és de 5 euros per als 
adults i de 4 euros per als menors 
de 16 anys. 

Estaquirot Teatre
du 'Els tres porquets' 
a l'Edison diumenge
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Fer personatges inspirats en la literatura
L'Espai d'Arts de Roca Umbert acollirà diumenge (11 h) 
el taller familiar Drag free, una activitat de construcció de 
personatges de comèdia i ficció inspirats en la literatura. Es 
faran servir materials reciclats i eines de casa. Està pensat 
per a famílies amb infants de 6 a 10 anys, i cal inscripció.

GRANOLLERS
DIJOUS, 15
19 h Espai d'Arts de Roca Umbert
Laboratori de recerca col·laborativa 
Arqueologia del poder, a càrrec de 
l'artista Ignasi Prat
DIVENDRES, 16
9 h Plaça de la Corona
Mercat d'Artesans
17 h Gra. Equipament Juvenil
Concurs Gra d'Or. Viu-lo en pantalla 
gran! Gala final i lliurament de premis
17.15 h Museu de Ciències Naturals
Visita guiada a Tu investigues!
18.30 h Museu de Ciències Naturals
Insectes, crancs i aranyes a les mans
19 h Cinema Edison
Nomadland (també dissabte i diumenge)
19 h Roca Umbert
Microteatre. Projecte de creació 
escènica de Roca Umbert i Arsènic
20 h Casino
Jazz. Alba Careta Group
DISSABTE, 17
9 h Plaça de les Olles
Mercat d'artesans d'alimentació
9 h Carrer Esteve Terrades

AGENDA

Mercat de Can Bassa. Fins a les 13.30 h
9 h Plaça de la Corona
Mercat del dissabte
10 h Espai d'Arts. Roca Umbert
Workshop de fotografia i dibuix, a 
càrrec de Gloria Giménez
16.30 h Museu de Ciències Naturals
Visita guiada a Tu investigues!
18 i 20 h Espai Milnotes
Moments de sarsuela i d'òpera 
19 h Roca Umbert
Microteatre
DIUMENGE, 18
11.10 h Museu de Ciències Naturals
Visita guiada a Tu investigues!
11.15 h Museu de Ciències Naturals
Planetari: Llegendes del cel
12 h Cinema Edison
Els tres porquets, d'Estaquirot Teatre
17.30 h Teatre Auditori de Granollers
Concert familiar de Bach, amb l'OCGr
i David Puertas
18 h Roca Umbert
Microteatre
19 h Teatre Auditori de Granollers
El Magnificat de Bach, amb els cors 
d'Amics de la Unió i l'Orquestra de 
Cambra, dirigits per Edmon Colomer

Exposicions
Museu de Granollers 
Afinitats. Permanent 
Retorn a Granollers del retaule gòtic 
de Sant Esteve. Fins gener de 2022 
Pintant la 4a planta. Projecte artístic 
realitzat in situ per Vicenç Viaplana, 
Frau i Soler. Fins al 8 de maig
Sant Jordi entra al Museu. Des de 
dimecres, mostra de dibuixos dels 

infants de 3r de primària de la ciutat 
sobre la llegenda de Sant Jordi
Museu de Ciències Naturals
Tu investigues! Permanent
Invertebrats. Sala permanent
Instants de natura a Gallecs. Fotos 
de Sergi Canet i Xesco Macià. A 
partir de divendres. Fins al 25 d'abril 
Centre cívic Nord
Menja bé, tu hi guanyes! A partir 
de dilluns i fins al 26 d'abril

LES FRANQUESES
DIJOUS, 15
17.30 h Centre Cultural de Bellavista
Taller de cuina de l'Espai Zero 
DIVENDRES, 16
17.30 h Centre Cultural de Bellavista
Punt de trobada a l'Espai Zero
DISSABTE, 17
17.30 h Biblioteca de Corró d'Avall
Xerrada Ara plou, ara neva
DIUMENGE, 18
10 h Circuit de Cal Gavatx
Circulació de trens tripulats
DILLUNS, 19
17 h Biblioteques municipals
Taller familiar. I tu, com imagines?
DIMARTS, 20
17.30 h Centre Cultural de Bellavista
Taller de dibuix i repte de Sant Jordi

El Consell Comarcal, l'Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana i l'associació 
Llavors Orientals impulsen l'11a edició de la Fira Lliga't a la Terra i Mercat del 
planter, que se celebrarà el 17 d'abril a l'exterior del centre cívic La Fàbrica de 
Santa Eulàlia. La fira comptarà amb diferents parades de productes de proximitat 
i el mercat del planter, pel qual caldrà recollir la comanda amb cita prèvia (120 
places). El planter és ecològic, i prové de varietats locals que cada any preparen 
des de l'Associació Llavors Orientals amb les llavors dels tomàquets que han 
plantat a l'Hort Experimental de l'Espelt, que està situat a la finca del Molí d'en 
Vendrell, un productor de Santa Eulàlia de Ronçana que cedeix part dels seus 
camps per fer llavors de varietats locals de tomàquet, mongetes o varietats  
locals d'hivern. A les 10 h hi haurà la presentació de l'associació d'Agromosaic, 
Associació de Productors i Elaboradors Ecològics del Vallès Oriental, i, 
seguidament, tindran lloc els diferents tallers presencials, pels quals també serà 
necessària inscripció prèvia: Boscos i Jardins d’aliments (11 h) i presentació del 
llibre del mateix títol a càrrec de Gisela Mir-Mark Biffende Phoenicurus; Com 
conèixer la fauna auxiliar que beneficiï el teu hort (12 h), a càrrec de Bàrbara 
López, i Conreu de tomaqueres de varietats locals: de la llavor al planter (12.45 h), 
a càrrec de Pep Salsetes.

Arriba l'11a Lliga't a la Terra
Voltem per l’entorn

DILLUNS, 19
19 h Sala Francesc Tarafa
Presentació del llibre Viure i conviure
al carrer Tarafa a mitjans del segle XX
DIMARTS, 20
17.30 h Museu de Ciències Naturals
Visita a l'exposició Què mengem avui?
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 Compra d’or i plata. 
 Venda recuperable, obtingues diners 

    sense renunciar a les joies que estimes.
 Outlet de joies. Joies úniques 

    amb un descompte de fins al 60% 
    sobre el valor de mercat.

 Oro&Co made in Italy. 
    Joies clàssiques de la nostra producció.

 Taller d’orfebreria. 
 Monedes i lingots.

 

Granollers C. Girona, 14, bis. 
De dilluns a divendres de 10 a 14 h i de 17 a 20 h i dissabte de 10 a 14 h. 

També ens trobaràs a Sabadell, Terrassa, Cerdanyola, 
Santa Coloma, Centre comercial Baricentro i Badalona.  

20 anys d’experiència 
i més de 4 milions 
de clients satisfets

Compravenda 
d’or i plata

MÉS DE 300 BOTIGUES A TOT EUROPA

www.orocaja.es        900 555 554        info@orocaja.es@
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