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EN PORTADA

Les direccions escolars 
s'oposen al pla d'Educació

per reobrir els centres

L'Escola Camins de les Franqueses 
decideix no obrir el 8 de juny perquè

"no hi ha prou garanties de seguretat"

La junta territorial de direccions de 
primària del Maresme i el Vallès Oriental 
diu que només obriran per a alumnes de 6è

de la junta territorial de direccions de primària del 

Maresme i el Vallès Oriental han tramès una carta 

als Serveis Territorials d’Educació en què exposen 

que amb l'aplicació del pla de reobertura no es po-

drà garantir la seguretat, ni dels infants ni del per-

sonal. “No tenim ni els mitjans, ni la formació 

ni el temps per fer l’organització necessària”, 

asseguren. La carta critica que Educació demani 

als centres que facin de “guarderia”, tenint en 

compte que l’aprenentatge es continuarà fent de 

forma telemàtica. La junta territorial de direccions 

veu viable la reobertura dels centres per als alum-

nes de 6è, que “podran venir a l’escola per fer el 

tancament del curs i l’acomiadament de l’etapa 

de primària”, mentre que per als alumnes de 1r a 

5è "continuarem fent suport emocional, tutori-

es en petits grups i telemàticament", tal com ja s'ha fet des de l’inici del con�inament. ❉ x.l.

Si el Vallès Oriental entra a la fase 2 de la deses-

calada a partir de dilluns, tal com proposa la Ge-

neralitat, els centres educatius haurien de reobrir 

seguint les normes de seguretat marcades pel Go-

vern. El pla d'Educació estableix un retorn volun-

tari dels alumnes i una ràtio de 8 o 10 alumnes a 

infantil, 13 a primària i 15 a secundària, així com 

unes directrius sobre distàncies, higiene i neteja, i 

descarta activitats esportives i el servei de menja-

dor (excepte en llars d'infants). Es preveu repren-dre les classes de �inal d'etapa, 6è de primària i 4t 
d'ESO, però també tutories individuals o en grup 

en qualsevol nivell. Les entrades i sortides i les ho-

res de pati seran esglaonades, i es prioritzarà l'as-

sistència de menors en situació de vulnerabilitat o 

amb pares que treballin fora de casa. Malgrat les 

instruccions generals d'Educació, que també in-

clouen l'ús individual de materials i de mascaretes 

si no es poden mantenir les distàncies, cada centre 

ha hagut d'elaborar el seu propi pla. 

Tot i això, algunes escoles, com la Camins de les 

Franqueses, ja han anunciat que no obriran per-

què, segons asseguren, “no hi ha prou garanti-

es de seguretat” per a infants i docents. "Volem 

obrir l’escola per omplir-la de jocs, riures, 

abraçades, corredisses i aprenentatges, però 

amb les instruccions del Departament d’Edu-

cació faríem tot el contrari: fomentar la por 

del contagi i la frustració", diu el claustre en una 

carta adreçada a les famílies. "El que faríem ara 

seria obrir un edi�ici perquè uns adults guar-
din i custodïn uns infants", cosa que "està molt 

lluny de ser una escola", apunta el claustre del 

centre, amb el suport de tots els representants de 

la comunitat educativa (pares i mares, mestres, 

AMPA, personal no docent i Ajuntament).

També els sindicats de l’àmbit educatiu han cri-

ticat el pla del Govern i s’han mostrat contraris a la 

reobertura dels centres. De fet, els representants 

Les escoles bressol, 
encara pendents

Les escoles bressol tampoc està clar que obrin. Les 
municipals estan a l'espera d'acabar de veure qui-
na és la demanda i, aquest dimecres, l'Ajuntament 
encara no s'havia pronunciat sobre la seva intenció 
de cara a dilluns. Pel que fa als centres privats de 
Granollers, ja fa dies que van engegar una campa-
nya – www.someducaciodebase.cat–, amb un ma-
nifest que ha rebut més de 150 adhesions d'escoles 
bressol de tot el país, per demanar al Departament 
d'Educació que rectifiqui les mesures proposades 
per a la reobertura, que consideren inviables.

EL CONSELLER BARGALLÓ RECORDA
QUE LES ESCOLES SÓN UN SERVEI PÚBLIC
El Departament d'Educació, per la seva 
banda, ha assegurat que la inspecció 
educativa garantirà que totes les famílies 
que vulguin portar els seus fi lls a qualse-
vol escola en els supòsits previstos en el 
pla de reobertura de centres "ho puguin 

fer". El conseller Josep Bargalló ha as-
segurat entendre la "temença" d'alguns 
directors a l'hora d'obrir, però ha recor-

dat que les escoles són "un servei públic 

i com a tal s'ha d'oferir la possibilitat 

d'assistir-hi a l'alumnat que ho necessi-

ti". Bargalló afegeix que s'han seguit i es 
seguiran totes les mesures de seguretat 
que determinin les autoritats sanitàries, 
i ha recordat que als territoris on ja s'han 
obert els centres s'ha garantit la seguretat 
perquè hi han assistit "pocs alumnes".

il·lustració: pau farell
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Nou servei de tràmits telefònicsERC homenatja la gent gran
L'Ajuntament de Granollers ha posat en marxa un nou 

servei de tràmits per telèfon. Es demanar cita prèvia a 

www.granollers.cat/citaprevia/tramitspertelefon, per rebre 

una trucada de l'OAC i obtenir un duplicat d'un rebut, 

un volant d'empadronament o un assabentat d'obres.

Diumenge, després de l'acte de record a les víctimes 

del bombardeig feixista, ERC de Granollers va retre també 

un homenatge a la gent gran, a l'escultura de la plaça 

del Lledoner. "Són els qui van viure'l com infants i ara 

pateixen amb més duresa la pandèmia", indicaven.

SOCIETAT

LES FRANQUESES. L’Ajuntament 

facilitarà a la ciutadania el comiat 

dels seus familiars morts durant 

l’estat d’alarma cedint espais pú-

blics habilitats per fer les cerimò-

nies fúnebres o de comiat que els 

familiars desitgin. Els espais po-

den ser tant a l’interior dels edifi-

cis municipals com en espais exte-

riors, i sempre que es compleixin 

les mesures de seguretat exigides 

i amb respecte a la normativa vi-

gent.

Un cop finalitzat l’estat d’alar-

ma s’obrirà un període de dos me-

sos perquè les famílies sol·licitin 

la reserva d’espais i puguin cele-

brar fins a finals d’any els comiats 

L'Ajuntament cedeix espais 
per fer comiats de difunts 
durant l'estat d'alarma

Els marxants volen tornar a la feina

Un grup de marxants del mercat granollerí es van manifestar dijous a la 
Porxada per reclamar que se'ls permeti tornar a treballar. Els afectats 
troben insuficient el 25% de parades decretat i que comporta que, si es 
fan torns, només es treballi un dia de cada quatre, de manera que els deixa 
tres setmanes sense ingressos. Els marxants també reclamen la bonificació 
del 100% de la taxa d'ocupació de la via pública, ja que actualment no se'ls 
permet l'activitat habitual.

xavier solanas

Tot fa pensar que dilluns el Vallès 

Oriental serà en fase 2 de descon-

finament. Si més no aquesta és la 

proposta que el Ministeri de Sanitat 

té sobre la taula, avalada per Salut 

i el Procicat. Segons el BOE, aquest 

nou estadi aboleix les franges ho-

ràries –només es mantenen com a 

prioritàries les de 10 a 12 h i 19 a 

20 h per a la gent gran– i permet les 

passejades en grups de no més de 

15 persones. A més, s'obre la pos-

sibilitat de visites a les residències 

de gent gran i habitatges tutelats, i 

l'obertura de piscines recreatives 

al 30% d'aforament –aquesta set-

mana les del CNG han obert per a 

la pràctica esportiva– i els interiors 

de bars i restaurants, tot i que amb 

aforaments limitats al 40% i sense 

possibilitat de consumir a la barra.

Tal com explicava l'Ajuntament 

de Granollers la setmana passa-

da, la fase 2 permetrà també la 

represa de l'activitat a bona part 

dels equipaments culturals de la 

ciutat, el Museu de Ciències Na-

turals de la Tela, Can Cabanyes i 

l’Adoberia, el Cinema Edison i els 

centres cívics. A més, les taquilles 

del Teatre Auditori també obriran 

en fase 2 amb un nou horari per 

atendre canvis i devolucions: di-

jous i divendres, de 10.30 a 14 h.

Regió sanitària única
Tot i que és permesa una mobili-

tat més gran que no pas a la fase 1, 

encara no es podrà canviar de re-

gió sanitària. Des de dilluns, però, 

les regions sanitàries de Barcelo-

na i metropolitana sud i nord –a 

la qual pertany el Vallès Oriental– 

s'han unificat, per la qual cosa sí 

que la ciutadania de Granollers i 

les Franqueses es pot desplaçar 

per lleure a Barcelona i el Baix 

Llobregat. i

La fase 2 preveu 
la desaparició de 
les franges horàries

DESCONFINAMENT  ES PERMETRAN PASSEJADES EN GRUP

GRANOLLERS. El mercat d'avui, 

dijous 4 de juny, incorporarà 21 

parades més de productes no ali-

mentaris (roba, complements,  pa-

rament de la llar, sabates...), que 

s'instal·laran a la plaça de Can Co-

mas i en un tram del carrer Prín-

cep de Viana. D'aquesta manera 

se sumaran a les 71 parades d'ali-

mentació que ja formaven part 

del mercat i que es mantindran a 

l'avinguda del Parc i a les places 

Barangé i Pau Casals.

Encara en la fase 1 de desconfi-

nament, el mercat no pot superar 

la limitació del 25% de les parades 

habituals, segons les indicacions 

de l'Estat. La incorporació de les 

noves parades no alimentàries, 

s'ha fet mitjançant sorteig públic.

Per accedir a l'àmbit de Can Co-

mas, s'han establert dues entra-

des, una a la cantonada del carrer 

de Sant Jaume amb el carrer An-

níbal i una segona a la cantona-

da del carrer Molí amb el carrer 

Menéndez Pelayo. L'aforament en 

aquest espai serà com a màxim de 

100 persones. Aquest nou empla-

çament provisional es deu a la ne-

cessitat de complir les condicions 

de seguretat necessàries: tenir 

delimitat el perímetre del mercat, 

controlar l'aforament i distanci-

ament entre parades. Es tracta 

de mesures marcades pel Pla per 

la transició cap a una nova nor-

malitat del Ministeri de Sanitat i 

Protecció Civil del Departament 

grans de 65 anys, de 9 a 10 h. 

Els compradors han de mante-

nir la distància de seguretat de 2 

metres entre persones; no tocar 

els productes alimentaris; pagar 

amb targeta bancària, si és possi-

ble; i portar mascaretes. Pel que fa 

als paradistes, és obligatori l'ús de 

guants i mascaretes, i les parades 

han de tenir entre elles una distàn-

cia frontal de 6 metres.  M.E.

d’Interior de la Generalitat. 

Com en les darreres edicions 

del mercat, tècnics municipals 

gestionaran l’afluència de gent. 

L'avinguda del Parc estarà tallada 

al trànsit, entre les 5 i les 14 h, tot 

i que es garanteix l'entrada i sor-

tida de vehicles a l'estació d'auto-

busos. L'horari de venda al públic 

és de 9 a 13.30 h i hi ha un hora-

ri preferent per a persones més 

ELS MARXANTS DE ROBA, COMPLEMENTS I PARAMENT DE LA LLAR S'INSTAL·LARAN A CAN COMAS

El mercat amplia 21 parades 
amb productes no alimentaris

de persones que han mort durant 

aquests tres mesos i mig.

El servei serà totalment gratuït 

per a les famílies afectades que no 

han pogut fer cap cerimònia de co-

miat als seus difunts a causa de les 

restriccions sanitàries, i aquestes 

mateixes famílies seran informa-

des sobre l’existència i les condici-

ons del servei, així com de la mane-

ra com l’han de de sol·licitar.

La mesura es va aprovar per 

unanimitat en el ple celebrat tele-

màticament dijous de la setmana 

passada arran d’una moció pre-

sentada per JxLF, PSC i IEC. i x.l.

EL SERVEI GRATUÏT S'ADREÇA A LES PERSONES QUE NO HAN POGUT FER UNA CERIMÒNIA FUNERÀRIA

La fundació Oncovallès ha posat 

en marxa un projecte que pretén 

anar més enllà de l'atenció de ma-

lalts oncològics i els seus familiars, 

i en els moments actuals de crisi 

sanitària i econòmica, donar un 

cop de mà també a la ciutadania en 

general. Així Oncovallès t'ajuda és 

una iniciativa que posarà a l'abast 

de famílies vulnerables roba, para-

ment de la llar i altres objectes.

Així, el taller de reciclatge de 

l'entitat – una activitat terapèuti-

ca que des de fa anys ofereix una 

segona vida a objectes que ofereix 

en els Encants solidaris que or-

ganitza Oncovallès– ha preparat 

els materials per a donar-los a les 

persones que estan patint la crisi 

del coronavirus més durament.

La fundació mostrava dijous el 

material, emmagatzemat a un local 

del carrer Ponent, per presentar 

Oncovallès t'ajuda, juntament amb 

l'equip de voluntaris i la regidora 

de Salut de l'Ajuntament de Gra-

nollers, M. del Mar Sánchez. De fet, 

per tirar endavant el projecte l'en-

titat s'ha posat en contacte amb els 

ajuntaments del Vallès Oriental, i 

s'ha decidit que siguin els serveis 

socials els que canalitzin les petici-

ons de material. Oncovallès t'ajuda 

disposa de roba i accessoris, calçat, 

estris de cuina, decoració, joguines, 

material de platja, llibres i contes, 

entre altres objectes reciclats.

Els serveis socials facilitaran 

el contacte d'Oncovallès a qui ho 

necessiti, que farà la petició al telè-

fon 93 870 01 67, a través del qual 

també es demanarà cita prèvia per 

tal d'anar a buscar el material, els 

dilluns i dimecres, de 17 a 19 h.  

Oncovallès dóna els objectes 

dels Encants solidaris a 

afectats per la crisi de la Covid
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Els casos de malalts de la Covid-19 

segueixen a la baixa, de manera que 

s'allunya l'ombra del temut repunt 

després de l'inici del desconfina-

ment. Amb tot, l'Hospital General 

de Granollers ha hagut de lamentar 

aquesta setmana 3 morts, que fan 

un còmput total de defuncions des 

de l'inici de la pandèmia de 95. L'al-

tra cara de la moneda són les altes, 

que aquest dimecres ja sumaven 

541 malalts hospitalitzats curats.

Aquest dimecres l'Hospital te-

nia 11 persones ingressades que 

han donat positiu en coronavirus, 

8 menys que fa una setmana, i 

pràcticament cap nou ingrés. De 

fet, aquests darrers 7 dies, 10 per-

sones més han rebut l'alta mèdica, 

un cop superada la malaltia. 

Recuperant quiròfans
Així, l'Hospital ha pogut seguir 

avançant en el seu pla de deses-

agnòstiques i els gabinets d'explo-

ració estan en plena disponibilitat 

i es va reprenent l'activitat –això 

sí, sempre que es permeti mante-

nir les mesures de seguretat i pre-

ventives–.  m.e.

calada. Ara ja estan tots els quirò-

fans operatius per anar reprenent 

les operacions. Pel que fa a l'acti-

vitat ambulatòria presencial, ha 

augmentat en les darreres setma-

nes més d'un 50%, i les proves di-

arxiu

SALUT  LA DARRERA SETMANA EL CENTRE SANITARI HA DONAT UNA DESENA D'ALTES MÉS, PERÒ HA HAGUT DE LAMENTAR TRES DEFUNCIONS

Una desena d'ingressats per 
la Covid-19 a l'Hospital, que 
acumula 541 malalts curats

HOSPITAL El centre fa tres setmanes que està recuperant activitat no-Covid

El cribratge telefònic que s'està 

realitzant aquests dies a tots els 

pacients que són citats a l'Hospital 

per conèixer el seu estat de salut i 

si els darrers 15 dies han presen-

tat simptomatologia compatible 

amb la Covid-19 o bé han estat en 

contacte amb alguna persona que 

hagi patit la malaltia, els propers 

dies es farà de manera telemàtica 

a través d'un missatge SMS.

El missatge incorpora un qües-

tionari en què el pacient ha de 

confirmar l'assistència de la seva 

visita i donar a conèixer el seu 

estat de salut. D'aquesta manera 

es millorarà la gestió de la cita-

ció dels pacients, "s'optimitzarà 

l'activitat ambulatòria i també 

es podran recordar les recoma-

nacions de prevenció a l'hora 

d'assistir al centre sanitari", 

apunten fonts hospitalàries.

En relació amb l'activitat d'hos-

pitalització, se segueix mantenint 

dues unitats d'atenció al pacient 

Covid i l'UCI també es manté do-

blada a 20 llits per donar respos-

ta tant als pacients de la Covid-19 

com els d'altres patologies greus.  

El cribatge als pacients 
que s'han de visitar es 
fa ara per missatge SMS

Ja fa més d'una setmana que l'hotel medicalitzat del polígon Ramassar està buit 

de malalts de Covid-19. No obstant, de moment, l'Hospital el manté en reserva, 

tot i que apunta que aquest estiu l'equipament podria tornar a l'ús turístic  

habitual. L'Hotel B&B ha funcionat des de principis d'abril com un servei sanitari 

comarcal per atendre perfils d'hospitalització a domicili que no podien estar a 

casa perquè són persones soles o perquè han d'estar aïllades de la seva família.

L'hotel buit, ara en reserva
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GRANOLLERS. El Consell dels In-

fants, integrat per una vintena 

de nens i nenes de 5è i 6è de 16 

escoles de Granollers, explicaven 

dilluns les conclusions del treball 

d'aquest curs en l'audiència amb 

l'alcalde, que en aquesta ocasió 

ha hagut de celebrar-se telemà-

ticament. Pel que fa a l'encàrrec 

d'estudiar la mobilitat a la ciutat, 

els infants han conclòs que cal re-

duir l'ús del vehicle a motor, i han 

proposat fomentar els itineraris 

segurs a peu i en bicicleta, poten-

ciar el transport públic i "promo-

cionar bicicletes compartides 

com el bicing de Barcelona".

De fet, Granollers va implantar 

un sistema d'aquest tipus fa una 

dècada, però el va liquidar per la 

manca d'usuaris i el cost del ser-

vei. Les circumstàncies actuals i 

l'ús de la bicicleta, però, han can-

viat. De tota manera, a la sessió, el 

govern local no ha entrat a valorar 

aquesta petició dels infants.

La vintena de nens i nenes han 

conclòs també que cal donar a 

conèixer els beneficis del canvi en 

la qualitat de l'aire durant els dies 

de confinament, gràcies a la res-

tricció de l'ús del cotxe. El Guerau 

explicava com els desplaçaments 

es van reduir un 67% les prime-

res setmanes de confinament, i el 

Pau que el 30% de les emissions 

de gasos d'efecte hivernacle pro-

venen dels cotxes i camions. "Per 

això, cal desplaçar-se a peu i en 

bicicleta, que, a més, permet fer 

exercici i és saludable", deien.

Després de l'exposició del Con-

sell dels Infants, l'alcalde, Josep 

Mayoral, ha assegurat que la ma-

joria de nens i nenes de Granollers 

van a l'escola a peu i que, per tant, 

bilitat i el medi ambient.

Des de la declaració, a mitjans de 

març, de l'estat d'alarma, el Consell 

no s'ha pogut reunir més de mane-

ra presencial, però sí que s'han fet 

tres trobades per videoconferèn-

cia i els seus representants van 

protagonitzar fa unes setmanes un 

vídeo sobre el confinament.  

A l'audiència també hi han 

participat tècnics municipals i 

responsables polítics dels grups 

de l'oposició, que han lloat la im-

plicació dels infants en la millora 

de la ciutat. A banda del tema de 

la mobilitat i els camins escolars 

segurs, els membres del Consell 

també han treballat activitats de 

Nadal, com l'Arbre dels Desitjos, i 

l'acte de despertar els Reis.  m.e.

"cal facilitar els desplaçaments". 

Per això, deia que s'està a punt de 

desplegar "un primer paquet de 

mesures per evitar obstacles, 

crear voreres i fer itineraris més 

segurs". A més, esperonava els in-

fants a "animar els pares i mares 

a deixar el cotxe i reduir la con-

taminació", deia l'alcalde.

Mayoral també avançava que el 

govern s'ha marcat l'objectiu de 

treballar amb les escoles per crear 

aparcaments segurs per a bicicle-

tes, una alternativa al cotxe que el 

Consell d'Infants proposa promo-

cionar juntament amb els patinets. 

El curs vinent l'ens de participació 

seguirà treballant l'àmbit de la mo-

El Centre d'Estudis de Granollers 

ha concedit el 15è Premi Camí 

Ral de treballs de recerca de bat-

xillerat sobre el Vallès Oriental al 

treball La devesa Torre Surera. Un 

exemple de sistema socioecològic, 

de Mar Pujol Arqué, de l'Escola 

Ginebró de Llinars. El jurat n'ha 

valorat "l'originalitat del plan-

tejament, la cura en el tracta-

ment metodològic i l'interès de 

la recerca sobre el patrimoni 

agroforestal i els seus valors 

socioambientals". En aquesta 

edició es van presentar 12 tre-

balls, de "gran qualitat i diver-

sitat temàtica", afirma el jurat, 

constituït per Cinta Cantarell, 

Laura Casanovas, Ricard Caussa, 

Jaume Dantí, Joan Garriga, Josep 

L'Agència Catalana de l'Aigua 

(ACA) està a punt d'enllestir les 

obres de reparació del mur de la 

llera del Congost que es va ensor-

rar durant el temporal Gloria, el 

gener passat. Els desperfectes es 

troben a prop del gual d'Arquí-

medes i ara caldrà refer el mur 

amb una escullera al marge dret 

del riu. L'ACA hi ha destinat uns 

66.0000 euros.

A Granollers el Gloria va dei-

xar danys per valor de més de 

350.000 euros.  

El Consorci Besòs Tordera i 

FACSA –l'empresa adjudicatària 

de l'Estació Depuradora d'Aigües 

Residuals (EDAR) de Granollers– 

estan estudiant la presència del 

coronavirus Sars-CoV-2 en les ai-

gües residuals des de l'abril. Les 

EDAR i les xarxes de clavegueram 

permeten el seguiment a escala 

poblacional centralitzat dels as-

sentaments urbans, i és un com-

plement de gran utilitat en el se-

guiment i control epidemiològic 

de la present pandèmia i la detec-

ció primerenca de futurs rebrots.

El consorci col·labora amb 

FACSA en el projecte de detecció 

del coronavirus amb l’objectiu 

d'aconseguir una eina informati-

va de suport. L’estudi s’està por-

tant a terme al sistema de sane-

jament Granollers, entre d’altres, 

que tracta les aigües dels munici-

pis de Canovelles, les Franqueses 

del Vallès i Granollers, mitjançant 

la tècnica de detecció PCR. Els di-

ferents punts de mostreig dins de 

la mateixa depuradora així com 

la comparació de resultats entre 

les diferents depuradores que 

participen en l'estudi, permetrà 

conèixer el comportament de les 

restes de material genètic al llarg 

del tractament de l’aigua residual, 

així com relacionar els resultats 

amb el procés de desescalada.

L’estudi intenta que la detecció 

de la presència de material genè-

tic del virus en aigües residuals 

tingui com a eix principal l’obten-

ció de dades, que juntament amb 

altre tipus d’informació (poblaci-

onal, epidemiològica...) permetin 

anticipar la detecció primerenca 

de possibles rebrots d’infecció del 

Sars-CoV-2.  

L’Ajuntament de Granollers està 

duent a terme una sega diferen-

ciada o selectiva, que consisteix a 

segar per sectors i zones, de ma-

nera que la vegetació d’interès no 

es talla, però la de l’entorn, sí. En 

àrees de pas, per exemple, se sega 

baix, per facilitar el lleure i l’es-

port dels ciutadans. Però a altres 

espais la vegetació es deixa intac-

te per afavorir la biodiversitat. 

D'altra banda, aquest dijous co-

mençarà el tractament a palmeres 

contra l'escarabat morrut.  

Estudi de la presència 
del coronavirus a 
les aigües residuals

m.e.

PARTICIPACIÓ  L'AJUNTAMENT TREBALLARÀ AMB LES ESCOLES PER CREAR APARCAMENTS SEGURS MEDI AMBIENT   CONTROLS DEL CONSORCI DEL BESÒS A L'EDAR

EDUCACIÓ   EL CENTRE D'ESTUDIS DE GRANOLLERS LLIURARÀ EL PREMI AL SETEMBRE

El Consell dels Infants proposa 
recuperar el sistema de 'bicing'

AUDIÈNCIA VIRTUAL L'habitual trobada amb l'alcalde i els membres del 
Consell, que aquest curs han estat Cristina Prieto de l’escola Mestres Montaña, 
Guerau Peguera del col·legi l’Estel, Denisse González del Granullarius, Abril 
Puigdomènech i Pau Pueyo del Cervetó, Saibo Ceesay de la Joan Solans, Nàdia 
Álvarez i Pau Ortiz de la Ferrer i Guàrdia, David Sánchez  i Joel Aranda de l’escola 
Lledoner, Salma Azarkan de l’escola Turó de Can Gili, Sergi Clapera del Col·legi 
Jardí, Maria Garcia de l’Escola Pia, Martina Borrás i Eric Viñas d'Educem, Paula 
Abril del Salvador Espriu, Adonis Ayala i Ainhoa Crespo de l’escola Ponent, Jofre 
Dalmases i Aitana Moreno de l'escola Pereanton, Gerard Domene de l’Anna 
Mogas, i Paula Nikolova i Breixo Fernández de l’escola municipal Salvador Llobet.

Un estudi sociocològic de 

Llinars, 15è Premi Camí Ral

L'ACA reconstrueix 

el mur de la llera 

del Congost que va 

ensorrar el Gloria

L'Ajuntament fa 

segues selectives i 

tractaments contra 

l'escarabat morrut

Grau, Jordi Planas, Jordi Ruiz, 

Francesc Sánchez i Diego Sola.

El jurat també va fer una menció 

especial per a Història d'un barri 

viu. Recordant el barri molletà Es-

tació Nord (1960-1980), de Paula 

Rodríguez González, de l'Institut 

Gallecs de Mollet, per "la reeixida 

tasca de recuperació de patri-

moni fotogràfic històric i l'apro-

fitament de les fonts orals".

A causa de la Covid-19, el lliura-

ment del premi tindrà lloc el 30 de 

setembre en un acte al Museu de 

Granollers.  
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GRANOLLERS. Un any més el ce-
mentiri de Granollers acollia diu-
menge, a les 9.05 h, l'homenatge 
a les víctimes del bombardeig de 
1938, en aquest cas, però, amb un 
format més reduït i restringit. Amb 
una trentena d'assistents separats 
per la distància recomanada per 
les autoritats arran de la Covid-19, 
el dol per les víctimes de la pandè-
mia es va sumar al record d'una 
generació que va viure la guerra.

L'acte començava amb la lectura 
de l'actor Adrià Feijo del text His-

tòria de la Rosa, basat en fets reals 
viscuts per la seva besàvia en què 
relatava el bombardeig d'aquell 
31 de maig de 1938. "Dies des-

prés encara em costava sortir 

al carrer. La ciutat es va tenyir 

d'un negre profund que s'esco-

lava per cada raó de totes les 

places. El cementiri era ple de 

rostres amb la mirada perdu-

da", deia en un dels fragments.
L'acompanyament musical al vi-

olí d'Eduard Herrero donava pas 
a la intervenció de l'historiador 
Joan Garriga, basada en els mots: 
dolor i memòria. "Dolor per als 

morts, ferits, mai sabrem el re-

compte total i absolut. Memòria 

perquè el franquisme va voler 

amagar el que havia succeït. 

Amb els anys vam anar desco-

brint les dades, amb la voluntat 

de ciutadans i ajuntaments de-

mocràtics per tenir aquells fets 

presents", deia l'historiador.
Garriga també recordava el do-

lor per les guerres encara existents 
al món i pel "tràgic moment de 

pandèmia. I la memòria perquè 

hi ha responsabilitats. Gent que 

treballa per fer malbé la cultura i 

el planeta", lamentava. "Memòria 

per les víctimes, i també per exi-

gir justícia, pau, salut i l'equilibri 

al nostre planeta", concloïa.

l'associació de familiars i desapa-
reguts a la Guerra Civil i postguer-
ra, Ateneu de Granollers, Òmnium 
Cultural, ANC, consell assessor de 

L'alcalde de Granollers, Josep 
Mayoral, recordava també que en-
guany el 31 de maig és un dia encara 
més especial, perquè Granollers està 
de dol. "Hem perdut molts veïns i 

alguns han marxat sols. Estem de 

dol però estem aquí, i recordem 

que moltes persones que han 

mort eren grans i algunes havien 

viscut aquella guerra, una gene-

ració que va viure la foscor del 

franquisme i la duresa de la post-

guerra, una generació que ha fet 

el país que tenim", apuntava.
Mayoral recordava com les ciu-

tats bombardejades "tenen l'obli-

gació de recordar-ho i dir mai 

més, i dir-ho molt alt. Mai més 

bombes, morts al carrer, ni a Gra-

nollers ni arreu del món. Hem de 

fer una xarxa de ciutats per po-

sar veu on els estats callen", deia.
L'acte acabava amb l'ofrena flo-

ral al monòlit a les víctimes, per 
part de l'Ajuntament de Granollers, 
el Consell Comarcal del Vallès Ori-
ental i els ajuntaments de la Garri-
ga, la Roca, Vilanova i Canovelles, 

xavier solanas

MEMÒRIA HISTÒRICA  L'HOMENATGE A LES VÍCTIMES DEL BOMBARDEIG DEL 1938 TAMBÉ RECORDA LES MORTS PER LA COVID-19

Doble dol i reivindicació: pau i salut

RESTRICCIÓ  La trentena d'assistents van haver de situar-se respectant la distància física de 2 metres entre ells

També flors contra l'oblit a la Porxada

Un any més, Anònims, CDR, CNT, Crida-CUP i Endavant convocaven un acte de 
rebuig al bombardeig feixista a la Porxada. En aquesta ocasió, es convidava 
la ciutadania a deixar flors a una columna en homenatge a les víctimes, i 
publicar la foto a les xarxes socials amb l'etiqueta #31MGranollers.

cnt

Can Jonch i ciutadans a títol indivi-
dual. L'espai va restar obert de 10 a 
12 h perquè tothom qui ho volgués 
fes la seva ofrena.  M.E.
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El mercat laboral es transforma 

contínuament, i més en una època  

marcada per la constant evolu-

ció tecnològica. Això significa que  

apareixen nous llocs de treball i, per 

tant, s’obren horitzons diferents per 

als estudiants. Per això, és vital que 

la formació estigui adaptada a les 

necessitats de les empreses i la For-

mació Professional Dual està preci-

sament dissenyada per aconseguir 

aquest objectiu. 

AGBAR és el referent de l’FP Dual 

en el sector de l’aigua, promovent a 

través de l’Escola de l’Aigua aquesta 

modalitat formativa des de fa vuit 

anys en col·laboració amb instituts 

públics, ajuntaments i comunitats 

autònomes. Empreses com Sorea i 

Aigües de Barcelona han participat 

des d’un primer moment en el dis-

seny de la FP Dual, que combina les 

classes a l’aula amb l’aprenentatge 

a l’empresa, impulsant un grau mitjà 

en l’àmbit de Catalunya l’any 2014 i 

posteriorment participant en la con-

figuració del cicle superior.

El sector de l’aigua  
obre nous horitzons d’ocupabilitat

>> AGBAR IMPULSA L’FP DUAL EN UN EXEMPLE DE COL·LABORACIÓ PUBLICOPRIVADA

Col·laboració.

Després d’anys de trajectòria en 

l’FP dual, aquesta col·laboració és 

un model d’èxit tant amb les admi-

nistracions com amb els centres 

educatius. Actualment s’impar-

teixen programes duals del sector 

de l’aigua en dos centres públics 

de Catalunya, l’Institut Pere Marte-

ll de Tarragona i l’Escola Municipal 

del Treball de Granollers, i pel curs 

2020-21 se sumarà l’Institut Esteve 

Terradas de Cornellà de Llobregat. 

El volum d’alumnes en els cicles 

formatius supera els 150.

"Formar en l’excel·lència, facilitar 

l’accés a un lloc de treball de qua-

litat i explicar el món de l’aigua als 

més joves són els objectius de l’Es-

cola de l’Aigua, una institució edu-

cativa pionera amb la qual AGBAR 

mostra el seu compromís amb la 

transmissió de coneixement i con-

tribueix a impulsar una nova econo-

mia circular", assenyala Lluc Pejó, 

director de l’Escola de l’Aigua.

El proper curs s’impartiran graus 

mitjans i superiors a tres centres. 

Des de l’Escola de l’Aigua, expliquen, 

es coordina la implementació dels 

programes treballant estretament 

amb els docents dels instituts i els 

experts de Sorea i Aigües de Barce-

lona, oferint la seva experiència i co-

neixement com a referents dins del 

sector de l’aigua.

Aquest enfoc repercuteix, tal i com 

comenta Pejó, en el foment de l’ocu-

pació de qualitat: “Un professional 

amb una base formativa solvent té 

major capacitat d’aportació de valor 

en el seu lloc de treball, tant a curt 

termini pel que ha après, com a mig 

termini per la seva major capaci-

tat d’aprendre”. Al mateix temps, és 

una aposta per la productivitat de 

les empreses i la competitivitat dels 

sectors econòmics, perquè disposar 

de formacions més especialitzades 

suposa l’entrenament de tècniques 

específiques i el domini de les eines 

ajustades a la realitat laboral present, 

facilitant l’eficiència i millora contínua 
dels serveis. “I també és una ex-

cel·lent oportunitat de col·laboració 

publicoprivada per a l’aportació de 

valor social en l’àmbit formatiu”, con-

clou el director de l’Escola de l’Aigua.

Un model que funciona.

· 150 alumnes formats: Amb una 

ocupabilitat al voltant del 80% dels 

estudiants que finalitzen el cicle 
formatiu de grau mitjà. Amb el cicle 

superior, s’afegeixen a més alumnes 

que opten per continuar la seva for-

mació acadèmica. 

· Tres centres públics implicats a 

Catalunya: l’Institut Pere Martell de 

Tarragona, l’Escola Municipal de 

Treball Granollers i l’Institut Esteve 

Terrades de Cornellà de Llobregat.

· 13 empreses col·laboradores d’Ag-

bar: Sorea i les seves filials, Aigües 
de Barcelona, Ematsa, Comaigua i 

Aquambiente. i

"L'EMT de Granollers des 
de l'any 2017 imparteix el 
cicle formatiu de grau mitjà 
en xarxes i estacions de  
tractament d'aigües"

L'EMT, UN CAS D'ÈXIT
La primera edició del cicle formatiu de grau mitjà en xarxes i estacions 

de tractament d’aigües es va començar a impartir el curs 2017-18 a 

l’EMT de Granollers. Des de llavors, s’han format 52 alumnes. El  

proper mes de setembre s’inicia la quarta edició. Sorea destaca que 

l’èxit d’aquesta formació es fonamenta en les aliances educatives i 

en la col·laboració publicoprivada. En aquest sentit, l’Ajuntament de 

Granollers ha apostat per l’FP dual, fins a esdevenir una de les ciutats 
amb més convenis de dual per a alumnes matriculats a cicles  

formatius.

La tecnificació i innovació d’aquest àmbit permet generar llocs de treball de qualitat

Alumnes de l'Escola Municipal del 
Treball reproduint una xarxa de distribució 
en un carrer al centre de Granollers

t
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Els granollerins Jacint Jordana i 
Ramon Maspons formaran part 
de l'equip de treball principal que 
ha de dissenyar la sortida a la crisi 
del coronavirus per encàrrec de la 
Generalitat. El Govern va aprovar 
dimarts la creació del grup d'ex-
perts Catalunya 2022 per traçar 
l'estratègia del país per als prò-
xims anys. El president i el vice-
president de la Generalitat, Quim 
Torra i Pere Aragonès, van pre-
sentar dimarts el projecte. Segons 
exposava el president, el grup de 
treball "transcendeix governs" 

perquè Catalunya necessita "una 

estratègia de país", i Aragonès 
va destacar que els grups de tre-
ball seran "autònoms" i tindran 
"independència de criteri".

Entre els 30 experts de diferents 
disciplines que formen part del 
grup hi ha dos granollerins: Jacint 
Jordana i Ramon Maspons. Jorda-
na, nascut a Granollers fa 57 anys, 
és doctor en Ciències Econòmi-
ques per la Universitat de Barcelo-
na i catedràtic de Ciència Política i 
de l’Administració a la Universitat 
Pompeu Fabra. També és director 
de l’Institut Barcelona d’Estudis 
Internacionals (IBEI) i assessor 
del Consell de Direcció de la UPF 
per a l’Horitzó UPF 2025.

Ramon Maspons va néixer a 
Granollers fa 51 anys. És enginyer 
Industrial per la UPC, màster en 
Gestió Ambiental i màster en Di-
recció Pública. És director d’Inno-
vació i Prospectiva de l’Agència 
de Qualitat i Avaluació Sanitàri-
es de Catalunya (AQuAS); i soci 
fundador de les empreses Iale 
Tecnologia, dedicada a la intel·li-
gència competitiva i vigilància 
tecnològica, i de Montanyanes, 
dedicada a la professionalització 
i la innovació al sector primari. A 
més, també exerceix de professor 
en diferents universitats en gestió 
de la innovació, la tecnologia i la 
intel·ligència competitiva.

Les conclusions, en mig any
La previsió és que hi hagi una 
primera proposta de document 
d’escenaris a la tardor. El docu-
ment final, que inclourà l’anàlisi 
i les propostes de cadascun dels 
àmbits estratègics, es presentarà 
el febrer de 2021. Es calcula que 
hi haurà entre deu i quinze àmbits 
i que cada grup específic tindrà 
entre 20 i 30 membres, de manera 
que el conjunt total de l’activitat 
implicarà gairebé 400 persones.

Aquest alt volum, segons la 
Generalitat, permet "garantir la 

diversitat, representativitat 

i legitimitat necessàries, tant 

socials com tècniques". El grup 
de treball paritari que assumeix 
la responsabilitat de validar, in-
tegrar i editar tots els treballs, 
garantint la "coherència" dels 
resultats, estarà cocoordinat per 
Victòria Alsina i Genís Roca.  

El PSC denuncia pintades a la seva seu

El PSC ha denunciat pintades a la seu comarcal del carrer Marie Curie de 
Granollers i ha "condemnat enèrgicament" l'acció, que està signada per 
Endavant, tot i que oficialment l'autoria no ha estat reivindicada. La 
pintada qualifica de feixista el partit i clama per "enderrocar el règim del 
78". El PSC ha lamentat els fets i assegura que "no faran que ens desviem 
de seguir treballant per la tolerància, llibertat democràtica i diàleg". 
Els socialistes vallesans asseguren que "el desacord mai s’ha de resoldre 
amb violència ni banalitzant de forma covarda el feixisme".

psc

EL PRESIDENT TORRA NOMENA UNA TRENTENA DE PERSONES

Dos granollerins al grup 

d'experts per dissenyar la 

sortida a la crisi de la Covid

Jacint Jordana i Ramon 

Maspons formen part 

del grup principal de

l'estratègia Catalunya 2022

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

25/05 Ramon Cugat Sanmartín  85 anys
25/05 Bartolomé Ponce Fernández 79 anys
26/05 Ángeles Díaz Ríos  81 anys
26/05 Joan Montpart Taulats  85 anys 
26/05 Matilde Sánchez Valero  98 anys 
27/05 Manuel Sola Marín  77 anys 
27/05 Gregorio Cuenca Molina  97 anys 
27/05 Jaume Tormo Pérez  87 anys
27/05 Carme Roca Mirambell       75 anys

28/05 Josep Torrell Bacardit  94 anys
28/05 Rosa Tudela Coll  82 anys
28/05 Carme Sabaté Pallejà  92 anys
29/05 Eusebio Navarro García  89 anys      
30/05 Antonio Erquícia Melgarejo  85 anys
30/05 Fuensanta López Santos  74 anys
31/05 José Núñez Nieto  73 anys
31/05 Joan Font Pont  90 anys
01/06 Magdalena Parra García  78 anys

GRANOLLERS. Entitats sobiranis-
tes d'arreu del país han reprès les 
darreres setmanes les mobilitzaci-
ons als carrers i les places per re-
clamar de nou "drets i llibertats". 
A Granollers, la convocatòria és 
cada dimarts a les 20 h a la plaça 
de la Porxada, on, entre d'altres, es 
clamen consignes per la indepen-
dència i contra el capital. Dimarts, 
per exemple, desenes de persones 
van recordar els exiliats, empreso-
nats i represaliats polítics, així com 
també van reclamar una república 
social i l'abolició de la monarquia. 
D'altra banda, dimecres al vespre 
també hi va haver una altra concen-
tració d'entitats com el CDR local o 
la CUP, en aquest cas a les portes 
de l'Hospital de Granollers. Els con-

dels centres sanitaris, i van reivin-
dicar una sanitat 100% pública, de 
qualitat i amb condicions dignes. 

centrats van mostrar cartells per 
reivindicar la tasca i els drets de les 
sanitàries i el personal de suport 

cdr

POLÍTICA DESENES DE PERSONES TAMBÉ REIVINDIQUEN ELS DRETS I LA TASCA DELS SANITARIS

Les entitats sobiranistes tornen 
al carrer per reclamar llibertats 

MOBILITZACIÓ  Convocatòria cada dimarts a les 20 h a la Porxada

La Policia Local de Granollers va 
detenir la matinada de diumenge 
els presumptes autors del roba-
tori amb força que va tenir lloc 
a l'interior de les dependències 
del centre cívic de Can Gili. Els 
fets van passar al voltant de les 
3 h de la matinada, quan la Poli-
cia va rebre l’avís d’activació de 
l’alarma d'aquesta instal·lació. Els 

presumptes autors –Bilal K., de 22 
anys, i Ismail C., de 39 anys, tots 
dos amb diversos antecedents 
policials– van ser sorpresos pels 
agents a uns 100 metres del lloc 
dels fets amb part dels articles 
de menjar i beure que s’acabaven 
d’emportar del bar del centre cí-
vic. De fet, les instal·lacions del 
centre cívic, especialment la zona 

Detinguts dos homes per

robar al centre cívic de Can Gili

del bar, van patir diverses des-
trosses materials a conseqüència 
del forçament que van fer els de-
tinguts per accedir-hi, com vidres 
trencats a la porta. 

La Policia Local està investigant 
si el robatori que es va produir 
diumenge pot estar relacionat 
d'alguna manera amb un altre ro-
batori amb força que hi va haver 
al mateix lloc setmanes enrere i si 
els autors podrien ser mateixos, ja 
que s'ha observat el mateix mo-
dus operandi en la manera d'acce-
dir a l'establiment. 

L'Escola de l'Aigua, institució edu-
cativa creada per Agbar, ha llançat 
el portal web www.fpdualaigua.
info coincidint amb l'inici del perí-
ode d'inscripció per als graus mitjà 
i superior d'FP dual en el sector de 
l'aigua, en què participen experts 
de les empreses Aigües de Barce-
lona i Sorea. Les inscripcions del 
grau mitjà en xarxes i estacions de 
tractament d'aigües duraran fins 
al 9 de juny; i, per al grau superi-
or en gestió de l'aigua el període 
és del 10 al 17 de juny. Aquest 
curs, s'inicia un nou grau superior 
a l'INS Esteve Terradas de Corne-
llà de Llobregat, que se suma als 
graus mitjà i superior impartits a 
l'INS Pere Martell de Tarragona i a 
l'EMT de Granollers. 

Els graus d'FP dual 

en l'àmbit de l'aigua 

obren inscripcions

SUCCESSOS L'ALARMA VA ALERTAR LA POLICIA, QUE VA ENXAMPAR ELS LLADRES AL LLOC DELS FETS 
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Diumenge Granollers tornava a recordar –amb el lema Mai més! per 

estendard– les víctimes del bombardeig de l'aviació feixista el 31 de maig de 

1938 sobre la ciutat. A la seva habitual intervenció, Joan Garriga –historiador

clau en la recuperació de la memòria d'aquella fatídica jornada– parlava de 

responsabilitats i també de l'actual pandèmia sanitària. I és que per demanar 

justícia i tancar ferides cal conèixer els fets i desgranar qui n'ha de respondre. 

Per això és tan important la memòria històrica i la lectura crítica dels 

esdeveniments i els seus detonants. A banda d'exigir pau, l'acte d'homenatge 

als qui van patir fa 82 anys servia també per recordar les morts i el patiment que 

ha generat la Covid-19 i per exigir "salut i l'equilibri al nostre planeta". Perquè 

malgrat que la situació sanitària ha estat tan complicada que ha calgut deixar 

de banda els recels, un cop es pot reprendre l'anàlisi també caldrà avaluar 

què ha portat a aquesta situació i com hi han reaccionat governs i poders 

econòmics. Per avançar, caldrà entendre-ho, demanar explicacions i rectificar. 

MEMÒRIA I RESPONSABILITATS
Editorial

CIBERACTIVITAT Segueix-nos a @DiariSomGRN

Preciós el nou disc de @jarabeoficial 
Em sembla molt ben escrit i cantat. Talent, 
optimisme, valentia i vida. Em fereix el poc 
respecte que llegeixo a Twitter. Valorem 
aquest regalàs de cançons, són ben vives; 
escoltem-les. És ell qui té les millors 
paraules. No els altres.

@IvetteNadal @BoixoMas

Després de dos mesos, vam tornar al 
mercat de Granollers. Un dia dur, ple 
d’entrebancs, per totes les precaucions 
que haviem de prendre. Però seguim 
treballant per tirar endavant, tot i les 
dificultats esperem poc a poc tornar a 
certa “normalitat”. Ajudem-nos!

gols, derrotant rivals convertits en ene-

mics microscòpics però amb un contraa-

tac demolidor, terrible.

La meva admiració Paco, per tu i per tots 

aquells familiars, amics i gent de l’Hospi-

tal de Granollers que t’han fet costat en el 

partit més difícil i decisiu de la teva vida. 

Fins i tot durant aquests 45 dies inten-

sius, no has deixat de ser el pal de paller 

d’aquella colla de veterans que tant t’esti-

men i esperen tornar-te a veure molt aviat, 

perquè encara hi ha ocells i flors i arbres 

i ens queda molta fusta perquè la conver-

teixis en art. Alguns amics m’han narrat 

el teu darrer gol, diuen que allò era un in-

fern, que gairebé no quedava temps i el re-

llotge era a punt d’aturar-se, aleshores vas 

aparèixer ràpidament, vestit de blanc i per 

l’extrem, per clavar-la per l’escaire, com 

sempre feies. Després Paco, Pit i Collons! 

l’arribada a la Garriga va ser memorable.

Qui deia que ja no existien herois?

olts de nosaltres tenim uns 

herois d’infància, d’adoles-

cència. Els meus eren, entre 

d’altres, el capità Haddock, 

l’Obèlix, en Chanquete, també en Kung Fu o 

el Marsupilami. Però alguns dels que hem 

tingut la sort de viure durant la dècada 

dels 70 en aquesta ciutat, aleshores encara 

tan poble, barrejàvem els personatges de 

còmic i d’aquella televisió en blanc i negre, 

amb uns herois molt més reals, quixots de 

carn i ossos que amb el nom d’Elena al pit 

i el de la ciutat molt més endins, sortien 

cada cap de setmana a lluitar contra mo-

lins poderosos i, tot sovint, els derrotaven.

Us parlo d’aquella colla d’esportistes 

d’aquí i de fora, fills i néts de l’handbol a 

onze, us parlo de la Universitat de l’hand-

bol en el nostre enyorat pavelló del 60, dels 

catedràtics i de tots aquells noms que han 

quedat desats per sempre més en un racó 

del cervell on encara alguns hi conservem 

una mica de parquet, una porteria i tots 

aquells crits dels Oña, l’Ernest, el Rafa o el 

Requena.

I avui, en aquesta època difícil de mas-

caretes i de desinfectants, temps en què 

no et pots acostar massa al pivot, pitjor 

encara, en aquesta època en què no hi ha 

llançaments de rosca, ni en suspensió, ni 

rectificats, ni flys, ni es poden celebrar els 

gols d’en Prat com abans fèiem, ni les atu-

rades miraculoses d’en Patxi. Avui que no 

es fan gols, us vull parlar d’un d’aquells 

herois de la pilota i de la mà, d’un garri-

guenc que mai li ha agradat ser protago-

nista, encara que ho sigui. D’una persona 

que ha fet camí amb humilitat, com si no hi 

fos encara que sempre hi és, un home físi-

cament i mental fort, dur com una pedra i 

molt amic dels seus amics. I us parlo d’ell 

perquè m’arriben veus de què en temps de 

pandèmia i confinament segueix marcant 

M

PACO BAÑOS

SANTI MONTAGUDDes del balcó

ramon ferrandis

Bústia

Així, no!

S’han d’obrir les escoles, els edificis, per 

atendre els més desafavorits. Com seran 

rebuts els nens amb necessitats educatives 

especials que fins ara tenien una persona de 

suport afegit a la figura del mestre, les vet-

lladores? Hi seran en aquesta tornada física 

per ajudar a afrontar a la criatura el trasbals 

d’una escola diferent?  No. Són a l’atur. 

Anem a la banda econòmica. L’escola, amb 

les administracions, ha procurat que aquests 

nens tinguessin connexió, dispositius elec-

trònics o targes moneder. Ara ens diuen que 

han de trepitjar l’edifici de parets per llimar 

les diferències socials en una obertura que el 

propi departament dissenya sense contacte, 

amb la continuïtat del curs telemàtic i sense 

avançar continguts, ni a l’escola, ni a casa. 

L’Escola no ha deixat de funcionar mai du-

rant aquest temps. En el desconcert i el caos 

inicial, i en la solitud, les persones que formem 

l’escola real hem mantingut viu l’acompanya-

ment als infants i les famílies enmig d’aquesta 

indefinició d’uns continguts que no es podien 

avançar però que s’havien d’avaluar. 

I tornem als més vulnerables. Centrem-nos 

a infantil. Les famílies que treballen fora de 

casa podran dur-los cada dia de 9 a 13h. Ja es 

veu que aquest horari no resol massa coses. 

Anem al fons de la qüestió. Quin és el proble-

ma: la malvada escola que no vol custodiar 

(aparcar?) els infants, o una societat que no 

és capaç d’organitzar una conciliació famili-

ar en un moment de pandèmia? 

Avancem. Fem la custòdia. Mirem la neteja. 

D’on venim? Des de les retallades, menys ho-

res i menys personal. En un cas com l’actual, 

enmig d’una pandèmia, semblaria coherent 

comptar amb un canvi de funcionament i una 

planificació adaptada a la situació, oi?  Silenci.

Protecció de la canalla i del professorat: con-

tradiccions amb les mascaretes dels infants als 

llocs tancats; sense test al professorat; el Kit 

de material de protecció dels mestres l’ha de 

subministrar l’escola amb els propis recursos. 

I com serà el funcionament de les classes 

d’infantil? Un lloc gens desitjable per a nin-

gú, i encara menys, per a aquests infants des-

afavorits que dèiem al principi. 

I segurament, per motius com aquests, l’es-

cola Camins, amb la directora al capdavant, 

s’ha plantat amb un així, no! I ara l’amenacen 

amb un expedient. Per ser massa professional?

En aquesta decisió tan transcendent 

d’obertura dels edificis escolars, el departa-

ment d’ensenyament ha preferit donar pri-

mer les explicacions a la premsa que a nosal-

tres, els seus treballadors. En un exercici de 

prepotència que indigna i revolta. 

I ara ens empaiten amb la por i l’amenaça 

perquè no volem obrir l’escola així, l’edifici. 

I ens recorden que tenim l’obligació de tre-

ballar, com si no ho estiguéssim fent! Si per-

metem una obertura dels edificis d’aquesta 

mala manera, fent de conillets d’índies sen-

se sentit, des del departament ja no s’as-

seuran a planificar res amb coherència ni 

destinaran els recursos que fan falta per 

preparar l’atípic curs 2020-2021. 

S’ha de creure en l’educació i invertir-hi 

de debò. Parlen de doblar espais per al curs 

vinent, però no plantilles. Els números no 

surten! Que deixin els despatxos i trepitgin les 

aules! I si no, que escoltin a totes les persones 

que ens hi movem per vocació i convicció. 

gemma armadans / especialista de 
música d'infantil i primària a granollers
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GRANOLLERS. Unes 200 persones es 

van concentrar divendres davant 

les portes del concessionari Nissan 

a Granollers, a la carretera del Mas-

nou, per rebutjar la decisió de la 

multinacional japonesa de tancar 

les tres plantes de Nissan a Catalu-nya a finals d'aquest 2020. Segons 
Pimec, la decisió suposarà la pèr-dua de 3.000 llocs de treball direc-tes i uns 25.000 d'indirectes, molts dels quals al Vallès Oriental. De fet, la comarca compta amb força in-

dústria dedicada als components de l'automòbil, i, en alguns casos, 
proveïdora directa de Nissan, com Flex-n-Gate, de les Franqueses. A 
més, també unes 380 pimes podri-en veure's afectades segons Pimec, que ha reclamat un pacte nacional 

EMPRESES  SEGONS PIMEC, EL TANCAMENT POT AFECTAR UNES 400 EMPRESES VINCULADES I CENTENARS DE LLOCS DE TREBALL AL VALLÈS ORIENTAL

de l'automòbil per "ajudar" el sec-tor. El pla hauria de tenir en comp-te factors com els costos salarials, la qualitat o la productivitat amb l'objectiu de posicionar Catalunya 
com un territori "atractiu" en comparació amb altres països.

Davant la incertesa pel futur, 
desenes de treballadors de Nissan al Vallès Oriental i de la planta de 
Montcada i Reixac van mobilit-

zar-se al concessionari de Grano-llers, a la carretera del Masnou, que va quedar tallada durant força estona. Els manifestants van cri-dar consignes contra l'empresa i van enganxar cartells a la façana 
del concessionari per reclamar un futur per a l'empresa. "Ara és mo-

ment de pressionar, per defen-

sar els nostres llocs de treball i 

el pa dels nostres fills", deien.CCOO ha expressat aquests dies el rebuig a la decisió de Nissan de tancar les plantes catalanes i ha 
instat totes les administracions pú-bliques "a implicar-se en aquesta 

batalla”. El sindicat ha enviat "tot 

el suport" als treballadors de l’em-presa i als de les auxiliars. També la UGT ha expressat "rebuig i indig-

Treballadors de Nissan es mobilitzen a 

Granollers en defensa dels llocs de treball 

El Vallès Oriental

compta amb diverses 

empreses auxiliars i

proveïdores de Nissan 

Accelera el creixementReobre l'Agència Tributària de Catalunya Aquest divendres acaba el termini per inscriure's  al programa Accelera el creixement, un programa de Pimec i la Diputació d’acompanyament  
personalitzat a petites i mitjanes empreses  durant 9 mesos per elaborar un pla de creixement.

L'oficina que l'Agència Tributària de Catalunya té al carrer Ricomà  va reobrir dilluns després de més de dos mesos de romandre tancada.  Els ciutadans que vulguin rebre atenció presencial o fer qualsevol mena  de tràmit, com confeccionar la declaració de l’impost sobre el patrimoni  poden demanar cita prèvia a la seu electrònica atc.gencat.cat o al 012.

ECONOMIA

xavier solanas

REIVINDICACIÓ  Unes 200 persones van tallar la carretera del Masnou

x.solanas

PROTESTA  Els manifestants van enganxar cartells a la façana del concessionari

Les Franqueses

JxLF, PSC, IEC i Cs van signar dilluns una 

declaració institucional de suport als 

treballadors de Nissan davant l'anun-

ci de tancament de les fàbriques de la 

Zona Franca, Montcada i Reixac i Sant 

Andreu de la Barca. Els grups municipals 

insten els governs català i espanyol a 

promoure "totes les accions necessàri-
es per interpel·lar la direcció de Nissan 
perquè mantingui actives les plantes 
de fabricació i l’ocupació que en de-
pèn". També es mostren "preocupats" 

per les conseqüències que el tanca-

ment pot suposar per als proveïdors i les 

empreses auxiliars que treballen per a 

Nissan, moltes de les quals al Vallès Ori-

ental.  "El sector de l’automoció és un 
motor important de l’economia, amb 
teixit industrial que genera riquesa i 
dóna feina a milers de treballadors a 
Catalunya", diuen els quatre grups, que 

insten la direcció de Nissan a replante-

jar-se la decisió i exigeixen   una solució 

que permeti mantenir l’ocupació, tant 

directa com indirecta, del conjunt de 

treballadors, "ateses les enormes con-
seqüències socials que pot tenir al ter-
ritori". Sal-CUP, per la seva banda, ha 

expressat la seva "solidaritat" amb els 

treballadors de Nissan i de les empreses 

que resultaran perjudicades pel tanca-

ment, però s'ha desmarcat de la decla-

ració en considerar que és "hipòcrita" i 
"irresponsable", ja que el text "no ajuda 
a identificar i resoldre el problema real: 
un model econòmic caduc i un sector 
de l’automoció insostenible".

SUPORT
INSTITUCIONAL

nació" amb la decisió de Nissan i ha criticat que ha vist "manca de 

voluntat de tots els actors invo-

lucrats per intentar salvar ques-

tes plantes i les seves plantilles".
Can Sala, en perill
Nissan Motor Ibérica disposa d'una propietat a Corró d'Amunt. Es tracta de la històrica masia de Can Sala, un espai de 27 hectàrees 
amb una àmplia zona de barbaco-es que durant molts anys ha estat 
a disposició dels treballadors per a 

les seves activitats recreatives, es-portives i d'esbarjo. Ara el futur de 
la propietat és incert, i els respon-sables de manteniment de la finca esperen poder aclarir el seu futur durant les pròximes setmanes. i
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Coincidint amb la fase 1 del des-

confinament, la setmana pas-

sada ja van obrir alguns hotels 

vallesans, com l'Hotel Augusta, 

l'Hotel Ibis Barcelona Montmeló- 

Granollers, l'Hotel Iris de Grano-

llers, B&B Hotel Mollet del Vallès, 

l'Hotel HC Mollet Barcelona o 

l'Aparhotel Verti i el Mas Can Ca-

let Aparthotel de les Franqueses, 

entre d'altres. El turisme ha estat 

un dels sectors més afectats per la 

crisi del coronavirus. Des de l'inici 

del confinament, el 15 de març, els 

hotels van haver d'abaixar persi-

anes i prendre mesures per asse-

gurar la continuïtat dels negocis. 

Després de 71 dies, i amb l'entra-

da a la fase 1 de les regions metro-

politanes nord, sud i Barcelona, el 

sector es comença a reactivar amb 

l'obertura d'alguns establiments.

La presidenta de l'associació 

fet tots un curs de prevenció de 

riscos per garantir la seguretat 

dels clients, i que han netejat i 

desinfectat els establiments tal 

Hotels Vallès Oriental (HVO) i di-

rectora de l’Hotel Augusta, Sílvia 

Brunet, explica que els hotels de 

l'entitat, abans de l'obertura, han 

hotel augusta vallès

TURISME  EL SECTOR VALORA QUE EQUIPAMENTS COM EL CIRCUIT DE BARCELONA-CATALUNYA, FONT IMPRESCINDIBLE D'INGRESSOS, REPRENGUIN L'ACTIVITAT

Els hotelers alerten que "sense 
turistes no surt a compte obrir"

HOTELS A PUNT  El sector turístic està a l'espera de rebre turistes estrangers

com marquen els protocols defi-

nits pel Govern i Sanitat.

Els empresaris del sector coin-

cideixen que avui dia, sense la 

possibilitat de rebre turistes es-

trangers –podran fer-ho a partir 

de juliol– i del mateix territori 

català, "no és rendible per als 

negocis tenir obert amb només 

un 10% d'ocupació". Carlos Pi-

capeo, director general de l'Hotel 

Ibis Barcelona Montmeló-Grano-

llers, es mostra optimista i afirma 

que "a l'estiu la situació millo-

rarà", que "tot és una qüestió 

de perdre la por al virus, sense 

oblidar les mesures de preven-

ció necessàries per evitar la 

propagació de la Covid-19".

Els hotelers consideren que la 

situació "no serà fàcil els prò-

xims mesos", però valoren que 

equipaments com el Circuit de 

Barcelona-Catalunya, font impres-

cindible d’ingressos dels hotels de 

la zona, hagi tornat a obrir per 

acollir les tandes de forma indivi-

dual. A més, també celebren que el 

Circuit aculli a mitjans d'agost un 

Gran Premi de Formula 1. 

n El Consell Comarcal posa un any 
més a disposició dels agents turístics, 
públics i privats, diferents accions for-
matives per millorar el posicionament 
competitiu d'organitzacions públiques 
i privades i també de destinacions tu-
rístiques. Els tallers, organitzats per 
la Diputació i la Cambra de Comerç, 
s’adrecen a professionals del sector 
per ajudar-los en la gestió del negoci 
turístic: màrqueting i reputació online, 
sostenibilitat i gestió de clients entre 
d'altres. El primer taller d'aquest any 
–Mobilitat turística sostenible– va te-
nir lloc la setmana passada amb una 
trentena de participants. Els pròxims 
seran Com  serà el turisme de natura del 

futur?, l'11 de juny; Com a conseguir més 

reserves online amb una bona experi-

ència d’usuari, el 21 de juliol; Aliances 

pe r cocrear nous productes turístics i 
Neuromàrqueting i neurogastronomia 

per a empreses inquietes, programats 
per a finals d'any.

El Vallès Oriental ocupa el lloc 

número 15 d'entre la quarantena 

de les comarques catalanes en el 

rànquing que valora la situació 

socioeconòmica de cada comarca. 

Aquesta posició es mesura a par-

tir dels indicadors demogràfics, 

econòmics, d’ocupació i nova con-

tractació i d’atur registrat més un 

indicador de pobresa definit com 

el nombre de persones beneficià-

ries de la renda garantida de ciu-

tadania per cada 1.000 habitants.

Aquest lloc mitjà del Vallès Ori-

ental en el rànquing es recull en 

l’informe Comarques catalanes: in-

dicadors bàsics de producció, ocu-

pació i atur, edició 2020, publicat 

pel Departament de Treball, on es 

fa una anàlisi detallada de la rea-

litat territorial de Catalunya des 

del punt de vista de l’activitat eco-

nòmica i el mercat de treball amb 

l’objectiu de posar en relleu les 

capacitats del territori en l'àmbit 

de la producció, l'ocupació i l'atur.

Pel que fa a l’evolució de les em-

OBSERVATORI  EL 72,2% DE LES SOCIETATS DEL VALLÈS ORIENTAL SÓN DEL SECTOR SERVEIS

La comarca perd 1.239 
empreses en només un any

L'atur a la comarca ha arribat 

el mes de maig fins a les 26.771 

persones, la xifra més alta des del 

maig de 2016. Aquestes dades sig-

nifiquen un increment de 1.226 

persones respecte al mes ante-

rior (+4,8%), i de 5.692 persones 

respecte al maig de l'any passat 

(+27%). Les dades no recullen tre-

balladors afectats pels expedients 

de regulació temporal d’ocupació 

presentats des de l’inici de l’estat 

d’alarma, ja que no es comptabi-

litzen com a persones en situació 

d’atur. Per municipis, Granollers 

va registrar al maig 4.443 perso-

nes a l'atur, 236 més que el mes 

anterior (+5,6%). Aquesta xifra 

suposa un 27% més que al maig 

de l'any anterior, quan hi havia 

3.499 persones sense feina. La 

taxa d'atur és ara del 14,7%. I a les 

Franqueses l'increment també ha 

estat del 5,7%, de manera que els 

desocupats són ara 1.308 perso-

nes, 71 més que a l'abril i 240 més 

que fa un any (+22,5%). La taxa 

d'atur és en aquest cas del 14,3%. 

Més ERTO
Malgrat que moltes empreses han 

tornat a la feina les últimes set-

manes, el nombre d'ERTO regis-

trats a la comarca continua crei-

xent. Diumenge, el Vallès Oriental 

tenia registrats 4,748 ERTO –18 

més que la setmana anterior–, 

que afecten 35.997 treballadors. 

D'aquests expedients, 4.335 són 

per causa de força major.  

OCUPACIÓ  LA TAXA HA PUJAT DOS PUNTS EN TRES MESOS

Atur desbocat des del març

El Vallès Oriental és al 
15è lloc del rànquing 
comarcal català 
de nivell socioeconòmic

observatori
preses del Vallès Oriental per grans 

sectors, tots han perdut pes durant 

el primer trimestre del 2020 en 

relació amb el primer trimestre 

de l’any anterior. Actualment hi 

ha a la comarca 11.396 empreses, 

1.239 menys que ara fa just un any 

(-9,8%). El sector que més pèrdues 

ha registrat ha estat el de la indús-

tria (-13,9%), seguit de l’agricultu-

ra (-10,9%), la construcció (-9.9%) 

i els serveis (-8,8%). Els serveis 

continuen sent el sector amb més 

pes a la comarca (72,2%), seguit de 

la indústria (16,5%), la construc-

ció (10,6%) i l’agricultura (0,7%).  

Pel que fa a la mida de les em-

preses, el 82,7% són microem-

preses de menys de 10 treballa-

dors (9.428); el 14% són petites 

(1.596); el 3% són mitjanes (338); 

i només el 0,3% són grans, amb 

més de 250 treballadors (34). 

La Diputació de Barcelona ha 

aprovat la primera fase del pla de 

xoc per a la reactivació econòmica 

i social de la demarcació. Ho ha fet 

donant llum verda al programa 

Cap municipi enrere, dotat amb 

15 milions d’euros i a través del 

qual es destinen 1.624.078 euros 

als municipis del Vallès Oriental. 

L’objectiu del pla és que els ajun-

taments puguin pagar les despe-

ses que han hagut d’afrontar du-

rant l’emergència.

Aquests recursos se sumen als 

15 milions més que la corporació 

ja destina al pagament de les des-

La Diputació destina 1,6 milions 
al pla de xoc del Vallès Oriental

peses extraordinàries en l’àmbit 

de benestar social mitjançant el 

programa d’emergències. Aquests 

dos programes constitueixen 

una primera fase del pla de xoc. 

Es tracta, en total, de 30 milions 

d’euros del conjunt dels 100 mili-

ons previstos en el pla de xoc de 

la Diputació que, juntament amb 

el Pla Xarxa de Governs Locals, té 

per objectiu reactivar socialment i 

econòmica els municipis de la de-

marcació de Barcelona. 

TALLERS PER ALS 
AGENTS TURÍSTICS

Increment del 5,7% a Granollers i les Franqueses 
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L'Oncodines Trail, al novembreMiguel Luque s'estrena a les tandes BiCircuit
Després de parlar amb els 11 municipis 

implicats en l'organització del repte –entre 

els quals Granollers i les Franqueses– l'equip 

organitzador ha decidit reprogramar el debut 

de l’OnCodines Trail per al 21 de novembre.

L'atleta paralímpic Miguel Luque s’ha entrenat a les tandes BiCircuit 

al Circuit de Barcelona-Catalunya. Actualment, s’està entrenant  

també al CAR de Sant Cugat. Amb els Jocs Paralímpics de Tòquio  

2021 en ment, es manté a l’espera que “tot s’estabilitzi i es  

reprenguin la resta de competicions nacionals i internacionals”.

La Formula 1 va fer oficial dimarts 
les primeres vuit curses del ca-

lendari revisat de la temporada 

2020, aprovat per la FIA, en què es confirma la celebració del Formu-

la 1 Gran Premi d'Espanya 2020 

del 14 al 16 d’agost al Circuit de 

Barcelona-Catalunya. Així, l'equi-

pament vallesà acollirà la sisena 

prova del nou calendari de la tem-

porada 2020, que tot i que de mo-

ment consta de vuit Grans Premis 

en territori europeu, s’espera que tinguientre 15 i 18 curses en fina-

litzar la temporada.

La conjuntura actual i la situació 

en l'àmbit mundial faran que la 30a 

edició del Gran Premi al traçat cata-là se celebri sense presència d’afi-
cionats, amb la seguretat i la salut 

com a prioritat. La FIA i la Formula 

1 compten amb un pla sòlid i deta-

llat per tal d’assegurar que les cur-

ses del Campionat del Món man-

tinguin "els estàndards al màxim 

nivell amb l’aplicació d’estrictes 

procediments de seguretat du-

rant els grans premis".

Els espectadors que tenen en-

trades del Gran Premi d'Espanya 

CIRCUIT

MOTOR  LA 30a EDICIÓ AL TRAÇAT VALLESÀ S'HAURÀ DE CELEBRAR SENSE AFICIONATS

El GP de Formula 1 tornarà 

al Circuit del 14 al 16 d'agost

2020 tenen diferents opcions, en-

tre les quals s’ofereix el reembor-

sament. Es podrà fer la pertinent 

sol·licitud a través d’una platafor-

ma en línia que estarà disponible 

a partir del 15 de juny. 

El director del Circuit de Bar-

celona-Catalunya, Joan Fontserè, 

explicava que estaven treballant 

amb Liberty Media mentres espe-

raven a que les autoritats dones-

sin el vist-i-plau per la lliure circu-

lació i així poder garantir que els 

diferents integrants dels equips 

poguessin ser-hi tots, ja que hi ha 

membres de diversos països. 

El Circuit té 6 setmanes per 

preparar-se per a l'esdeveniment, 

que es preveu que podria rebre 

unes 1.500 persones tot i ser en 

format reduït i sense espectadors. 

Paral·lelament, també s'ha con-firmat la nova data de la prova del 
Campionat d’Espanya de Super-

bike, previst inicialment per al 27 i 

28 de juny, i que s’ha posposat a l’1 

i 2 d’agost. Així, la Ferrari Challen-

ge (18 i 19 de juliol) serà la prime-

ra prova de competició de la tem-

porada esportiva 2020.  j.l.r.b.

GRAN PREMI  L'edició d'enguany se celebrarà a l'estiu i a porta tancada

EQUIPAMENTS  ES PERMET LA NATACIÓ ESPORTIVA, NO LÚDICA

El Club Natació Granollers (CNG) 

va reobrir dimecres amb cita prè-

via. En poques hores, les activitats 

dirigides projectades a l’exterior 

tenien 80% de les places cober-

tes i les piscines, un 15%. El club 

obria les cinc piscines (tres cober-

tes i dues exteriors), després de la 

modificació anunciada dissabte al 

BOE en què es permet anar a les 

piscines per a la pràctica esportiva 

en la fase 1, així com activitats diri-

gides a l'exterior en grups reduïts.

D’acord amb els protocols d’a- 

questa fase de desconfinament, el 

retorn a l’activitat física al club serà 

de manera esglaonada i progressi-

va, amb aforament limitat al 30% 

de la capacitat d’ús, establint torns 

i on la cita prèvia serà imprescindi-

ble i la pràctica esportiva haurà de 

ser de caràcter individual i sense 

contacte. A banda de la pràctica de 

la natació no lúdica a les piscines, 

s'han programat activitats dirigi-

des, tenint en compte tots els pro-

tocols de seguretat. També estarà 

disponible el servei d’entrenador 

personal, ja que es pot realitzar 

activitat individual als gimnasos 

sempre que hi hagi un entrenador 

per usuari. Tanmateix, s’oferirà el 

servei de fisioteràpia i la pista de 

pàdel estarà activa, ja que aquesta 

setmana s’autoritza la seva pràcti-

ca i l’ús dels vestidors està permès, 

però sense dutxes. 

“Dissabte se’ns va comunicar 

la possibilitat d’obertura de les 

piscines, així com l’aforament 

permès en les fases posteriors, 

i ha estat una excel·lent notícia. 

Aquest fet significarà avançar 

en les dates previstes d’obertu-

ra de les instal·lacions i aplanar 

el camí a la nova normalitat. 

Creiem que la notícia serà molt 

ben rebuda per tota la família 

del CNG, i entre totes i tots estem 

convençuts que podrem rever-

tir la situació”, valora el president 

del CNG, Eduard Escandell.

Per la reobertura, el CNG ha ade-

quat les instal·lacions per tal de 

complir amb els requisits per evi-

tar contagis i garantir una pràctica 

de l’activitat física segura, amb la 

neteja i desinfecció de tots els ele-

ments, materials i espais per part 

d’una empresa externa acreditada 

i homologada; l’anàlisi addicional 

de control d’aigües per certificar 

que les piscines i espais estan lliu-

res de patògens; l’adquisició de 

sistemes homologats de control de 

temperatura a l’entrada; dispensa-

dors de solució hidroalcohòlica per 

al foment de la higiene de mans, 

així dispensadors de solució bac-

tericida, fungicida i viricida per a 

la neteja individual de superfícies 

i material utilitzat per soci i per-

sonal del club després de cada ús; 

disposició d’espais adaptats per al 

manteniment de la distància inter-

personal, i establiment de fluxos de 

circulació per respectar les distàn-

cies en la mobilitat interna. 

El CNG ha reobert piscines 

i activitats amb cita prèvia

La Reial Federació Espanyola 

d'Handbol ha decidit deixar fora 

de la Women's EHF European Cup 

al KH-7 Granollers, després d'ha-

ver concedit al BM Rocasa de Gran 

Canària la plaça extra per a la tem-

porada que ve que la competició 

europea havia donat a la federació 

espanyola per tenir el millor ràn-

quing de l'històric de la competició. 

Aquesta decisió federativa deixa 

el conjunt granollerí i el Valladolid 

LA PLAÇA EXTRA S'HA ATORGAT AL BM ROCASA

La Federació Espanyola deixa el 

KH-7 sense competició europea
fora d'Europa per la temporada 

vinent, tot i que aquest any els dos 

equips havien de disputar les se-

mifinals europees quan es van can-

cel·lar per la pandèmia.  La RFEBM 

havia anunciat que demanaria dues 

places extra per la copa europea i 

finalment només n'ha aconseguit 

una i l'ha concedit a un equip dues 

posicions per sota a la lliga respecte 

el Granollers. El BMG està estudiant 

si apel·la aquesta resolució. 

HANDBOL  REESTRUCTURACIÓ A LES FILES DEL SÈNIOR MASCULÍ DEL BMG

El Fraikin fitxa Chema Márquez

El BMG ha arribat a un acord amb 

el madrileny Chema Márquez per a 

les dues pròximes temporades. El 

primera línia, que va fer 23 anys al 

desembre, prové del BM Guadala-

jara de la Lliga Sacyr Asobal. Már-

quez, consolidat com un dels grans 

talents de l’handbol de l'Estat, ha 

jugat les sis darreres temporades 

al Guadalajara; fa 1,87 m i pesa 94 

kg. Format a l'Alcobendas, va de-

butar amb la selecció espanyola 

amb només 21 anys la temporada 

2017-2018. Amb el BM Guadala-

jara va acumular una experiència 

de sis temporades a la Lliga Sacyr 

Asobal, amb 704 gols en 159 par-

tits. Márquez també va ser màxim 

golejador de la Lliga Asobal les 

temporades 2016-2017 i 2017-

2018 amb 196 i 200 gols. 

A la primera línia granollerina 

es retrobarà amb el seu germà 

Alejandro Márquez, que ha estat 

la primera renovació del Club per 

la pròxima temporada i que l'aju-

darà amb l'adaptació a l'equip.

L'altra cara de la moneda són 

les baixes. A la marxa d'Adrià Fi-

gueras, se sumen la del lateral es-

querre argentí Nicolás Bonanno, 

el pivot serbi Ivan Popovic, el la-

Bonanno, Pope, Nenadic, Guimarães i Tarrafeta són baixa

teral esquerre serbi Drasko Nena-

dic, el lateral dret i internacional 

brasiler Oswaldo Maestro, i Ian 

Tarrafeta, segon màxim golejador 

de l'equip aquest any a l'Asobal. 

CHEMA MÁRQUEZ

bmg

L'equipament confirma també les noves dates per a la Superbike



dj, 4 juny 2020 19ESPORTS

Quatre comiats 
al femení del BMG

Guareiro, Gassama 

i Vegué, nominades 

a l'equip ideal de 

la lliga Iberdrola

El KH-7 BMG comença a tenir les 
primeres baixes de cara la tempo-
rada vinent. És el cas d'Ana Cecilia 
Monteiro, Ona Vila Pujol, Jessie Le-
père i Gabriela Romero. L'extrem 
dret Monteiro ha jugat dues tem-
porades a la Lliga Iberdrola amb el 
Granollers. Vila ha jugat cinc tempo-
rades al club, i ha destacat a les ca-tegories base fins arribar al primer 
equip, on ha jugat les darreres dues 
temporades. També s'acomiaden 
les laterals francesa Jessie Lepère i 
brasilera Gabriela Romero. 

Tres jugadores del KH-7 BM Gra-
nollers, Giulia Guarieiro, Kaba 
Gassama i Ona Vegué, han estat 
nominades per formar part de l'All 
Star Team de la Lliga Guerreras 
Iberdrola. Giulia Guarieiro aspira 
per partida doble a ser la millor 
jugadora i a ser la millor lateral 
esquerre; Kaba Gassama és una 
de les cinc jugadores que aspira 
a ser la millor pivot i Ona Vegué a 
ser la millor extrem esquerre de la temporada. Fins dilluns, els aficio-
nats poden votar a través de l'app 
de la RFEBM, així com a les seves 
respectives xarxes socials. 

HANDBOL  

Des que va començar l’estat d’alar-
ma, el 15 de març, Albert Medall 
(1982) va tornar amb la seva famí-
lia a Granollers des d’Istanbul, on 
és el director esportiu de la Barça 
Academy des de fa 3 anys. Abans de 
treballar a Turquia, Medall va ser 
director de l’escola internacional 
del Barça a Dubai i havia entrenat 
durant 8 anys al CE Llerona, la UE 
Mollet, el RCD Espanyol i el CE Sa-
badell. Quan la pandèmia va arribar 
al país, el club blaugrana li va re-
comanar que tornés a casa perquè 
s’havien suspès els entrenaments. 
“Vaig passar un dia sencer a l’ae-
roport de París, però finalment 
vaig poder tornar. Ara treballo 
a distància, amb telecomunica-
ció i elaborem material digital 
perquè els nens i les nenes pu-
guin seguir progressant”, explica 
Medall. “Espero a finals d’agost 
poder tornar presencialment a 
l’escola, amb la implantació dels 
protocols necessaris fora i dins 
del camp que ens marquin les 
autoritats turques”.

Com a futbolista, Medall es va for-
jar al Llerona, el Montornès Nord 
i el Parets. Però l’equip que més el 
va marcar va ser, precisament, el 
Llerona: “Després de 8 anys en-
trenant al CE LLerona, un equip 
únic i que recomano a tothom, 
els seus valors i l'experiència 

a.m.

FUTBOL  EL GRANOLLERÍ ALBERT MEDALL ÉS EL DIRECTOR DE L'ESCOLA DEL BARÇA A ISTANBUL

ALBERT MEDALL

"El Llerona em va fer estendre 
els valors del futbol arreu"

que hi vaig viure em van motivar 
a estendre els valors del futbol 
arreu”, destaca Medall.

Després del pas per Dubai i ara 
a Istanbul, explica que “Turquia 
té una gran tradició futbolística, 
però els mètodes utilitzats a la 
base no són tan efectius per en-
caixar en les grans lligues inter-
nacionals. Igualment, hi ha molt 
talent i molta passió, són molt del 
Barça i notem molt l’afecte i l’ad-
miració. El nostre principal ob-
jectiu no és imposar, sinó expo-
sar com s’entén el futbol des del 
FCB”. A més, l'arribada a Istanbul 
–a tres hores i mitja en avió de Bar-
celona– li ha facilitat la vida. “Cada 
tres setmanes torno a Granollers 

un parell de dies per estar amb 
la família. Des de l’acadèmia, em 
posen moltes facilitats per con-
ciliar la feina amb la meva vida 
personal”, relata l’entrenador.

Medall també ha teixit conne-
xió entre el futbol base vallesà i la 
Barça Academy turca, i organitza 
anualment al CE Llerona partits 
amistosos entre nens de diferents 
clubs i facilita que als campus d’es-
tiu de l’escola blaugrana a Turquia 
hi puguin anar infants del Vallès. 
“És una experiència de barrejar 
metodologia blaugrana amb el 
que jo vaig viure al futbol vallesà 
i el que ara estic coneixent al fut-
bol turc. Estem sempre oberts als 
intercanvis i propostes”, diu.

Va ser entre 2008 i 2010 que Me-
dall va decidir inscriure’s als cur-
sos d’entrenador de la UEFA i un 
excompany li va trucar per fer un 
campus de la FCB Escola als EUA 
durant una setmana. Això li va obrir 
la porta a apuntar-se i aprovar el 
selectiu d’entrenadors i directors 
esportius per les acadèmies inter-
nacionals del Barça: “ser director 
d’una escola de futbol significa 
ser el vincle entre la metodolo-
gia i els valors del club. I en una 
escola internacional el que fem 
és transmetre els conceptes nas-
cuts a casa a nens i nenes d'arreu 
del món”, conclou.  alba cabrera

Víctor Díaz se suma 

a les baixes de l'EC

Diego Carrillo,

nou reforç al

CF Les Franqueses

El defensa Víctor Díaz causa una 
altra baixa a l'EC Granollers des-
prés de cinc temporades al primer 
equip. La seva baixa se suma a les confirmades els darrers dies de 
Joan Gual, Arnau Fortuny, Martí 
Serra i Alejandro Muñoz, Marc Gar-
cia, Sergi Besonias i Diego Garzón. 

El CF Les Franqueses incorpora Di-ego Carrillo com a segon fixatge per 
al curs que ve a Primera Catalana. 
Carrillo ha passat per clubs de cate-
gories més altes, com el CE Sabadell, 
EC Granollers, UE Lleida i CD Cas-tellón, i se suma al fixatge d'Omar 
Diao, procedent del juvenil de l'EC, 
i a les renovacions ja anunciades, a 
les quals se sumen Marc Blanch, Ili-
as Karach i Alkaba Diallo. 

Primera Catalana  

Lluís Ros entrenarà 

el CE Llerona femení
El CE Llerona ha incorporat Llu-
ís Ros per dirigir la banqueta de 
l'equip femení, militant de Preferent 
Catalana. Fins ara, Ros era el tècnic 
del Terrassa FC Femení, equip de 
Primera Divisió Nacional, al qual ha 
aconseguit salvar del descens. 
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CULTURA
Suspès el ral·li fotogràficPau Miró adapta 'Terra Baixa' per a infants
La xarxa de centres cívics ha suspès el 22è  ral·li fotogràfic Granollers es Revela fins a  
l'any vinent. La pàgina de Facebook dels cívics publicarà, a partir de dilluns i fins al dia 19,  
les imatges guanyadores dels darrers anys.

El dramaturg granollerí Pau Miró és l'autor de l'adaptació per a infants del clàssic d'Àngel Guimerà Terra Baixa, que el Teatre Lliure ha estrenat 

a la seva sala de teatre online. Miró ha treballat amb l'artista visual  

Fito Conesa per fer una versió familiar amb un vídeo de 360 graus, 

en què una nena zombi explica Terra Baixa 120 anys després.

Roca Umbert reobre 

els bucs i La Troca

Acústiquem 

estrena el Dnit del 

Gra en 'streaming'

Roca Umbert Fàbrica de les Arts 
continua la desescalada del con-

finament amb l'obertura de dos 

nous equipaments a partir de di-

lluns passat, el centre de cultura 

popular La Troca i els bucs d'as-saig. Ambdós estaran oberts no-

més per a residents en horari de tarda, de 16 a 21 h. A més, a partir de dimarts el bar de Roca Umbert obre de 8 a 16 h. Aquests espais se sumen al tallers de l'Espai d'Arts, les sales del CAM, el Centre Audio-

visual i la biblioteca. 

L'espai jove Gra ha volgut mante-

nir l'activitat al juny, tot i que per mitjà telemàtic. Així, aquest diven-dres (21 h) estenarà el cicle d'oci 
nocturn Dnit en format streaming, amb el concert d'Acústiquem, 
el projcte del granollerí Miquel Fernández. A través de l'Insta-

gram @grajove i el canal de You-

Tube de l'equipament, Fernández 

presentarà el seu nou disc, En tots 

els sentits, acompanyat de Glòria 
Maurel a la bateria, Dimas Corbe-ra al baix, Laia Martínez Gelabert 
al violoncel i veus, i la col·labo-

ració d'Elena Oliver. El cicle Dnit continuarà el dia 19 de juny amb 
el concert en streaming de la ban-

da granollerina Sabana. 

EQUIPAMENTS

GRANOLLERS. La Comissió de la 

Festa Major de Blancs i Blaus –amb l'Ajuntament i les colles– ha 
decidit anul·lar la festa de 2020 arran de la Covid-19, si més no, tal 
com s'ha entès els darrers anys. 

La regidora de Cultura, Maria Vi-

llegas, explicava dijous al vespre 

que el creixement de l'esdeveni-

ment dels darrers anys i el volum 

de persones que aplega "podria 
posar-les en risc". Amb tot, ni el 
consistori ni les entitats festives 

volen renunciar a l'activitat cultu-ral a la ciutat i, per això, a partir de 
divendres, treballen en una pro-gramació alternativa per a finals 
d'agost. "Després de mesos d'in-
certesa ha calgut prendre una 
decisió abans d'acabar el maig i 
hem acordat crear una taula de 
treball conjunta entre Blancs i 
Blaus, Ajuntament i les entitats 
festives que ho vulguin per fer 
una proposta de programació", 

indicava Villegas.

La comissió ha cregut "neces-
sari reconstruir l'espai de la 
cultura" i "crear una cosa nova 
sense dates específiques, tot i 
que sí que serà a finals d'agost", 

apuntava la regidora.

El membre de la junta de Blancs, Xavi Raich, va recordar que en-

Les parts comencen a treballar en un programa cultural alternatiu per a finals d'agost

nollers", perquè "toca construir 
una cosa diferent, que no serà la 
festa de Blancs i Blaus", conclou.Així, la festa iniciada el 1983 pati-
rà una aturada per crear de manera 

col·lectiva "una història especí-
fica per aquest any, adaptada a 
les circumstàncies i a partir dels 
nostres artistes, creadors i enti-
tats". La programació es treballarà 

durant aquest juny i, tot i que no 

s'ha avançat cap activitat ni model 

d'acte, sí que Villegas detallava que 

"cal fer una mirada local; una 
programació per a la ciutat i de 
la ciutat", com una manera també de reactivar la cultura a Granollers 
després de la crisi sanitària.

Pel que fa a possibles activitats 

que ja estiguessin contractades, Vi-

llegas ha recordat l'habitual secre-tisme que, fins al darrer moment, 
envolta els actes de festa major, i 

ha explicat que, en aquesta ocasió, 

ajuntament i colles ho posaran so-

bre la taula per veure què es pot fer 

i què no. "Hi ha alguna cosa, però 
al març vam parar màquines i 
vam deixar de fer créixer la fes-
ta", deia. Tant Blancs com Blaus han 

assegurat que s'ha posat per davant 

la seguretat de la gent per fer "una 
festa diferent, sense competició i 
feta entre totes".  M.E.

ARXIU

MULTITUDINÀRIA  El volum de participants fa inviable la festa de Blancs i Blaus

TRADICIÓ  LA COMISSIÓ DE FESTES, AMB L'AJUNTAMENT I LES COLLES, ACORDA ANUL·LAR L'EDICIÓ DE 2020

Una programació 'local' substituirà 

la Festa Major de Blancs i Blaus

guany la colla havia avançat més que mai el fil conductor en què volien centrar la festa, però asse-

gurava que continuen "les ganes 
d'aportar el màxim possible. 
Tenim la responsabilitat de cre-
ar un espai festiu segur per a 
tothom, i ho farem des de la co-
operació entre entitats".

Per la seva banda, la cap de colla 

de Blaus, Jenni Moreno, explicava que la decisió es va ratificar en una 
assemblea extraordinària virtual 

amb "una participació històri-
ca", que va entendre que "una fes-

ta com la coneixem és inviable 
amb les directrius sanitàries ac-
tuals. Però farem un programa 
provisional per aquesta ocasió. 
És una oportunitat de tenir un 
paper en aquests temps tants 
difícils", apuntava.

De fet, l'alcalde, Josep Mayoral, 

va recordar que la decisió s'ha 

pres conjuntament, "des de la 
prudència i la responsabilitat, 
però també amb ambició i or-
gull". "Aquest any no es vestirà 
ni samarreta blanca ni blava, 
sinó la de tots els colors de Gra-
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GRANOLLERS. Amb motiu de la ce-

lebració dimarts del Dia Internaci-

onal dels Arxius, l'Arxiu Municipal 

de Granollers (AMGr) ha preparat 

un programa virtual que difon el 

fons documental i fotogràfic re-

lacionat amb el bombardeig que 

la ciutat va patir ara fa 82 anys, i   

dóna compte de la campanya Ar-

xivem la Covid-19 i dels diferents 

projectes col·laboratius portats 

a terme durant el confinament. 

L'AMGr també se suma a la cam-

panya Persones, vides i arxius en-

gegada pels arxius de Catalunya 

per acostar-se als ciutadans, amb 

el testimoni d'una usuària que 

explicarà la seva vivència i el seu 

vincle amb aquest equipament. 

Així, fins dimarts el web www.

granollers.cat/arxiu presenta la 

panoràmica Granollers, 1931-

1938, amb imatges que recullen 

des de la proclamació de la Re-

pública fins al bombardeig de 

maig de 1938; i la secció del Do-

cument del Mes es dedica al relat 

de Josep Estapé, El bombardeig, 

en què l'autor narra les primeres 

vuit hores que van seguir el bom-

bardeig del 31 de maig de 1938. 

Durant aquesta setmana, el portal 

mostra vuit vídeos de presentació 

dels més 200 documents digitalit-

PATRIMONI  AMB MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL DELS ARXIUS, EL SERVEI GRANOLLERÍ PRESENTA DIMARTS EL NOU ESPAI DE CONSULTA I UN CONCURS EN LÍNIA

El portal fotogràfic de l'AMGr 
incorpora films i fonts orals

amgr

MÉS ACTIVITATS  Proclamació de la República a la 'Granollers, 1931-1938'

zats i disponibles en línia a l’arxiu 

digital del projecte: 31 de maig 

de 1938, relats d’un bombardeig, 

al canal de YouTube de l’Arxiu. I 

també es pot participar (fins al 

14 de juny) al concurs en línia Els 

enigmes de l’Arxiu, on es plantegen 

un seguit de preguntes que es po-

den respondre fent recerca a tra-

vés dels portals en línia de l’arxiu. 

El dia 15 de juny es farà un sorteig 

amb premi entre els guanyadors.

La programació continuarà la 

setmana que ve amb la presen-

tació, dimarts, del nou portal de 

l’Arxiu d’Imatges de l’AMGr, que 

afegeix a les fotografies, la pos-

sibilitat de consultar films, expo-

sicions i fonts orals dels fons de 

l’arxiu. Així, s'hi trobaran  totes les 

exposicions fetes fins ara a la plan-

ta baixa de l'Ajuntament; i es posa-

ran a disposició pública les més de 

40 sessions del cicle Les Tertúlies 

de l'Arxiu, iniciat el 2013; i una 

mostra dels films i entrevistes a 

testimonis dels fons de l'AMGr. 

El mateix dia, la historiadora 

Cinta Cantarell donarà el seu tes-

timoni com a usuària de l'AMGr, 

com a participant a la campanya 

virtual dels arxius de Catalunya 

Persones, vides i arxius. Cantarell 

explicarà, a través d'un vídeo, 

la seva vivència personal com a 

usuària d'aquest equipament, així 

com algunes de les històries que 

s'amaguen darrere els documents 

que ha consultat. 

L'endemà, dimecres, l'arxiu 

digital mostrarà el contingut in-

corporat darrerament, consistent 

en més 6.000 pàgines de nous do-

cuments d’arxiu: documents de 

la Universitat de la Vila (llibres 

de deliberacions del Consell de 

la Universitat de la vila, manuals 

d'actes del Comú i fogatges, i al-

tres tributs (1438-1792); així com 

actes del ple del poble de Palou 

(1895-1927) i més de 16.000 pà-

gines noves de premsa i butlletins 

(del 1992-2008), que afegeixen 

una nova capçalera: El Pati, la re-

vista dels Xics de Granollers.

La programació es tancarà amb 

la presentació, dijous vinent, de 

la feina feta pels voluntaris que, 

durant el confinament, han parti-

cipat en els projectes col·labora-

tius. A finals de març, l'arxiu feia 

una crida per trobar persones que 

volguessin dedicar una part del 

temps lliure a difondre el conei-

xement del patrimoni de la ciutat, 

fent més fàcil i àgil la localització 

de la informació recollida als do-

cuments i fonts. Una trentena de 

persones hi van respondre i han 

estat col·laborant en la trans-

cripció de fonts orals, la lectura 

i mecanografiat d’actes del ple 

municipal o de la Unió Liberal, i la 

descripció de fotografies antigues. 

A més, també es donarà compte 

del resultat de la campanya naci-

onal Arxivem la Covid-19, de re-

collida de documents relacionats 

amb la crisi del coronavirus. 

L'Ajuntament de Granollers ha 

licitat els treballs de remodela-

ció dels edificis de la Tèrmica i el 

Refrescador de Roca Umbert, així 

com de les passarel·les de comu-

nicació elevada entre naus i el 

passatge de l'entrada principal del 

recinte fabril, a més del reforç de 

l'enllumenat de la xemeneia, amb 

un pressupost de 868.000 euros 

(IVA inclòs), el qual serà cofinançat 

per un fons Feder, adreçat a donar 

a conèixer el patrimoni industrial i 

sensibilitzar la societat en termes 

d'energia i medi ambient. A la Tèr-

Licitada la reforma de la 

Tèrmica, el Refrescador i

les passeres de Roca Umbert
mica es construirà una nova escala 

exterior d'evacuació, es millorarà 

l'accessibilitat amb l'objectiu de 

permetre una visita d'un públic 

més ampli i evitar barreres per a 

persones amb mobilitat reduïda 

amb un ascensor adaptat i ram-

pes. Les obres del Refrescador, 

ara tancat, han de permetre sane-

jar l'edifici i reposar els elements 

d'estructura i façana deteriorats. A 

més, cal reposar elements i recu-

perar la imatge original, així com 

el funcionament del sistema de 

recirdulació d'aigües. 
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FOTOGRAFIA  L'ESTUDIANT POL GIMENO HA RETRATAT LA FASE 1 COM A TREBALL DE FI DE GRAU

El retrat del desconfinament

L'esclat de la pandèmia va estron-

car els plans de l'estudiant de Mit-

jans Audiovisuals al Tecnocampus 

Pol Gimeno. Aquest granollerí ha 

hagut de repensar el seu treball de 

final de grau que, finalment, ha tret 

suc a la situació que inicialment va 

entorpir la seva feina. Aprofitant 

Canvis a la programació habitual 
per uns butlletins de servei especials 
#Coronavirus

Butlletins a les 9.30 h, 11.30 h, 13.30 h i 
18.30 h fets amb autoprotecció.

P R O G R A M AC I Ó  E S P E C I A L

PREVISIÓ METEOROLÒGICA
del dijous 4 al diumenge 7 de juny

Dijous Divendres Dissabte Diumenge

21º 13º 24º 14º 25º 16º 20º 14º

cada dia el que trobava al carrer. 

El resultat són una vintena d'esce-

nes quotidianes en temps de pan-

dèmia, i que es pot veure a www.

polgimeno.com/fase-0. "És una pe-
tita aportació que ens ajudarà a 
recordar què hem viscut durant 
aquetes mesos", conclou.  

LES FRANQUESES. Dilluns va arren-

car el període de preinscripció per 

a les activitats d’estiu dels infants i 

joves de les Franqueses. Les famí-

lies tenen fins al dilluns vinent per 

fer les preinscripcions a través del 

web municipal, i dijous, divendres 

i dilluns de manera presencial a les 

oficines del Servei d’Atenció a la 

Ciutadania (SAC) amb cita prèvia.

Els casals d’estiu per a infants 

nascuts entre el 2008 i el 2016 tin-

dran lloc del 6 al 24 de juliol. Seran 

de dilluns a divendres de 9 a 13 h 

i es faran en diferents espais: Es-

cola Colors i Escola Bellavista-Joan 

Camps a Bellavista; Escola Camins i 

Preinscripcions als casals 

d'estiu de les Franqueses

LLEURE  SEGONS LES INSCRIPCIONS TAMBÉ HI HAURÀ LA POSSIBILITAT DE FER UN AGOST ESPORTIU

les circumstàncies, el jove grano-

llerí ha fet un un treball fotogràfic 

en què recull algunes imatges de 

l'inici del desconfinament, a la fase 

1, "aprofitant els horaris en què 
podia sortir a passejar i, de ve-
gades, mentre passejava el gos 
pel barri". Gimeno ha documentat 

PETAR LA XERRADA  Un dels moments captats per Gimeno a la fase 1

POL GIMENO

Escola Joan Sanpera a Corró d’Avall; 

Antigues Escoles de Corró d’Amunt 

i Antigues Escoles de Llerona.

Es treballaran el pluralisme cul-

tural, i els nous hàbits respecte a 

la Covid-19. També es podrà fer 

un casal amb colònies del 6 al 24 

de juliol per a nois i noies nascuts 

entre 2008 i 2013. El casal serà de 

dilluns a divendres de 9 a 13 h al 

Centre Cultural Can Ganduxer de 

Corró d’Avall, i les colònies estan 

previstes al Mas Can Pic de Tara-

dell del 13 al 17 de juliol. També 

hi haurà serveis opcionals dels 

casals d’estiu i del casal amb colò-

nies del 29 de juny al 3 de juliol i 

del 27 al 31 de juliol, així com ser-

vei de menjador, casal de tarda, o 

espai d’acollida al matí. Pel que fa 

als casals esportius i recreatius per 

a nascuts entre 2004 i 2015, del 6 

al 31 de juliol tindrà lloc de dilluns 

a divendres, de 9 a 13 h, el Juliol 

Esportiu. En aquesta ocasió es farà 

en diferents espais per esponjar 

els grups: pavelló poliesportiu Es-

pai Can Prat, Zona Esportiva Mu-

nicipal, Institut El Til·ler i Institut 

Lauro. A més, subjecte a un mínim 

d’inscripcions, també hi ha la pos-

sibilitat de fer un Agost Esportiu 

del 3 al 7 d’agost i del 10 al 14 

d’agost a la Zona Esportiva Muni-

cipal de Corró d'Avall.

Els casals com el Juliol Esportiu 

tindran grups de 10 nens i nenes 

com a màxim amb una persona 

responsable. 

Dissabte el Museu de Granollers 

començarà les visites comentades 

a l'exposició Objectes personals, 

d'Efraïm Rodríguez, que es pot 

visitar fins al 20 de setembre. Per 

seguir la visita gratuïta, de mitja 

hora, cal fer inscripció prèvia (mu-

seu@ajuntament.granollers.cat), ja 

que arran de la Covid-19 s'ha ha-

gut de restringir l'aformanet. Tam-

ART  PER PARTICIPAR A L'ACTIVITAT GRATUÏTA CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA

El Museu emprèn visites 

comentades a l'exposició 

escultòrica d'Efraïm Rodríguez

bé hi haurà visites el 14, 18 i 27 de 

juny, i els 5, 9, 18 i 26 de juliol.

La visita anirà a càrrec de l'edu-

cadora en art Bàrbara Partegàs. 

Objectes personals recull una vin-

tena d'escultures a mida natural, 

en què l’autor convida a transitar 

per un bosc personal de figures 

construïdes a partir de fragments, 

de parts que, unides, creen noves 

identitats i que alhora posen de 

manifest la sensació que els hu-

mans "no som éssers sencers".  

FRAGMENT  Més 'runners' que mai

P.G.
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