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Vols estrenar pis nou aquest estiu?
Obra acabada al centre de Granollers, vine a veure-la!

A 5 minuts a peu de la Plaça de la 
Corona, davant del Museu de La Tela!

Demana la teva cita i visita 
els últims pisos disponibles. 
T’ajudarem a estrenar la teva 
nova llar aquest estiu. Parlem?

Habitatges de 3 dormitoris i 2 
banys, entre 85 i 106 m2 i amb 
acabats de gran qualitat!

c/ Comerç, 2-8, a la cantonada 
amb el c/ Francesc Macià
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EN PORTADA

GRANOLLERS. Els instituts Carles 

Vallbona, Celestí Bellera, Escola 

Municipal del Treball i Escola Pia 

són aquest any seu de les proves 

d’accés a la universitat (PAU) –la 

temuda selectivitat–, no només 

per als alumnes del mateix centre 

que han d’examinar-se, sinó també 

per als d’instituts d’altres pobles 

de la comarca. Fins ara, la selecti-

vitat es feia majoritàriament a les 

universitats, però enguany s'hi han 

afegit també alguns instituts, tant 

públics com concertats, per espon-

jar els espais i reduir els desplaça-

ments. Aquesta és la solució que ha 

trobat la Secretaria d’Universitats i 

Recerca per poder complir amb la 

distància de seguretat i evitar pos-

sibles contagis de la Covid-19.

Al Carles Vallbona, per exemple, 

han rebut alumnes de les Franque-

ses, l’Ametlla i la Garriga, a més 

dels 75 del propi centre. "En total 

hem acollit 210 alumnes, que 

hem distribuït en 10 aules de 21 

alumnes cada una", explica la di-

rectora, Olga Romero. Fa unes set-

manes, el Departament d’Educació 

es va posar en contacte amb l’ins-

titut per conèixer la disponibilitat 

d’espais i posteriorment per co-

municar-li que havia estat un dels 

centres escollits. A partir d’aquest 

moment començava una feina de 

preparació d’acord amb les indi-

cacions del president del tribunal. 

Entre d’altres, s’ha publicat una 

llista a l’exterior amb el nom de 

cada alumne i l’aula que li corres-

pon, s’ha marcat amb una etiqueta 

la taula assignada a cada alumne 

i s’han marcat circuits per fer la mobilitat més fluïda, amb escales 
diferenciades per pujar i per bai-

xar. “La setmana passada vam 

fer les proves d’accés als cicles 

de grau superior amb aquest 

mateix sistema, de manera que 

ja ho teníem assajat”, diu Rome-ro. També ha calgut intensificar 
els serveis de neteja i desinfec-

ció, adequar els horaris dels res-

ponsables dels centres per rebre 

els exàmens precintats a prime-

ra hora del matí, i habilitar aules 

per al tribunal i el professorat que 

acompanya els alumnes. De fet, 

aquesta és una selectivitat "amb 

molts adults", ja que cada centre 

compta amb dos vocals i també hi 

ha dos vigilants per aula.

propi institut. La resta vénen de 

Parets, Granollers, Lliçà d’Amunt 

i Canovelles. Tot i això, i que per 

a molts l’espai també era desco-

negut, no hi ha hagut problemes a 

l’hora d’ordenar i distribuir els es-

tudiants, que han de portar mas-

careta obligatòria en les entrades i 

sortides i sempre que no es pugui 

mantenir la distància de segure-

tat. “Tant de bo la disciplina i el 

comportament d'aquests dies 

el puguem mantenir al setem-

bre”, deia dimarts Xavier Ambròs, 

director de l’Escola Pia. 

A l’Escola Municipal del Treball 

són 205 els alumnes que aquesta 

setmana fan la selectivitat: 50 del 

mateix centre i la resta de la Garri-

ga, les Franqueses i Granollers. En 

aquest cas s’han habilitat 13 aules 

per garantir que cada alumne es-

tigui separat de la resta per, com 

a mínim, dos metres. Toni Corral, 

sotsdirector i cap d’estudis del 

centre, explica que per als alum-nes, fins i tot els d’altres instituts, 
"el fet d'examinar-se en una aula 

petita i en ambient d'institut ha 

estat tranquil·litzador, així com 

veure algunes cares conegudes 

al seu voltant, de professors o 

conserges". Corral també recorda 

que el curs que ara acaba ha estat 

atípic, ja que l’últim trimestre s’ha 

hagut de fer telemàticament, "una 

situació que no ha agradat a nin-

gú", assegura. "Per sort –afegeix–, 

les últimes setmanes i fins al 3 
de juliol hem pogut preparar els 

exàmens de manera presencial, 

de manera que l’espai conegut i 

el mes extra per estudiar com-

pensen el mal moment de la 

pandèmia", valora. 

Finalment, l’INS Celestí Bellera 

ha acollit 229 alumnes de Carde-

deu, Bigues i Riells i els 88 alum-

nes propis. Per fer-ho ha calgut 

habilitar 15 aules de 16 alumnes cada una i 2 d'específiques per a 
anàlisi musical i dibuix tècnic i ar-

tístic. Gemma Roquet, coordinado-

ra pedagògica del centre, explica 

que malgrat la diferència d'espais 

respecte a anys anteriors, "conti-

nua sent la selectivitat", de ma-

nera que "els nervis i la pressió 

continuen sent-hi". No obstant 

això, les primeres impressions 

dels alumnes és que els exàmens 

estan sent "assequibles".  i x.l.

L'accés a 
la universitat 
es juga
a l'institut
Quatre centres de secundària de Granollers

esdevenen la seu de la selectivitat 2020

per a uns 860 alumnes del Vallès Oriental

A l’Escola Pia, per exemple, tam-

bé s’ha tallat el carrer Guayaquil 

per ampliar l’espai d’accés al cen-

tre. En aquest cas han rebut 214 

alumnes, dels quals 68 són del 

400
AQUEST ÉS EL NOMBRE D'ALUMNES
DE GRANOLLERS I LES FRANQUESES
que enguany s'han presentat a 

les proves d'accés a la universitat, 

una xifra similar a la de l'any passat. 

L’INS El Til·ler de Corró d'Avall hi 

participa per primera vegada, ja que 

aquest és el primer curs que l’institut 

té un grup de segon de batxillerat. 

Les proves van arrencar dimarts  

al matí amb castellà i matemàtiques 

o ciències de la terra, i acabaran 

divendres al migdia amb les optatives 

de biologia, cultura audiovisual, grec 

i tecnologia industrial. Les notes es 

publicaran a Internet el 27 de juliol, 

un mes més tard del que és habitual.

LA SELECTIVITAT A CASA  El fet de no haver de desplaçar-se a la universitat ha tranquil·litzat molts alumnes

xavier solanas
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Mascareta obligatòriaActe de record als morts per la Covid-19
La Generalitat i el Procicat han aprovat 

l'obligatorietat de l'ús de la mascareta, 

encara que es pugui mantenir la distància 

d'1,5 metres. L'incompliment de la mesura 

pot comportar una multa de 100 euros.

L'Ajuntament de Granollers està preparant un acte de memòria per a les persones que han perdut la vida durant el con�inament arran de 
la crisi sanitària provocada per la Covid-19. L'acte, que ha estat acordat 

per la junta de portaveus del consistori, es farà dimecres 15 de juliol, 

a les 20 h, al parc municipal Torras Villà. L'aforament serà limitat.

SOCIETAT

La Fundació Privada Hospital Asil 

de Granollers es manté alerta a 

possibles rebrots de la Covid-19, 

tot i que fa més d'un mes que els in-

gressos per aquesta malaltia oscil-

len entre 1 i 3 pacients. En concert, 

aquest dimecres hi havia 3 perso-

nes ingressades pel coronavirus, 

una més que la setmana passada. 

Així, els darrers dies s'ha produ-

ït un nou ingrés que se suma als 

dos que ja fa dies que estan hospi-

talitzats. L'Hospital de Granollers 

manté un balanç idèntic a fa una 

setmana, amb 551 altes acumu-

lades i 96 morts per la Covid-19, 

la darrera produïda l'últim diven-

dres de juny.

Tot i el nou cas tractat al centre 

hospitalari, les dades de la darrera 

setmana a la regió metropolitana 

nord –a la qual pertany el Vallès 

Oriental– la mostren com una de 

les zones del país amb menys con-

tagis –percentualment– els últims 

dies, tot i que va ser una de les més 

castigades per la pandèmia.

Pendents del rebrot del Segrià, el 

seguiment epidemiològic de la re-

pid– i 109 sospitosos. Dimarts, 34 

positius i 737 sospitosos.

Segons el Departament de Salut, 

fins ara a Catalunya hi ha hagut 

73.885 casos positius acumulats 

de coronavirus SARS-CoV-2 i, des 

de l'inici de la pandèmia, 4.167 

persones han estat ingressades de 

gravetat –actualment en són 40–.

gió sanitària mostra un descens de 

contagis també la darrera setma-

na. Segons les dades facilitades per 

la Generalitat, l'1 de juliol hi havia 

a tota la regió 23 nous positius –11 

confirmats per PCR, 4 de test ràpid 

i 8 d'Elisa– i 1.052 sospitosos. Les 

dades d'aquest dimecres mostra-

ven 3 positius –1 PCR i 2 test rà-

El comitè d'empresa de l'Hospital 

de Granollers va convocar dime-

cres al vespre –amb aquesta edi-

ció ja tancada– una concentració 

a l'exterior del centre hospitalari 

amb el lema Encerclem l'edifici 

històric de l'Hospital. L'objec-

tiu era fer una cadena humana 

per encerclar l'edifici històric de 

l'Hospital i reivindicar una sanitat 

pública i de qualitat al Vallès Ori-

ental –la comarca catalana amb 

menys llits hospitalaris per ha-

bitant–, més recursos, més drets, 

més seguretat i millors condici-

ons laborals i econòmiques per 

als professionals que hi treballen.

La mobilització va comptar 

aquest cop amb l'acompanyament 

de tambors i timbals per fer més 

sonora la protesta, que ja fa set-

manes que dura amb mobilitzaci-

ons cada dimecres. De fet, el pas-

sat 17 de juny la mobilització es va 

traslladar a la Porxada, on el comi-

tè va entregar una carta a l'alcal-

de i president de la Fundació Pri-

vada Hospital Asil de Granollers 

(FPHAG), Josep Mayoral, amb les 

reivindicacions del col·lectiu.

La d'aquest dimecres va ser la 

darrera mobilització abans de les 

vacances d'estiu, i es reprendran 

el dimecres 16 de setembre. El 

comitè d'empresa fa una crida 

perquè a les mobilitzacions s'hi 

afegeixi no només el personal 

sanitari i de serveis de l'Hospi-

tal, sinó també personal sanitari 

d'ambulatoris, clíniques, servei 

de transport sanitari, residències, 

farmàcies, centres de rehabilita-

ció i cossos de seguretat, així com 

entitats i ciutadania en general. 

SALUT PENDENTS DEL REBROT DEL SEGRIÀ, LA METROPOLITANA NORD TÉ UN ÍNDEX DE CONTAGI BAIX L'ACTE REIVINDICATIU ES PREVEIA FER DIMECRES AL VESPRE

L'Hospital suma un nou ingrés 
als dos de la setmana passada

Una cadena humana 

encercla l'edifici històric 

per reclamar drets laborals

El centre sanitari manté 

unes altes acumulades de 

551 malalts i 96 morts des

de l'inici de la pandèmia

arxiu

PROTESTES  Fa setmanes que els professionals es concentren els dimecres

L'altra vida dels equips de protecció

Delfhica –el nom artístic de Maria A. Matito– ha sabut transformar els 
equips de protecció individual (EPI) que utilitza el personal de l'Hospital en 
uns elements de transformació amb "un toc de màgia en temps de lluita". 
El que es va iniciar com una broma entre companyes –Delfhica és 
infermera al centre i fotògrafa–, ha acabat convertint-se en un exercici 
creatiu, el resultat del qual s'exposa des d'aquesta setmana al passadís 
que connecta els edificis de Consultes Externes i Hospitalització.

x.l.
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VIA PÚBLICA  EL DIA 17 L'ACCÉS A GRANOLLERS QUEDARÀ TALLAT

GRANOLLERS. L'Ajuntament 

iniciava dilluns la col·locació 

dels senyals verticals a les 

entrades de Granollers que 

indiquen que s'hi pot circu-

lar a un màxim de 30 quilò-

metres per hora. Aquest és el 

primer pas de la transforma-

ció en Ciutat 30, una mesura 

que porta implícit un canvi 

de mentalitat en la mobilitat, 

per fer-la més segura i menys 

contaminant.

La limitació de velocitat, 

reclamada des de fa anys per 

entitats com Granollers Pe-

dala, ja estava inclosa en el 

Pla d'Acció de Mandat (PAM), 

però la crisi del coronavirus 

n'ha accelerat l'aplicació per 

garantir la circulació en bici-

cleta i patinet.

Així l'Ajuntament haurà 

de modificar l'ordenança de 

circulació, un pas que es farà 

més endavant "per poder 

estudiar-la en conjunt, per-

què no volem anar fent mo-

dificacions puntuals com la de la 

regulació dels patinets, sinó una 

modificació completa amb totes 

les coses a regular", explica el re-

gidor de Mobilitat, Juanma Sego-

via. Així, com han fet altres ciutats 

com Barcelona i Mollet, la norma-

tiva de Ciutat 30 es farà efectiva, 

de moment, per mitjà d'un decret 

d'Alcaldia. "Està preparat per 

aprovar-se un cop també s'hagi 

pintat la senyalització horitzon-

tal", detalla Segovia, qui apunta 

que la limitació de velocitat entrarà 

en vigor en una o dues setmanes, 

abans que acabi el juliol. Amb tot, 

hi haurà un primer període d'adap-

velocitat a la ronda l'haurà 

de valorar la Generalitat, tot 

i que nosaltres seguim apos-

tant per reduir-hi el trànsit 

i l'aixecament del peatge de 

l'AP-7, que ja suposaria un 

30% menys de pas per la 

ronda", assegura Segovia.

L'Ajuntament també estu-

diarà carrers de 20 km/h en 

indrets on es detecti una ele-

vada presència de vianants 

circulant per la calçada, com a 

la sortida de centres educatius.

Motos fora de les voreres
Una altra de les mesures, 

acordades amb tots els grups 

municipals després del confi-

nament, que l'Ajuntament ha 

començat a desenvolupar és la 

prohibició d'estacionament de 

motos a les voreres per facilitar 

la mobilitat a peu. De moment 

s'han començat a senyalitzar 

espais i, a partir d'ara, "s'ani-

ran posant avisos durant un 

període d'adaptació, perquè 

la intenció no és recaptatòria", 

indica el responsable de Mobilitat.

També és imminent la supres-

sió d'un carril de circulació per 

sentit al carrer Esteve Terrades, 

entre la plaça Serrat i Bonastre 

i el carrer Vicenç Albarranch. 

"Aquesta setmana enviarem 

una carta als veïns per explicar 

el desplaçament dels conteni-

dors de la vorera a la calçada i 

com habilitarem aparcament", 

explica Segovia. En aquest tram, 

les bicicletes podran circular per 

la calçada –Ciutat 30– o per la vo-

rera oest, que té més de 5 metres 

d'amplada.  m.eras

tació per anar conscienciant la ciu-

tadania. De fet, s'hauran d'anar 

trobant mecanismes de control per 

garantir que es respecti la norma-

tiva. "Aprofitarem les càmeres 

actuals i segurament caldrà in-

corporar nous radars per fer la 

medició", reconeix el regidor.

Així, els carrers de Granollers 

tindran la velocitat limitada a 30 

quilòmetres per hora, excepte 

aquells que ja tenen limitacions de 

20 i 10 km/h a l'illa de vianants, 

que les mantindran, i les carrete-

res interurbanes, de titularitat de 

la Generalitat –és a dir, la ronda 

Sud i la carretera del Masnou–. "La 

Coincidint amb el cap de setmana 

que s'havia de celebrar La Lluïda, 

la festa d'estiu a Palou –suspesa 

arran de la crisi sanitària–, un 

grup de voluntaris de la colla dels 

Xics de Granollers va ser diumen-

ge a Palou i va aprofitar per reco-

llir la brutícia llençada per incívics 

al riu Congost, als seus marges 

i al conjunt de l'entorn natural. 

"A falta de poder fer castells a 

Palou, hi actuem. Ara us toca a 

vosaltres, no embrutant", expli-

cava la colla per mitjà de les xar-

xes socials.  

LA ROCA. L'Associació de Veïns de la 

Torreta i la plataforma Todos por la 

Torreta han convocat una mobilit-

zació el pròxim divendres 17 de ju-

liol (19 h) per protestar per l'estat 

"d'abandonament" del barri. La 

manifestació recorrerà bona part 

del carrer Costa Brava entre l'Hotel 

Ciutat de Granollers i el restaurant 

Peix d'Or, de manera que l'accés i la 

sortida de Granollers quedarà ta-

llada en aquest punt.

Els veïns fa anys que denuncien 

deixadesa en el manteniment del 

barri i que reclamen millores per 

a aquest nucli de la Roca. Malgrat 

haver abordat les peticions amb 

l'Ajuntament molts cops, diuen 

sentir-se "abandonats" per tots 

els equips de govern dels últims 

anys. "Sempre tenen molt bones 

paraules, però a l'hora de la ve-

ritat mai no fan res", diu Sergio 

Pérez, veí del barri i col·laborador 

de l'Associació de Veïns i de la pla-

taforma. "Recentment han deixat 

escapar una possible subvenció 

de 150.000 euros per no haver 

presentat cap projecte", afegeix.

Els veïns estan farts d'esperar i 

exigeixen accions urgents, sobretot 

en l'àmbit urbanístic. "Hi ha mol-

tes voreres que no estan acaba-

des, carrers pendents d'asfaltar 

i canonades de fibrociment fora-

dades o desfetes que fa 50 anys 

que no es renoven", denuncia 

Pérez. "També està ple de barre-

res arquitectòniques, i en molts 

carrers és impossible passar-hi 

amb un carro de la compra".

El veïnat també denuncia dei-

xadesa en el manteniment del 

mobiliari urbà i dels equipaments, 

com la terrassa del centre cultural 

de joves, tancada des de fa molts 

anys, i posen com a exemple del 

mal estat dels carrers la caiguda 

d'una dona gran la setmana pas-

sada al passatge Espanya que va 

haver de ser hospitalitzada.

El 25 de juny, més d'un cente-

nar de veïns ja es van mobilitzar 

pel barri, especialment pel carrer 

Granada, un dels principals punts 

de les seves reivindicacions. De-

manen que el carrer s'urbanitzi 

i s'allargui per connectar amb el 

polígon Ramassar perquè els ca-

mions tinguin una ruta alterna- 

tiva i no hagin de travessar pel 

mig del barri.  X.L.

La Torreta es mobilitza  
per denunciar l'estat 
d'abandonament del barri

ajuntament

XICS

MOBILITAT  L'AJUNTAMENT ESTÀ INSTAL·LANT LA SENYALITZACIÓ ABANS D'APROVAR EL DECRET

MEDI AMBIENT  LA COLLA HI HAVIA DE FER CASTELLS A LA LLUÏDA, SUSPESA PER LA COVID-19

Transformació en Ciutat 30

SENYALS  Dilluns es col·locaven a les entrades

Xics recull brutícia del Congost a Palou

av la torreta

VORERES  Una pancarta denuncia el mal estat de la vorera i el pas de vianants

La limitació de velocitat, excepte a la ronda Sud, entra en vigor al juliol

El Consorci del Besòs reclama 

prop de 800.000 euros a Ditecsa
El Consorci Besòs Tordera reclama a Ditecsa gairebé 800.000 euros pels 

danys ocasionats en el sistema de sanejament durant l'incendi que va 

tenir lloc el passat 11 de desembre a la planta que l'empresa té al polí-

gon Can Busqueros de Baix, al terme municipal de Montornès. "Després 

de fer una valoració exhaustiva, en aquests moments l’expedient 

es troba en fase de proposta i consisteix en una indemnització de 

395.276,37 euros pel rescabalament dels danys ocasionats en el 

sistema de sanejament i una sanció per valor de 401.276,37 eu-

ros", han indicat des del Consorci. Segons les mateixes fonts, a mitjans 

de juny Ditecsa va iniciar el procés de descontaminació de les aigües 

subterrànies i des de mitjans de maig s’està tractant les zones pròximes 

afectades, a requeriment de l’Oficina de Gestió Ambiental Unificada.  
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LES FRANQUESES. Si es compleixen 

previsions, aquest juliol quedarà 

obert als veïns el pas de vianants 

soterrat que connectarà Bellavista 

amb Can Mònic i la zona esporti-

va de Corró d'Avall després de 

més d’un any d’obres. Els treballs, 

executats pel Grup Mas Construc-

tors SLU, van començar el maig de 

l’any passat amb un termini pre-

vist inicial de 5 mesos, i finalment 

s’han demorat més de mig any. 

El projecte és fruit de l’estudi de 

programació per millora la conne-

xió de Bellavista amb la resta del 

municipi elaborat per la Diputació 

de Barcelona a demanda de l’Ajun-

tament, que té com a objectiu prin-

x.l.

INFRAESTRUCTURES  ELS TREBALLS, JA ENLLESTITS, VAN COMENÇAR EL MAIG DE L'ANY PASSAT I HAN TINGUT UN COST D'1,1 MILIONS

La connexió de Bellavista

amb la zona esportiva, a punt

GRANOLLERS. Enllestida la pro-

posta dels pressupostos partici-

patius Més parcs infantils al cen-

tre. Dimecres el govern municipal 

de Granollers visitava les àrees de 

jocs infantils que s'han renovat i 

ampliat els darrers mesos.

A la plaça de la Corona s'han re-

format els espais de joc existents, 

amb un cost de 48.048 euros per 

a la substitució del cautxú malmès 

de les àrees existents a la plaça, 

així com dos dels seus elements 

de joc i la creació de dues petites 

àrees al costat de la torre d'aigua. 

També s'ha substituït el balancí 

existent per una figura estàtica i 

l'element de gir és més petit. A les 

noves àrees hi ha un petit element 

d'escalada, per a infants a partir de 

2 anys i unes molles, a partir de 4 

anys. L'objectiu d'aquesta reforma 

ha estat ampliar el valor lúdic de la 

plaça per als infants més petits.

A la plaça del Ciclista s'hi han 

instal·lat dos nous jocs infantils 

en substitució de l'únic joc que hi 

havia. El primer element que s'hi 

ha posat és per a infants de 6 a 12 

anys, on poden posar a prova la 

seva força i equilibri. El segon és 

una estructura compacta multijoc, 

integradora i accessible amb cadi-

ra de rodes, destinada a infants de 

Enllestides les tres

noves àrees de jocs al centre

PAS SOTERRAT  Bellavista i Corró d'Avall tenen ara una nova connexió directa

VIA PÚBLICA  L'ACTUACIÓ VA SER UNA DE LES MÉS VOTADES EN EL PROCÉS DE PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2018-2019

cipal eliminar barreres físiques en 

aquesta zona. La inversió ha estat 

de poc més d’1,1 milions d’euros, 

que ha assumit l’Ajuntament a tra-

vés de la regidoria de Pla de Barris.

La part més complexa de l’obra 

va ser la col·locació la tardor pas-

sada del calaix de formigó que 

conforma l'estructura del túnel. 

Es tracta d’un calaix de 15 metres 

de llargada i unes dimensions de 5 

metres d’amplada i 3,10 d’alçada, 

que es va col·locar empenyent-lo 

des de l'exterior amb un sistema 

hidràulic. Posteriorment s’ha tre-

ballat en la contenció del calaix i la 

creació dels accessos, s’ha instal-

lat un sistema de drenatge, l’enllu-

menat i les baranes de protecció, i 

s’ha urbanitzat la vorera oest en-

tre els carrers Aragó i Orient per 

facilitar l’accés al pas soterrat. Du-

rant les obres també s’ha fet un es-

tudi de reurbanització per reduir 

la pèrdua de places d'aparcament 

al carrer Aragó, de les 60 previstes 

inicialment a les 30 actuals. 

2 a 8 anys. La inversió en aquest 

cas ha estat de 52.188 euros.

Els Jardins de Can Comas també 

han incorporat uns jocs especials. 

Es tracta d'elements de línies molt 

netes que aprofiten la llum solar 

per activar uns leds o per alliberar 

una llum suau quan es fa fosc. Les 

molles també aprofiten el movi-

ment de joc dels infants per activar 

uns leds interns. En aquest cas la 

inversió ha estat de 34.425 euros. 

ajuntament

PLAÇA DE LA CORONA  Nous elements de jocs per a infants

La previsió és que el pas de vianants soterrat obri aquest juliol
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Per què vas crear Parlem Tele-

com?

La idea va sorgir el 12 de setembre 

del 2012 després de la manifestació 

de la Diada. Setmanes més tard, 

assistia a la fira sobre telefonia a 
Madrid i vaig constatar que no hi 

havia cap operador català. Llavors, 

vaig pensar que n’havia de fer un i 

a l’avió de tornada ja vaig escriure el 

pla de negoci. 

Com es finança la companyia? 
Som una empresa finançada en el 
seu 99% per catalans. Un total de 13 

famílies del país hi han invertit i comp-

tem també amb 750 “petits” socis par-

ticulars que han posat entre 1.000 € 

i 15.000 € cadascú. L’1% restant co-

rrespon a MásMóvil, que és el nostre 

proveïdor de xarxa principal. 

Què distingeix Parlem Telecom 
de les seves competidores?
El nostre valor afegit és poder oferir 

uns serveis de telecomunicacions 

semblants als de les companyies 

dominants del mercat a un preu 

molt més competitiu i amb una ma-

jor flexibilitat. La nostra filosofia és 
“pagues només per allò que neces-

sites”. Per això, tenim una solució 

completa amb televisió, Internet i 

mòbil a un preu un 20-30% per sota 

de les grans operadores. A més, el 

nostre servei d’atenció al client és 

en català i personalitzat.

Aquest equilibri preu/qualitat ha es-

tat essencial per la nostra expansió 

empresarial als Països Catalans en 

els últims 6 anys. De fet, el Financial 

Times ha situat Parlem en la posició 

200 del seu rànquing del 2020 d’em-

preses que creixen més ràpidament 

d’Europa. D’altra banda, també hi 

ha una part sentimental per esco-

llir-nos, que és la de construir l’ope-

radora de referència del nostre país. 

Fins on arriba la cobertura de Par-
lem?

Podem garantir la cobertura a tot 

Catalunya i a la resta del món, ja 

que treballem amb les infraestructu-

res d’Orange. A més, el nostre acord 

amb MásMóvil ens garanteix dispo-

sar de la fibra òptica més ràpida del 
mercat.

Fa uns mesos heu llançat la mar-
ca “Parlem Empreses”... Què ofe-

riu a les companyies? 

Tenim un equip molt qualificat, que 
ofereix uns serveis tecnològics ajus-

tats a les necessitats que detec-

tem en cada companyia. Analitzem 

cas a cas, assessorem el client i li 

proporcionem només aquells pro-

ductes que marquen la diferència 

en el seu sector. Som assequibles, 

propers i innovadors. En definitiva, 
parlem clar i català i disposem de 

serveis pensats especialment per a 

pimes (com plans de telefonia mòbil 

ad-hoc o comunicacions unificades 
per integrar fix i mòbil) i altres pro-

ductes més concebuts per a grans 

companyies. En aquest sentit, Par-

lem Empreses ofereix solucions tec-

nològiques innovadores i persona-

litzades per garantir la connectivitat 

(HotSpot Wi-Fi, circuits de dades, 

radioenllaços,...), l’allotjament (Data 
Center, Hosting Cloud) o la segure-

tat (càmeres Tèrmiques, SmartCi-

ties, control de presència per a tre-

balladors,...).    

Parlem ha deixat de ser un opera-

dor virtual i preveu obrir botigues 
als territoris de parla catalana. Què 
busca amb aquesta decisió? 
La nostra aposta per la proximitat 

implica trepitjar el territori i conèixer 

de ben a prop les necessitats dels 

nostres clients, ja siguin empreses 

o particulars. Som una operadora 

catalana, amb seu a Barcelona, i 

aquest estiu obrirem ja la nostra pri-

mera botiga a Lleida. Recentment, a 

més, estem obrint diversos corners 

de Parlem en botigues de distribuï-

dors en tot el territori català.

Quina dependència té Parlem de 
les infraestructures i la xarxa d’al-
tres operadores? 
Per una qüestió legal, només hi ha 

quatre grans empreses que tenen 

concessió de l’Estat per disposar 

d’una infraestructura mòbil pròpia: 

Movistar, Vodafone, MásMóvil-Yoigo i 

Orange. Aquesta situació no ha estat 

un inconvenient per a Parlem, ja que 

és més intel·ligent i eficient rellogar 
les infraestructures de les macroope-

radores i arribar a acords per acon-

seguir el millor servei. Sí, en canvi, té 

sentit construir i desenvolupar infras-

tructura pròpia de Parlem en petites 

localitats per garantir la connectivitat 

a tot el territori català. Ningú pot que-

dar-se aïllat i cal integrar el país.

Quin retorn econòmic genera la 
companyia al territori?
Tot el retorn és cap a Catalunya. 

Parlem paga els seus impostos 

aquí, inverteix amb clients i proveï-

dors locals, realitza esponsorització 

d’actes locals, etc.

Fins a on pot arribar territorial-
ment Parlem? 
Durant la nostra trajectòria de 6 anys 

ens hem centrat a expandir-nos a Ca-

talunya i el 2021 volem consolidar-nos 

també a les Illes Balears i al País Va-

lencià, on cada cop tenim més clients. 

Per redacció AMIC

Parlem Telecom: proximitat, catalanitat, experiència... i un 

estalvi del 25% respecte les grans operadores

Entrevista a Ernest Pérez-Mas, fundador, president i director general (CEO) de Parlem Telecom
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Un motorista de 42 anys i veí dels 

Gorcs, a Llerona, va morir diven-

dres al vespre en un accident de 

trànsit a poca distància de l'en-

trada a la urbanització. L'accident 

es va produir sobre les 23.20 h al 

punt quilomètric 34 de la carre-

tera N152z, a prop de la Garriga 

i del mateix túnel dels Gorcs. Se-

gons el Servei Català de Trànsit 

(SCT), el motorista va sortir de la 

via per causes que encara s'inves-

tiguen i va perdre la vida. L'home 

feia poc temps que vivia als Gorcs 

i abans havia viscut a la Garriga, 

i de fet així constava en la seva 

documentació, motiu pel qual el 

SCT va identificar-lo inicialment 

com a veí de la Garriga. Al lloc de 

l’accident s’hi van desplaçar cinc 

patrulles dels Mossos d’Esqua-

dra, una de la Policia Local de les 

Franqueses, dues dotacions dels 

Bombers i dues ambulàncies del 

SEM. En l'accident no s'hi va veu-

re implicat cap altre vehicle. Amb 

aquest sinistre ja era de 52 el ba-

lanç provisional de víctimes a les 

carreteres catalanes des de prin-

cipi d'any. 

SUCCESSOS  SENSE CAP ALTRE VEHICLE IMPLICAT EN EL SINISTRE

Mor un motorista de 42

anys en un accident als Gorcs

Dilluns 13 i dimarts 14 de juliol 

l'equip del Síndic de Greuges farà 

atenció telemàtica a les Franque-

ses. Atendrà els veïns que vulguin 

fer consultes o presentar queixes 

sobre una actuació de l'adminis-

tració pública o de les empreses 

que presten serveis d'interès ge-

neral (llum, aigua, gas, telefonia, 

etc.). Les visites s'atendran per vi-

deotrucada o telefònicament. Prè-

viament, cal concertar l'entrevista 

al telèfon gratuït 900 124 124 o al 

correu sindic@sindic.cat. 

Atenció telemàtica

del Síndic de Greuges

Un acord entre l'Ajuntament de 

Granollers i l'empresa postal Corre-

os  permet el pagament de tributs, 

sancions i taxes municipals a través 

de qualsevol oficina de Correos. Les 

gestions es poden fer de dilluns a 

dissabte en l'horari habitual de la 

companyia, de dilluns a divendres 

de 8.30 a 20.30 h i dissabtes de 9.30 

a 13 h. El servei té un cost addicio-

nal d'1,95 euros afegit per part de 

Correos a la transacció a realitzar. 

Pagament de taxes 

a través de Correos

LES FRANQUESES. Dimarts arren-

carà a la Secció 10a de l’Audiència 

Provincial de Barcelona el judi-

ci contra un home, que respon a 

les inicials C.N.A, acusat d’haver 

abusat sexualment amb penetra-

ció d’una dona amb discapacitat 

l’estiu de 2016 a prop de la zona 

esportiva de les Franqueses.

Segons el relat de la fiscalia, els 

fets van passar el 4 de juliol de 

2016 sobre les 17 h, quan l’home, 

sense antecedents i "amb l’ànim 

de satisfer els seus desitjos li-

bidinosos", va dur la dona de les 

instal·lacions esportives de les 

Franqueses a un parc proper, on 

la va violar malgrat que la dona 

s’hi va oposar i va forcejar amb 

ell per evitar-ho. "L’acusat tenia 

ple coneixement que la dona 

pateix una discapacitat total 

del 68% reconeguda en patir 

un trastorn de personalitat i 

una discapacitat mental amb 

un llenguatge senzill, limitat, 

infantiloide i repetitiu", as-

TRIBUNALS  ELS FETS VAN PASSAR EL 2016 A PROP DE LA ZONA ESPORTIVA DE LES FRANQUESES

El fiscal demana 14 anys de presó per 

a l'acusat de violar una discapacitada
senyala el text de la fiscalia. Els 

fets són constitutius d’un delicte 

d’agressió sexual amb accés vagi-

nal d’acord amb el Codi Penal.

Per tot plegat, el fiscal demana 

per a l’home una pena de presó 

de 14 anys, a més de la prohibició 

d’acostar-se a la víctima –al seu 

domicili, lloc de treball i llocs que 

freqüenti– a una distància inferior 

a 1.000 metres, de comunicar-s’hi 

per qualsevol mitjà durant 9 anys 

i a indemnitzar-la amb una total 

de 5.000 euros.   

D'altra banda, l'any passat van 

trascendir dos casos més de vio-

lació a les Franqueses que van ser 

denunciats. 

Segons el relat de fiscalia, 

la dona va forcejar amb 

l'agressor que l'havia dut

a un parc per abusar-ne

Passos de vianants amb els colors LGTBI

Dijous es va pintar parcialment amb els colors de l'arc de Sant Martí el pas  

de vianants situat al carrer Verge de Montserrat, davant la biblioteca de  

l’Espai Can Prat, a Corró d'Avall, per reivindicar els drets del col·lectiu  

LGTBI+. En la pintada van participar-hi l'alcalde i 13 regidors i regidores de  

l’Ajuntament, a més d'una representant de l’associació Mirall. Dilluns també 

es va pintar el pas del carrer Astúries, davant del Centre Cultural de Bellavista.

AJUNTAMENT

Divendres es va produir un foc a la 

cuina d'un pis de l'avinguda Sant 

Esteve. Tot i que els mateixos veïns 

de l'habitatge van poder apagar l'in-

cendi amb un extintor, els Bombers 

van enviar-hi una dotació que va re-

visar que estigués del tot extingit. 

Foc en un pis de 

l'avinguda Sant Esteve
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GRANOLLERS. Signat el contrac-

te de donació, l'Arxiu Municipal 

de l'Ajuntament de Granollers 

(AMGr) ha incorporat el Fons Al-

bert Canet Botey, integrat per 31 

plaques de vidre i 237 fotografies 

en paper fetes a Granollers, sobre-

tot, entre 1920 i 1930. Una dona-

ció feta per la família, representa-

da pel nét, Albert Canet Calderó, té 

un alt valor històric, patrimonial i 

cultural, i hi dominen les imatges 

de retrats de grups en moments 

festius –festa major, sants de bar-

ri, ball de donzelles, envelats– i en 

espais exteriors com aplecs o es-

deveniments esportius.

Albert Canet Botey, lampista 

de professió i gran aficionat a la 

fotografia, va fer fotos per encàr-

rec de La Gralla, setmanari que 

es va publicar entre 1921 i 1937, 

algunes de les quals són a l'Arxiu 

Municipal, incloses en altres fons 

personals procedents d'altres do-

nacions. El conjunt cedit constitui-

rà un nou fons personal, amb nom 

propi, tal com s'ha fet amb altres 

fotògrafs que van documentar la 

ciutat abans de la Guerra Civil.   

Amb l'acceptació d'aquesta 

donació, l'Ajuntament adquireix 

l'obligació de conservar i custo-

tocar fotografiar les víctimes del 

bombardeig que la ciutat va patir 

durant la Guerra Civil.

Aquestes imatges van ser con-

fiscades pel falangisme l'any 

1939, ha explicat, "per esbor-

rar-ne les proves: ha estat com-

plicat recuperar-les i recuperar 

amb elles la memòria històrica" 

per a la ciutat. En aquest sentit ha 

estat molt valuós el grup de Face-

book creat amb l'objectiu de tro-

bar aquestes fotografies, algunes 

diar les imatges, classificar-les i 

descriure-les, per posar-les a dis-

posició pública. 

Troballa en una caixa de llautó
Les fotografies ara donades van 

ser descobertes al taller familiar, 

on van estar guardades més de 

70 anys en una caixa d'eines de 

llautó. Tal com ha explicat Albert 

Canet, al seu avi no li agradava fo-

tografiar edificis, sinó "persones, 

la vida i la festa", però també li va 

L'Ajuntament de Granollers ha 

publicat la licitació dels treballs 

de consolidació i rehabilitació de 

la xemeneia octogonal de l'antiga 

fàbrica Torras Villà, situada a la 

rambla Josep Tarradellas, i que 

forma part d'una actuació de tu-

risme industrial i il·luminació del 

patrimoni cofinançada pel fons 

europeu FEDER.

La reparació de les lesions i 

patologies detectades en aquesta 

xemeneia es farà mitjançant la re-

paració d'esquerdes, la reposició 

o tractament de zones amb maó 

ceràmic, la restitució de la cornisa 

de pedra natural del sòcol, el trac-

tament hidrofugant de tota la su-

perfície de maó ceràmic i el coro-

nament de la sortida superior de 

fums. L'actuació ha estat licitada 

amb un pressupost de 24.589 eu-

ros (IVA inclòs) i amb un termini 

d'execució de tres setmanes.

El projecte de patrimoni indus-

trial també inclou la recuperació 

de les xemeneies de la Font, Can 

Comas i la serradora Gibert, així 

com treballs a Roca Umbert, que fa 

setmanes que també s'han licitat. 

Després de la fase de rehabilitació, 

el projecte inclou una segona fase 

d'il·luminació patrimonial d'un iti-

nerari per la ciutat a través de les 

xemeneies d'antigues fàbriques.

La xemeneia octogonal de Can 

Torras forma part d'un conjunt 

de dues xemeneies de la fàbrica 

tèxtil, que va funcionar des de 

1850 i fins al 1963. Amb la pos-

terior reurbanització de la zona 

es van mantenir les xemeneies. 

Dimecres vinent i el 22 de juliol (9.30 h), el Museu de Granollers orga-

nitza una sortida matinal a l'excavació arqueològica del poblat ibèric 

del Puig del Castell de Samalús, amb l'arqueòleg Marc Guàrdia. La vi-

sita permetrà conèixer les darreres noveetats que han aparegut en les 

tasques arqueològiques d'aquest estiu, així com es detallarà la impor-

tància d'aquest assentament laietà i com es treballa en una excavació. 

L'activitat és gratuïta, però cal inscriure's al museu@granollers.cat. 

La revista-llibre Vallesos ha edi-

tat el seu número 19, dedicat als 

aplecs populars del Vallès Orien-

tal i Occidental que perviuen, tot 

i la desaparició en bona part del 

Vallès rural, i també alguna re-

ferència als que es van deixar de 

fer, com el de Sant Miquel del Fai. 

Del Vallès Oriental hi ha amplis 

reportatges dels aplecs del Remei 

de Caldes, de Sant Hilari de Carde-

deu i de la Festa del Pi i dels Sants 

Patrons del Figaró, entre d'altres. 

La publicació semestral, editada 

per Gent i Terra i dirigida pel perio-

dista Vicenç Relats, incorpora tam-

bé una extensa entrevista al presi-

dent de la Cambra de Comerç de 

Barcelona, Joan Canadell, així com 

les habituals Traces, entre les quals 

hi ha un reportatge sobre Teresa 

Ametller, llevadora històrica de la 

Roca del Vallès, una de les primeres 

dones universitàries els anys 50.

La revista també es fa ressò del 

projecte del cineasta Enric Vila-

geliu, que prepara un llibre de 

fotografies fetes durant el confi-

nament des de casa, que mostren 

la varietat d'ocells que van omplir 

Granollers la passada primavera. 

La vida del confinament –el títol 

del llibre– retrata caderneres, ver-

dums, cueretes, falciots, malleren-

gues carboneres, gafarrons, estor-

nells i pardals, entre d'altres.  

Nou número de 'Vallesos', 
dedicat als aplecs populars

ajuntament

arxiu

PATRIMONI  MOLTES DE LES IMATGES DONADES TESTIMONIEN RETRATS EN MOMENTS FESTIUS, APLECS I ESDEVENIMENTS ESPORTIUS

LA CONSOLIDACIÓ I REPARACIÓ FORMA PART D'UNA ACTUACIÓ D'IL·LUMINACIÓ PATRIMONIAL

L'Arxiu incorpora el fons Albert 
Canet amb fotos dels anys 20

ACORD  Albert Canet Calderó, a l'Ajuntament en la signatura de la donació

XEMENEIES DE CAN TORRAS

En marxa la rehabilitació 

de la xemeneia octogonal 

de l'antiga Can Torras

Sortida arqueològica al poblat 

ibèric del Puig del Castell de SamalúsEl 2014 es van dur a terme obres 

de consolidació de la xemeneia de 

base circular que tenia un estat de 

conservació molt deficient. Ara cal 

restaurar l'altra. Un cop arreglats 

o substituïts els elements estruc-

turals, s'hi col·locarà un barret 

metàl·lic per evitar l'entrada d'ai-

gua de pluja.  m.e.

amgr / fons albert canet

'ENVELAT'  Una de les imatges dels anys 20 incorporades a l'Arxiu

de les quals van sortir publicades 

en la premsa estrangera. "Agraïm 

a l'Ajuntament i a l'Arxiu que 

es faci càrrec i que divulgui tot 

aquest material".   

L'alcalde, Josep Mayoral, ha va-

lorat el creixement del patrimoni 

que implica aquesta donació que 

retrata "moments de festa i tam-

bé de dolor", i ha destacat que es 

recupera també un personatge, 

Albert Canet Botey, que amb les 

seves fotografies dibuixa el "mapa 

vital" d'una època. Ha fet també un 

agraïment al seu nét per "la seva 

persistència",  que ha permès re-

unir un material que "ens explica 

i ens fa créixer com a col·lectiu".  

Albert Canet Botey era un gran 

aficionat "a tot allò innovador, a 

la tecnologia" i va ser company 

de fotògrafs de la ciutat com Joan 

Guàrdia i Joan Font. Acabada la 

Guerra Civil va ser empresonat. 

La confiscació de les fotografi-

es del bombardeig li va suposar 

"un gran desengany" i a partir 

d'aquell moment va reduir molt la 

seva activitat com a fotògraf.  m.e.

El granollerí va retratar 
víctimes del bombardeig, 

unes imatges que els 
falangistes van confiscar
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Granollers per la Independència 
(GxI) - Primàries Catalunya acon-
seguia a les eleccions municipals 
de l'any passat 1.477 vots. Pre-
cisament, aquesta xifra –que va 
portar la formació a tenir una re-
gidora a l'Ajuntament– és la pro-
tagonista d'un llibre que el grup 
municipal ha editat amb opinions 
i reflexions i que vol ser "un re-

torn a la ciutadania per tot el 

que ens aporta", explicava a una 
trobada amb la premsa el membre 
de GxI-Primàries Carles Canet.

1.477 veus, una sola història

"dóna fe d'un any de feina, de 

què ha passat aquest any a 

l'Ajuntament, a Granollers i al 

país", explicava la regidora, Mò-
nica Ribell, qui assegura que "tot-

hom hi ha pogut participar. Cal 

molta gent, que sovint treba-

lla molt més que la regidora, i 

aquest llibre és també una ma-

nera d'integrar el grup".
El llibre té 183 pàgines i 54 ar-

ticles distribuïts en els mateixos 
tres apartats del programa elec-
toral –ciutadà, ciutat i república–, 
i s'obre amb un pròleg de l'es-
criptora Assumpta Redondo i la 
presentació de la mateixa Ribell. 
Després dels articles de temes 
diversos i uns 25 autors, el llibre 

es clou amb una cronologia del 
naixement de Primàries a Gra-
nollers escrita per Oriol Vila; un 
epíleg de la Comissió Permanent 
de l’ANC-Granollers, i un llistat 
d'agraïments.

Precisament, per donar les grà-
cies a les persones que van votar 
la candidatura i, en general, a qui 
contribueix a millorar Granollers, 
la publicació –de la qual s'ha fet 
una tirada de 1.200 exemplars– es 
distribuirà gratuïtament, en espe-
cial durant el Dia del Llibre que es 
vol celebrar el 23 de juliol. Des-
prés d'una presentació als mitjans 
de comunicació, el proper dilluns 

L'alcalde de les Franqueses, Francesc Colomé, és partidari de la integra-
ció del PDeCAT –i La Crida– a Junts per Catalunya (JxCat) com a propos-
ta per reordenar l'espai postconvergent i per estructurar JxCat com or-
ganització política estable i liderada per Carles Puigdemont. De fet, els 
alcaldes del PDeCAT del Vallès Oriental han rubricat un comunicat en 
aquest sentit i que dóna suport als postulats del conseller empresonat 
Jordi Turull; la consellera de Presidència, Meritxell Budó; i el conseller 
de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, entre d'altres. La constitució 
de JxCat com a partit també té el suport del granollerí Àlex Sastre.

Tot i que les negociacions amb el PDeCAT no han estat reeixides i el 
debat intern al partit no s'ha resolt, Puigdemont ja anunciava la setma-
na passada la creació del nou partit a l'espai de JxCat –la marca, però, 
la té registrada el PDeCAT–, i ha convocat l'assemblea constituent per al 
25 de juliol. 

primàries

POLÍTICA GRANOLLERS PER LA INDEPENDÈNCIA EL PRESENTARÀ DILLUNS AL VESPRE A LA SALA JOAN BRETCHA DEL CASINO

Primàries edita un llibre de 
reflexions per als 1.477 votants

CARLES PUIGDEMONT

Francesc Colomé, a favor de la

integració del PDeCAT a JxCat

(19 h) Primàries també vol fer un 
acte a la sala Joan Bretcha del Casi-
no per difondre aquest volum "fet 

per granollerins i per als grano-

llerins". De moment, però, algun 
dels exemplars ja ha sortit de Gra-
nollers: Primàries n'ha fet arribar 
un a Carles Puigdemont. m.e.

El Partit Comunista del Poble de 
Catalunya (PCPC) del Vallès Ori-
ental i Vallès Occidental ha orga-
nitzat un acte polític dissabte (11 
h) a la Porxada per tractar les con-
seqüències socials i econòmiques 
de la pandèmia. Hi intervindran 
la militant del PCPC Glòria Marru-
gat; el militant de les Joventuts del 
PCPC Raúl Lleida; el responsable 
polític del PCPC Vallès, Àlex de la 
Fuente; i el responsable d'orga-
nització, Ramon Vidal. "Tornem a 

sortir al carrer a denunciar les 

agressions que volen perpetrar 

contra els treballadors i les tre-

balladores, i a organitzar-nos 

com a classe per posar les bases 

d'una mobilització sostinguda 

en defensa dels nostres drets, 

per un treball digne i per la jus-

tícia social", proclamen. 

DISSABTE, ACTE POLÍTIC

Míting del Partit 

Comunista del 

Poble de Catalunya 

a la Porxada

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
28/06 José Antonio Pedraza Prieto 69 anys 

29/06 Maria Puig Vilalta  93 anys 

30/06 Teresa Graells Pellicer  76 anys 

30/06 Rosa Oliva Torras  94 anys

01/07 Luisa Aniza Mosqueda  76 anys

01/07 Carmen Bocanegra Valle  76 anys

01/07 Antonio Marín Pérez  96 anys

02/07 Francisca Granado Núñez  81 anys

02/07 Juan Carlos Larrea Gorricho  79 anys      

02/07 Fernando Giménez Palmer  67 anys

02/07 José Mateu Gimeno  76 anys

03/07 Maria Vallmitjana Coll  87 anys

03/07 Manuel Martín Ramos  72 anys

03/07 Cecilia Ballesteros Pardo  76 anys

03/07 Joaquima Garcia Llavina  91 anys  

03/07 Francisca Gutiérrez Onieva  76 anys 

04/07 M. Carmen Nestares Herrera 65 anys

04/07 Mercè Riera Torras  93 anys

04/07 Juliana Valera Valverde  89 anys

04/07 Maria Montoliu Bergua  84 anys

06/07 Jaume Bresco Mestres  66 anys

06/07 Rosa Castelló Lassús  94 anys

06/07 Mercedes Campos Guerrero 95 anys

06/07 Carme Vidal Ferran  93 anys
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OPINIÓ

Promou:

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

aprenentatges. Tant de bo sigui així –malgrat que la crisi de la Covid-19 fa pensar 

en un panorama poc optimista–. Si alguna cosa se'n pot haver tret de bo, però, 

és una certa predisposició d'ajuntaments i ciutadania a repensar la mobilitat. De 

fet, aquesta és una assignatura pendent en un món condemnat a les sequeres 

i grans catàstrofes naturals si no es posa fre a la contaminació atmosfèrica. 

Tant Granollers com les Franqueses van decretar l'any passat l'emergència 

climàtica, tot i que les actuacions per revertir la situació no acostumen a ser 

tan urgents com el terme 'emergència' hauria de comportar. Sí que el govern 

de Granollers s'havia compromès a avançar cap a la Ciutat 30 –on el límit de 

velocitat són 30 km/h–, però ho ha accelerat arran dels canvis originats per la 

pandèmia –amb un confinament que ha mostrat com millora la qualitat de l'aire 

sense cotxes al carrer i que, en sortir-ne, ha palesat la necessitat dels espais 

per a vianants–. Aquest juliol, doncs, Granollers serà Ciutat 30, una mesura 

que permet pacificar el trànsit per millorar la seguretat de vianants, ciclistes 

i usuaris de patinets, així com s'espera que ajudi a reduir la pol·lució i, per tant, 

la qualitat de vida. La limitació de velocitat haurà d'anar acompanyada 

d'altres mesures, però és un gra de sorra cap a una mobilitat més sostenible.

PRESSA PER MOURE'S SENSE PRESSA
Editorial

CIBERACTIVITAT Segueix-nos a @DiariSomGRN

David Corral @Corral_Maki

Ahir, desde l'escola bressol [municipal] on duem el nostre fill se'ns demana que com a molt 
tard el dia següent els comuniquem quin serà l'horari que faran els infants durant tot el curs. 
L'horari que diem ara ja no es podrà modificar durant el curs. El mateix amb els dinars. Hem 
de saber ja quins dies de la setmana es quedaran a dinar (si es queden). Sou conscients de 
la situació en què estan (estem) moltes famílies? Com preteneu que puguem saber ara les 
combinacions que haurem de fer durant el curs escolar en relació amb feines dels progeni-
tors/-es, etc. La incertesa del panorama laboral (per posar només un exemple) fa impossible 
que les famílies us puguem donar aquesta informació […].

gerra de cervesa ben freda en aquell carre-
ró tocat d’una bellesa desolada, allà on les 
del Mirallet hi posen taules i cadires i flors 
i música, entre els crits de la canalla que 
corre per la plaça negra al darrera d’una 
pilota i deu coloms que demanen almoina, 
molt a prop d’una col on en Patufet s’aixo-
pluga i veu passar homes i dones i nens del 
cap dret, on en Patufet veu passar l’alegria 
i la tristesa, la nostra vida i la nostra mort.

Hi ha capvespres d’estiu que són, què sé 
jo, l’estany del Falgar de color de préssec 
amb almívar amb la seva illeta de flors 
blaves, un camp de colze de l’antic poble 
de Palou, l’aroma fumat de l’església de 
Sant Julià o el misteri d’aquell cementiri 
tan d’estar per casa, on reposen les restes 
del meu amic Raimon de Riba Bouvier. Un 
dia vaig somniar que Palou era un poema 
rural i a la Torre de les Aigües, en Ber-
nie Ecclestone hi tenia empresonada una 
princesa de tirabuixons negres, ulls color 
d’avellana de Terra Alta i un vestit llarg i 
escotat d’un vermell furiós, gairebé agres-
siu, d’un vermell Ferrari.

Hi ha capvespres d’estiu que els conser-
vo en pots de vidre antic de melmelada 
de mores, per assaborir-los quan la vida 
m’avisi que fuig i que ja n’hi ha hagut prou 
de tanta comèdia. Aleshores els agafaré 
amb força, com qui agafa la mà de l’esti-
mada o la mà d’una filla i els obriré, com 
qui en els darrers moments de l’existència, 
obre una bíblia.

i ha capvespres d’estiu impreg-
nats d’un perfum infantil de 
galetes Principe de Beukelaer i 
tacats d’un roig de roselles del 

pla de Llerona, de maduixes del Maresme, 
de sang fresca de verges d’una novel·la ro-
manesa. Hi ha capvespres d’estiu en què 
necessites escoltar l’adagio d’Albinoni a tot 
volum, per contrarestar ritmes adolescents 
que ens maltracten, ens provoquen i ens 
transformen en bèsties perilloses amb ga-
nes de rebentar algun crani, hermano, wei.

Hi ha capvespres d’estiu en què enyores 
aquell regust d’aigua clorada de l’okupada 
i nocturna piscina de l’Ametlla del Vallès. 
De cels d’ametista, ensucrats i enganxosos, 
com els núvols amb pal de fusta que ens 
comprava el pare després de baixar del 
tren de la bruixa o d’un camió de bombers 
en els cavallets instal·lats al carrer Vinya-
mata, damunt els cadàvers del cementiri 
tenebrós dels Caputxins.

Hi ha capvespres d’estiu en què, mal-
grat el cansament que portem acumulat 
durant tants i tants anys d’història, ens 
fan desokupar el sofà, oblidar el què ens 
ofereixen les finestres mentideres i baixar 
a la riera amb la Suzanne d’en Cohen i la 
Teresa de l’Ovidi perquè ens mostrin les 
cuixes, perquè ens expliquin, una vegada 
més, què se n’ha fet d’aquelles flors i de 
tots els secrets desats a la capsa de llauna 
groga antiga i rovellada, de galetes Birba.

Hi ha capvespres d’estiu que són una 

H

CAPVESPRES QUE SÓN UN LLIBRE DE POEMES

SANTI MONTAGUDDes del balcó

Avui de #LaGarriga a la sortida 
Granollers-Lliçà de la #C17 30 minuts 
per fer 10 km. Anar d’un Vallès a l’altre 
gairebé 1 hora. La nova normalitat no 
és gens diferent de la normalitat que 
coneixíem #VallèsOriental

Ángel Guillén @ang_guillen Granollers Pedala @granpedal

#GranollersCiutat30, una mesura bàsica x 
fer una ciutat més segura x a tothom, i una 
reivindicació de fa anys de l'entitat. Sabem 
que això no resol tots els problemes de 
mobilitat i caldrà fer-ne efectiu el compliment,
però suposa sens dubte un pas endavant

Bústia

La tradició Montessori a Granollers

Les escoles bressol de Granollers volem rei-
vindicar la pedagogia Montessori com un 
mètode educatiu que no és propietat ni ex-
clusivitat de ningú. És una metodologia lliure 
i pública que totes seguim de fa molts anys.

Recentment han aparegut algunes comu-
nicacions, notícies, entrevistes o publirepor-
tatges a xarxes socials i en diversos mitjans 
de comunicació, entre els quals el seu, on es 
transmetia la falsa sensació que el mètode 
Montessori és una certificació oficial o que 
a Granollers no hi ha escoles bressol que el 
tinguin com a part del seu projecte educatiu. 

En primer lloc, el mètode, els materials, 
els espais i les pràctiques basades en la pe-
dagogia Montessori són presents a totes les 
escoles bressol de Granollers des de fa dè-
cades. I molts dels professionals de l’etapa 
0-3 anys han estat formats en la pedagogia 
Montessori (i fins i tot en d’altres com Pik-
ler, Waldorf, Reggio Emilia…).

Per tant, la nostra estupefacció és ma-
júscula quan algú pretén apropiar-se d’un 
mètode educatiu general, que totes seguim 
i practiquem. Com si una empresa volgués 
fer-se seva l’alimentació vegetariana. 

El 1907, Maria Montessori funda la Casa 
dei Bambini, primer centre educatiu d’in-
fants entre 3 i 7 anys amb una metodologia 
revolucionària i innovadora. Es fonamenta 
en pràctiques com exercicis sensorials, lli-
bertat d’acció i de moviments en ambients 
preparats o la manipulació d’objectes. L’au-

tonomia, l’autoeducació i el descobriment 
són les claus d’una pedagogia que es practi-
ca a tot el món des de la seva popularització 
als anys 30 del segle XX. 

En segon lloc, a Espanya existeixen diver-
ses associacions, escoles i organismes que 
fan formació de professionals basada en la 
metodologia Montessori. La majoria d’elles 
atorguen una certificació, però aquesta no 
té cap altre valor que ser un document que 
expedeix una empresa privada als professi-
onals que ha format en les seves instal·laci-
ons. No és un document oficial ni un segell 
d’autenticitat que doni cap mena de dret, 
garantia o exclusivitat d’ús. La seva única 
transcendència és la que qualsevol centre 
formatiu dona als seus alumnes en forma 
de diploma. Res més.

Les escoles bressol privades de Gra-
nollers de forma unànime defensem que 
qualsevol informació contrària a aquestes 
evidències pot crear (i de fet, crea) confusió 
entre els ciutadans. En conseqüència, cre-
iem que és adequat i convenient que es doni 
informació veraç i ben fonamentada sobre 
la pedagogia Montessori. Si és necessària 
l’ajuda de qualsevol de les escoles bressol 
privades de Granollers, les sota-signants 
ens posem a la disposició de mitjans de co-
municació i famílies per informar i esclarir 
allò que calgui.

Moltes gràcies,
escoles bressol els barrufets, 

la cabana, els rossinyols, pinotxo i 
el petit príncep / granollers
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ALCO és una empresa amb 

més de 50 anys d'experi-

ència dedicada al lloguer, 

venda i gestió de maqui-

nària per a la construcció, 

indústria, administracions 

públiques i el sector de 

serveis, a més de la línia 

d'edificació modular i ca-

setes, sent un referent en 

el sector amb diversos 

casos d'èxit. L'empresa in-

dustrial centra la seva àrea 

d'actuació a la zona de Ca-

talunya i l'Aragó amb un 

ampli desplegament de centres operatius i 

logístics, per oferir el millor servei i fidel al 

seu eslògan: Sempre a prop teu.

ALCO obre un nou centre operatiu al Va-

llès per reforçar la seva activitat en tota la 

zona de Barcelona Nord, Vallès i Girona. El 

centre operatiu, situat al cèntric polígon de 

Canovelles, cobreix les necessitats de llo-

guer d'elevadors, casetes, torres d'alumini, 

sistemes d'encofrats, bastides, maquinària 

per a la construcció i logística, a més de ma-

ALCO obre un nou centre operatiu al Vallès 

Estoc permanent de casetes per a vestidors, oficines, seguretat...

CENTRE ALCO VALLÈS

carrer Indústria, 1 (nau 2) · Canovelles

Tel. 902 47 44 47 · www.algrupo.es · alcovalles@alcogrupo.com

L'APARADOR

DE LA SETMANA

L'Hotel Ciutat de Granollers ha obtingut la 

certificació Global Safe Site de Bureau Ve-

ritas. D'aquesta forma el complex hoteler, 

hotel, restaurant City i Crack Sports Club es 

converteixen en el primer centre de la co-

marca en assolir aquest certificat. Bureau 

Veritas ha supervisat durant setmanes les 

més de 100 mesures preventives relaci-

onades amb l'organització de les zones 

comunes de les instal·lacions així com les 

mesures de neteja, higiene i desinfecció. 

"Les garanties que ofereix aquest se-

gell han de certificar la nostra vocació 

per aportar als nostres clients la mà-

xima confiança en les mesures de se-

guretat i de control de les operacions 

d'higiene". "La comoditat i seguretat 

dels nostres clients i en el cas dels socis 

i usuaris del Crack Sport Club, la seva 

confiança són la nostra prioritat", co-

menta Carlos Francisco, conseller delegat 

del Grup Ciutat Hotels. 

Bureau Veritas amb la seva certificació 

Global Safe Site, la primera certificació més 

exigent del moment en l'àmbit mundial en 

centres hotelers i instal·lacions esportives 

Qualitat a l'Hotel Ciutat de Granollers

El complex hoteler rep el Global Safe Site de Bureau Veritas

HOTEL CIUTAT DE GRANOLLERS

carrer Turó d'en Bruguet, 2 · Granollers

Tel. 93 879 62 20 · www.hotelciutatgranollers.com · granollers@ciutathotels.com

quinària petita, tanques i eines, de manera 

immediata i directa a tots els autònoms, 

pimes i empreses. La central d'ALCO, a Es-

parreguera, reforçarà a més les necessitats 

d'ALCO Vallès, amb l'ampli parc de maqui-

nària i mitjans auxiliars de què disposa, a 

més de l'estoc permanent de casetes per 

a vestidors, oficines, control d'accessos... 

juntament amb l'àrea tècnica de mòduls 

prefabricats per a projectes que requerei-

xin disseny i construcció personalitzada.

reitera que s'han implantat les mesures de 

seguretat i salut requerides en les instal·la-

cions, així com els plans d'actuació, adap-

tant-los a les millors pràctiques estipula-

des del moment. Aquest estiu, es preveu un 

ús intensiu del centre esportiu a causa de 

la baixa mobilitat vacacional dels vallesans 

i concretament dels granollerins, així que 

l'Hotel Ciutat de Granollers ha volgut esta-

blir les màximes garanties de gestió i con-

trol dins les seves instal·lacions.
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OCUPACIÓ  L’ATUR REGISTRAT A GRANOLLERS I LES FRANQUESES ES MANTÉ RESPECTE AL MAIG PERÒ ÉS UN 30% MÉS ELEVAT QUE AL JUNY DE L’ANY PASSAT

Tots els ajuts en un webEls pensionistes vallesans, a Barcelona
El web granollers.cat/coronavirus concentra 

la informació de tots els ajuts del pla de  

mesures socials i econòmiques de l'Ajuntament 

de Granollers per fer front a la crisi de la  

Covid-19 i també ajuts d'altres administracions.

Desenes de pensionistes convocats per la Marea Pensionista de Catalunya

van concentrar-se dilluns davant del Banc d'Espanya a Barcelona per 

reclamar la dimissió al seu governador, Pablo Hernández de la Cos,  

per "no defensar el sistema públic de pensions". La manifestació va  

comptar amb la participació de la Marea Pensionista del Vallès Oriental.

ECONOMIA

L’atur registrat al Vallès Oriental 

durant el juny és pràcticament 

el mateix que al maig, amb un 

lleuger descens del 0,3% (-76 

persones). Malgrat això, la xifra 

actual de persones desocupades 

–26.695– és un 30,3% més alta 

que ara fa just un any, quan a la 

comarca hi havia 6.202 persones 

aturades menys. Les xifres d’atur 

actuals són molt similars a les que 

Els efectes de la 

Covid-19 sobre 

les xifres d’atur

Evolució mensual de l’atur registrat al Vallès Oriental. 2010-2020
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observatori centre d'estudis

n En les dades d’atur d’aquest mes no 
hi ha inclosos els afectats per un expe-
dient de regulació temporal d’ocupació 
(ERTO), que en el cas del Vallès Oriental 
són 4.775 i afecten 36.251 persones, el 
90,9% per causes de força major vin-
culades a la pandèmia. A Granollers, 
els ERTO registrats a 1 de juliol conti-
nuaven sent 1.038, que afecten 8.435 
persones, i a les Franqueses eren 302 
ERTO, amb afectació a 2.726 persones.

1.038 ERTO A 
GRANOLLERS I 302
A LES FRANQUESES

LA CONTRACTACIÓ FORMALITZADA AL JUNY 
MILLORA LA TENDÈNCIA RESPECTE AL MAIG
n La contractació formalitzada durant el juny millora la tendència respecte  
al mes anterior. Segons dades de l'Observatori - Centre d'Estudis del Vallès 
Oriental, a la comarca van registrar-se al juny 8.488 contractes, un 39%  
més que els 6.097 que van formalitzar-se al maig. L’augment va produir-se  
a pràcticament tots els municipis de la comarca, tot i que lleugerament.  
En comparació amb l’any passat, en canvi, es manté la forta reducció de la  
contractació a tots els municipis excpete a Martorelles, on s'han registrat noves 
incorporacions en l'àmbit del transport i l'emmagatzematge. Així, al conjunt 
de la comarca, la xifra de contractes ha caigut en 5.185 respecte al juny de  
2019 (un 39% menys). Per municipis, Granollers ha registrat aquest juny 2.147  
contractes, 1.104 menys (-34%) que un any enrere, quan van ser 3.251;  
mentre que a les Franqueses el descens interanual és menys acusat, del 24%: 
dels 634 contractes el juny de l’any passat als 482 aquest any (-152).

la comarca registrava a finals del 

2016 i primers mesos del 2017. 

Segons el càlcul elaborat per l’Ob-

servatori - Centre d’Estudis del 

Consell Comarcal, la taxa d’atur al 

Vallès Oriental és del 13,8% de la 

població activa.

Lleugeres variacions
Per municipis, Granollers va tan-

car el juny amb 4.431 aturats, 12 

persones menys que a finals de 

maig (-0,3%), i una taxa d’atur 

del 14,6%. Respecte a l’any pas-

sat, en canvi, la xifra és un 30,1% 

més alta, ja que aleshores hi havia 

3.405 persones sense feina, 1.026 

menys que ara. 

A les Franqueses, en canvi, hi 

ha hagut un lleuger augment de 

l’atur respecte al mes anterior. El 

juny va tancar amb 1.321 perso-

nes desocupades, 13 més que al 

maig (+1%). En comparació amb 

les dades de fa un any, el municipi 

té ara 311 persones més a l’atur, 

un 30,8% més. En aquest cas, la 

taxa d’atur és del 14,4%.

Pel que fa a Catalunya, l’atur ha 

pujat al juny en 1.870 persones 

(+0,4%), fins a les 485.019, uns ni-

vells que no s’assolien des de feia 

més de quatre anys. De fet, l’atur 

actual és un 35,8% més elevat 

que fa just un any. El creixement 

d’aquest juny, però, ha estat més 

moderat que en plena pandèmia 

(+5,5% al març, +12,2% a l’abril i 

+3,3% al maig).

El juny és tradicionalment bo 

per a la generació d'ocupació, per-

què compta amb les contractaci-

ons de la campanya d'estiu. De fet, 

els últims 25 anys només ha pu-

jat l’atur al juny en tres ocasions 

(2004, 2007 i 2008). Aquest 2020, 

els efectes de la Covid-19 s’han  

notat també en les xifres d’atur a 

la comarca i al conjunt del país. i

El Consell Comarcal

insta a harmonitzar la 

pressió fiscal a la indústria
El Consell Comarcal vol encetar 

el debat per harmonitzar la pres-

sió fiscal que els ajuntaments del 

Vallès Oriental apliquen al sector 

industrial. Amb aquest objectiu, 

aquest dilluns es presentava l'es-

tudi L’impacte dels impostos muni-

cipals als polígons d'activitat eco-

nòmica (PAE) del Vallès Oriental, 

que analitza quina és l’afectació 

que les ordenances fiscals tenen 

en el desenvolupament de l’activi-

tat econòmica dels municipis, i en 

especial, dels PAE. L'estudi valora 

la regulació dels quatre impostos 

municipals més importants als 32 

municipis del Vallès Oriental que 

disposen de polígons: l'impost de 

béns immobles (IBI), l'impost d'ac-

tivitats econòmiques (IAE), l'im-

post a vehicles de tracció mecànica 

(IVTM) i l'impost sobre construc-

cions, instal·lacions i obres (ICIO). 

A més, l'estudi també analitza el 

seu l'impacte en les finances muni-

cipals respecte al total d'ingressos 

corrents i analitza què suposa per 

a les empreses la pressió fiscal. 

Pel que fa a l'IBI, la seva recapta-

ció suposa, de mitjana, el 33% del 

conjunt d’ingressos corrents. En-

tre els municipis amb menor pro-

porció d’ingressos d’IBI hi ha Gra-

nollers, amb un 23%, mentre que a 

les Franqueses és del 28%. Un dels 

factors que condiciona aquesta 

proporció, a més dels tipus imposi-

tius fixats, és l’any de la darrera po-

nència cadastral, que a Granollers 

i les Franqueses és de finals dels 

90. Per habitant s'ingressen 360 

euros de mitjana, tot i que Grano-

llers i les Franqueses queden per 

sota dels 300 euros per habitant a 

l'any. Pel que fa a l'IAE, la mitjana 

comarcal és de 5% sobre el pressu-

post de cada ajuntament, tot i que 

TRIBUTS  UN ESTUDI ANALITZA ELS PRINCIPALS IMPOSTOS QUE AFECTEN LES EMPRESES ALS MUNICIPIS DEL VALLÈS ORIENTAL

a Granollers és del 6% i a les Fran-

queses del 10,5%, ja que són dos 

municipis amb molta indústria. En 

euros, l'ingrés mitjà és de 78 euros 

per habitant (75 a Granollers i 101 

a les Franqueses). En l'impacte 

de l'IVTM sobre el pressupost no 

hi ha gaire diferència entre mu-

nicipis, ja que a tots oscil·la entre 

el 4% i el 7% dels ingressos mu-

nicipals, amb un ingrés mitjà per 

habitant de 65 euros –en aquest 

cas, Granollers i les Franqueses 

estan lleugerament per sota de la 

mitjana–. Finalment, l'ICIO té un 

impacte mitjà sobre els ingressos 

corrents de l'1,6% –1,3% a Grano-

llers i 2,2% a les Franqueses–. En 

euros, l'ingrés mitjà és de 14 euros 

per habitant –16 a Granollers i 22 

a les Franqueses–.  l.o./x.l.

La patronal UEI i el bufet d'advocats 

JDA-SFAI reclamen la reducció de 

l'IAE a les empreses que s'hagin vist 

afectades per la pandèmia. Des de 

la patronal creuen que aquesta me-

sura és "la més justa", ja que mol-

tes empreses s'han vist obligades a 

tancar o reduir la seva activitat eco-

nòmica a causa de la Covid-19. Tant 

la patronal com el bufet d'advocats 

demanen a les administracions pú-

bliques que revisin les condicions 

de l'impost i valorin una rebaixa 

proporcional o, fins i tot, una exten-

sió total a l'impost com ja se sol·li-

cita per als grups empresarials res-

pecte a l'exercici 2020. 

La UEI i JDA

reclamen una 

reducció de l'IAE
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A l'agost, i just quan es complei-
xe 100 anys de la seva posada en 
marxa, el Garatge Let tancarà les 
portes per la jubilació de Guillem 
Alberch, la quarta generació de la 
nissaga fundadora d'aquest taller 
centenari. 

Garatge Let, actualment situat 
al carrer Álvarez de Castro, 45, és 
reconegut com una empresa cap-
davantera especialitzada en adap-
tacions de vehicles per a la conduc-
ció i el transport de persones amb  
discapacitat i per la creació de do-
ble comandaments per a vehicles  
d’autoescoles, a més de ser ex-
perts en mecànica general. 

Quatre generacions s'han fet 
càrrec del taller: Eudald, Salvador, 
Francesc i Guillem. El 1920, Eu-
dald Alberch Gibernau va obrir un 
taller de reparació d'automòbils 
al número 78 del carrer Alfons 
IV de Granollers. Des de llavors el 
taller ha anat creixent i fent front 
a dificultats –durant la Guerra Ci-
vil va ser cremat i va obrir un nou 
espai al carrer Álvarez de Castro, 
on encara hi és–, tot adaptant-se 

la quarta generació de la família.
Garatge Let diu adéu també com 

a punt de trobada d'amics i clients, 
on a l'oficina trobaven l'Amalia 
"per parlar de la vida mentre 

els informava de les opcions 

per als seus vehicles". El taller 
s'acomiada amb un agraïment "al 

Ramon i als treballadors que 

ens ajudat a fer la feina ben feta. 

I, en especial, a tots els clients 

per la seva confiança". 

a les necessitats de cada moment. 
El 1945, Salvador Alberch Torra, 
un geni del disseny mecànica, va 
introduir el doble comandament 
per a autoescoles. 

Cap al 1970 Francesc Alberch 
Torrents, el seu fill, va iniciar 
l’adaptació de vehicles per al trans-
port i la conducció de persones 
amb discapacitat, que s’ha mantin-
gut fins l’actualitat gràcies al tre-
ball de Guillem Alberch Blázquez, 

EMPRESES  QUATRE GENERACIONS AL CAPDAVANT DEL TALLER DEL CARRER ÁLVAREZ DE CASTRO

Garatge Let tanca per jubilació 

després de 100 anys d'història
garatge let

EMPRESES  INSTAL·LACIONS 'ECOFRIENDLY' AL CENTRE

LES FRANQUESES. L'Ajuntament ha 
simplificat i centralitzat els trà-
mits que han de fer els empresa-
ris del municipi a través d'una 
única plataforma, la FUEL. És 
una finestreta única empresarial 
que, des d'ara, esdevé el punt de 
referència únic per a empresaris, 
emprenedors i intermediaris per 
relacionar-se amb l'administració 
pública. Des d'aquesta plataforma 
se centralitzen totes les gestions 
i els tràmits necessaris per de-
senvolupar l'activitat, indepen-
dentment de quina administració 
sigui responsable de cada gestió. 
Així, s'hi poden omplir els for-

mularis per demanar qualsevol 
tràmit, omplir la documentació i 
fer efectiva la demanda online o 
presencial. Entre d'altres, s'hi po-
den fer les comunicacions prèvies 
ambientals; d'establiments fixos 
oberts al públic; d'espectacles pú-
blics i activitats recreatives; para-
detes; modificacions i classificació 
d'activitats; declaracions de salut 
alimentària; tramitar llicències; 
fer sol·licituds d'informes urba-
nístics o comunicar obertures o 
canvis de titularitat d'activitats. 
Es pot accedir a la finestreta úni-
ca empresarial a través del web 
municipal. 

Tots els tràmits empresarials

centralitzats en finestreta única

Darrera fase de les obres 

de la central d'Estabanell

Estabanell & Pahisa ha posat en 
marxa la darrera fase de les obres 
d'adequació de les seves instal-
lacions ecofriendly al centre de 
Granollers. L'actuació, que durarà 
aproximadament mig any, es durà 
a terme a les històriques instal·la-
cions del carrer del Rec 26-28, que 
connecten amb l'edifici del carrer 
Ponent 7, que es va posar en marxa 

al gener. L'actuació preservarà els 
elements patrimonials existents i 
alhora renovarà els 1.000 metres 
quadrats d'espais interiors per 
adaptar-los al benestar dels pro-
fessionals. A l'exterior hi haurà una 
zona d'aparcament protegida amb 
pèrgoles fotovoltaiques i espais de 
treball i descans a l'aire lliure per 
als professionals d'Estabanell. 

Reflexionar sobre la digitalització, 
els canvis tecnològics, els demo-
gràfics, l’emergència climàtica i 
la pandèmia de la Covid-19 i com 
canvien les formes de treball i les 
condicions de vida. Aquest era 
l’objectiu de la 29a Escola d’Es-
tiu de CCOO de Catalunya, que 
dimarts i dimecres va celebrar-se 
a Roca Umbert amb els càrrecs 
principals del sindicat amb el títol 
Governar les transicions. Reptes 

climàtics, digitals i demogràfics.
La trobada va ser presencial 

per a unes 40 persones, però tam-
bé es va retransmetre en directe 
a través del web de CCOO i del 
seu canal de YouTube. L'escola 
va abordar quatre debats: No hi 

haurà treball en un planeta mort; 

Transició energètica; Transicions 

ecosocials: la tecnologia i els va-

lors; i Repte demogràfic i projecte 

de vida. En l'obertura de la sessió, 
dimarts, el secretari general de 
CCOO al Vallès Oriental, Maresme 
i Osona, Gonzalo Plata, recordava 
que “actualment ens trobem en 

un moment de transició ambi-

ental i tecnològica com va ser 

en el seu moment la revolució 

industrial, cosa que afecta tam-

bé el món del treball”. Per això, 
deia Plata, els sindicats tenen el 
repte “d'interpretar aquest can-

vi, ser més forts col·lectivament 

i mirar d’evitar que les baules 

més febles quedin fora d’aques-

ta transició”. 
En la mateixa línia, Javier Pac-

heco, secretari general de CCOO 

de Catalunya, destacava la impor-
tància d’abordar les transicions 
digitals, climàtiques i econòmi-
ques des del punt de vista social i 
sindical. “En la crisi actual hem 

vist que els treballs més pre-

caris són essencials en molts 

casos, i per això és bàsic evitar 

que en la sortida de la crisi cai-

guin de nou en una precarietat 

que augmenta les desigualtats 

socials”, deia Pacheco. “Cal que 

la precarietat desaparegui del 

marc de relacions laborals i que 

el treball permeti mantenir les 

condicions de vida de la gent”. 
“Hem de fer una transició justa 

que no deixi ningú enrere”, con-
cloïa. 

L'Escola d’Estiu de CCOO es va 
tancar dimecres amb les interven-
cions de Dolors Llobet, secretària 
d’Atenció a l’Afiliació, Estudis i 
Coordinació de Direcció de CCOO 
de Catalunya, i el mateix secretari 
general, Javier Pacheco. 

ccoo

SINDICAT  JAVIER PACHECO: "NO PODEM DEIXAR NINGÚ ENRERE"

CCOO de Catalunya 

organitza la 29a Escola 

d'Estiu a Roca Umbert

JAVIER PACHECODARRER EQUIP  Els actuals responsables de Garatge Let

estabanell

FAÇANA  Amb l'edifici del carrer Ponent enllestit, inicia les instal·lacions del Rec

Després del confinament, l'experi-
ència de treballar des de casa no 
ha estat fàcil per a tothom. Això fa 
temps que ja ho saben molts em-
prenedors, autònoms i freelance i 
els impulsors de JoWorking, un nou 
espai de coworking a Granollers, 
que ofereix un espai amb serveis 
com una sala polivalent, despatx 
privat per a videoconferències i 
trucades, cuina, armariets perso-
nals, accés amb les pròpies claus, 
recepció de paquets, internet d'alta 
velocitat. L'espai està situat al car-
rer Princesa, 79 –cantonada Roger 
de Llúria– i està pensat tant per a 
persones que necessiten una taula 
fixa on deixar l'ordinador i un espai 
gran com per a qui utilitza un por-
tàtil i pot utilitzar el servei de taula 
rotativa, és a dir, que s'asseu segons 
la disponibilitat de cada dia. El ser-
vei compta amb tarifes que van des 
dels 20 euros d'una reserva diària 
als 1.870 del pla anual, amb un lloc 
fix. També hi ha plans setmanals i 
mensuals. JoWorking se suma així 
a l'oferta pública i privada existent 
de coworking a Granollers. 

Neix un nou espai 

de coworking

al carrer Princesa
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GRANOLLERS. La nau Dents de Ser-

ra de l'antiga fàbrica de Roca Um-

bert va ser l'escenari dijous de la 

setmana passada de la passarel·la 

de moda que va servir el dissenya-

dor granollerí Jordi Dalmau per 

presentar la nova col·lecció de ves-

tits de núvia i nuvi 2021. Per pri-

mer cop i, arran de les mesures de 

protecció davant de la Covid-19, 

Dalmau va donar a conèixer les no-

ves propostes per streaming en un 

acte on, amb tot, no hi van faltar les 

mascaretes –de disseny, és clar–. 

La nova col·lecció compta amb una 

cinquantena de vestits exclusius i 

artesanals. A la desfilada tampoc 

no van mancar-hi cares conegu-

des, ja que la nedadora olímpica 

Thais Enríquez i la presentadora i 

model Elsa Anka van apadrinar la 

col·lecció i van fer-hi de models.

Dalmau va mostrar vestits vis-

tosos acompanyats d'antifaços- 

mascareta de fantasia. La nova col- 

petita col·lecció de moda mascu-

lina per als nuvis. Jordi Dalmau 

encapçala la firma de moda cap-

davantera del sector nupcial al 

país, amb dissenys avantguardis-

tes i qualitat artesanal que l'han 

fet reconegut arreu.  m.e.

lecció del dissenyador granollerí 

és del tot versàtil i, fins i tot, va 

mostrar dissenys de vestits de nú-

via que, amb la retirada de la fal-

dilla blanca, es reconverteixen en 

vestits de nit. A més, per primera 

vegada Dalmau va presentar una 

Dijous, l'assemblea general d’afi-

liats i afiliades de la Confederació 

Nacional del Treball (CNT) al Va-

llès Oriental va acordar la renova-

ció del Comitè Local del Sindicat 

d’Oficis Varis, amb Cristian Car-

mona com a secretari general del 

sindicat a la comarca. També es va 

renovar la Secretaria d'Acció Sin-

dical, que des d'ara serà assumida 

per Genís Ferrero; la de Jurídica, 

amb Sara Carmona al capdavant; 

i la de Cultura, que exercirà Paco 

Cruz. La tresoreria del sindicat con-

tinuarà gestionada per la comissió 

de treball actual fins a la renovació 

del següent comitè d’aquí a dos 

anys. La renovació del comitè local, 

l’òrgan de gestió del sindicat, té un 

mandat per dos anys com marquen 

els estatuts, i s’exerceix des de la 

militància, ja que  els càrrecs a CNT 

no són remunerats. Aquesta reno-

vació es produeix en un context de 

creixement i expansió del sindicat 

a la comarca. De fet, des del gener 

el sindicat ha augmentat les seves 

afiliacions més d’un 30% i ha in-

corporat noves seccions sindicals a 

diverses empreses i sectors.

La CNT recorda que és un sindi-

cat que no rep cap mena de subven-

cions, i es finança exclusivament a 

través de les quotes de l'afiliació. 

"El funcionament del sindicat 

s’inspira en l’acció directa, la so-

lidaritat i el suport mutu anar-

cosindicalistes", apunten. 

m.e.

MODA  LA NAU DENTS DE SERRA VA ACOLLIR UNA DESFILADA RETRANSMESA PER STREAMING SINDICATS  CRISTIAN CARMONA ÉS EL NOU SECRETARI GENERAL

La nova col·lecció de moda Jordi 
Dalmau, de Roca Umbert al món

DESFILADA  Per primer cop va presentar una col·lecció de moda masculina

Vestits de núvia versàtils que es reconverteixen en vestits de nit

La CNT del Vallès Oriental 

renova el comitè de direcció

Coty fitxa l'expresidenta de L'Oréal
La multinacional de bellesa Coty, amb una de les seves fàbriques princi-

pals al polígon Congost, ha nomenat Sue Y. Nabi nova consellera delega-

da de la companyia. Nabi, reconeguda innovadora de la indústria de la 

bellesa, és fundadora i responsable de la línia de cura de la pell de luxe 

Orveda, i anteriorment ha estat presidenta mundial de L'Oréal i Lancôme. 

El fins ara conseller delegat, Peter Harf, esdevé el president executiu. 
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Carlos Viver, nominat a millor entrenador del món
Haver aconseguit per primera vegada la plata al Mundial de 2019 al 

Japó amb la selecció espanyola femenina és el mèrit que la Federació 

Internacional d'Handbol (IHF) reconeix a Carlos Viver per nominar-lo 

a millor entrenador del món de 2019. Fins al 18 de juliol es pot votar 

perquè guanyi l'exentrenador del BMG a la web de la IHF.

Reforç a la porteria de l'AEHQuico Solà és el nou fixatge per al sènior 
masculí de l'AEH Les Franqueses. Solà arriba 

al club després de militar al CJH Mataró i al CH 

Palau, a més d'estar en altres equips catalans, i s'afegeix al fixatge de David Fernández.

ESPORTS

El Fènix Granollers celebra 30 anys 

d'història i ho fa amb una nova junta, el comiat d'Àngel Díaz des-

prés de 17 anys al capdavant del 

club, i de la mà de l'italià Bart Iac-

carino, extècnic de l'Imperial Reus 

amb qui va jugar la final contra els Badalona Dracs el 2017 i seleccio-

nador de l'equip europeu femení. 

L'entitat es refunda amb l'objectiu 

d'oferir un projecte professionalit-zat amb el fixatge d'entrenadors 
internacionals que són jugadors 

professionals i la idea principal d'organitzar tornejos internacio-

nals a la ciutat. "Volem comen-

çar de zero amb l’Ajuntament 

–l'anterior junta hi va mantenir 

un pols important per la demanda 

d'espai per entrenar– i exposar-li 

la voluntat de portar com més 

esdeveniments internacionals 

millor a Granollers i aportar 

beneficis econòmics a casa nos-

tra", argumenta Iaccarino. De fet, 
el nou director esportiu ja té pen-

dent presentar la proposta d'un 

esdeveniment per al 5 de desem-

bre: "Com sóc l'entrenador de 

la selecció europea femenina, 

vull fer la petició a l'Ajuntament 

d'organitzar un partit d'exhibi-

ció contra la selecció dels Estats 

Units a Granollers". A més, Iacca-

rino afirma que intentaran buscar 

una nova data pel Torneig Interna-cional Cadet, que organitzen amb 
el club l'Hospital Pioners i que 

fènix granollers

FUTBOL AMERICÀ  ÀNGEL DÍAZ S'APARTA DE LA JUNTA DEL CLUB, DESPRÉS DE 17 ANYS AL CAPDAVANT

El Fènix renova la direcció i vol 

atraure tornejos internacionals

s'havia de celebrar al juny.

La direcció esportiva també la 

formarà una nova responsable de 

projecte, Carlotta Vallecoccia, juga-

dora de la selecció italiana i de les United Roma, i Danilo Del Prete, ju-

gador de la primera divisió italiana 

al Pretoriani Roma, que s'han tras-

lladat a la ciutat. "Volem tornar a 

formar un Cadet i un Sub15 Flag 

–modalitat sense contacte–. Per 

això, amb el Consell Esportiu del 

Vallès Oriental i els centres edu-

catius de la zona, organitzarem 

jornades de portes obertes per 

donar a conèixer un esport in-

clusiu i amb el qual aprendre a 

parlar anglès durant la pràctica", 

explica Iaccarino.   alba cabrera

LA JUNTA  Iaccarino, Vallecoccia i Del Prete són els nous directius del club

Iaccarino conclou que el repte més ur-
gent del club és "pactar amb l'Ajun-
tament entrenar dos dies a la setma-
na a les pistes d'atletisme tan aviat 
com es pugui i unificar l'equip en un 
sol camp", ja que aquest any els dies 
d'entrenament es repartien per di-
ferents instal·lacions entre les pistes 
d'atletisme de Granollers, a les Fran-
queses i a la Roca del Vallès. A més, 
l'equip acumula sis mesos sense en-
trenar, mentre que les lligues preveuen 
tornar al setembre per acabar el curs.

EL MÉS URGENT, 
TORNAR A ENTRENAR

Després de tres mesos i mig, la 
Real Federación Española de Na-

tación (RFEN) ha reprès les con-

centracions de natació artística, i 

les nedadores Irene Garrido i Va-

leria Parra, i l’entrenadora Nerea Sánchez del Club Natació Grano-

llers (CNG) han estat convocades 

per realitzar una estada amb la 
selecció espanyola infantil. 

Les tres membres del club van 

viatjar estaran fins al 20 de juliol 

a Madrid per participar d'aques-

ta primera concentració post-confinament que ha organitzat la 
RFEN. 

NATACIÓ  LA PRIMERA CONCENTRACIÓ POSTCONFINAMENT

Nedadores del CNG, amb la 

selecció infantil d'artística

cng

CONVOCADES Garrido, Parra i Sánchez són a Madrid amb la RFEN

UNA MATINAL VOL ANIMAR NENS I NENES 
A PRACTICAR NATACIÓ DE COMPETICIÓ
n Nova matinal lúdica i esportiva la que el Club Natació Granollers (CNG)  
prepara per al 18 de juliol de 10 a 12 h. Si bé durant les últimes temporades ha 
celebrat jornades per donar a conèixer el waterpolo i la natació artística, en 
aquesta ocasió és el torn de la natació de competició, un esport aquàtic  
individual però que s’entrena i es practica de forma col·lectiva –amb estils com 
papallona, braça, crol i esquena–. Una modalitat que serà la protagonista de la 
Natació Fest, dirigida a nens i nenes nascuts entre els anys 2011 i 2015. 

D'altra banda, la Sincro Fest celebra una nova edició l'11 de juliol, de 10 a 12 h, i 
està dirigida a nens i nenes nascuts entre els anys 2012 i 2016. Per a participar en 
qualsevol de les dues matinals, cal inscriure’s gratuïtament al web del CNG.
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El Club Escola de Futbol Sala 

(CEFS) Ciutat de Granollers ha 

anunciat que vol crear un equip 

sènior femení per participar el 

curs vinent en la competició cata-

lana, regida per la Federació Cata-

lana de Futbol Sala (FCFS) –fede-

ració independent de la Federació 

Catalana de Futbol (FCF)– i un 

altre cadet-juvenil per competir a 

la lliga catalana de futbol sala, re-

gida en aquest cas per la FCF.La idea del club és configurar 
una secció femenina i tenir un to-

tal de 9 equips per a la temporada 

vinent (3 sènior, 2 juvenils, 1 aleví, 

2 benjamins i 1 prebenjamí), a més 

de presentar la candidatura del 

president de l’entitat, Juan Fernán-

dez, a les eleccions de la FCFS. Però, 

la andidatura de Fernández no ha 

estat vista de bon ull per aquesta 

federació, que reclama al club gra-

nollerí la urgència de retornar un 

suposat deute pendent.

La FCFS ha fet arribar un comuni-

cat al CEFS Granollers en què espe-cifica la quantitat de 2.800 euros de 
deute impagat des de fa 3 anys amb 

la federació i advertia que, si el club 

arxiu

FUTBOL SALA  LA FEDERACIÓ ACUSA L'ENTITAT GRANOLLERINA DE TENIR UN DEUTE PENDENT

El CEFS vol crear un femení i 
prepara candidat per a la FCFS

CONJUNTS  La idea del club és formar nou equips en total –dos més que el curs passat– per a la temporada vinent

no l'abonava abans de l’1 de juliol, 

podria perdre la llicència federativa 

i el dret a vot a les pròximes elec-

cions, pendents d’una nova data. El 

club granollerí desmenteix l’exis-

tència del deute i es nega a pagar. 

A més, el CEFS acusa la FCFS de 

“voler posar entrebancs” a la can-

didatura de Fernández per “evitar 

desmantellar l’actual junta amb 

un govern alternatiu”, una versió 

dels fets que té el suport de clubs 

amb candidats a aquestes eleccions 

com el Llinars, la Unión Llagosten-

se i el Grèvol de Barcelona. 

KRT brilla el primer dia de test al Circuit
Dimecres i avui, dijous, Kawasaki 

Racing Team (KRT) ha organitzat 

un test de preparació pel World- 

SBK al Circuit de Catalunya amb 

tots els principals competidors 

del campionat i Jonathan Rea, 

pentacampió del món i principal 

pilot de la marca, amb seu a Gra-

nollers. Precisament, Rea ha estat 

el més ràpid de la jornada de di-mecres amb un temps d'1:41.910. 

Tampoc no ha quedat enrere l'al-

tre pilot de l'escuderia i actual lí-

der de la competició, Alex Lowes, 

aconseguint el tercer millor temps 

(1:42.527) per sota de Scott Red-

ding (Ducati), el principal compe-

tidor pels dos pilots de KRT, amb un temps d'1:41.985. De fet, la 
principal novetat del calendari del WorldSBK 2020 és la incorporació 
del premi al Circuit al setembre. 

MOTOR I SuperBikes  REA ACONSEGUEIX EL MILLOR TEMPS DE LA SESSIÓ I LOWES ÉS TERCER

Per a Guim Roda, mànager de KRT,  "és 

molt especial celebrar el campionat 

tan a prop de la nostra seu. Tots els 

membres de l'equip estem motiva-

díssims per al test d'aquesta setmana 

i per a la cursa al setembre".

L'ARRIBADA DEL 

WORLDSBK AL CIRCUIT

El Festival de la 

Velocitat, sense públic

El 3 i 4 d'octubre 

tornaran les lligues El Festival de la Velocitat 2020 se 
celebrarà a l'octubre a porta tan-

cada. Les autoritats sanitàries i 

el Circuit han decidit que tots els 

esdeveniments que se celebrin durant aquest 2020 en aquest re-

cinte esportiu seran sense públic. 

Aquest any, el festival serà solida-

ri per seguir el projecte de l'en-

titat que porta el nom de la pilot 

desapareguda María de Villota. 

Granollers i les Franqueses torna-

ran a tenir partits oficials de fut-

bol i futbol sala a partir del cap de 

setmana del 3 i 4 d'octubre. Així 

ho ha decidit la Federació Catala-

na de Futbol, que va fer públiques 

dimarts les dates d’inici de com-petició per a la temporada 2020-2021. L’acord està subjecte a les 
modificacions que puguin ser ne-

cessàries per motius sanitaris. 

CIRCUITFUTBOL

El govern de l'Estat ha declarat el 

Gran Premi d'Espanya de Formu-

la 1, que enguany se celebrarà al 

Circuit del 14 al 16 d'agost sense 

públic, "esdeveniment d'excep-

cional interès públic" a proposta 

del ministre de Cultura i Esport, 

José Manuel Rodríguez Uribes.

Segons el Consejo Superior de 

Deportes, el GP d'Espanya de F1, 

que serà la sisena prova del nou calendari de la temporada 2020,  
"és un exemple representatiu de 

la represa de les competicions 

esportives després de la crisi de 

la pandèmia". En aquest sentit, el 

govern "vol contribuir a la seva 

reactivació i facilitar l'obtenció 

de recursos privats". Justament 

la mesura arriba un dia abans que 

Fernando Alonso anunciés el re-torn a la F1 el 2021, un al·licient 
per a l'augment de seguidors de 

l'Estat de les curses al traçat valle-

sà. Pel que fa al Gran Premi Mons-

ter Energy de Catalunya de Moto-

GP, s'ha reprogramat per als dies 

25, 26 i 27 de setembre. 

MOTOR

L'Estat declara

"d'excepcional 

interès públic"

el GP de Formula 1

LES FRANQUESES. Diumenge  el parc 

de Milpins serà l’escenari de l’Open 

Barcelona BTT Kids Cup, el retorn 

d’una competició marcada pel 

compliment dels nous protocols 

de protecció contra la Covid-19. 

La competició, organitzada per 

la Unió Ciclista Les Franqueses, 

tindrà tres sortides segons les ca-tegories. A les 8.30 h començaran 
les proves puntuables per a la Kids 

Cup, les categories de principiants, 

alevins i infantils. La segona sorti-da serà a les 9.30 h per les classes 
cadet, júnior, fèmines i màsters a partir de 40. Finalment, a les 11.30 
h es farà la sortida en les catego-ries èlit, sub-23 i màsters 30. Les 
Franqueses acull per segon any la 

competició, amb un circuit pràcti-

cament calcat al que debutava la 

temporada passada i convertint-se 

en la seu del Campionat Provincial 

de Barcelona. En aquesta edició, es 

preveu la participació de més de 200 ciclistes.Les inscripcions es 
poden fer al web de la Federació 

Catalana de Ciclisme. 

CICLISME

L’Open Barcelona 

BTT Kids Cup 

espera acollir més 

de 200 ciclistes
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A causa de la situació excepcio-

nal per la pandèmia, aquest estiu 

se celebra el torneig Lliga Mapfre 

de tennis femení. En un inici, les 

seus on s'havia de disputar aquest 

torneig estatal eren el Club Tenis 

d'Aro, el Club Tenis RACE de Ma-

drid i el CT Els Gorchs, a Llerona. 

Finalment, l'1 de juliol, la Real Fe-

deración de Tenis (RFET) va con-

firmar la cancel·lació de la prova 

prevista a Madrid per l'anunci del 

retorn del circuit mundial WTA el 

pròxim 3 d'agost, i això ha fet mo-

dificar el calendari. Per tant, el CT 

Els Gorchs serà ara la darrera seu 

d'aquest torneig, del 29 de juliol al 

3 d'agost.

El certamen començarà el 15 de 

juliol a Platja d'Aro (Baix Empor-

dà) i continuarà al Club de Tenis 

Castellón del 22 al 26 de juliol, per 

enllaçar amb la final a les Fran-

queses la setmana següent. A més, 

la RFET ha confirmat la participa-

ció de les tennistes catalanes Sara 

Sorribes (83 al WTA) i Aliona Bol-

ct els gorchs
El Bàdminton Granollers té previst 

arrencar la nova temporada el 17 

d'agost, tenint en compte el fet que 

la ciutat, seu de la Federació Cata-

lana de Bàdminton (FCB), acollirà 

el Màster Nacional de Bàdminton 

sub15 i sub19 2020 els dies 5 i 6 de setembre. Així ho ha confirmat el 
coordinador club Bàdminton Gra-

nollers, Eduard Mateos. "Ja hem 

començat a posar en marxa els 

preparatius de la 8a edició de 

l'esdeveniment, que se celebra 

cada any com en memòria de 

Guadalupe Burgos per recaptar 

beneficis per a la Fundació Josep 
Carreras que investiga contra la 

leucèmia". "Al febrer es va cele-

brar la 7a edició, però a causa de 

la pandèmia, el calendari català 

per aquest any s'ha reestructurat 

i la temporada 2020-2021 es con-

centrarà del setembre al desem-

bre. Així, es donarà pas a l'any 

natural de competició per al curs 

següent", detalla Mateos.

De fet, Granollers és una seu im-

TENNIS  CANVIA EL CALENDARI I LES FRANQUESES PASSA A SER LA DARRERA SEU DEL CIRCUIT

ALS GORCHS  Hi haurà tennistes per sobre del top 300 del rànquing WTA

Els Gorchs, seu del final de la 

Lliga Mapfre femenina a l'agost

sova (102), a més de la basca Lara 

Arruabarrena (149) i la suïssa 

Jil Belén Teichmann (63), ja que 

també poden participar-hi tennis-

tes internacionals que acreditin 

un any de llicència a Espanya.

El circuit creat per la RFET re-

cuperarà el tennis femení després 

de l'aturada per la pandèmia del 

coronavirus, passant per les Fran-

queses, amb l'objectiu d'ajudar els 

seus jugadors i jugadores a recu-

perar el nivell competitiu de cara 

a la tornada dels circuits inter-

nacionals, i dota els tres tornejos 

amb 24.000 euros en premis. 

POLIESPORTIU  ENGUANY, GRANOLLERS ACULL TRES JORNADES

Es confirma el vuitè Màster 

Nacional de sub15 i sub19 

de bàdminton al setembre
portant per al bàdminton català i 

estatal. El nou calendari de la FCB 

també assigna altres esdeveni-

ments que inclouen competició 

individual i per parelles per aquest 

2020 a la ciutat, pendents sempre 

de la situació sanitària. Són els ca-

sos del Màster Nacional absolut i 

sub11 el 24 d'octubre, i la 4a prova 

del circuit català i la més destacada 

per al bàdminton granollerí, la TTR 

Granollers,  prevista pel 7 i 8 de no-

vembre –però amb data alternativa 

per prevenció per al 23 de desem-

bre, ja que aquesta prova puntua 

pels campionats estatals amb les 

categories d'absolut, sub19, sub17, 

sub13 i sub11–.

De fet, al juliol, el Bàdminton Gra-

nollers ha tornat als entrenaments 

amb concentracions matinals de 9 a 12.30 h per a les categories in-feriors, i a les tardes la tecnificació 
per a adults dilluns, dimarts i di-jous de 19 a 21 h, amb cita prèvia. 
Els entrenaments acabaran el 17 de 

juliol per vacances.  a.cabrera
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CULTURA
López Espinosa i Martí TorrasDissabte, classe i concert de swing
Els diàlegs a la fresca Gandulegem, conduïts 
per Mercè Alsina a Roca Umbert, comptaran 
el proper dijous amb el director d'escena, 
dramaturg i actor Martí Torras i la ballarina 
i coreògrafa Roser López Espinosa.

Dissabte (20.30 h) l'exterior de Roca Umbert acollirà també una classe 
de jazz steps –per aprendre a ballar sense parella–, a càrrec de Xavi 
Recuenco, i un concert en directe de Non Jambi & The Coconuts, 
un quintet que arranja alguns dels temes més populars del swing i el 
calypso dels anys 30, 40 i 50. L'entrada és gratuïta però cal inscripció.

El cicle de concerts a la fresca de 
l'Obert per Vacances a Roca Um-
bert ha palesat les ganes del pú-
blic de tornar a consumir cultura 
en directe. Els directes de música 
moderna es clouran amb el popu-
lar trio de veus negres d'Osona, 
The Sey Sisters, que a hores d'ara 
ja han exhaurit entrades, malgrat 
que faran doble concert, al vespre 
i a la nit.

The Sey Sisters convidarà a fer 
un viatge musical des del gòspel i �ins a la música africana, passant 
pel soul i un munt de cants sorgits 
de la lluita contra les injustícies i 

MÚSICA EL TRIO DE MÚSICA NEGRA HA EXHAURIT LES ENTRADES DE LES DUES SESSIONS

The Sey Sisters farà doblet

la defensa dels drets humans. Els 
cants a capella i les harmonies es 
combinen per fer reviure l'esperit 
i l'ànima del gòspel amb el qual es 
volen reivindicar com afrodescen-
dents. Aquestes tres germanes ca-
talanes de descendència ghanesa 
fa temps que han rebut el reco-
neixement al seu talent, energia 
i ritme. El 2015 van editar el seu 
primer disc, Let freedom ring, al 
qual va seguir l'exitós Rise. 

Dj 16 de juliol, 19 i 21.30 h
Roca Umbert. Entrades exhaurides

Més directes

El proper concert a la fresca d'avui, di-

jous (21 h), serà de quilòmetre zero. De 

fet, el protagonista serà un grup amb 

seu d'operacions al mateix recinte de 

Roca Umbert, Catástrofe Club, el pro-

jecte de Josep M. Herrera i David Molina 

que ja va portar a la Nau B1 el seu dar-

rer treball, Ejercicios de visión (Hidden 

Track Records, 2018). En aquesta oca-

sió, però, el concert es complementarà 

amb la poesia de Pau i Joan Gener, en 

una mena de duel literari. Les entrades 

fa dies que estan exhaurides.

VESPRE POÈTIC AMB 
CATÁSTROFE CLUB 
I PAU I JOAN GENER

El Teatre Auditori 

projecta l'obra 

'Assedegats' 

Dilluns el Teatre Auditori de Gra-
nollers (TAG) tornarà a obrir les 
portes al públic abonat després 
de quatre mesos, per projectar en 
streaming l’obra Assedegats, de 
Wajdi Mouawad (autor d'Incen-

dis) i Benoît Vermeulen, dirigida 
per Oriol Broggi. Es tracta de l'úl-
tim muntatge de La Perla 29 que 
s’ha estrenat el 6 de juliol en el 
marc del Grec 2020 Festival de 
Barcelona. 

Es tracta d’un text de teatre for-
mal en què es barreja la comèdia, 
la tragèdia i el drama. És un tras-
bals total en què les emocions són 
a flor de pell. Mouawad narra com 
ningú la intensitat del moment i fa 
viure la tragèdia grega d’una for-
ma diferent, la fa redescobrir amb 
uns ulls absolutament contem-
poranis. El tema central d’Asse-

degats es desenvolupa al voltant 
d’un treball que han de fer dos 
adolescents parlant sobre la be-
llesa. Què passa quan la gent jove 
es pregunta per la bellesa del món 
que l’envolta? Què passa quan la 
gent jove no troba la bellesa en-
lloc i no sap explicar-la? 

Assedegats està interpretada 
pels joves Guillem Balart, Sergi 
Torrecilla, Carla Vilaró i les col-
laboracions de Clara Segura, Ivan 
Benet i Xavier Ruano. ❉

ARTS ESCÈNIQUES

Albert Lax presenta noves cançons

El músic granollerí Albert Lax va tornar a la ciutat dijous passat en el marc 
d'un dels concerts a la fresca a Roca Umbert en què va repassar temes 
del seu primer disc The Deepest String, així com va avançar algunes de les 
cançons que sonaran a l'EP Golrmund, del qual divendres presenta single.

votv

El TAG en xarxa pel 

desenvolupament 

artístic a Europa

El Teatre Auditori de Granollers 
(TAG), a través de Transversal, 
s’ha incorporat a una xarxa eu-
ropea de cooperació, centrada en 
estratègies col·laboratives, crea-
ció de capacitats i polítiques cul-
turals. La iniciativa, denominada 
Southern Coalition, està dirigida 
per la xarxa portuguesa Artemre-
de i reuneix 14 socis de 10 països 
que treballaran conjuntament a 
partir del 2021. El finançament 
del seu primer projecte, Perifèries 

més fortes, va obtenir llum verda 
del programa Creative Europe.

La xarxa Southern Coalition té 
l’objectiu de reforçar les connexi-
ons entre iguals a través de pro-
jectes culturals, cultivant un estret 
diàleg entre artistes, operadors i 
comunitats. Com a primer projec-
te, Perifèries més fortes vol provo-
car canvis reals en l'obra d'artistes 
i operadors culturals. Per fer-ho, 
promourà noves produccions ar-
tístiques, tallers, conferències i do-
cumentació, centrats en models al-
ternatius que tinguin en compte la 
realitat de les perifèries. Es preveu 
que el projecte tingui un impacte 
sobre 2.000 professionals, assolint 
els 10.000 en un enfocament més 
ampli. Amb un pressupost total 
superior als 3 milions d’euros, la 
xarxa Southern Coalition comp-
ta amb la participació de xarxes, 
universitats i organitzacions cul-
turals per fomentar el compromís 
de la comunitat local en les arts. ❉

EQUIPAMENTS

La proposta de l'Orquestra de Cambra 

de Granollers (OCGr) també continuarà 

dimarts (20 h) amb un nou Alla Cambra, 

els concerts de clàssica a la fresca en 

què l'OCGr es deconstrueix per crear 

diversos grups de petit format per ade-

quar-se als concerts de Roca Umbert, 

amb un repertori fresc i estiuenc. En 

aquesta ocasió, el concert es dedicarà, 

com la primera sessió als instruments 

de corda, i hi participaran els violins 

Antonia Escalas, Jordi Montoliu, Cristian 

Benito i Raquel García, les violes Albert 

Romero i Marta Sedó, i els violoncels 

Anna Costa i Marçal Ayats. 

UN 'ALLA CAMBRA' 
DEDICAT A LA CORDA

Dl 13 de juliol, 19.30 h. TAG
Cal inscripció a escenagran.cat
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ART  UN ACORD DEL MUSEU AMB EL MNAC PERMET AMPLIAR LA MOSTRA FINS L'ABRIL DE 2021

L'exposició del retaule gòtic 
incorpora la taula del Calvari
GRANOLLERS. El Museu de Granollers ha arribat a 

un acord amb el Museu Nacional d’Art de Catalunya 

(MNAC) per prorrogar un any l’exposició Retorn a 

Granollers del retaule gòtic de Sant Esteve –que es podrà visitar fins al 4 d’abril de 2021– i per incorpo-

rar-hi la taula del Calvari.El MNAC conserva 13 taules del conjunt del retaule de l’altar major de l’església de Sant Esteve de Grano-

llers. Nou van ser pintades pel taller dels Vergós i les 

altres quatre, part del guardapols, s’atribueixen a Joan Gascó. Amb aquest nou préstec, el Museu de Grano-llers mostra 11 de les 13 taules del conjunt del retaule. 
Les altres dues es poden veure exposades al MNAC.La taula que s’incorpora és el Calvari, atribuïda a Pau Vergós, cap a 1465/1470-1495 i feta amb la tèc-

nica de tremp, relleus d’estuc i daurat amb pa d’or sobre fusta. Les mides són de 223 x 147 x 9 cm.A partir d’avui, dijous, ja es pot visitar l’exposició amb la nova taula, en horari de 18 a 21 h. La setmana vinent, el dissabte 11 de juliol (a les 19 h) i el diu-menge 12 (a les 12 h) la visita s’acompanyarà de mú-

sica per celebrar l’arribada de la taula del Calvari.

Iconografia de la nova imatgeEl Calvari és la taula que coronava el carrer central del retaule de Sant Esteve i representa la crucifixió de Je-sús, qui va ser arrestat, jutjat i condemnat per Pilat a ser fuetejat i crucificat. La crucifixió és l’emblema de 
la redempció i la salvació de la humanitat.Al centre de la composició, Jesús és penjat a la creu 
entre els dos lladres –Gestes, a l’esquerra, i sant Dimas, a la dreta–. Jesús es mostra mort, amb els ulls clucs, el 
cap inclinat cap a la dreta, mirant al bon lladre, amb corona d’espines i el cos adaptat a la forma de la creu, clavat amb tres claus i cobert únicament amb un drap al 
voltant de la cintura. Les cames dels lladres presenten talls, però no les de Jesús, en un acte de misericòrdia per fer més curta l’agonia. Als seus peus, la Verge Ma-ria, mig desmaiada, i sant Joan, que la sosté entre els 
seus braços. L’acompanyen les tres Maries: santa Maria Cleofàs, santa Maria Salomé i santa Maria Magdalena, sense vel, que prega i mira directament cap a Jesús.

A la banda dreta de la creu, els soldats es juguen a palletes curtes o llargues la túnica de Jesús. Normal-ment es representava aquest fet jugant-se la túnica a daus, però és molt corrent en els retaules d’època gòtica el joc de les palletes. Darrere seu, el cap dels sa-

ions, damunt un cavall blanc ricament ornat i de molt bona factura, assenyala la llegenda Vero filius Dei erat 

iste (Veritablement, aquest home era fill de Déu). En 
segon terme, hi ha Longi, un soldat romà que segons la 

tradició va clavar la seva llança a Jesucrist. Quan li va 

clavar, es va esquitxar amb la sang i es va guarir de la malaltia que patia als ulls. Això va fer que es convertís i declamés la resurrecció de Crist. 

museu

EL CALVARI  Una nova taula a l'exposició del Museu

GRANOLLERS. Albert Bayona, Ma-ría José Ribas Bermúdez, Núria López Torres, Raúl Alaejos –d'ar-reu de l'Estat espanyol–, José M. Delgadillo de Mèxic, Hanna Jar-zabek de Polònia, Daniela Lucato i Abdoul-Ganiou Dermani d'Ale-manya, Nicolas Hermansen de Bèlgica, Valya Lee de Rússia, Ana-maria McCarthy del Perú i el Col-lectiu Los Rotos –amb membres d'Espanya, Xile i l'Argentina– han 
estat els artistes seleccionats per participar a l'Open Panoràmic, que es podrà veure del 22 al 25 d'octubre a l'Arts Santa Mònica de 
Barcelona.Més de 114 propostes s’han pre-

sentat a la segona convocatòria 

Open Panoràmic, en què enguany 
es proposava als artistes explorar 

sobre el concepte extimitat, al vol-

tant del qual gira la propera edició 

del Festival Panoràmic. Els artistes havien de presentar obres en for-

mat audiovisual amb una durada màxima de 15 minuts, o també 
webdocs que implícitament tin-guessin la fotografia o el vídeo com 
a llenguatges narratius principals.

Els creadors seleccionats esta-ran presents a l’acte d'inauguració, bé físicament, o bé virtualment, a través d’una connexió en directe, 
per tal de presentar el seu treball 

a l’equip d’agents culturals que assistirà convidat al festival (co-

missaris, galeristes, directors de 

L'Open Panoràmic tindrà 12 artistes

EL FESTIVAL HA SELECCIONAT LES OBRES QUE EXPOSARÀ A L'ARTS SANTA MÒNICA DE BARCELONA

centres d’art o tècnics d’arts visuals d’institucions públiques) amb els 
que intercanviaran opinions amb l’objectiu de promoure i divulgar, 
si s’escau, les creacions audiovisu-als d’aquests artistes a través de les seves xarxes o institucions. A més, 
les obres seran exhibides en els festivals col·laboradors del Panorà-mic durant l’edició 2021 (Belgrade Photo Month - New Talents 2020 (Sèrbia), Giovane Fotografia Italiana (Itàlia), Festival de la Imagen de Ma-nizales (Colòmbia) i VU (Quebec). 

La quarta edició del Panoràmic, Festival de Fotografia, Cinema i més, obrirà portes el 15 d’octu-bre a Granollers i el 20 d’octubre a 
Barcelona. 

El premi de pintura Paco Merino arriba a la 15a edició plenament 
consolidat. Dimarts es presentaven 

les noves bases de la convocatòria, que manté la dotació econòmica de 2.500 euros –incrementada el 2018 en 500–. Com l'any passat l'exposició de les obres finalistes 
no coincidirà amb el veredicte, per tal de donar més temps a l'artista 
guanyador per ser-hi present.Així, les obres seleccionades s'exposaran del 3 de novembre al 7 de desembre, i el dia 10 de no-vembre es donarà a conèixer el veredicte del jurat, que enguany estarà format per l'artista plàs-tic Lluís Estopiñan, la tècnica del Museu de Granollers Glòria Fusté, el dissenyador d'interiors Kiku Mena, el crític d'art i comissari Frederic Montornès i la galerista i comissària d'exposicions Cristi-na Requena. Josep Maria Farnés, 
membre del grup Pro Art Paco 

Merino hi actuarà com a secretari.

El grup Pro Art Paco Merino, constituït a finals de 2002 i impul-
sor del certamen pictòric, va voler 

AMB PARTICIPACIÓ INTERNACIONAL I UNA DOTACIÓ DE 2.500 €

Convocat el 15è premi 
de pintura Paco Merino

amb aquest premi retre un home-natge a Paco Merino (1948-2004), un artista autodidacte i versàtil, així 
com donar suport als artistes emer-

gents i contribuir a augmentar el 

prestigi i la bona tradició que exis-

teix a Granollers i la comarca pel que fa a les arts plàstiques i, en es-

pecial, "encoratjar l'esperit artís-

tic, inconformista, obert i creatiu 

que representava Paco Merino".El certamen és obert a tots els 
artistes que ho desitgin, tant indi-vidualment com col·lectivament, a partir de 18 anys. S'hi pot presen-tar una obra per autor o col·lectiu, i la temàtica i la tècnica són lliu-res. La dimensió de l'obra no pot ultrapassar els 100 cm en el cos-tat més llarg –i viatjarà a compte i risc de l'autor–. Per concursar 
cal presentar la imatge per correu electrònic a l'adreça premipaco-

merino@gmail.com, amb la infor-mació del títol, tècnica, dimensi-ons i suport i les dades de l'autor.L'obra guanyadora també s'ex-

hibirà temporalment al balcó del 

Museu de Granollers. 

amics paco merino

PRESENTACIÓ  Els impulsors van presentar dimarts passat la convocatòria

Pagès mostra 25 

aquarel·les sobre 

escriptors i músicsL'artista granollerí Jordi Pagès inaugurava dijous a la Casa Dos-manos –l'espai cultural de l'Edi-torial Dosmanos al número 4 del 
carrer Banys Vells de Barcelona– una exposició de 25 aquarel·les 
inspirades en poetes, escriptors i músics. Aquesta és la primera ex-posició que acull l'espai del Born després del confinament. Pagès hi presenta treballs inspirats en mú-sics com Thelonious Monk i Jimi Hendrix, i en escriptors com James Joyces i Sylvia Plath. 

Redescobriment 

de l'obra de Benito 

al parc de Ponent

Nova oportunitat per redescobrir la instal·lació pòstuma de Jordi Be-nito al parc de Ponent. L'educado-ra en art Agnès Ferrer oferirà una passejada artístic diumenge (11 h) per l'espai on es va instal·lar la peça el 2018, i repassarà els quatre ele-ments dels quals consta la instal·la-ció: l'estructura en forma d'infinit a la torre elèctrica, els nou blocs 
de granits al llac amb partitures de Carles Santos gravades, la fórmula matemàtica d'Euler en ferro i un cercle. Cal inscriure's al Museu. 
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ART  HI PARTICIPEN PILAR ROSADO, SYLVIE BUSSIÈRES I FRANCELE COCCO, ENTRE D'ALTRES

Amb motiu de la situació a causa del 
COVID-19, Ràdio Granollers ha canviat la 
programació i oferirà punts informatius 
de servei a les 09.30 h, 11.30 h, 13.30 h.

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

P R O G R A M AC I Ó  E S P E C I A L

PREVISIÓ METEOROLÒGICA
del dijous 9 al diumenge 12 de juliol

Dijous Divendres Dissabte Diumenge

32º 219º 32º 229º 31º 21º 31º 21º

CINEMA  CONTINUARÀ AMB 'UN MONSTRUO VIENE A VERME'

Els residents a l'Espai d'Arts de 

Roca Umbert han organitzat per 

divendres (22 h) una Nit d'Audio-

visuals Experimental a l'espai ex-

terior del recinte fabril. Així, en el 

marc del cicle d'Obert per Vacan-

ces, Roca Umbert oferirà una mos-

tra de projectes d'artistes d'arreu 

del món que estan treballant a les 

seves instal·lacions.

En aquestes produccions s'am-

plia o desplaça els límits del llen-

guatge audiovisual convencional 

i narratiu amb l'ús de nous recur-

sos per expressar i fer sentir emo-

cions, experiències, sentiments i 

concepcions del món. L'organitza-

ció alerta que alguns d'aquests au-

diovisuals poden tenir continguts 

per a adults. L'activitat és gratuïta 

però cal inscriure's prèviament 

al web escenagran.cat per tal de 

controlar l'aforament arran de les 

mesures per minimitzar el contagi 

de la Covid-19.

Es projectaran els treballs Reen-

carnacions, de la polivalent Pilar 

roca umbert

L'audiovisual experimental de la 
mà dels residents a Roca Umbert

NIT D'AUDIOVISUALS

Els sardanistes 

substitueixen  

l'aplec de nit al Torras 

Villà per un concert

Després d'haver de suspendre 

l'habitual aplec de nit arran de la 

crisi sanitària, l'Agrupació Sarda-

nista de Granollers ha programat 

per dissabte (21 h) un concert de 

sardanes a la fresca, a càrrec de la 

Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelo-

na, dirigida per Marcel Sabaté. Sí 

que es mantindrà l'escenari, el parc 

Torras Villà, que s'adequarà per mantenir-hi la distància física reco-

manada per prevenir contagis. Per 

això també caldrà reservar entrada 

a sardanistagranollers@gmail.com 

o al telèfon 610 29 30 34. 

TRADICIÓ

'Yesterday' enceta el Cinemafreshhh!

La comèdia de Danny Boyle Yesterday, a ritme de les cançons de The 
Beatles va servir dimarts per encetar la primera sessió del Cinemafrehhh! 
Dimarts vinent (22 h) el cicle de cinema a la fresca continuarà  
amb Un monstruo viene a verme, de Juan Antonio Bayona.

xavier solanas

Rosado –artista, biòloga i analista 

informàtica–; Codes barres collage, 

Codes barres foc, i Codis de barra re-

talls, de la canadenca Sylvie Bussiè-

res; La imaginación toma el poder, 

de la historiadora i artista visual del 

Brasil Francele Cocco; Transgres-

sions, de Marta Bisbal –formada 

en Dret, Periodisme i fotografia–; 

Negro oscuro i Bàsics identitat, de 

Marta Ros –que treballa cinema i 

dansa–; Naufragio III, de la francesa 

Nathalie Rey; El momento heroi-

co del error, del colombià Ricardo 

Muñoz Izquierdo; Metafísica per a 

dies de cada dia i Al·legoria de la lò-

gica, del cardedeuenc Enric Maurí; 

Etnografía de una prótesis, de la co-

lombinana Nataly Prada, i Extrasís-

tole, dels participants al laboratori 

de dibuix de Roca Umbert.  m.e.
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Itinerari per les places
Dissabte (11 h) la historiadora Cinta Cantarell tornarà a 

oferir l'itinerari Anem a les places!, un recorregut pel  

patrimoni històric i artístic del centre de Granollers. 

L'activitat, organitzada pel Museu, tindrà com a punt de 

trobada la Pedra de l'Encant a la Porxada. Cal inscripció.

De París a Nova York ha arribat al 

Thermalia, el Museu de Caldes de 

Montbui, i s'hi quedarà fins al 30 

d'agost. Una exposició itinerant que 

incorpora la mirada personal del 

col·leccionista Antoni Gelonch per 

evidenciar que el gravat va ser una 

tècnica utilitzada per grans artistes 

per difondre la seva obra i fer-la 

més accesible al món sensorial dels 

visitants. Una setantena de gravats 

d’artistes des de la segona meitat 

del segle XIX fins a la segona meitat 

del XX, com Casas, Dalí, Matisse, 

Miró, Picasso, Renoir, Tàpies i Warhol, entre d'altres, completen la mostra. Des de 

la seva presentació al Museu Comarcal de Manresa l’agost de 2018, l’exposició 

s’ha presentat també a Mollet del Vallès, Cerdanyola, l'Hospitalet, Granollers i 

Martorell. El museu està obert de dimarts a dissabte d'11 h a 14 h i de 17 h a 20 h de 

i diumenge i festius d’11 h a 14 h, excepte el 15 d'agost. Entrada general: 3,40 euros.

'De París a Nova York' fa 

parada al museu Thermalia

Voltem per l’entorn

GRANOLLERS

eva guillamet

DIJOUS, 9

12 h Facebook centres cívics

Vídeo taller Gazpatxo i salmorejo. 

18 h Museu de Granollers

Visita guiada a l'exposició Objectes 

personals de Efraïm Rodríguez. 

Inscripció a museu@granollers.cat

21 h Roca Umbert

Concert a la fresca amb  Catástrofe 

Club + Poesia amb Pau i Joan Gener

Inscripcions prèvies a 

www.rocaumbert.cat. Aforament limitat

DIVENDRES, 10

17.30 h Museu de Ciències Naturals

Taller Insectes, crancs i aranyes  

a les vostres mans! 

18.30 h Plaça de Sant Miquel

Diverdivendres - Els DiverMàgia

Places exhaurides

22 h Roca Umbert

Nit d'audiovisuals experimentals. 

Mostra d'artistes residents

DISSABTE, 11

20.30 h Roca Umbert

Masterclass de Jazz Steps amb Xavi 

Swing (nivell intermedi- avançat) i 

concert en directe de Non Jambi & 

The Coconuts. Activitat individual amb 

inscripció prèvia

DIUMENGE, 12

11 h Parc de Ponent (C/ Torres i Bages)

El Museu de Granollers organitza la 

visita Mirant Jordi Benito. Una pasejada 

artística al parc de Ponent, a càrrec de 

l'educadora en art Agnès Ferrer. Cal dur 

mascareta, gorra, crema solar i aigua,  

i inscriure's prèviament al Museu

11.15 h Museu de Ciències Naturals

Sessions al planetari El gran riu de la 

nit. Sessions a les 11.15, 12.15 i 13.15 h. 

Aforament de 12 persones i durada de 

25 minuts. Inscripció al 93 870 96 51

DILLUNS, 13

10 h Roca Umbert

Entrenament nivell avançat Tècnica  

de terra i recerca de moviment, amb 

Roser López Espinosa. Dies 13, 14, 15, 

16 de juliol. Inscripció prèvia. Preus: 18 

euros per una sessió / 65 euros totes 

les sessions amb descomptes 

AGENDA

Exposicions
Museu de Granollers 

Afinitats. Permanent 

Retorn a Granollers del retaule gòtic 

de Sant Esteve. Fins al març de 2021

Objectes personals, d'Efraïm  

Rodríguez. Fins al 20 de setembre

Museu de Ciències Naturals

Tu investigues! Permanent

Invertebrats. Sala permanent

Què mengem avui?, reflexions  
de la cuinera Ada Parellada.  

Fins al febrer de 2021

DIMARTS, 14

12 h Facebook Centres Cívics

Vídeo taller Prepara’t

el teu gel refrescant d’aloe

17.30 h Museu de Ciències Naturals

Visita guiada a l'exposició Què mengem 

avui? A càrrec d'Ada Parellada.

Inscripció prèvia al 93 870 96 51 

20 h Roca Umbert

Alla Cambra. Concerts a la fresca a 

càrrec de l'Orquestra de Cambra de 

Granollers. Inscripcions prèvies

22 h Parc Torras Villà

Projecció de Un monstruo viene a 

verme, de Juan Antonio Bayona.

Reserva prèvia d’entrades a

www.cinemaedison.cat

DIMECRES, 15

9.30 h Museu de Granollers

Sortida matinal a l'excavació

arqueològica del poblat ibèric del puig 

del Castell de Samalús. Cal inscripció 

prèvia. Places limitades

19.30 h Roca Umbert

Gandulegem amb Israel Ariño  

i Josep Pedrals. Diàleg a la fresca  

dinamitzat per Mercè Alsina



dj, 9 juliol 202032


