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93 745 73 01
comercial@salas.plus

www.salas.plus

Estrena la teva nova llar aquest estiu!
Últims pisos al centre de Granollers, vine a veure’ls!

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

xavier solanas

Marea i Veu i Memòria

Dilluns, Marea Pensionista i l'associa-

ció Veu i Memòria –que aplega fami-

liars de persones que han mort a les 

residències durant la pandèmia– lliu-

raran a l'alcalde de Granollers una car-

ta en què demanen explicacions i da-

des sobre les residències de la ciutat. 

Les dues entitats ja es van manifestar 

fa unes setmanes en recordatori a les 

persones mortes arran de la Covid-19 

i per "exigir control públic i transpa-

rent de totes les residències".

D'altra banda, a partir d'avui, dijous,  

el Govern ha restringit les sortides de 

curta durada de les residències –infe-

riors a tres setmanes–. A la tornada es 

requerirà la prova PCR i l'aïllament de 10 

dies. Es mantenen les visites a les resi-

dències, tot i que es podran suspendre 

en funció de la situació epidemiològica.

ELS PENSIONISTES 
DEMANARAN DADES 
SOBRE RESIDÈNCIES

El parc Torras Villà va ser l'escenari de l'acte 
de record a l'entorn d'una perera –que es 
plantarà amb una placa commemorativa–, 
i amb la música i la poesia d'autors locals 
sota la direcció escènica de Maria Manau

"L'arbre és l'ésser viu més gran 

i impressionant, i que viu més 

anys", diu el geògraf i ambienta-

lista Martí Boada. Aquestes parau-

les servien a l'actriu Maria Manau per presentar el fil conductor de 
l'acte de comiat col·lectiu en me-

mòria de les persones que han 

mort durant la pandèmia de la 

Covid-19 que dimecres acollia el 

parc Torras Villà.

L'Ajuntament de Granollers va 

promoure aquest memorial, acor-

dat per la junta de portaveus, amb 

protagonisme per a la paraula, la 

música i la dansa, sota la direcció 

escènica de Manau, amb textos 

seleccionats pel poeta i periodista 

Esteve Plantada i músiques tria-

des per Enric Riera, músic de l'Or-

questra de Cambra de Granollers 

(OCGr).

Diferents intèrprets d'edats i 

procedències diverses lligats a la 

ciutat van pujar a l'escenari: Veus 

–Cor Infantil Amics de la Unió–, el 

Quartet de Corda de l’OCGr; Nora 

Baylach, que va interpretar una coreografia acompanyada al caixó flamenc i el saxo baríton de Joan 
Vidal i Ferran Basalduch; el gui-tarra Jordi Pegenaute i la cantant 
Paula Barranco, que van inter-

pretar Forever young, i les rapso-

des Aisa Diao, Lola Sanchez, Estel 

Ibars, que van recitar versos d'Es-

teve Plantada, Pau Gener Galin, 

Carme Ballús, Pruden Panadès, Al-

bert Forns, Santi Montagud, Walt 

Whitman i Philippe Dubois. L'OC-

Gr va interpretar obres de Ruera, 

Toldrà i Vivaldi, per tal d'acompa-

nyar els escrits que parlaven de 

vida, de mort i d'estima.

Precisament Manau recordava: 

"Som aquí perquè volem fer 

memòria, i dir-nos que ens esti-

mem, donar-nos escalf i ser-hi". 

Així, l'escenari del parc era 

presidit per una perera silvestre 

que es plantarà a tocar del monu-

ment a la sardana com a record 

de les persones que han mort, ja 

sigui a causa de la pandèmia o en 

altres circumstàncies, i que no han 

pogut ser acomiadades a causa de 

les restriccions motivades per la 

Covid-19. "Ets l'avui que ens ar-

rela", definia l'arbre Plantada.
Al peu d'aquesta perera es col-

locarà una placa commemorati-

va de fusta, acompanyada de la 

imatge de la secció d'un tronc on 

es veuen els anells de creixement. 

Una imatge que ha estat ideada 

pel dissenyador Miquel Llach que 

ha volgut expressar que "aquest 

tall és la foto de la vida de les 

persones a qui la pandèmia els 

hi ha segat, com qui talla arbres 

C/ Corró, 187 · Tel. 638 04 11 07
www.montessorigranollers.com

NOVA ESCOLA BRESSOL A LA CIUTAT 

de 10 a 13 h, 
amb cita prèvia (grups reduïts)

Per a concertar cita: 638 04 11 07 
info@montessorigranollers.com

JORNADA DE PORTES OBERTES 
DISSABTE 18 DE JULIOL AMB TOTES 

LES MESURES 
SANITÀRIES 
PERTINENTS

enmig del bosc. El tall de l'arbre 

ens ensenya la vida, els anys 

que ha viscut, les seves cica-

trius", detallava l'autor.

Va obrir l'acte memorial el cor 

Veus, que va interpretar la peça 

Ukuthula. La mateixa formació el 

va cloure amb El Cant dels Ocells. 

Com que l'aforament al parc era li-

mitat, a causa de les mesures per a 

la prevenció de contagis, l'Ajunta-

ment de Granollers va emetre en 

directe l'acte a través del canal de 

YouTube de l'Ajuntament.

Dimecres, acte a les Franqueses 

Les Franqueses del Vallès també 

ha convocat un acte en record a 

les víctimes durant la pandèmia i 

en reconeixement a la tasca dels 

professionals i voluntaris per fer 

front a la Covid-19. Serà dimecres 

que ve a partir de les 20 h al mi-

rador de l'Espai Can Prat. L'afora-

ment també serà limitat. i M.ERAS

Memorial per als morts
de la pandèmia

CANT A LA VIDA  El cor Veus va obrir i tancar l'acte, que va ser presidit per un arbre que com a símbol de memòria
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Nova normativa de visitesMulla't, nedar per investigar l'esclerosi múltiple
L'Hospital ha posat en marxa una nova 

normativa de visites a les plantes amb pacients 

no-Covid. Es permet un acompanyant de  12 a 14 h i de 19 a 21 h, que ha de notificar  
l'entrada i sortida al Punt d'Atenció.

El CNG ha tornat a adherir-se a la campanya Mulla't per l'esclerosi  

múltiple, un repte solidari que enguany s'ha reconvertit arran de la 

Covid-19. En aquesta ocasió es tracta de, durant tot el juliol, combinar activitat física i online per sumar metres a les piscines del club i 
convertir-los en una aportació econòmica a www.mullat.cat/repte.

SOCIETAT

L'alegria va durar poc a l'Hospital 

General de Granollers. El centre, 

que divendres anunciava a través 

de les xarxes que no tenia cap per-

sona ingressada que hagués donat 

positiu per la Covid-19, lamentava 

al cap d'unes hores un nou malalt 

ingressat aquest cap de setmana, 

que s'ha confirmat positiu de la 

malaltia. Ahir, dimecres al mig-

dia, el centre confirmava de nou 

un sol positiu de Covid-19 i 558 

altes acumulades, 9 més que el 

dimecres anterior, quan hi havia 3 

ingressats positius. De fet, perso-

nal sanitari ha alertat que les da-

des de positius s'han de matisar, ja que sí que hi ha una persona 
ingressada des de fa setmanes ar-

ran de la pandèmia, però que ara 

ja dóna negatiu en la PCR. A més, 

es pot donar el cas que hi arribin persones amb símptomes, però 
que encara no tinguin el resultat 

de les proves –de fet, l'Hospital no 

facilita el número de sospitosos–.

De moment, pendents de l'aug-ment de casos al país la darrera 
setmana, l'Hospital de Granollers 

siguin sospitosos, que es tracten 

com a positius fins a descartar la 

malaltia amb la prova PCR.

Fonts de l'Hospital han explicat 

que a mesura que augmentés el 

nombre de casos, "aniríem ocu-

pant plantes a partir de la sis, 

la cinc, la quatre i, així progres-

sivament, tal com ho vam fer 

prepara un pla de contingència 

que es podria avançar si els pit-

jors pronòstics es confirmessin. 

De fet, ha començat a col·locar la 

senyalització en què es limita l'ac-

cés a la sisena planta com a "zona 

Covid". Aquesta planta sempre 

s'ha mantingut per als malalts de 

coronavirus, encara que només 

SALUT  PENDENTS DEL SEGRIÀ I L'HOSPITALET, EL CENTRE DEMANA PRUDÈNCIA I SEGUIR LES RECOMANACIONS SANITÀRIES PER PREVENIR CONTAGIS DE LA COVID-19

L'Hospital té pocs positius però prepara 
el pla de contingència en cas de rebrot

L'equipament sanitari 

tenia dimecres un pacient 

ingressat positiu i, des del 

març, acumula 558 altes

Una cadena per reclamar millores

Amb el lema Encerclem l'edifici històric de l'Hospital, els professionals del 
centre van protestar dimecres de la setmana passada per reivindicar una 
sanitat pública i de qualitat al Vallès Oriental –la comarca amb menys llits 
hospitalaris per habitant–, amb més recursos i millors condicions laborals 
i econòmiques per als professionals que hi treballen. En aquesta ocasió  
els treballadors van fer una cadena humana al voltant de l'edifici històric 
de l'Hospital i van acompanyar la mobilització del so de tambors i timbals 
per fer més sonora la protesta. Aquesta va ser l'última mobilització abans 
de les vacances d'estiu, i la pròxima serà el dimecres 16 de setembre.

x.l.
durant l'inici de la pandèmia". 

La senyalització de la zona per a 

malalts de Covid-19 a la planta 

sisena "s'està fent com a reforç 

perquè ara l'Hospital està més 

obert i es vol garantir que no hi 

hagi circulació, no perquè ara 

s'hagi habilitat com a Covid", 

puntualitzen. 

El Santander dóna 5.500 € per un ecògraf

La Fundació Banco Santander ha concedit a l'Hospital una subvenció 
de 5.550 euros per adquirir un nou ecògraf per al servei d'Urgències. 
Actualment, disposa d'un ecògraf "poc versàtil, gran i difícil de manipular 

i netejar". Davant d'això, i que la crisi del coronavirus ha evidenciat que 
l'ecografia pulmonar és molt útil per al tractament d'infectats per Covid-19, 
el servei d'Urgències va decidir presentar una sol·licitud a la convocatòria 
per finançar projectes que permetin atendre les necessitats més urgents de 
col·lectius vulnerables i contribueixin a pal·liar els efectes de la Covid-19. 
Marco Bustamante, cap del servei d'Urgències, explica que l'adquisició de 
l'aparell coincideix amb un seguit de cursos que fan els metges de l'Hospital 
per millorar els coneixements de l'ús dels ecògrafs.

m.b.

Estadística a Twitter

L'estudiant d'estadística Gerard Giménez 

Adsuar s'ha fet conegut a Twitter pels 

quadres diaris de l'evolució de la pan-

dèmia a tot el país. Segons @gmnzge-

rard, els últims dies el Vallès Oriental és 

de les comarques amb menys incidència 

de contagis, tot i que, com al conjunt de 

Catalunya, des de Sant Joan van a l'alça.

MÉS POSITIUS LA 
DARRERA SETMANA
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€

El Departament d'Educació ha 

anunciat que reforçarà les au-

les del Vallès Oriental amb uns 

200 professors extra per ajudar 

a pal·liar part dels efectes del 

confinament del curs actual, es-

pecialment en aquells centres de 

la comarca amb ràtios més altes. 

En aquest cas municipis com Gra-

nollers en sortirien beneficiats, ja 

que compta amb aules amb mitja-

nes de 26 i 27 alumnes. Aquesta és 

una de les mesures previstes per 

al curs 2020-2021, un curs que 

estarà marcat per la incertesa que 

provoca la pandèmia però que el 

Govern vol que es desenvolupi 

amb "la màxima normalitat", 

explicava la secretària general 

d’Educació, Núria Cuenca, durant 

el consell d’alcaldies de dimecres. 

Cuenca indicava que el curs 2020-

2021 serà "presencial –amb me-

sures d'higiene i seguretat– per 

garantir així l’aprenentatge 

dels alumnes", i que "es garan-

tirà el reforç escolar persona-

litzat als alumnes que han que-

dat en situació més vulnerable 

per la pandèmia". Per això, deia 

Cuenca, "s’han destinat molts 

recursos per reforçar les acti-

vitats de suport i el personal 

dels centres", que no només se-

ran professors sinó també tècnics 

d'integració social o professionals 

que s'adrecen a col·lectius i grups 

amb més complexitat social. 

Redistribució d'espais
Pel que fa als espais, Educació va 

estudiar inicialment la possibilitat 

de reduir el nombre d'infants a les 

aules com a mesura de seguretat, 

redistribuint els alumnes en altres 

aules i sales o, fins i tot, en equi-

paments municipals. Amb tot, les 

darreres instruccions van encami-

nades a mantenir grups similars 

als habituals amb redistribucions 

internes a les escoles. "Els cen-

tres estan elaborant els seus 

plans de reobertura, que hau-

ran d'estar enllestits a finals 

de juliol. Un cop acabi aquest 

procés podrem veure quines 

adaptacions caldrà fer a cada 

centre", explicava Cuenca.

CADA CENTRE ESTÀ ELABORANT EL SEU PROPI PLA D'OBERTURA

El delegat del Govern a Barcelona, 

Juli Fernàndez, es va reunir dime-

cres novament amb els alcaldes 

i alcaldesses del Vallès Oriental 

per parlar de la situació de la Co-

vid-19 a la comarca. Fernàndez va 

insistir que seguim en una situa-

ció "excepcional" i que els brots 

que apareixen en diferents punts 

del país "recorden la necessi-

tat de ser prudents". "Qui té la 

capacitat més important de ta-

llar les cadenes de transmissió 

és cadascú de nosaltres, i per 

això és molt important fer acti-

vitats controlades mantenint la 

distància, la higiene de mans i 

usar la mascareta", deia. Sobre la 

reobertura dels consultoris locals, 

indicava que l’atenció primària 

continua centrada en la Covid-19 

amb l’atenció a les residències i 

a les persones vulnerables, en la 

realització de PCR a pacients que 

presenten símptomes i en el se-

guiment de casos. "Per això hem 

reforçat canals com l’atenció 

domiciliària, telefònica i tele-

les dades de Covid-19 a la comar-

ca són bones, amb una incidèn-

cia acumulada els últims set dies 

de menys de 4 casos per cada 

100.000 habitants, quan la mitja-

na a Catalunya és de 29 i al Segrià 

de prop de 200. Tot i això, insistia 

que "el virus no ha desaparegut 

i, per tant, cal extremar les pre-

caucions complint totes les me-

sures de seguretat".

màtica per garantir l’accessibi-

litat de tothom al sistema".

Per la seva banda, el director 

executiu del sector sanitari del 

Vallès Oriental, Joan Parellada, 

va demanar la col·laboració dels 

ens locals "perquè les persones 

que viuen en un entorn social 

complicat puguin fer l’aïlla-

ment correctament". Parellada 

també explicava que actualment 

consell comarcal

SALUT EL DELEGAT DEL GOVERN ABORDA LA SITUACIÓ AMB ELS ALCALDES DEL VALLÈS ORIENTAL

La ràtio de casos de Covid al Vallès 

és de les més baixes de Catalunya

CONSELL D'ALCALDIES  Reunió amb el delegat del Govern, dimecres

Educació preveu que el 

curs que ve serà presencial
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Sorea ha iniciat aquesta setmana 
la renovació de diverses canona-
des d’aigua a Granollers per tal de 
millorar el rendiment de la xarxa 
i evitar noves avaries. L’Ajunta-
ment i la companyia han acordat 
renovar les canonades dels car-
rers Uruguai i Torreta i del camí 
de Can Ninou, després d'una ava-
ria en un node de distribució que 
la setmana passada va comportar 
talls de subministrament a diver-
sos punts de la ciutat.

Tot i que l'avaria es va produir a 
prop de l'Estació de Nord, la pres-
sió de l'aigua va fer que es provo-
quessin rèpliques a altres punts 
de la xarxa, com el mateix carrer 
Uruguai i al carrer Pirineus, on es 
va produir una inundació.

Tant Sorea com l'Ajuntament 
reconeixen que les instal·lacions 
del carrer Uruguai són de les més 
malmeses de la ciutat i, de fet, no 
és la primera vegada que s'hi pro-
dueixen incidències. Ara, la reno-
vació de les canonades dels car-
rers Uruguai i Torreta representa 

138 metres de la xarxa, "que està 

força deteriorada perquè ha 

arribat al final de la seva vida 

útil", diu Sorea. Les obres tindran 
una durada de dues setmanes.

D'altra banda, també es renova-
ran 220 metres de la canonada del 
camí de Can Ninou. La seva reno-
vació es pot allargar entre quatre i 

Granollers ha aprovat una aplica-
ció pressupostària per escometre 
l’actuació al camí de Can Ninou de 
39.986 euros.

Dilluns començaven les obres 
tant al camí de Can Ninou com als 
carrers Uruguai i Torreta. Sorea 
muntarà una canonada provisional 
per garantir el subministrament 
d’aigua als usuaris afectats durant 
les obres, de forma que el servei no 
es vegi compromès.  M.E.

cinc setmanes per la seva comple-
xitat. Es tracta d'una canonada de 
distribució connectada al passeig 
Sant Julià que continua fins al car-
rer d'Isaac Peral fins a connectar 
amb el polígon industrial Els Xops. 
La substitució es produeix des-
prés que la canonada ha esgotat 
la seva vida útil i per evitar noves 
avaries a la xarxa d'aigua potable.

Ambdues canonades han oca-
sionat diverses avaries de forma 
continuada, fet que ha afectat els 
usuaris i les indústries de la zona 
que necessiten l’aigua per als seus 
processos productius. Per aquest 
motiu, l’Ajuntament de Granollers 
i Sorea han acordat de forma ur-
gent la seva renovació.

Les obres als carrers Uruguai 
i Torreta van a càrrec del fons 
d’obres de manteniment que 
Sorea ha d’executar anualment 
d’acord amb el seu contracte i te-
nen un pressupost de 31.012 eu-
ros. Així mateix, l’Ajuntament de 

GRANOLLERS. Aquesta setmana 
han començat els treballs per 
ampliar la vorera del carrer Vene-
çuela cantonada amb el carrer del 
Camí del Cementiri per millorar 
l'accés a través d'una nova entra-
da a aquesta instal·lació. 

A més de l'ampliació de la vo-
rera també es desplaça un pas de 
vianants del carrer Camí del Ce-
mentiri per acostar-lo a la porta 
d'entrada.

Alhora es construeix un gual 
per a vehicles d'accés al cemen-
tiri, per diferenciar-lo del de via-

nants i s'adapta el pas de vianants 
existent al carrer Veneçuela per 
millorar-ne l'accessibilitat. Les 
obres, que porta a terme l'em-
presa Serxar, SAU, tenen una du-
rada prevista d'un mes. 

A causa d'aquests treballs s'ha 
anul·lat el carril de gir a l'esquer-
re des del carrer Veneçuela cap 
al carrer del Camí del Cementiri. 
Els vehicles que vulguin accedir a 
la carretera de Cardedeu o al po-
lígon del Ramassar s'hauran de 
desviar pel carrer de Girona, del 
barri de la Torreta, a la Roca. 

El Departament de la Presidència 
de la Generalitat ha presentat la 
resolució provisional del Pla Únic 
d’Obres i Serveis de Catalunya 
(PUOSC) corresponent al període 
2020-2024, una línia d’inversió 
recuperada després de 8 anys i 
pensada per al finançament d’in-
versions en infraestructures als 
municipis i comarques per millo-
rar-ne els serveis.

En total, el pla preveu atorgar 
250 milions d’euros per finançar 
actuacions a municipis i comar-
ques fins al 2024. En aquesta edi-
ció, a més, s’ha disposat d’una lí-
nia de subvencions específica per 
als ens locals de menys de 5.000 
habitants. En conjunt, a través del 
PUOSC 2020-2024 se subvenci-
onaran obres que activaran una 
inversió de 644,8 milions d’euros 
en obra pública. Aquesta inversió 
global permetrà fer un total de 
2.102 actuacions als ajuntaments 
i les entitats locals.

En el marc d’aquest nou PUOSC, 
Granollers rebrà una subvenció 
de 126.647 euros per a la millo-
ra de l'eficiència energètica del 
palau d'esports de cara al mundi-

al d'handbol femení de 2021. El 
projecte de millora del palau està 
“compromès amb la sostenibi-

litat i l'acció climàtica”. Té un 
pressupost total de 522.595 euros 
i l’aportació de la Generalitat està 
previst que arribi aquest 2020.

Inversions a les Franqueses
A les Franqueses, l’Ajuntament 
rebrà una subvenció de 127.796 
euros per a l’ampliació del cemen-
tiri municipal de Corró d’Avall. 
Està previst que l’aportació arribi 
el 2024, i que el conjunt de l’actu-
ació al cementiri tingui un cost de 
676.371 euros.

D’altra banda, la Generalitat 
ha denegat incloure en el PUOSC 
2020-2024 dues sol·licituds que 
havia fet l’Ajuntament de les Fran-
queses per finançar la construcció 
del nou pavelló poliesportiu del 
sector R i l’ampliació de l’edifici 
dels vestidors i de l'hotel d’enti-
tats del camp de futbol de la zona 
esportiva de Corró d’Avall. Segons 
la Generalitat, amb les subvencions 
proposades a la resta de sol·licituds 
s’assoleix l'import màxim previst a 
les bases de la convocatòria.  x.l.

El PUOSC finançarà 
obres al Palau d'Esports 
i al cementiri de Corró

soreA

AjuntAment

SERVEIS  FA UNS 10 DIES ES VA PRODUIR UNA AVARIA EN EL SUBMINISTRAMENT I INUNDACIONS OBRES   MILLORES D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA AL PAVELLÓ

VIA PÚBLICA  A LA CRUÏLLA AMB EL CARRER VENEÇUELA

Sorea renova les canonades 
dels carrers Uruguai i Torreta

CARRER URUGUAI  Els operaris van iniciar les obres dilluns

MILLORA DE L'ACCÉS  Amb una vorera més ampla i el pas de vianants a prop

Obres per ampliar la vorera 

del nou accés al cementiri

També es renova el sistema
al camí de Can Ninou, que
 connecta amb el polígon

industrial Els Xops 

Els Consells Locals per la Repú-
blica del Vallès Oriental –consti-
tuïts a Granollers, la Garriga, Lliçà 
d'Amunt, Montornès i Vilanova– 
han repartit equips de protecció 
individual (EPI) a centres sociosa-
nitaris de la comarca. Fins ara, han 
distribuït 2.474 mascaretes, 2.879 
guants, 1.400 bates i 56 litres de 
gel hidroalcohòlic. Les accions 
han estat destinades als centres 
més necessitats de la comarca, 
com l'Hospital de Granollers, resi-
dències, CAP, atenció domiciliària, 
centres de menors tutelats i cen-
tres de persones amb discapaci-
tats, entre altres equipaments. 
Des dels consells locals, creats 
arran de la constitució del Consell 
per la República el 8 de març de 
2018, "tenim clar que cal seguir 

treballant i facilitant tant mate-

rial sanitari com sigui possible 

allà on calgui", apunten. 

El Consell Local 

per la República 

ha repartit bates, 

mascaretes i guants

COOPERACIÓ
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mobilitat Vallès

Treballem per 

la connexió 

sostenible 

entre els dos 

vallesos 
Al·legacions  

al Pla Específic 

de Mobilitat  

del Vallès

Línia Orbital i Metro Vallès 

Nous intercanviadors

Xarxa ciclable

Millora i reciclatge 

de les carreteres 

existents: no al quart 

cinturó 

Vallès Oriental

L’empresa Befesa Aluminio SL, 

situada al polígon industrial Pla 

de Llerona i dedicada a la fusió i 

recuperació de residus d’alumini 

d’escòries, llimadures i ferralla per 

obtenir-ne lingots d’alumini, in-

compleix un cop més les condicions 

fixades en les autoritzacions ambi-

entals de la Generalitat. Així ho ha 

denunciat aquesta setmana el grup 

municipal de Sal-CUP a partir dels 

expedients d’inspecció que recull 

anualment el govern català i que 

detallen les conclusions de les visi-

tes in situ a les empreses per fer-ne 

controls ambientals periòdics.

En aquests controls ambientals 

integrals, normalment programats 

amb antelació a les empreses amb 

incidència ambiental potencial-

ment elevada, es verifica el compli-

ment de les normatives en matèria 

d’emissions a l’aire, aigua, residus, 

sòls, sorolls i vibracions i contami-

nació lumínica entre d’altres.

El 2019, Befesa va ser inspecci-

onada entre el 21 i el 30 d’octubre 

i va registrar incompliments “re-

llevants” en sorolls, vibracions i 

contaminació lumínica, unes mo-

lèsties que els veïns fa anys que 

denuncien. Després d’una reunió 

de l’alcalde amb els responsables 

de la companyia al febrer, l’Ajun-

tament va encarregar una nova 

sonometria, tot i que en aquest 

cas es van detectar valors correc-

tes pel tipus d’activitat.

Pel que fa a les inspeccions de la 

Generalitat, a més de l’actual, l’em-

presa tampoc no va passar els con-

trols ambientals de 2015, 2017 i 

2018, en aquests casos en contami-

nació atmosfèrica i qualitat de sòl 

i aigües subterrànies. Sal-CUP exi-

geix solucions urgents a un proble-

ma recurrent al municipi i recorda 

que l’Ajuntament té eines per san-

cionar o pressionar l’empresa, com 

“precintar el focus emissor o sus-

pendre temporalment l’autorit-

zació per l’exercici de l'activitat”.

Inspeccions a altres empreses
Befesa Aluminio és una de les 

tres empreses amb incidència 

ambiental potencialment elevada 

inspeccionades l’any passat a les 

Franqueses pel Departament de 

Territori i Sostenibilitat. Les altres 

dues són la farmacèutica Sandoz, 

situada a la carretera de Cardedeu, 

i Derypol, situada a tocar de Cal 

Gabatx i dedicada a la fabricació 

de fibres, polímers i matèries plàs-

tiques. Aquestes dues empreses sí 

que garanteixen un compliment 

adequat de les condicions fixades 

en l’autorització ambiental inte-

grada, tot que també s’hi detecten 

alguns incompliments puntuals 

i qualificats de “poc rellevants”, 

en sorolls i vibracions la primera 

i en contaminació lumínica i emis-

sions a l’atmosfera la segona.

Ferimet també suspèn
A Granollers, durant el 2019 també 

van fer-se tres inspeccions, una de 

les quals no va superar els requi-

sits ambientals exigits. Es tracta de 

Ferimet SLU, situada a la carretera 

Interpolar i dedicada a la valorit-

zació de residus perillosos. De les 

sis darreres inspeccions –una cada 

any des del 2014– només va supe-

MEDI AMBIENT ELS VEÏNS DE LES FRANQUESES FA ANYS QUE ES QUEIXEN DE SOROLLS, PUDORS I CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA

Befesa incompleix un cop més les

condicions ambientals de la Generalitat
Ferimet, dedicada a la valorització de residus, tampoc no respecta els requisits

rar la de 2015. Des d’aleshores ha 

acumulat un llarg historial d’in-

compliments, i els últims ho són 

per producció de residus, contami-

nació lumínica i prescripcions es-

pecífiques dels gestors de residus.

Una altra empresa inspeccionada 

va ser Amcor Flexibles España SLU, 

situada a l’avinguda Sant Julià i de-

dicada al tractament de materials, 

objectes o productes amb utilitza-

ció de dissolvents orgànics, que sí 

que va superar adequadament les 

condicions fixades en l’autorització 

ambiental integrada, tot i que amb 

algunes mancances en producció 

de residus i contaminació lumínica.

Finalment, la darrera empresa 

que durant l’any passat va passar 

un control ambiental integral per 

part de la Generalitat és Tega CRT, 

situada al carrer Sabadell, al polí-

gon Jordi Camp, i dedicada a la re-

collida i gestió de residus perillosos 

i no perillosos. En aquest cas l’em-

arxiu

FONERIA D'ALUMINI  L'empresa està situada al polígon Pla de Llerona

presa va complir satisfactòriament 

les condicions fixades en l’autorit-

zació ambiental integrada, igual 

com en la inspecció de 2018. ❉ x.l.

■ Les empreses cobertes en el pla 
d’inspecció ambiental integrada del 
període 2017-2019 a Granollers i les 
Franqueses són 16. Són les granollerines 
APC Europe, Evonik España y Portugal, 
Ferimet, Reenvas, A3 Aprofitament as-
sessorament ambiental, CRT Tega Envi-
land, Amcor Flexibles España, Planta de 
Digestió Anaeròbica i Compostatge del 
Consorci de Residus i Gestión de Resi-
duos Contaminantes; i les franquesines 
Befesa, Sandoz, Bioquim, Derypol, Pin-
sos Grau, Aleaciones Prealeaciones y 
Desoxidantes i Envases JC Guevara.

EMPRESES COBERTES 
PEL PLA D'INSPECCIÓ
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GRANOLLERS. L'alberg de transeünts –per-

sones sense sostre– que s'ha condicionat 

a les instal·lacions de Creu Roja Grano-

llers ha obert aquesta setmana. El servei 

substitueix el que hi havia a l'Hospital de 

Granollers. El nou emplaçament de l'alberg 

permet garantir pernoctacions puntuals i 

d'urgència per a persones de Granollers o 

que estiguin de pas per la ciutat, "amb mi-

llors condicions d'espais i de mobiliari", 

apunta l'Ajuntament de Granollers.

A més, per primera vegada, aquest ser-

vei incorpora un equip de tres persones: 

dues persones vetlladores i un integrador 

social per tal de poder fer un seguiment i 

acompanyament de les persones que facin 

servir l'espai per si cal vincular-les o adre-

çar-les a altres serveis.

L'horari de l'alberg és des de les 20 h fins 

a les 8 h del matí, cada dia de l'any. Per ac-

cedir a aquest recurs caldrà ser derivat per 

part dels serveis socials municipals o de la 

Policia Local de Granollers.

De moment, i a causa de les mesures de 

prevenció de la Covid-19, les places es res-

tringiran a 5 o 6 persones, que es poden 

ampliar a 10 o 12 quan es recuperi la nor-

malitat després de la pandèmia. Actualment 

es fa un control de temperatura previ a les 

persones que hagin de dormir a l'alberg i 

hauran de complir les mesures bàsiques de 

prevenció de contagi de la Covid-19. i

Obre el nou alberg de transeünts 
ajuntament

INSTAL·LACIONS  El nou alberg per a estades breus de persones sense sostre 

SERVEIS SOCIALS  EL SERVEI ES TROBA A LES INSTAL·LACIONS DE LA CREU ROJA

La fiscalia demana 9 anys de presó per al 

presumpte autor d'una agressió sexual 

que es va produir al pàrquing de la disco-

teca Bora Bora l'agost de l'any passat. Se-

gons apunten fonts de l'Audiència de Bar-

celona, els fets es remunten a la matinada 

del 4 d'agost de l'any passat, quan l'acusat 

presumptament va agredir sexualment 

una menor de 16 anys en un lloc allunyat 

i solitari de l'aparcament de la discoteca. 

A conseqüència d'aquests fets, l'acusat va 

ser privat de llibertat des del setembre. 

Està previst que dimarts vinent se celebri 

a l'Audiència de Barcelona el judici, en què 

la fiscalia demanarà 9 anys de presó i una 

indemnització de 5.000 euros a la víctima 

pels perjudicis ocasionats. 

TRIBUNALS  

Demanen 9 anys de 

presó per al presumpte

autor d'una agressió 

sexual al Bora Bora

Agents de la Policia Local de Ripoll van dete-

nir, diumenge, en aquesta població, un con-

ductor que fugia dels cossos policials des de 

les Franqueses del Vallès. Segons explica el 

cos policial en un comunicat, el conductor, 

que va fer cas omís a les indicacions dels 

policies locals de les Franqueses del Vallès, 

va fugir per la C-17 en direcció a la Garriga 

i posteriorment a Vic a gran velocitat i po-

sant en perill els altres usuaris de la via. En 

cap dels dos municipis se'l va poder aturar. 

Finalment el cotxe va ser interceptat a l'en-

trada de Ripoll, a la rotonda de la depura-

dora, per agents de la Policia Local de Ripoll 

i de les Franqueses. Se'l va detenir per un 

presumpte delicte de conducció temerària, 

desobediència i resistència a l'autoritat. 

SUCCESSOS

Detingut a Ripoll 

un conductor que 

fugia de la policia 

des de les Franqueses

Jutgen un home per vendre 1 kg de cocaïna
L'Audiència de Barcelona jutjarà la setmana que ve un home acusat de transportar 1 kg de 

cocaïna per vendre a tercers. L'home va ser interceptat per la policia Nacional en un polígon 

de Granollers el desembre de 2016. En escorcollar-li el vehicle, la Policia va trobar-hi 999,7 

grams de cocaïna amb una puresa del 79,1%, que al mercat hauria tingut aleshores un valor 

de 34.662 euros. Després de romandre dos mesos a presó, la fiscalia demana ara per a l'acusat 

una multa de 105.000 euros i 7 anys de presó per un delicte contra la salut pública. 
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GRANOLLERS. L'Institut Carles 

Vallbona ha rebut dos primers 

premis per treballs presentats al 

certamen internacional Ciencia en 

Acción, que se celebrarà en versió 

virtual o presencial a l'octubre a 

Múrcia. El centre també ha rebut 

cinc mencions especials, així com 

l'Institut Marta Estrada ha estat 

distingit amb una menció d'Honor.

Ciencia en Acción és un concurs 

que vol potenciar la divulgació 

científica de manera atractiva, i 

s'adreça a estudiants, professors i 

investigadors de qualsevol discipli-

na. L'any passat equips del Vallbo-

na ja hi van rebre una menció d'ho-

el cervell de pacients amb Alzhei-

mer– un "treball excel·lent, molt 
interessant, amb qualitat cientí-
fica, ben presentat i explicat".

També ha rebut un primer premi, 

en la modalitat Adopta una estrella: 

investiga en astronomia, el treball 

sobre meteorits dels alumnes del 

Vallbona Guiomar Jiménez, Alba 

Busquets i Daniel Martín, fet con-

juntament amb Naiara Duran i Pau 

Garcia de l'Institut La Roca. El jurat 

li concedeix el primer premi ex ae-

quo per "l'excel·lent treball rea-
litzat per alumnes de dos insti-
tuts, ben coordinat i estructurat, 
i que ha fet una rigorosa i correc-

nor. Enguany, l'aposta del centre 

per la investigació –amb la creació 

d'una extraescolar de metodologia 

de recerca– ha donat els seus fruits.

Els primers premis han estat pels 

projectes Creences i memòria i Me-

teorits en acció: anàlisi dels cràters 

lunars més importants i obtenció de 

l'índex D/P. La primera proposta, 

premiada a la modalitat Biomedici-

na i Salut, és un treball de l'alumne 

Marc Gordi, amb el professor Ivan 

Nadal, que també ha estat el tutor 

dels altres treballs guanyadors. El 

jurat ha considerat Creences i me-

mòria –un estudi i anàlisi de dife-

rents paràmetres relacionats amb 

INS.C.VALLBONA

EDUCACIÓ L'INSTITUT MARTA ESTRADA TAMBÉ HA REBUT UNA MENCIÓ D'HONOR PEL SEU TREBALL DE BIOLOGIA AMB PECES DE LEGO

Doble primer premi al Vallbona 
al concurs Ciencia en Acción

TREBALLANT  Dos participants en un dels projectes guanyadors del Vallbona

ta recopilació de dades lunars i 
posterior anàlisi de les dades i 
interpretació dels resultats".

Les mencions d'honor de treballs 

del Vallbona han estat per l'experi-

ment Podem determinar la massa 

d'una substància per mitjà d'una 

balança que funcioni amb aigua? de 

Víctor Cerdán, Aitor Castro i Gabriel 

Samper –ja reconeguts amb el Pre-

mi CSIC a la darrera Exporecerca 

Jove–; el projecte de biologia Ornito-

logia al balcó de Laia Vergés; el tre-

ball multidisciplinari Matemàtiques 

i evolució humana: anàlisi craneo-

mètric, maxil·lar i dental amb l'ús de 

GeoGebra de Nerea Duran; el treball 

Antibiòtics naturals versus artificials: 

com actuen davant els microorganis-

mes, de Carla Castells, Magalí Seda-

no i Martina Rosique, i la proposta 

de robòtica Un exemple de robòtica 

educativa amb Sphero. Creació i 

aplicació d'activitats STEAM de Julia 

Fajardo, Clàudia Colomina, Sara Ju-

rado i Mario Martín, de Granollers i 

l'institut Thalassa de Montgat.

També l'Institut Marta Estrada 

s'endú un reconeixement de Ci-

encia en Acción, amb una menció 

d'honor per al treball Life Bricks: 

construint coneixement sobre me-

tabolisme amb peces de Lego, de 

Jordi Domènech. En la modalitat 

de Laboratori de Biologia, el jurat 

li valora que segueix "el dogma 
d'aprendre jugant, per mitjà de 
models amb peces de Lego per 
introduir l'alumne al metabolis-
me de biomolècules a les cèl·lu-
les i l'organisme. És destacable 
la seva possible aplicació a l'en-
senyament de la química orgàni-
ca", apunta el jurat. M.E.

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
06/07 Empar Campanyà Martí  93 anys 
07/07 Angelina Altimira Aregay  79 anys 
07/07 Sandra Jiménez Granado  37 anys 
07/07 Pedro Molero Moreno  95 anys 
07/07 Josefa Guillén Pulido  80 anys
08/07 Francisca Cepero Quijada  91 anys
08/07 M. Vicenta Benaches Monzó 77 anys
09/07 Josep Femenias Emo  68 anys

09/07 Juan de Dios Barroso Bueno 71 anys
09/07 Fidela Nuncio Nevado  90 anys      
10/07 Isabel Bria Jurnet  90 anys
11/07 Montserrat Raich Baldich  89 anys
11/07 Juan A. Fernández Molina  97 anys
12/07 Francisco Leguina Cebreiros 77 anys
12/07 Ángeles Ruiz Jiménez  85 anys
13/07 Adrián Amarilla Domínguez  80 anys  

La Fundació Espavila ha donat a conèixer els quatre guanyadors de la 

9a edició de les beques Educar Fomentant l'Esforç. Es tracta dels pro-

jectes Roboticgalí, de l'Escola Alexandre Galí, de Cornellà; Ens movem 

per l'autisme, de Banjara Studio - Associació de Dansa i Expressió cor-

poral de Sant Sadurní d'Anoia; Horagai - Una experiència d'immersió al 

cinema per a joves tutelats/ades, de La Selva. Ecosistema Creatiu, SCCL, 

de Barcelona; i Bots pel canvi, de Basket Beat: moviment, art, educació i 

acció social, de Barcelona.

Espavila atorga les beques 2020
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Impartició  
a Granollers

Liderar en temps  
d’incertesa

Inscriu-t’hi!

Sessió informativa  

online

22.07.20 a les 18.30h

info.uvic.cat/mba-granollers

Noves pintades a la seu del PSC

El PSC del Vallès Oriental ha denunciat per tercera vegada en poques  
setmanes l'aparició de pintades a la façana de la seva seu, al carrer Marie 
Curie de Granollers. En les pintades s'acusa els socialistes de ser còmplices 
del rei i del GAL i insta a enderrocar el règim del 78. El PSC ha condemnat 
l'acció i ha manifestat que "cap amenaça farà que ens desviem de seguir 
treballant i defensant la tolerància,la llibertat, la democràcia i el diàleg".
El 29 de maig i el 24 de juny, altres pintades signades per l'organització 
juvenil Endavant vinculava el PSC amb el terrorisme d'Estat dels GAL.

psc vallès oriental

POLÍTICA  ÉS LA TERCERA ACCIÓ D'AQUEST TIPUS DES DEL MAIG

El govern espanyol permetrà pror-

rogar la concessió a les autopistes 

que acreditin pèrdues derivades 

de la crisi del coronavirus, segons 

va publicar el BOE el 8 de juliol. La 

compensació en cap cas es podrà 

demanar si el marge brut d'explo-

tació durant la vigència de l'estat 

d'alarma va ser positiu. A Catalu-

nya, l'any vinent acaba la concessió 

de l'AP-7 de la Jonquera a Tarrago-

na, i la de l'AP-2. L'Estat no pagarà 

a les concessionàries una quantitat 

de diners per compensar les pèrdu-

es, sinó que els permetrà allargar el 

contracte les jornades necessàri-

es per assolir aquests diners, amb 

un màxim de 99 dies, els que va 

durar l'estat d'alarma a Espanya. 

La retirada de la concessió i l'alli-

berament dels petages de l'AP-7, 

concretament el de la Roca, és una 

de les demandes més reivindicades 

al territori per millorar la mobilitat 

entre el Vallès i Barcelona i, de re-

truc, buidar de trànsit de camions 

les rondes de Granollers. 

MOBILITAT 

L'Estat prorrogarà
la concessió
a les autopistes 
amb pèrdues La comissió de Territori del Parla-

ment va debatre dilluns una pro-

posta de resolució del PSC sobre la 

connexió ferroviària de l’aeroport 

del Prat amb la xarxa de rodalies. 

La proposta apostava per aprofi-

tar la futura posada en marxa de 

l'enllaç ferroviari de la T1 i la T2 

per mantenir l’actual connexió de 

l’R2 Nord amb l’aeroport i prolon-

gar l'R4 –Barcelona-Terrassa– per 

oferir als veïns del Vallès Occiden-

tal un enllaç directe amb l’aeroport. 

La proposta va rebre els vots 

favorables del mateix PSC, CECP 

i Cs, mentre que JxCat, ERC i PP la 

van rebutjar –la CUP no va partici-

par en el debat–. Segons defensava 

el diputat granollerí Jordi Terra-

des, mantenir la connexió actual i 

prolongar l’R4 seria “l’opció més 

avantatjosa per millorar el ser-

vei i augmentar la freqüència 

de trens a l’aeroport”, ja que una 

línia extra –com projecta la Gene-

ralitat– entre el Prat i Barcelona 

“sobresaturaria més la xarxa de 

Rodalies”. En la mateixa línia, Da-

vid Cid, de CEPC, reclamava aturar 

l’adjudicació de la nova línia a Fer-

rocarrils de la Generalitat (FGC) i 

abordar amb els alcaldes del Vallès 

Occidental la prolongació de l’R4, 

mentre que Javier Rivas, de Cs, as-

segurava que la nova línia R-Aero-

port és un “caprici” del Govern.

Per a JxCat i ERC, en canvi, la mi-

llor solució és el projecte avançat 

de l’R-Aeroport, una línia de nova 

creació i doble via operada per FGC, 

“un operador que, a diferència 

de Renfe, té una valoració de fia-

bilitat del 98% i una puntualitat 

del 99,5%”, recordava Eduard Pu-

jol, de JxCat. “El PSC defensa Ren-

fe amb la seva poca fiabilitat de 

segles de retards i de mal servei; 

el servilisme acrític al govern 

de Madrid et porta a fer aquests 

INFRAESTRUCTURES  REBUTJADA LA PETICIÓ DEL PSC

El Parlament debat l'enllaç

de Rodalies amb l'aeroport

La comissió de Territori 

tomba una proposta del 

PSC per mantenir l'enllaç 

de l'R2 Nord fins al Prat

papers”, etzibava Pujol a Terra-

des. També José Rodríguez, d’ERC, 

defensava l’oportunitat de canviar 

d’operador ferroviari per millorar 

el servei, “tal com demostra la 

línia de la Pobla”. La nova línia, 

presentada fa uns mesos per Damià 

Calvet, enllaçarà l’aeroport amb to-

tes les línies de metro i de Rodalies 

i acabarà a l’estació de la Sagrera. 

Per a Santi Rodríguez, del PP, “no 

es tracta de debatre si és millor 

Renfe o FGC, sinó de l'enllaç amb 

l'aeroport; i una línia amb vida 

pròpia és millor que l’extensió de 

la xarxa existent”, deia.  x.l.
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Molts ajuntaments –com aquesta setmana el de Granollers i sembla que la 

vinent, les Franqueses– han organitzat actes de comiat a les persones que 

van morir durant els moments més crus de la pandèmia, quan les famílies 

no se'n podien acomiadar –amb uns hospitals blindats a l'entrada de ningú 

que no fos estrictament necessari– i no podien compartir el dol amb altres 

familiars i amics –arran de les restriccions de funerals–. El gest de les 

administracions vol ser, doncs, un espai per recordar les víctimes de la 

Covid-19 –ja siguin els difunts, com els seus éssers propers que han hagut 

de gestionar el dol d'una forma atípica, i el personal que ha atès tots els 

malalts–. Aquests actes són només un reconeixement que, en alguns casos, 

pot ser un petit consol per a qui ha viscut la mort de prop. Però de cara al 

futur caldria qüestionar-se si les situacions crítiques amb els malalts de Co-

vid-19 es poden gestionar diferent. Tot i l'esforç del personal sanitari d'acom-

panyar els malalts fins al final, cal preguntar-se si no ha estat inhumà prohibir 

el darrer adéu. Amb totes les mesures de seguretat possibles –i ara que la 

pandèmia ja no ens ha agafat per sorpresa–, ningú reclama el dret al comiat?

EL DRET AL COMIAT

Editorial

CIBERACTIVITAT Segueix-nos a @DiariSomGRN

Vols dir que el cost de les 
mesures de rastreig i detecció 
de casos no és menor que els 
paquets d’ajuts econòmics a 
empreses i treballadors afectats 
per un nou confinament?

Àlex Sastre @alexsastre83 Jordi Planas @jplanasbielsa

A part de criticar la decisió judicial i parlar de com de 
dolenta és la judicatura espanyola, potser que fem dues 
reflexions: 1. El confinament és l'única solució? O potser 
facilitar recursos per a la contenció dels brots ajudaria? 
2. En som prou conscients que la suspensió d'ordres del 
Govern és resultat de la no aplicació del mandat de l'1-O?

any 2020 no ha suposat només 

un canvi de dècada. La pandè-

mia que patim a nivell mundial 

ha trastocat la nostra societat, 

la nostra forma de viure, de conviure, i ens 

ha obligat a canviar els nostres hàbits, les 

nostres relacions i la forma en què treba-

llem. Per a CCOO, la Covid-19 no ha estat 

tampoc aliè i ens ha fet replantejar de dalt 

a baix la nostra manera d'organitzar-nos 

per no perdre allò que sempre ens ha ca-

racteritzat i que aquest virus posava en 

perill: la proximitat amb les persones.

Un cop es va establir l'estat d'alarma, que 

parava en sec la pràctica totalitat de l'acti-

vitat al país, CCOO va actuar sense dilació 

i, en una carrera contrarellotge, cosa a la 

qual aquest sindicat estem més que acostu-

mats per la capacitat d'adaptació heretada 

de la idiosincràsia de la nostra activitat, va 

posar en marxa l'engranatge per, en temps 

rècord, donar resposta a totes aquelles 

persones que es van trobar en situació 

d’urgència per la crisi de la Covid-19. I la 

resposta va ser prou contundent: fins avui 

CCOO ha atès a més de 700.000 persones a 

tot Catalunya. D’aquestes, 32.000 persones 

afectades per un ERTO han estat ateses per 

CCOO al Vallès Oriental, Maresme i Osona, 

950 persones ateses presencialment i 225 

al nostre Gabinet Tècnic Jurídic, així com 

34.575 ateses per nosaltres d’una forma o 

una altra. Però també hem signat plans de 

reconstrucció per la via de la concertació 

que donaran servei a més de 700.000 ha-

bitants de forma directa, i negociem plans 

per a 550.000 persones més.

Uns dels serveis que CCOO va engegar, 

pocs dies després d'establir-se l’estat 

d’alarma, va ser el d'assessorament tele-

màtic, l'únic d'aquestes característiques 

posat a disposició de la classe treballa-

dora, que, de manera gratuïta, donava 

resposta a l'allau de dubtes als què s'en-

El sindicat de la nova normalitat
frontaven les persones afectades directa-

ment o indirecta pel coronavirus: des de 

les afectacions pels ERTO a les mesures de 

seguretat per prevenir el contagi. En defi-

nitiva, que hi hagi algú a l'altre costat del 

telèfon disposat a escoltar.

El servei d'assessorament telemàtic ha 

atès al llarg d'aquests mesos gairebé 17.000 

persones a tot Catalunya, de les quals, prop 

de 1.400 són del conjunt de les comarques 

de Vallès Oriental, Maresme i Osona. Aques-

tes xifres no fan més que confirmar que 

aquest servei ha vingut per quedar-se atès 

que, tot i que la nova normalitat ja permet 

reprendre la nostra activitat als nostres lo-

cals, la via telemàtica no fa sinó reforçar la 

nostra prioritat d'apropar el sindicat a les 

persones i les persones al sindicat.

Però la nostra adaptació a la nova nor-

malitat no s'acaba aquí. Sí, hem tornat a 

obrir els locals. Però també abracem el 

teletreball com una alternativa que ha de-

mostrat amb escreix que és tan vàlida com 

el treball presencial, solucionant els pro-

blemes de mobilitat que encara es poden 

produir i permetent una flexibilitat horària 

que faciliti una millor conciliació familiar. 

Sembla que, malauradament, ha calgut una 

pandèmia per posar en valor aquesta via 

de treball que, esperem també hagi arribat 

per quedar-se. Això sí, no de qualsevol ma-

nera. El teletreball ha d’estar regulat per 

evitar possibles abusos i pèrdua de drets 

respecte al treball presencial. Treballar des 

de casa no significa estendre la jornada in-

definidament sense poder separar-la de la 

vida familiar. A més, Les empreses han de 

dotar d’elements com la formació o l’ade-

quació dels equips emprats perquè la tran-

sició al teletreball no suposi un pas enrere.

Així, CCOO mira el futur amb els mateixos 

ulls amb què va mirar el passat, aquells que 

van fer al nostre sindicat reinventar-se una 

vegada i una altra per anar en consonància 

amb els canvis que es produeixen a la nostra 

societat, en els bons moments però també 

en els dolents. Perquè de tots ells s'aprèn. 

Perquè tots ells ens fan créixer. En l'antiga 

normalitat, en la nova normalitat i en la que 

estigui per arribar: allà hi serà CCOO.

L'

RAÜL GONZÁLEZ
Responsable de Comunicació 

de CCOO Vallès Oriental, 
Maresme i  Osona

Responsable de Comunicació 
de CCOO Vallès Oriental, 

Maresme i  Osona

ilions anys d’història, inde-

pendentment del suposat 

progrés, no han desenvolupat 

el programa de la naturalesa 

exposat pel llibre més antic que explica la 

formació del món. Segons aquest llibre, la 

vida de la humanitat està supeditada a les 

relacions entre éssers humans i els factors 

naturals. I són precisament els humans que 

no han respectat el programa. I el més llasti-

mós encara han estat i són les relacions en-

tre humans. El programa no s’ha complert, 

tot i que una gran part de la humanitat es 

vanta dels progressos assolits. No ho nego, 

ni ho negaré, però amb retrets. El progrés no 

ha beneficiat, ni beneficia a tota la humani-

tat. Per què? Senzillament perquè es nega i 

s’ha negat a massa humans el dret a la lli-

bertat. I negant la llibertat de les persones 

s’ha manipulat la natura. Els pobles no són 

tots independents per culpa d’un progrés 

manipulador. Els béns naturals, el Creador 

els va posar al servei de tota la humanitat, 

no només de l’home, sinó de l’home i de la 

dona, i l’incompliment d’aquesta primera 

condició és l’origen de tots els mals, d’ha-

ver menjat, la humanitat, de l’arbre del bé 

i del mal, perquè aquest arbre no és altre 

que la humanitat i els seus fruits, les obres 

bones o dolentes. S’ha inculpat injustament 

la dona, quan la culpa fou consensuada. I la 

manipulació de la natura continuà i s’agreu-

Independència és futur
jà. I allò que és més greu rau en el fet que 

la manipulació s’ha batejat de progrés. Com 

ha tractat el progrés humà la natura? L’efi-

càcia del progrés té una mesura: els diners. 

En gaudeix tothom? El rabí israelià Manis 

Friedman ho defineix molt bé: "hem volgut 

conquerir la natura i ens hem trobat amb   

aquesta pandèmia que ha alterat la nostra 

manera de viure i els hàbits que fins ara 

teníem". Els canvis que obliga la Covid-19 

són una oportunitat per tal de repensar on 

posem a partir d’ara la nostra energia. Un 

exemple de relacions greus ens l’explica Jau-

me Rocabert i Cabruja, membre de Justícia i 

Pau, quan ens diu: "prioritzar l’exèrcit gas-

tant-se 15.813 milions en material militar i 

ni un euro en sanitat, és d’irresponsables". 

I aquesta irresponsabilitat fa segles que és 

norma. Una altra cita molt important pel 

significat i pel qui la diu, que fa entendre la 

importància de les relacions humanes amb 

la natura: diu Albert Einstein que "si desa-

pareguessin totes les abelles d’aquest món, 

a l’home només li quedarien quatre anys 

de vida". I les abelles estan en procés d’ex-

tinció. Ho tinc molt clar: el gran problema 

actual de la humanitat és conseqüència de 

les pèssimes relacions humanes que no res-

pecten, ni han respectat la dignitat i llibertat 

de totes les persones. Sense una verdadera 

llibertat de tothom no hi haurà futur. La lec-

tura de la Bíblia i dels evangelis m’han por-

tat a aquesta conclusió. La política i l’econo-

mia no són el futur. El futur és la dignitat i 

la llibertat de tots i cadascun dels ciutadans 

del món. Ni la política, ni l’economia ho te-

nen en el seu programa. Pobra humanitat.

M

JOAN 
SALA VILA

Escriptor i promotor cultural

Independència és futur

SALA VILA
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El sector turístic, i especialment les 

agències de viatges, és un dels que 

més patirà aquest estiu la crisi del 

coronavirus. Les restriccions en la 

mobilitat i la prudència de molts clients a l’hora de planificar les va-

cances fa que les previsions de vi-

atges hagin frenat en sec. A Grano-

llers, una de les agències amb més 

trajectòria, Villà Viatges, va obrir 

les portes fa uns dies “més de ma-

nera testimonial que no pas co-

mercial”, admet la directora, Pilar 

Gaspar, “perquè la temporada ja 

està perduda”. L’establiment està 

obert a jornada completa, però 

amb menys personal del que és ha-

bitual perquè el volum de feina ha 

baixat moltíssim. De fet, els viatges 

de vacances a destinacions llunya-

nes pràcticament han desaparegut. 

“Els primers dies vam haver de 

gestionar moltes cancel·lacions 

i ajornaments, i ara tenim una 

lluita oberta amb navilieres i 

companyies aèries per mirar de 

recuperar els diners dels viatges 

contractats”, explica Gaspar.

Josep Rojas, de l’agència Rojas 

i Associats, també explica que la 

feina actual de les agències de vi-

atges és “mirar de minimitzar 

les despeses als clients, sobretot 

en els casos dels creuers, ja que 

aquests no tornen els diners de 

les reserves fetes”. En el cas de 

arxiu

VIATGES  Les agències i tour operadors ja planifiquen la temporada del 2021

TURISME  EL SECTOR ESPERA COMENÇAR A RECUPERAR-SE A PARTIR DE LA TARDOR, PERÒ SOBRETOT DURANT L'ANY QUE VE

Rojas & Associats, l’agència està 

especialitzada justament en l’as-

sessorament i acompanyament de 

viatges de llarga distància. “Vam 

ajornar fins al novembre viatges 
que inicialment havíem de fer al 

març als Estats Units i Egipte, i 

ara els hem ajornat de nou fins 

al 2021”, diu Rojas. En la mateixa 

línia, Gaspar explica que la majoria 

de viatges d’incentius i convenci-

ons empresarials ja s’han posposat fins al 2021. “En part treballem 

de cara a la tardor i les vacan-

ces de Nadal, però sobretot amb 

previsió a l’any que ve”, assegura. 

Malgrat que aquesta tempora-

da ja es dóna pràcticament per 

perduda, les agències de viatges 

estan pendents contínuament 

de les novetats del sector, com la 

disponibilitat d’allotjaments, la 

reprogramació dels vols, els nous 

destins que s’obren i les assegu-

rances i condicions que imposa 

Les agències de viatges donen

per perduda la temporada d'estiu

L'escenari incert i de

canvis constants genera

confusió i fa que

no es planegin viatges

Targetes regal al comerçAjornat el tast de vins solidari amb La Marató
Gran Centre i Comerç de Dalt sortegen  

aquest juliol diverses targetes regal valorades en 50 euros per gastar en algun dels comerços 
associats. Per participar-hi cal seguir les dues 

entitats a Instagram i penjar-hi un comentari.

La UEI i Codorniu han ajornat el tast de vins solidari previst pel 23 de juliol per recaptar fons per a La Marató de TV3, que enguany es dedicarà  a la investigació de la Covid-19. La inscripció, que es manté oberta, té un preu de 50 €, i els assistents seran obsequiats amb quatre ampolles de vi valorades en 80 €. La UEI comunicarà més endavant la nova data escollida.

ECONOMIA

La Cambra de Comerç, amb el su-

port de la Diputació i Turisme Va-

llès, organitza el taller de turisme 

Com aconseguir més reserves online 

amb una bona experiència d'usuari. La sessió, gratuïta, serà dimarts 21 de juliol de 9.30 a 12.30 h en for-

mat online a través del web de la 

Cambra. El taller s'adreça a respon-

sables del sector i tècnics d'atenció 

al client d'empreses i entitats públi-

ques de la comarca. 

Les Franqueses organitza nous cur-

sos per a treballadors (en actiu o 

aturats), emprenedors i autònoms 

i empreses. En matèria d'ocupació 

–entre setembre i novembre– n'hi 

haurà de manipulació d'aliments, 

Sap Business One, informàtica i acti-

vitats de lleure infantil i juvenil, i pel 

que fa a la formació per a autònoms 

i emprenedors hi haurà dos cursos 

aquest juliol: Coneix els requisits le-

gals i fiscals de la venda online; (del 20 al 24 de juliol); i Deu coses que 

els autònoms han de saber i ningú 

els explica (27 de juliol). Totes les 
formacions estan subvencionades 

per l’Ajuntament i les inscripcions 

es poden fer a Can Ribas. 

FORMACIÓ  

Can Ribas, cursos 

per a emprenedors

Un 8,4 sobre 10. Aquesta és la 
valoració mitjana del Vallès Ori-

ental com a destinació turística 

per part de les persones que el 2019 es van allotjar en algun es-

tabliment turístic de la comarca. 

La dada és un dels resultats que 

recull l’Enquesta a turistes de 

Barcelona, ciutat i regió que cada 

any realitza LABturisme, de la 

Diputació de Barcelona, en col·la-

boració amb el Servei de Turisme 

del Consell Comarcal. L’enquesta  

–feta a 1.005 persones durant 
l’any passat– mostra una fotogra-

fia del perfil de turista que s’allot-

ja al Vallès Oriental i permet 

conèixer les seves valoracions i 

els seus hàbits de comportament 

a partir. 

A grans trets, el turista mitjà de 

la comarca prové de l’àrea metro-

politana de Barcelona i és princi-

palment un home de mitjana edat –44,5 anys–. Sol venir en parella, 
amb vehicle propi i per motius 

El Vallès Oriental obté un

8,4 com a destinació turística

d’oci. La contractació del viatge 

normalment es fa per agència de 

viatge o tour operador, contrac-

tant únicament l’allotjament. La 

font d’informació més consultada 

són les pàgines web –concreta-

ment Google Maps i Booking–, i 

sol reservar amb una setmana 

d’antelació. La tipologia d’allotja-

ment més freqüentada és l’hotel, 

l’aparthotel o la pensió, i el nom-

bre de nits que pernocta de mitja-na a la comarca és de 3,8. 
La despesa mitjana per perso-na és de 503,7 euros –203,4 en el transport d’anada i tornada, 137,2 en l’allotjament i 163,1 en l’esta-

da a la destinació–, i les activitats 

més comunes són degustar gas-

tronomia i anar a restaurants, fer 

passejades tranquil·les i descan-

sar, i fer activitats a l’aire lliure 

com senderisme, muntar a cavall 

o passejar en bicicleta. La majoria 

de visitants solen repetir la visi-

ta a la comarca, i pràcticament la 

meitat dels enquestats ha visitat 

la comarca tres vegades o més. 

L’element més ben valorat pels 

turistes és el caràcter i l’amabili-

tat de la gent, seguit de la segu-

retat ciutadana i l’entorn natural, 

tots tres elements empatats amb 8,6 punts sobre 10. L’element pit-

jor valorat són els punts d’accés a internet, amb un 6,9. 

Nou taller de

turisme a la Cambra

Pimec ha organitzat un acte aquest 

dijous a l'aeròdrom de Sabadell 

amb el títol Catalunya, motor de la 

indústria del sud d’Europa; perspec-

tives de futur i pla d’acció. L’objectiu 

és crear un fòrum de debat anual 

per posar en valor la indústria com 

a motor del país, especialment al 

Vallès Oriental, el Vallès Occiden-

tal i el Baix Llobregat. En l’acte es 

presentaran accions i propostes de 

suport a la indústria i idees de reac-

tivació econòmica. Hi participaran 

els alcaldes de Sabadell, Terrassa, 

Granollers i Martorell i els màxims 

responsables de Pimec, que reflexi-

onaran sobre innovació, universi-

tats i transferència de coneixement; 

polítiques d’atracció econòmica; i 

polígons i infraestructures. 

Acte de Pimec per 

impulsar la indústria

cada país als turistes i viatgers. “Al 

Canadà, per exemple, cal fer una 

quarantena de 14 dies quan s’hi 

arriba”, indica Gaspar, tot i que 

aquestes normes es van actualit-

zant constantment. Aquest esce-

nari incert i de canvi genera confu-

sió i fa que els clients no planegin 

viatges per als pròxims mesos. “La 

por s’instal·la en un dia i costa 

molt de fer-la marxar”, diu Rojas, 

qui no preveu una recuperació de la confiança i del sector fins ben entrat el 2021. 

Més a curt termini, per aquest 

estiu, sí que es contracten estades 

en destinacions més pròximes, so-

bretot a les Canàries, les Balears, 

les illes gregues i mediterrànies i 

la costa del nord d’Espanya. Tot i 

això, les agències de viatges coin-

cideixen a valorar que aquest any 

“els ingressos seran zero” i apun-

ten que el govern hauria d’aprovar ajuts específics per al sector.
Un aniversari pendent
D’altra banda, aquesta crisi ha coincidit amb el 25è aniversari 
de Villà Viatges, que havia previst 

una festa de celebració a principis 

d’abril i que es va veure obligada 

a ajornar. “Encara no sabem quin 

dia, però la festa la farem segur”, 

diu Gaspar. “El món continua i 

nosaltres també”, conclou. i

Les poques reserves

que es fan per

aquest estiu són per

a destinacions properes

Els operadors consideren que caldrien ajuts específics per al sector
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Els presidents territorials de Pimec 

del Vallès Oriental, Vallès Occidental i 

Maresme-Barcelonès Nord es van re-

unir dijous a Granollers per fer front 

comú en la defensa dels interessos de 

les pimes i els autònoms de la segona 

corona metropolitana. La trobada va servir per definir les infraestructu-

res que Pimec considera necessàri-

es amb l’objectiu de consensuar-les 

amb els consistoris i la resta d’agents 

socials. Entre d'altres, Pimec consi-

dera essencials millores en la con-

nexió de la B-30 i en la xarxa i el servei de 

trens de rodalia; i que s'avanci en el corre-

dor ferroviari del Mediterrani, la comuni-

cació ferroviària entre Mataró, Granollers 

i Sabadell, el rescat dels peatges i l’estació 

ferroviària de mercaderies de la Llagosta.

Segons el darrer informe sobre estats 

comptables de les pimes, elaborat per l’Ob-

servatori de Pimec, les pimes de la segona 

corona metropolitana nord tenen una mida 

i un volum de vendes superior a la mitjana 

de Catalunya, amb major potencial exporta-

dor, amb importants eixos de comunicació 

cap a França pel transport de mercaderies. 

L’estudi també detalla que no disposen de suficients infraestructures ni connexions 
adequades entre les tres comarques.

El president de Pimec Vallès Oriental, Da-

Pimec: "Calen accions urgents a 

la segona corona metropolitana"

APOSTA PER L’EIX INDUSTRIAL TERRASSA-SABADELL-GRANOLLERS-MATARÓ 

PATRONAL  Els presidents dels Vallesos i el Maresme

niel Boil, diu que “cal impulsar infraestruc-

tures que permetin millorar la mobilitat i 

la productivitat de les pimes” i, sobre el Pla 

Director d’Infraestructures 2011-2020 apro-

vat per l’ATM, remarca que “només va des-

tinar un 20% dels recursos als municipis 

de la segona corona, una xifra que no es 

correspon amb la importància econòmica 

ni empresarial de la zona”, que té la con-

centració industrial més gran de Catalunya.

Finalment, els tres presidents territorials 

no volen que es prenguin les decisions de for-

ma centralitzada sense tenir en compte els 

agents socials del territori: “Barcelona és un 

gran hub europeu que té el pes industrial 

fonamentalment a la seva segona corona, 

i aquesta interdependència ha d’ajudar a 

sumar de forma intel·ligent”, apunten. 

pimec

Després de l’èxit de Pagesia a casa, en què 

més de 400 productors van abastir direc-

tament la població durant el confinament, 

Unió de Pagesos es converteix ara, junta-

ment amb la cooperativa Som*, en impul-

sor del mercat de pagès en xarxa Arrels. 

Un cop assolit el suport de 1.000 persones 

que ja se n’han fet fundadores, les dues or-

ganitzacions es fixen l’objectiu d’arribar a 

5.000 per tal d’engegar-lo la propera tar-

dor. Segons Joan Caball, coordinador naci-

onal d’Unió de Pagesos, "que Arrels fun-

cioni és una qüestió de país". "Durant el 

confinament s’ha posat de manifest que 

Catalunya necessita als pagesos i nosal-

tres no hem deixat de treballar, no hem 

fallat a la gent. Ara cal demostrar que, 

entre tots, som capaços de fer un país 

amb futur que valora la gent que l’ali-

menta i el seu territori". Arrels serà el 

primer mercat de pagès en xarxa que con-

nectarà directament els productors agrí-

coles, ramaders i artesans del país amb els 

consumidors sense que cap intermediari hi 

afegeixi cap cost. "No volem ser l’Amazon 

català. Amazon és un gran depredador 

que colla els productors i destrueix el 

teixit comercial dels barris i pobles. Ar-

rels és un projecte cooperatiu que, amb 

la força de la gent que ens fa costat, ga-

ranteix la qualitat i la logística", diu el 

director d’Arrels, Josep Sucarrats. També 

serà un punt de trobada dels qui estimen 

la terra per posar en valor l’estil de vida 

rural. En forma de portal web, de revista 

trimestral i de ràdio a internet, serà una 

finestra oberta amb continguts "per rei-

vindicar i gaudir del món que torna: la 

terra, les mans, la vida". Per convertir-se 

en un dels fundadors cal inscriure's al web 

MercatsArrels.cat. També poden fer-ho els 

productors, persones i empreses de la pa-

gesia, ramaderia, pesca i artesania, que po-

dran oferir els seus productes a través del 

web sempre que encaixin amb els criteris 

de qualitat, proximitat i sostenibilitat que 

fixarà l’equip d’Arrels. 

AGRICULTURA  EL PROJECTE NECESSITA 5.000 'FUNDADORS' PER ACTIVAR-SE

Serà el primer mercat en xarxa 

que connectarà directament 

productors i consumidors 

sense costos per a intermediaris

Unió de Pagesos i la cooperativa 

Som*, junts per impulsar 'Arrels'



dj, 16 juliol 2020 17



dj, 16 juliol 202018

De dirigir al camp a ser el punt 

d'unió entre vestidor i cos tècnic. 

Ricky Alcántara, el fins ara capità 

de l'Esport Club (EC) Granollers 

haurà d'estar una altra tempora-

da –ja en van dues– allunyat del 

terreny de joc per la lesió que ar-

rossega al genoll esquerre, però 

continuarà aportant a l'equip des 

de la banqueta. "M'agradaria 
ser entrenador, però crec que 
encara no és el moment. Tinc 
29 anys i vull continuar jugant. 
Faré tot el possible per tornar a 
jugar. Ser jugador és ara o mai, 
i ser tècnic encara pot esperar", 

se sincera.

Des que va tornar a l'EC, des-

prés d'haver-se format al planter 

granollerí i haver format part de 

clubs com l'Espanyol, el Vilas-

sar de Mar i el Mollet, Alcántara 

ha estat durant sis temporades 

el capità de l'equip, i sempre ha 

volgut contribuir a fer créixer el 

club: "Poder estar al cos tècnic 
m'ha il·lusionat. Poder ajudar 
a  José Solivelles i continuar re-
lacionant-me amb els jugadors 
farà més fàcil la recuperació", 

explica l'històric capità, pendent 

d'operar-se per segona vegada a 

l'octubre.

L'altre motiu que motiva Ricky 

Alcántara per tornar a jugar és 

que el club ha deixat enrere la 

modèstia i reconeix que ha ar-

ribat l'any de lluitar pel play-off

a.c.

FUTBOL  RICKY ALCÁNTARA, QUE ARA FORMA PART DEL COS TÈCNIC, ANALITZA LA NOVA PLANTILLA

L'EC vol lluitar per ascendir a 
Segona B la temporada vinent

ESPORTS

El Bellavista Milán presenta plantillesEl CE Llerona renova Jordi López a metodologia
Divendres, el Club de Futbol (CF) Bellavista Milán va 

fer la presentació de les plantilles dels primers equips 

masculins i femenins per a la pròxima temporada 

al Municipal de les Franqueses. Les plantilles de les altres categories encara s'estan con�igurant.
"El nostre projecte està basat en la metodologia i els valors 
humans. Per això, renovem Jordi López per segona temporada, 
responsable de l’àrea metodològica del club, que treballa 
la formació tècnica dels entrenadors", explica David Hidalgo, 

director esportiu i entrenador del primer equip del CE Llerona.

d'ascens a Segona B. "Fins ara, 
intentàvem estar el més a dalt 
possible. Després de cinc anys, 
l'equip ja s'ha consolidat a la 
categoria i volem aspirar a més 
que mantenir-nos", argumenta.

Onze són els jugadors que reno-

ven amb el club i l'altra meitat de 

l'equip la conformen nous fixatges 

molt joves, dels quals la meitat (5) 

debutaran amb l'EC a una catego-

ria amateur. Tot i la joventut de la 

plantilla d'enguany, Alcántara creu 

que està molt compensada. "S'ha 
quedat la columna vertebral de 
l'any passat i els nouvinguts són 
futbolistes amb ambició per ju-
gar, que cada jornada es dispu-

taran la titularitat, i això benefi-
cia molt l'equip", comenta.

Ara que la capacitat d'anàlisi de 

Ricky Alcántara passarà a formar 

part del cos tècnic encara falta 

confirmar qui serà el nou capità 

de l'Esport Club. "Oriol Molins 
i Eloi Zamorano seran els re-
ferents dins el camp. Fa molts 
anys que juguen a la categoria 
i treballen amb molta serietat", 

apunta Alcántara.

"El que ens queda és pujar de 
categoria el Juvenil, perquè juga-
dors com l'any passat l'Àlex Cas-
tillo i ara l'Erbol Atavaeb, apor-
tin qualitat al primer equip", 

conclou l'excapità. a.cabrera

SERVEI DE VALORACIÓ  INTEGRAL A VÍCTIMES

www.advaloremadvocats.cat

Telèfon d’atenció a víctimes: 93 135 21 94

ÚNIC DESPATX AL VALLÈS DE L’ASSOCIACIÓ 

D’ADVOCATS DE VÍCTIMES D’ACCIDENTS DE CATALUNYA

FUTBOL SALA TAMBÉ HAN APARTAT EL LLINARS DEL VALLÈS

El CEFS Ciutat de Granollers ha 

rebut una nova carta de la Federa-

ció Catalana de Futbol Sala (FCFS) per noti�icar l'anul·lació del dret a 
vot i la llicència federativa per po-

der competir a causa d'un suposat 

deute de 2.804 euros del club amb 

la federació. Per garantir poder ju-

gar la temporada vinent, el presi-

dent de l'entitat granollerina, Juan 

Fernández, ha decidit inscriure 

tots els equips a les competicions 

de Federació Catalana de Futbol 

(FCF), però vol mantenir la can-

didatura conjunta amb el Llinars 

–també expulsat per un suposat 

deute de 618 euros–, la UE Llagos-

tense i el Grèvol al procés electoral 

en curs que té la FCFS i treure del 

càrrec l'actual direcció de la fede-

ració, presidida per Daniel Vives.

"Tota la correspondència que 
hem rebut de la FCFS els darrers 
mesos no té segell ni registre de 
sortida, per tant, no es poden 
considerar documents o�icials. 
Hem consultat un advocat es-
portiu i ens ha con�irmat que 
no tenen validesa ni els comu-
nicats ni les factures adjuntes, 
que només assenyalen l'import 
a pagar, sense desglossar els 
conceptes del deute", relata Fer-nández i a�irma que la federació 
té falta de transparència des que 

Vives va assumir la direcció.

En aquesta línia, el president de-

fensa que la candidatura conjunta 

és la resposta a les irregularitats de 

l'actual direcció de la FCFS, que cada 

vegada està reduint més el nombre 

de clubs federats, la majoria només 

de la província de Barcelona. "Com 
que hi ha una insatisfacció gene-
ral amb la direcció, el nostre pro-
jecte pretén explotar el potencial 
de la FCFS per gestionar les tem-
porades amb la màxima plani-
�icació possible, i amb els ajuts 
econòmics als clubs catalans i a 
les seleccions nacionals perquè 
siguin partícips i organitzadors 
de campionats internacionals, i 
establir delegacions provincials 
perquè tots els equips de futbol 
sala català que han marxat a la 
FCF retornin a la federació que 
els és pròpia", diu.

De moment, el CEFS no vol em-

prendre accions judicials contra la 

FCFS per l'elevat cost econòmic que 

suposa. La idea del seu president és 

organitzar una acció conjunta amb 

els clubs de la candidatura alter-

nativa amb l'enviament d'una car-ta a la FCFS perquè justi�iqui d'on 
provenen els deutes assignats als 

diferents clubs, ja que ara al Gra-

nollers li han bloquejat l'accés a la 

intranet federativa i no pot consul-

tar cap mena de documentació. A 

més, l'entitat ja no apareix al llistat 

de clubs federats al web de la fede-

ració. "Sempre hem tingut equips 
a les dues federacions i no ens 
rendirem", conclou Fernández, i 

assegura que la seva candidatura ja té vots con�irmats.  a.c.

Expulsen el CEFS de la 

Federació de Futbol Sala 

i s'inscriu a la de futbol
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MÉS DE 300 CICLISTES 

ES DESCONFINEN 

A L'OPEN BTT

El ciclisme de muntanya diumenge va desconfinar-se a les Franqueses, on 330 
ciclistes van participar en l'Open BTT al Parc dels Milpins, la segona prova ciclista 
absoluta a Catalunya, després que dijous passat hagués començat a Barcelona la 
primera jornada de Lliga Catalana en pista coberta. La segona edició de la prova 
ha apropat unes 500 persones al Parc dels Milpins durant el matí de diumenge. A 
més, s'han superat els participants de l'any passat -270 corredors-.

Xavier solanas

CICLISME  EL PARC DE MILPINS VA ACOLLIR LA PRIMERA CURSA CATALANA A LA FASE DE REPRESA

Honda Racing Corporation (HRC) 
ha decidit no fer-se esperar més i 
dilluns anunciava el fixatge de Pol 
Espargaró per a 2021. Era ja un 
secret a veus des del 5 de juny i 
l'escuderia ha optat per fer oficial 
la setmana de l'inici del Mundial 
de MotoGP a Jerez. El petit dels 
Espargaró anirà a Repsol Hon-
da per dues temporades –fins a 
2022– i precipita que Àlex Már-
quez hagi renovat igualment per 
dues temporades, però al segon 
equip de la marca, LCR.

El de Granollers aquesta tempo-
rada encara milita a KTM, però la 
marca australiana ja va anunciar 
oficialment el seu comiat. Pol Es-
pargaró explicava al seu Instagram 
que "el 2021 competiré per HRC 

i intentaré demostrar el que 

sóc capaç d'aconseguir amb el 

mateix esforç i sacrifici, en una 

nova etapa de la meva vida que 

promet ser encara més inten-

sa. Dit això, ens queda tota una 

temporada junts en la qual, com 

MOTOR EL GRANOLLERÍ DESBANCA AL PETIT DELS CERVERINS

Honda fitxa Pol Espargaró 

com a company de Màrquez

Ferrari Challenge, 

primera prova 

de l'any al Circuit
La Ferrari Challenge, de dissabte 
a diumenge, serà la primera pro-
va de competició de la temporada 
esportiva 2020 al Circuit. La pro-
va serà la segona de la temporada 
del campionat transalpí, després 
de tots els canvis al calendari del 
traçat. D'altra banda, divendres el 
Kawasaki Racing Team de grano-
llers van tornar a dominar el crono 
al text previ al Campionat del Món 
de SuperBikes celebrat al Circuit. 

Esdeveniments
Una quinzena de nenes d’entre 5 
i 8 anys van participar dissabte 
a la Sincro Fest del Club Natació 
Granollers (CNG) per descobrir 
la natació artística i animar-les a 
formar part de la secció del club. 
Entrenadores com Cristina Salva-
dor, exinternacional de la selecció 
espanyola, i les integrants del pri-
mer equip, van apropar la modali-
tat a les participants.

D'altra banda, dissabte serà 
el debut del Natació Fest, amb 
més de 25 infants apuntades fins 
al dimarts. Demà, divendres, es 
tancaran les inscripcions que es 
poden fer al web cngranollers.
org/cngnataciofest. 

NATACIÓ DISSABTE ES VA FER EL SINCRO FEST I EL VINENT SERÀ EL DEBUT DE LA NATACIÓ FEST

Un tastet d'artística per a les més menudes

SINCRO FEST 2020 Una quinzena de nenes van provar exercicis d'artística

Xavier solanas

El fixatge de Pol per Honda i l'adhesió 
d'Àlex Márquez al segon equip de la 
marca, ha precipitat la sortida del ve-
terà Carl Crutchlow de LCR. Tot fa in-
dicar que Aprilia, escuderia del germà 
gran dels Espargaró, seria la interes-
sada en acollir a Crutchlow, que pas-
saria a ser company d'Aleix sempre que 
el Tribunal d'Arbitratge Esportiu (TAS) 
ratifiqui la sanció a Andrea Iannone, i 
l'italià no competeixi durant 18 mesos 
per haver donat positiu en asteroides.

CRUTCHLOW APUNTA 
A SER COMPANY 
D'ALEIX ESPARGARÓ

sempre, intentaré estar a l'altu-

ra d'aquesta gran fàbrica! Gràci-

es KTM, a per totes!".

Espargaró, campió del món de 
Moto2 en 2013, passarà a formar 
parella amb el sis vegades campió 
de MotoGP, Marc Márquez. 

El CNG convoca 

una assemblea de 

socis extraordinària
La junta del CNG ha convocat una 
assemblea extraordinària el dia 23 
de juliol per rendir comptes davant 
els socis de les decisions preses du-
rant el confinament. El CNG va fer 
un ERTO a gran part dels empleats i 
va mantenir les quotes, una decisió 
que va comportar queixes de socis 
i d'esportistes federats, que van 
demanar una reducció de la quota. 
La junta vol presentar informes per 
reforçar els seus arguments. 

Entitats
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CULTURA
Improvisació de movimentLa comèdia 'La família Bélier' al Cinemafreshhh!
Diana Gadish, resident al Centre d'Arts en 
Moviment (CAM) de Roca Umbert, proposa 
dissabte (19 h) un taller d'improvisació guiada 
de moviment per experimentar les possibilitats 
del cos.  És gratuït però cal inscripció prèvia.

El cicle Cinemafreshhh! proposa una nova sessió el parc Torras Villà dimarts 
(22 h), en què projectarà la comèdia d'èxit francesa La família Bélier, d'Eric Lartigau. Als Bélier tots són sords menys la Paula, la filla de 16 anys que 
resulta indispensable per al dia a dia de la família. Es podrà veure en versió 
original subtitulada, i les entrades es poden comprar a cinemaedison.cat.

La llibreria La Gralla de Granollers 
té a punt la tradicional signatura 
de llibres que habitualment orga-
nitza per Sant Jordi i que, enguany, amb una diada confinada, ha tras-
lladat a aquest dissabte, amb mo-
tiu del Dia del Llibre i la Rosa que 
se celebrarà el 23 de juliol.

El primer torn dels granollerins
Dissabte al matí, les taules de da-
vant la llibreria estaran plenes de 
granollerins, com Esteve Plantada 
–que al maig publicava un nou po-
emari, Troncal–, Ivette Nadal –amb 
el recent L'àngel i la infermesa del 

pensament– i Xavi Barroso –amb 
la novel·la L'avinguda de les il·lusi-

ons–. També, entre les 12 i les 13 h 
hi signaran llibres Carla Gracia, Da-
vid Nel·lo, el vallesà Joaquim Brus-
tenga i Jofre Martell –conegut pel 
blog Les putes receptes de la iaia–.

LITERATURA  LA LLIBRERIA OBRIRÀ AL MIGDIA EL 23 DE JULIOL, LA DIADA ALTERNATIVA A SANT JORDI

Una vintena d'autors signen 
a La Gralla pel Dia del Llibre

Ja a la tarda, de 18 a 19 h, passa-
ran per La Gralla Gemma Ruiz, Em-
par Moliner, Enric Calpena, Carlota 
Gurt, Jaume Funes, Rafel Nadal i la 
il·lustradora Gemma Capdevila. I 
el darrer torn a la llibreria grano-
llerina, de 19 h a 20 h, tindrà com 
a protagonistes Care Santos, Toni 

ARTS ESCÈNIQUES  NOVA SESSIÓ D'OBERT PER VACANCES

Masó presenta 'Ambrosia' a la fresca

La terrassa del bar El Patufet, a la plaça Folch i Torres, va acollir dijous,  
de la mà de La Gralla, la presentació del darrer llibre de microrelats del 
granollerí Jordi Masó, Ambrosia (Males Herbes, 2020), una seixantena  
llarga d'històries breus, el format en què l'escriptor se sent més còmode.  
El va acompanyar l'editor del llibre, Ramon Mas, amb qui va conversar en 
un ambient distès davant d'una cinquantena de persones que van gaudir 
de la xerrada i d'un beure –primera cervesa inclosa–. L'acte a la fresca  
va acabar amb les cançons i humor de Roger Peláez.

xavier solanas

Dissabte hi passaran Gemma Ruiz, Empar Moliner, Gemma Capdevila, 
Enric Calpena, Rafel Nadal, Care Santos, Toni Cruanyes i Pilar Rahola

Cruanyes, Laia Aguilar, Gaspar 
Hernández, Pilar Rahola, Maria 
Carme Roca i Núria Prades.

Ja de cara al dijous, 23 de juliol, 
la llibreria ha avançat que no tan-
carà al migdia i que, a partir de les 
17 h, tindrà parada davant de la 
llibreria, a la plaça dels Cabrits.  

n Avui, dijous (20.45 h), El Patufet tor-
narà a acollir una conversa literària, en 
aquesta ocasió entre l'escriptora i au-
tora de No sóc aquí (Anagrama, 2020), 
Anna Ballbona, i el periodista Donat 
Putx. Per gaudir-ne cap reservar prèvi-
ament al Facebook, Instagram o correu 
de La Gralla activitats@lagralla.com.

ANNA BALLBONA 
CONVERSARÀ 
AMB DONAT PUTX

L'artista granollerí inagurarà avui, 
dijous (19.30 h), a la llibreria Cal-
ders de Barcelona, l'exposició Blau 

blava, de les il·lustracions que van 
servir per acompanyar els versos 
recopilats per Caterina Riba de 
Tres poetes de Cadaqués, un llibre 

que fa un repàs a les poetes que 
van escriure amb Cadaqués de teló 
de fons –Clementina Arderiu, Rosa 
Leveroni i Quima Jaume–. El llibre, 
presentat fa mesos al municipi em-
pordanès, es difondrà avui també 
a la Calders, amb els seus autors i 

Pagès du a la Calders el llibre 

il·lustrat 'Poetes de Cadaqués'

l'acompanyament de la lectura po-
ètica de Nú Miret i Odile Arqué, i 
la música de la també granollerina 
Ivette Nadal.

El propòsit del llibre és "esti-

mular noves lectures i renovar 

la presència, a les lletres cata-

lanes, de les tres escriptores", 
explica Caterina Riba, qui afegeix 
que, fins ara, no s'han reconegut 
prou. Avui a la llibreria barceloni-
na se'n tornarà a parlar.  

La vetllada de dijous passat a 
Roca Umbert s'encetava amb el 
duet poètic de David i Joan Ge-
ner, dos vallesans sense parentiu 
conegut tot i compartir cognom, 
que van desplegar una grapat de 
textos propis, tot fent de teloners 
de Catástrofe Club. Roca Umbert 
optava per un grup de quilòmetre 
zero –assagen als bucs d'assaig 
del recinte fabril– que fa mesos 
ja va demostrar la qualitat del seu 
directe a la Nau B1. Dijous, Josep 
Maria Herrera (veu, guitarres i 
programacions), David Molina 
(baix, programacions i cors) i el 
reforç de Pablo García (teclats) 
novament repassaven els temes 
del seu darrer àlbum Ejercicios de 

Visión, completat amb alguns te-
mes del disc de debut Galletas. 

Poesia i música per als 

vespres de Roca Umbert

Sey Sisters
Els concerts de l'Obert per Vacances 
es clouran amb un ple absolut a les 
dues sessions del directe de les 
osonenques The Sey Sisters, un trio 
de cantants de música negra, que 
oferiran un viatge que anirà des  
del gòspel fins a la música africana, 
passant pel soul. Aquestes tres  
germanes de descendència  
ghanesa estenen les seves veus 
increïbles arreu del món, amb 
una combinant el ritme enganxós, 
l’energia contagiosa, el talent 
inqüestionable i la passió. Avui ho 
mostraran a Roca Umbert, amb el 
cartell d'entrades exhaurides penjat.

xavier solanas

DUET POÈTIC  David i Joan Gener van completar el concert de Catástrofe Club

L'escola Arsènic Espai de Crea-
ció oferirà aquest dissabte (21 
h), en el marc de les activitats a 
l'aire lliure a Roca Umbert –amb 
aforament controlat arran de la 
pandèmia– l'habitual jam session 
de teatre, que permet a l'alumnat 
mostra els aparenentatges adqui-
rits al llarg del curs.

La proposta de petites peces de 
teatre, dansa i música es presenta, 
després de quatre mesos de tre-

ball des de casa, als espais a l'aire 
lliure de Roca Umbert. La jam de 
teatre té les entrades exhaurides 
des de fa dies.

D'altra banda, les obres de fi-
nal de curs d'Arsènic d'enguany 
s'han hagut de fer en format vir-
tual. Així, a les xarxes de l'escola 
d'arts escèniques es pot veure el 
videoclit de la proposta adaptada 
Estimada Eva Hansen, del curs de 
teatre musical.  M.E.

Arsènic exhaureix entrades 

de la jam session de teatre

S'HI PODRAN VEURE PECES DE TEAATRE, DANSA I MÚSICA
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CLASSES DE SWING 

PER BALLAR SENSE 

PARELLA I AMB 

DISTÀNCIA FÍSICA

Els aficionats al swing també s'han hagut d'adaptar a la situació de crisi sanitària 

i la distància física requerida per minimitzar contagis. Si en una ballada habitual 

els balladors van canviant de parella per mostrar els millors passos de lindy hop, 

ara, en època de pandèmia, els balladors que no conviuen amb la seva parella 

de ball han de trobar nous estils i fórmules per no deixar de moure's. En aquest 

sentit, dissabte al vespre, Roca Umbert, amb la col·laboració de LindyFrogs, va 

organitzar una classe de jazz stemps de la mà del ballarí i professor Xavier Re-

cuenco. Dissabte, amb els participants distribuïts en requadres per salvaguardar 

les distàncies, es van poder aprendre nous passos. El cirereta del pastís va ser un 

concert de swing i calypso amb Non Jambi & The Coconuts.

GRANOLLERS. La companyia de 

dansa integrada Liant La Troca 

torna, després del confinament, a 

Roca Umbert per presentar el seu 

darrer espectacle, Desfasats. Serà 

divendres, en sessió doble –18 h i 

20.30 h– a la nau Dents de Serra i 

amb totes les entrades exhaurides.

Liant La Troca va néixer el 2011 

a partir d'uns tallers dirigits per 

Jordi Cortés i organitzats per Patri-

cia Carmona a la fàbrica de les arts. 

El grup compta amb persones amb 

diferents capacitats artístiques i 

motrius, que volen sensibilitzar 

l'espectador sobre la integració, 

l'accessibiltitat i la inclusió.

El grup, que assajava els dime-

cres a Roca Umbert, ha descobert 

la dansa des d'una cadira de ro-

des, des de terra, des del contacte 

amb els altres, des de la música i 

des de l'expressió del moviment. 

Des dels inicis ja són més de mitja 

dotzena els espectacles que han 

estrenat, sempre a la nau Dents 

de Serra, abans de presentar-los 

arreu del país, en espais com el 

Mercat de les Flors. A Carne, ce-

niza y sueño, Sin-con-tacto, El 

último, Medul·la, Los Nadie i PIB, 

els succeirà ara Desfasats. "Ens 

diuen els desfasats, pel temps 

que corre i el que s'atura. Te-

nim temps per a tot i per a res.  

Sumem els minuts, les hores, 

els dies, els amics, els oblits, 

els amants, els covards, els per-

duts, els estirats, els valents i 

els comiats; i molt o poc fem un 

compte enrere. Tenim els ulls 

als colzes, els peus al cap, els 

somriures embenats i de tant 

en tant quedem bocabadats. 

Tenim les abraçades obsoletes, 

no per antigues, sinó per poc 

usades. Així doncs, avui, aquí 

i ara, disparem el moment de 

retrobar-nos i fer la nostra re-

volució", diu el full de mà. i M.E.

Liant La Troca 

torna 'Desfasats' 

a la Dents de Serra

XAVIER SOLANAS

DANSA  ESPECTACLE INTEGRAT EN DOBLE SESSIÓ LA SESSIÓ DE JAZZ STEPS ES VAN COMPLETAR AMB EL DIRECTE DE NON JAMBI & THE COCONUTS
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TRADICIÓ  ELS ORGANITZADORS DE CORRÓ D'AMUNT HAN DECIDIT CANCEL·LAR-LA

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 16 al diumenge 19 de juliol

Dijous Divendres Dissabte Diumenge

25º 19º 27º 19º 28º 19º 31º 20º

CINEMA  'ANUNNAKI' I 'DOCTRINA', A LA PLATAFORMA

Després de la suspensió de la festa 

major de Bellavista, a principis de 

juliol, ara arriba el torn de la festa 

de Corró d’Amunt, que cada any se 

celebra el primer cap de setmana 

d’agost. En aquest cas els organit-

zadors han decidit cancel·lar-la 

per precaució. A Marata, Llerona 

i Corró d’Avall, en canvi, sí que es 

manté la festa major.

A Corró d’Amunt, justament 

aquest any s’havia d’estrenar en 

l’organització la nova Associació 

Festa Major, una entitat de nova 

creació que s’havia proposat dina-

mitzar la festa del poble i coordi-

nar les activitats que habitualment 

programen les entitats. L’arribada 

de la Covid-19, però, ha truncat 

aquests plans. “La intenció inici-

al era mantenir la festa en clau 

de poble i no obrir-la més enllà 

dels veïns”, expliquen des de l'as-

sociació, “però finalment hem 

vist que no podrem mantenir els 

aforaments al voltant de la zona 

esportiva, on sempre hi ha molta 

gent”. En un comunicat, l’associació 

assegura que “la cultura popular 

és un espai de trobada, de gaudi 

col·lectiu, de nutrició per a l’àni-

ma”, però aquest any, “les circums-

tàncies i la prudència ens obli-

guen a cancel·lar la festa”.

Petites i adaptades
L’últim cap de setmana de juliol 

tindrà lloc la festa major de Marata. 

Des del Centre Cultural expliquen 

que “la fem perquè som una co-

munitat reduïda, un grup de con-

vivència estable en què tots ens 

coneixem i tots som correspon-

sables”. En aquest sentit, la festa 

serà “més tradicional” i “com les 

d’abans”, amb un format més redu-

ït que els últims anys i limitat a les 

persones vinculades al poble. Per a 

tots els actes caldrà reserva prèvia 

i hi haurà aforament limitat –que 

pràcticament queda ple amb els 

mateixos socis del Casal–. A més, 

Marata, Llerona i Corró d'Avall 
mantenen les festes majors

Nit de curtmetratges 

fantàstics i de

terror a Roca Umbert
Divendres, en el marc del Cinema-

freshhh! i amb el suport de l'Edison 

i Fantàstik Granollers, Roca Umbert 

acollirà una nit de curtmetratges 

fantàstics i de terror triats especi-

alment per a l'ocasió. Els curts es 

projectaran en versió original sub-

titulada i serviran per anar obrint 

boca per al festival Fantàstik Gra-

nollers, que es preveu celebrar del 

6 al 8 de novembre. Per assistir-hi 

cal reservar entrada (gratuïta) per 

mitjà del web escenagran.cat. 

FESTIVAL

tots els actes es concentraran en un 

sol cap de setmana i es prescindirà 

dels que aplegaven més gent, com 

el Maratafolk, el teatre o el cros.

Igual que a Marata, Llerona tam-

bé viurà la festa major, tot i que 

“ens adaptarem al màxim a tot el 

que marquin les autoritats sani-

tàries”, diu Carles Vila, president 

de Festes Laurona. Se celebra al 

voltant del 8 de setembre, el dia de 

la patrona, i els actes solen aplegar 

un màxim de 300 persones, una xi-

fra que els organitzadors es veuen 

amb cor d’assumir. Finalment, Cor-

ró d'Avall també adaptarà la festa, 

que se celebrarà del 18 al 20 de se-

tembre, a la situació sanitària.  x.l.

La Cobla Sant Jordi Ciutat de 

Barcelona va protagonitzar dissabte 

una vetllada sardanista al parc Torras 

Villà. L'Agrupació Sardanista de 

Granollers hi organitzava un concert 

–amb les distàncies de seguretat 

pertinents– per substituir l'habitual 

aplec de nit, que s'ha hagut de 

suspendre per la pandèmia. Amb tot, 

els aficionats a la sardana van gaudir 

d'un repertori de clàssics i peces 

en record de compositors com Toldrà. 

          Un concert va 
substituir l'aplec de 
nit al parc Torras Villà

xavier solanas

Les pel·lícules de Charansonnet

ja es poden veure a Filmin
Des de la setmana passada, les pel·lícules de l'actor i director granollerí 

Joan Frank Charansonnet es poden veure a la plataforma de contingut 

en streaming Filmin. Així, el catàleg compta des d'ara amb Doctrina, el 
pecado original i la reinserción, i Anunnaki, los caídos del cielo. Filmin 

també disposava de Pàtria i Ànima. Charansonnet prepara ara l'estra-

na de la seva sisena pel·lícula, el drama històric Terra de telers, que es 

distribuirà a sales a la tardor. Mentrestant, qui vulgui conèixer el seu 

cinema podrà veure a Filmin Anunnaki, un film fantàstic i de terror que 

va codirigir amb Rubén Vilchez, i que està protagonitzat pel també gra-

nollerí Dani Bernabé, així com també Miquel Sitjar i Mònica Corral. Per 

la seva banda, Doctrina és un psicothriller que va obtenir el premi Oria-

na a millor pel·lícula independent. El repartiment torna a comptar amb 

Bernabé, així com Jordi Reverté, Efren Casa i Montse Ribadellas. 

Enguany no hi haurà
el Maratafolk en una gresca
que serà "com les d'abans"

i amb aforament limitat
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DiverDivendres de contes
Divendres (18.30 h) al centre cívic Can Bassa arriben els 

DiverContes: Quan hi havia gegants dels DiverDivendres. 

Contes de l’època que, dels tigres i lleons, els gegants 

en feien carn de canelons. Per a infants de 6 a 11 anys. 

Inscripció a centreciviccanbassa@.granollers.cat.

El grup de teatre Till-Tall de Llinars 

va fer 33 anys al març i no ho va 

poder commemorar. Per això ho 

celebrarà dissabte a les 22 h al pati 

de Can Lletres, amb l'espectacle 

Ya no me quedo en casa de David 

Barragán, el primer actor que va 

encarnar Jesucrist a la Passió de 

Llinars. Després dels monòlegs en 

directe a les xarxes socials durant 

el confinament, el còmic torna a 

escena. Barragán és un personatge 

camaleònic de l'humor, amb més 

de 15 anys d'experiència sobre els 

escenaris i més de 1.000 actuacions arreu d'Espanya. El 2019 va protagonitzar la 

gira Cretinus Comicus. Humor para inadaptados, un espectacle sense anestèsia 

que oscil·la entre la part més subtil i gamberra de l'artista. Barragán no només 

explica històries, sinó que situa el públic davant situacions absurdes. Entrades a 

llinars@tilltall-teatre.cat. Taquilla inversa.

David Barragán dóna el toc 

d'humor a la nit de Llinars

Voltem per l’entorn

GRANOLLERS

instagram

DIJOUS, 16

12 h Facebook centres cívics

Videotaller Receptes amb alvocat. 

Descobreix la versatilitat d’aquest 

aliment amb la recepta d’una lasanya 

d’alvocat amb carbassó, tomàquet i 

anacards.

17 h Museu de Granollers

Sessió d’il·lustració científica en línia. 
Accés gratuït. Sense inscripció prèvia. 

www.museugranollersciencies.org

19 h Roca Umbert

Concert a la fresca amb  

The Sey Sisters. Inscripcions prèvies a 

www.rocaumbert.cat. Aforament limitat

20.45 h Plaça Folch i Torres

Dijous a la fresca de La Gralla i el bar 

El Patufet. L'escriptora Anna Ballbona 

presentarà No sóc aquí i conversarà 

amb el periodista Donat Putx

DIVENDRES, 17

17.30 h Museu de Ciències Naturals

Taller Insectes, crancs i aranyes  

a les vostres mans! Sessions a les 17.30 

i a les 18.30 h. Durada: 1 h. Preu: adults, 

3 euros; infants menors de 12 anys, 1 

euro. Cal reservar al telèfon 93 870 96 51

18 h Roca Umbert

Desfasats. Espectacle de dansa 

integrada a càrrec de Liant la troca. 

A la Nau Dents de Serra. Inscripcions 

prèvies a www.rocaumbert.cat. 

22 h Roca Umbert

Nit de curtmetratges fantàstics i de 

terror al Cinemafreshhh!, Festival de 

Cinema a la Fresca de Granollers. 

Inscripció prèvia a www.rocaumbert.cat

DISSABTE, 18

10 h Club Natació Granollers

CNG Natació Fest. Jornada lúdica per 

a infants del 2011 al 2015. Durada: 2 h. 

Inscripcions prèvies a

club@cngranollers.org

19 h Roca Umbert

Improvisació guiada de moviment 

dinamitzada per Diana Gadish. 

Inscripció: www.rocaumbert.cat

21 h Roca Umbert

Jam Session de teatre amb Arsènic. 

Inscripció prèvia a

www.rocaumbert.cat

Aforament limitat

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

DIUMENGE, 19

11 h Plaça de l'Església

El Museu de Granollers organitza 

la visita Mira, busca, troba ... què hi 

ha aquí?. Cal dur gorra, mascareta, 

protecció solar i aigua.

Inscripció: museu@granollers.cat

11.15 h Museu de Ciències Naturals

Sessions al planetari El gran riu de  

la nit. Horaris: 11.15, 12.15 i 13.15 h.

Aforament: 12 persones per sessió. 

Inscripció al 93 870 96 51

DIMARTS, 21

12 h Facebook Centres Cívics

Videotaller Tips per fer foto foodies

22 h Parc Torras Villà

Projecció de La família Bélier, d’Eric 

Lartigau. Reserva prèvia d’entrades a

www.cinemaedison.cat

DIMECRES, 22

9.30 h Museu de Granollers

Sortida matinal a l'excavació 

arqueològica del poblat ibèric 

del Puig del Castell de Samalús.

Inscripció: museu@granollers.cat.

Places limitades
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Aprofita que avui és avui.
Emporta’t el teu nou iPhone 11 Pro amb 100€ de descompte!

Més informació a www.intecat.com

INTECAT Granollers - Plaça Lluís Perpinyà, 30
Tel. 931 595 423 |     . 679 730 469

1.159€ 1.059€
A partir de

1.259€ 1.159€
A partir de

Promoció vàlida fins al 31/07/2020


