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EN PORTADA

La difícil

convivència 

entre el trànsit

i els vianants

MOR UNA DONA DE 38 ANYS ATROPELLADA 
PER UNA MOTO AL CENTRE DE GRANOLLERS

Veïns de Ponent alerten de l'elevada

velocitat a què circulen alguns vehicles pel 

carrer Ramon Llull i demanen "mesures de 

prevenció" i obstacles per pacificar el trànsit

MENÚS 
DIARIS 

DE DIMARTS 
A DIVENDRES

La mort d’una dona jove, dilluns, 

en un atropellament al centre de 

Granollers ha reobert un cop més 

el debat sobre la seguretat en la mobilitat i la di�ícil convivència 
entre els vianants i els vehicles a 

la ciutat. L’accident es va produir 

al carrer Ramon Llull, a prop de la 

cruïlla amb el carrer Ponent, quan 

una moto va envestir una dona 

que travessava el carrer. Arran del 

xoc, molts veïns han manifestat les 

seves sensacions sobre l’elevada velocitat a què se circula en molts 
carrers de la ciutat. 

Un d’ells, Marc Gallardo, expli-

ca que el setembre del 2016 ja va 

alertar l’Ajuntament del perill que, 

segons els veïns de Ponent, cir-

culaven molts vehicles pel carrer 

Ramon Llull, que uneix l'Hospital amb Canovelles. A�irma que els 
veïns "coneixem molt bé la gran 
densitat de vehicles i l’alta velo-
citat a què se circula per aquest 
carrer". "Les nits i els caps de 
setmana sembla una extensió 
del Circuit", exclama. Davant d'ai-

xò, demana a l'Ajuntament que ac-

tuï "per prevenció" i faci ressalts 

als passos de vianants per obligar 

els vehicles a reduir la velocitat 

Una dona de 38 anys, veïna de 

Granollers, va morir dilluns al vespre 

després de ser atropellada per una 

moto de gran cilindrada al carrer 

Ramon Llull. Els fets van passar a les 

20.47 h, quan una moto que circulava 

per aquest carrer en sentit est va 

atropellar una vianant que travessava 

el carrer cap al centre de la ciutat a la 

intersecció amb el carrer Ponent. A 

causa de l’impacte, les dues persones 

implicades en l’accident van ser 

traslladades a centres hospitalaris 

de Barcelona. La dona va morir a 

la Vall d’Hebron arran de les 

lesions sofertes, i el conductor de 

la motocicleta, veí de l'Ametlla del 

Vallès, es troba amb pronòstic greu 

ingressat a l'Hospital de Sant Pau. 

La Policia Local està investigant 

l'accident, ja que tot apunta que 

la velocitat a la qual conduïa la 

motocicleta era força superior a la 

permesa, que per aquesta via està 

limitada a 30 km/hora. D’altra banda, 

la vianant travessava el carrer per un 

lloc on no hi havia pas de vianants.

urbanes de la ciutat ha de servir 

per reduir els perills associats a la 

mobilitat, si bé encara és aviat per 

fer-ne una valoració. "És clar que 
si els vehicles corren menys hi 
haurà menys sinistralitat", diu Lluís Colomer, cap de la Policia Lo-
cal. "Els últims mesos s’ha reduït 
moltíssim l’accidentalitat a la 
ciutat, entre altres coses perquè 
a causa de la Covid hi ha hagut 
molts menys desplaçaments". 

Planificació de la mobilitat

El regidor de Mobilitat, Juanma Se-

govia, afegeix que l’Ajuntament està 

duent a terme un estudi per valorar 

quins carrers són més perillosos i 

prioritzar les actuacions per anar paci�icant el trànsit. També a�irma 
que la decisió de posar ressalts o 

obstacles per obligar els vehicles 

a reduir la velocitat "no es pot 
prendre en calent", i que ha de respondre a una plani�icació de la 
mobilitat, "mirant de no conver-
tir la ciutat en una gimcana". En 

aquest sentit, l’Ajuntament avalua 

periòdicament els punts que poden 

requerir mesures com la instal·la-

ció de ressalts. "En alguns carrers, 
com Ramon Llull, no hi pot haver 
remuntables d’asfalt, perquè hi 
passen molts autobusos", diu Se-

govia, qui explica que només l’any 

passat es van col·locar 34 coixins 

berlinesos en diferents punts de 

la ciutat, justament amb l'objec-

tiu d'obligar els vehicles a circular més lentament. També avança que aviat se’n col·locaran al carrer Lluís Companys i Equador, i que contínu-
ament s’analitzen les necessitats de 

tots els carrers pel que fa a la den-

sitat i la velocitat del trànsit. A més, 

afegeix, "l’estudi que estem fent 
ara servirà per determinar en 
quins punts hi pot haver càme-
res de control de la velocitat i el 
trànsit, que en alguns casos po-
drien incorporar un radar". ❉ X.L.

POLICIA LOCAL

i evitar així possibles accidents. També entitats com Granollers 
Pedala reclamen augmentar els 

reductors de velocitat, les sancions 

pels excessos de velocitat i la pre-sència policial als principals eixos 
viaris per controlar els 30 km/h, així com accelerar la transformació 
dels principals carrers de la ciutat.

Des de la Policia Local, que està elaborant l’atestat del cas, a�irmen 
que el carrer Ramon Llull no és un 

dels més perillosos ni un dels vials 

on s’agafen velocitats més altes, perquè acostuma a haver-hi molta 
circulació i, a més, hi ha semàfors 

que obliguen a reduir la velocitat. Tot i això, "sempre pot haver-hi 
accidents, i més quan no es res-
pecten les normes de circulació". 

En aquest sentit, des de la Policia 

destaquen que la nova senyalit-

zació de 30 km/h a totes les vies 

L'Ajuntament assegura 

que les mesures "no es 

poden prendre en calent"

i que "cal planificació"
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Semproniana a GranollersConcentració de suport a Pablo Hasél

La cuinera granollerina Ada Parellada aproparà

dissabte els menús del seu restaurant de Barcelona,

Semproniana, a la seva ciutat natal. Proposa un menú

Hits per 30 euros, que els comensals acabaran de

preparar juntament amb la reconeguda cuinera per Zoom.

Avui, dijous (19 h), a la Porxada, hi ha convocada una

concentració de suport al raper Pablo Hasél, a qui l'Audiència 

Nacional ha condemnat a presó per "enaltiment del terrorisme" 

i "injúries i calúmnies contra la corona" a les seves cançons.

El mateix Hasélha demanat "la solidaritat al carrer".

SOCIETAT

La vacuna de la farmacèutica 

nord-americana Moderna arriba 

avui, dijous, a l'Hospital de Grano-

llers. L'arribada d'aquest medica-

ment permetrà reprendre la cam-

panya de vacunació de la primera 

dosi, després que el 18 de gener 

el centre l'hagués d'aturar pel fre 

en la distribució de les farmacèu-

tiques Pfizer i BioNtech. Amb tot, 

des de divendres passat, 29 de 

gener, aquestes vacunes també 

s'han anat subministrant a l'Hos-

pital, de manera que ja ha pogut 

administrar la segona dosi als 

primers professionals que es van 

vacunar, a partir del 7 de gener, i 

que corresponen al personal que 

està més exposat als malalts de 

Covid-19, els anomenats de prime-

ra línia de la lluita contra la malal-

tia –UCI, Urgències, hospitalitzaci-

ons de Covid-19, amb personal no 

sanitari inclòs–. "Tothom que té 

contacte directe estret amb pa-

cients Covid", detallen.

del personal de primera línia pu-

gui estar vacunat aquest febrer. 

La voluntat és que aquestes noves 

vacunes permetin acabar de com-

pletar la campanya amb prop de 

400 treballadors i treballadores 

que volen vacunar-se i van quedar 

pendents arran de la reducció de 

vacunes de Pfizer que, de fet, ha 

frenat el pla de vacunació a tots els 

hospitals del país.

El centre ha indicat que en tot 

moment segueix les directrius 

del Departament de Salut, que és 

qui subministra el medicament, i 

"amb la voluntat de vacunar tot 

el personal". Així, després de la 

priorització dels professionals de 

primera línia es va començar a va-

cunar altres treballadors. 

La segona dosi
Amb l'arribada divendres passat 

de noves vacunes Pfizer, es va co-

mençar a injectar la segona dosi, 

en un primer moment als profes-

sionals de primera línia que ja feia 

21 dies que tenien la primera dosi 

–que és quan es pot começar a ad-

ministrar la segona–, de manera 

que tots els que es van vacunar en-

tre el 7 i el 13 de gener ja tenen el 

tractament complert.  m.eras

L'Hospital de Granollers té una 

plantilla d'uns 1.700 treballadors 

–1.800 si es compta el personal 

extern de manteniment i part de la 

neteja, per exemple–. Aquest dime-

cres, el centre ja havia administrat 

la primera dosi a 1.112 professi-

onals dels més de 1.500 que han 

manifestat la seva voluntat de vacu-

nar-se (més del 80% de la plantilla).

La primera dosi es va començar 

a administrar el 7 de gener, amb 

l'arribada inicial de les vacunes de 

Pfizer i es va prioritzar el personal 

de primera línia de la Covid-19. 

Amb tot, el centre reconeix que 

encara manca un percentatge pe-

tit d'aquest col·lectiu que ho ha 

rebut la vacuna "per motius lo-

gístics diversos", com el fet que 

estiguessin de baixa o de vacan-

ces, entre altres incidències.

Aquests, precisament, seran els 

que es prioritzaran a l'hora d'ad-

ministrar la vacuna Moderna arri-

bada avui, de manera que el 100% 

SALUT  1.112 PROFESSIONALS TENEN LA PRIMERA DOSI I S'HA COMENÇAT A ADMINISTRAR LA SEGONA

La vacuna de Moderna arriba 
als professionals de l'Hospital

Després de setmanes amb una se-

tantena d'ingressats positius de 

Covid-19, l'Hospital ha incremen-

tat als casos i aquest dimecres te-

nia 81 persones que havien donat 

positiu en la prova PCR. A més, ha 

hagut d'incrementar els llits d'UCI, 

ja que hi té un total de 35 pacients 

ingressats, entre els 26 de Co-

vid-19 i els 9 d'altres patologies.

El centre sanitari, a banda de les 

20 places d'UCI estables, ha habi-

litat 4 llits més de crítics a la sego-

na planta d'hospitalització, i a la 

sisena planta, a la Unitat de Crítics 

Respiratoris de l'àrea de pneumo-

logia hi ha 12 llits més de malalts 

positius de coronavirus.

La Fundació Privada Hospital Asil 

de Granollers va informar dimecres 

que acumula 1.243 altes de malalts 

que han superat la Covid-19, de les 

quals una quarantena s'han donat 

aquesta setmana. Des de la setma-

na passada també hi han mort ar-

ran del coronavirus 3 persones, de 

manera que les defuncions acumu-

lades des de l'inici de la pandèmia el 

març de l'any passat són 217.  m.e.

Creixen els ingressats 

positius de Covid-19 i ha 

calgut ampliar els llits d'UCI

AQUESTA SETMANA HI HA HAGUT 3 DEFUNCIONS I 40 ALTES

n El risc de contagi a Granollers i en-
torn, segons les dades del Departament 
de Salut, és de 452, una xifra que con-
tinua sent molt alta –així es considera 
a partir de 200–, però que fa setmanes 
que va a la baixa i s'ha reduït a la meitat 
respecte a mitjans a principis de gener. 
La velocitat de reproducció (Rt) també 
és menor que llavors, tot i que la dar-
rera setmana s'ha incrementat lleuge-
rament. Aquest dimecres es calculava 
que era de 0,90, un percentatge menor 
al del conjunt de Catalunya (0,92) i que 
vol dir que cada 100 persones infecta-
des encomanen la Covid-19 a 90. Tam-
bé ha millorat la incidència acumulada 
a 14 dies, que és de 504,11, mentre que 
en el període anterior era de 666,83. En 
canvi, el percentatge de proves positi-
ves ha augmentat un punt respecte a la 
setmana anterior i se situa en el 6,15% 
de les més de 2.000 PCR i test d'antí-
gens que s'han practicat.

EL RISC DE CONTAGI 
CONTINUA BAIXANT

El pla de xoc de les Franqueses per 

pal·liar els efectes socials i econò-

mics de la Covid-19 ha destinat 

12.700 euros a incrementar l’aten-

ció psicològica a dones i menors 

des de l’inici de la pandèmia, quan-

titat que se suma a les subvenci-

ons que la Generalitat ha atorgat a 

l’Ajuntament. L'objectiu del servei 

és donar resposta a la crisi emoci-

onal que ha generat la pandèmia.

Els conflictes familiars, la incer-

tesa de no poder satisfer les neces-

sitats bàsiques dels fills, l’estrès 

per fer compatible la cura dels 

menors i la feina, i l’angoixa per no 

poder atendre als infants amb ne-

cessitats especials són alguns dels 

motius que han provocat estrès 

emocional, ansietat i depressió. A 

més, les dones i els infants vícti-

mes de la violència masclista han 

patit un doble confinament.

Per això l'Ajuntament ha incre-

mentat les hores d’acompanyament 

i d'atenció psicològica. En el cas de 

les dones, s’han atès un 48,5% més 

de casos i s’han realitzat 379 hores 

més d’atenció destinades a intensi-

ficar el seguiment de cada cas o a 

reprendre l’acompanyament dones 

que ja l’havien deixat.

El servei d’atenció psicològica 

a menors, ha atès un 60% més de 

casos i ha intensificat les hores 

d’acompanyament amb l’incre-

ment de 120 hores i el canvi de me-

todologia que aposta per una major 

constància i periodicitat. Per con-

tactar amb el servei cal adreçar-se 

a les Oficines de Polítiques Socials 

a Bellavista Activa –carrer Rosselló, 

39–, o a les de Corró d’Avall –carrer 

Rafael Alberti, 2–.  

Les Franqueses augmenta 

un 45% l'atenció psicològica

acn

MODERNA  Primer pla de la vacuna del laboratori estatunidenc

1.677
AQUEST ÉS EL CONJUNT 

DE PERSONES DE GRANOLLES I
les Franqueses que han rebut la 
primera dosi de la vacuna, de les 
quals 1.248 de Granollers i 429 de 
les Franqueses. D'aquestes, 267 i 
128 respectivament corresponen a 
usuaris de residències.
Pel que fa a l'administració de la 
segona dosi, hi ha 395 persones a 
Granollers que ja la tenen i 104 de 
les Franqueses. Pel que fa a la po-
blació residencial, la xifra és de 113 
i 38 respectivament. Així, al territori 
hi ha una mica més de mig miler 
de persones que han completat la 
campanya de vacunació, la majoria 
usuaris i personal de residències i 
els treballadors sanitaris que més 
exposats estan a la Covid-19.

Avui, per primer cop, disposarà de les dosis del 
laboratori estatunidenc, després que l'aturada 
de distribució de Pfizer frenés la campanya

MÉS FÀCIL DE CONSERVAR
n La vacuna de Moderna té diferències amb la de Pfizer, la més important pel que 
fa a la logística de les campanyes de vacunació, que és més fàcil de conservar, ja 
que no li calen les temperatures extremes (de -80 graus) que requereix Pfizer. Així, 
es pot emmagatzemar en congeladors entre un mes i sis, segons la temperatura 
de refrigeració. Així, mentre que una vegada arribava la vacuna de Pfizer s'havia 
d'administrar amb rapidesa, Moderna permet planificar millor la campanya.



DJ, 4 FEBRER 2021 5

La residència Les Franqueses, de 

Corró d'Avall, va registrar la set-

mana passada un brot actiu de co-

ronavirus amb 37 residents posi-

tius, 4 dels quals van haver de ser 

hospitalitzats. Des de l’inici del 

brot s’han lamentat 3 defuncions. 

Segons apunten des del Departa-

ment de Salut de la Generalitat, 

la residència està correctament 

sectoritzada; els residents estan 

aïllats i s’està fent seguiment diari 

per part de l’equip d’atenció a la 

residència. 

També des de Mutuam, l'em-

presa gestora de la residència 

Les Franqueses, han transmès 

"tranquil·litat". "El brot està 

sent tractat de manera molt 

professional per part de l'equip 

d'atenció de la residència, se-

guint tots els protocols de salut 

establerts", indiquen fonts de 

l'equipament per a gent gran. El 

centre, situat al carrer Sant Josep 

de Corró d'Avall, compta ara amb 

46 residents. X.L.

ARXIU

SALUT HI HA 37 RESIDENTS POSITIUS, QUATRE DELS QUALS VAN HAVER DE SER HOSPITALITZATS

Brot de coronavirus a 
la residència Les Franqueses 

LES FRANQUESES  La residència ha patit un brot important de coronavirus

Dimecres, el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, explicava que les 

noves restriccions que s'anunciaran avui, dijous, de cara als propers dies seran "de 

continuïtat", però reconeixia que també hi haurà "petites obertures". Argimon 

apuntava que la situació encara s'estava analitzant i que aquest dijous es reunirà el 

Procicat i es farà una posterior roda de premsa. "Jo crec que seran mesures amb 

petites obertures, perquè n'hi ha d'haver, perquè tots sabem la situació en què 

estem tots plegats", deia. Tot i això, no va voler entrar en més detall per no donar 

un "bri d'esperança o tancar una porta" quan encara s'està analitzant què fer. Amb 

tot, també va indicar que "cal donar una mica d'oxigen" perquè el sector de la 

restauració treballa amb mesures "molt dràstiques" des de fa més de cinc setma-

nes. "Plantejar-nos una obertura té una certa raó de ser", defensava Argimon.

Restriccions de "continuïtat", 
però amb "petites obertures"

Les Franqueses ha iniciat el pro-

cés de creació d'un Pla Local de 

Salut, un conjunt d'estratègies per 

definir la situació al municipi des 

d'una perspectiva transversal de 

la salut. L'objectiu és crear eines 

per planificar, ordenar i coordi-

nar les actuacions municipals en 

matèria de salut pública i comu-

nitària, entenent la salut més en-

llà de la sanitat i com un element 

clau del benestar de la ciutadania.

El procés d'elaboració del Pla 

Local de Salut s'ha iniciat amb di-

verses reunions internes i l'inici 

de la creació del grup motor del 

pla. Fins ara, s'han fet trobades 

amb veïns dels cinc pobles del 

municipi per tal de copsar l'opi-

nió i la percepció que hi ha sobre 

la salut a cada nucli. Posterior-

ment, amb les dades i les opinions 

recollides s'elaborarà una diagno-

si, s'establiran prioritats d'actua-

ció i finalment es procedirà a la 

implementació de les polítiques 

en matèria de salut.

L'elaboració del pla té un ca-

ràcter participatiu. Perquè les 

opinions, els temes i la visió de la 

salut al municipi sigui tan àmplia 

com sigui possible, el grup motor 

i els grups de treball comptaran 

amb veïns i veïnes dels cinc po-

bles. Aquest grup estarà present 

en gairebé totes les fases d'elabo-

ració del pla i en el seu posterior 

seguiment. 

Constituït el grup motor per 

elaborar el Pla Local de Salut

L'Associació Espanyola Contra el 

Càncer (AECC) - Catalunya Contra 

el Càncer, amb un punt d'atenció 

comarcal a Granollers, ha dema-

nat un Acord contra el Càncer 

per evitar "l'inequitat que hi ha 

actualment" i perquè la població 

pugui "prendre decisions salu-

dables i evitar fins al 50% de 

casos". "No hem d'oblidar que 

el càncer existeix i existirà mal-

grat la Covid-19", alerta l'AECC.

Així, amb motiu avui, 4 de fe-

brer, del Dia Mundial Contra el 

Càncer, l'entitat ha alertat de com 

la pandèmia ha empitjorat els trac-

L'AECC alerta que, arran de 

la pandèmia, els diagnòstics 

de càncer han caigut un 12%

AVUI ES COMMEMORA EL DIA MUNDIAL CONTRA EL CÀNCER

taments i les deteccions. Segons 

l'AECC, durant el confinament, el 

el 34% dels pacients va desenvolu-

par ansietat o depressió. El novem-

bre aquest percentatge havia pujat 

al 41%. A més, també calcula que 

durant el confinament total, 1 de 

cada 5 pacients o no es va diagnos-

ticar, o es va diagnosticar tard, 

amb tot el que això suposa per la 

supervivència.

De fet, segons el Vall d'Hebron 

Institut d'Oncologia (VHIO), el 

2020 es van diagnosticar a Cata-

lunya un 12% menys de casos de 

càncer respecte al 2019. M.E.
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La pandèmia ha impactat forta-

ment en l’àmbit dels busos urbans 

a Catalunya, que han vist com la 

demanda s’ha reduït considera-

blement durant el 2020. Així, en 

els municipis adherits a l’Associa-

ció de Municipis per la Mobilitat i 

el Transport Urbà (AMTU) els bu-

sos urbans van patir en conjunt, 

durant el 2020, una reducció de la 

demanda del 41% en relació amb 

l’any 2019, una davallada de la de-

manda, un nivell similar al que va 

registrar-se a Granollers (42%).

A partir de l’anàlisi de 29 mu-

nicipis representatius de l’AMTU, 

les dades indiquen que en la majo-

ria de transports urbans la reduc-

ció de la demanda va situar-se en 

la franja d'entre el 30% i el 50%, 

tot i que alguns, com la veïna Mo-

llet, ha arribat al 65%.

Les restriccions de mobilitat im-

que l'any 2019. amb l’arribada del 

confinament, i malgrat que la pres-

tació del servei no es va aturar en 

cap moment, al març es va produir 

una reducció dràstica de la deman-

da (-52%) en el conjunt dels mu-

nicipis de l'AMTU, que va arribar 

als seus valors més alts els mesos 

d’abril (-90%) i maig (-81%). A 

partir del juliol, en canvi, hi va co-

mençar a haver una certa estabilit-

zació, amb reduccions d'entre el 30 

i el 40% –respecte al 2019–, que es 

va mantenir fins a final d’any.

En el cas de Granollers, la cai-

guda més pronunciada respecte 

a l'any anterior va ser a l'abril 

(-90%) i el maig (-84%), mentre 

que el mes en què es va recuperar 

la demanda respecte a les dades 

de 2019 va ser al setembre i el 

desembre, quan la reducció va ser 

només del 30%. 

posades per la pandèmia han fre-

nat, de fet, la tendència a l’alça que 

s’havia iniciat al mes de gener de 

2020 amb un 5% més de demanda, 

i que al febrer ja era del 7% més 

ARXIU

MOBILITAT EL CONFINAMENT I LES RESTRICCIONS VAN ENFONSAR EL NOMBRE D'USUARIS

La demanda de bus urbà 
va caure un 42% l'any passat

BUS URBÀ

Toni Cornellas és el nou gerent del 

Consell Comarcal del Vallès Orien-

tal després de la renúncia d'Ignasi 

Valls i durant els mesos que duri el 

procés per cobrir la plaça. Així ho 

va aprovar el ple de l'ens, d'acord 

amb el procés de designació previst 

al Reglament Orgànic Comarcal.

El nomenament de Cornellas es 

va decidir "per la seva experièn-

cia per dur a terme les funcions 

que s’exigeixen per a l’exerci-

ci del càrrec i garantir, així, la 

continuïtat en la prestació dels 

serveis administratius i els de 

caràcter finalista", apunten des 

del Consell Comarcal. De fet, Cor-

nellas, llicenciat en Geografia i His-

tòria, diplomat en Escola Universi-

tària Professorat-EGB, i postgrau 

en gestió i direcció de centres, ja 

va ser gerent del Consell Comarcal 

durant 16 anys (del 1995 al 2011). 

Abans del 1995 havia estat 

Tinent d’alcalde a l’Ajuntament de 

Granollers, mestre del CEIP Pau 

Vila de Granollers i administratiu 

a l’empresa Roca Umbert. També 

va ser professor de l’IES Antoni 

Cumella del 2011 i fins a la seva 

jubilació, al 2014, i és president 

de l’associació Esportiva La Mitja 

des de la fundació, el 1987, orga-

nitzadora de la Mitja Marató Gra-

Toni Cornellas, 
de nou gerent del 
Consell Comarcal

ADMINISTRACIONS ASSUMEIX EL CÀRREC TEMPORALMENT

CCVOR

TONI CORNELLAS

CURA DE LA 
ROBA

CURA
PERSONAL 

CLIMATITZACIÓ 
I CALEFACCIÓ

JARDÍ MOBLES PER 
LA LLAR

INFORMÀTICA, 
TELEFONIA I OCI

ESCALFADORS I 
TERMOS D’AIGUA

PETITS ELECTRO
PER LA CUINA

TV, AUDIO 
I GPS

CURA I NETEJA 
DE LA LLAR

GRANS
ELECTRODOMÈSTICS

COCCIÓ

Granollers: C/ Santa Anna, 13

DIGITAL

STORE

Tot el que puguis imaginar ho trobaràs aquí.

nollers-les Franqueses-la Garriga.

Cornellas ha acceptat l’encàrrec 

fins que no es cobreixi la plaça, un 

procés que es preveu que duri d’en-

tre 2 i 5 mesos, aproximadament. 

El ple va aprovar les bases i con-

vocatòria del procés de cobertura 

de la gerència. El nomenament va 

comptar amb els vots a favor d'ERC, 

el PSC, Junts i En Comú Guanyem, i 

l’abstenció de Ciutadans. La Coalició 

Alternativa Municipalista-Amunt va 

excusar l'assistència al ple.

La renúncia de l’anterior gerent, 

juntament amb el resultat del pro-

cés de cobertura de la Gerència, 

que s’havia declarat desert, dei-

xava el Consell Comarcal sense 

gerent, un òrgan necessari de l'es-

tructura institucional. ❉ 

L'entitat Granollers Pedala inici-

arà aquesta setmana la campa-

nya Biciclips, una iniciativa que 

pretén, per mitjà de vídeos curts, 

aportar informació pràctica sobre 

seguretat, eficiència i comoditat a 

l'hora de moure's en bicicleta. Els 

protagonistes seran socis i sòcies 

de l'entitat, però també s'obre a 

altres persones que vulguin par-

ticipar en el rodatge. Granollers 

Pedala vol fer de la bicicleta una 

Granollers Pedala publicarà 

clips sobre l'ús de la bici

opció de mobilitat quotidiana i 

aportarà idees per mitjà dels bici-

clips. Per exemple, un dels vídeos 

ja gravats explica com portar coses 

necessàries per al dia a dia quan es 

va en bibicleta. Per fer-ho, millor 

que una motxilla a l'esquena, reco-

mana fer ús de cistelles i alforges. 

L'entitat també ha creat les Peda-

lades on track, indicacions en línia 

d'excursions temàtiques. 
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farré
A c c e s s i b i l i t a t

938172681
farre@farre.es

938172681
farre@farre.es

Con las sillas salvaescaleras de Farré podrá volver a subir las escaleras 
sin ninguna dificultad gracias a su seguridad y su facilidad de uso

Recupere su independencia con 
nuestras sillas salvaescaleras

www.farre.es

LES FRANQUESES. El ple de l’Ajunta-

ment va aprovar, amb els vots a fa-

vor de PSC, IEC i Cs i l’abstenció de 

JxLF i Sal-CUP, una moció presenta-

da pel PSC per a l'adhesió de l’Ajun-

tament al Decàleg de Bones Pràcti-

ques de la Comunicació Pública. El 

decàleg insta els mitjans públics, 

entre d'altres, a informar d’una ma-

nera veraç, plural i transparent; ac-

tuar com a elements cohesionadors 

del municipi; fomentar el debat 

públic; promoure les activitats de 

l’associacionisme; evitar el parti-

disme i funcionar a través d’òrgans 

de gestió participatius. Per això la 

moció insta a establir un mecanis-

me de participació de tots els grups 

municipals per garantir l’aplicació 

del decàleg. En cas que no pros-

peri el mecanisme de participació, 

demana crear un Organisme Au-

tònom de Mitjans de Comunicació 

com a institució municipal tutelada 

per l’Ajuntament, amb finançament 

i personalitat jurídica pròpia, auto-

organitzada i amb representació de 

tots els grups polítics municipals 

per gestionar el servei públic de co-

municació institucional.

El PSC va criticar que "el butlle-

tí municipal és una eina de pro-

paganda i partidista al servei 

de Junts", mentre que des de JxLF 

defensaven "la bona feina que 

fa l’equip de comunicació" de 

l’Ajuntament. IEC reclamava que 

"l’oposició ha de tenir més accés 

al butlletí i més presència en les 

informacions municipals", però 

assegurava que "potser no cal cre-

ar un organisme autònom per 

tot el que comporta pel que fa a 

recursos". Cs, per la seva banda, 

demanava "deixar fer als profes-

sionals de la comunicació i no 

permetre que hi hagi ingerències 

polítiques", i Sal-CUP criticava que 

la cap de comunicació de l’Ajunta-

ment sigui un càrrec de confiança 

del govern. "El que cal és complir 

el decàleg de la comunicació pú-

blica sense necessitat de crear 

cap altre organisme", deien.  x.l.

POLÍTICA  EL PSC PROPOSA CREAR UN ORGANISME AUTÒNOM

Front de l'oposició perquè

la comunicació pública sigui 

"imparcial, plural i transparent"

VIA PÚBLICA  ELS TREBALLS S'ENLLESTIRAN A FINALS DE FEBRER

ajuntament

NOVA CONNEXIÓ  Entre els dos vials hi ha un desnivell de 10,5 metres

Divendres de la setmana passada 

es va col·locar l'estructura exte-

rior que ha d'acollir l'ascensor per 

connectar el passeig Andalusia 

amb el carrer Navarra, a Bellavis-

ta, per facilitar la connexió amb 

la zona d'equipaments del barri. 

Es tracta de la fase més crítica de 

l'obra: la col·locació de l'estructu-

ra metàl·lica sobre els fonaments 

de formigó que permetran unir la 

torre amb la passera. La propera 

actuació serà la instal·lació de la 

passera que s'està acabant al taller 

amb paviment inclòs i, més enda-

vant, s'acabaran les places d'ac-

cés, a la plaça dels Països Catalans 

i al carrer Navarra, amb formigó 

i sauló. Els treballs per instal·lar 

l'ascensor van començar a princi-

pis de novembre i està previst que 

finalitzin a finals de febrer. 

Instal·lada l'estructura del 

nou ascensor de Bellavista

Les Franqueses ha començat les 

obres de rehabilitació de la cober-

ta i la protecció contra incendis 

del pavelló poliesportiu de Corró 

d'Avall, una actuació que es du a 

terme després dels desperfectes 

que hi va produir la tempesta Glo-

ria l'any passat. La rehabilitació ha 

de solucionar les greus deficiènci-

es de la coberta –de 1.700 metres 

quadrats–, que presenta goteres, 

sobretot al lluernari central. Per 

això, es renova la coberta i se subs-

titueixen els canals de recollida 

d'aigua i el lluernari. A més, el pro-

jecte d'impermeabilització també 

inclou la protecció contra incendis 

de l'estructura i els pilars de l'equi-

pament. D'altra banda, el Patronat 

Municipal d'Esports ha publicat 

aquesta setmana les actuacions 

dutes a terme durant el 2020 als 

equipaments esportius en material 

i manteniment, així com la posada 

en marxa de l'Escola de Ciclisme 

fins a l'entrada en servei del pave-

lló de Can Prat entre d'altres. 

EQUIPAMENTS

El pavelló de

Corró d'Avall

renova la coberta 

per evitar degoters  
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L'Ateneu Popular La Malgirba-
da enceta la recta final abans de 
l'obertura d'un espai de trobada 
aquesta primavera. L'entitat ha 
aconseguit recaptar per mitjà del 
micromecenatge més dels 4.000 
euros que calculava necessaris per 
cobrir les despeses de l'obertura 
i adequació del local. Hi han donat 
suport prop de 200 persones, que 
aquesta setmana ja havien aportat 
més de 4.800 euros a la iniciativa 
que pretén ser un punt de troba-
da d'entitats i persones de Grano-
llers i el conjunt del Vallès Oriental.

querda com a referent, el punt 

de partida de La Malgirbada és 

Ca l'Enkant, el centre social oku-

pat que va conviure l'any 2017 a 

Granollers i que no es va arribar 

a consolidar. Aprofitant aquesta 

experiència, es va arribar al con-

sens de reconvertir el projecte en 

un ateneu popular per enfortir-lo. 

L’assemblea de La Malgirbada 

està formada per un grup promo-

tor integrat per gent jove com-

promesa amb el teixit associatiu, i 

pel suport de les 100 sòcies que hi 

ha actualment", detalla l'entitat. 

Així, gairebé vuit anys després 
que tanqués l'Esquerda, Granollers 
tornarà a tenir un ateneu popu-
lar autogestionat on s'organitza-
ran activitats polítiques, socials i 
culturals de caire transformador. 
Tot i haver aconseguit el finan-
çament mínim per a l'obertura, 
La Malgirbada manté oberta la 
campanya a la plataforma Goteo 
fins al març, amb l'objectiu d'ar-
ribar als 6.500 euros que consi-
deren l'objectiu òptim per poder 
engegar l'activitat a la futura seu.

"Prenent el Casal Popular l’Es-

La Malgirbada aconsegueix el finançament 
per obrir l'ateneu però amplia la campanya

www.rojasiassociats.com

L’aparició de la Covid-19 ha 
obligat a replantejar les rutines i 
tendències fins ara imperants del 
món laboral. Recursos a priori 
circumstancials com el teletreball 
o les videotrucades han aportat 
una sèrie de beneficis i facilitats que 
les empreses hauran de considerar 
un cop se superi la pandèmia.

En aquest sentit, el treball remot 
ha permès en molts casos conciliar 
més fàcilment el treball amb la vida 
privada sense perdre productivitat. 
Així ho demostra l’estudi realitzar 
per McKinsey & Company, que 
conclou que més del 20% de la 
força laboral es podria realitzar de 
forma remota de tres a cinc dies a la 
setmana amb la mateixa eficiència.

D’acord amb aquesta tendència, els 
experts vaticinen que la jornada 
laboral clàssica de dilluns a 
divendres podria desaparèixer 
com a tal.

Així ho constaten en la seva 
darrera recerca Dust, Liu, Wang i 
Reina, un grup d’investigadors de 
la Universitat de Miami. L’estudi 
posa de manifest els baixos nivells 
de productivitat en els horaris 
condensats: “El cos humà no està 
fet per mirar pantalles 10 hores 
seguides”, conclouen.

Així, doncs, la jornada laboral, 
que fins ara havia estat rígida, es 
volatilitza amb el teletreball davant 
la necessitat de flexibilitzar uns 
horaris irregulars.

Naturalment, cada treballador té 
necessitats, motivacions, valors i 
situacions familiars úniques. 
És aquí on cada empresa haurà de 
demostrar la seva capacitat per 
adaptar-se a les necessitats dels 
seus empleats i aconseguir uns 
millors resultats. 

EL CONSULTOR DE RRHH

HELPOINT SERVEIS

Consultoria de Recursos Humans

T. 93 170 21 90 

Horari de dilluns a divendres 

de 9 a 17 h.

info@helpointserveis.com 

www.helpointserveis.com

I si desapareix 
la jornada laboral?

Climatubers té la intenció d’am-
pliar les experiències amb vídeos 
participatius (PV) implementats 
principalment en comunitats vul-
nerables europees per mostrar 
la dimensió d’inclusió social del 
canvi climàtic a escala europea, 
però al mateix temps treballant 
a través d’exemples tangibles de 
l'àmbit local en diferents països.

El projecte treballarà amb les 
comunitats locals per identificar 
com els problemes ambientals i 
els efectes del canvi climàtic poden 
conduir a desigualtats més pro-
fundes i a una major vulnerabilitat 
d'alguns grups socials; imaginar 
possibles futurs; mostrar com les 
comunitats vulnerables es veuen 
afectades per les seves pròpies 
narracions i veus; comprometre 
aquestes comunitats vulnerables 

ment cinc socis de la Unió Euro-
pea (UE): Asociación Ecoserveis 
d'Espanya (líder del projecte), 
TDM 2000 International d'Ità-
lia, Centre for Social Innovation  
– Zentrum für Soziale Innovation 
GmbH (ZSI) d'Àustria, Hespul de 
França i Endurae Voice Technolo-
gy OÜ (EVT) d'Estònia.

Granollers portarà a terme en 
Climatubers com a continuació del 
treball del municipi sobre el com-
promís i les estratègies de cohesió 
social amb els joves i amb la tran-
sició energètica i l’acció climàtica, 
desenvolupats a través del projec-
te EYES Erasmus + (2019-2020).

Serà el responsable d’aconseguir 
que la comunitat local de Grano-
llers implementi estratègies efici-
ents per involucrar els grups objec-
tius en les activitats del projecte; 

a produir un vídeo participatiu per 
descriure la situació, i potenciar els 
joves en aspectes de comunicació i 
difusió digitals de les pel·lícules 
com a procés global d’empodera-
ment per defensar les seves opini-
ons enfront d’altres agents socials.

Mitjançant l’ús de campanyes i 
de difusió en línia, els beneficiaris 
adquiriran noves habilitats digi-
tals relacionades amb la creació 
de continguts visuals, la narració 
d’històries i la difusió i comuni-
cació en línia. La proposta es va 
presentar dins l’acció IPI-SOC-IN 

- Social inclusion in the fields of 

education, training and youth del 

programa Erasmus +.
Aquest projecte té una dura-

da de 36 mesos a partir d'aquest 
gener de 2021 i l'Ajuntament de 
Granollers el realitzarà conjunta-

EDUCACIÓ  CLIMTUBERS COMPTA TAMBÉ AMB LA PARTICIPACIÓ D'ENTITATS D'ITÀLIA, ÀUSTRIA, FRANÇA I ESTÒNIA

Nou projecte europeu per vincular 
tecnologia digital i la lluita contra 
les desigualtats i el canvi climàtic

implementar la metodologia de 
vídeo participatiu amb els Climatu-
bers en cadascun dels casos pilots; 
compartir els vídeos participatius 
per difondre i fomentar el diàleg 
públic amb actors de la comunitat 
externa entre els quals arribant a 
comunitats excloses socialment o 
digitalment; identificar cadascuna 
de les necessitats, inquietuds i ex-
pectatives específiques del grup 
objectiu en relació amb l’adquisi-
ció d’habilitats digitals.

El pressupost total del projecte 
és de 624.728 euros i Granollers 
disposarà de 81.437 euros. El fi-
nançament per part de la Unió Eu-
ropea és de 65.149,60 euros i un 
cofinançament per part de l’Ajun-
tament de Granollers 16.287,40 
euros a partir de la realització de 
les activitats objecte de la seva 
responsabilitat. 

El pressupost total
del projecte és de 624.728

euros, dels quals Granollers
en disposarà 81.437

A partir de dissabte i fins al 30 de 
juny, la sala d'estudi de la Biblio-
teca Roca Umbert amplia el seu 
horari, de manera que obrirà tots 
els dies laborables fins a les 21.45 
h i els caps de setmana de 9 a 14 h 
i de 15.30 a 21.45 h, per respectar 
el confinament nocturn decretat 
com a mesura per a la contenció 
de la Covid-19. Granollers comp-
ta amb quatre sales d'estudi, amb 
Internet i connexió per a portàtils: 
a la Biblioteca Can Pedrals, a la 
Bibloteca Roca Umbert, al Gra i al 
Museu de Ciències Naturals. 

La sala d'estudi de 
la Biblioteca Roca 
Umbert amplia horari
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BUTLLETÍ DE 
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GRUP MUNICIPAL 

JUNTS PER GRANOLLERSjunts
Aquestes eleccions arriben en un moment 
complicat. Molt difícil. Marcat pels efectes 
d’una pandèmia que gairebé fa un any que 
ens atenalla la salut, la feina, la vida. I des-
prés d’aquest temps ens trobem cansats, 
fastiguejats, preocupats, emprenyats. Per 
moments atemorits fins i tot d’anar a votar.

Aquestes eleccions tornen a arribar per 
gentilesa de l’Estat, en aquest cas per via 
del seu poder judicial. Seguim governats 
pels jutges que durant els darrers anys 
han impedit investidures, empresonat can-
didats com en Jordi Sànchez i en Jordi  
Turull, perseguit els exiliats i suportat derrotes als països democrà-
tics, retirat actes de diputats electes, inhabilitat presidents i expresi-
dents i, en definitiva, subordinat la vida política d’aquest País.

Aquestes eleccions ens venen, de nou, amb presos polítics engarjo-
lats per donar veu a la ciutadania en el referèndum de l’1-O davant 
la passivitat del Gobierno Más Progresista de la Historia™, però 
alhora també amb un moviment independentista als boxes, refent 
estratègia, amb una certa divisió i mirant-se internament amb recels 
després d’un 2017 on no ens fèiem cap retret.

Aquestes eleccions són unes eleccions amb tots els ets i uts. Ens 
hi juguem els diputats, tenir unes determinades majories, tenir un 
govern o un altre, avançar per ser un País independent o falcar-nos 
com autonomia subordinada. Les eleccions en moments complicats 
són eleccions iguals. L’independentisme, com a moviment demo-
cràtic, és fort a les urnes, allà on sabem guanyar. Les eleccions, 
quan estem emprenyats o confusos, són eleccions iguals. El teu 
vot val igual que sempre, igual que l’1 d’octubre o igual que el 21 
de desembre del 2017. El teu vot és molt valuós, ves a posar-lo a 
l’urna el dia 14 de febrer perquè és essencial. Això és el primer i més 
important que volia dir.

Però aquestes eleccions també tenen ingredients nous. Aquestes 
són les primeres eleccions on Junts participa com a partit polític 
independent i amb una estratègia independentista que passa per 
mantenir la confrontació. 

Una confrontació que no signfica el combat estèril i picar de cap 
contra una paret, sinó la perseverança interna i la internacionalit-

Aquestes eleccions
zació de les aspiracions catalanes a través de l’acció europea del 
President Puigdemont i la resta d’exiliats. Unes eleccions on Junts 
és un vot nítid que sabem segur que no representa una reculada ni 
una renúncia al projecte independentista.

I aquestes eleccions també són les primeres on una dona, la Laura 
Borràs, té opcions reals de guanyar-les i convertir-se en la prime-
ra Presidenta de la Generalitat després de 131 homes, un darrera 
l’altre. És una oportunitat per fer possible aquesta fita. Però comp-
te, que aquestes eleccions són aquelles on aquesta possibilitat té al 
davant, com a principal escull, el virrei-ministre de sanitat que torna 
a casa (no per Nadal, més tard) deixant Espanya en el moment més 
crític de la 3a onada de la pandèmia per atendre interessos i càlculs 
electorals i amb el dubtós aval de ser el màxim responsable de la 
gestió sanitària d’un dels països del món amb més incidència de 
coronavirus. Poca broma. Aquestes eleccions són les eleccions on 
triem entre ella i Illa.

I aquestes eleccions també són les de dibuixar un País millor i trans-
formar-lo, perquè una cosa no treu l’altra i perquè el moviment de 
translació és compatible amb el de rotació. Són eleccions per seguir 
fent un País amb un teixit empresarial i econòmic fort i competi-
tiu, com el que fa anys que ens dibuixa en Ramon Tremosa. Són 
eleccions on apostar per l’agenda de lluita contra el canvi climàtic i 
d’equilibri territorial que han defensat els consellers Rull i Calvet. Són 
eleccions on avançar cap un sistema sanitari millor i que s’avanci als 
efectes de la Covid com ens ha explicat la Meritxell Budó donant la 
cara pel Govern. Són eleccions per apostar per adaptar els nostres 
ritmes de vida a uns nous horaris que ens permetin compatibilitzar 
vida laboral i familiar com els països més avançats d’Europa. Són 
eleccions per enfortir el nostre sistema educatiu amb un sistema 
d’escola pública i concertada que doni llibertat d’elecció als pares 
i qualitat als nostres fills i filles. Són eleccions per no deixar enrera 
ningú que ho estigui passant malament.

Tot això són aquestes eleccions. I membres de mesa que hi seran tot 
el dia perquè puguem votar, i interventors i apoderats que vetllaran 
perquè hi hagi joc net. I vots, esperem que molts vots. Els vostres. 
Són més necessaris que mai perquè el País no s’aturi. La pandèmia 
passarà i Catalunya i la seva gent hi seguirà sent. I aleshores ens cal-
drà un govern fort per liderar el País, plantar cara i donar resposta a 
la voluntat de Ser i a la necessitat de Fer. Per això la gent de Junts hi 
volem posar il·lusió en temps foscos. Ho podem fer si ho fem Junts.

Àlex Sastre i Prieto. Candidat de Junts per Catalunya.

decidim.junts.cat/apoderats
Fes-te Apoderat
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El dret a vot de les per-

sones amb discapacitat 

psíquica, l'accessibili-

tat, els centres de tre-

ball i les ajudes a persones depen-

dents van ser algun dels temes que 

dilluns es tractaven al debat elec-

toral que organitzava la Fundació 

Privada Vallès Oriental (FVO) a la 

seva seu de la carretera de Valldo-

riolf. Hi van participar els candidats 

a les llistes per Barcelona Chakir El 

Homrani (ERC) –i conseller de Tre-

ball i Afers Socials–, David Saldoni 

(Junts) –i regidor de Sallent–, i els 

diputats granollerins Jordi Terra-

des (PSC) i Blanca Navarro (Cs), 

que rebien les preguntes d'usuaris, 

famílies i treballadors de la FVO.

L'Encarna va ser la primera a 

preguntar sobre per què hi ha 

autobusos amb plataformes d'ac-

cés i altres que no en disposen. 

Els candidats reconeixien que 

l'accessibilitat és una assignatura 

pendent, no només en el trans-

port, sinó també als carrers i els 

habitatges. En aquest sentit, el 

dels habitatges", i considerava 

que els 140.000 milions de fons 

europeus promesos poden ser una 

"oportunitat per fer una rehabi-

litació del parc d'habitatges del 

país". Tornant al transport, Saldo-

ni recordava que les reformes que 

s'han estat fent a estacions de tren 

són per millorar l'accessibilitat, 

però "no ens podem permetre, 

per exemple, que els ascensors 

no funcionin", lamentava, mentre 

que Navarro deia que "és un tema 

que ja hauria d'estar resolt".

Debat sobre el finançament 
La trobada, en realitat, va susci-

tar poc debat. L'únic moment en 

què els candidats van mostrar 

discrepàncies va ser quan es va 

tractar la llei de dependència. El 

Homrani defensava la gestió del 

seu govern, que "ha incrementat 

un 30% de places" i "treballa 

per canviar el sistema perquè 

la prioritat sigui l'autonomia 

personal", però lamentava que 

el finançament previst a la llei de 

dependència –al 50% Estat i Ge-

conseller El Homrani recordava 

que s'està acabant de tramitar el 

Codi d'Accessibilitat, "que recull 

el treball conjunt de Govern, 

entitats, ajuntaments… i que ha 

de fer que assegurem l'accessi-

bilitat al transport, als carrers, 

però també a la participació". 

El socialista Terrades considera-

va que faltava "celeritat, també 

per garantir l'accessibilitat dins 

m.e.

ELECCIONS AL PARLAMENT  USUARIS I TREBALLADORS DEL CENTRE VAN FER PREGUNTES ALS CANDIDATS EL HOMRANI, SALDONI, TERRADES I NAVARRO

L'accessibilitat i els ajuts a persones 
dependents centren el debat a la FVO

DEBAT  Hi van participar Jordi Terrades (PSC), Chakir El Homrani (ERC), David Saldoni (Junts) i Blanca Navarro (Cs)

n Precisament, la primera pregunta 
dels usuaris de la FVO va ser per què 
abans no se'ls permetia votar. El col·
lectiu de persones amb discapacitat 
intel·lectual va poder exercir el seu 
dret a vot per primer cop a les elecci·
ons generals de la primavera de 2019 
i, ara, per primera vegada, podran vo·
tar la constitució del Parlament cata·
là. Tots els candidats participants van 
coincidir que es tractava d'una ano·
malia democràtica i Saldoni celebrava 
els guanys en el camp de la inclusió, 
mentre que El Homrani recordava que 
"encara hi ha gent que no pot votar 

per la seva nacionalitat".

EL DRET A VOT, UN 
GUANY EN EL CAMP 
DE LA INCLUSIÓ

neralitat– no es compleix. "No pot 

ser que tinguem una llei que diu 

que paguem la meitat cadascú i 

després la Generalitat aporta el 

88%", insistia també el candidat 

de Junts. Terrades, en canvi, atri-

buïa retallades durant la darrera 

dècada a totes les administracions 

i defensava els pressupostos de 

l'Estat d'enguany, en què "aques-

ta tendència s'ha començat a 

revertir". La rèplica del conseller 

i candidat d'ERC no es feia esperar: 

"Els darrers tres anys la Genera-

litat ha augmentat els recursos", 

li reiterava El Homrani a Terrades.

Per la seva banda, Blanca Na-

varro aprofitava la petita con-

trovèrsia en el debat per criticar 

que "aquestes baralles sobre 

d'on surten els diners no do-

nen respostes" i assegurava que 

el govern català "té diners, però 

van a altres coses que no són 

prioritàries i que només inte-

ressa a uns pocs", deia, i atribuïa 

les mancances financeres a l'inde-

pendentisme.

Preguntats per les polítiques 

d'inserció laboral del col·lectiu 

de persones amb diversitat fun-

cional, Terrades considerava que 

calia anar més enllà dels centres 

especials de treball i promoure 

que "les empreses normals tam-

bé contractin persones amb 

discapacitat". El representant de 

Junts també demanava sensibi-

lització a les empreses i exemple 

amb la contractació pública. La 

diputada de Ciutadans recordava 

que "la llei no s'està complint 

perquè totes les empreses de 

més de 50 treballadors hauri-

en de tenir contractades per-

sones amb discapacitat", deia. 

El conseller El Homrani responia 

amb una defensa del model ca-

talà, com "l'únic de l'Estat que 

treballa en les dues vies" i la-

mentava: "No pot ser que la llei 

de treball ens obligui a tractar 

igual un centre d'especials difi-

cultats sense ànim de lucre que 

una empresa". El Homrani també 

apostava per la titulació dels tre-

balladors amb programes d'FP es-

pecífics.  montse eras

Acte virtual de l'ANC amb
candidats de partits sobiranistes
L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) del Vallès Oriental ha organitzat 

un debat avui, dijous (19 h), amb candidats de la comarca dels partits 

sobiranistes. Es tracta d'un acte telemàtic, que es podrà seguir a www.

ja.cat/debat14f, i que comptarà amb Josep Costa, de Junts per Catalu-

nya; Josep Maria Jové, d'ERC; Mar Ampurdanès, de la CUP; Rosa Colo-

mé, del PDeCAT, i el granollerí Carles Canet, de Primàries Catalunya. 

D'altra banda, el Consell Local per la República de Granollers dilluns 

va convocar una concentració a la Porxada, arran del dictàmen de la 

Junta Electoral que prohibeix durant la campanya els actes en suport 

als presos polítics, exiliats i represaliats.

AMB COSTA, JOVÉ, AMPURDANÈS, ROSER COLOMÉ I CANET
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Vallès Oriental

Pere Aragonès i Garcia, 
candidat a la Presidència de Catalunya

Chakir el Homrani
de Granollers

#9

Josep Maria Jové
delesFranquesesdelVallès

Isabel Padilla
de Mollet del Vallès

Zainab Tamara 
Jovent de Granollers

Ignasi Martínez
de Tagamanent

Ángeles Llive
de Caldes de Montbui

Magalí Miracle 
de Sant Celoni

Joan Galiano 
de Bigues i Riells del Fai

Albert Valls 
de Cardedeu

#72#70#55

#5 #22 #35 #36

S3

amb dones i homes com tu del Vallès Oriental. 

Al costat de la gent.
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Dibuixar un horitzó  
–la república– i buscar 
la majoria per arri-
bar-hi –la via àmplia–. 

Aquesta és la consigna d’ERC per 
aquestes eleccions, i en aquesta 
idea insisteixen els seus candidats 
en els actes de campanya del 14-
F. Divendres, a la Porxada, ERC va 
fer el seu primer acte a Granollers 
amb el president del Parlament, 
Roger Torrent; el conseller Chakir 
El Homrani i la número 2 de la can-
didatura, Laura Vilagrà, a més de 
la portaveu del grup municipal a la 
ciutat, Núria Maynou.

Tots quatre van insistir en la 
idea que “només transitant per 
una via àmplia, oberta i inclu-
siva, es pot assolir la repúbli-
ca”, “sumant més per ser més 
forts”; sense que això vulgui dir 
“renunciar a res”. En aquest sen-
tit, Chakir El Homrani assegurava 
que ERC “no renuncia a cap ins-
titució ni a cap competència del 
país, ni tampoc a l’horitzó de la 
república”, que ha de ser “més 
justa, feminista i on tothom pu-
gui viure millor”, afegia Maynou. 
La portaveu del grup municipal 
també assegurava que el 14-F es 

va que el fet de ser conseller “m’ha 
fet més independentista i més 
d’esquerres, perquè he vist que 
tenim moltíssimes limitacions”.

Fer xarxa i comunitat
Roger Torrent, per la seva ban-
da, defensava el compromís de la 
gent d’Esquerra per “fer xarxa i 
comunitat”, per “ser útils a la 
societat” i per “construir majo-
ries socials que enforteixin el 
projecte polític”. En aquest sen-

decidirà entre “independència 
o 155”; “repressió o llibertat”, i 
“immobilisme o república”.

El Homrani carregava contra la 
imposició de les eleccions al fe-
brer: “El TSJC ens recorda que 
estem judicialitzats, i per això 
hem de respondre votant, per 
no deixar que la repressió con-
dicioni la política”. El conseller 
també recordava que l’horitzó dels 
republicans passa per “l’amnistia 
i l’autodeterminació”, i assegura-

XAVIER SOLANAS

ELECCIONS AL PARLAMENT  ELS REPUBLICANS VAN CELEBRAR UN ACTE DIVENDRES A LA PORXADA AMB ROGER TORRENT, CHAKIR EL HOMRANI I LAURA VILAGRÀ

ERC: "La via àmplia és l'única 
forma per arribar a la república"

ROGER TORRENT El president del Parlament va participar al míting a la Porxada

Jovent Republicà a la plaça Maluquer

Jovent Republicà del Vallès Oriental també va fer un acte de campanya 
diumenge a la tarda a la plaça Maluquer i Salvador. Hi van participar la 
candidata a les llistes per Barcelona, la granollerina Zainab Tamara, així 
com la portaveu nacional de l'organització i regidora a Parets del Vallès, 
Kènia Domènech; la diputada al Parlament, Rut Ribas, i el secretari 
de comunicació i portaveu, veí de Mollet, Sergi Suárez.

XAVIER SOLANAS

tit, afirmava, “a ERC no defugim 
les responsabilitats, fins i tot en 
moments que, com ara, estar al 
capdavant de les institucions 
no és gens fàcil”. El president del 
Parlament també feia una crida a 
l’independentisme a mobilitzar-se 
el 14-F, a omplir les urnes “sense 
por” i a “guanyar per respondre 
a les operacions d’Estat”.

Mà estesa i mirada llarga
Finalment, la número 2 per Barce-
lona, Laura Vilagrà, també apuntava 

que “ERC fa por a les clavegueres 
de l’Estat, perquè fa que les coses 
passin”, i afegia que els republi-
cans tenen una “agenda transfor-
madora”. Assegurava que el partit 
representa “l’esquerra oberta, 
emancipadora i integradora”, 
i que “suma il·lusió, impuls, ex-
pertesa i mirada llarga”, i conclo-
ïa refermant el compromís de fer 
“una república per a tothom”, de 
“reconstruir ponts i tenir la mà 
estesa”, i de “superar l’immobi-
lisme i el règim del 78".  x.l.

Junts per Catalunya presentava di-
jous a les Franqueses els candidats 
del Vallès Oriental a les eleccions 
del 14-F i donava el tret de sortida 
a la campanya electoral. L’acte va 
comptar amb la participació de la 
calderina Roser Xalabarder, al nú-
mero 42 per Barcelona, i el grano-
llerí Àlex Sastre, al lloc 59, que van 
defensar la feminització dels llocs 
de decisió i la mobilització a les ur-
nes per afrontar els reptes de futur.

En l’acte també hi va participar 
la consellera de Presidència Merit-
xell Budó, que ocupa el 6è lloc a la 
llista. Budó va demanar “tornar a 
omplir les urnes” de vots inde-
pendentistes el 14-F perquè “cada 
cop que ho fem ens plantem 
davant la repressió i la judicia-
lització de la política i som més 
a prop de la transformació del 

país pel que fa a llibertats, a re-
coneixement dels nostres drets 
civils i polítics, i a la capacitat de 
governar-nos i decidir el model 
de país que volem”.

Aquesta transformació, assegu-
rava, només pot fer-se des de la 
“participació de la ciutadania” i 
de “la complicitat i confiança en 
la iniciativa social i empresari-
al”. En aquest sentit, demanava 
enfortir “les iniciatives que ens 
fan avançar”, com el Consell per 
la República i l’Assemblea de Càr-
recs Electes, i deia que el 14-F ha 
de suposar un “nou impuls pel 
procés d’independència a partir 
del model de l’1 d’octubre”. “Cal 
unitat estratègica dels partits i 
la societat civil”, deia, però també 
“ser exigents amb Madrid –no 
pactar a canvi de res–, buscar la 

LA CONSELLERA MERITXELL BUDÓ CARREGA CONTRA ELS SOCIALISTES, QUE CONSIDERA QUE SÓN "SINÒNIM DE 155 I  REPRESSIÓ"

"Cal un nou impuls al 
procés independentista a 
partir del model de l'1-O"

ARXIu

MERITXELL BUDÓ

negociació real –no la fotogra-
fia–, i fer una acció exterior po-
tent per recuperar el pes de Ca-
talunya a escala internacional”.

Budó també va carregar contra 
els socialistes, de qui va dir que 
són “sinònim d’autonomisme, 
de 155, de repressió i de judici-
alització de la política”. “Salva-
dor Illa representa la involució, 
la repressió i la regressió”, ex-
clamava. “És un candidat que ha 
fracassat com a ministre, que 
s’ha posat de perfil en la gestió 

de la crisi i que plega just en el 
pic de la tercera onada”.

Per tot plegat, Budó demana-
va suport a l’estratègia de Junts 
–“l’únic partit que garanteix que 
el pròxim govern sigui indepen-
dentista”– per superar la crisi “de-
mocràtica, sanitària econòmica 
i social”, ja que “és en aquests 
moments quan es demostra que 
la lluita per la independència ho 
és per donar resposta a les ne-
cessitats del país”.  x.l.

n Diumenge, la sala petita del Teatre 
Auditori de Granollers (TAG) acollirà 
l'acte central de campanya de Junts 
per Catalunya al Vallès Oriental, que 
comptarà amb la cap de llista i candi-
data a la presidència de la Generalitat, 
Laura Borràs. L'acte estarà conduït pel 
portaveu de Junts per Granollers, Àlex 
Sastre, i començarà a les 19 h.

LA CAP DE LLISTA, 
LAURA BORRÀS, SERÀ 
DIUMENGE AL TAG

La candidata del novell Partit Naci-
onalista de Catalunya (PNC) –fruit 
del trencament amb Junts i el PDe-
Cat–, Marta Pascal, serà dilluns 
(11 h) a la plaça de la Porxada de 
Granollers per fer un acte de cam-
panya a la comarca. El partit hi ha 
convocat la militància del Vallès 
Oriental, i Pascal comptarà també 
amb la presència dels números 2 
i 3 a la llista per Barcelona de les 
eleccions del 14-F, Rosa Orriols i 
Oriol Puig. La visita s'emmarca en 
la gira que està realitzant el PNC 
als principals municipis de Ca-
talunya, en "actes molt reduïts 
per minimitzar els contactes 
per la pandèmia", asseguren des 
del partit. Entre les propostes del 
PNC hi ha la supressió de l'impost 
de successions i de patrimoni, la 
reducció de càrrecs polítics, la 
defensa de la propietat privada i 
aturar la desobediència i cercar un 
referèndum pactat.  m.e.

La candidata del 
PNC, Marta Pascal, 
farà un acte dilluns 
a la Porxada
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*L’empresa distribuïdora d’electricitat és la 
que fa arribar el llum fins al comptador de 
casa teva o del teu negoci. Pots consultar 
la teva empresa distribuïdora d’energia a la 
teva factura de la llum.

Si som la teva distribuïdora*: 
registra’t a la teva Àrea Privada!

Podràs consultar quin ús fas
de la potència i de la llum

per hores, dies, setmanes i mesos.
A més, tindràs accés a les dades 

tècniques del teu subministrament.

Ara, pots conèixer
el teu consum elèctric!

estabanelldistribucio.cat

Entra a
estabanelldistribucio.cat

i canvia la teva relació
amb el teu consum de llum!
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El PSC del Vallès Orien-
tal presentava dimarts 
a la seu de Granollers 
el programa electoral 

per a la cita del 14-F, tant pel que 
fa als eixos generals de la proposta 
com pel que fa als aspectes vincu-
lats a la comarca. Així, la candidata 
i regidora de l'Ajuntament de Mo-
llet Mireia Dionisio posava sobre la 
taula la necessitat d'inversió al Va-
llès Oriental, que "té un gran teixit 

econòmic, però infraestructures 

obsoletes i col·lapsades".
Així, el PSC aposta pel desdobla-

ment de la C-17, la remodelació de 
la rotonda d'entrada a Mollet (del 
Decathlon), la millora de l'accés de 
Montmeló amb la C-17 i la C-33, 
la nova rotonda de la C-35 a Sant 
Celoni, la variant B-500 a Sant Fost 
i l'anul·lació dels peatges de l'AP-7 i 
la C-33. Pel que fa a la xarxa ferro-
viària, Dionisio recordava que "no-

més el 8% dels trajectes es fan 

en tren, malgrat que és el trans-

l'estació intermodal de la Llagosta.
Per la seva banda, el diputat i 

regidor granollerí Jordi Terrades 
apuntava la proposta del PSC per al 
país, condicionat, segons deia, per 
10 anys d'impàs en què el govern 
de la Generalitat "ha renunciat a 

liderar i fer noves propostes per 

port menys contaminant". Així, 
proposa millorar la xarxa vallesana 
amb el desdoblament de l'R3, l'in-
crement de freqüències de pas a 
l'R2, R3 i R8, mantenir la connexió 
directa del Vallès Oriental a l'aero-
port amb l'R2, un enllaç entre l'R2 
i R4 per unir els vallesos, i impulsar 

M.E.

ELECCIONS AL PARLAMENT EL DIPUTAT I REGIDOR GRANOLLERÍ, JORDI TERRADES, PRESENTA EL PROGRAMA ELECTORAL DELS SOCIALISTES

PSC: "El Govern ha renunciat a liderar idees
d'un nou model de finançament autonòmic"

CANDIDATS COMARCALS  Jordi Terrades va presentar els eixos del programa

a un nou model de finançament 

de les comunitats autònomes. 

Nosaltres volem que els recur-

sos es reparteixin amb relació al 

percentatge de població que su-

posi el territori sobre el conjunt 

de l'Estat", deia.
El PSC apunta també 10 eixos 

principals del programa electoral: 
reactivar l'economia –"aprofitar 

els fons europeus per ajudar au-

tònoms i empresaris, per fer re-

alitat la reconstrucció nacional 

de Catalunya", deia Terrades–, 
reforçar el sistema de salut –des-
tinar-hi el 7% del PIB–, prioritzar 
"el retrobament dels catalans 

per la convivència social", fer 
un pla d'igualtat d'oportunitats 
centrat en l'educació –i introduir 
l'anglès "com a tercera llengua, 

de manera que se surti de l'ESO 

sabent-ne"–, fer un nou model de 
dependència, fer un govern femi-
nista, elaborar un nou pla de barris 
–amb ajuts per rehabilitar 50.000 

habitatges cada any en matèria 
d'accessibilitat i eficiència ener-
gètica–, tenir cura de la segure-
tat –combatre multireincidències, 
incivisme i màfies organitzades 
que fan ocupacions–, crear un nou 
consorci per a la industrialització i 
desenvolupament econòmic, i revi-
sar el pressupost de la Generalitat
"per actuar amb més eficiència. 

Calculem que es poden reassig-

nar uns 1.000 milions d'euros", 
assegurava el candidat socialista al 
Vallès Oriental. M.ERAS

Fermín Gutiérrez Martínez

L’Ajuntament de Granollers s’uneix al dolor 
de la família i expressa el condol per la pèrdua 

de qui va ser regidor d’aquesta corporació 

Granollers, febrer de 2021

GRANOLLERS. Qui va ser regidor 
de l'Ajuntament de Granollers pel 
Partit Popular entre els anys 2006 
i 2015, Fermín Gutiérrez Martínez, 
va morir divendres als 73 anys.

Vinculat al PP de Granollers des 
de finals dels 80, Fermín Gutiérrez 
va començar a formar part de les 
llistes el 1987; va ser regidor a 
l'oposició de l'Ajuntament des del 
2006. El 2012 va esdevenir el por-
taveu del grup popular granollerí 
després de la dimissió de la cap de 
llista l'any anterior, M. Àngels Ola-
no, i ho va ser fins al 2015.

A les darreres eleccions munici-
pals de 2019, Gutiérrez va tancar 
la llista dels populars a Granollers, 
encapçalada per Jaime Gelada.

Gutiérrez va treballar d'admi-
nistratiu a l'ONCE i va ser membre 
de l'AV de Joan Prim Centre.

OBITUARIS 

Mor als 73 anys 
l'exregidor del PP 
Fermín Gutiérrez

Amb el títol Orgullosament treba-

lladores, En Comú Podem del Vallès 
Oriental organitzava dimarts un 
acte de campanya en format online, 
amb la participació de l'economista 
i número 2 de la candidatura per 
Barcelona, Joan Carles Gallego, i la 
diputada al Congrés Aina Vidal, qui 
defensava que "la precarietat és 

una estratègia deliberada. S'han 

usat col·lectius –dones, joves i 

persones migrades– com a coni-

llets d'índies per provar mesu-

res que s'han acabat convertint 

en generals". Vidal reivindicava el 
dret a l'emancipació recollit a l'Es-
tatut, així com denunciava "la inca-

pacitat manifesta del govern en 

els temes essencials. ERC no es 

pot tornar a apropar a Treball i a 

les residències", etzibava.
Gallego lamentava la "manca de 

EN COMÚ PODEM DEL VALLÈS ORIENTAL VA ORGANITZAR UN ACTE DE CAMPANYA VIRTUAL AMB JOAN CARLES GALLEGO, NÚMERO 2

"Cal canviar el model industrial i abordar el 
repte de la digitalització i mediambiental"

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
20/01 Emilio Nieto Nieto  85 anys 
25/01 Àngela Garriga Camp  88 anys 
25/01 Rosa Nieto Andújar  95 anys 
25/01 Eulàlia Costa Batallé  70 anys 
26/01 Conchi Fernández González 75 anys 
26/01 Lucía Belmonte García  85 anys 
26/01 Rafael Cruz Aguilar  81 anys 
26/01 José Antonio Rubio Rubio  96 anys 
27/01 Dolors Grau Llivina  92 anys 

27/01 Lynne Westerdale  67 anys 
27/01 Maria Berruezo Galera  96 anys 
29/01 Andrés López Carrasco  62 anys 
29/01 Fermín Gutiérrez Martínez  73 anys 
29/01 Francisco Canturiense Cantero 77 anys 
30/01 Josep Pujol Pascual  88 anys 
30/01 Montserrat Calvet Giménez  61 anys 
30/01 Soledad Carrasco Jiménez  90 anys 
31/01 Valentí Fàbregas Camps  66 anys

VOTV

J.C.GALLEGO

JOAN CARLES GALLEGO

Més actes

L'agenda de la campanya del PSC a la 
comarca continuarà a YouTube amb 
trobades sectorials, en què intervin-
dran ministres de l'Estat i el diputat 
granollerí. Avui, dijous (12 h), serà el 
torn de Teresa Ribera, ministra de 
Transició Ecològica i Repte Demogrà-
fic, i dijous 11, del ministre de Trans-
ports i Mobilitat, José Luis Ábalos.

TROBADES A YOUTUBE 
AMB ELS MINISTRES
RIBERA I ÁBALOS

lideratge del sector públic per  

fer un canvi de model productiu. 

No s'han fet les polítiques trans-

versals que havien de potenciar 

la indústria innovadora", lamen-
tava, i alertava que l'aposta actual 
per la logística és "d'economia de 

passadís". Per a Gallego, "cal can-

viar el model industrial perquè 

abordi el repte de la digitalització 

i el mediambiental". Per fer-ho, 

Gallego considera que cal una fisca-
litat suficient i "hi ha marge, amb 

un model de finançament que cal 

pactar amb l'Estat". 
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#fibricitat
El doble de bon rotllo per pagar

menys per la fibra i l’electricitat!

Amb i
estalvia’t 108€ l’any en Fibra

i un 10% al mes en el teu 

consum de llum*

Promo Doble Estalvi

*El descompte s’aplica sobre el terme d’energia, 

que està sempre referenciat en la factura, i en 

tarifes 2.0DHA i 2.1DHA.

Consulta condicions entrant al web.

estabanellenergia.cat Informa-te’n a emagina.cat

El TSJC farà pública 

en poques setmanes 

la sentència sobre 

el contenciós que va 

presentar la CUP el 2016 en rela-

ció amb el Pla Director Urbanístic 

(PDU) del Circuit de Barcelona-Ca-

talunya, aprovat per la Generalitat 

ara fa quatre anys però pendent 

de desenvolupar. El PDU preveu la 

urbanització de 74,7 hectàrees en 

diversos sectors entre Granollers, 

Montmeló i Parets, que passarien 

a tenir usos industrials, d’oficines, 

centres tecnològics, serveis edu-

catius, hotelers i per a activitats 

recreatives, de lleure i esportives.

La CUP va presentar recurs en 

considerar que el projecte incom-

plia bona part de les normatives 

urbanístiques i ambientals vi-

gents i que ignorava l’autonomia 

municipal en la planificació del 

territori. A més, explicava dimarts 

en roda de premsa, perquè "per a 

nosaltres és fonamental preser-

var territoris com el de Palou".

Montserrat Vinyets, advocada 

tenen a veure amb l’esport". 

Vinyets també assegurava que el 

PDU no dóna resposta a com ges-

tionar l’abocador de Palou clau-

surat els anys 80, no compleix les 

exigències mínimes en matèria de 

mobilitat ni defineix els recursos 

econòmics que farien falta per ti-

rar-lo endavant. També apuntava 

que el pla director incrementaria 

la contaminació atmosfèrica en 

del contenciós i número 2 de la 

CUP per Girona, explicava que el 

PDU contravé els plans urbanís-

tics dels tres municipis afectats i 

el Pla Metropolità del 2010, i per 

això la CUP demana la nul·litat 

íntegra del projecte. "Darrere 

d’aquest macroprojecte urba-

nístic no hi ha cap necessitat 

del territori, només interessos 

privats especulatius que poc 

X.L.

ELECCIONS AL PARLAMENT LA FORMACIÓ ESPERA LA SENTÈNCIA DEL CONTENCIÓS QUE VA PRESENTAR PER ATURAR EL PROJECTE

La CUP insisteix en l'"agressió 
al territori" del PDU del Circuit

CARLES ESCOLÀ  El número 5 de la llista de la CUP per Barcelona, a Granollers

municipis on els indicadors ja es-

tan disparats, així com els nivells 

de contaminació acústica. 

Carles Escolà, número 5 de la 

CUP per Barcelona i exalcalde de 

Cerdanyola, afegia que el PDU "no 

és un model de desenvolupa-

ment urbanístic que respongui 

als interessos dels municipis, 

sinó el de lobbies relacionats 

amb el món del motor". Aquest 

és el cas, apuntaven, del RACC, i 

per això l’acte es va fer a les portes 

de l’oficina que l’asseguradora té al 

carrer Josep Umbert. Escolà també 

afirmava que aquest tipus de pro-

jectes es fan d'esquena a la ciuta-

dania, que és "insostenible con-

tinuar trinxant el territori" en 

comptes de renaturalitzar-lo i que 

el model de plans directors deixen 

en paper mullat l’autonomia mu-

nicipal. "Des de la CUP treballem 

per tornar la planificació urba-

nística als ajuntaments", deia.

Josep M. Gontan, de la CUP Grano-

llers, insistia que "només respon a 

interessos especulatius", i augu-

rava que la suposada generació de 

riquesa "no serà com ens diuen, 

ja que els negocis immobiliaris i 

turístics es concentraran en po-

ques mans i els llocs de treball 

seran precaris". X.L.

La junta electoral de zona ha re-

but una allau de peticions per es-

quivar ser membre de les meses 

electorals dels comicis del 14 de 

febrer. Segons dades del Tribunal 

Superior de Justícia de Catalunya 

(TSJC), 849 persones han presen-

tat –fins al 29 de gener– al·legaci-

ons als Jutjats de Granollers per 

evitar ser president o vocal d'una 

mesa el pròxim 14 de febrer. Les 

dades inclouen les sol·licituds al 

partit judicial i, per tant, inclouen 

veïns de municipis de l'entorn. De 

tota manera, la setmana passada 

es van veure cues als Jutjats per 

aquest motiu.

El termini per impugnar ser 

membre d’una mesa electoral és 

de set dies a partir del moment 

que es rep la comunicació, però 

amb posterioritat es pot presentar 

recurs per causes sobrevingudes.

Al conjunt del país, 9.109 per-

sones han presentat algun tipus 

d'excusa per  mirar d'esquivar ser 

membre d'una mesa electoral. 

ORGANITZACIÓ

Els Jutjats reben 

849 peticions per 

evitar ser a una 

mesa electoral
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Un accident mortal aquesta setmana al centre de Granollers, en què una moto 

de gran cilindrada –probablement a una velocitat força més alta de la permesa–  

va atropellar una vianant que travessava el carrer fora d'un pas de vianants, 

ha obert un cop més el debat sobre la difícil convivència entre els vehicles i els 

vianants a la ciutat. Els veïns del carrer on va passar l'accident s'han afanyat a 

reclamar més mesures per pacificar el trànsit i evitar que, de manera conscient o 

inconscient, els vehicles corrin més del compte. De fet, amb aquest objectiu,

l'Ajuntament va limitar fa pocs mesos la velocitat de tots els carrers de la ciutat 

a 30 km/h, un límit que molt poques vegades es compleix. Per això, més que 

esperar que els obstacles a la circulació o que les antipàtiques sancions 

solucionin el problema, la ciutadania ha de prendre consciència dels perills 

associats a la mobilitat i circular respectant la normativa, tant per a la pròpia 

seguretat com per la incertesa que suposa haver de compartir la via pública.

COMPARTIR LA VIA PÚBLICA
Editorial

CIBERACTIVITAT Segueix-nos a @DiariSomGRN

Si al final hi ha un president de 
Catalunya de la Roca i un president del 
Barça de Granollers… Vull dir, esteu tots 
preparant les maletes, espero. Pel 
vostre bé. Només ens queda la diàspora.

maximumclatellot @maximclatellot Pep Casasnovas @Josepcasasnovas

Ens ha deixat Fermí Gutiérrez, exregidor del 
#PP amb qui vam coincidir a l’Ajuntament, 
una persona implicada políticament i social 
a la ciutat; teníem diferències ideològiques, 
que no treu que era bona gent. DEP

El Pacte Nacional per la Salut

JORDI ORTIZ GIL
Neuropsicòleg de l'Hospital i 

candidat d'En Comú Podem

ORTIZ GIL
Neuropsicòleg de l'Hospital i 

éssica Albiach, conjuntament amb 

altres candidates d'En Comú Podem 

per les properes eleccions catala-

nes, vam reunir-nos fa uns dies amb 

una representació de la direcció i del comitè 

d’empresa de l’Hospital de Granollers per 

conèixer la situació actual de la sanitat pú-

blica catalana, exemplificada en el principal 

hospital de referència del Vallès Oriental.

Aquesta fructífera trobada mostra una si-

tuació molt deficitària de la nostra sanitat, 

malgrat els esforços del personal sanitari en 

oferir una atenció de qualitat i humana, i de 

les gestions dels hospitals en  l'aprofitament 

dels recursos. També ens va reafirmar la ne-

cessitat que la salut pública no sigui gestio-

nada seguint un afany de lucre, així com que 

cal un Pacte Nacional per la Salut Pública 

amb el consens més gran polític i social pos-

sible. El principal objectiu ha de ser blindar 

la inversió a llarg termini i equiparar-la a la 

mitjana europea. Aquest augment implica 

més que duplicar la proporció de la inversió 

actual respecte al PIB, i ha de ser mantingut 

en el temps per poder assolir els objectius. A 

més, la inversió ha de distribuir-se de forma 

equitativa al territori. El creixement poblaci-

onal dels darrers anys al Vallès Oriental ha 

estat més gran que a la resta de Catalunya 

i la inversió en sanitat no ha augmentat de 

forma proporcional.

Necessitem ja avui més personal d’infer-

meria, de psicologia, de serveis de rehabi-

litació (fisioteràpia, logopèdia, teràpia), de 

l’àmbit social (treball i educació social), per 

J

a arribar com a mínim a les proporcions 

europees d’aquestes professions respecte a 

la població i per tenir una sanitat que evo-

lucioni de l’actual model biomèdic a un de 

biopsicosocial, amb una visió més holística 

de la salut. Això inclou que la sanitat pública 

també doni serveis de salut mental, odonto-

logia i d’altres prestacions de qualitat.

Hem de calcular ara quant personal neces-

sitarem en 10 anys i començar a formar-lo ja. 

A l’Hospital de Granollers, en 10 anys, s’hau-

rà jubilat prop d'un terç de l’actual personal 

mèdic i necessitarem un relleu. Per això, hem 

de ser capaces d’augmentar les places en les 

universitats perquè augmentin les perso-

nes graduades en infermeria i en medicina, 

en funció de les necessitats. També hem de 

potenciar l’especialització sanitària de post-

grau. Necessitem personal d’infermeria i au-

xiliar d’infermeria especialitzat en UCI.

Hem de tenir professionals amb bones 

condicions laborals i homogènies, perquè la 

tornada del personal que ha marxat a altres 

zones de l’estat o d’Europa sigui atractiva. 

No podem tenir una sanitat pública de pri-

mera pel que fa a condicions laborals i recur-

sos (la dependent de l’ICS) i una de segona, 

que fa el mateix amb menys diners i pitjors 

condicions laborals (la concertada, com els 

tres hospitals del Vallès Oriental).

Necessitem potenciar la primària, sense 

descapitalitzar els hospitals, com està pas-

sant actualment. Companyes i companys 

d’infermeria marxen de l’hospital a primà-

ria, perquè hi tenen millors condicions. I 

necessitem treure la lògica mercantilista de 

les residències, i dignificar-hi condicions la-

borals i recursos. La fase final de la vida ne-

cessita dignitat. La Covid ha mostrat que la 

nostra sanitat necessita un bon tractament, 

que perduri en el temps.

velocitat, al Generalísimo per la carretera, 

just davant del local de la Organización ju-

venil de Falange Española y de las JONS on 

ara hi ha el Museu. Records, records d'una 

infància i joventut de postguerra. Records 

viscuts d'una ciutat on encara es parlava de 

bàndols: nacional i republicà. On em costa-

va entendre el significat d'una guerra civil. 

On em costava entendre perquè el geògraf 

Salvador Llobet ens feia les classes de geo-

grafia en castellà, on el químic Esteve Sala 

ens parlava en castellà a les classes, on el 

veterinari Josep Tor ens feia classes de cièn-

cia en castellà. Fins que l'any 1962 el meu 

pare em va subscriure a la revista Cavall 

Fort i vaig començar a llegir en català. Em 

va costar moltíssim perquè el meu món era 

del TBO, Hazañas bélicas, El Capitan True-

no, Jabato... no va ser fins a l'any 1964 que 

Esteve Sala em va regalar el llibre Estimar, 

o el diari de Dani de Michel Quoist, i aquí va 

començar la lectura en la meva llengua. Des-

prés van venir els cinefòrums a l'Astoria i a 

la Casa de Cultura Sant Francesc, on fèiem 

col·loquis sobre la pel·lícula que s'acabava 

de projectar i podíem escoltar a l'activista i 

polític Salvador Casanova i Grané, que apro-

fitava per fer política reivindicativa i on vaig 

sentir per primera vegada que es parlava 

de l'Assemblea de Catalunya. I en aquestes 

sessions venia un tal Lluís que era de la So-

cial, la Brigada política social, un cos policial 

repressor creat pel dictador per controlar 

qualsevol activitat que "obstrueixin o des-

viïn les directrius generals del govern". En 

aquella època ens vigilaven i si podien, dete-

nien a tots aquells que segons el seu criteri 

eren comunistes, separatistes, catalanistes, 

etc. (encara no hi havia independentistes!).

Bé espero i desitjo que això no es repetei-

xi. Han passat molts anys, moltes coses i ara 

som en un moment polític molt complicat, 

vivim amenaçats per la pandèmia, no hi ha 

llibertat d’expressió, polítics empreso-

nats, partits dirigits per polítics mediocres 

(unint-se, separant-se, canviant-se les si-

gles), polítics catalans que són anticatalans 

i partidaris del 155, etc… repeteixo, jo tinc 

por d'aquesta gent.

on inici de campanya electoral del 

14-F per part d'Ignacio Garriga de 

Vox. Deia: "Protegir els catalans de 

la immigració il·legal i garantir la 

seguretat als carrers". I afegia: "Venim a po-

sar fi a la màfia separatista, que ha segrestat 

des de fa anys les institucions catalanes per 

difondre la seva propaganda de manera tota-

litària". Com podeu veure Vox, partit feixista, 

vol entrar al Parlament amb un discurs que 

s'articula en dos vèrtexs: lluitar contra l'inde-

pendentisme i contra la immigració il·legal.

No sóc cap analista polític, però intueixo 

el resultat d'aquestes eleccions, malgrat els 

sondejos d'intenció de vot que sovint no 

l'encerten. Podem observar que els feixistes 

entraran al Parlament de Catalunya. Això és 

preocupant i més endavant serà proble-

màtic pels partits demòcrates per debatre 

política d'interès social, és a dir, aplicar els 

programes polítics que aquests dies podem 

escoltar i que ens fan decidir a qui votem.

El feixisme va en augment a tot Europa i al 

nostre país ja fa temps que hi són, però ara 

volen entrar en un parlament democràtic 

quan ells no ho són de demòcrates. Per tant, 

amics lectors, cal anar a votar abans de les 

lamentacions. L'abstenció pot ser un proble-

ma a l'hora d'aturar l'onada feixista que va 

venint i probablement els veurem asseguts a 

la cambra catalana per primer cop, si no som 

conscients que no anar a votar serà un greu 

error que tindrà un alt cost polític.

Estimo la llibertat i vull viure en un país 

lliure on tots els ciutadans puguem con-

viure pacíficament i amb respecte pels que 

no opinen com nosaltres. Però el feixisme 

fa por. Jo tinc por dels feixistes. Vaig néixer 

quan governava el caudillo de España por 

la gracia de Dios, vaig fer tot el batxillerat 

amb l'assignatura de Formación del Espíri-

tu Nacional (FEN), rebent classes de religió 

catòlica per un pare franciscà dels frares 

de la plaça de la Muntanya i totes les clas-

ses impartides obligatòriament en castellà. 

Vaig veure a passar, amb un Cadillac a tota 

B

"PROTEGIR"

Artista

JORDI PAGÈSSigui el que sigui 
hi estic en contra
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DEBAT TELEMÀTIC 4 febrer 2021
19:00h

ELECCIONS 14-F
eleccions2021.assemblea.cat

ERC
Josep Maria Jové

Junts
Josep Costa

PDeCAT

Roser Colomé

Primàries
Catalunya

Carles Canet

CUP
Mar Ampurdanès

enllaç per seguir el debat:

www.ja.cat/debat14f
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Des de 1987
La garantia per a empreses 
i candidats

Sop Selecció SL, 
Consultora de RRHH 
amb més de 30 anys 
d’experiència en Recerca 
i Selecció de Personal, 
busca per a empreses 
de diversos sectors ubicades 
al Vallès Oriental:

TÈCNIC COMERCIAL / GESTOR OBRES
TÈCNIC ADMINISTRATIU/VA QUÍMIC

SOLDADOR OFICIAL 1ª
AGENT TÈCNIC VEHICLES INDUSTRIALS

ADMINISTRATIU/VA POLIVALENT
ADMINISTRATIU/VA COMPTABLE

OPERARIS PRODUCCIÓ
RESPONSABLE DE TORN PRODUCCIÓ

SUB - XEF JUNIOR
MECÀNIC VEHICLE INDUSTRIAL

PLANXISTA VEHICLE INDUSTRIAL
GRADUAT SOCIAL PER GESTORIA

RESPONSABLE PRODUCCIÓ INDUSTRIAL

S’ofereix contracte directe amb l’empresa i estabilitat professional. 
Interessats enviar CV a: info@sopseleccio.com indicant la posició per la qual s’interessen.
www.sopseleccio.com · T. 93 849 75 74

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

IMMOBILIÀRIA

VENDA

REFORMAS EN GE-
NERAL. Empresa con 
más de 20 años ex-
periencia. Realizamos 
todo tipo de reformas 
en su hogar: albañi-
lería, pladur, pintura, 
electricidad, fontane-
ría, carpintería, obra, 
rehabilitación de fac-
hadas. Impermeabili-
zaciones. Disponemos 
de los mejores especi-

SE COMPRA COLECCIONISMO

Andrés Nateras       654 80 76 11

Monedas, billetes, sellos, figuras Swarovski, antigüedades, colecciones y herencias.

SERIEDAD, DISCRECIÓN Y PAGO EN EFECTIVO

industrial,notificación de incidencias, 

mini del paquet Office. Nivell Català Alt. Es 
responsabilitzarà de la Gestio diària de 
les finques, així com el tracte amb clients 
(reunions). Disponibilitat horària. Horari 
oficina: De dilluns a dijous: de 9 a 13.30 h 
i de 16 a 19 h. Divendres de 8 a 15 h. (Més 
aprox. 2’5 hores en reunions setmanals 
fora d’horari que es facturaran a part del 

són escassos. Persona autosuficient en la 

comunicatius i amb mà esquerra. S’ofereix 
contracte per substitució de 6 mesos. 

En dependència del Cap d’Obres, les se
ves fucnions principals seràn: Assistir al 
Cap d’Obra, transport del material a les 

de Barcelona), seguiment de l’obra, re

cessitat de formació específica, valorant 
certa experiència en el món de la cons
trucció (es valorarà tenir vigent el curs en 

trucció). Candidats/es dinàmics, autosu
ficients, responsables, polivalents, i amb 
ganes de creixement. S’ofereix contracte 
directe amb l’empresa (6 m+indefinit). 
L’empresa facilita vehicle per al transport.

ESTUPENDO PISO ZONA DE LA ESTACIÓN DE FRANCIA. 
PARQUING INCLUIDO! CONSTA DE 90 M2, REPARTIDOS EN 4 HABITACIONES (2 DOBLES), 
COCINA OFFICE EQUIPADA CON LAVADERO, BAÑO COMPLETO CON DUCHA Y COMEDOR 
DE 20 M2 CON SALIDA A BALCÓN. CALEFACCIÓN DE GAS NATURAL. FINCA CON 2 ASCEN

ESPECTACULAR CASA INDEPENDIENTE EN VENTA EN LA 
ZONA DE TERRA ALTA. OBRA VISTA (PAREDES DE POLIURETANO) CON JARDÍN Y PISCINA. 
CONSTA DE 380 M2 CONSTRUIDOS EN PARCELA DE 490 M2. GARAJE DE 140 M2.

RECIBIDOR, COCINA OFFICE EQUIPADA, 2 HAB. DOBLES, BAÑO COMPLETO CON DUCHA Y 
BAÑERA Y COMEDOR DE 50 M2 CON CHIMENEA. 

PIS EN VENDA A GRA-
NOLLERS. Carrer Es-
teve Terrades, Espec-
tacular, tot exterior, 
tres hab. dobles, gran 
menjador amb vistes 

SERVEIS

PROFESSIONALS

MUJER RESPONSABLE
SE OFRECE PARA

EL CUIDADO DE
PERSONAS MAYORES

(INTERNA O EXTERNA)

631 123 105

alistas del sector. Tra-
bajamos zona Mares-
me, Vallès y Barcelona. 
Presupuestos a medi-
da, nos adaptamos a 
su bolsillo. Tel. 699 204 
045 ·  631 011 668

increïbles, cuina offi  ce 
nova, bany complert i 
ampli. Dos ascensors. 
Plaça parquing inclo-
sa. Preu. 185.000 €. 
Tel. 93 181 82 96 o 697 
323 311.
REF. 0043-00580 
LLIÇÀ D’AMUNT. Vi-
vienda de cinco hab., 
dos baños. Un sinfín de 
rincones entrañables. 
Tel. 93 360 67 27 · ur-
ban@century21.es
REF. PI-01022 PIS 
EN VENDA A CORRÓ 
D’AVALL  94 m2, 3 hab. 
(suitte amb bany), cui-
na offi  ce, lavabo i am-
pli menjador cantoner 
amb balcó. Plaça d’a-
parcament i traster in-
closos en preu: 219.000 
€. Tel. 633 33 20 88
REF. 0043-00577
L’AMETLLA. Nave in-
dustrial 300 m2. Al-
quiler opción a com-
pra. Tel. 93 360 67 27.
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El gener és un mes en què l’atur 

acostuma a incrementar-se. En-

guany, però, l’augment ha estat el 

més pronunciat des de 2013, tant 

pel que fa al conjunt català com al 

Vallès Oriental. A la comarca, el mes 

de gener es va tancar amb 26.689 persones inscrites a les Oficines 
de Treball de la Generalitat, 152 

més que el mes anterior (+0,6%). 

Aquesta xifra és un 22,7% més 

alta que la que hi havia el gener 

de 2020, quan la comarca regis-

trava 4.932 aturats menys que ara. 

D’aquesta manera, la taxa d’atur 

provisional se situa en el 13,4%. 

Al conjunt de Catalunya, el nombre 

d’aturats ja supera el mig milió de 

persones, amb un increment de 

10.470 els darrers 30 dies (+2,1%).

Per municipis, Granollers va tan-

car el gener amb 4.574 persones 

sense feina, 57 més que el mes 

anterior (+1,3%). En comparació 

amb l’any passat, la ciutat té ara 

974 aturats més, un 27,1% més 

que aleshores, i la taxa d’atur és 

arxiu

L'ATUR, DEGOTEIG A L'ALÇA

OCUPACIÓ  LES XIFRES DE L'ATUR CONTINUEN PUJANT I ACTUALMENT L'ÍNDEX JA SUPERA EL 14,5%

propera al 14,5%. A les Franque-

ses, les persones desocupades són 

1.360, quatre més que al desembre 

(+0,3%), mentre que en relació 

amb el mateix mes de l’any passat 

són 276 persones més, un 25,5% 

més que aleshores. En aquest cas, 

l’índex d’atur també és proper al 

14,5%, un punt per sobre de la mit-

jana de la comarca.

6.062 ERTO a la comarca
En aquestes dades d’atur no hi ha 

comptabilitzades les persones aco-

llides a un expedient de regulació 

temporal d’ocupació (ERTO), que 

consten com a persones ocupades. 

A grans trets, aquests expedients 

poden implicar una reducció tem-

poral de jornada o bé una suspen-

sió total del contracte, tot i que des 

del mes d’octubre s'han incorporat 

noves modalitats d’ERTO de força 

major, en concret, per impediment 

o per limitació de l'activitat, fet que 

suposa un increment considerable 

dels procediments no desistits i 

resolts autoritzats a partir de l’oc-

tubre passat. 

Al Vallès Oriental, els ERTO acu-

mulats entre gener i desembre de 

l’any passat van ser 6.062 expedi-

ents. En un 85% dels casos es va re-

gistrar la suspensió de contractes, 

mentre que la reducció de jornada 

s’ha utilitzat en un 5,4% dels casos. 

Per municipis, Granollers va re-

gistrar l’any passat 1.299 ERTO, 

que van afectar 11.009 persones. 

D’aquests, 1.086 expedients van 

suposar la suspensió del contracte 

(9.332 persones afectades) i 76 la 

reducció de jornada (1.635 afec-

tats). A les Franqueses, en canvi, es 

van arribar a presentar 383 expe-

dients, amb 3.079 persones afecta-

des. D’aquests, 318 van suposar la 

suspensió del contracte (2.167 per-

sones afectades) i 26 la reducció de 

jornada (462 veïns afectats). 

D'altra banda, el govern espa-

nyol va aprovar la setmana passada 

una nova pròrroga dels ERTO, que s'allargaran fins al 31 de maig. i

Més de 14.000 afectats per un 

ERTO a Granollers i les Franqueses

L'increment de l'atur 

al Vallès Oriental ha estat

el més alt en un mes de 

gener des de l'any 2013

Renovació a PimecNoves adhesions al Compromís Biosphere
El president de Pimec al Vallès Oriental, Daniel 

Boil, forma part de la candidatura d'Antoni

Cañete a la presidència de la patronal, que es 

votarà el 23 de febrer. Fins llavors, la delegació 

comarcal de Pimec es mantindrà en funcions.

El Servei de Turisme del Consell Comarcal ha obert les inscripcions –d'ara i fins al 14 de febrer– per a l'edició 2021 de noves incorporacions 
a la xarxa de punts d'informació turística i per al Compromís Biosphere. 

Amb l’objectiu de captar noves adhesions, dimarts es farà una sessió 

informativa de forma telemàtica, on s’explicaran els dos projectes.

ECONOMIA

L’Observatori-Centre d’Estudis del 

Consell Comarcal ha analitzat la 

situació actual de les dones en el 

mercat laboral de la comarca per 

evidenciar la desigualtat derivada 

de l'impacte de la pandèmia en el 

mercat de treball. L’anàlisi de les 

dades confirma la bretxa de gènere 

que hi ha en l’àmbit laboral. El ter-

cer trimestre del 2020, la taxa d’in-

activitat femenina (27,2%) supera-

va la masculina (25,2%) en 2 punts 

percentuals. La taxa d’ocupació 

masculina, en canvi, era del 35,3%, 

mentre que la femenina era del 

30,1%. A grans trets, les dones han 

patit una situació d’atur superior 

que la dels homes els últims vuit 

anys, fins al punt que al desembre 

la taxa d’atur femení era del 16,1%, 

gairebé 6 punts superior a la taxa 

registrada entre els homes. De fet, 

l’atur femení no ha deixat de pujar 

els darrers anys en una intensitat 

similar a la de l’increment de l’acti-

vitat femenina. Les dones continu-

en sent les principals encarregades 

del treball de cures, i, malgrat la 

seva incorporació massiva al mer-

cat de treball remunerat, les cures i 

l’atenció a les persones en situació 

de dependència no han estat prou 

assumides pels homes. A més, les 

dones estrangeres pateixen una 

doble discriminació: de gènere i 

de nacionalitat. La diferència més 

gran se situa entre els 25 i els 29 

anys, amb més vulnerabilitat pel 

que fa la incorporació al mercat 

de treball: menys contractes i més 

atur. Alhora, el risc de pobresa és 

més elevat entre infants i dones; 

d’aquí que la feminització de la 

pobresa (i especialment, entre les 

mares soles amb càrregues fami-

liars) sigui un fenomen creixent i 

cada vegada més visible.

El Consell Comarcal, en el Pla de 

Reactivació Econòmica del Vallès 

Oriental, s’ha proposat reforçar la 

perspectiva de gènere en l’àmbit 

laboral, amb el llançament d’un 

programa de suport a la feminit-

zació de l’ocupació, que vetlli i 

fomenti la reincorporació de les 

dones al mercat laboral. 

LA TAXA D'OCUPACIÓ FEMENINA A LA COMARCA ÉS DEL 30,1%

La pandèmia eixampla més 

la bretxa de gènere laboral

Ponts a la feina al barri Congost
El Servei d’Ocupació de Granollers impulsa la vuitena edició el projecte 

Ponts a la feina, adreçat als veïns del barri Congost en situació d’atur o 

que busquin millorar la feina. Es tracta d’un projecte d’inserció socio-

laboral subvencionat pel SOC en el marc d'un programa de suport als 

barris amb més necessitats socials. L’oferta formativa inclou cursos de 

capacitació digital d’informàtica; per obtenir el carnet de conductor de 

camió; d’operari de magatzem i logística; d’operari de neteja; i d’atenció 

al client. Els cursos, presencials, permeten fer pràctiques en empreses. 

El 81,6% van veure suspès el contracte, i el 14,9% reduïda la jornada
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Si vols assegurar-te

EL TEU FUTUR,
T’oferim que siguis

AGENT PROFESSIONAL
en assegurances i productes financers

Posem a la teva disposició

el pla de carrera més sòlid del sector:

Programa de formació

Supervisió i acompanyament des del primer dia

Importants incentius econòmics

Envia el teu CV a:

sucursal.granollers@catalanaoccidente.com

L’Ajuntament de les Franqueses ha 

destinat 189.640 euros a diverses 

línies de subvenció i microcrèdits 

a empreses i autònoms dins del pla 

de xoc per pal·liar els efectes de la 

Covid-19. La majoria de processos 

es van tancar a final d'any i bona 

part ja estan resolts. També s'estan 

resolent les 40 sol·licituds d'ajuts 

directes al lloguer de l'habitatge 

habitual, una convocatòria a la 

qual es destinen 40.000 euros més. 

Dels ajuts que s’han concedit 

fins ara per a la reactivació econò-

mica, 107.098 euros han estat per 

al pagament del lloguer dels locals 

i 14.983 per a l'adequació dels es-

tabliments a les normatives sanità-

ries vigents: adequació de centres 

de treball o inversions per a la 

venda en línia, noves tecnologies o 

serveis a domicili. Pel que fa a les 

subvencions per a l’autoocupació 

i emprenedoria, s’han concedit 

40.560 euros, mentre que 27.000 

s'han destinat a microcrèdits per 

Concedits 190.000 euros en
ajuts directes i microcrèdits

a empreses i autònoms, sobretot 

per cobrir despeses urgents de les 

quals en depengui la supervivència 

del negoci, com el lloguer del local 

o el pagament de nòmines. 

D’altra banda, l’Ajuntament en-

cara manté oberta la convocatòria 

d'ajuts a les empreses per reacti-

var i fomentar la contractació, tant 

per a nous contractes a persones 

a l’atur com per desafectar treba-

lladors en ERTO. Se subvencionen 

les empreses que facin qualsevol 

de les dues accions en contractes 

d'un mínim de 6 mesos i una jor-

nada mínima de 20 h setmanals. 

L'import màxim de l'ajut per treba-

llador és de 750 euros mensuals.

COOPERATIVISME L'ATENEU COOPERATIU CELEBRA TRES ANYS

Vidal: "Al Vallès Oriental hi

ha ganes d’economia social"
El director general d’Economia 

Social, Cooperatives, Tercer Sec-

tor i Autoempresa, Josep Vidal, 

va visitar dilluns la seu i l’equip 

de l’Ateneu Cooperatiu del Vallès 

Oriental, així com diversos projec-

tes de l’economia social i solidària 

de la comarca. Un d'aquests pro-

jectes és el de Granollers Peda-

la per a la promoció de l’ús de la 

bicicleta com a opció de mobilitat 

quotidiana a la conurbació de Gra-

nollers. Actualment, tres dels seus 

membres es troben en procés de 

crear, amb l’acompanyament de 

l’Ateneu, una cooperativa que 

ofereixi serveis de ciclologística i 

mobilitat sostenible a la ciutat. Vi-

dal, per la seva banda, assegurava 

que "al Vallès Oriental hi ha mo-

viment, hi ha ganes de coope-

rativisme i d’economia social", 

i en línies generals afegia: "Ne-

cessitem reforçar encara més 

els llaços amb la gent i el món 

local; i donar a conèixer més el 

cooperativisme, perquè encara 

ens trobem que en segons quins 

territoris, i al Vallès també pas-

sa, molta gent encara no el co-

neix". No obstant això, deia Vidal, 

"hem fet un creixement impor-

tant, ja que veníem d’una situ-

ació complicada i en canvi ara 

l’economia social i cooperativa 

està creixent i amb força".

Més de 4.000 usuaris
L’Ateneu Cooperatiu del Vallès Ori-

ental ha fet balanç dels seus tres 

primers anys de vida a la comarca. 

De la tardor de 2017 a la tardor 

de 2020, més de 4.000 persones 

han participat en els projectes, 

actes i esdeveniments impulsats 

per l’Ateneu; les tècniques han fet 

acompanyament a 109 projectes 

–87 cooperatives i 22 altres formes 

jurídiques–; s’han executat 552 

activitats i s’han generat 44 eines i 

recursos propis al voltant de l’eco-

nomia social i solidària.  S.C.

S.C.

JOSEP VIDAL  Amb Granollers Pedala

El director general

d'Economia Social, Josep 

Vidal, fa una crida a 

impulsar el cooperativisme 

Pastas Gallo, líder en fabricació i 

comercialització de pasta alimen-

tària a Espanya, ha marcat el 2021 

com un any de canvis orientats a 

la transformació i el creixement de 

la companyia. Concretament, l’ob-

jectiu és incorporar durant aquest 

any la innovació en el concepte de 

negoci tradicional per desenvolu-

par noves varietats de productes, 

fet que ha de portar la marca a 

“connectar amb nous consumi-

dors i rellançar la seva posició 

en segments amb potencial de 

creixement”, asseguren des de 

Gallo. Per garantir el creixement, 

la propietat de la firma –Proa Ca-

pital– s’ha obert al capital d’altres 

fons d’inversió, com Flexstone 

Partners, un fons internacional 

amb qui ha signat una aportació 

inicial de 6,3 milions d’euros i que 

assegura haver reservat més fons 

tes i augmentar les vendes inter-

nacionals del 15 al 25%, i un altre 

objectiu és augmentar les especia-

litats de pasta fresca i refrigerada 

que es produeixen a Granollers.

Gallo al 71% de les llars
Segons un estudi intern de Pastas 

Gallo, la companyia va guanyar 

l'any passat la confiança del 71% 

de les llars espanyoles i va aug-

mentar en 1,5 milions el nombre 

total de famílies que consumei-

xen algun dels seus productes. 

Gallo referma així la seva posició 

de lideratge en el mercat espa-

nyol –amb una quantitat en valor 

propera al 35% en pasta seca i un 

volum de 135.300 tones el 2019–, 

i esdevé així la primera marca del 

sector de l’alimentació en guany 

de penetració a les llars durant 

l'any passat.

addicionals per impulsar noves fa-

ses de creixement. En aquest sen-

tit, Gallo ja va incorporar l’estiu 

passat el fabricant de plats asiàtics 

preparats Ta-Tung, un primer pas 

per ampliar la cartera de produc-

EMPRESES AMPLIACIÓ DE CAPITAL AMB UNA APORTACIÓ DE 6,3 MILIONS DE FLEXSTONE PARTNERS 

Gallo inicia un pla per innovar

i créixer amb noves varietats

La Unió Intercomarcal de CCOO 

al Vallès Oriental, Maresme i Oso-

na va tancar l'any 2020 amb un 

increment d’afiliació del 0,84% 

respecte a l’any anterior. Con-

cretament, l’exercici va tancar 

amb 15.473 persones afiliades a 

les tres comarques, 129 més que 

al desembre de l’any anterior. La 

majoria de les noves incorporaci-

ons provenen del Maresme i dels 

sectors de la indústria i la sanitat. 

En clau de gènere, les dones afi-

liades al sindicat són ara 6.259 (el 

40,45% del total), amb 7 noves in-

corporacions. Els homes afiliats a 

les tres comarques, en canvi, són 

9.214 (el 59,55% del total), i l’any 

passat van augmentar en 122 per-

sones. L'afiliació a la unió interco-

marcal de CCOO és sobretot de 

persones que tenen entre 41 i 60 

anys, tot i que a final d'any també 

hi havia 648 afiliats de menys de 

30 anys, una dada que segueix la 

tendència de creixement respecte 

a l'any anterior. 

Finalment, pel que fa a les per-

sones migrades afiliades a l’orga-

nització, actualment representen 

el 9,34% del total (1.446 perso-

nes), de les quals 493 són dones.

CCOO incrementa l'afiliació 

durant l'any de la pandèmia

addicionals per impulsar noves fa-

■ La CNT del Vallès Oriental també va 

créixer tant en afiliació com en activi-

tat sindical i social durant l’any passat. 

L’organització va doblar el nombre de 

seccions sindicals que tenia el 2019 

–fins a les 8 a la comarca–, i l’afiliació 

va créixer un 45% respecte a l’any an-

terior. També van augmentar les con-

sultes laborals ateses –fins a les 180–, 

sobretot en relació amb el confinament i 

la Covid-19, i s’han gestionat més de 20 

denúncies davant Inspecció de Treball. 

La CNT, que té a Granollers és la seu 

permanent del sindicat a Catalunya i les 

Balears, recorda que és una organitza-

ció "sense alliberats ni subvencions i 

totalment independent políticament".

LA CNT DOBLA LES 

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

FEBRER 2021

C. Camí del Mig, 22

Polígon Industrial 

Palou Nord

Tel. Granollers Mercat: 

93 861 47 83

Tel. Cambra de Comerç

Delegació de Granollers: 

902 448 448  ext.1033

08401 Granollers

www.canmuntanyola.cat
Amb el suport de:

PROGRAMACIÓ DESTACADA
8 FEBRER 

4 h.

CREA LA TEVA BOTIGA 

ONLINE.

Comerciants 

de Granollers.

Granollers Mercat

11 FEBRER 

4.5 h.

COM POSAR EL PREU 

ALS MEUS PRODUCTES 

O SERVEIS - ONLINE

Empresa i emprenedoria.

Granollers Mercat

12 FEBRER 

3 h.

COM MUNTAR 

UNA EMPRESA

Emprenedoria.

Granollers Mercat

16 FEBRER 

4 h.

LES STORIES D’INSTAGRAM: 

UN NOU FORMAT I UN NOU 

LLENGUATGE (ONLINE)

Empresa i emprenedoria.

Granollers Mercat

19 FEBRER 

2.5 h.

CANVAS I PLA D’EMPRESA 

(ON LINE)

Emprenedoria.

Granollers Mercat

https://www.cambrabcn.org/
que-t-oferim/solucions-al-teu-abast/
formacio/aula-virtual/cursos

CONSULTA ELS CURSOS 
DE L’AULA VIRTUAL

TOTES LES ACTIVITATS SÓN ONLINE. LES ACTIVITATS ORGANITZADES PER GRANOLLERS MERCAT 

SÓN SUBVENCIONADES I GRATUÏTES PELS ASSISTENTS AMB PRÈVIA INSCRIPCIÓ.

CAN MUNTANYOLA 
Centre de Serveis a les empreses 

T. 93 861 47 83
Correu: emprenedoriagm@granollers.cat

http://bit.ly/ReempresaGranollers

Prevenció de mort sobtada a l’esport. 
     (examen, electro repòs, ecocardiograma 
      Doppler-color, electro d’esforç).

Detecció de cardiopaties hereditàries.
Insuficiència coronària. 
Arrítmies cardíaques.

Dr. Jordi Trias de Bes
CARDIÒLEG

TRIASDEBES

Per reservar cites: 93 871 75 19 o al web: www.triasdebes.es

(També visites online per video-trucada, whatsApp...)

Consulta de Cardiologia La Garriga
Ronda Carril, 28 

www.triasdebes.es · drjtriasdebesc@gmail.com

1 H 
GRATUÏT

ACCÉS PER 
A CADIRA 
DE RODESP
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ESPORTS
El Circuit estrena el revolt 10Clubs de les Franqueses fan tallers d'autodiagnosi
El Circuit de Barcelona-Catalunya va 
estrenar dilluns i dimarts la temporada 
2021 amb una primera activitat sobre 
la pista per posar a prova la recent 
modificació del revolt 10. 

Gairebé una quinzena d’entitats esportives de les Franqueses han 
realitzat el taller d’autodiagnosi del projecte Gestió d’Entitats Esportives, 
impulsat per la Diputació de Barcelona. En aquesta ocasió, ha adquirit 
especial rellevància el suport en matèria de seguretat sanitària per al 
compliment de les directrius relacionades amb la Covid-19. 

El Fraikin Granollers es va tre-
ballar la victòria dimarts contra 
el BM Benidorm, per 26 a 25. El 
combinat d'Antonio Rama va re-
prendre la lliga Asobal després 
de l'aturada pel Mundial d'Egipte 
i ho va fer amb una victòria que 
suposa la millor ratxa consecutiva 
de partits, amb quatre victòries i 
un empat, és a dir, amb cinc duels 
seguits sense perdre. 

El conjunt granollerí inicia la 
segona volta amb victòria i amb 
una clara intenció de seguir apro-
pant-se als llocs europeus, molt 
sol·licitats. El BMG va portar la 
batuta i el ritme del partit, però 
els alacantins mai van donar l'es-
patlla al duel. Un primer avantat-
ge interessant pels granollerins 
va arribar amb el 12 a 8, amb un 
encertat Mamadou Gassama –ha-
via marcat fins aleshores quatre 
gols–. Amb tot, la reacció visitant 
no es va fer esperar amb les atu-
rades de  Leonardo Terçariol i els 

HANDBOL | Asobal  ELS GRANOLLERINS S'IMPOSEN CONTRA EL BENIDORM, 26 A 25, EN EL PRIMER PARTIT DE LA SEGONA VOLTA

gols de l'exjugador granollerí Ivan 
Nikcevic –amb 7 dianes a la pri-
mera meitat– per marxar al des-
cans, 16 a 14. 

Treballada victòria del Fraikin
per somiar amb Europa

XAVIER SOLANAS

Divisió d'Honor EL KH-7 APARCA LA COPA FINS AL JUNY I ARA SE CENTRARÀ EN LA LLIGA I JUGARÀ DISSABTE CONTRA EL MORVEDRE

Sense miraments i amb contun-
dència. El KH-7 va demostrar vo-
ler passar a la fase final de la Copa 
de la Reina amb una golejada 
contundent al Palau d'Esports dis-
sabte contra el BM Uneatlántico 
Pereda, per 47 a 29. Amb aquest 
resultat al partit de tornada, les 
granollerines tanquen una elimi-
natòria per emmarcar contra un 
conjunt de l'altre grup de la Divi-
sió d'Honor amb un resultat molt 

El KH-7, a la fase final 

de la Copa de la Reina

A la represa, el Granollers va 
tornat a marxar de quatre gols 
amb el 18 a 14, però aleshores 
els visitants van aconseguir en un 

XAVIER SOLANAS

DEBUT  Anna Zarzuela en una acció contra el Pereda al Palau

KH-7 va aprofitar per donar mi-
nuts a jugadores de la base amb 
Anna Zarzuela i Paula Simó.

El KH-7 se centra a la Divisió 

d'Honor i ahir, dimecres, a l'hora 
del tancament d'aquesta edició, 
jugava contra l'Elche, i dissabte 
rebrà el Morvedre. JL.R.B.

Esteban Salinas rep l'MVP de desembre

El xilè Esteban Salinas va rebre abans del partit contra el Benidorm el guardó 
com a MVP –millor jugador– de desembre de la lliga Asobal. El pivot s'està 
adaptant a la perfecció al joc vallesà i és el màxim anotador granollerí amb 92 
gols, després de sumar els quatre que ha marcat contra els alacantins aquest 
dimarts al Palau. Salinas va ser escollit millor jugador per davant de Mario 
López, del Benidorm, i el porter Patrick Bols, d'Anaitasuna. Poc després, va 
emprendre el camí del Mundial d'Egipte amb Xile, que va quedar eliminat a la 
fase de classificació. "Tenia ganes de tornar a la rutina després de competir 
al Mundial", va dir el pivot després de la victòria contra el Benidorm.

Reacció

Després de 17 partits i un duel pendent

de la primera volta contra el Port Sa-

gunt, que es jugarà el pròxim dime-

cres, el Fraikin puja al cinquè lloc amb  

23 punts i inicia la segona volta amb 

la intenció de seguir apropant-se a 

Europa. "Tenim ara molts partits se-

guits i anirem agafant el ritme", deia 

en acabar el duel Antonio García. 

AL CINQUÈ LLOC 
AMB 23 PUNTS

DICSA MODULAR - BM GRANOLLERS

Dissabte, 6 – 17 h Pontevedra

quart d'hora capgirar l'electrònic 
fins al 21 a 22 amb el gol d'Ángel 
Jesus Rivero i gràcies a un parcial 
de 0 a 4. En els pitjors moments es 
va veure el millor Antonio García 
Robledo que amb dos gols con-
secutius va posar ordre amb el 
23 a 22, i va entrar novament en 
escena amb l'empat del Benidorm 
a 24 gols per marcar el 25 a 24. 
Tot seguit, Esteban Salinas feia el 
seu quart gol i donava un respir al 
Granollers a pocs segons del final. 

Dissabte a Pontevedra
El pròxim partit del Fraikin Gra-
nollers serà dissabte a la pista 
del Dicsa Modular Cisne, de Pon-
tevedra. L'equip gallec és ante-
penúltim classificat amb tan sols 
set punts i al partit de la primera 
volta van encaixar una derrota al 
Palau, per  27 a 21. JL.R.B.

BM GRANOLLERS – MORVEDRE

Dissabte, 6 – 17 h Granollers

ampli, per 85 a 57 en el global.
"Hem mantingut la intensitat 

per la importància del partit 

perquè guanyar el partit o l'eli-

minatòria dona passi a la fase fi-

nal de la Copa de la Reina, que és 

una competició que ens agrada. 

L'hi hem atorgat la seva impor-

tància; sortir amb la intensitat 

que mereixia el partit respec-

tant el rival i crec que ho hem 

aconseguit", explicava en acabar 
el duel la segona entrenadora Jès-
sica Bonilla, que va dirigir el partit 
en absència de Robert Cuesta. 

Amb el resultat favorable, el 

L'Esport Club vol 

encadenar el tercer 

duel sense perdre

L'EC Granollers va empatar sense 
gols contra el Figueres amb una 
nova polèmica amb un penal no 
assenyalat, de la mateixa manera 
que li va passar fa dues setmanes 
en la derrota contra el Cerdanyola 
(2-1). Tot i això, l'equip vol passar 
pàgina i encadenar el tercer partit 
sense perdre, després de guanyar 
contra la Fundació Grama (2-3) i 
l'empat contra els gironins. L'ECG 
visita el camp del tercer, el Vilas-
sar de Mar, que no perd des de l'1 
de novembre. A la primera volta 
van empatar al carrer Girona. 

FUTBOL | Tercera Divisió

El CNG rebrà el 

penúltim classificat

Després d’una jornada de des-
cans, el waterpolo del CN Grano-
llers reprèn la competició de la 
Primera divisió estatal contra els 
madrilenys de l'AR Concepción 
Lineal, que ocupa el penúltim lloc. 
El partit tindrà lloc dissabte a la 
piscina granollerina a partir de 
les 16.15 h. El CNG actualment és 
segon classificat amb 13 punts. 
L’equip visitant, tot i que amb un 
partit menys, ocupa la penúltima 
posició amb 6 punts. No obstant 
això, el Granollers no se’n refia 
perquè el partit de la primera vol-
ta va imposar-se a terres madrile-
nyes amb un ajustat 14 a 15. 

WATERPOLO | Primera Divisió

VILASSAR DE MAR – ECG

Diumenge, 7 – 12 h Vilassar

El CBG jugarà 

dimecres a Mataró

El CB Granollers jugarà el pròxim 
dimecres el duel suspès de la se-
tena jornada de la Lliga EBA a la 
pista del Mataró - Germans Homs. 
L'equip de Ricard Ventura ocupa 
el penúltim lloc amb una victòria 
i els maresmencs són tercers amb 
tres victòries. 

BÀSQUET | Lliga EBA
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p.s.
L'Atlètic del Vallès va estrenar a 
principis del 2021 la nova gespa 
artificial, que deixa un verd im-
pecable al Camp Municipal del 
Primer de Maig. L'entitat de fut-
bol granollerina demanava des de 
feia anys el canvi de gespa, que ha 
tingut un cost per l'Ajuntament de 
Granollers de 172.000 euros i que 
ha executat l'empresa Sports and 
Landscape SL. 

"Fa goig veure el camp com 

queda ara. Durant les obres ve-

nien infants de la base perquè 

volien veure la nova gespa", ex-
plica el president del club, Felipe 
Garcia, que recorda que l'anterior 
gespa s'havia inaugurat el 2006. 
"Amb la nova instal·lació, també 

s'ha posat el nou reg, unes ban-

quetes noves i volem adequar 

un espai d'uns 250 metres qua-

drats, al costat dels vestidors, 

per posar la gespa artificial an-

terior i crear una zona d'escal-

fament", indica el president.  Du-
rant les obres, la base del club es 
va repartir entre els camps del 
Municipal Font Verda i de Ponent. 

La nova gespa artificial ve acom-
panyada d'un projecte esportiu 
potent que té una clara aposta per 

FUTBOL   EL CLUB JA TÉ LA NOVA GESPA ARTIFICIAL DEL CAMP MUNICIPAL DEL PRIMER DE MAIG

L'Atlètic del Vallès estrena 
gespa amb rècord d'equips

la formació. La temporada passada 
el club tenia 24 equips i enguany 
ha crescut fins als 33. "Fem for-

mació i educació, però també et 

dic que si podem pujar, pugem", 
diu Garcia, que suma ja 22 anys de 
president: "quan vaig entrar a 

la directiva hi havia 8 equips, i 

ara en tenim 33 i la previsió pel 

proper any és arribar als 40". 
Tot i la pandèmia, i que no hi ha 
competicions, el club només de-
mana "poder entrenar", adver-

teix García, que és conscient de la 
dificultat per competir: "potser 

aquest any ja no podrem com-

petir, però esperem que al se-

tembre, sí. De totes maneres, si 

nosaltres podem entrenar, en-

trenem". El club té l'assignatura 
pendent de potenciar l'estructura 
femenina. Aquest curs hi ha dos 
equips femenins a la base i el pro-
jecte de creació d'un sènior femení 
va quedar aparcat fins a la tempo-
rada pròxima.  jl.rodríguez

NATACIÓ | Llarga distància  LA GRANOLLERINA COMPLETA UNA PROVA DE 5.000 METRES

Estel Xuan Galo, del CN Granollers, 
va penjar-se la medalla de bronze 
al Campionat d'Espanya de llarga 
distància de la categoria júnior. La 
nedadora va competir en una úni-
ca prova de 5.000 metres que va 
tenir lloc diumenge al Centre d'Alt 

Rendiment (CAR) de Sant Cugat. 
Galo va pujar al tercer esglaó 

després de superar els 5 quilò-
metres amb un temps d'1 hora i 
3,83 segons, just per darrere de 
Paula Otero (CN Arteixo) i Ánge-
la Martínez (CN Elche). El bronze 

Estel Xuan Galo es penja 

el bronze estatal júnior

Pol Carrera, bronze català 

als 60 metres tanques

ATLETISME LAURA MONJE ÉS TERCERA A LA MARXA SUB-20

Pol Carrera, de l'Atlètic Granollers 
(CAG), va penjar-se una medalla 
de bronze al Campionat de Catalu-
nya absolut d'atletisme en els 60 
metres tanques. L'atleta del club 
granollerí va assolir la seva millor 
marca personal, que li va valer un 
meritori tercer lloc després de 
completar una cursa en 8,60 se-
gons, molt a prop del segon, Yas-
sir El Boussettaoui (8,40 segons), 
i del campió, Marc Gale (8,08). 

El campionat català va tenir lloc 
diumenge al Palau Sant Jordi, i 
també van lluitar per les medalles 
els granollerins Gerard Girbau, 
que va ser cinquè amb millor mar-
ca personal en salt d'alçada amb 
2,02 metres; i Víctor León, sisè en 
llançament de perxa. 

D'altra banda, Víctor León va 

rebre a finals de gener un reco-
neixement al mèrit esportiu de 
l'Ajuntament de Bigues i Riells pels 
campionats sub-18 aconseguits de 
Catalunya i Espanya, i un quart lloc 
en el català absolut del 2020. 

Laura Monje, tercera a la marxa
Laura Monje, del CAG, va aconse-
guir el tercer lloc del Campionat 
de Catalunya de 10 km marxa sub-
20, que va tenir lloc diumenge 
amb el Gran Premi de Marxa del 
Vendrell. L'atleta del club grano-
llerí va penjar-se un bronze des-
prés de superar els 10.000 metres 
del recorregut amb un temps de 
53 minuts i 11 segons, que supo-
sa la seva millor marca personal i 
obté la marca mínima per partici-
par en l'estatal. 

CAG

ENTRENAMENT  Un dels equips femenins de l'Atlètic del Vallès

AL PODI Pol Carrera al tercer esglaó del podi del Palau Sant Jordi

CnG

A LA PISCINA  La granollerina al Centre d'Alt Rendiment de Sant Cugat

LA PISTA ACULL UN CONTROL EN PISTA A L'AIRE LLIURE

Granollers, referent atlètic en pista 

Les pistes municipals d'atletsime de Granollers van acollir dissabte un 
control de pista a l'aire lliure, amb la col·laboració de la Federació Catalana 
d'Atletisme i l'ens federatiu espanyol. La pista granollerina es va omplir 
amb prop de 200 atletes, que van intentar superar les seves marques per 
preparar els pròxims campionats catalans i estatals. 

xAvier solAnAs

li permet ser seleccionable per al 
Campionat d’Europa de la seva 
categoria, amb la condició que es 
classifiqui entre les tres millors 
del Campionat d’Espanya d’Aigües 
Obertes de l’estiu i, finalment, del 
criteri tècnic del seleccionador. 

D'altra banda, en categoria sè-
nior, Núria Vera, també del CNG, 
va quedar al sisè lloc de l'estatal 
absolut. 

Sincronitzada

Judith Calvo, Valèria Parra i Clàudia 

Julià, nedadores de la sincronitzada 

del CN Granollers, han pres part amb 

l'equip espanyol júnior a l'USA Open 

virtual, que està inclòs dins el calendari 

internacional de la FINA. La prova s'ha 

fet mitjançant una gravació de vídeo, 

que s'ha enregistrat l'exercici en un 

fals directe i es presentarà del 20 al 21 

de febrer. L'equip estatal ha participat 

en les modalitats de Highlight i Combo. 

TRES NEDADORES DEL 
CNG AMB ESPANYA
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Víctor 
Font

Candidat a la presidència del FC Barcelona

–Satisfet que, finalment, les eleccions si-
guin el 7 de març?
–Satisfet que ja siguin d'una vegada per to-

tes, que això s'està fent molt llarg i el club 

necessita president i una nova junta directi-

va. Nosaltres empenyem des de l'agost per-

què això passi. Vam estar donant suport a 

la moció de censura perquè vam veure que 

vam tocar fons a l'agost i que era imprescin-

dible que moltes de les decisions que s'han 

estat prenent es poguessin prendre en el 

context d'un nou projecte. 

–Va insistir en el vot electrònic… oportu-
nitat perduda?
–Sense cap mena de dubte perquè, en pri-

mer lloc, ja hauríem pogut votar, i en segon, 

hauria votat tothom. Ara el 7 de març, sem-

bla que estarà habilitat el vot per correu, 

que era una altra de les peticions que vam 

fer. Això com a mínim donarà opció a gent 

que no pugui sortir de casa pugui votar. Si 

haguéssim impulsat el vot electrònic, que 

és més segur i més fàcil d'implementar que 

el vot per correu en un cens de 110.000 per-

sones, garantiríem una millor participació i 

ens asseguraríem, que sigui quina sigui la 

situació amb la pandèmia, les eleccions del 

7 de març no s'endarrereixin. 

–Quan va pensar que li agradaria ser 
president del Barça?
–De petit. Recordo d'un viatge que vaig 

fer amb el meu pare, que ell anava amb un 

grup d'amics de Granollers de tant en tant, 

i ho feia quan els viatges estaven organit-

zats per Viatges Marina, amb el Tamayo. 

Era quan els seguidors anaven amb l'equip; 

marxaves dilluns i tornaves dimecres, des-

prés del partit. Un amic del meu pare es va 

posar malalt a darrera hora i em va dir si 

jo hi volia anar. Eren unes semifinals a Torí, 

de la Recopa. Aquell viatge em va marcar 

molt, perquè allò de passar tres dies amb el 

president Nuñez o el periodista Puyal, en-

tre altres… Estàvem en el mateix hotel que 

els jugadors. En aquell moment vaig dir que 

quan sigui gran, si m'ho puc permetre, in-

tentaria dedicar-me a això. 

–I ja ets candidat; quines opcions tens?
–Crec que s'ha de portar un projecte al Bar-

ça del segle XXI, d'una vegada per totes. 

Ja fa 21 anys que hem passat al nou segle, 

però el Barça segueix estant governat de la 

mateixa manera que el segle passat. Hi ha 

altres opcions que pretenen governar el 

club de la mateixa manera amb molt presi-

dencialisme, molt individualisme i sense un 

projecte massa pensat. Tot molt centrat en 

una campanya entorn d'una persona que 

vol ser president. Creiem que ara toca un 

projecte molt diferent per poder fer front a 

aquests reptes de futur que tenim, com el 

risc que siguem una societat anònima es-

portiva… i, per això, estem constatant que 

els socis i sòcies que ens escolten entenen 

el nostre projecte i que l'alternativa que 

toca ara és la nostra. 

–Convertir-se en una societat anònima 
és un risc real? Una Lliga Europea pot 
ser una solució?
–Són coses diferents. La societat anònima es-

portiva sí que és un risc real perquè amb un 

deute de 1.300 o 1.200 milions, uns ingres-

sos de 700 o 600 milions, i unes despeses de 

800 milions… Lògicament, en funció de com 

ho gestionis tot plegat, els creditors poden 

executar garanties i es pot forçar una situa-

ció de conversió en societat anònima. Però 

no necessites entrar en una Lliga Europea, 

que encara no sabem què és i tampoc com 

funciona. El que es necessita és implementar 

un pla de xoc en el molt curt termini que im-

plica refinançar el deute i reduir la despesa, 

de forma dràstica. I després tenir un pla de 

creixement, que amb la contenció de la des-

pesa et permeti començar a generar recur-

sos i excedents, que nosaltres tenim previst 

fer a partir de l'any que ve. Amb aquest pla 

protegir el model de propietat i tornar a ser 

competitius i evitar ser un nou Milà. 

–Messi té cabuda en el pla? És una solu-
ció o un problema?
–Messi és una de les solucions, claríssima-

ment. Això del cercle virtuós que algú va 

dir que s'acabava, no és veritat. Per seguir 

generant, el primer equip has d'intentar 

que sigui competitiu i estar al capdavant. 

Per ser-hi, el millor del món i de la història 

t'ajuda moltíssim. El que és veritat és que 

ens hem d'adaptar tots a la situació actual 

de la indústria del món del futbol i del club. 

–A qui fa més mal la publicació del con-
tracte de Messi?
–Al Barça i també volen intentar fer mal 

a Messi, per desestabilitzar el club. Volen 

aprofitar que el club està en una situació de 

debilitat per fer-nos mal. Hi ha molts adver-

saris perquè el Barça és el millor club del 

món, que mou molta passió, que representa 

una bona part d'un país com Catalunya. Hi 

ha molts enemics i s'ha intentat fer-nos mal. 

–Té por que aparegui una segona lona o 
un fitxatge mediàtic?
–No ho sé, però no ho penso [riu]. Les lones 

i les promeses buides de realitat no és el 

més important per al Barça. El més impor-

tant és tenir solucions a una situació molt 

complicada i aquestes passen per un pro-

jecte sòlid i per un equip. No passa per una 

persona que desperta simpaties i que et 

rememora el passat, en base el que va pas-

sar fa 17 anys… Creiem que les coses són 

iguals, i no. Nosaltres, centrats en el nostre.   

–Farà algun fitxatge mediàtic?
–El club no està ara per gastar-se i fer inver-

sions com als darrers 4 o 5 anys. Qui faci una 

promesa així, estarà enganyant els socis. Ara 

hem de tenir una estructura esportiva sòlida, 

un lideratge adequat, gent com Xavi Hernán-

dez que ens pot representar i sap com treure 

el màxim profit dels actius que tenim i lògi-

cament ajudar-lo per complementar la plan-

tilla de la millor manera possible. 

–Calen més Eric Garcia? Va po-
sar com a exemple Edgar Davids. 
–[Somriu] Vaig posar en un tuit l'exemple 

de quan el club el 2004 fitxa Edgar Davids 

en una situació econòmica molt complica-

da. L'equip s'havia de reforçar i es va fer 

un esforç que es podia permetre en aquells 

moments i crec que és el que hauríem d'ha-

ver fet ara. 

–Si fos escollit president, què és el pri-
mer que faria?
–Trucar a Messi. 

–Què li diria?
–Que és imprescindible que es quedi. 

–I creu que li engrescarà el projecte?
–Sense cap mena de dubte. Ell ha explicat 

que la seva il·lusió és quedar-se al Bar-

ça i acabar la seva carrera aquí. Fins i tot, 

li agradaria estar vinculat al club un cop 

es retiri, cosa que per a nosaltres és fona-

mental. A més, també ha dit que per a ell 

el més important és el projecte esportiu i 

el projecte que tenim li farà patxoca, i amb 

algú com Xavi al capdavant, la credibilitat i 

ascendència cap al Messi, pot ser decisiva.  

–Té una candidatura amb granollerins.
–Més que apostar per Granollers, és que 

quan construeixes projectes ho fas amb gent 

que tingui talent i que sigui de confiança. 

–Va jugar a l'EC Granollers, l'Atlètic del 
Vallès i el Gramix... què en recorda?
–Vaig acabar bastant gran i arrossegant-me 

pels camps de la Tercera Regional amb el 

Gramix, que jugàvem al camp del carrer 

Girona, de l'ECG, però nosaltres fèiem més 

patxangues.  j.l. rodríguez beltrán

“Si sóc president del Barça, 
el primer que faré serà 

trucar a Messi i dir-li 

que es quedi perquè 

el projecte li farà patxoca" 

ENTREVISTA

xavier solanas

Perfil

De 48 anys i empresari. Afronta el repte de ser el nou president del 

FC Barcelona. Metòdic, va encetar la candidatura Sí al futur fa més 

de sis anys. Malgrat viure anys a l'estranger, sempre ha mantingut 

el vincle amb Granollers, que va veure prosperar l'empresa familiar 

Garatge Eloy, i on va tornar a establir-se l'any passat. 

Som en ple segle XXI, però el club

 segueix governat com al segle

 passat, amb molt presidencialisme

 i sense un projecte gaire pensat
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Entrades com a salconduitsActivitats suspeses fins al dilluns 
L'Associació de Professionals de Representants,
Promotors i Mànagers de Catalunya (ARC) demana que es pugui trencar el confinament municipal per assistir
a actes culturals i reclama que la cultura, com a dret 
essencial, sigui tractada com la participació política.

Les restriccions decretades arran de la pandèmia han
fet que el Museu de Granollers hagi suspès totes les activitats adreçades al públic general, com a mínim fins dilluns 8,
a l'espera de noves indicacions del Procicat. Això inclou 
itineraris, xerrades i tallers, així com els actes a l'Adoberia.

El mite d'Iphigenia traslladat a la 
realitat de Madrid del segle XXI. 
Aquesta és la proposta que dis-
sabte aterrarà a Llevant Teatre de 
la mà de l'actriu María Hervás, que 
va guanyar el premi MAX 2019 a 
la millor actriu protagonista per 
aquesta Iphigenia en Vallecas, que 
també va merèixer el guardó al 
millor espectacle revelació. Her-
vás també va obtenir el 27è premi 
Unión de Actores i el premi Ercilla de Teatro 2018.

El text parteix de l'adaptació del mite grec d'Iphigenia –la filla màr-
tir del Rei Agamèmnon– que va fer 
el gal·lès Gary Owen –Iphigenia 

in Splott– en la qual va traslladar 
l'acció a l'actualitat i que el 2015 
va guanyar el premi al millor text 
al prestigiós Festival d'Edimburg. 
L'obra parla d'un paisatge de po-
bresa i de motius socioeconòmics que porten Ifi a sobreviure com 
pot. La protagonista ni estudia ni 
treballa, i no sap què fer amb la 
seva vida, de manera que es dedi-
ca a matar el temps buscant bre-

escena gran

MARÍA HERVÁS  Protagonitza la versió del clàssic grec

TEATRE  MARÍA HERVÁS VA REBRE EL MAX 2019 A MILLOR ACTRIU PROTAGONISTA

La premiada 'Iphigenia 
en Vallecas' arriba al Llevant

ga, bevent i drogant-se.
L'adaptació de María Hervás, di-

rigida per Antonio C. Guijosa, du la 
història a la perifèria de Madrid, a 
un barri marginal del qual voldria 
marxar. Un dia coneix un exmilitar 
i se n'enamora, però ell la rebutja 
i fa que s'adoni de què veu la gent 
quan la mira. L'obra posa sobre la 

CULTURA

taula el patiment dels més desfa-vorits i com el sistema justifica el seu menysteniment. L'Ifi valleca-na, com Iphigenia, se sacrifica pel 
bé comú.  m.e.

Humor per a tots amb El Negro y el Flaco

El cicle Humor & Co. de les Franqueses va comptar diumenge amb un dels 
caps de cartell de la temporada, el duet El Negro y el Flaco, que diumenge 
van omplir de rialles el Casal Cultural de Corró d'Avall.

xavier solanas

EL CASAL DE CORRÓ D'AVALL VA ACOLLIR ELS DOS CLOWNS

Ds 6 de febrer, 19.30 h
Llevant Teatre. Entrades exhaurides

Mi padre flipa, el títol del nou xou 
de Martita de Graná, és ja una de-
claració sobre el llenguatge pro-
per i l'èxit d'aquesta còmica anda-
lusa, que fa anys que es mou per 
les xarxes i que, sobretot, arran 
del confinament de la primavera 
passada, s'ha convertit en una de 
les influencers més mediàtiques i 
divertides de l'Estat. És tant el seu 
èxit que ni el seu pare s’ho creu; 
d’aquí el nom de l’espectacle.

Divendres, Martita de Graná 
aterrarà la seva desimboltura i 
humor al Teatre Auditori de Gra-
nollers, després d'un parell d'anys 
fent monòlegs i de rebre milions 
de reproduccions als seus vídeos 
d'Instagram i YouTube. Una po-
pularitat que es veu reflectida en 
la venda d'entrades de les dues 
sessions que farà a Granollers, ja 
exhaurides.

Trajectòria i influències
Llicenciada en Magisteri, Marta Martínez García (Granada, 1989) 
va fer un primer vídeo com a Mar-
tita de Graná el 2016, en què par-
lava de la seva ciutat natal, i es va 
viralitzar. Des de llavors s'ha con-
vertit en una de les influencers 

LA HUMORISTA MEDIÀTICA PRESENTA EL XOU 'MI PADRE FLIPA'

La còmica Martita de Graná, 

d'influencer a casa a 

monologuista a l'escenari
tag

MARTITA DE GRANÁ

Dv 5 de febrer, 17.30 h i 20 h
Teatre Auditori. Entrades exhaurides

més conegudes de l'Estat, gràcies 
al seu humor fresc, provocador i 
sense filtres, basat en la quotidia-
nitat i la creació de personatges al 
servei de cada gag. 

Fan de l'humor de La hora cha-

nante i d'Eva Hache, el 2018 va co-
mençar a fer monòlegs i a omplir 
teatres. 

Arriba la 25a edició de Circ d’Hi-
vern, nascut el 1996 a l'Ateneu 
popular de 9 Barris per fomentar 
la creació i oferir propostes inèdi-
tes. Enguany n'ha sorgit Fins i tot 

la foscor, una proposta singular i 
reflexiva que parla de la història 
religiosa i cultural d’Occident mit-
jançant un llenguatge tragicòmic, 
fent un viatge per diferents èpo-
ques i referents des dels inicis de 
la humanitat i fins el segle XX. Per 
primera vegada, el Circ d'Hivern 
ha estat ideat i dirigit exclsiva-
ment per dones. Sis artistes, es-
pecialistes en diferents tècniques 
circenses –com la dansa, la corda 
volant, la contorsió o el trapezi–, 
seran els protagonistes en movi-
ment d’aquest espectacle, que està recomanat a partir dels 8 anys. 
Philine Dalhmann és la responsa-
ble de creació, qui va participar en 

Circ d'Hivern ideat i executat 

exclusivament per dones
tag

CIRC CREAT A L'ATENEU DE 9 BARRIS

Dj 4 i dv 5, 20 h, i dg 7 de febrer, 20 h
Llevant Teatre. Preu: 10 €

Llevant Teatre acull Edmond, de 
David Mamet, a càrrec del Taller del 
Cicle de Formació de Grau Superior 
(CFGS) de l’espai de creació Arsè-
nic. L'espectacle està basat en la 
vida d’Edmond, un home de negocis 
que visita una pitonissa que li fa una 
gran revelació: no es troba al lloc 
on pertany. La sentència trasbalsa 
la seva vida i el porta a abandonar 
tot el que té per trobar el seu camí. 
La peça, dirigida per Dusan Tomic, 
comptarà amb la interpretació de 
Cèlia Costa, Jordina Estrada, Estel 
Folch, M. Mercè Mas, Joel Piñar, Jan 
Pons, Ariadna Puig, Sara Romero, 
Patricia Sequedo i Pau Tutó. 

L'alumnat del cicle 

superior d'Arsènic 

afronta l''Edmond' 

de David Mamet

Dg 7 de febrer, 18 h
Teatre Auditori de Grn. Preu: 12 € / 6 €

la perfomance produïda per l’Ate-
neu el 2006, Circ de Sara, i Eva Or-
dóñez és la persona de confiança 
de Dalhmann, qui és fundadora de 
la companyia Oktobre i membre 
de la companyia My!Laika. 
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MÚSICA  EL GUITARRA PRESENTARÀ EL DISC 'ESTOL DE BLAUS - STOCK OF BLUES'

Joan Vinyals durà el blues amb 
tocs mediterranis al Jazz Festival
GRANOLLERS. Finalment, amb per-

mís de la pandèmia, Joan Vinyals 

podrà ser al Casino per presen-

tar el disc Estol de blaus - Stock of 

Blues, que ja havia d'aterrar l'any 

passat al cicle de jazz de Grano-

llers, però que arran de les res-

triccions sanitàries es va haver de 

reprogramar per al festival. Així, 

Joan Vinyals Quartet serà la se-

gona formació del Jazz Granollers 

Festival, amb Vinyals a la guitarra 

i veu Chiara Giani a la mandolina 

i guitarres, Ignasi Zamora al baix 

elèctric i Pere Foved a la bateria.

Divendres, doncs, el Casino es-

coltarà tots els colors del blues 

i tots els matisos de la Mediter-

rània, que embolcallen els temes 

del nou treball liderat pel guitar-

rista barceloní. Acompanyat d’un 

trio de luxe, Vinyals ens proposa 

en aquesta ocasió, un viatge per 

l’univers del blues partint de la 

mirada d’un artista que s’ha no-

drit d’un eclèctic reguitzell de 

fonts d’inspiració per acabar for-

mant un estil únic i inconfusible.

Vinyals ha treballat amb altres 

formacions pròpies com Guitar-ras Mestizas, Fuego! i Box Office, i ha acompanyat artistes com The 

Driffters, Gato Pérez, Carme Cane-

la, Pau Riba, Nevoa i la Dharma. 

xavier soalanas

Dv 5 de febrer, 20 h

Casino. Preu: 10 €

LES FRANQUESES.  A partir de di-

vendres, l'Escola Municipal de 

Música de les Franqueses (EMM- 

LFV) difondrà a través de YouTu-

be les gravacions d'estudi del seu 

alumnat, que per primera vegada 

ha pogut gravar professionalment 

els seus treballs per donar-los a 

conèixer a través d'aquest canal.

El cicle EMMLFV a l'Estudi s'ha 

iniciat amb l'objectiu d'assolir la 

formació integral de l'alumnat amb 

L'alumnat de l'EMMLFV difon

a YouTube gravacions d'estudi

ES TREBALLA PERQUÈ AQUESTA PRIMERA EXPERIÈNCIA TINGUI CONTINUÏTAT

l'experiència, també, de gravacions 

professionals. Es faran quatre emis-

sions els dies 5, 12, 19 i 26 de febrer 

a les 20 h. Alumnes i Escola Muni-

cipal de Música valoren molt posi-

tivament aquesta primera experi-

ència tant pel que fa a la vivència 

dels músics com pel resultat artístic 

final. Per això es treballa per poder 

donar continuïtat a aquesta prime-

ra edició de l'EMMLFV a l’Estudi. 

Cançons tocades amb instru-

ments petits i de joguina, i lletres 

divertides, imaginatives, plenes 

d'humor i lliures de moralismes. 

Aquesta és la recepta de 2 Prin-

ceses Barbudes, que dissabte 

durà la seva proposta de concert 

teatralitzat a la sala Nau B1, en el 

marc de la programació familiar 

de l'equipament de Roca Umbert.

Les 2 Princeses Barbudes són el 

músic i tècnic de so Marc Marcé 

i la il·lustradora i músic Helena 

Casas, un referent del folk al país 

com a membre del grup Pomada i, 

posteriorment, a Conxita i Angeli-

na i els Moderns.

2 Princeses Barbudes han edi-

tat quatre disc: Cançons i rimetes 

(2011), Enciclopèdia baixeta de 

la nit (2013), Sempre de vacances 

(2015) o La bona vida (2019), el 

treball que presentarà a la sala 

granollerina.

Als habituals pianet, ukelele, 

acordió petit i joguines, la forma-

ció incorpora la guitarra elèctrica 

en aquest treball que es presenta 

com una història de 8.000 anys 

abans de Crist, en què una petit 

comunitat es resisteix al progrés 

del neolític i defensa la bona vida 

del paleolític. Una història musi-

cada amb la veu en off de Roger 

Mas que explica la vida i costums 

dels primers humans.  m.e.

FAMILIAR  CANÇONS AMB HUMOR TOCADES AMB JOGUINES

La Nau B1 rep 'La bona vida' 

de les 2 Princeses Barbudes

Non Jambi apropa el seu pop folk al Gra

La cantautora granollerina Non Jambi va presentar la seva proposta de pop 
folk mediterrani al cicle d'oci alternatiu Dnit, divendres al Gra. El concert 
acústic, amb ukelele i guitarra, va comptar amb la col·laboració del músic 
de Vilalba Sasserra Omar González (La plaga, Dalton Bang i A pastar Funk), 
que va acompanyar la veu delicada de la jove cantautora.

xavier solanas

LA GRANOLLERINA VA COMPTAR AMB OMAR GONZÁLEZ A ESCENA

Ds 6 de febrer, 17.30 h

Nau B1 de Roca Umbert. Preu: 8 €

Encisades pel jazz i Nina Simone

Les cançons que Nina Simone va popularitzar, amb la veu de Rita Payés i els 
instruments i arranjaments de Martí Serra Quartet, van ser els sons que van 
encetar el Jazz Festival, que cada any reivindica més el paper de les dones 
als escenaris i que, de fet, aquesta 31a edició es dedica també a difondre 
la música d'una de les primeres bateries professionals, Viola Smith.
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El Vivaldi precursor
XAVIER SOALANAS

CRÍTICA MUSICAL  L'ORQUESTRA DE CAMBRA VA MOSTRAR UNA SELECCIÓ DE TEMES DEL COMPOSITOR ITALIÀ PER A INSTRUMENTS SOLISTES

ORQUESTRA  Els intèrprets solistes van lluir amb els concerts del compositor venecià

Vivaldi és un dels compositors 

barrocs més coneguts universal-

ment tot i que, més enllà de les 

famoses Quatre Estacions, poques 

obres seves podrien ser anomena-

des pels participants en una hipo-

tètica enquesta. I la forma musical 

amb què més associem a Vivaldi 

és el concert, ja que en va escriure 

prop de 500, dels quals prop de la 

meitat són per a violí.

En el concert de diumenge al 

Teatre Auditori de Granollers, 

l’Orquestra de Cambra de Grano-

llers (OCGr) va oferir una selecció 

de concerts d’aquest compositor, 

però amb la voluntat de mostrar 

la varietat d’instruments solistes 

per als quals va escriure, més en-

llà del violí del qual n’era un virtu-

ós ell mateix.

Abans de cada peça, l’instru-

mentista solista oferia una petita 

presentació al públic –una mag-ní�ica idea que permet una millor 
connexió amb l’audiència– i el que 

van esmentar gairebé tots era que 

Vivaldi havia estat un dels pioners 

a escriure papers solistes per al 

seu instrument. D’aquesta manera 

va quedar ben demostrat el valor 

que per a molts intèrprets té l’obra 

del venecià, ja que marca una eta-

pa clau per a l’evolució del seu ins-

trument al llarg de la història.

Els assistents van poder gaudir 

primer d’un concert per a violon-

cel en què la solista Anna Costa 

mostrava la seva força a les parts 

més enèrgiques. La segona obra 

presentada fou un concert per a 

oboè protagonitzat per la sensibi-

litat habitual d’Oscar Diago, i se-

guidament va ser el torn d’un con-

cert per a fagot en el qual Laura 

Serra va mostrar les possibilitats 

del seu instrument. Després d’ai-

xò va ser el torn de l’instrument 

vivaldià per excel·lència amb el 

concert número 3 de l’estro ar-

mónico per a dos violins, seguit 

de la tempesta di mare en què la �lauta d’Isabel Souto, tot i quedar 
eclipsada per les cordes en algun 

moment, va defensar una partitu-

ra molt virtuosística.

El recital va acabar amb un dels 

concerts que Vivaldi va escriure 

per al seu amic Johann Georg Pi-

sendel, de l’orquestra de Dresde, 

moment en el qual a les cordes que 

havien estat presents a l’escenari 

durant tota la vetllada s’hi van afe-gir �lautes, oboès i fagots per oferir un �inal de festa amb una peça vi-
tal i de gran bellesa que resumia 

clarament perquè Vivaldi és avui 

un dels compositors més coneguts 

del món. ❉ ORIOL PADRÓ

La formació granollerina va dedicar el concert a 

l'esplendor del barroc venecià a tavés de 6 peces

Dg 31 de gener
Teatre Auditori de Granollers

 Títol. Festival Vivaldi

 Direcció. Corrado Bolsi

 Violins. Bolsi, Cristian 

Benito (solistes), Enric Riera, 

Laia Besalduch, Jordi Montoliu, 

Raquel García, Antònia Escalas, 

Chus Castro, Eduard Herrero, 

Mireia Carreras, Natalia 

Brzewska 

 Violes. Maria Juan, Marta 

Sedó i Albert Romero

 Violoncel. Anna Costa (solista), 

Josep Antoni Pich

 Contrabaix. Mònica Serra 

 Clavecí. Eva del Campo 

 Tiorba. Belisa Ruiz 

 Flautes. Isabel Souto, Júlia 

Santos 

 Oboès. Oscar Diago (solista), 

Núria Moreno 

Fagots. Laura Serra (solista), 

Clara Canimas

La fi txa artística
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HANDBOL. DISSABTE 6, 17 h
DICSA MODULAR CISNE - FRAIKIN BMG 
Pabelló dos deportes (Pontevedra( 

Amb Aitor Compañón

FUTBOL. DIUMENGE 7, 12 h
UE VILASSAR DE MAR - EC GRANOLLERS
Municipal Xevi Ramon de Vilassar 

Amb Roger Santaeugènia i Emma Montané

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

PREVISIÓ METEOROLÒGICA
de dijous 4 al diumenge 7 de febrer

Dijous Divendres Dissabte Diumenge

18º 8º 19º 9º 17º 8º 12º 4º

TRADICIÓ  LA PANDÈMIA HA OBLIGAT A SUSPENDRE LES HABITUALS RUES A TOTS ELS MUNICIPIS

El Carnaval haurà de ser virtual

Amb les rues i festes anul·lades ar-

ran de la pandèmica, com a alter-

nativa a les carrosses i comparses, 

els municipis han plantejat recu-

perar la història del Carnaval i els 

personatges més tradicionals, com 

el Rei Carnestoltes o la Vella Qua-

resma, i convidar a la transfigura-

ció i a disfressar-se des de casa, així 

com celebrar la festa tradicional de 

manera virtual. Així, es fa una crida 

a la ciutadania a enviar fotografies 

de les seves disfresses.

Granollers proposa un Carna-

val virtual, que es podrà seguir 

a les xarxes socials de Granollers 

Cultura i Som Carnaval, així com al 

canal de YouTube de l'Ajuntament. 

Dimecres 10, a les 19 h, s'hi podrà 

veure l'arribada del Carnestoltes a 

la ciutat, i dijous gras, un tutorial 

per fer la truita a càrrec de Ramon 

Forns. Diumenge 14 al migdia es 

farà el tradicional ball de gitanes, 

aquest cop pel canal de YouTube 

de l'Esbart Dansaire. I l'agenda 

virtual es clourà el dimecres de 

cendra, dia 17, amb els versots de 

la Vella Quaresma i la crema del 

Carnestoltes. 

A més, es convida el dissabte 

13 a disfressar-se en família; diu-

menge, a pintar-se la cara i ballar 

el ball de Gitanes, i dilluns a anar 

vestit sense sentit. Tot plegat es 

podrà compartir a Instagram i ci-

tar @granollerscultura i l'etiqueta 

#ousisardina per participar en un 

sorteig de regals culturals.

D'altra banda, a les Franque-

ses, fins al 15 de febrer, es poden 

enviar les imatges (en format ho-

ritzontal i fins a 10 Mb) a l’adreça 

de correu electrònic cultura@les-

franqueses.cat, juntament amb la 

fitxa que hi ha al web municipal on 

caldrà indicar les dades de cadascú 

i la categoria en què es participa.

Els infants fins a 12 anys hauran 

de presentar fotografies individu-

als i cadascú podrà presentar la 

seva imatge, tot i ser de la matei-

xa família. A la categoria familiar, 

les famílies que vulguin podran 

fer una disfressa temàtica en què 

hi participi més d’un infant o tots 

els membres de la família. La sè-

nior serà per a qualsevol persona 

major de 13 anys i les fotografies 

han de ser individuals o en grup de 

convivència.

El consistori lliurarà dos premis 

de 50 euros per a cada disciplina 

de cada categoria, de manera que 

hi haurà un total de 18 premis. Les 

disciplines són: premi a les dis-

fresses més originals, que siguin 

sorprenents pel seu enginy i crea-

tivitat; premi a les disfresses més 

fantàstiques, que siguin espectacu-

lars per la seva vistositat, bellesa i 

ARTS ESCÈNIQUES  DIUMENGE DURÀ AL TEATRE AUDITORI DE BELLAVISTA 'MÀGIA ECO-LÒGICA'

El Mag Edgard utilitza 

la il·lusió per sensibilitzar 

sobre el medi ambient
Màgia i ombres xineses són els 

dos grans ingredients d'un espec-

tacle que pretén il·lusionar i alho-

ra conscienciar sobre el futur del 

planeta. Es tracta de la proposta 

que el Mag Edgard, en una nova 

visita al Teatre Auditori de Bella-

vista, durà diumenge al cicle d'es-

pectacles de les Franqueses.

El conegut il·lusionista parlarà a 

Màgia Eco-lògica del canvi climà-

tic, el maltractament animal, l'im-

pacte dels plàstics i altres tòxics a 

la natura i el humans. I ho farà a 

través de la màgia i d'una delicada 

posada en escena en què espero-

na a canviar les coses que no ens 

agraden. El Mag Edgard comptarà 

també amb l'ajuda dels actors Jor-

di Zamora i Pep Masnou.

El Mag Edgard –el nom artístic 

del vallesà Edgard Mauri Pou– va 

ser el guanytador de la segona 

edició del programa Pura Magia 

de TVE. Va iniciar la seva carrera 

al Cafè Teatre Llantiol de Barce-

lona i va treballar cinc anys amb 

el Mag Lari. Entre els seus reco-

neixements també hi ha el premi 

al Campionat Nacional de Màgia a 

Cáceres el 2014, el tercer premi al 

Campionat Mundial FISM el 2015, 

posada en escena, i premi a les dis-

fresses més divertides, que siguin 

ocurrents per la seva capacitat hu-

morística, satírica i sarcàstica.

El consistori també convoca el 

concurs infantil i juvenil de ma-

quillatge fantàstic i perruqueria 

boja. Les fotografies (en format 

horitzontal i fins a 10 Mb) s'han 

d'enviar a centrejoves@lesfran-

queses.cat / pij.franqueses@les-

franqueses.cat / casalsinfantils@

lesfranqueses.cat o per missatge 

privat als Instagram @espaizer0 o 

@centredejoves. Les imatges s’han 

d’enviar juntament amb la fitxa 

d’autorització omplerta i signada 

que hi ha al web municipal. Per al 

concurs de maquillatge fantàstic 

hi ha temps fins al dissabte 6 de 

febrer, i per al concurs de perru-

queria boja, del diumenge 7 al di-

mecres 10 de febrer.

La categoria infantil és fins als 

11 anys, i la juvenil, entre 12 i 30 

anys. S’atorgarà un premi per cada 

categoria, amb un total de 4 premis 

adequats a les edats dels partici-

pants. A partir del 16 de febrer es 

podran veure totes les fotografies 

enviades al Flickr de l’Ajuntament. 

El veredicte es publicarà el 17 de 

febrer a www.lesfranqueses.cat.

A banda dels concursos, es faran 

activitats a les escoles per donar 

a conèixer la tradició de Carnaval 

i tota la seva història, es faran ta-

llers i laboratoris d’idees als Ca-

sals Infantils Municipals, a l’Espai 

Zero i al Centre de Joves. 

i el segon premi al Magic Mania de 

Letònia el 2016.

L'espectacle, recomanat a partir 

de 4 anys, té un preu de 5 euros (4 

amb descompte). 

El concurs de disfresses franquesí es transforma en fotogràfic

ajuntament

MAG EDGARD

El veredicte es publicarà
al web 'lesfranqueses.cat' 

el 17 de febrer i les fotos
es podran veure a Flickr
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La Harry Potter Book Night virtual

La Gralla se suma a celebrar la #HarryPotterBookNight. 

Enguany, però, ho ha de fer virtualment per mitjà de 

l'Instagram, i convida, avui, dijous, a penjar un vídeo a

les stories llegint el fragment preferit de la saga i etiquetar 

@llibrerialagralla. Se sortejaran dos llibres entre els autors.

La ruta de l'aigua

Voltem per l’entorn

GRANOLLERS
DIVENDRES, 5

9 h Plaça de la Corona

Fira d'Artesans

17.30 h Museu de Ciències Naturals

La vida dins d'un formiguer. Activitat 

recomanada a partir de 8 anys

17.30 i 20 h Teatre Auditori

Espectacle Mi padre me fl ipa de 

la infl uencer Martita de Graná
20 h Casino

31è Jazz Granollers Festival. 
Joan Vinyals Quartet

DISSABTE, 6

9 h Plaça de les Olles

Fira d'artesans d'alimentació

9 h Plaça de la Corona

Mercat del dissabte. Matí
9 h Carrer Esteve Terrades

Mercat de Can Bassa. Fins a les 13.30 h
17.30 h Nau B1 a Roca Umbert

Concert familiar amb 2 Princeses 
barbudes
19.30 h Llevant Teatre

Iphigenia en Vallecas, amb Maria 
Hervás. Dos premis MAX 2019

AGENDA

DIUMENGE, 7

18 h Teatre Auditori de Granollers

Circ d'hivern. Fins i tot la foscor

DILLUNS, 8

16.15 h Aula Oberta

Resol dubtes de les plataformes en 
línia. Cita prèvia al centre cívic Nord

DIMARTS, 9

17.30 h Biblioteca Can Pedrals

Asteriode B612. Club de lectura infantil
17.30 h Biblioteca Roca Umbert

Hora del conte amb Sherezade Bardají
18.30 h Biblioteca Can Pedrals

Errata. Club de lectura jove

DIMARTS, 9

17.30 h Biblioteca Can Pedrals

Hora del conte amb Sandra Rossi 

Exposicions
Museu de Granollers 

Afi nitats. Permanent 
Retorn a Granollers del retaule gòtic 
de Sant Esteve. Fins al març

Elogi del malentès. Mostra a cura 
de Joana Hurtado. Fins al 14 de març 

Museu de Ciències Naturals

Tu investigues! Permanent

Invertebrats. Sala permanent
Què mengem avui?, refl exions 
d'Ada Parellada. Fins al 28 de febrer 
Centre cívic Nord

Música per la vida. Exposició sobre 
la musicoteràpia. Fins al 4 de febrer
Biblioteca Can Pedrals

Tornar a Al-Ma'in. Mostra sobre
el poble palestí organitzada per 

LES FRANQUESES

DIJOUS, 4

18 h A través de Zoom

Febrer científi c. Tertúlia literària 
del llibre Jo, Robot

DIVENDRES,50

18 h A través de Zoom

Febrer científi c. Taller Experimentes? 
Fem ciència de prop

DIUMENGE, 7

18 h Teatre Auditori de Bellavista

Màgia Eco-lògica amb el Mag Èdgar

Les restriccions de mobilitat representen una bona oportunitat per descobrir o 
redescobrir l'entorn de la ciutat. L'Ajuntament de Granollers compartia arran del 
confinament total de l'any passat una sèrie de rutes, entre les quals un itinerari pels 

indrets dedicats a l'aigua en un passeig per Palou. El recorregut comença al parc del 
Congost i segueix el marge esquerre del riu pel passeig Fluvial. Després de passar per 
sota de la carreteera, a la vora de les pistes d'atletisme, s'arriba al parc Firal, des d'on 
es travessa la carretera per un pas soterrat i es gira a l'esquerra fins a la masia de Can 
Bassa, amb una bassa d'aigua. La ruta desfà el recorregut fins al passeig Fluvial i les 
basses de reg del parc Fluvial i Cal Mariner. Endinsats a Palou, seguim en direcció a la 
Torre de les Aigües, que rep el nom de la capella amb una imatge de la Mare de Déu de 
les Neus, invocada pels beneficis de la pluja. Vorejant l'edifici s'arriba a la cruïlla i, a la 
dreta, al camí Ral. A la dreta, al fons, es veu l'església de Sant Julià de Palou, les escoles, 
les cases dels mestres i l'antic ajuntament. A l'església, al costat d'un petita àrea de 
descans, surt un petit camí sense asfaltar cap a Can Giró i Can Mayol. A la cruïlla, cal 
trencar a la dreta cap a Can Mayolet de la Riera i Can Giró, i agafar el primer camí a 
l'esquerra a veure els safarejos. Desfent el camí fins al desviament que s'ha fet a Can 
Mayol, es pot veure un rec, trastalladors, un safareig i la sínia del mas. Seguint el camí 
Ral fins a la cruïlla de Can Batzacs i Ca l'Àngels hi ha més basses. Pel camí Ral i fins 
a la carretera per anar a buscar el riu, se segueix cap al sud per visitar Can Cabanyes.

Can Jonch. Centre de Cultura 
per la Pau i el Fons Català 
de Cooperació. Fins al 6 de febrer.
Espai d'Arts de Roca Umbert

Blank, de Lurdes R. Basolí. 
Fins al 15 d'abril
Galeria Sol

Cara a cara, de Paco Cámara. 
Fins al 27 de febrer
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