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Crida a votar amb precaucions
El cens granollerí per a les eleccions al Parlament de Catalunya és de 44.090 electors, xifra rècord  2 a 6 i Edit.

XAVIER SOLANAS

COMICIS DEL 14-F
L'Ajuntament substitueix 7 
col·legis per nous espais de 
votació i mobilitza treballadors 
per controlar cues i aforaments

PARTITS
Quim Torra irromp a la 
campanya electoral diumenge 
al Teatre Auditori per criticar la 
gestió sanitària de Salvador Illa 

SALUT
Vuit persones han mort aquesta 
setmana a l'Hospital, que 
estabilitza la xifra d'ingressats, 
amb l'UCI encara saturada 

DADES EPIDEMIOLÒGIQUES
El risc de rebrot i la velocitat 
de contagi segueixen la tònica 
a la baixa, tot i que encara 
es consideren massa altes 

Més d'un centenar de persones van concentrar-se a la 

Porxada per demanar la llibertat del raper Pablo Hasél 11

EN SUPORT A 
LES VEUS CRÍTIQUES

ENTITATS

LA MITJA POSA NOVA DATA AL CALENDARI, 
EL 16 DE MAIG, I PLANTEJA MESURES
COM LA SORTIDA ESGLAONADA D'ATLETES  17

ECONOMIA

PASTAS GALLO TRASLLADARÀ LA PRODUCCIÓ 
DE PASTA SECA A ANDALUSIA, AMB AFETACIÓ A 
37 EMPLEATS DE LA PLANTA GRANOLLERINA  16
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El 14-F, un cens de 44.009 electors 

Candidats Km 0 

Diumenge 44.009 granollerins i 

granollerines són cridats a les ur-

nes, repartides en 70 meses i 30 

col·legis electorals, 7 dels quals en 

nous espais que el consistori ha 

considerat més adients per garantir 

les distàncies i ventilació per preve-

nir contagis. A més, l’Ajuntament ha 

treballat un dispositiu amb més de 

100 persones (més del doble que 

Passatge Arbeca, 3 
Granollers (Al costat de Carrefour) 

       93 174 85 43 
       679 633 709 
       607 922 455

Nova gerència

DISSABTE I DIUMENGE MIGDIA
CALÇOTADES IL·LIMITADES
SEGONS PLATS A ESCOLLIR. TOT INCLÒS.
I... amb reserva prèvia et convidem a cava.

PER 
EMPORTAR

CALÇOTS
PLATS DE CARTA

SALVADOR 
ILLA. La Roca
Núm. 1 PSC

JOSEP M. JOVÉ. 
Les Franqueses
Núm. 5 ERC

CHAKIR EL  
HOMRANI.
Núm. 9 ERC

JORDI 
TERRADES
Núm. 13 PSC

BLANCA 
NAVARRO
Núm. 14 Cs

Membres de les candidatures de 

Granollers i entorn, ordenats per 

possibilitats d'obtenir escó, se-

gons enquestes d'intenció de vot.

CARLES CANET
Núm. 6 
Primàries Cat.

GUIA PER VOTAR A GRANOLLERS

30 col·legis electorals
      • Edifi ci Gra - pl. Església, 8
      • Local Sota el Camí Ral - Prat de la Riba, 82 
      • Escola Municipal de Treball - c. Roger de Flor, 66
      • Escola Salvador Llobet - c. Roger de Flor, 64 
      • Escola Ferrer i Guàrdia - c. Roger de Flor, 123
      • Pavelló el Congost - c. Maria Palau, 21
      • Centre cívic Can Gili - c. Camí Vell de Lliçà d'Amunt, 1
      • Biblioteca Can Pedrals - c. Antoni Espí i Grau, 2
      • Edifi ci de Can Puntes- c. Santa Elisabeth, 16
      • Escola Jardí - Nexe esportiu - c. Josep Torras i Bages, 71
      • Escola Ponent - c. Rafael Casanova, 55
      • Centre cívic Nord - c. Lledoner, 6
      • Escola Lledoner - c. Rosselló, 95
      • Casino de Granollers - c. Agustí Vinyamata, 21
      • Espai Social Granollers - c. Joan Prim, 204
      • Casal d'Avis - pg. Muntanya, 23
      • Local Municipal de la Font Verda - pg. Mutanya. 143
      • Arxiu Comarcal del Vallès Oriental - c. Olivar, 10
      • Local AV Can Mònic - c. Bonaventura Puig Perucho, 2
      • Escola Granullarius - c. Maresme, 2
      • Centre Vallès - c. Veneçuela, 2
      • Escola Pia - av. Sant Esteve. 14
      • Museu La Tela - c. Palaudàries, 100
      • Palau d'Esports - c. Voluntaris 92, 2
      • Pavelló Poliesportiu de Can Bassa - c. Caterina Albert, 15
      • Escola Celestí Bellera - c. Esteve Terrades, 66

      • Centre cívic Can Bassa - pl. Joan Oliver, 1
      • Antigues escoles de Palou - 
 pg. Francesc Fàbregas, 44
      • CTUG de Roca Umbert - 
 c. Mare de Déu de Montserrat, 36
      • Centre cívic Jaume Oller -
  c. Mare de Déu de Montserrat, 47

Horaris recomanats de votació
• De 9 a 12 h: Els col·lectius de risc votaran preferentment durant les 3 primeres 
hores de la jornada electoral.
• De 12 a 19 h: Els votants no que no pertanyen a col·lectius de risc ni estan 
en quarantena votaran preferentment en aquesta franja.
• De 19 a 20 h: Els col·lectius de persones en quarantena —contagiats, 
contactes estrets i sospitosos—. Els membres de la mesa utilitzaran equips 
de protecció individual (EPI) integrals d‘alta seguretat.

Mesures sanitàries excepcionals arran de la Covid-19
• Els votants exhibiran el document ofi cial d’identifi cació de manera que els 
membres de la mesa en puguin veure les dades sense tocar-lo. Les meses 
podran fer ús d'una safata per col·locar- hi el document si calgués acostar-lo.
• Els membres de la mesa no tocaran el sobre de votació, però sí que retiraran el 
paper que tapa l’urna. Si és necessari, indicaran a la persona que emeti el vot que 
mostri el sobre per comprovar que n’hi ha un de sol abans de dipositar-lo a l’urna.
• Els votants no es retiraran la mascareta a excepció que la mesa li ho requereixi 
de forma momentània per facilitar-ne la identifi cació.
•  Només podrà haver-hi una persona votant en el front immediat de cada mesa, 
llevat que necessitin assistència.
•  Els interventors/es i apoderats/es mantindran les distàncies de seguretat 
(mínim 1,5 metres) amb els votants i els membres de la mesa en tot moment.

      

      • Centre cívic Jaume Oller -
  

les darreres eleccions) que vetlla-

ran pel funcionament i la segure-

tat durant tota la jornada electoral. 

Així, s’ha desenvolupat un protocol 

específic per a l’adequació dels col-

legis i per al procediment de vot en 

la mesa electoral i escrutini [deta-

llat al quadre superior]. Els col·legis 

electorals tindran una entrada i una 

sortida diferenciada, estaran venti-

lats i l’accés es limitarà a dues per-

sones per mesa (una persona vo-

tant i l’altra a l’espera de votar amb 

la distància indicada). Els electors 

faran cua fora del col·legi, amb una 

cua per mesa i respectant les dis-

tàncies de seguretat senyalitzades a 

terra (1,5 metres).

Precisament, la convocatòria d'e-

leccions en ple pic pandèmic ha 

provocat que hagi incrementat mol-

tíssim el vot per correu, així com les 

al·legacions presentades per exi-

mir-se de formar part d'una mesa 

electoral –fins dilluns, als Jutjats de 

Granollers 1.106 persones havien 

demanat a la Junta Electoral no for-

mar part de les meses–. Malgrat tot, 

el Govern assegura que no hi haurà 

problemes per constituir-les.  M.E.
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La pandèmia, però també la repressió 

de l'Estat al moviment independentista 

–amb l'obligada renovació del caps de 

llista– i la seva desunió, fa que les elec-

cions del 14-F siguin les de resultats 

menys previsibles dels darrers anys. Si 

més no, la incògnita sobre quin perfil 

tindrà el proper govern de Catalunya 

està servida, després de múltiples en-

questes que mostren un possible frec a 

frec entre Junts, ERC i el PSC. Així l'he-

gemonia independentista de la darrera 

dècada es posarà a prova novament i, 

en aquesta ocasió, davant una situa-

ció excepcional sanitària –que fa que 

l'espada de Dàmocles de l'abstenció 

pengi sobre els partits, ja sigui perquè 

els seus electors estan decebuts per la 

difícil gestió de la Covid-19 o, fins i tot, 

per por d'acudir als col·legis electorals 

arran de la pandèmia–. A més, el PSC 

va fer un cop d'efecte poc abans de la 

campanya amb la presentació com a 

candidat del roquerol Salvador Illa, fins 

fa unes setmanes ministre de Sanitat 

del govern espanyol. Caldrà veure tam-

bé com afecta la trencadissa de l'espai 

postconvergent (amb PDeCAT i PNC, a 

més de Junts), a més de la presentació 

per primer cop de Primàries Catalunya 

als comicis al Parlament.

A les eleccions també hi concorren 

En Comú Podem, Ciutadans, PP, CUP 

–menys majoritaris, però que poden 

ser decisius per conformar nou go-

vern–, l'ultradretà Vox, Escons en Blanc, 

Recortes cero, el FNC, Per un món més 

just, PCPC, PCTC, Izquierda en Positivo 

i el PACMA, i només a la demarcació de 

Barcelona, Unidos por la Democracia, 

Volt Europa i Familia y Vida.

Novament es tracta d'una convoca-

tòria anòmala. Després que el 2017 

l'aplicació del 155 va comportar que 

l'Estat fos qui convoqués les elecci-

ons al Parlament català, en aquesta 

ocasió els tribunals espanyols també 

han acabat forçant la convocatòria, 

tant per la inhabilitació del president 

Torra per l'afer de la pancarta a la Ge-

neralitat, com per l'anul·lació del de-

cret de suspensió d'eleccions que el 

Govern català havia dictat arran de la 

situació pandèmica.   M.E.

Els comicis dels resultats menys previsibles

´* El 2015 el PDeCAT (antiga CDC) i ERC es van presentar en una sola llista, Junts pel Sí. L'espai d'ICV-EUiA es presenta com a Catalunya Sí que es Pot

    CiU/JxSí ERC*   PSC PP      ICV-EUIA* Cs CUP Altres TOTAL

2015 12.952 4.704 2.408 2.535 6.413 2.496 1.388 32.896

2012 9.282 3.642 4.400 3.440 2.666 2.654 785 2.178 29.047

2010 10.409 1.271 4.728 2.741 1.629 1.030 .. 3.290 25.098

2006 8.404 2.876 6.755 2.379 1.953 725 .. 574 23.666

2003 9.347 3.883 8.694 2.883 1.492 .. .. 341 26.640

1999 10.622 1.904 9.921 1.977 543 .. .. 587 25.554

1995 12.005 2.369 6.925 2.627 1.977 .. .. 239 26.142

1992 11.115 1.695 7.170 794 819 .. .. 1.009 22.602

1988 10.627 752 7.094 723 866 .. .. 1.410 21.472

1984 11.515 875 7.760 1.130 719 .. .. 739 22.738

1980 7.941 4.906 1.244 234 2.119 .. .. 3.554 19.998

PSC 11.974

ERC 4.206

Junts 3.600

Cs 2.538

Primàries 1.477

CUP 1.331

PP 832

Podemos 838

Participació:

63,41%

C’s

21,61%
7.627 vots

26,74%
9.4383 vots

14,73%
5.200 vots

6,45%
2.276 vots

3,83%
1.351 vots

3,96%
1.398vots

JxCat

Cs

PSC

CatComú

PP

CUP

CATALUNYA

21,66%
34 escons

25,35%
36 escons

4,46%
4 escons

13,86%
17 escons

7,46%
8 escons

4,24%
4 escons

JxCat
PSC

CatComú

PP

CUP

GRANOLLERS

RESULTATS ELECCIONS 2017  Parlament de Catalunya

Resultats de les eleccions al Parlament. Vots a partits. A GRANOLLERS

Resultats eleccions municipals

maig

2019

PSC 7.310

ERC 6.990

Junts 4.320

En Comú 4.229

PP 2.223

Cs 1.998

Vox 1.888

CUP 1.834

Participació:

73,1%

Resultats eleccions generals

nov.

2019

Font: Idescat, a partir de les dades del Departament de Governació i Relacions Institucionals.

20,94%
7.390 vots

ERC

Cs

21,38%
32 escons

ERC

IL·LUSTRACIÓ: PAU FARELL @PEUFARCELL

Els comicis dels resultats menys previsibles
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Amb crits de "presi-
dent!", Quim Torra 
entrava en campanya 
electoral diumenge a 

Granollers, en un acte de Junts per 
Catalunya al Teatre Auditori, en 
què donava suport a la candidata 
Laura Borràs, que també va estar 
acompanyada de l'exconseller de 
la Presidència Jordi Turull; la seva 
successora, Meritxell Budó; Joan 
Canadell, Francesc de Dalmases i 
el portaveu del grup a Granollers, 
Àlex Sastre, qui obria l'acte i des-
crivia Borràs com a filla de l'1 d'Oc-
tubre, i Turull com a pare de l'1-O.

Precisament el paretà posava en 
valor "l'autoestima de país". "To-
tes les mobilitzacions i gestos de 
suport a la nostra llibertat de-
mostren que el país hi és, hi ha 
país dempeus", deia l'exconseller, 
qui considerava unes eleccions 
"més de país que de partit". Per 
això demanava "votar segur" per-
què "quan surten tantes enques-
tes em fa por el vot sofisticat", 
deia, i alertava que "l'efecte de les 
caramboles acaba produint un 
tripartit", i "el PSC posa abans la 
unitat d'Espanya que els drets 
fonamentals", exclamava, i tanca-
va la intervenció amb un "Catalu-
nya, amb l'Illa, perilla".

El president Torra insistia en 
les crítiques al candidat socialista, 
a qui li atribuïa "grans irrespon-
sabilitats" en la gestió de la pan-
dèmia. Recordava com el març de 
l'any passat el govern espanyol va 
decretar l'estat d'alarma, "sense 
cap advertiment previ i centra-
litzant les competències". "El 
que mai m'hagués imaginat és 

va, aguanta les pressions i no us 
fallarà–", lloava Torra a la candi-
data. També es referia a la causa 
pendent de Borràs per presumptes 
contractacions irregulars quan di-
rigia la Institució de les Lletres Ca-
talanes: "Per l'amor de Déu, que 
estem davant de l'Estat espanyol 
repressiu! Em sap greu que no 
hi hagi unitat antirepressiva da-
vant el cas de la Laura".

Borràs assegurava que "persis-
tir és guanyar" i que el vot del 
14-F és "decisiu per lluitar con-
tra la pandèmia i refermar el 
mandat de l'1-O". A més, "un vot 
massiu minimitzarà la presèn-
cia de l'extrema dreta", opinava  
la candidata de Junts, que s'erigia 
també en única garantia d'un go-
vern independentista. "Puigde-
mont és l'enemic número 1 de 
l'Estat i Junts és l'enemic electo-

que l'autor d'aquell 155 sanita-
ri s'atrevís a presentar-se a la 
presidència de la Generalitat", 
exclamava Torra. Per a ell, l'Estat i 
el llavors ministre Illa es van equi-
vocar en trigar 15 dies a decretar 
el confinament total, a centralitzar 
les compres de materials de pro-
tecció –"la Generalitat va apor-
tar el 90% dels equips, malgrat 
que Illa havia decretat la centra-
lització", indicava–, i en la manca 
d'ajuts directes a les empreses, 
treballadors i autònoms. "Illa és 
un cas de sarcasme que ha supe-
rat el cinisme d'Iceta", etzibava el 
darrer president de la Generalitat, i 
recordava que el roquerol "viu de 
la política des dels 21 anys".

Així, el contraposava a Laura 
Borràs, "que té un aval de ges-
tió d'anys. És competent, vàlida 
i és la línia recta –sap cap a on 

La campanya del Partit Nacionalis-
ta de Catalunya (PNC), encapçalat 
per Marta Pascal, feia parada el 
matí de dilluns a la Porxada. La cap 
de llista per Barcelona arribava 
acompanyada del número 3 i por-
taveu del partit novell, Oriol Puig, i 
dels membres de la candidatura de 
la comarca, el granollerí Francesc 
Ibáñez i l'empresari garriguenc 
Pep Garcia. Pascal descrivia el PNC 
com un "projecte atrevit que 
vol canviar la situació actual". 
Davant de possibles governs "del 
tripartit d'esquerres o el govern 
independentista dels mateixos 
que no han avançat", Pascal de-
fensa "un vot valent, que canvi-
arà la manera de fer política" i 
que defensarà els empresaris i au-
tònoms, deia la candidata, que es 
reunia amb el president del Gremi 
d'Hostaleria del Vallès Oriental.

Ibáñez lamentava la "radicalit-
zació" d'altres partits i reivindica-
va el PNC com un "un centre libe-
ral, catalanista i europeista, un 
espai polític del qual ens sentí-
em orfes". Puig destacava les oku-
pacions com un problema priori-
tari a resoldre. "Cal tenir clar el 
respecte a la propietat privada", 
deia, i també reclamava la supres-
sió de l'impost de successions. La 
cap de llista aposta pel concert 
econòmic i demana al candidat so-
cialista que "si vol passar pàgina, 
com diu en campanya, comen-
cin per retornar els diners que 
ens pertoquen".  m.e.

La número 2 del PDeCAT, Joana 
Ortega, no dóna "cap credibilitat" 
al compromís del candidat del PSC 
de constituir un Govern sense tri-
partit ni forces independentistes. 
L'exvicepresidenta de la Generali-
tat s'ha mostrat "convençuda" que 
hi haurà una majoria sobiranista a 
les eleccions del 14-F i ha asse-
gurat que el PDeCAT serà "clau". 
"Estem acostumats a promeses 
del partit socialista que després 
acaben en no-res", deia dilluns la 
candidata davant el CNG. El partit 
ha criticat la "manca de diàleg i 
visió estratègica" del Govern amb 
el sector dels esports i ha proposat 
crear una Conselleria d'Esport i Ac-
tivitat Física i incrementar el pres-
supost fins a l'1% del PIB.  acn

xavier solanas

"No pensava que l'autor del 155 sanitari 

s'atrevís a presentar-se a la Generalitat"

PRIMERES ESPASES  D'esquerra a dreta, Àlex Sastre, Meritxell Budó, Jordi Turull, Quim Torra, Laura Borràs i Joan Canadell

Matisos de l'independentisme dividit

Ortega (PDeCAT) 

dubta que Illa pugui 

fer govern sense 

independentistes

EL PRESIDENT QUIM TORRA VA IRROMPRE EN LA CAMPANYA A GRANOLLERS, A L'ACTE DE LA CANDIDATA LAURA BORRÀS AL TAG MÉS CAMPANYA

Marta Pascal 
defensa un "vot 
valent" per al PNC

L'ANC VA ORGANITZAR UN DEBAT AMB AMPURDANÈS (CUP), COLOMÉ (PDECAT), COSTA (JUNTS), JOVÉ (ERC) I CANET (PRIMÀRIES)

n Turull, a mitja intervenció, es va tro-
bar amb problemes de so al TAG, que va 
superar amb paciència i humor. Mentre 
l'equip tècnic solucionava el problema, 
l'exconseller es preguntava en to burle-
ta si el CNI hi tenia alguna cosa a veure i, 
fins i tot, mentre parlava amb els tècnics 
situats rere un vidre, feia broma de les 
rutines de la presó: "Això d'haver-me 

de tornar a comunicar amb el vidre al 

mig…", deia sorneguer.

PROBLEMES DE SO 
I BROMES SOBRE 
EL CNI I LA PRESÓ

ral número 1 dels partits", con-
cloïa la candidata, qui demanava 
el vot perquè les urnes facin "de 
jutge de la democràcia".  m.eras

Tot i les crides a la unió de l'inde-
pendentisme de tots els agents 
implicats, les esbatussades en el 
debat que dijous convocava l'ANC 
amb els partits sobiranistes mos-
traven poca voluntat a l'entesa, 
malgrat que sovint algunes de les 
respostes dels ponents eren qües-
tió de matisos. L'ANC reunia als 
candidats comarcals Mar Ampur-
danès (CUP), Roser Colomé (PDe-
CAT), Josep Costa (Junts), Josep M. 
Jové (ERC) i Carles Canet (Primàri-
es), preguntats en primer moment 
per les diferències entre les seves 
formacions sobre la defensa de 

la independència: per a la CUP, la 
importància de "les aspiracions 
socials"; per al PDeCAT, "el realis-
me i la unitat estratègica"; per a 
Junts, el "compromís de persistir 
i continuar el camí de l'1-O"; per 
a ERC, "el doble principi de llui-
ta per l'alliberament nacional i 
lluita social, i l'aposta per la via 
àmplia", i per a Primàries, "la so-
cietat organitzada perquè estem 
farts dels partits que governen". 
Preguntats per la possibilitat d'un 
nou referèndum, Canet considera-
va que "l'1-O és l'únic que s'ha de 
tenir en compte". En aquest sentit, 

Junts assegurava que "el mandat 
de l'1-O és vigent i la feina pen-
dent és que tingui legitimitat, 
llevat que arribem a un acord 
per un referèndum reconegut 
internacionalment". En canvi, 
Ampurdanès considerava que "un 
nou referèndum és necessari, 
i cal accentuar la confrontació 
amb l'Estat", mentre que Colomé 
deia que "el mandat de l'1-O no 
és vigent. Ho hauria de ser però 
cal veure la realitat", insistia. Per 
a Jové va ser "un èxit, un referent 
que ens interpel·la, però que no 
va poder cristal·litzar i cal veure 

com superar-ho amb el màxim 
consens possible".

L'ANC també preguntava sobre 
si a la república catalana el català i 
l'aranès haurien de ser les úniques 
llengües oficials. De nou, matisos: 
sís majoritaris, tot i que Junts troba-
va que "l'oficialitat no és el debat 
central", sinó "avançar en els àm-
bits en què el català és menystin-
gut". El PDeCAT considerava que 
per optar a una plaça a l'adminis-
tració no n'hi ha prou que el català 
sigui un mèrit, sinó que "se n'ha 
d'exigir el domini". ERC recordava 
que també hauria de ser oficial la 
llengua de signes catalana.   m.e.

Text íntegre a somgranollers.cat
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Amb el títol Transició 

ecològica i energètica, 

una oportunitat eco-

nòmica, el PSC orga-

nitzava dijous un acte territorial 

de campanya en format virtual, 

en què el candidat socialista a la 

presidència de la Generalitat, Sal-

vador Illa, s'acompanyava de la 

ministra Teresa Ribera, i el dipu-

tat i candidat del Vallès Oriental, 

Jordi Terrades, per presentar les 

propostes sobre territori i soste-

nibilitat del programa electoral.

Terrades retreia al govern de 

Junts i ERC la manca de desenvolu-

pament de la Llei de canvi climàtic 

aprovada el 2017, "amb consens 

i aportacions fonamentals del 

PSC, com la creació d'un comitè 

d'experts independent", deia el 

diputat socialista. La ministra per 

a la Transició Ecològica considera-

va aquesta llei un "referent". "Que 

el PSC proposa una aposta decidi-

da per l'economia verda i un nou 

acord verd per fer de Catalunya 

"el motor de la tecnologia verda 

d'Espanya i el sud d'Europa", així 

com un nou pla d'energia per pro-

curar energia "neta i assequible a 

les llars i les empreses".

En aquest sentit, Terrades recor-

dava que Catalunya té una depen-

dència altíssima de combustibles 

fòssils i nuclears, i està "a la cua 

de la potència de renovables". 

Per revertir-ho, el vallesà proposa 

un treball conjunt amb el govern 

espanyol i Europa, mentre que 

Illa acusava l'independentisme de 

tenir "una visió tancada" incom-

patible amb la lluita contra el canvi 

climàtic "que no entén de fron-

teres". "Estic segur que el 14-F, 

amb el president Salvador Illa, 

a Catalunya no hi haurà qui la 

pari!", reblava Terrades. M.E.

trist que s'hagi aprofitat tan poc 

per avançar", insistia, i recordava 

que els desequilibris del planeta són 

l'origen del coronavirus, alhora que 

lloava la gestió d'Illa al capdavant 

del Ministeri de Sanitat en època de 

pandèmia. "Ha estat una prova de 

cotó que era difícil de superar i 

en Salvador ho ha fet, posant per 

davant l'interès col·lectiu i bus-

cant consens", assegurava.

Illa li tornava la floreta: "Ribera 

és un referent, una de les perso-

nes més reconegudes en l'àmbit 

de la transició energètica a Eu-

ropa". En aquest àmbit i tenint en 

compte l'emergència climàtica, el 

candidat socialista assegurava com 

el govern espanyol treballa en un 

pla nacional per a la transformació 

energètica, "que transformarà 

també les nostres economies, 

perquè economia i ecologia no 

són coses contradictòries". Així, 

EL CANDIDAT VALLESÀ ACOMPANYAVA EL CAP DE LLISTA EN UN ACTE VIRTUAL PER A LA COMARCA

Illa, Terrades i la ministra 

Ribera insten a desenvolupar 

la llei de canvi climàtic de 2017 "Volem recuperar una llei de 

barris verda que garanteixi un 

habitatge digne per a tothom i 

un urbanisme al servei de la ciu-

tadania, amb espais per a viure 

i conviure". Així explicava dimarts 

el granollerí Marc Collado la pro-

posta d’En Comú Podem en relació 

amb els barris i el reconeixement 

dels drets de ciutadania. Collado, 

coordinador nacional de Joves 

d’Esquerra Verda i número 42 de la 

llista, explicava que "calen barris 

i ciutats on la diversitat sigui un 

valor", i en aquest sentit recordava 

que hi ha persones vulnerables que 

"mereixen protecció", sobretot 

persones migrades i joves migrants 

sols que queden exclosos per la fal-

ta de suport i de reconeixement 

dels seus drets. "Cal derogar la 

llei d’estrangeria per evitar que 

aquestes persones caiguin en 

l’exclusió social", insistia Collado.

Un vot contra l'extrema dreta
En l’acte, a Bellavista, també va 

participar-hi Jéssica González, co-

ordinadora de projectes al Centre 

d'Estudis Africans i Interculturals 

i número 3 d’En Comú Podem per 

a les eleccions de diumenge. La 

candidata va defensar els barris 

populars com Bellavista, "orgullo-

sament obrer i divers", i va car-

En Comú Podem busca el 

suport dels barris populars

contra l'extrema dreta

VOL RECUPERAR UN PLA DE BARRIS AMB HABITATGE DIGNE

X.L.

EN COMÚ PODEM, A BELLAVISTA

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.

regar contra els partits d’extrema 

dreta que volen fer forat en aquests 

entorns. "Les classes populars 

tenen a veure amb la gent co-

muna, amb defensar els serveis 

públics", insistia González, qui 

apuntava que "cal defensar-se de 

l’extrema dreta i combatre tot 

allò que atempta contra la di-

versitat". "L’enemic no és aquell 

qui ho passa pitjor que nosal-

tres, sinó les elits econòmiques i 

de poder", deia González, qui afe-

gia que "les institucions no han 

de ser d’aquesta gent, sinó del 

poble". Per tot plegat, afirmava, 

"cap vot de l’esquerra no s’ha de 

quedar a casa; un vot a En Comú 

Podem és un vot contra l’extre-

ma dreta". ❉ X.L.

A banda d'instal·lar parades arreu de Granollers, ERC ha fet campanya amb 

la difusió de les inversions en afers socials que la conselleria del granollerí 

Chakir El Homrani ha fet a la ciutat. Segons els republicans, han arribat 5,4 

milions, més de 3 per al finançament de "professionals d'equips bàsics", i 

1,15 més per al Servei d'Atenció a Domicili per Dependència. ERC indica que 

la Generalitat ha lliurat a Granollers 644.556 euros per a ajuts d'urgència 

social i atenció a les persones, així com 353.038 davant la crisi de la Covid. 

ERC fa difusió de 

la inversió de la 

conselleria d'Afers 

Socials a la ciutat
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Xerrada sobre l'ús de les pantallesRetirada de la grua del nou centre de salut
L'Ajuntament inicia dimarts (18 h) el cicle de xerrades 

Parlem en família, que començarà amb una proposta sobre 

com educar en l'ús responsable de les pantalles a casa. 

Totes les xerrades seran virtuals (a Zoom) i la programació 

es pot consultar a www.granollers.cat/parlemenfamilia.

Diumenge es va fer el desmuntatge de la grua de grans 

dimensions de l'obra del nou Centre de Salut als terrenys de 

l'antiga Policlínica del carrer Girona. De fet, l'obra d'aquest equipament sanitari està a la recta �inal, tot i que falten 
mesos per a la posada en funcionament, un cop equipat.

SOCIETAT

L'Hospital de Granollers ha frenat 

l'augment de persones ingressa-

des que han donat positiu a una 

PCR, després d'un increment fa 15 

dies. Així, dimecres d'aquesta set-

mana hi havia 79 casos, dos menys 

que fa una setmana, de manera 

que s'ha estabilitzat la xifra al vol-

tant de la vuitantena de pacients.

El centre sanitari fa setmanes 

que té ocupades les 20 places 

d'UCI estables, de manera que ha 

habilitat més llits de crítics a la 

segona planta d'hospitalització, 

i a la sisena planta, a la Unitat de 

Crítics Respiratoris de l'àrea de 

pneumologia. Dimecres hi havia 

38 persones ingressades a les uni-

tats de crítics, de les quals 28 ar-

ran de la Covid-19.

A més, la Fundació Privada 

Hospital Asil de Granollers ha 

informat que, des de l'inici de la 

pandèmia el març de l'any passat, 

s'acumulen 1.281 altes de malalts, 

38 de les quals s'han pogut donar 

aquesta darrera setmana.

En aquest període, però, també 

s'han produït 8 morts de persones 

que no han pogut superar el coro-

navirus, de manera que les defun-

cions acumulades a l'hospital són 

225 des del març.

Millors dades epidemiològiques
Les dades epidemiològiques ac-

tuals fan pensar que la situació 

de saturació a l'Hospital de Gra-

nollers millorarà els propers dies. 

Tot i que el risc de rebrot continua 

molt alt, fa setmanes que dismi-

nueix, ja que ha passat d'una taxa 

del voltant de 600 el mes passat 

als 342 d'aquest dimecres. A més, 

la velocitat de contagi (Rt) fa dies 

SALUT AQUESTA SETMANA HI HAN MORT 8 PERSONES I UNA QUARANTENA HA REBUT L'ALTA MÈDICA

L'Hospital estabilitza la xifra de
malalts Covid i en té 28 a l'UCI

La residència Les Franqueses, de 

Corró d'Avall, que fa 15 dies va 

registrar un brot actiu de corona-

virus amb 37 residents positius, 

continua sectoritzada i fent un se-

guiment de l'estat de salut de tots 

els residents, que els darrers dies 

han estat en aïllament. El centre, 

situat al carrer Sant Josep de Cor-

ró d'Avall, té capacitat per a una 

cinquantena de residents i està 

gestionat per l'empresa Mutuam.

Aquest dimarts, segons explica-

ven des del Departament de Salut, 

quedaven 4 residents aïllats i 2 re-

sidents hospitalitzats. Des de l’inici 

del brot s’han lamentat 7 defunci-

ons (5 a la residència i 2 a l’hospi-

tal). També segons el Departament 

de Salut, la residència continua 

correctament sectoritzada, atesa 

pels professionals del centre, se-

guint tots els protocols de salut 

establerts, i s'hi està fent un se-

guiment diari per part de l’equip 

d’atenció a les residències. X.L.

Set defuncions arran del 

brot a la residència Les 

Franqueses i dos ingressats

DE LA CINQUANTENA D'USUARIS, ACTUALMENT N'HI HA 4 D'AÏLLATS

■ La sotsdirectora general de Promoció 
de la Salut, Carmen Cabezas, explicava 
dimecres que la situació "continua mi-

llorant" en l'entorn residencial. De fet, 
va explicar que el 78% de les residèn-
cies tenen una cobertura del 70% o més 
pel que fa a dues dosis de la vacuna ja 
administrades. En aquests centres, els 
casos actius han baixat molt notable-
ment i s'observa una diferència "enor-

me" amb aquells que tenen taxes més 
baixes de cobertura vacunal.

En aquest sentit, el secretari de Sa-
lut Pública, Josep M. Argimon, expli-
cava que la setmana vinent esperen 
començar a tenir el protocol modificat 
per a les residències, tot i que pendent 
de revisió, amb "una mirada de flexi-

bilització". La vacunació de la població 
residencial obre, doncs una esperan-
ça, a l'ampliació de visites i sortides.

L'ESPERANÇA 
EN LA VACUNA

La Policia i els Mossos d'Esquadra 

van actuar dissabte a les 3.47 h de 

la matinada en un bar del passeig 

Andalusia, a Bellavista, per aturar 

una festa il·legal que s'estava cele-

brant a l'interior del local i per no 

complir les restriccions vigents 

arran de la pandèmia, com el toc 

de queda nocturn i la prohibició 

de reunió de grups nombrosos de 

persones.

Segons fonts policials, un grup 

de persones es va reunir dissabte 

a la nit per celebrar una festa a l'in-

terior d'un local. La Policia Local 

va intervenir per desallotjar l'esta-

bliment amb el suport dels Mossos 

d'Esquadra, i es van sancionar les 

14 persones que hi havia a l'inte-

rior. Segons les mateixes fonts, la 

propietat del local desconeixia la 

celebració de la festa, i va ser una 

treballadora de l'establiment la 

responsable de la convocatòria.

Segons dades dels Mossos d'Es-

quadra, entre dissabte i diumenge 

van aixecar-se fins a 3.084 actes 

per incompliment de les mesures 

contra la Covid a tot Catalunya, 

303 més que el cap de setmana 

anterior. Concretament, van aixe-

car-se 402 actes per infraccions 

del confinament municipal, 28 a 

la restauració i 219 per incom-

pliment del confinament nocturn, 

entre les quals diverses festes il-

legals com la de les Franqueses. A 

més, es van aixecar 63 actes en els 

43 controls establerts als parcs 

naturals.

Pel que fa a l'any 2020, només a 

les Franqueses la Policia Local va 

posar un total de 335 denúncies 

per incompliment de les mesures 

Covid, des de mitjans de març fins 

a finals de desembre. 

Sancionades 14 persones 

per celebrar una festa

en un bar del barri Bellavista

1.317
AQUESTES SÓN LES PERSONES 

DE GRANOLLES QUE HAN REBUT
la primera dosi de la vacuna 
contra la Covid-19, 69 més que 
la setmana passada. D'aquestes, 
271 corresponen a usuaris de 
residències, dels quals 175 ja tenen 
la segona dosi també administrada.
Pel que fa al conjunt de la població, 
la segona dosi a Granollers la tenen 
800 persones que, per tant, ja 
han completat el tractament per 
evitar el contagi. 

DILLUNS ES VAN FLEXIBILITZAR RESTRICCIONS, COM EL 
CONFINAMENT TERRITORIAL I HORARIS DE LA RESTAURACIÓ
■ El Procicat va donar el vistiplaus perquè dilluns es passés 
del confinament municipal al comarcal, així com allargar els 
horaris de la restauració una hora en els torns d'esmorzar 
i dinar, i reobrir els gimnasos al 30%, amb sis persones en 
activitats grupals. A més, també ha decidit equiparar les 
llibreries als equipaments culturals, de manera que 
no estaran subjectes a les restriccions del comerç i podran 

obrir el cap de setmana, i també ho faran cada dia les que 
tinguin més de 400 metres quadrats –a diferència de la 
resta de comerços–.

D'altra banda, en el primer curs dels graus universitaris 
es permetrà la docència teòrica presencial. La vigència de 
la nova resolució és de dues setmanes. Les altres mesures 
fins ara vigents es mantenen de moment.

Donació de 3.000 de les entitats culturals

Entitats culturals de Granollers –Blancs, Blaus, Diables, Xics, Amics dels 
Gegants i Capgrossos, Passaltpas i l’Esbart– han fet una donació de 
3.046,79 euros per col·laborar en la lluita contra la Covid-19 a l’Hospital de 
Granollers. Aquest és l'import que han acumulat de la venda de mocadors. 
Després de la suspensió de la Festa Major de Blancs i Blaus de 2020, les 
entitats culturals es van unir i van crear un disseny únic de mocador amb 
els colors representatius de cada entitat. D’aquesta manera es mantenia 
amb la tradició del mocador de festa major i s'hi afegia el vessant solidari.

COLLES

que es manté sota de l'1. De fet, la 

darrera Rt era de 0,86, la qual cosa 

vol dir que cada 100 persones que 

tenen el coronavirus el contagien a 

86 –que aquesta dada estigui per 

sota de 0,9 és una de les premisses 

que Salut va posar sobre la taula 

per reduir restriccions–. També 

la incidència acumulada a 14 dies 

s'ha reduït més de 200 punts res-

pecte al període anterior i ara és 

de 398,83 per 100.000 habitants. 

A més, ha millorat el percentatge 

de proves positives de PCR i test 

d'antígens, que ara no arriba al 4% 

–un centenar de casos del miler de 

proves i testos fetes–. M.ERAS
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Endesa va instal·lar l'any passat 

62 telecomandaments en cen-

tres de transformació del Vallès 

Oriental. Els nous dispositius, 

que han suposat una inversió 

d’1.036.000 euros, permeten 

reduir en un 20% el temps d’in-

terrupció del servei en cas d’in-

cidències, i han de beneficiar, 

de manera directa o indirecta, 

els 36 municipis que alimenta la 

companyia, amb 147.512 clients.

Segons la companyia elèctrica, 

aquests sistemes de control re-

mot permeten realitzar maniobres 

d’operació a distància. Així, des del 

centre de control que Endesa té a 

Barcelona, es poden accionar els dis-

positius de les instal·lacions sense 

haver de desplaçar equips sobre el 

terreny en cas d'incidències. El cen-

tre de control rep informació que 

permet detectar i aïllar els defectes 

que puguin produir-se a la xarxa. 

Endesa destina 1 milió d'euros a

automatitzar la xarxa comarcal

LA FUNDACIÓ ESPAVILA 
VOL PREMIAR EL TEU ESFORÇ

QUÈ FAS PER LA TEVA MILLORA?

QUÈ FAS PER AJUDAR A MILLORAR ELS ALTRES?

Presenta la teva proposta fins al 15 de març de 2021

Bases a: www.espavila.cat

Parlem del contagi emocional, 
un fenomen psicològic que 
les empreses estan aprofitant 
per enfortir el vincle entre els 
empleats i aconseguir, així, un 
increment en els resultats.

Es tracta d’un tret psicològic 
inherent a les persones que 
provoca que els sentiments que 
un experimenta es traslladin  als 
demés.

Aquest fet va ser científicament 
plantejat per primer cop per 
Elaine Hatfield i els seus companys 
Cacioppo i Rapson l’any 1993. Amb 
aquest concepte els psicòlegs es 
van referir a la tendència humana 
a sincronitzar els comportaments 
amb les persones amb què es 
comuniquen.

El contagi emocional el provoquen 
les neurones mirall. Una xarxa 
neuronal que fa possible imitar 
gestos, expressions, emocions i 
sentir empatia. 

Fent un ampli resum, el benestar 
emocional d’un mateix depèn, en 
certa mesura, de les persones que 
tenim al nostre entorn.

Si extrapolem aquest fet a l’àmbit 
laboral, aquelles organitzacions 
que promoguin un ambient 
positiu estaran propiciant que els 
empleats es comportin, també, 
amb una actitud més favorable. 
De la mateixa manera, un tracte 
més negatiu podria desencadenar 
en relacions més nocives i, per 
tant, en pitjors resultats.

En definitiva, practicar la 
intel·ligència emocional i 
mostrar-se tolerant i empàtic 
amb els demés potenciarà que, 
a la llarga, el col·lectiu se n’acabi 
beneficiant.

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

Un contagi que millora 
el rendiment laboral

Després de gairebé dos anys des 

de l'inici de les obres, el pas soter-

rat que uneix Bellavista amb Can 

Mònic i la zona esportiva munici-

pal de Corró d'Avall ja està obert 

a la circulació. Es tracta d'un accés 

sota la via de la línia R2 Nord de 

Rodalies per al pas de bicicletes i 

vianants. Els treballs han consis-

tit en la construcció d’un calaix de 

formigó a l’altura del carrer Aragó 

que travessa sota les vies fins al 

carrer Francesc Gimeno de Gra-

nollers. El calaix té una llargada de 

15 metres i unes dimensions de 5 

m d’amplada i 3,10 m d’alçada.

A banda i banda del pas s’hi han 

habilitat rampes i escales i tam-

bé s’hi ha instal·lat un sistema de 

drenatge, enllumenat, càmeres 

de seguretat i baranes de protec-

ció. A més dels elements previs-

tos en el projecte inicial, també 

s'han asfaltat els voltants del pas 

i s'han col·locat murs i separadors 

amb gabions. Durant la primavera 

s'enjardinaran els voltants.

El projecte és fruit de l’estudi de 

l'Ajuntament i la Generalitat a tra-

vés del projecte de Pla de Barris.

Després de més d’un any d’obres 

i amb els treballs pràcticament aca-

bats, les obres del pas van quedar 

aturades durant més de 5 mesos 

l'estiu passat. Segons fonts munici-

pals, l’actuació es va aturar per les 

diferències de criteri entre la direc-

ció de l'obra i l'empresa construc-

tora, Grup Mas Constructors SLU. 

Finalment, l'Ajuntament va rescin-

dir el contracte i al novembre va as-

sumir la finalització de l'actuació. 

programació per millora la conne-

xió de Bellavista amb la resta del 

municipi elaborat per la Diputa-

ció a demanda de l’Ajuntament 

de les Franqueses amb l'objectiu 

d'eliminar barreres físiques entre 

Bellavista i la resta del municipi i, 

sobretot, connectar aquest nucli 

amb la zona esportiva munici-

pal de Corró d’Avall. Finalment, 

el cost del pas soterrat ha estat 

d'1.056.624,45 euros, un 7,15% 

menys del pressupost previst. El 

projecte s'ha finançat al 50% per 

INFRAESTRUCTURES  LES OBRES, AMB UN COST D'UN MILIÓ, VAN COMENÇAR LA PRIMAVERA DE 2019

Obre el pas soterrat per a vianants 

i ciclistes entre Bellavista i Corró

La Fundació RIVUS ha dissenyat 

una exposició itinerant dedicada 

als ocells, una de les línies de se-

guiment de l’Observatori RIVUS. 

La mostra està formada per tres 

plafons, on es poden conèixer les 

espècies més habituals que podem 

veure a les conques del Besòs, on se 

n’han observat més de 300. S’acom-

panya de quatre figures realitzades 

en resina i a escala real de les espè-

cies més emblemàtiques. 

La Fundació RIVUS 

mostra la diversitat 

d'aus a la conca fluvial

ajuntament

PAS ENLLESTIT  Connecta Bellavista amb Can Mònic i Corró d'Avall

MOBILITAT

Canovelles fa canvis 

de circulació a

la zona del nou pas

Segons les dades de dimecres 

de la Generalitat, a Granollers hi 

havia 15 grups escolars confi-

nats, amb prop de 400 persones 

en total. Amb tot, la majoria de 

centres no tenen cap positiu i el 

que té més grups tancats –l'es-

cola Granullarius– en té 3.

EDUCACIÓ

Confinats 15 grups 

escolars, dimecres 

Amb motiu del segon aniversari 

de la mort del bisbe de Solsona, 

el granollerí Jaume Traserra, 

s'ha publicat el llibre In me-

moriam + Jaume Traserra, una 

biografia amb un conjunt d'ar-

ticles d'autors diversos que van 

conèixer el granollerí, entre els 

quals el seu successor al bisbat, 

Xavier Novell, que també n'és 

l'editor. El llibre també inclou 

una part de textos inèdits es-

crits pel mateix bisbe Traserra.

HISTÒRIA

Un llibre homenatja 

el bisbe Traserra

A partir de dilluns i amb motiu 

de l'obertura a la circulació del 

pas sota la via del tren a Cano-

velles, l'Ajuntament del muni-cipi modificarà el sentit de cir-

culació d'alguns carrers de la 

zona. Un tram del carrer Verge 

del Pilar serà de doble sentit i 

pel carrer d'Alemanya se circu-

larà en direcció a la plaça de les 

Cultures. Pel carrer d'Itàlia es 

podrà conduir en direcció a la 

via del tren, mentre que pel car-

rer del Congost se circularà en 

direcció contrària a la via.
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Vallès Oriental

Pere Aragonès i Garcia  
candidat a President de Catalunya

Al costat de la gent.

Al costat de 
la gent és 
reconstruir 
el país sense 
deixar ningú 
enrere”

Al costat  
de la gent  
és amnistia  
i referèndum”

Marta Rovira
secretària general

Oriol Junqueras 
president d’Esquerra Republicana

Al costat  
de la gent és 
construir una 
República per 
a tothom”

Els col·legis electorals, espais segurs

• Desinfecció dels espais cada dues hores, i abans i després de la jornada 
electoral

• Ventilació constant

• Dins del col·legi l’aforament està limitat a dos electors per mesa

• A l’exterior del col·legi les persones faran cua amb una distància d’1,5 m 
senyalitzada al terra 

• Accés al col·legi supervisat per personal acreditat

• Entrades i sortides diferenciades per evitar l’encreuament de persones

• Els membres de les meses disposen de material i equip de protecció

• Més d’un centenar de persones vetllaran pel funcionament i seguretat 
de la jornada electoral

www.granollers.cat/eleccions
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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
31/01 M. José Sánchez Caballero  86 anys 

01/02 Carme Subirats Carné  83 anys 

01/02 Pol Seda Castillo  2 anys 

01/02 Carme Garcia Blaya  96 anys 

02/02 Isabel Mesas Acosta  97 anys 

02/02 Juan Garriga Cirera  87 anys 

02/02 M. Carmen Pallarés Argote  64 anys 

02/02 Carme Illa Casanovas  63 anys 

03/02 Ricard Cabané Tubau  74 anys  

03/02 Elisa Herrero Bordoy  91 anys 

03/02 Ana García Jiménez  85 anys 

03/02 Carlos Gimeno Cabús  83 anys 

03/02 Purifi cación Rdez. Martín  97 anys 
04/02 Paquita Cid Reyes  82 anys 

04/02 Lluís Corcera Férriz  89 anys 

04/02 Ramón Cot Estrade  87 anys 
04/02 Concepción Serrano Sánchez 77 anys 
04/02 Alfonso Ortiz Gómez  76 anys 
04/02 Amador Martín Jiménez  85 anys 

04/02 María Gallardo Encinas  82 anys 

04/02 Herminia Anglerill Ribera  67 anys 

05/02 Nacasia Díaz Hernández  94 anys 

05/02 Ezequiel Pascual Luna  99 anys 

05/02 Catalina Rojas Fernández  98 anys 

05/02 Maria Bas Pi  97 anys 

06/02 José Cruz García  80 anys 

06/02 Isidoro Gómez Sánchez  85 anys 
06/02 Julia Rey Cabrera  88 anys 

07/02 Angelina Masjuan Torrents  88 anys 

08/02 Matilde Bassa Bassas     100 anys

Els centres públics d'educació in-

fantil, primària i secundària i els 

centres concertats de Granollers 

han organitzat, com cada any, 

jornades de portes obertes amb 

l'objectiu de donar a conèixer les 

escoles i mostrar els serveis que 

ofereixen. En aquesta ocasió, atesa 

la situació sanitària a causa de la 

Covid-19, les trobades es faran en 

línia del 10 de febrer al 13 de març. 

Els enllaços per poder-hi assis-

tir virtualment es poden trobar a 

www.granollers.cat/portesobertes.

A més, per rebre més informa-

ció podeu adreçar-vos als matei-

xos centres educatius o a l'Ofici-

na Municipal d'Escolarització (C. 

Jaume Camp i Lloreda, 1 Tel. 93 

842 68 48 / 93 842 68 49 / 93 

842 68 52). Per a cites presencials 

a l'OME cal demanar cita a bit.ly/

citaprèviaOME.

Dimecres, l'Institut Antoni Cu-

per al batxillerat i cicles de grau 

mitjà de formació professional i 

d'arts plàstiques i disseny, i del 25 

al 31 de maig per als cicles de grau 

superior de formació professional 

i d'arts plàstiques i disseny. 

mella va ser el primer en fer una 

de les portes obertes virtuals, que 

repetirà aquest dissabte (11 h). 

Aquest febrer també faran portes 

obertes l'Escola Ferrer i Guàrdia 

(el dia 19, a les 16 h), la Salvador 

Espriu (el 25 a les 17 h), l'Escola 

Turó de Can Gili (el 23 a les 18 h), 

i els privats Educem (el dia 27 de 

febrer), i l'Escola Anna Mogas (el 

25). La resta de centres comença-

ran les jornades, la majoria a tra-

vés de la plataforma Meet, el març.

Calendari de preinscripcions
Les jornades de portes obertes es 

fan abans de l'inici de la preins-

cripció per al proper curs que, se-

gons informa la Generalitat, serà 

del 15 al 24 de març per a l'educa-

ció infantil de segon cicle i educa-

ció primària; del 17 al 24 de març 

per a l'educació secundària obliga-

tòria (ESO); de l'11 al 17 de maig 

"A Mans Unides lluitem contra 

el virus de la indiferència i en-

comanem solidaritat. Perquè 

un món millor és possible, però 

cal l'aportació de tots". Aques-

ta és la filosofia de l'entitat que 

el seu responsable al Vallès Ori-

ental, Joan Quintana, transmetia 

divendres en la presentació de la 

campanya anual de captació de 

fons per a projectes d'ajuda al ter-

cer món. En aquesta ocasió, Mans 

Unides Vallès Oriental insistirà en 

aconseguir tirar endavant el pro-

grama de sobirania alimentària al 

municipi bolivià de Pocoata, a la 

zona del Potosí, que ja va presen-

tar l'any passat.

De fet, arran de la pandèmia, 

el projecte de desenvolupament 

s'ha alentit, de manera que l'en-

titat ha decidit desenvolupar-lo 

en dos anys, en comptes d'un. El 

total del programa té un cost de 

66.050 euros, dels quals el 2020 

se n'han destinat 33.000 i aquest 

any s'acabaran d'enviar el 50% 

restant. "Els diners es fan arri-

bar a mesura que el projecte va 

avançant i justificant. Som molt 

curosos", indicava Quintana.

A la campanya de l'any passat, 

de fet, Mans Unides Vallès Orien-

tal va recaptar 61.606 euros, dels 

quals, després d'enviar una part 

al Potosí, la resta es van destinar 

a altres projectes d'emergència 

sorgits arran de la pandèmia. 

Tot i que la xifra no ha arribat 

als 66.050 que consideren el cost 

total del projecte, Quintana expli-

cava que n'estan molts satisfets 

perquè és superior a la de 2019, 

malgrat la situació de pandèmia. 

El 2019 el projecte suposava uns 

50.000 euros, de manera que el 

2020 "sabíem que era un repte 

molt difícil".

D'altra banda, aquest any 2020 

Mans Unides també ha propo-

sat projectes de cofinançament 

a ajuntaments de la comarca, 

que han suposat 14.000 euros 

més per a l'ajuda al tercer món. 

Concretament, l'Ajuntament de 

Granollers ha col·laborat en un 

projecte d'educació primària a 

Uganda, i el de Parets, en un de 

defensa dels drets humans de les 

dones al Salvador.

El també membre de Mans 

Unides Vallès Oriental, Josep M. 

El Gra ha llençat una nova oferta de cursos de febrer a juny, adreçats a per-

sones d'entre 16 i 35 anys. S'ofereix formació de català i formació ocupaci-

onal i laboral. En l'apartat de català, hi ha tres modalitats de cursos: Tardes 

en català, de 30 hores i adreçat a joves de 16 a 18 anys, nouvinguts i amb 

ganes d’aprendre la llengua –és gratuï i es fa els dijous, de 17 a 19 h–; Viu i 

parla el català, de 50 hores i adreçat a persones de 18 a 35 anys amb pocs 

coneixements de català que necessiten un reforç per millorar –també és 

gratuït i es fa els dimarts i dijous, de 10 a 11.30 h pel primer grup, i de 12 a 

13.30 h pel segon–, les càpsules formatives i recreatives complementàries 

al curs de català, que tenen una durada de 15 hores, són gratuïtes i s'adre-

cen a persones de 18 a 35 anys. En l'apartat de formació laboral, ofereix un 

curs de 30 hores per a persones de 18 a 35 anys d'iniciació a la flequeria. 

També és gratuït i tindrà lloc els dimecres de 17 a 19 h. 

Crida per Granollers-CUP ha de-

nunciat la situació de les escoles 

bressol a la ciutat pel que fa al dè-

ficit de places, als preus “desorbi-

tats” dels centres públics i la preca-

rietat laboral de les professionals, 

i ha proposat municipalitzar totes 

les escoles bressol de Granollers.

La formació critica que el go-

vern municipal presenti Grano-

llers “com a ciutat educadora” 

quan "només" hi ha 3 escoles 

bressol municipals enfront de 

9 de privades. En aquest sentit, 

denuncia “un enorme dèficit de 

places públiques 0-3, un servei 

necessari tant per a l’educació 

integral dels infants com per 

a la seva socialització”. També 

critica els preus, que “fan que 

les famílies amb menys recur-

sos vegin molt limitat l’accés a 

aquest servei”, així com l’incre-

ment de la mensualitat dels cen-

tres municipals fins a 170 euros 

“amb l’excusa que el cost de les 

places és superior a la quota fa-

miliar”. Tot plegat, asseguren des 

de la CUP, agreuja la situació de 

segregació escolar i hi afegeix una 

nova “discriminació”.

Igualment, el grup també de-

nuncia la precarietat laboral 

d’educadores i mestres de les es-

coles bressol, “un sector majori-

tàriament feminitzat que pateix 

una manca de reconeixement, 

agreujat per les retallades i pel 

context de la Covid-19”.

Davant d’això, la CUP proposa 

municipalitzar totes les escoles 

bressol de Granollers i assegurar la 

gratuïtat de l’educació des de l’eta-

pa 0-3 fins a la universitat. I men-

tre això no arriba, afegeix, garan-

tir especialment l’accés a l’escola 

bressol municipal a tots els infants 

de famílies amb menys recursos 

econòmics implementant criteris 

d’accés basats en la renda i tarifa-

ció social, així implementar beques 

menjador en aquest sector. 

La CUP vol municipalitzar 
totes les escoles bressol

EDUCACIÓ PROGRAMADA UNA XERRADA INFORMATIVA EN LÍNIA EL DIMECRES 24 DE FEBRER EL PARTIT CRITICA EL DÈFICIT DE PLACES PÚBLIQUES DE 0 A 3 ANYS

COOPERACIÓ L'ANY PASSAT L'ENTITAT VA ACONSEGUIR 61.606 EUROS PER AL TERCER MÓN

Portes obertes virtuals a escoles

Mans Unides amplia la 

recaptació del projecte a 

Bolívia, alentit per la Covid

Cursos de català i flequeria al Gra
Pagès, reconeixia les limitacions 

que la situació sanitària ha posat 

a les tasques de sensibilització 

de l'entitat. Amb tot, "engeguem 

algunes coses petites", com el 

concurs de clipmetratges per a 

escoles i instituts d'arreu de l'Es-

tat que du per títol Combatre el vi-

rus de la desigualtat. A més, Mans 

Unides ha ofert xerrades virtuals 

a centres educatius i, com sempre, 

facilita informació a altres entitats 

interessades.

"De moment, ho farem tot vir-

tual i, quan sigui possible, tor-

narem a programar al carrer", 

deia Quintana, qui recordava que 

el web de Mans Unides permet 

fer donatius per als programes de 

desenvolupament i avançava que 

l'entitat està planificant tenir dis-

ponible el sistema Bizum per fer 

ingressos a Mans Unides Vallès 

Oriental.

Amb tot, "entenem que aquest 

any costarà més perquè hi hau-

rà crisi econòmica i social, i 

perquè ja no podem seguir fent 

campanyes amb el concepte 

d'emergència", deia el responsa-

ble de Mans Unides Vallès Orien-

tal, que enguany ha incrementat 

lleugerament els associats i ja en 

té més de 225. Quintana recorda-

va que el projecte que s'està de-

senvolupant a Pocoata permetrà 

formar unes 120 famílies –580 

persones– que actualment viuen 

amb condicions de pobresa. M.E.

L'Institut Antoni Cumella i el col·legi Ferrer

i Guàrdia, els primers centres a mostrar-se
Xerrada
EL DIMECRES 24 DE FEBRER (19 H), 
a més de les jornades de portes, s'ha

organitzat una sessió informativa 

sobre el procés de preinscripció i 

matrícula als centres d’educació 

infantil, primària i secundària 

obligatòria. La sessió anirà a càrrec 

de membres de la Comissió de 

Garanties d’Admissió de Granollers i 

inclourà la xerrada Vuit orientacions 

per triar escola, a càrrec d’Anna 

Ramis, mare, mestra i pedagoga. 

Aquesta activitat es farà en línia i 

per participar-hi és imprescindible 

fer la inscripció, abans d'aquest 

divendres, a ja.cat/informacioP3.
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La Cambra de la Propitat Urbana 

de Sabadell i Comarca, que des de 

l'any passat té seu al carrer Giro-

na de Granollers, es reunirà avui, 

dijous, amb l'Ajuntament de la 

ciutat per posar sobre la taula un 

acord de col·laboració "per aten-

dre ciutadans de Granollers de 

manera gratuïta en temes rela-

cionats amb el dret a l'habitat-

ge", derivats per part de serveis 

socials, així com ofereix assesso-

rament a tots els propietaris que 

hagin patit una ocupació.

D'altra banda, l'entitat de la 

propietat proposarà al consistori 

la constitució d'una taula d'habi-

tatge, que inclogui representació 

de l'Ajuntament, la PAH i sindicat 

de llogaters, administradors de 

finques, la mateixa Cambra de la 

Propietat i altres col·lectius com 

entitats veïnals, per tal de "donar 

respostes eficients i consensua-

des a l'emergència de l'habitatge 

agreujada per la pandèmia i la 

crisi econòmica emergent".  m.e.

El Cinema Edison projecta aques-

ta setmana el documental Mara-

gall i la Lluna, dirigit per Josep 

Maria Mañé i Francesca Català 

Margarit i produït per Benecé i la 

Fundació Catalunya Europa, i que 

fa un repàs a la trajectòria política 

de Pasqual Maragall.

El documental es va poder veu-

re ja dimarts, amb la presència 

del productor Xavier Atance i de 

l’actriu Lluna Pindado, i avui, di-

jous (19 h), es tornarà a projectar 

amb la presència de Montserrat 

Tura, exalcaldesa de Mollet del 

Vallès i consellera de Justícia amb 

el govern Maragall.

La Lluna tenia vuit anys quan el 

1993 l’alcalde de Barcelona, Pas-

qual Maragall, es va instal·lar a 

casa seva per entrar en contacte 

amb el barri de Roquetes, al dis-

tricte de Nou Barris. Vint-i-cinc 

anys després inicia una recer-

ca que comença amb el record 

d’aquells dies i que la porta a 

descobrir un polític singular, fo-

namental per entendre la trans-

formació d’una ciutat i el present 

d’un país. Parlant amb familiars, 

coneguts i polítics, la Lluna acon-

segueix fer-se un retrat íntim i 

universal, humà, contradictori, 

vitalista i colpidor de Maragall. 

Suport al raper Pablo Hasél

Fa uns dies el raper Pablo Hasél deia que "serà la solidaritat als carrers 
la que pot conquerir" la seva llibertat. A Granollers més d'un centenar de 

persones van mostrar dijous al vespre aquest suport al cantant condemnat 

a 9 mesos de presó pel Tribunal Suprem, que el considera culpable, per 

les seves cançons, d'enaltiment del terrorisme i injúries i calúmnies a la 

corona i als cossos de seguretat de l'Estat. Els concentrats dijous al vespre 

a la Porxada, amb cartells demanant la llibertat del raper i l'amnistia dels 

presos polítics, van denunciar l'atropellament de drets i llibertats, i com 

això passa durant el mandat del "govern més progressista de la història", 

carregant, com també fa Hasél, contra el paper del PSOE i Podemos en el 

seu procés judicial.

xavier solanas

MOBILITZACIONS  UN CENTENAR DE PERSONES A LA PORXADA POLÍTICA  EL DOCUMENTAL REPASSA LA VIDA DEL PRESIDENT HABITATGE

La Cambra de la 

Propietat proposa 

a l'Ajuntament una 

taula d'habitatge

L'Edison projecta 'Maragall i la 

Lluna' amb l'exconsellera Tura

El grup de GxI - Primàries ha demanat explicacions al govern municipal 

sobre l'accident mortal que va succeir la setmana passada al carrer Ra-

mon Llull, en què una vianant va morir atropellada per un motorista. La 

formació ha demanat una relació dels accidents de característiques si-

milars al nucli urbà, i les conclusions que se n'hagin derivat sobre millo-

res en la seguretat viària. Primàries assegura que hi ha queixes veïnals 

sobre la mobilitat a la zona que no han tingut resposta. 

Primàries demana explicacions sobre 

el xoc mortal al carrer Ramon Llull
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Mantenir unes eleccions en un moment en què epidemiòlegs, sanitaris i polítics 

demanen –i obliguen– a la ciutadania que restringeixi al màxim la seva vida 

fora de casa, és una barrabassada ètica. Els mateixos que van renyar els veïns i 

veïnes per haver-se trobat amb els seus propers al desembre, ara asseguren que 

els col·legis electorals seran espais segurs. I el més cert, segurament, és que 

seran tan segurs o tan poc com els restaurants, els teatres i els gimnasos. Ben 

segur que tot depèn de l'actitud i les precaucions que s'hi prenguin, tant a un lloc 

com a un altre –perquè davant la possibilitat de contagi d'un virus el risc zero 

no existeix–. I malgrat la desorientació, la indignació i la por que bona part de la 

ciutadania pot sentir davant d'aquest 14-F –dictat per un tribunal que va tombar 

el decret de suspensió del govern català–, cal anar als col·legis electorals i 

omplir les urnes. L'abstenció contestatària fa anys que s'ha evidenciat que no 

serveix per canviar res; ben al contrari. Que la pandèmia no usurpi el dret a vot.

I, MALGRAT TOT, VOTAR

Editorial

CIBERACTIVITAT Segueix-nos a @DiariSomGRN

Ens ha ajudat tant a conèixer aquest fantàstic i 
meravellós país que tenim i més enllà! Des de ben 
jove per molts va ser la nostra guia indispensable 
per fer cims i tot tipus d’excursions i travesses! 
Per molts anys més @editorialalpina! #Alpina75

Jordi Turull i Negre @jorditurull @novendreulamoto

#DebatTV3 Els partits que volen mantenir 
el model actual d'automoció però amb 
energia elèctrica, d'on traurien els 10-20 
GWh/hora d'electricitat extra que 
necessitaria el país? (ara en consumim 6)

Els seus beneficis, els nostres morts

GENÍS FERRERO
Secretari d'Acció Sindical 
de CNT al Vallès Oriental

Observatori del Treball i Model 

Productiu ha publicat el darrer 

informe mensual sobre accidents 

de treball del mes de novembre 

de 2020 i les dades segueixen mostrant un 

greu problema del qual no es parla prou.

Si bé en termes absoluts el nombre d’ac-

cidents laborals a Catalunya s’ha reduït res-

pecte a novembre de 2019, el nombre de 

mortals segueix augmentant. I dic segueix

perquè, des de principi d'any, les dades 

mensuals d’accidents laborals no fan més 

que créixer i ja portem acumulats setan-

ta-un morts en accidents de treball. A falta 

de tenir les dades definitives de desembre, 

tot apunta que anem al pitjor dels darrers 9 

anys en mortalitat en accidents de treball.

En un context de crisi econòmica a causa 

de la Covid-19, on una de cada quatre em-

preses s’ha acollit a ERTO, aplicant mesures 

que enguany han obligat a reduir la mobili-

tat i que van disminuir dràsticament l’acti-

vitat empresarial durant els moments més 

durs del confinament, seria lògic esperar la 

reducció de la sinistralitat laboral per una 

simple situació de reducció de l’activitat 

laboral. No obstant això seguim veient com 

incrementen els accidents laborals mortals.

La sinistralitat laboral és una xacra social 

de la qual amb prou feines es parla. Sovint 

es normalitzen les morts en accident de 

treball en breus noticies sense aprofundir 

en les causes. Si aquest augment de la mor-

talitat es donés en altres àmbits s’estarien 

exigint dimissions de responsables polítics.

L'

Des de CNT denunciem que l’increment 

de la precarietat laboral i la proliferació de 

les formes de subcontractació del treball es-

tan inflant les xifres de morts. La manca de 

formació eficaç a les empreses i la manca de 

mesures de seguretat o de control de les ma-

teixes s’afegeix a les cadenes de subcontrac-

tació i els contractes de treballs eventuals 

(massa sovint en frau de llei) o les ETT, entre 

d’altres, així com a les noves formes d’explo-

tació laboral com els falsos autònoms.

Davant d’aquesta situació extremada-

ment greu cal una sensibilització social ur-

gent i, sobretot, un retorn al sindicalisme i 

a la mobilització continuada. Considerem 

que el sindicalisme basat en el diàleg i la 

concertació social no està aportant soluci-

ons reals a aquestes problemàtiques. Les 

xifres parlen per si soles. Cal enfortir un 

sindicalisme en el qual els treballadors i les 

treballadores participin de la negociació de 

les seves condicions laborals, només així hi 

haurà un control més estricte de les condi-

cions de seguretat als centres de treball. Cal 

un sindicalisme arrelat al centre de treball i 

al territori, que defensi els interessos de les 

persones treballadores per damunt d’inte-

ressos aliens a la nostra classe.

Recordem que darrere de cada mort per 

accident de treball hi ha una família des-

trossada. Això no ha fet estralls en canvi en 

el benefici econòmic de les empreses que 

han precaritzat el treball. Davant d’aques-

ta realitat, des de la Confederació Nacional 

del Treball recordem que cal una resposta 

social i sindical tan àmplia com sigui pos-

sible per afrontar i superar aquest pro-

blema, i que cal bastir un suport mutu de 

classe per fer-hi front. Perquè nosaltres 

posem els morts, mentre ells obtenen els 

seus beneficis.

Cap vot republicà a casa

NÚRIA MAYNOU
Portaveu del grup d'ERC-AM a 

l'Ajuntament de Granollers

quest 14 de febrer els tribunals 

i els interessos polítics d’alguns 

han prioritzat celebrar eleccions 

per damunt del consens polític i 

sanitari d’ajornar-les. Enmig de la pandè-

mia, d’aquesta crisi sanitària, però també 

social, humanitària i emocional, ens tro-

bem davant d’unes eleccions que tornen a 

ser crucials per al poble de Catalunya.

Uns comicis que tornen a suposar un 

plebiscit per la ciutadania del nostre país: 

independència o 155; immobilisme o Re-

pública catalana, repressió o llibertat; am-

nèsia i passat o esperança i futur. Hem de 

fer que guanyi el bloc de l’esperança i el 

futur, necessitem que el republicanisme i 

el lideratge independentista d’esquerres 

guanyi de forma clara. Cap vot indepen-

dentista ha de quedar-se a casa, perquè 

ens cal que ser forts a les urnes i a la màxi-

ma institució del nostre país: el Parlament. 

Només sent molts, sumant una majoria 

àmplia i republicana serem més a prop 

d’una solució democràtica, davant la situ-

ació de regressió de drets i llibertats que 

patim com a poble.

Aquest 14 de febrer votarem Indepen-

dència, independència que no ha de servir 

per fer un país de qualsevol manera: no. 

Volem fer un país millor, amb el bé comú 

com a pilar fonamental, amb l’honeste-

dat, la justícia social i el feminisme com a 

bandera, basat en els valors republicans 

que han d’articular el nostre dia a dia. Per 

a que això passi, ens cal assegurar un Go-

A

vern independentista i progressista. Un 

Govern que clarament digui no al feixisme 

que creix i es pretén passejar pels nostres 

carrers i les nostres institucions com si res.

Granollers sovint ha estat anomenada 

l’Ohio català, ja que el resultat de les elec-

cions que es dona a la ciutat s’acostuma a 

reproduir en igual proporció a escala de 

país. Granollers, com el país, és una ciutat 

diversa, on conviuen tot tipus de persones 

amb ideologies, pensaments, inquietuds i 

necessitats diferents. La nostra ciutat és 

un gran exemple de com pot funcionar la 

via àmplia cap a la independència, una via 

que passa per sumar més gent al nostre 

projecte, gent que no convencerem amb 

arguments simplistes i reduccionistes de 

Twitter. Els hem de convèncer amb el nos-

tre projecte i el nostre exemple, treballant 

per fer una ciutat i un país millor.

La pandèmia que ens sacseja i el cansa-

ment acumulat fa que molta gent s’estigui 

plantejant no anar a votar, i es preveu que 

la participació pugui baixar. Però no ens 

ho podem permetre, hem de garantir la 

seguretat de les votacions i animar a tot-

hom a votar. Cada vot republicà que es 

quedi a casa és un vot regalat al 155 i a la 

via Vox. Si el bloc del 155 amb Illa al cap-

davant guanya les eleccions, tots els grans 

consensos del nostre país estan en perill.

El 14 de febrer tenim l’oportunitat de 

donar-li al nostre país el nou lideratge que 

tant necessita, un lideratge nítidament in-

dependentista i progressista. Ara és hora 

de recuperar les nostres institucions, és 

hora de recuperar la iniciativa, de recons-

truir l’independentisme i reprendre el camí 

cap a la llibertat. Per seguir sumant, ser 

més, construir grans majories i fer de la via 

amplia cap a la independència, una realitat.

Bústia

En record de Maria Rosa Navarro

En record de Maria Rosa Navarro Mollfulle-

da, que ens va deixar fa dos anys. Els seus 

amics i companys la seguim recordant amb 

tot el nostre afecte i veneració. Per més que 

passi el temps seguirem recordant la teva 

gran trajectòria professional i el teu bon fer 

com a persona. Segueixes sent el nostre mo-

del a seguir. Sempre en els nostres cors.

RAMONA FERNÁNDEZ, EN NOM DELS AMICS I 
COMPANYS DE ROSA NAVARRO
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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 

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-

SERVEIS

PROFESSIONALS

MUJER RESPONSABLE
SE OFRECE PARA

EL CUIDADO DE
PERSONAS MAYORES

(INTERNA O EXTERNA)

631 123 105

de los mejores especi-
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

tacular, tot exterior, 
tres hab. dobles, gran 
menjador amb vistes 
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

SE NECESITA AUTÓNOMO 
PARA VALLÈS ORIENTAL. 

FONTANERO, ELECTRICISTA Y ALBAÑIL. 

TEL. 93 009 11 26. LLAMAR DE 9 h A 13 h.REF. 0043-00577 L’AMET-
LLA. Nave industrial 300 

m2. Alquiler opción a 
compra. Tel. 93 360 67 27.

Pimec i la Generalitat, a través del 

Departament d’Empresa i Conei-

xement, impulsen el Pla de Via-

bilitat Empresarial, un programa 

de país que té l’objectiu de salvar 

empreses i impulsar el seu futur 

arran dels efectes per la Covid-19. 

Es tracta d’un programa 100% 

subvencionat que diagnostica la 

situació i viabilitat de l’empresa, 

capacita l’empresariat per iden-

tificar els factors clau de canvi i 

transformació, i estructura un full de ruta 

per aconseguir la viabilitat del negoci a 

mitjà i llarg termini. El programa s’adreça 

a pimes que tinguin matriu o centre de de-

cisió a Catalunya i que pertanyin a sectors 

d’activitat que hagin patit de forma rellevant 

les conseqüències de la pandèmia. S’estruc-

tura en tres fases; una primera basada en 

una diagnosi digital i gratuïta per a qualse-

vol empresa, a partir de la qual es rebrà un 

informe personalitzat de viabilitat. Les em-

preses també disposen en aquesta fase d’un 

campus virtual amb una oferta de píndoles 

formatives que ajuden a capacitar els equips. 

Pimec presenta el Pla de Viabilitat 
Empresarial per salvar negocis i pimes

PIMEC
avinguda Sant Julià, 1, Edifici Tilma, Granollers · Tel. 93 860 44 55

www.plaviabilitat.cat

L'APARADOR

DE LA SETMANA

Es tracta d’una plataforma digital basada en 

tecnologies de Machine learning i Bigdata, 

que permet fer benchmarking amb dades 

agregades del sector de cada empresa. A la 

segona fase, 3.000 empreses seran seleccio-

nades per una diagnosi individual amb pro-

fessionals experts per presentar i estudiar 

l’informe de recomanacions i definir punts 

prioritaris a treballar per aconseguir la vi-

abilitat empresarial. Finalment, a la tercera 

fase, se seleccionaran 500 empreses seran 

escollides per rebre un acompanyament per 

definir palanques del pla de viabilitat i im-

plementar les accions oportunes.

ELLA TÉ EL
SUPERPODER

QUE EL MÓN
NECESSITA

CANVIAR 

EL FUTUR

APADRINA

DÓNA SUPORT A
LA SEVA EDUCACIÓ 

PER UN MÓN MILLOR

#ApadrinaUnMundoMejor

fundacionvicenteferrer.org

900 111 300
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El Vallès Oriental és la segona co-

marca de la demarcació de Barce-

lona amb més contractes de treball 

formalitzats els darrers 10 anys 

en el sector industrial, només per 

darrere del Vallès Occidental. Les 

dades es desprenen de l'informe 

d'evolució referent al quart tri-

mestre del 2020 presentat recent-

ment per l’Observatori de Polígons 

d’Activitat Econòmica (OPAE), 

segons el qual el Vallès Oriental 

lidera les xifres de contractació 

en dos dels tres subsectors ana-

litzats –cautxú i plàstic; indústries 

químiques; i productes farmacèu-

tics–. Concretament, la comarca és 

líder en nombre de contractes en 

indústries químiques i productes 

farmacèutics, i el conjunt del sec-

tor químic és el que més contrac-

tes ha generat els últims 10 anys a 

la comarca, un 30,2% sobre el total 

de la indústria.

La contractació per municipis
Si s’analitza la contractació per 

municipis entre 2010 i 2020, Gra-

nollers i les Franqueses, per aquest 

ordre, han liderat la contractació 

del sector químic al Vallès Orien-

tal els darrers 10 anys. Per subsec-

tors, Granollers, les Franqueses 

i Mollet destaquen en l’àmbit del 

cautxú i el plàstic, si bé s’han for-

malitzat contractes en 30 dels 39 

municipis de la comarca, un 77% 

del total. Pel que fa a les indústri-

arxiu

QUÍMICA  El Vallès Oriental és la segona comarca en contractació en el sector

INDÚSTRIA  LA FACTURACIÓ EN AQUEST ÀMBIT AL VALLÈS ORIENTAL HA SUPERAT ELS 24.000 MILIONS D'EUROS ELS ÚLTIMS 6 ANYS

es químiques, hi ha presència de 

persones contractades en un 82% 

dels municipis (a 32 dels 39), amb 

Granollers al capdavant i a molta 

diferència de les poblacions que 

la segueixen: Montornès i Sant 

Celoni. Finalment, pel que fa als 

contractes formalitzats en l’àmbit 

dels productes farmacèutics, no-

més 22 dels 39 municipis de la co-

marca tenen veïns contractats en 

aquest àmbit (56%), amb Parets, 

Granollers i les Franqueses al cap-

davant del rànquing. Parets, de fet, 

lidera la contractació del subsec-

tor de productes farmacèutics a la 

demarcació de Barcelona.

Segons els autors de l’estudi, es 

pot constatar que hi ha una relació 

directa entre l'alta concentració de 

la indústria química en alguns mu-

nicipis i els elevats nivells de con-

tractació laboral. "Una apreciació 

important de l’anàlisi –especifi-
ca Mireia Rossell, agent d'Ocupa-

ció al Consell Comarcal– és que 

parlem de nombre de contrac-

Granollers, líder en contractes 
del sector químic a la comarca

Curs sobre nous mercatsDescomptes en vehicles comercials Mercedes
L'aula virtual de la Cambra organitza un curs

de 12 hores sobre la prospecció de mercats

per al 2021, adreçat a empreses i autònoms.

Les sessions seran els dies 17, 22 i 24 

de febrer i 1 de març, de 15.15 a 18.15 h.

La Unió Empresarial (UEI) i el concessionari Mercedes MB Motors de 

Granollers han signat un acord per tal que els associats a la patronal puguin 

gaudir de descomptes especials en vehicles comercials Mercedes. Aquests 

avantatges són especialment per als gremis i associacions gestionades per 

la UEI, moltes de les quals amb necessitats de transport de material diari. 

ECONOMIA

tes, que no equival a nombre de 

persones contractades". Rossell 

també remarca l’elevada tempo-

ralitat dels contractes en el sector 

–90,6% en cautxú i plàstic; 89,2% 

en indústries químiques; i 84,3% 

en productes farmacèutics–.

Pel que fa a les dades de factura-

ció, extretes del registre mercantil, 

el sector químic de la comarca ha 

superat els 24.000 milions d'euros 

en el període 2014-2020, i concen-

tra el 40,7% del total de la factu-

ració del sector industrial al Vallès 

Oriental. Així, les indústries quí-

miques, el cautxú i el plàstic i els 

productes farmacèutics tenen un 

pes més important en el conjunt 

de la indústria que no pas sectors 

com l’automoció i els seus compo-

nents, el transport o els productes 

alimentaris i begudes. i X.l.

n Per gènere, els homes tenen el pes 
de la contractació més alt en tots tres 
subsectors i representen al voltant del 
56% del total vers el 44% dels con-
tractes signats amb dones. Només el 
2018 i en les indústries químiques les 
dones van superar els homes. Tot i que 
el pes de la contractació de les dones 
és lleugerament inferior al dels homes, 
els tres subsectors presenten valors 
positius al llarg del període, de manera 
que a poc a poc hi ha avenços cap a la 
igualtat de gènere. D’altra banda, els 
darrers tres anys, el subsector de pro-
ductes farmacèutics ha augmentat els 
contractes a menors de 25 anys.

AVANÇANT CAP A LA 
IGUALTAT DE GÈNERE

39.773
ÉS EL NOMBRE TOTAL DE

CONTRACTES QUE S'HAN SIGNAT
al conjunt del sector químic els últims 
deu anys (2010-2020) a Granollers i 
les Franqueses, dels quals 5.800 han 
estat durant el 2020. Més al detall,
en cautxú i plàstic han estat 14.123; 
en indústries químiques 16.731;
i en productes farmacèutics 8.919.

Segons dades de l'Observatori- 

Centre d'Estudis del Consell Co-

marcal, la contractació formalitza-

da a la comarca durant el gener va 

caure un 19,8% respecte al mateix 

mes de l’any passat. Concretament, 

el primer mes de l’any es van sig-

nar a la comarca 10.557 contrac-

tes, 2.612 contractes menys que 

durant el mateix període de fa un 

any. Per gènere, les dones con-

centren el 43% de la contractació 

(4.556 contractes.), una xifra lleu-

gerament inferior a la que es re-

gistrava fa un any, quan les dones 

suposaven el 45,4% del total de 

contractes formalitzats al Vallès 

Oriental. Respecte al desembre, 

la contractació augmenta lleuge-

rament, amb 468 contractes més. 

Per municipis, pràcticament tots 

dibuixen una tendència a la caigu-

da respecte a l’any passat, sobretot 

els més grans i els que tenen més 

activitat vinculada al sector terci-

ari, com Granollers (-29,7%), Cal-

des de Montbui (-46,2%) o Mollet 

del Vallès (-18,6%). Concretament 

a Granollers, al gener es van firmar 

un total de 2.561 contractes, 1.084 

menys que al gener de l’any pas-

sat, quan van ser 3.645. A les Fran-

queses, en canvi, el descens va ser 

només del 5,4% (45 contractes 

menys): dels 828 signats el gener 

de l’any passat als 783 formalit-

zats al gener d’aquest any. 

OCUPACIÓ

La contractació 

cau un 29,7% a 

Granollers respecte

al gener de 2020
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Covid-19: 
malaltia estigmatitzant 
i vulneració de drets

L’expert respon

Oriol Pintos

Advocat 
de Col·lectiu Ronda

R

ELS NOSTRES DESPATXOS RECUPEREN EL SEU HORARI 
HABITUAL PER A VISITES I CONSULTES, RESPECTANT 

LES MESURES DE SEGURETAT PREVISTES. 
ES CONTINUARÀ TAMBÉ L’ATENCIÓ TELEFÒNICA I ONLINE.

ecentment, el Jutjat 
Social 1 de Mataró 
ha dictat una inno-
vadora sentència 
que considera nul 

l’acomiadament d’un treballa-
dor a qui la seva empresa va 
extingir el contracte sense pre-
avís quan només havien trans-
corregut dos dies des que havia 
comunicat que es trobava de 
baixa en haver estat contagiat 
per la Covid-19. Com dèiem, es 
tracta d’una resolució pionera 
a Catalunya que només té un 
precedent a tot l’Estat, concre-
tament a la regió de Múrcia.

La resolució considera que 
l’empresa va vulnerar els drets 
fonamentals del seu treballa-
dor i el va discriminar per raó 
del seu estat físic, doncs no va 
aportar cap argument que jus-
tifiqués ni tan sols mínimament 
l’acomiadament més enllà del 
fet que la persona havia estat 
diagnosticada de Covid-19. 
Sent així, i aquí és on rau la im-
portància de la sentència del 
jutjat mataroní, la magistrada 
arriba a la conclusió que la Co-
vid-19 admet la consideració 
de «malaltia estigmatitzant» 
i que l’acomiadament va ser 
conseqüència de la reacció de 
«rebuig i por» que, malaurada-
ment, coneixen prou bé moltes 
de les persones que han sofert 
aquesta patologia.

La legislació espanyola conti-
nua admetent que acomiadar 
una persona que es troba en si-
tuació de baixa -en situació d’in-
capacitat temporal- no suposa 
automàticament una discrimi-
nació que justifiqui la nul·litat 
de l’acomiadament. Recordem 
que la nul·litat de l’acomiada-
ment comporta la readmissió 
en el lloc de treball i l’obligació 
per part de l’empresa d’abonar 
els salaris deixats de percebre 
des del moment de l’extinció 
fins a l’efectiva reincorporació 
a la feina. Ara bé, arran d’una 
importantíssima sentència del 
Tribunal de Justícia de la Unió 
Europea aconseguida en un cas 
on la nostra cooperativa també 
exercia la defensa del treballa-
dor acomiadat, els tribunals 
van haver d’admetre que, en 
determinats casos, acomiadar 
una persona de baixa sí podia 
ser discriminatori. Això és així 
quan, per exemple, es preveu 
que la baixa pugui ser de llarga 
durada, existeixi incertesa res-
pecte el període de recuperació 
o si la persona tornarà a tenir en 
el futur plena capacitat laboral. 
En aquests casos, si l’acomiada-
ment no té altra causa o aques-
ta es demostra falsa o inexis-
tent, l’acomiadament podria ser 
nul. Com també ho és quan la 
malaltia o les lesions de la per-
sona acomiadada tenen aquest 
efecte «estigmatitzador» que 
esmentàvem a l’inici de l’article. 
Tot plegat per prevenir que algú 
pugui perdre la feina només pel 
fet d’haver tingut la mala sort 
d’emmalaltir o lesionar-se, sen-
se que intervinguin altres raons 
que justifiquin la impossibilitat 
de mantenir el contracte.

Moltes persones han perdut 
la seva feina injustificadament 
després de veure’s obligades a 
seguir una quarantena o sot-
metre’s a tractament mèdic per 
la Covid-19. Sentències com 
aquesta han de contribuir a 
que aquesta situació no es re-
peteixi i, sobretot, que no es 
vulnerin impunement els nos-
tres drets.

També ens podeu trobar a: MOLLET DEL VALLÈS | BARCELONA |
CERDANYOLA | MATARÓ | RUBÍ | TARRAGONA | MADRID

Pl. Josep Ma. Folch i Torres, 12, 1r C
Tel. 93 870 87 42

GRANOLLERS

www.cronda.coop

Pastas Gallo traslladarà la produc-

ció de pasta seca que es fa a la plan-

ta de l'avinguda Sant Julià de Gra-

nollers a la fàbrica que el grup té al 

municipi cordovès d'El Carpio, on la 

companyia va establir la seu social 

el 2017 després del referèndum 

de l'1 d'octubre. Concretament, el 

procés afecta les seccions d'enva-

sat i pastificio de pasta curta i pasta 

llarga que actualment funcionen a 

Granollers.

La direcció de l'empresa es va 

reunir divendres amb els represen-

tants sindicals per comunicar-los 

la decisió, que afectarà 37 dels 169 

treballadors que Gallo té a Gra-

nollers, als quals s'ha ofert anar a 

treballar a la planta cordovesa amb 

l’objectiu de "retenir l'experièn-

cia que tenen després de tants 

anys". El canvi es deu a un procés 

d'"especialització" de les seus de 

la firma, de manera la fàbrica d'El 

Carpio –la més gran del grup– con-

centrarà tota la producció de pasta 

seca; mentre que a Granollers es 

mantindrà la producció de plaques i 

pasta fresca, els canelons i la lasanya 

–amb 132 treballadors–; a Esparre-

guera, la pasta sense gluten; i a Sant 

Vicenç dels Horts, la pasta oriental.

No obstant això, segons la compa-

nyia, els canvis no afectaran la con-

tinuïtat de cap de les tres plantes 

catalanes, sinó al contrari: "és una 

reorganització per créixer en-

cara més", explica. També avança 

que el grup estudia nous projectes 

per a la fàbrica de Granollers, que 

farà públics més endavant. El que sí 

que assegura el grup, però, és que 

"ningú no perdrà el seu lloc de 

treball". Per tirar endavant el tras-

llat, la direcció de la companyia i 

els representants dels treballadors 

obriran una taula de negociació el 

15 de febrer, i els 37 treballadors 

afectats tindran fins a l'abril per de-

cidir si accepten el trasllat a la plan-

ta andalusa. Si no l’accepten, l'em-

presa buscarà "solucions internes 

i a nivell individual" per recol·lo-

car cada treballador en alguna de 

les altres plantes catalanes. 

ARXIU

EMPRESES LA DECISIÓ AFECTARÀ 37 TREBALLADORS DELS 169 QUE TÉ LA PLANTA GRANOLLERINA

Gallo trasllada la producció 
de pasta seca a Andalusia

GALLO  El grup preveu nous projectes per a la planta de Granollers

En el marc del Pla de Reactivació 

Econòmica impulsat per la Tau-

la Vallès Oriental Avança (TVOA), 

el Consell Comarcal i Microbank 

van signar a l’octubre un conveni 

per oferir a autònoms i microem-

preses l’oportunitat d’acollir-se a 

un microcrèdit. El conveni preveu 

dues línies: una per a autònoms i 

microempreses que a causa de la 

Covid-19 necessiten finançament 

–fins a un màxim de 25.000 euros–, 

i una altra per a emprenedors o mi-

croempreses que volen iniciar nous 

projectes. Des de l'octubre han sol-

licitat informació unes 20 empre-

ses i 9 han completat el tràmit, per 

valor de 159.000 euros del milió 

disponible. Per això, la línia Covid, 

que finalitzava el 31 de desembre, 

es prorroga fins al 30 de juny.

Els microcrèdits de

la TVOA, prorrogats

fins al 30 de juny

El grup promou trasllats i assegura que "ningú no perdrà la feina"

Pimec ha iniciat la 9a edició del 

Programa d’orientació i acompa-

nyament a la inserció, amb el qual 

preveu atendre unes 1.000 perso-

nes desocupades inscrites al SOC. El 

programa, que pretén millorar les 

eines i les estratègies d’inserció la-

boral per augmentar l'ocupabilitat 

dels participants, ha adaptat el ma-

terial i la metodologia a la situació 

de pandèmia i dóna la possibilitat 

als participants d'accedir al campus 

virtual de la patronal. D’altra ban-

da, s’establiran sinergies amb altres 

programes de l’entitat per aspirar a 

ofertes laborals de tot Catalunya, i 

l'entitat posa a disposició dels par-

ticipants tota la formació de Pimec 

i la figura del prospector, qui fa de 

pont entre els participants i les ne-

cessitats de talent a les empreses. 

Pimec reactiva

el seu programa 

d'orientació laboral

■ Les seccions sindicals de CCOO i UGT 

a Pastas Gallo han rebutjat el trasllat 

d'aquests 37 treballadors de la planta 

granollerina a Andalusia. Els dos sin-

dicats lamenten que els plans de l'em-

presa suposen "la deslocalització d'una 

empresa històrica al Vallès Oriental" i 

reclamen que, "si no és possible rec-

tificar la nova línia empresarial presa 

per la direcció, els treballadors siguin 

recol·locats en altres plantes de la ma-

teixa fàbrica de Granollers o a les de 

Sant Vicenç dels Horts o Esparreguera".

CCOO I UGT,

CONTRA EL TRASLLAT

L'associació de comerciants Del Rec 

al Roc ha lliurat el primer premi del 

sorteig de Nadal de l'entitat. El nú-

mero premiat va ser el 22.985 i va 

donar-lo la Perruqueria Dolors Na-

varro, situada al passatge Sant Bar-

tomeu, 6. L'afortunada va ser Isabel 

Fernández. El premi consisteix en 

un val de compra de 1.000 euros a 

bescanviar a les botigues associades 

a l'entitat. El segon premi –de 500 

euros– va ser per al número 10.381 

i es va donar a la llibreria La Gralla, 

mentre que el tercer premi –de 250 

euros– va ser per al número 16.812 

i es va donar a la botiga Bed’s. En 

aquests dos casos les persones gua-

nyadores encara no ho han comuni-

cat a l'entitat, que recorda que hi ha 

temps fins al 31 de març per poder 

recollir els premis. 

Del Rec al Roc

lliura els premis

del sorteig de Nadal
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Sis medalles màster de l'AtlèticPep Busquets anota 24 punts en un partit de Leb Or 
L'Atlètic Granollers va sumar sis medalles 

màster al català de llançaments d'hivern 

a Sabadell. Daniel Danés va guanyar tres 

metalls diferents; Cristina Mañosa, dos 

ors; i Alejandro Sannicolás, un bronze.   

El granollerí Pep Busquets segueix sent protagonista amb el Bàsquet 

Girona a la Leb Or, segona màxima categoria estatal. Busquets va 

anotar 24 punts en l'últim partit de la lliga contra el Granada. A més, va 

aconseguir un total de cinc triples de vuit intents. El granollerí lidera la 

bona ratxa del Girona, que encadena tres victòries i ja és quart classificat.   

La Mitja Granollers - les Franque-

ses - la Garriga s'hauria hagut de 

celebrar el passat diumenge 7 de 

febrer, però a causa de la pandè-

mia l'organització va decidir en-

darrerir la cita. El cap de setmana, 

el seu responsable, Toni Corne-

llas, va desvetllar quan preveu 

l'organització celebrar la mítica 

prova vallesana: el 16 de maig.  

Fins i tot, el granollerí va anunci-

ar també que El Tast, que no es va 

poder córrer a la tardor del 2020, 

tindrà nova data el 24 d'abril. 

Totes dues curses se celebra-

ran, si la situació sanitària ho per-

met. A banda d'això, l'AE Mitja ha 

inclòs El Tast i la Mitja al calenda-

ri estatal. "Hi haurà inscripció 
conjunta aquest any també. Te-
nim pensat obrir inscripcions a 
final de mes. Hem d'estar atents 
a la situació sanitària", explica el 

responsable de la Mitja al diari 

Som*, Toni Cornellas. 

Retoc del circuit
La Mitja tindrà lloc el 16 de maig 

sense les distàncies de 5 i 10 qui-

lòmetres. La prova, com que serà 

al maig, l'hora de sortida s'haurà 

d'avançar fins a dos quarts de 9 

o les 9 del matí. "Tampoc volem 

ATLETISME | Cursa popular LA PROVA GRANOLLERINA ES PREPARA AMB LIMITACIÓ DE PARTICIPANTS I SORTIDES ESGLAONADES

que hi hagi aglomeracions en-
tre corredors", adverteix Corne-

llas, que assegura que la sortida 

serà com és habitual prop de l'es-

tació de tren de Rodalies i l'arri-

bada, davant del Palau d'Esports, 

Tot i que, hi haurà un canvi del 

recorregut a l'altura de l'Ajunta-

ment de les Franqueses. "Allà hi 
havia el tram de pujada i el de 
baixada. El que farem, per evi-
tar possibles encreuaments, és 
que els de baixada passin per 

La Mitja escalfa els motors 
per celebrar-se el 16 de maig 

arxiu

Marxa nòrdica EL CRACK SPORTS CLUB CONSOLIDA GRUPS D'AQUESTA MODALITAT PER CAMINAR AMB BASTONS D'ORIGEN FINLANDÈS

La necessitat de dur a terme ac-

tivitats a l'aire lliure pels confi-

naments territorials ha fet que el 

Crack Sports Club hagi activat dos 

grups de marxa nòrdica a Grano-

llers. Ja al segle passat, als anys 30, 

l'equip finlandès d'esquí va idear 

aquesta modalitat de caminar 

amb bastons a l'estiu, que simula-

va l'esquí d'hivern. 

L'activitat a Granollers va co-

mençar com a una prova pilot al 

gener, i al febrer ja té dos grups 

consolidats, amb sis persones 

cadascun amb ús de mascareta, 

i l'augment d'inscrits és cons-

tant. "Quan caminem, treballes 
la part inferior del cos, però 

De marxa nòrdica 

darrere de l'ajuntament fran-
quesí", diu. 

Sortida esglaonada
A més, la sortida serà esglaonada, 

com s'ha fet a altres curses en els 

darrers mesos, com ara la Cursa 

de la Mercè o la Cursa dels Nassos, 

on van haver-hi aproximadament 

un miler de participants. "Potser 
hi ha una diferència d'un quart 
d'hora o 20 minuts entre els 
primers a sortir i els últims. 

crack sports club

EN ACCIÓ  Un grup de caminaires fent marxa nòrdica

"Les primeres sessions són per 
conèixer la tècnica, que és molt 
important. Després, ja fem ca-
minades d'uns 6 km, fent atura-

des pel camí", indica Oliveros. El 

perfil d'usuari d'aquest esport és 

ampli, amb persones d'entre els 

30 i els 60 anys.  jl.r.b.

Tres setmanes abans

Tres setmanes abans de la Mitja, El Tast 

serà una bona prova de toc per la mitja 

marató granollerina. El Tast, de 10 km, es 

preveu córrer el dissabte 24 d'abril amb 

un canvi de recorregut. Si bé la sortida 

seria al polígon industrial de la Garriga, 

l'arribada a Granollers es canviarà i no 

arribarà fins a les pistes d'atletisme. El 

final de cursa serà al polígon industrial 

entre Granollers i Canovelles. 

EL TAST, PREVIST PEL 
DISSABTE 24 D'ABRIL

Farem fileres, com la Fórmula 
1 o MotoGP, amb set o vuit cor-
redors per filera. I cada pocs 
segons, sortiran files i files, or-
denadament", explica Cornellas.  

La Mitja engloba també les curses 

Mini i la caminada Open, que fins a 

15 dies abans de la prova, l'organit-

zació no decidirà si finalment es po-

den fer o no per la situació sanitària. 

Atletes d'elit
Els atletes d'elit són un reclam a 

la Mitja, però a causa de la pandè-

mia es farà complicat portar cor-

redors destacats d'altres països 

per les restriccions de mobilitat. 

"Potser centrem la mirada en 
els atletes estatals i amb les 
noves sabatilles que hi ha, crec 
que seria possible fer el rècord 
d'Espanya", diu Cornellas.  jl.r.b.

quan fas marxa nòrdica, treba-
lles el 90% del cos perquè acti-
ves la part inferior i superior", 

explica la coordinadora d'activi-

tats del Crack Sports Club, Montse 

Oliveros, que admet que la pro-

posta ha estat un èxit: "amb l'ac-
tual situació de la Covid-19 vam 
pensar noves activitats a l'exte-
rior, i creiem que ara és el mi-
llor moment per provar-ho i te-
nim prop de Granollers, camps 
per caminar". 

La marxa nòrdica requereix 

unes sabatilles esportives i dos 

bastons. Aquesta modalitat pro-

voca un moviment coordinat en-

tre cames i braços amb bastons. 

Mario Viñas és 

tricampió català 

abans de l'estatal

Mario Viñas, de 24 anys i de Gra-

nollers, és un dels referents de la 

marxa catalana després d'assolir 

el tricampionat dels 20 km, fa unes 

setmanes a El Vendrell. El mar-

xador, que competeix amb l'AA 

Catalunya i va formar-se a l'Atlè-

tic Granollers, ha guanyat de for-

ma consecutiva durant tres anys 

el català de 20 km marxa, des del 

2019. Tot i que el granollerí adver-

teix que la seva especialitat és el 

50 km marxa. "Guanyar el català 
és una sensació molt bona, és 
tot un repte. Quan era petit veia 
guanyar Jesús Ángel García Bra-
gado i l'altre dia el vaig guanyar 
jo. Tot i que, en 50 quilòmetres 
marxa Bragado té molta experi-
ència i avui dia és complicat", 

explica Viñas, que està becat al CAR 

de Sant Cugat, mentre estudia una 

enginyeria industrial. De fet, aques-

ta setmana presenta el projecte fi-

nal de carrera i el cap de setmana 

competirà al Campionat d'Espanya 

de 450 km marxa a Sevilla. 

L'estatal és el principal objec-

tiu de Viñas aquesta tempora-

da. La intenció del granollerí és 

quedar entre els quatre primers 

classificats i obtenir el bitllet per 

a l'Europeu, que se celebrarà al 

maig a la República Txeca. "L'any 
passat ja vaig quedar quart i 
vaig aconseguir la classificació 
al Mundial, però va haver-hi la 
pandèmia i tot es va aturar", re-

corda Mario Viñas que confia ob-

tenir lloc per a l'Europeu. Aquest 

estiu hi ha Jocs Olímpics, però el 

granollerí admet que és complicat 

perquè "hi ha tres llocs que són 
bastant fixos i per fer-me un 
lloc hauria de fer-ho molt bé a 
la Copa d'Europa".  jl.r.b.

Marxa

MARIO VIÑAS

M.V.

EN CURSA  Una edició passada amb corredors i públic
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circuit
El Circuit de Barcelona-Catalu-

nya preveu l'assistència de públic 

als seus dos principals reclams, 

la Fórmula 1 i MotoGP. El circuit 

vallesà posarà avui, dijous, les 

entrades a la venda de la Fórmu-

la 1 Gran Premi d'Espanya 2021, 

que es disputarà del 7 al 9 maig, 

i del Gran Premi Monster Energy 

de MotoGP, del 4 al 6 de juny. 

Segons informa el Circuit, el re-

cinte estarà dividit en cinc zones 

diferents per controlar l’afora-

ment i optimitzar la circulació de 

cada assistent, creant bombolles i 

sub-bombolles que no superaran 

el màxim de 3.000 persones en 

cada sector dissenyat per a cada 

tribuna. Per preservar la distàn-

cia de seguretat a les tribunes, el 

Circuit ha dissenyat un sistema 

de compra on cada cop que l’usu-

ari seleccioni una localitat o grup 

de localitats, el sistema bloqueja-

rà automàticament les localitats 

MOTOR  EL RECINTE ESTARÀ DIVIDIT EN CINC ZONES AMB BOMBOLLES I UN MÀXIM DE 3.000 PERSONES PELS DIFERENTS SECTORS

El Circuit preveu públic a la 
Fórmula 1 i a MotoGP el 2021

superiors, inferiors i laterals, de 

manera que ja no estaran dispo-

nibles per a altres usuaris. També 

com a mesura de seguretat, totes 

les entrades seran nominals i du-

rant el procés de compra s’haurà 

HANDBOL | Asobal  A LA PRIMERA VOLTA GUANYEN ELS DE RAMA

El Fraikin Granollers tindrà un 

partit plàcid, en teoria, contra el 

cuer de la lliga Asobal, el Villa de 

Aranda. L'equip granollerí, que 

s'apropa al tercer lloc de la lliga, 

rebrà un equip que no guanya des 

del passat 19 de desembre contra 

el Nava (21-30). Des d'aleshores, 

encadenat dues derrotes i un em-

pat. Al partit de la primera volta, 

els d'Antonio Rama van impo-

sar-se per un ajustat, 27 a 29. 

El Fraikin jugarà diumenge el 

duel després del partit d'ahir di-

mecres a l'hora del tancament 

d'aquesta edició contra el Puerto 

Sagunto i d'ajornar el duel del cap 

de setmana a Pontevedra.  

El Fraikin rep el cuer amb la 
mirada posada al tercer lloc

FRAIKIN - VILLA DE ARANDA

Diumenge, 14 – 12.30 h Granollers

Lliga Guerreras  VISITA DIUMENGE EL CINQUÈ CLASSIFICAT

El KH-7 Granollers va recuperar 

el segon lloc del grup B de la Lli-

ga Guerreras Iberdrola amb una 

clara victòria contra el Morve-

dre gallec, per 28 a 20, el cap de 

setmana. "Només teníem dues 

primeres línies i hem hagut de 

reconvertir a la Jana i la Imane, 

que li he donat minuts al late-

ral", va explicar el tècnic del KH-

7, Robert Cuesta, que es mostrava 

satisfet de fer debutar a la Divisió 

d'Honor les juvenils Anna Zarzue-

la i Paula Simó. 

El KH-7, que jugava ahir dime-

cres contra el cuer, el Córdoba, 

visitarà diumenge el Tenerife, que 

ocupa el 5è lloc amb vuit punts.  

El KH-7 recupera el segon 
lloc contra el Morvedre

TENERIFE – KH-7

Diumenge, 14 – 20 h Tenerife

El jutjat de Granollers ha desesti-

mat la denúncia de l'excandidat a 

la presidència del CN Granollers, 

Jose Lluís Yeste, contra Eduard 

Escandell, Joan Guitet i el CNG per 

un presumpte delicte per falsedat 

documental respecte unes actes 

del club a les eleccions del 2017. 

Escandell va guanyar les eleccions 

al CNG amb un marge ampli amb 

959 vots, pels 281 del fins alesho-

res  president, Josep M. Mas, i els 

139 de la candidatura de Yeste. 

Tant el jutge com la fiscalia han 

coincidit en el sobreseïment del 

cas, que va ser denunciat el maig 

del 2019, perquè les actes no van 

ser modificades i tampoc mani-

pulades. Segons la resolució del 

jutge, a la qual ha tingut accés el 

diari SomGranollers, aquest ad-

met que tant la part "documen-

tal incorporada en la querella, 

així com l'aportació de la resta 

de documents durant la fase 

d'instrucció, de la declaració 

dels investigats i testimonis, 

no concorren els elements de 

tipus penal de falsedat". A més, 

inclou que les impugnacions a les 

eleccions  ja van ser desestimades 

pel Comitè d'Apel·lació  de la Fe-

deració Catalana de Natació i el 

Tribunal Català de l'Esport.

L'actual president del CNG, 

Eduard Escandell, explica que era 

una sentència esperada "perquè 

no hi havia cap altre possibili-

tat, ja que nosaltres aleshores 

vam ser una candidatura més". 

De fet, Escandell valorarà els dies 

vinents si emprendrà accions le-

gals per difamacions i atemptat 

contra l'honor. "No pot ser que 

valgui tot i hi hagi impunitat en 

dir qualsevol cosa. Estudiarem 

si val la pena", diu Escandell.  

POLIESPORTIU

Desestimada la 
denúncia contra 
Escandell i el CNG

d’introduir el nom i cognoms de 

la persona que accedirà a les ins-

tal·lacions durant el Gran Premi, 

la qual s’haurà d’identificar a l’en-

trada amb el DNI o passaport.

L’aficionat accedirà al recinte a 

través de la porta més propera, 

estacionant el vehicle al pàrquing 

més proper, amb l’objectiu d’evi-

tar la barreja de col·lectius que 

puguin pertànyer a bombolles di-

ferents. Tant la capacitat dels pàr-

quings com la capacitat d’absorció 

de cada porta d’accés garanteix 

l’entrada dels diferents volums 

d’aficionats que es corresponguin 

amb cada bombolla. 

La promoció exclusiva de sorti-

da de compra d'entrades, al web 

del Circuit, serà vàlida només du-

rant 48 hores i consistirà en 

un 50% de descompte en tribunes 

específiques. 

Tenint en compte la situació sa-

nitària global, si finalment l’esde-

veniment no es pot celebrar o aca-

ba celebrant-se sense la presència 

d’aficionats, el Circuit de Barce-

lona-Catalunya oferirà a tots els 

compradors l'opció de transferir 

l’entrada a la temporada següent 

o rebre la devolució del 100%.  

Vistiplau al nou revolt 10 del traçat

Tant la Federació Internacional d'Automobilisme (FIA) com la Federació 
Internacional de Motociclisme (FIM) han donat el vistiplau als canvis  
realitzats al Circuit de Barcelona-Catalunya durant el passat mes de 
gener, principalment concentrats al revolt 10, per fer la pista més segura.
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CFLF
La Federació Catalana de Futbol 

reprendrà la Primera Catalana, 

amb el CF les Franqueses, i la Pre-

ferent femenina, amb el CE Lle-

rona, el 27 i 28 de febrer. L'ens 

federatiu va comunicar dilluns la 

tornada competitiva després de 

les noves directrius del Procicat, 

que preveu la tornada a les com-

peticions catalanes que donen 

accés a campionats estatals. Tan-

mateix, es reprendrà la categoria 

preferent juvenil masculina, amb 

l'equip de l'ECG. 

Les Franqueses i el Llerona ja 

han iniciat els entrenaments, tot i 

que els dos equips demanen una 

tornada esportiva més segura. "És 
de bojos tornar a ajuntar-nos en 
un vestidor amb 30 persones, 
quan per exemple, no em dei-
xen anar a veure als meus fami-
liars al poble del costat",  explica 

l'entrenador de les Franqueses, 

Manolo Parralo, que es mostra 

molt crític amb la tornada: "volem 
tornar, però fent proves PCR o 
d'antígens, amb una seguretat, 

FUTBOL LA FEDERACIÓ CATALANA PREVEU REPRENDRE LES LLIGUES EL 27 I 28 DE FEBRER

El CF les Franqueses i el
CE Llerona tornen a entrenar

que avui dia no tenim". L'equip 

de Primera Catalana va iniciar 

els entrenaments dimarts "amb 
grups de tres; i cinc jugadors ja 
no van venir perquè tenen por 
de perdre la feina si ens tornem 
a confinar", diu Parralo.

El Llerona va iniciar els entre-

naments dilluns. "Les jugadores 
tenen ganes de competir, però 
ens agradaria que es tingués 

en compte el futbol femení al 
mateix nivell que el masculí. 
Si hi ha proves PCR, que siguin 
proves per a tots", assenyala 

Toni Fernández, coordinador del 

CE Llerona.

La Primera Catalana tornarà i 

només es jugarà la primera fase; 

i la preferent femenina i juvenil 

masculina, es disputarà tan sols la 

primera volta. i jl.rodríguez b.

Tercera Divisió  L'EQUIP GRANOLLERÍ VA EMPATAR A LA PRIMERA VOLTA AL CAMP BARCELONÍ, 2 A 2

L'EC Granollers reprendrà el cap 

de setmana la Tercera Divisió con-

tra el cuer, el Sants, amb la neces-

sitat de puntuar per apropar-se 

als llocs de promoció d'ascens. 

L'equip granollerí no va poder 

competir la jornada passada per-

què el duel contra el Vilassar de 

Mar es va ajornar per un cas de 

Covid-19 a l'equip maresmenc. 

El Granollers és 7è classificat 

amb 16 punts, en llocs de promo-

Spartans participarà a les 

renovades lligues catalanes

RUGBI | Divisió d'Honor  DIVENDRES SE SABRAN GRUPS I CALENDARI

Spartans Granollers participarà 

en la renovada Divisió d'Honor 

Catalana sènior masculina i feme-

nina, que té previst posar en mar-

xa a finals de febrer la Federació 

Catalana de Rugbi. L'ens federatiu 

ha obert un termini d'inscripció 

fins dijous a les noves lligues des-

prés de comunicar-ho dilluns al 

conjunt de clubs catalans. 

La intenció de la federació ca-

talana és ampliar el nombre de 

grups de les lligues catalanes en 

un format d'una primera fase, i 

posteriorment, una segona que 

decidirà els equips que pujaran a 

la lliga estatal. "Nosaltres volem 
participar en aquesta nova lliga 
catalana, que servirà per iniciar 
una temporada atípica", admet el 

director esportiu d'Spartans, Juan 

Antonio Garzón, qui assegura que 

una temporada en blanc posaria en 

dificultats els clubs de rugbi: "som 
un esport minoritari i si hi ha 
altres esports que competeixen, 
potser fa que jugadors i jugado-
res vagin a aquests altres clubs".

La Federació Catalana de Rug-

bi preveu publicar divendres el 

nombre total d'equips inscrits i 

les agrupacions. "Fins dijous, els 
equips poden inscriure’s a les 
lligues masculines i femenines, 
que jugaran fins a la tercera set-
mana de maig (la masculina) i 
la tercera d’abril la femenina 
a causa del límit que marca la 
Federació Espanyola per poder 
celebrar les fases d’ascens a la 
Divisió d’Honor B", informa la 

Federació Catalana de Rugbi. i

EN JOC  Un dels moments de l'únic partit de les Franqueses aquest curs

ENTRENAMENTS AMB 
UN 20% DE L'EQUIP

EC GRANOLLERS - SANTS

Diumenge, 14 – 12 h Granollers

El CB Granollers rebrà dissabte 

a casa l'Amozara, de Saragossa, 

en un duel que es va ajornar a la 

sisena jornada. l'equip granollerí 

necessita guanyar per allunyar-se 

de la zona baixa del grup C4 i con-

tra un rival directe per la perma-

nència. A l'hora del tancament 

d'aquesta edició, el CBG jugava a 

la pista del Mataró, tercer classifi-

cat amb tres victòries. i

BÀSQUET | Lliga EBA

El CBG torna a 

competir a casació per la permanència, i té una 

oportunitat d'or diumenge per su-

mar tres punts contra el cuer, que 

no competeix des del 24 de gener. 

El conjunt barceloní va veure ales-

hores tallada en sec la seva ratxa 

positiva de resultats amb tres vic-

tòries en quatre partits. Tot i això, 

és l'últim de la taula amb 11 punts. 

Al partit de la primera volta, 

l'ECG va empatar al camp del bar-

ri barceloní, 2 a 2, quan perdia al 

descans 2 a 0. i

L'AEH les Franqueses és un dels 

tres equips del grup B de la Lliga 

Nacional Catalana que no ha per-

dut cap partit després de sis jor-

nades. Les franquesines són terce-

res classificades amb deu punts, a 

dos del líder, el Sant Vicenç B, i a 

un del segon, l'Atlètic KH-7 BMG 

B. Les Franqueses va empatar 

contra la Roca (34-34) i guanyar a 

domicili, per 28 a 40. i

HANDBOL | Lliga Nacional

L'AEH femení

continua invicte

Spartans Granollers ha entrenat 

aquestes darreres setmanes amb un 

20% de la plantilla total "perquè som 
un club comarcal; és a dir, tenim ju-
gadors d’altres pobles que no són 
Granollers", admet el director esportiu 

del club, qui explica la dificultat d’en-

trenar amb el confinament municipal.

L’ECG necessita puntuar 
contra el cuer, el Sants
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Escenari obert al Gra'La boda de Rosa' al cicle Gaudí
Divendres (20 h), el Gra farà el primer Escenari Obert

de 2021, una proposta que pretén que els joves de la ciutat 

puguin mostrar les seves habilitats escèniques davant de 

públic –circ, ball, màgia, música, teatre…–. Per assistir-hi

cal enviar les dades per WhatsApp al 620 65 50 01.

La darrera pel·lícula d'Icíar Bollaín serà la protagonista 

de la sessió de dimarts (20 h) del Cicle Gaudí al cinema 

Edison. La boda de Rosa és una comèdia sobre una dona 

que, a punt de fer-ne 45, decideix canviar la seva vida

amb un compromís curiós: casar-se amb ella mateixa.

Avui, Dijous Gras, comença la li-

túrgia del Carnestoltes i, per això, 

dimecres l'Abat dels Bojos va lle-

gir l'edicte de Carnaval per convi-

dar la ciutadania a disfressar-se. 

Enguany, però, la celebració haurà 

de ser casolana i continguda arran 

de la pandèmia. L'Ajuntament ha 

hagut d'anul·lar les rues i els balls 

al carrer, però ha volgut mante-

nir els actes més tradicionals de 

la festa, que en aquesta ocasió es 

podran seguir en format virtual 

per les xarxes socials de @GRN_

cultura i pel canal de YouTube de 

l'Ajuntament de Granollers.

Així, s'han preparat tot un se-

guit d'actes organitzats per l’Ajun-

tament i l’entitat SomCarnaval per celebrar, �ins dimecres vinent, el 
Carnestoltes a Granollers.

Avui hi haurà el tutorial per fer la 

millor truita de Carnaval, a càrrec 

de Ramon Forns, xef del carnaval 

virtual. Dissabte hi haurà una con-

signa a seguir: disfressar-se amb la 

família! Diumenge serà el dia del 

Ball de Gitanes. La Colla de Gitanes 

i l'Esbart Dansaire de Granollers 

oferiran la seva actuació a través 

de les xarxes socials de l'Esbart 

(Instagram i YouTube). També hi 

haurà un nou edicte: pintar-se la 

cara i ballar al ritme del Ball de 

Gitanes. Les consignes de l’edicte 

acabaran el dilluns 15 de febrer, 

quan es proposa a nens i nenes 

vestir-se sense sentit i així fer més 

distret el dia festiu de les escoles.

Dimecres de Cendra serà el torn 

de la Vella Quaresma, que a les 19 

ARXIU

EL REI CARNESTOLTES
És la figura que presideix 
les festes fins al Dimecres de 
Cendra. Representa l’ambient 
de disbauxa i transgressió que 
caracteritza el Carnaval. En clara 
oposició a les figures reials, és 
un personatge molt semblant a 
un rodamon, però que vesteix 
amb frac i amb un barret tallat en 
forma de corona reial. Va assegut 
sobre la Porxada engalanada.

TRADICIÓ SENSE RUES NI BALLS NI FESTES, ELS ACTES DE LA LITÚRGIA CARNAVALESCA ES RETRANSMETRAN PER YOUTUBE

El Carnestoltes més casolà en pantalla

h llegirà els Versots per, posterior-

ment, procedir a la cremació del 

rei Carnestoltes i instaurar així el 

seu regnat.

A més, els Diablots faran arri-

bar al Carnestoltes les sardines 

CULTURA

que hauran pintat i disfressat les 

nenes i nens de Granollers, per tal 

d'acomiadar-lo com pertoca.

Durant els dies de celebració 

del Carnaval, de l'11 al 17 de fe-

brer, es crida a penjar les fotogra-

Dg 14 de febrer, 12 h
Cinema Edison. Preu: 5 € (4 infants)

Per només

4
,95€
a quioscos, 
Abacus 
i Bonpreu

Per només

Les revistes líders en català
Suma’t als milers de persones que ja ens llegeixen

Qui és qui a la litúrgia granollerina
La imatgeria s'exposa al vestíbul de l'edifici de l'ajuntament a la Porxada

�ies de les  disfresses a Instagram, 
citant @granollerscultura i utilit-

zant l’etiqueta #ouisardina. Al �i-
nal del Carnaval es farà un sorteig 

de productes culturals entre totes les fotogra�ies etiquetades. M.E.

L'ABAT DELS BOJOS
Abat des Fous va néixer a la 
França d’abans del Renaixement. 
En dates de carnaval la persona 
més desgraciada del poble era 
nomenada Abat dels Bojos. 
Durant un sol dia era tractat 
com si fos un rei, era portat en 
cercavila per tot el poble i rebia 
tota mena de miraments i 
atencions, però, l’endemà, 
tornava a ser objecte de mofa.

ELS DIABLOTS
Éssers comuns a les festes de 
Carnaval vallesanes relacionades 
amb els balls de gitanes. Són 
sorollosos i provadors, tot fent 
befa. S’ocupen d’esvalotar el 
públic i, a la vegada, de controlar 
l’espai festiu. Els elements que 
els caracteritzen són els 
esquellots, els fuets, les 
xurriaques i la bóta de vi penjada 
a l’espatlla.

La princesa Bleda ha perdut el seu 

tresor i emprèn un viatge per recu-

perar-lo. El trobarà, però en un lloc 

ben diferent al que s'havia imaginat. 

I és que el seu tresor és ben dife-

rent. Aquesta és la sinopsi de l'obra 

Tut-tururut, la princesa! que la com-

panyia La Bleda durà diumenge al 

cinema Edison, en el marc de la pro-

gramació de la Xarxa d'espectacles 

infantils i juvenils. Es tracta d'un es-

pectacle per riure en família. De fet, 

La Bleda és el nom artístic d'Helena 

Escobar, una de les pallasses amb 

més experiència del país al teatre 

familiar. El 2001 va fundar la com-

panyia que porta el seu nom i que 

compta amb Pere Hosta, que incor-

pora també l'humor a l'espectacle, 

així com un missatge pedagògic i 

social. La trajectòria de la compa-

nyia va començar amb la trilogia 

Històries de la Bleda, Palplantada-

bleda i Una paradeta particular. 

ESPECTACLES FAMILIARS

La companyia La 

Bleda durà l'humor 

per als més petits 

al Cinema Edison
LA BLEDA
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La Colla dels Blancs ha volgut fer un can-
vi en l'organització interna en què la jun-
ta perd pes a favor d'una nova estructura 
que es conforma a partir de la creació de 
10 equips de treball dividits en 10 àrees 
específiques sobre les tasques que realitza 
l'entitat durant l'any, i en especial durant 
la festa major. La reorganització, en què 
la planificació de la festa queda molt més 
repartida i a l'abast de la participació ac-
tiva de qualsevol membre de la colla, es 
va aprovar a l'assemblea ordinària dels 
Blancs, que es va fer telemàticament.

Aquests equips de treball canvien l'es-
tructura en què s'organitzava la colla fins 
ara, en què la junta era l’únic òrgan intern. 
Cada un d’aquests 10 equips de treball es-
tarà liderat per una persona encarregada 
de marcar les línies de treball i transmetre 
els progressos del seu equip en les reu-
nions setmanals de coordinació. Aquests 
primers 10 responsables són les mateixes 
persones que han presentat i engegat el 
nou projecte: Àlex Calvo, Cristina Corbera, 
Quico Jérez, Berta Llobet, Jordi Padró, Lluís 
Plaza, Xavi Raich, Albert Romea, Laia Serra 
i Pep Blanchart.

La definició d’aquesta nova estructura 
"ha sigut fruit de mesos d'anàlisis i tre-

ball intern impulsat per la mateixa jun-

ta, aprofitant la malaurada cancel·lació 

de l’edició de 2020 de la festa major de 

Granollers", indiquen des de la colla. Amb 
una major participació de les tasques del 
dia a dia per part de membres de la colla, 
s’intenta buscar generar nous espais de 
trobada i treball on s’afavoreixi el senti-
ment de pertinença a Blancs. En aquesta 
línia, aquest nou projecte torna a proposar 
la figura del cap de colla, amb "l’únic ob-

jectiu de ser una peça més per afavorir 

que aquestes sinergies entre membres 

i grups generi una suma d’esforços col-

lectius que fa moure la colla". Aquest 
any, aquesta tasca recaurà sobre Xavi 
Raich i tindrà el suport de manera activa 
de la resta dels líders d’equips de treball. 

Blancs s'organitza en 10 equips i 
recupera la figura del cap de colla

BLANCS

XAVI RAICH

ENTITATS XAVI RAICH SERÀ LA CARA VISIBLE DE LA JUNTA

Llevant Teatre serà divendres (20 
h) l'escenari de la presentació de 
Vent en popa, el segon treball del 
duet Aspriu de Santa Eulàlia de 
Ronçana, en què els músics posen 
melodies a 13 poemes inspirats en 
el mar Mediterrani, la seva gent i 
les emocions que desperta. L'objec-
tiu d'Aspriu és fer arribar a tots els 
públics, per mitjà de composicions 
amb base folk, l'obra de grans au-
tors catalans com Miquel Martí i Pol 
–Collarets de llum–, Josep M. de Sa-
garra –Cançó de pluja–, Ramon Llull 
–Com fou venut–, Salvador Espriu 
–A la vora del mar–, Joan Vinyoli –El 

vell i el mar– i la granollerina Conxa 
Monràs i Serra –amb les peces El 

reu, Els ocells i Indiscreció–.
Aspriu va néixer el 2013 quan 

el grup De Cara a la Pared va par-
ticipar en un homenatge a Espriu 
a Santa Eulàlia. Dos membres del 
grup, Sergi Ambròs (veus) i Jaume 
Giménez (guitarra, veus i sam-
plers), van musicar el primer po-
ema del que acabaria sent Aspriu 

"En l’àmbit de l’art no es té en 

compte, per sort, l’edat; tampoc 

el sexe ni la raça, ni els lligams 

familiars. A l’escenari els mú-

sics només som com un ampli-

ficador d’una cosa que passa 

a través nostre, i el nostre èxit 

més gran consisteix en inter-

ferir el mínim possible entre 

aquesta cosa i el públic”. Així 
parla del duet que dalt dels es-
cenaris forma amb la seva filla el 
contrabaixista Horacio Fumero, 
referent per a més de tres gene-
racions de músics del país. Lucía 
(veu i piano) i Horacio Fumero 
presentaran aquesta proposta al 
Festival de Jazz de Granollers, un 
espectacle en què s’entrecreuen la 
joventut i l’experiència i on, pare 
i filla mostraran, de ben segur, els 
límits de la complicitat escènica.

Horacio Fumero és considerat 
el forjador de la sonoritat rítmica 
de Tete Montoliu durant més de 
20 anys, en companyia del bateria 
Peer Wyboris, una altre dels grans 
referents del jazz al país. D'origen 
argentí, Fumero es va instal·lar a 

Barcelona el 1980 i des de poc des-
prés va formar part del trio estable 
de Montoliu, fins a la mort del pia-
nista català el 1997. També ha tre-
ballat amb Chano Domínguez, Mi-
guel Poveda, Ignasi Terraza, Jordi 
Rossy, Raynald Colom i Joan Camp, 
entre altres músics de l'escena ca-
talana, així com amb Johnny Grif-
fin, Woody Shaw i Benny Golson.

Lucía ha heretat el gust pel jazz 
del seu pare. L'any passat va estre-
nar disc i projecte propi, Universo 

normal (Seed Jazz), que compagi-
na amb el projecte familiar. 

Horacio i Lucía Fumero, 

pare i filla al servei del jazz

TAG

MÚSICA LLEVANT ACULL L'ESTRENA DE L'ÀLBUM DEL DUET SORGIT DEL GRUP DE CARA A LA PARED EL CONTRABAIX I LA PIANO, NOVA PROPOSTA DEL FESTIVAL

Aspriu s'inspira en la poesia
i el Mediterrani a 'Vent en popa'

ASPRIU  Segon àlbum del projecte de Jaume Giménez i Sergi Ambròs

mesos després. Així va néixer una 
formació acústica de veu i guitarra 
que interpreta i musica poemes en 
llengua catalana, amb la intenció 
de fer-los més accessibles al gran 

públic. Vent en popa, editat durant 
l'any 2020, és el segon àlbum de 
la formació, després d'un primer 
senzill, Una nit d'Espriu.

El preu de l'entrada és de 15 eu-
ros, amb descomptes per a joves. 

Dv 12 de febrer, 20 h
Casino de Granollers. Preu: 10 €

JAZZGRANOLLERS



dj, 11 febrer 202122

BÀSQUET. DISSABTE 13, 18.15 h
CB GRANOLLERS - CB ALMOZARRA 

Amb Arnau Moya

FUTBOL. DIUMENGE 14, 12 h
EC GRANOLLERS - UE SANTS
Amb Roger Santaeugènia i Emma Montané

HANDBOL. DIUMENGE 14, 12.30 h
FRAIKIN BMG - BM VILLA DE ARANDA
Amb Aitor Compañón i Arnau Moya

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

PREVISIÓ METEOROLÒGICA
de dijous 11 al diumenge 17 de febrer

Dijous Divendres Dissabte Diumenge

15º 7º 14º 7º 13º 7º 11º 8º

ARTS ESCÈNIQUES  EL CIRC D'HIVERN PORTA UNA BARREJA DE MÚSICA, DANSA I ACROBÀCIES

LITERATURA  EL CICLE ESTARÀ CONDUÏT PEL PERIODISTA CULTURAL I POETA ESTEVE PLANTADA

Jordi Masó i Ramon Mas 

protagonitzen la primera 

trobada d'autors comarcals
Les Biblioteques de Granollers, Can 

Pedrals i Roca Umbert, estrenen 

dissabte una nova proposta d’acti-

vitats per aquest primer trimestre 

de l’any, adaptada a la normativa 

arran de la Covid-19. Així, el nou 

cicle Literatura Km 0. Cicle de tro-

bades DO Vallès Oriental es desen-

voluparà de manera telemàtica.

S'hi han programat converses 

i diàlegs per donar veu a autors i 

autores de proximitat, amb segell 

local i amb obres destacades entre 

les novetats editorials recents. Les 

converses seran conduïdes pel pe-

riodista cultural i poeta granollerí 

Esteve Plantada i es podran seguir 

pel canal de YouTube de Bibliote-

ques de Granollers. 

La primera trobada de dissabte, 

a les 12 h, comptarà amb els escrip-

tors Jordi Masó, autor d'Ambrosia, 

editat l'any passat per Males Her-

bes, i precisament l'editor d'aquest 

segell i escriptor, Ramon Mas 

–L'endemà de la teràpia (Edicions 

de 1984, 2020)–. Per Literatura 

Km 0 també hi passaran Eva Balta-

sar, Núria Busquet, Anna Ballbona, 

Ivette Nadal i Pol Pagès. 

EL TAG APOSTA PEL 
CIRC MÉS ESBOJARRAT

El Teatre Auditori de Granollers apostava diumenge per un dels muntatges d'arts 

circenses més lliures i innovadors, de la mà d'Eva Ordóñez i Philine Dahlman, 

que van seleccionar sis artistes de marcada personalitat per donar forma al nou 

Circ d'Hivern, que enguany ha arribat a la 25a edició. Així, el circ, l'art performa-

tiu i l'absurd van ser protagonistes d'una vetllada en què també va tenir-hi una 

presència important la música, la dansa, el trapezi, l'acrobàcia i la contorsió.

xavier solanas

Pol Pagès du el seu 

poemari al Tarambana
El granollerí Pol Pagès durà diu-

menge (12 h) el seu poemari Erosió 

ancestral al Tarambana de Carde-

deu. Comptarà amb l'acompanya-

ment de Pau Gómez i Ivette Nadal, i 

la presentació de Clara M. Clavell. 

José Ignacio Carnero, 

a la llibreria La Gralla

L'escriptor i advocat barceloní 

José Ignacio Carnero presenta-

rà avui, dijous (19 h), la novel·la 

Hombres que caminan solos, a 

través de l'Instagram Live de la 

llibreria La Gralla –@llibreriala-

gralla–. També hi participarà la 

llibretera Dolors Olmedo. 
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Xerrada sobre l'orientació a la muntanya

L'Agrupació Excursionista de Granollers (AEG) ha 

organitzat un cicle de xerrades en línia que avui, dijous 

(21 h), tractaran sobre l'orientació a la muntanya, amb 

Albert Estapé i Vilà. Per seguir-les cal conectar-se a 

meet.jit.si/XerradesAEG.

Francesc Serés parla de 'La 

casa de foc' al Tarambana

Voltem per l’entorn

GRANOLLERS
DIJOUS, 11

10 h YouTube de l'Ajuntament

Dijous Gras. La Truita de Carnaval, 

turorial amb Ramon Forns

DIVENDRES, 12

17.15 h Museu de Ciències Naturals

Visites a l'exposició Tu investigues!

17.30 h Museu de Ciències Naturals

La vida dins d'un formiguer. Activitat 

recomanada a partir de 8 anys

20 h Llevant Teatre

Concert d'Aspriu i presentació del disc 

Vent en popa

20 h Gra. Equipament juvenil

Escenari Obert

20 h Casino

31è Jazz Granollers Festival. 

Lucía i Horacio Fumero Dúo

DISSABTE, 13

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

9 h Plaça Maluquer i Salvador

Fira de Brocanters

12 h Can Pedrals. En línia

AGENDA

Literatura Km 0. Cicle de trobades 

d'autors amb Jordi Masó i Ramon Mas

DIUMENGE, 14

11 h Museu de Ciències Naturals

Visita guiada a Tu investigues!

12 h Cinema Edison

Tut-Tururut, la princesa! de La Bleda

12 h YouTube de l'Esbart Dansaire

Ball de gitanes de Granollers

DILLUNS, 15

16.15 h Aula Oberta

Resol dubtes de les plataformes en 

línia. Cita prèvia al centre cívic Nord

19 h Teatre Auditori 

Llegir el teatre. Club de lectura

DIMARTS, 16

18 h Xerrada virtual

Parlem en família. #Like, eines per 

educar en l'ús responsable de les 

pantalles a casa

18.30 h Biblioteca Roca Umbert

Taller en línia de WordPress Granollers. 

Camps personalitzats amb l'ACF

20 h Cinema Edison

Cicle Gaudí. La boda de Rosa

DIMARTS, 17

19 h YouTube de l'Ajuntament

Dimecres de Cendra. Versots i crema 

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 

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

LES FRANQUESES

DIJOUS, 11

17.30 h Instagram @bibliofranqueses

L'Hora del conte. L'arbre del sucre

17.30 h Centre Cultural de Bellavista

Espai Zero. Gaudim del Carnestoltes

DIVENDRES, 12

18 h A través de Zoom

Febrer científi c. Taller Experimentes? 

Fem ciència de prop

DIUMENGE, 14

18 h Teatre Auditori de Bellavista

M'esperaràs? amb el Grup de Teatre 

Nyoca. Al Festival dels Amateurs

Biblioteca M. de Bellavista

Dones i física. Exposició de la UB. 

Fins al 14 de febrer

Biblioteca M. de Corró d'Avall

Mar net, mar viu, de l'Insitut de 

Ciències del Mar. Fins al 14 de febrer

[les exposicions de les biblioteques 

de les Franqueses s'intercanviaran 

l'espai el dia 15 fi ns al 28]

L'escriptor Francesc Serés serà dissabte 

(12 h) el convidat al Vermut literari de 

l'Espai Cultural i Gastronòmic Tarambana 

de Cardedeu. El cicle, coordinat per Clara 

M. Clavell amb la col·laboració també de la 

llibreria Compàs de Cardedeu, comptarà en 

aquesta ocasió amb l'autor de La casa de foc

(2020), que va ser Premi Proa de Novel·la. 

Francesc Serés ha publicat la trilogia de 

novel·les De fems i de marbres, així com 

diversos reculls de contes i dues obres de

no ficció. Ha estat guardonat amb el Premi

Nacional de Liteartura i el Premi Ciutat de 

Barcelona. En cas de confinament, la 

tertúlia literària també es pot veure

a www.rtvc.cat, al canal 38 de la TDT i al 

canal de YouTube de Televisió de Cardedeu.



dj, 11 febrer 202124

93 745 73 01
comercial@salas.plus

www.salas.plus

Últimes plantes baixes al centre!

Oportunitat única! Vine a veure’ls!
Últims dos pisos de 88 i 106 m2, amb 3 dormitoris i acabats de gran 

qualitat. No renunciïs a res, demana ja la teva cita i visita’ls!

Places de pàrquing en venda per 16.000 euros


