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Escola Bressol Montessori Granollers: Plaça Jacint Verdaguer III

La jornada va estar marcada per la 

poca participació, la pandèmia i les 

mesures per evitar contagis 2, 3 i Edit.

ERC i Junts van quedar com a segona 

i tercera força, i la ultradreta irromp 

com a quart partit més votat

somgranollers.cat
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Eleccions al Parlament de Catalunya

El PSC guanya al 14-F

XAVIER SOLANAS

PUBLICACIONS I MUNTANYA

L'Alpina, l'editorial granollerina

pionera al país en cartografi a i 
guies de muntanya, commemora 

els 75 anys de vida  10

SALUT

L'Hospital posa en funcionament

els dos nous mòduls del Servei

d'Urgències que permeten ampliar

8 butaques i 14 boxs d'observació  4

D
IA

R
I 

D
E

 G
R

A
N

O
L

L
E

R
S

 I
 L

E
S

 F
R

A
N

Q
U

E
S

E
S

CULTURA

El premi d'escultura Manel Batlle 

amplia la dotació fi ns a 5.000 euros 
en la cinquena edició de la 

convocatòria d'Amics de la Ciutat  22

Cs

6,15%
1.468 vots

Junts

20,10%
4.795 vots

VOX

6,93%
1.653 vots

ERC

20,80%
4.962 vots

ECP - PEC

5,87 %
1.400 vots

PSC

26,10%
6.227 vots

CUP-G

5,75%
1.372 vots

PP

3,48%
830 vots

Resultats a Granollers
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El PSC ha guanyat a Granollers les 

eleccions al Parlament per prime-

ra vegada, després de la patacada 

de Ciutadans, que s'havia impo-

sat el 2017, i la pèrdua de vots de 

l'independentisme –històricament, 

malgrat a les municipals i generals, 

la capital del Vallès Oriental ha es-

tat feu socialista durant anys, a les 

autonòmiques s'imposava CiU i, el 

2015, Junts pel Sí–. En aquesta oca-

sió, però, el PSC ha aconseguit el 

26,74% dels suports, 12 punts per-

centuals per sobre que als comicis 

de fa quatre anys i 6.227 vots, un 

miler més que a les darreres elecci-

ons (5.197). Així, la pèrdua de vots 

absoluts –que no percentuals– de 

l'independentisme i el daltabaix 

de Ciutadans –un cataclisme gene-

ralitat que ha fet que hagi passat 

de 37 a 6 escons),  ha comportat la 

victòria de la llista encapçalada pel 

roquerol Salvador Illa –que també 

s'ha imposat al seu poble–. Cs ha 

passat de primera força el 2017 a 

cinquena amb un 6,15% dels vots 

(1.468), mentre que al 2017 n'ha-

vien obtingut 9.438.

Un 40% de vot independentista
Esquerra Republicana de Catalu-

nya (ERC) ha estat la segona força 

als comicis del 14-F a Granollers, 

amb 4.962 vots (20,80%), seguida 

de prop per Junts per Catalunya, 

amb 4.795 vots (20,10%). Amb-

dues forces independentistes han 

perdut més de 2.500 vots cadas-

cuna respecte a 2017, però per-

centualment obtenen uns resultats 

similars, tot i que s'intercanvien els 

papers i ERC, com en el conjunt del 

país, aconsegueix situar-se lleu-

gerament per sobre del partit de 

Puigdemont. Sumats els suports de 

El PSC guanya després del cataclisme de Cs
ERC i Junts per Catalunya queden com a segona i 

tercera força, a 6 punts percentuals dels socialistes

La ultradreta de Vox irromp com a quarta força; 

En Comú Podem i PP perden vots i la CUP es manté

Resultats

2021
Resultats

2021

CUP
3,96% - 1.398 vots

ERC
20,94% - 7.390 vots

JxCat
21,61% - 7.627 vots

CeC
6,45% - 2.276 vots

PSC
14,73% - 5.200 vots

PP
3,83% - 1.351 vots

Cs
26,74% - 9.438 vots

CUP
4,45% - 192.852 vots

ERC
21,40% - 926.866 vots

JxCat
21,67% - 938.640 vots

CeC
7,44% - 322.324 vots

PSC
13,87% - 600.561 vots

PP
4,23% - 183.402 vots

Cs
25,35% - 1.097.906 vots

GRANOLLERS

Cs
6,15%

1.468 vots

CUP-G
6,67% (9)
189.087 vots

Junts
20,10%

4.795 vots

VOX
6,93%

1.653 vots

Junts
20,04% (32)
568.002vots

VOX
7,69% (11)
217.883 vots

ERC
20,80%

4.962 vots

ERC
21,30% (33)
603.607 vots

ECP - PEC
5,87 %

1.400 vots

ECP - PEC
6,87% (8)
194.626 vots

PSC
26,10%

6.227 vots

PSC
23,04% (33)
652.858 vots

CUP-G
5,75%

1.372 vots

Cs
5,57% (6)
157.903 vots

PP
3,48%

830 vots

PP
3,85% (3)
109.067 vots

(33)

(33)

(32)

(11)

(9)

(8)
(6) (3)

Resultats

2017
Resultats

2017

CATALUNYA

* Entre parèntesi els escons de cada partit

(4)

(34)

(8)

(17)

(37)

(3)

(32)

la CUP, del PDeCat (que no ha ob-

tingut representació parlamentà-

ria) i d'altres opcions minoritàri-

es, l'independentisme a Granollers 

arribaria al 50% de l'electorat.

Suports i rebuig a la ultradreta 
Com a quarta força a la ciutat 

s'ha proclamat la ultradreta de 

Vox amb 1.653 vots (6,93%), per 

davant de Cs, amb 1.468 vots 

(6,15%); En Comú Podem, amb 

1.400 vots (5,87%); la CUP, amb 

1.372 vots (5,75%); i el PP, amb 

830 vots (3,48%). De fet, respecte 

a 2017, ECP ha perdut més de 800 

vots i el PP uns 500, mentre que la 

CUP s'ha mantingut, amb només 

26 vots de diferència respecte a 

les anteriors eleccions catalanes.

Com a resposta a l'entrada amb 

força de l'extremadreta al Par-

lament, dilluns al vespre, Unitat 

contra el Feixisme i el Racisme 

(UCFR) va convocar una concen-

tració a la plaça de la Porxada –i 

altres places i espais del país– 

amb el lema Per un Parlament sen-

se ultres. Prou odi. Stop Vox.

D'altra banda, sense represen-

tació al Parlament, el PDeCAT 

ha obtingut un 2,54% dels su-

ports; RC-GV-M Recortes Cero, 

un 0,47%; Primàries, un 0,34%; 

PNC, un 0,23%; el Partit Comu-

nista dels Treballadors de Cata-

lunya, 0,17%; el FNC, un 0,13%, i 

Izquierda en positivo, un 0,11%.

Hi ha hagut 202 vots en blanc (un 

0,85%) i 324 nuls (1,34%). M.E.
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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

Jornada de fred 
i pandèmia

1980 1984 1988 1992 1995 1999 2003 2006 2010 2012 2015 2021

64,1

66,8

64,4 64,3

62,6

71,6

77,6

60,7
59,3 59,2

61,1

Evolució de la participació
a les eleccions del Parlament (1980-2021)

2017

81,6

54,7

La participació ha caigut gairebé 27 punts respecte a les anteriors 

eleccions al Parlament. Així, a Granollers han votat 13.025 electors 

menys en aquests comicis. De fet, aquesta ha estat la participació 

més baixa a la ciutat en unes eleccions al Parlament català.

Rècord històric de l'abstenció Els diputats ‘Km 0’

TERRADES (PSC) I 
EL HOMRANI (ERC) 
REVALIDEN L'ESCÓ

En la legislatura al Parlament 

sorgida del 14-F, Granollers tindrà 

novament dos diputats a l'hemicicle. 

El socialista Jordi Terrades –en 

aquesta ocasió número 13 a la llista 

per Barcelona del PSC–ha revalidat 

l’acta de diputat per sisena 

legislatura. El veterà regidor 

granollerí és també el parlamentari 

vallesà en actiu més experimentat. 

El també granollerí, exregidor d'ERC i 

fins ara conseller, Chakir El Homrani

–número 9 d'ERC a Barcelona–, 

també ha obtingut l'acta de diputat, 

que ja havia exercit la legislatura 

anterior per Junts pel Sí, abans de 

l'etapa de conseller. En canvi, la fins 

ara diputada de Ciutadans, Blanca 

Navarro, ha perdut l'escó.

A banda dels candidats granollerins, 

l'hemicicle tindrà una àmplia 

representació de la comarca, com el 

mateix líder del PSC, Salvador Illa, 

de la Roca; novament l'economista 

franquesí Josep Maria Jové per ERC; 

la garriguenca i portaveu del govern 

Meritxell Budó i l'empresari de Bigues 

i Riells Joan Canadell de JxCat.

ILLA DEDICA EL 
TRIOMF A MINGOTE

El candidat socialista, en la seva 

primera compareixença la nit 

electoral, va dedicar la victòria de la 

seva llista a l'alpinista, exalcalde de 

Parets i extreballador de l'Ajuntament 

granollerí, Sergi Mingote.

XAVIER SOLANAS

CUES  L'espera per accedir a la mesa electoral es feia a l'exterior dels col·legis

TONI TORRILLAS

CTUG  A darrera hora els membres de la mesa van haver de posar els EPI

Sens dubte les eleccions del 14-F 

seran recordades per haver-se 

celebrat en pandèmia, amb totes 

les mesures per minimitzar el risc 

de contagi que ha calgut aplicar a 

la trentena de col·legis electorals 

granollerins –7 dels quals nous 

per disposar d'espais més amplis, 

de fàcil accés i ventilació–. Així, 

s'han vist imatges inèdites, com 

els membres de les meses vestits 

amb EPI –equips de protecció in-

dividual– per atendre de 19 a 20 h 

les persones confinades –contagi-

ats i contactes– perquè poguessin 

exercir el seu dret de vot.

Tot i la baixa participació –que 

també s'explica per la pandèmia, 

ja sigui per la por d'algunes per-

sones a acudir als espais de vota-

ció, o pel desencís que en molts 

col·lectius ha produït la gestió de 

la crisi sanitària–, es van poder 

veure sovint cues al carrer, no tant 

per l'acumulació de votants, sinó 

perquè l'accés als espais tancats es 

permetia de dos en dos, de manera 

que les cues es feien al carrer. De 

fet, l'Ajuntament va mobilitzar el 

doble de treballadors que en al-

tres cites electorals, precisament 

per poder controlar accessos.

A més, els col·legis electorals 

van estar oberts tot el dia per ven-

tilar els espais i prevenir contagis, 

la qual cosa va comportar una in-

comoditat afegida als membres 

de les meses, que van haver de 

suportar –en algun cas, amb man-

tes i alguna estufa– el fred d'una 

jornada de cel rúfol, baixada de 

temperatures i plugims. M.E.

Hola, sóc vocal d'una mesa a Granollers. 

Quan us diguin que tot està anant amb 

normalitat ningú us explicarà el fred que 

estem patint a les meses… és horrorós

La piulada
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Salut i Pimec faran tests d'antígensMarea Pensionista al Consell Comarcal

Salut i Pimec faran 85.000 tests d'antígens ràpids a 

empreses i polígons industrials d'arreu de Catalunya. El 

Servei Català de la Salut facilitarà el desplegament inicial 

de tests, i Pimec farà els tests als centres de treball,

polígons i zones de concentració d'activitat laboral.

Dilluns, la Marea Pensionista i el Servei d'Atenció Domiciliària 

van lliurar una carta al Consell Comarcal per reclamar millores 

en l'atenció a les persones grans, ja sigui a residències com a 

domicilis i a serveis socials. Una carta similar fa setmanes que 

es va adreçar a l'Ajuntament de Granollers.

SOCIETAT

Els dos mòduls nous del Servei 

d'Urgències que l'Hospital Gene-

ral de Granollers va començar a 

instal·lar al novembre ja estan 

operatius. Dimecres d'aquesta 

setmana es posaven en funcio-

nament definitivament després 

d'una prova pilot que s'iniciava el 

9 de febrer per poder valorar els 

ajustaments necessaris per obrir 

el servei amb garanties. Així, des-

prés d'uns dies tancats novament, 

en què s'han acabat de posar a 

punt, des d'aquesta setmana ja es 

poden utilitzar amb normalitat.

Els mòduls, construïts per l’em-

presa de Barcelona Gapteck, te-

nen una dimensió de 242 metres 

quadrats en total. Així, permeten 

disposar de 14 boxs més per al 

Servei d’Observació d’Urgències,  

que augmentarà l’àrea de medi-

cina amb un ús polivalent amb 

pacients de gravetat moderada, i 

8 butaques i 2 boxs de consultes 

per a urgències de l’àrea mèdica 

de baixa complexitat, comunicats 

amb la sala d'espera.

Aquest augment de capacitat 

del servei ajudarà en l’atenció mè-

dica de pacients amb patologies 

de gravetat moderada a molt lleu, 

i també permetrà al centre poder 

disposar de més espais a l’àrea 

d’urgències per a pacients amb 

Covid-19 o amb sospita que, du-

rant la seva valoració mèdica, han 

de romandre aïllats.

SALUT  LA SETMANA PASSADA ES VAN FER LES PROVES PER PODER POSAR-LOS EN FUNCIONAMENT

L'Hospital va obrir dimecres
els dos mòduls nous d'Urgències

L'Hospital de Granollers comença 

a palesar la tendència generalitza-

da arreu del país de la disminució 

de casos de Covid-19, de manera 

que aquesta setmana ja ha vist 

com ha passat de 79 positius 

de PCR dimecres passat als 51 

d'aquest 18 de febrer. Amb tot, el 

centre sanitari alerta que la situa-

ció a la Unitat de Cues Intensives 

(UCI) encara és preocupant.

Tot i que també s'hi ha produït 

un cert descens de malalts ingres-

sats a les unitats de crítics –de 38 a 

31 aquest dimecres–, les 20 places 

d'UCI estables segueixen ocupades, 

de manera que, arran de la deman-

da, es van habilitant llits de crítics a 

la segona i sisena planta de l'Hospi-

tal. Dels 31 pacients ingressats a les 

UCI, 24 hi són arran de la Covid-19.

A més, continua creixent la xifra 

de defuncions que s'han produït 

des de l'inici de la pandèmia i que 

aquesta setmana se situen en 233, 

de les quals 8 han succeït aquesta 

mateixa setmana –el mateix nom-

bre que la setmana anterior–.

A l'altra cara de la moneda, des 

del març de l'any passat, ja són 

1.306 els pacients ingressats com 

a positius de Covid-19 que han 

rebut l'alta a l'hospital granollerí, 

25 dels quals durant els darrers 7 

dies.  m.e.

Baixen els ingressos de 

positius de Covid, però 

l'UCI es manté desbordada

AQUESTA SETMANA HAN MORT 8 PACIENTS DE CORONAVIRUS

n  Segueix la tendència de millora de 
les dades epidemiològiques a Grano-
llers i entorn, fins i tot, algunes més 
ràpidament que al conjunt del país. 
Així, dimecres el risc de contagi a Gra-
nollers era de 266 –8 punts per sota de 
la mitjana catalana i més d'un centenar 
menys que fa 15 dies–. Amb tot, l'OMS 
alerta que aquest indicador es consi-
dera alt a partir de 200.

La velocitat de contagi (Rt) també 
ha anat descendint i fa setmanes que 
es troba per sota del 0,9, la xifra que la 
Generalitat va marcar com a límit a l'ho-
ra de flexibilitzar restriccions, junta-
ment amb els ingressos a les UCI, on la 
situació encara és preocupant. Segons 
l'RT, però, a Granollers cada 100 conta-
giats encomanen el virus a 85 persones. 
També ha millorat la incidència acumu-
lada a 14 dies, que s'ha reduït en 100 
punts, de manera que ara hi hauria a la 
ciutat 311 persones positives de Covid 
per cada 100.000 habitants. També el 
percentatge de PCR i tests d'antígens 
positius ha passat del 4 al 3,67% –per 
sota del 4,3% de Catalunya–. Entre el 
7 i el 13 de febrer, a Granollers s'han 
fet 1.860 PCR i 1.005 tests d'antígens, i 
s'han confirmat 86 positius.

MILLOREN LES DADES 
EPIDEMIOLÒGIQUES

La consellera de Salut, Alba Ver-

gés, ha alertat aquesta setmana 

que, encara que s'estan revisant 

les actuals restriccions per frenar 

els contagis –que caduquen diu-

menge–, la normativa a partir de 

dilluns serà similar. La possible 

flexibilització, ha advertit, "ha de 

ser amb contenció".

Tot i la tendència positiva de 

les dades epidemiològiques, els 

responsables sanitaris demanen 

prudència perquè la pressió assis-

tencial encara és alta.

D'altra banda, el Tribunal Su-

perior de Justícia de Catalunya 

(TSJC) ha denegat les mesures 

cautelars sol·licitades pel sector 

de l'hostaleria i la restauració 

contra les restriccions, així que 

manté les limitacions horàries i 

d'aforaments, així com el tanca-

ment de sales de joc.

El Procicat també tindrà en 

compte per a decretar noves me-

sures que Salut alerta que la corba 

s'està aplanant, de manera que hi 

ha una frenada en la baixada de ca-

sos, que s'apunta que es podria ex-

plicar per la implantació de la vari-

ant britànica, més contagiosa –més 

del 30% dels casos a Catalunya–.  

"Contenció" en la flexibilització 

de les restriccions actuals

hospital

Aquests nous mòduls han de 

permetre que cada pacient esti-

gui ubicat en un box individual, de 

manera que millori la seva estada 

al servei, així com anul·lar els pas-

sadissos com a zona assistencial.

Urgències és la principal porta 

d'entrada dels pacients que són 

hospitalitzats al centre sanitari, 

encara que el percentatge més 

gran de pacients atesos, són do-

nats d'alta amb el problema pel 

qual consulten resolt.

Pendents del nou edifici
Aquests dos mòduls es mantin-

dran operatius fins a la finalitza-

ció del futur nou edifici polivalent 

NOUS MÒDULS  Permeten disposar de 8 butaques i 16 boxs més

que el Departament de Salut va 

anunciar que construirà en un 

any al costat de l'Hospital. Aques-

ta ampliació de 9.000 metres qua-

drats de l'equipament sanitari es 

preveu que es pugui licitar el mes 

vinent i que es contracti per la via 

d'urgència, de manera que esti-

gui enllestida la tardor d'aquest 

mateix any. La inversió, que la 

consellera de Salut xifrava en uns 

25 milions d'euros –30 incloent 

l'equipament–, permetrà dupli-

car l'espai d'Urgències i disposar 

de 90 punts d'atenció i ampliar 

uns 40 llits d'hostpitalització, dels 

quals 8 se sumaran a les 20 places 

d'UCI actuals.  m.eras
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1.688
AQUESTES SÓN LES PERSONES 

DE GRANOLLES QUE HAN REBUT
la primera dosi de la vacuna contra 

la Covid-19, 371 més que la setmana 

passada. De fet, s'han vacunat unes 

300 més que la setmana anterior, 

gràcies a la posada en marxa del 

procés als professionals de profes-

sions sanitàries i d'emergències. Pel 

que fa a les Franqueses, hi ha 137 

ciutadans amb la primera dosi. Pel 

que fa a la segona dosi a Granollers 

la tenen 1.159 persones, unes 360 

més que la setmana passada. A les 

Franqueses, en són 116.

El CAP de Bellavista començava 

fa una setmana a subministrar la 

vacuna d’Oxford/AstraZeneca, 

aprovada per l’Agència Europea 

de Medicaments el 29 de gener, 

als professionals prioritzats, vin-

culats a professions sanitàries i 

d'emergències. Lídia Pedrejón, 

adjunta de direcció del SAP Vallès 

Oriental, explicava que dimecres ja 

es van administrar 195 al CAP Les 

Franqueses del Vallès (Bellavista) 

i 198 al CAP Plana Lledó de Mollet 

–els dos centres de vacunació de la 

comarca– i "la previsió és fer-ne 

unes 200 diàries en cada lloc".

Les vacunacions es van fer fins 

divendres i s'aniran reactivant 

a mesura es rebin les vacunes i 

així ho marqui Salut Pública. En 

aquesta tanda de vacunacions 

s'està subministrant el vaccí als 

professionals dels següents col-

lectius que estiguin en actiu i tre-

ballin presencialment en contacte 

amb pacients: fisioterapeutes, 

farmacèutics i auxiliars d’oficina 

de farmàcia, psicòlegs clínics, te-

rapeutes ocupacionals, protètics 

dentals, logopedes, veterinaris, 

nutricionistes, podòlegs i opto-

metristes menors de 56 anys i 

sense cap patologia. També s'es-

tà vacunant els professionals que 

treballen en els serveis públics 

considerats essencials, com ara 

mossos d’esquadra, policia local, 

valorar que no hi hagi cap reac-

ció adversa; després ja poden 

marxar. Se'ls subministrarà la 

segona dosi aproximadament 

entre 8 i 12 setmanes".

Pel que fa als punts vallesans 

professionals de serveis peniten-

ciaris, guàrdia urbana, protecció 

civil i bombers.

Pedrejón detallava el procés 

per convocar els professionals 

als centres d'atenció primària: 

"Reben un SMS, que els hi han 

enviat des dels seus col·legis 

professionals, dient que han de 

venir a vacunar-se en aquesta 

data i en aquestes hores. Entren 

a dins, fem el registre i compro-

vem que han rebut l'SMS i que 

porten el document de vacu-

nació responsable. Els fem en-

trar, reben la primera dosi i els 

recomanem que s'estiguin per 

aquí a prop uns 15 minuts per 

ACN

SALUT  EL CENTRE D'ATENCIÓ PRIMÀRIA DE BELLAVISTA PREVEU ADMINISTRAR-NE UNES 200 DIÀRIES, SI VAN ARRIBANT NOVES DOSIS

La vacunació a professionals 
d'emergència i salut en marxa

MÉS COL·LECTIUS  Iniciades les vacunacions a policies, farmacèutics, etc.

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.

escollits, l'adjunta de direcció del 

SAP Vallès Oriental apuntava que 

s'han decidit pel franquesí i el 

molletà per qüestions logístiques, 

principalment "per la gestió de 

les cues", ja que en tots dos casos 

els accessos per a vacunacions 

estan separats dels de la resta 

d'usuaris, i hi ha un gran espai ex-

terior per aplegar gent i mantenir 

les distàncies, sense destorbar els 

vianants. S.CARRILLO

A PARTIR D'AQUESTA SETMANA, EL 
PERSONAL EDUCATIU DE FINS A 55 ANYS
■ Tot el personal educatiu de fins a 55 anys començarà a rebre la primera dosi 

de la vacuna contra la Covid-19 aquesta setmana, segons confirmava dimarts el 

Govern. Els professionals rebran un SMS i podran apuntar-se a una pàgina web 

perquè se'ls administri la vacuna d'AstraZeneca. En pocs dies començarà també 

la vacunació de persones de més de 80 anys que no viuen en residències i les 

persones grans dependents.

L'Hospital de Granollers segueix 

la campanya de vacunació tant 

amb vaccí Pfizer com Moderna. 

Dimecres, 1.496 treballadors del 

centre ja tenien administrada la 

primera dosi i, d'aquests, 1.094 

ja han completat el procés amb 

la segona dosi. De fet, la Fundació 

Hospital Asil calcula que a finals 

de març més del 85% dels 1.800 

empleats de la plantilla –comp-

tant un centenar d'externs– ja es-

taran vacunats.

Dimecres d'aquesta setmana es-

taven pendents de la segona dosi 

384 professionals i n'hi havia 106 

de pendents, dels quals entre di-

mecres i avui, dijous, se'n vacuna-

ran en primera dosi 102.

Aquests prop de 1.600 treballa-

dors que han manifestat la volun-

tat de vacunar-se al centre es van 

inscriure a un formulari operatiu 

des del gener per demanar cita. 

Aquest procediment s'ha tornat a 

obrir per si algú encara no hi ha-

via pogut accedir.

La primera dosi es va començar 

a administrar el 7 de gener, amb 

la primera arribada de les vacu-

nes de Pfizer i es va prioritzar el 

personal de primera línia de la 

Covid-19. Després del descens de 

subministres de Pfizer i una frena-

da en la campanya, el 4 de febrer 

va començar també a arribar la 

vacuna de Moderna. M.E.

EL PERSONAL SANITARI

Més del 85% de 
la plantilla de 
l'Hospital tindrà la 
segona dosi al març
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LES FRANQUESES. Fins a 11 dota-

cions dels Bombers de la Gene-

ralitat, amb l'ajuda una unitat del 

grup operatiu de suport sanita-

ritzada, van participar dijous de 

la setmana passada, de matinada, 

en l'extinció d'un incendi que es 

va declarar en una nau abandona-

da del polígon Congost de Corró 

d'Avall, concretament al carrer de 

la Penya. L'incendi, del qual es va 

rebre l'avís poc després de les 2 

de la matinada, va afectar una nau 

d'uns 200 metres quadrats i dues 

plantes. Segons han explicat els 

Bombers, l'extinció es va haver de 

fer inicialment des de l'exterior, 

també amb l'ajut d'una autoes-

cala, perquè la coberta de la nau 

presentava inestabilitat i corria 

el perill d'esfondrar-se. El foc va 

cremar restes de plàstic i cartró 

a l'interior de la nau, i va afectar 

l'estructura, el forjat i les dues 

plantes de l'immoble, la superior 

sobretot pel fum. El foc va quedar 

totalment extingit a primera hora 

del matí, i cap persona no va re-

sultar ferida.

BOMBERS

SENSE FERITS  El foc es va declarar poc després de les 2 de la matinada

Incendiat un camió a la carretera de Lliçà

La tractora d'un camió va cremar dimecres a la sortida de la C-17 en
sentit Granollers per la carretera de Lliçà (BV-1432) arran d'un problema 
mecànic. El camió circulava per l'autovia en direcció Vic quan el conductor 
va notar que el motor del vehicle s'escalfava. Per això va sortir de la via 
per la primera sortida, l'enllaç amb la carretera de Lliçà, on el motor va 
incendiar-se. El conductor va poder sortir del vehicle i ningú no va resultar 
ferit. Dues dotacions dels Bombers van intervenir per apagar el foc, que 
no va afectar la càrrega, i per netejar la calçada del combustible vessat.

POLICIA LOCAL

L'INCIDENT, A LA SORTIDA DE LA C-17, NO VA CAUSAR FERITS

ONZE DOTACIONS DE BOMBERS VAN PARTICIPAR EN L'EXTINCIÓ

Crema una nau industrial
abandonada al polígon 
Congost de les Franqueses

Els Bombers van haver 

d'apagar el foc des de 

l'exterior perquè la coberta

corria risc d'esfondrar-se

Agents dels Mossos d’Esquadra 

de la comissaria de Granollers 

van detenir, dissabte, un noi de 

21 anys i de nacionalitat equa-

toriana com a presumpte autor 

de dos delictes de robatori amb 

violència i intimidació al centre 

de Granollers. L’arrestat, que ja 

havia estat detingut dos cops poc 

temps abans, actuava sobretot 

al centre de Granollers i ho feia 

a la tarda malgrat que el carrer 

era ple de gent. Buscava sobretot 

gent molt jove, la majoria menors 

d’edat i els intimidava cridant i in-

sultant-los, i fins i tot els feia creu-

re que duia una arma blanca o els 

colpejava. En alguna ocasió havia 

arribat a escanyar per darrere al-

guna de les víctimes mentre li exi-

gia diners o el telèfon mòbil. 

La darrera detenció es va pro-

duir dissabte sobre les 20 h, quan 

els agents van rebre l’avís que un 

jove havia estat agredit per un al-

tre. El noi va rebre diverses bufe-

tades, però el lladre no va arribar 

a robar-li res. Amb la descripció 

que va facilitar el jove agredit, 

els agents van localitzar el pre-

sumpte agressor quan s’estava 

encarant a una altra noia amb la 

intenció de sostreure-li el telèfon 

mòbil, i va ser detingut.

El jove va passar dilluns a dis-

posició del jutjat de guàrdia de 

Granollers que va decretar-ne lli-

bertat amb càrrecs. 

SUCCESSOS EL NOI, DE 21 ANYS, BUSCAVA VÍCTIMES JOVES

Detingut in fraganti un lladre
violent al centre de Granollers

El judici que s'havia de fer el 29 de 

gener i el 5 de febrer a un jove acu-

sat de violar una noia a l'aparca-

ment de la discoteca Bora Bora es 

farà finalment els dies 26 de febrer i 

5 de març, després de l'ajornament 

de la vista. El cas es remunta al juli-

ol de 2016, quan dos joves –un sen-

se identificar– van aprofitar l'estat 

d'intoxicació d'una noia de 17 anys 

per colpejar-la i, en un moment 

d'inconsciència, agredir-la sexual-

ment. Per aquests fets, la fiscalia 

demana per a un dels joves 15 anys 

de presó, llibertat vigilada durant 8 

anys més i una ordre d'allunyament 

de la víctima de 1.000 metres. 

TRIBUNALS

A judici un jove 
acusat de violar 
una menor a la
discoteca Bora Bora
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farré
A c c e s s i b i l i t a t

938172681
farre@farre.es

938172681
farre@farre.es

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

Recupere su independencia con 
nuestras sillas salvaescaleras

www.farre.es

Amb motiu del 8-M, Dia Interna-

cional de les Dones, Granollers ha 

programat un seguit d’actes que 

començaran aquest dissabte, 20 

de febrer. Serà amb l’obra de te-

atre Encara hi ha algú al bosc, al 

TAG, un espectacle que dóna veu 

a les dones víctimes del conflicte 

bèl·lic de Bòsnia i Hercegovina i 

als fills i filles nascuts de les viola-

cions que van patir  [més informa-

ció a la pàgina 21].

L’acte institucional serà el ma-

teix 8 de març i inclourà la lectura 

del manifest en commemoració 

al Dia Internacional de les Dones. 

L’acte, en col·laboració amb la 

Taula d’Igualtat de Gènere, serà 

virtual a causa de la situació sani-

tària, a partir de les 12 h, al canal 

de YouTube de l’Ajuntament.

Creació col·lectiva
Una altra proposta que també 

serà virtual, però amb una dimen-

sió comunitària i participativa, 

serà #Inventari8M, una iniciativa 

ventari8m@gmail.com. Entre les 

imatges rebudes, l’artista audiovi-

sual Núria Nia en seleccionarà al-

gunes i farà una creació dotant les 

imatges de relat i significat comú. 

El resultat es projectarà a través 

del canal de YouTube de l’Ajunta-

ment i de les xarxes socials de @

granollers i @granollerscultura a 

de creació col·lectiva que convi-

da la ciutadania a compartir la 

fotografia d’un objecte relacionat 

amb la vivència personal del 8M. 

Les fotografies es poden compar-

tir del 22 de febrer al 6 de març a 

través d’Instagram amb l’etiqueta 

#Inventari8M i també es poden 

enviar per correu electrònic a in-

arxiu

FEMINISME  L'ARTISTA AUDIOVISUAL NÚRIA NIA FARÀ UNA CREACIÓ A PARTIR D'IMATGES REBUDES EVOCADORES DEL 8 DE MARÇ

Granollers es prepara per 

commemorar el Dia de la Dona

8 DE MARÇ  Entre d'altres, hi haurà exposicions, teatre, música i formació

La Policia Local de Granollers ha 

detingut dos joves, de 20 i 22 anys, 

acusats de robatori amb força a 

l'interior de vehicles. Els fets van 

passar la matinada del diumenge, 

al voltant de les 4 h, quan la Poli-

cia va rebre trucada d'un ciutadà 

informant que hi havia uns indi-

vidus trencant els vidres dels ve-

hicles estacionats al voltant dels 

carrers Roger de Flor i Prat de la 

Riba. Els agents de la Policia Local 

es van adreçar al lloc i van veure 

els dos homes a l'interior d'un tu-

risme Opel, regirant-ne l'interior. 

En veure la Policia, els dos nois 

van sortir corrents en direcció al 

centre de la ciutat. Un d'ells va ser 

aturat i detingut al carrer Navarra, 

i l'altre va ser interceptat al carrer 

Roger de Flor. Els agents van es-

corcollar els joves i els van trobar 

objectes presumptament sostrets 

de l'interior dels vehicles als quals 

havien trencat els vidres, a més 

d'un cúter que portaven amagat a 

la roba interior. 

SUCCESSOS 

Detinguts dos

joves per robar a 

l'interior de vehicles 

a Roger de Flor

partir del 8 de març.

Tanmateix, també hi haurà acti-

vitats vinculades al Dia de la Dona 

fins al 23 de març, com una nova 

edició del festival FemPop, el festi-

val musical que no vol existir, el 5 

de març a Roca Umbert, així com 

quatre exposicions, xerrades, tro-

bades, cinema i teatre. També hi 

ha previstos dos cursos. Un és el 

seminari Cos, tecnologia, dona i 

cinema, a càrrec d’Alba G. Tor-

rents, doctora en Filosofia i Co-

municació i professora de Teoria 

de Gènere a la UAB, que organitza 

Roca Umbert Fàbrica de les Arts. 

Es farà en tres sessions els dimarts 

9, 16 i 23 de març, de 19 a 21 h, 

presencialment a Roca Umbert i 

en streaming a través de Zoom. 

L’altre curs, organitzat pel Cen-

tre per a la Igualtat i Recursos per 

a Dones, porta per títol Feminis-

me(s) per a principiants. Anirà a 

càrrec de Núria Alcaraz, de la Co-

operativa L’Esberla, i oferirà una 

aproximació als diversos corrents 

de pensament i els moviments 

feministes. En aquest cas seran 

quatre sessions virtuals, els dijous 

11, 18 i 25 de març i 8 d’abril, de 

18.30 a 19.30 h. Les inscripcions 

es poden fer a https://wp.grano-

llers.cat/observatorigenere. 
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Amb motiu del 70è aniversari de 
Lola López, considerada "la dona 

presa política d’edat més avan-

çada i que ha passat més anys a 

les presons de l’Estat", el Comitè 
de Suport a la Lola ha iniciat una 
campanya de lluita per al seu allibe-
rament. Segons el col·lectiu, la Lola 
–veïna de Granollers– ha lluitat des 
de ben jove contra l’opressió i l’ex-
plotació, defensant la classe obrera 
i la independència dels pobles opri-

mits. Després d'un temps de pre-
só els anys 80 pels seus ideals, va 
implicar-se en la lluita per la inde-
pendència dels pobles català i basc. 
El 2001 va ser de nou detinguda, 
aquest cop com a militant d’ETA, i 
actualment compleix condemna a 
Brieva, a prop d’Àvila. Per donar-li 
suport i denunciar l'existència de 
presos polítics, el comitè ha convo-
cat una concentració a la Porxada 
aquest dissabte a les 18 h. 

El Comitè de Suport a 
la presa Lola López inicia una 
campanya per a l'alliberament

Brexit, el nou acord comercial  
entre la UE i Regne Unit 
Implicacions duaneres i logístiques

1.  Entendre que és el Brexit: sortida del Regne  

Unit de la Unió Duanera.

2. Implicacions duaneres: 

 – Consulta dels nous aranzels 

 –  Preferències aranzelàries entre la UE i  

Regne Unit

 – Proves d’origen preferencial i sistema REX

3.  Implicacions logístiques. Quins nous passos 

han de fer les mercaderies durantel seu  

transport al Regne Unit?

Segueix-nos ara també a  @CambraVallesOr Per a més informació, gestió de bonificacions i inscripcions  

vallesoriental@cambrabcn.org

  Dimecres 3 de març

  9.30-12.30 h

Can Muntanyola

Camí del Mig, 22

Granollers

El currículum segueix sent, a dia 
d’avui, una de les eines més potents 
per trobar feina. És el primer contacte 
amb l’empresa i, per tant, la primera 
impressió que se n’extreu del 
treballador. Vols saber si el teu CV és 
adequat? Aquí t’ho expliquem.

La digitalització del mercat laboral 
ha afavorit la cerca de llocs de treball. 
Les barreres d’accés han disminuït 
i l’usuari rep cada cop més facilitats 
per fer arribar la seva candidatura al 
reclutant.

Aquests avantatges, tanmateix, han 
acabat causant l’efecte invers. Resulta 
tan senzill enviar un CV a un portal 
digital que el volum de demanda ha 
augmentat de forma exacerbada, 
causant un oasi en què resulta molt 
complicat destacar encara que es 
tinguin les qualitats òptimes per 
la feina.

Segons l’empresa The Ladders, els 
reclutadors tarden 6 segons en 
descartar un currículum. 

Què s’ha de fer, doncs, per evitar que 
la candidatura passi inadvertida?

Organitza la informació amb la 
major claredat possible. Utilitza 
marges, espais, i elements que 
separin les seccions per facilitar-ne la 
lectura. 

Actualitza i digitalitza la candidatura. 
Utilitza portals com LinkedIn. En 
l’actualitat hi ha empreses que 
la recerca de candidats la fan 
directament allà. 

Adapta el teu CV a cada oferta. 
Tenir diferents versions d’un mateix 
currículum on en cada un destaquis 
diferents apartats t’ajudarà. Si l’oferta 
és de cara al públic, per exemple, 
ressalta la foto. Si demanen idiomes, 
fes-los més visibles, etc.

Deixa’t ajudar. Professionals dedicats 
a la selecció de personal optimitzaran 
la teva candidatura

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

El teu currículum 
no rep respostes?

L'entitat En-Raonar reprèn el ci-
cle de xerrades en línia Només la 
democràcia pot rescatar la demo-
cràcia amb la ponència dimecres 
(19 h) –a través del canal de You-
Tube d'EnRaonar– de la catedràti-
ca d'Economia Aplicada de la Uni-
versitat Complutense de Madrid 
i vicepesidenta d'Economistas 
frente a la crisis Cecília Castaño. 
Presentada per la gestora cultu-
ral Meritxell Remolins, Castaño 
oferirà la xerrada Post-Covid: eco-
nomia, feminisme i món digital. 

En-Raonar convida 
Cecília Castaño 
a parlar d'economia 
i feminisme 

Indignació per la detenció de Hasél
Després que finalitzés el termini que el jutge havia donat a Pablo Hasél pel 
seu ingrés a presó, els Mossos d'Esquadra el van detenir a primera hora 
del matí de dimarts a la Universitat de Lleida, on s'havia tancat amb altres 
persones que li donaven suport. Al vespre, arreu del país es van convocar 
mostres de suport al raper condemnat a 2 anys i 9 mesos per l'Audiència 
Nacional per enaltiment del terrorisme i injúries i calúmnies a la corona 
arran de les seves lletres. A Granollers, com ja va succeir 10 dies abans, 
la Porxada va acollir una concentració per demanar la llibertat de Hasél. 
En aquesta ocasió, prop de 300 persones van respondre a la convocatòria 
amb el lema Segrestat per l'Estat! Tots al carrer, i consignes a favor de la 
llibertat d'expressió. Algunes van continuar en manifestació fins a la plaça 
de la Corona, on es van cremar fotografies del rei.

erc

MOBILITZACIÓ  CONCENTRACIÓ PER LA LLIBERTAT D'EXPRESSIÓ

CONVOCADA UNA CONCENTRACIÓ DISSABTE A LA PORXADA

Els grups municipals d'ERC, Junts 
per Granollers i GxI-Primàries 
Catalunya consideren l'amnistia 
imprescindible per poder avançar 
en la resolució del conflicte polí-
tic entre Catalunya i l'Estat espa-
nyol. Per això, les tres formacions 
han presentat una moció en què 
insten l'Ajuntament a reclamar 
l'amnistia dels presos polítics.

El text proposat, que es deba-
trà a la junta de portaveus i al ple 
de dimarts vinent, declara que 
el lliure exercici dels drets polí-
tics no pot tenir com a resposta 
la via de la justícia penal. Així, re-
clama "l'aprovació per part de 

les Corts espanyoles d'una Llei 

d'Amnistia que, sense renunciar 

a l'exercici dels drets vulnerats, 

inclòs el dret d'autodetermina-

ció, comporti l'extinció de qual-

sevol tipus de responsabilitat 

penal i administrativa, inclosa 

la del Tribunal de Comptes, per 

tots els actes i expressió d'unes 

idees, sentiments o símbols amb 

intencionalitat política vinculats 

a la lluita democràtica per l'au-

todeterminació de Catalunya, 

qualsevol que fos el seu resultat, 

tipificats com a delictes o com 

a conductes determinants de 

responsabilitat administrativa 

realitzats des de l'1 de gener de 

2013 i fins al moment de l'entra-

da en vigor de la Llei d'Amnistia".
Així, la moció demana la imme-

diata posada en llibertat de les 
preses i presos polítics, així com 
que es reparin els danys causats 
a les persones represaliades, les 
seves famílies i als col·lectius dels 
quals formen part. 

ERC, Junts i Primàries insten 
l'Ajuntament a reclamar 
l'amnistia dels presos polítics

POLÍTICA  PROPOSTA DE MOCIÓ PER AL PLE DE DIMARTS VINENT

La llibreria La Gralla ha reobert l'es-
pai expositiu amb la mostra itine-
rant Índia: Habitatge i dignitat, de la 
Fundació Vicente Ferrer (FVF), que 
es podrà veure fins al març. Mostra 
com les comunitats i les famílies 
són les protagonistes durant tot el 
procés que va des de la identificació 
de necessitats fins a la construcció 
de l’habitatge, amb l’acompanya-
ment i el suport de la FVF.  Totes les 
construccions segueixen la tradició 
local i incorporen nous materials 
que respecten el medi ambient. 

La Gralla acull fins 
al març l'exposició 
itinerant 'Índia: 
habitatge i dignitat'
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#fibricitat
El doble de bon rotllo per pagar

menys per la fibra i l’electricitat!

Amb i
estalvia’t 108€ l’any en Fibra

i un 10% al mes en el teu 

consum de llum*

Promo Doble Estalvi

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

que està sempre referenciat en la factura, i en 

tarifes 2.0DHA i 2.1DHA.

Consulta condicions entrant al web.

estabanellenergia.cat Informa-te’n a emagina.cat
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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
07/02 M. Pilar Reina Galindo  66 anys 
08/02 Encarnación Hernández Pérez 95 anys
09/02 Vicenç Pascual Solasegalés 91 anys
09/02 Anna M. Rodríguez Tapias  59 anys 
09/02 Bienvenida García Coca  91 anys
09/02 Manuel del Fresno Ruiz  70 anys 
10/02 Pilar Costa Oliveras  80 anys 
10/02 Georges Gerard  73 anys 
10/02 Juan Antonio López Sánchez 74 anys
10/02 Rafael Galera Domene  80 anys
10/02 Felisa C. Paredes Fuentes  83 anys 
10/02 Juan Alcázar Martínez   71 anys
10/02 Lázaro Martínez Oller  60 anys 
11/02 M. Victoria Navarro García  89 anys 
11/02 Josefa Arroyo Luque  85 anys 

11/02 Francisco Gómez Domínguez    84 anys
11/02 Antonia Toro Rubiales  57 anys 
12/02 Francisco Rodríguez Rguez. 71 anys 
12/02 Modesta Travé Triadó  84 anys
12/02 Josep Vidal Munté  91 anys
12/02 Elena Ramírez Acuña  82 anys 
12/02 Concepció Escriche Gómez 83 anys 
13/02 Pedro Lázaro Marina  80 anys
13/02 Elisabeth Valls Navarro  30 anys 
13/02 Rosa Navales Rosàs  87 anys 
14/02 José Gómez Reyes  90 anys 
14/02 Agustín Galindo Blánquez   72 anys 
14/02 Neus Celares Zafont     96 anys 
14/02 Pep Serrano Pascual   58 anys
14/02 Aurelia López Muñoz      75 anys 

L’editorial granollerina Alpina, es-

pecialitzada en cartografia, guies 

familiars i guies especialitzades de 

senderisme i de muntanya, ha cele-

brat aquest febrer el 75è aniversa-

ri. Es tracta de l’editorial cartogrà-

fica més antiga del país, nascuda a 

mitjans dels anys 40 fruit d’una ca-

sualitat. Espanya sortia aleshores 

d’una guerra i no disposava d’una 

cartografia oficial ni d’un institut 

cartogràfic. Llavors, quatre amics 

que anaven sovint a la muntanya, 

davant la necessitat de disposar 

de mapes del territori, van decidir 

fer-los ells. Els quatre amics eren 

el primer president de l’Agrupació 

Excursionista de Granollers, Salva-

dor Llobet; el geòleg Noel Llopis; 

l’enginyer del Servei Cartogràfic 

de la Diputació de Barcelona, Josep 

Maria Puchades, i el tècnic en arts 

gràfiques Xavier Coll. Els primers 

anys van elaborar mapes sense un 

projecte empresarial al darrere, 

sinó de manera voluntària per te-

nir mapes per anar a la muntanya. 

A poc a poc, però, els mapes de l’Al-

pina es van anar consolidant a Ca-

talunya i també a l’Estat, sobretot a 

partir del 1956, quan es va publicar 

el mapa Picos de Europa I. 

El 1992, després de la mort de 

Salvador Llobet i de la dissolució 

de l’Editorial Alpina SL, una branca 

de la família va agafar les regnes del 

negoci i va fundar la nova editorial 

Geògraf Salvador Llobet Edicions 

Cartogràfiques, SL (GSLL). Poc des-

prés es va incorporar la tecnologia 

digital en l’elaboració de mapes, 

perquè fins a mitjans dels anys 90 

es feien de manera artesana. "Avui 
tenim les bases de l’Institut Car-
togràfic, però fins al 1996 no hi 
havia GPS i les corbes de nivell 
es dibuixaven a mà; tot era molt 

consolidar des del punt de vista 

empresarial. "El paper dóna més 
perspectiva i encara és valorat, 
però als continguts digitals és 
difícil donar-hi valor, de manera 
que no sempre és rendible". 

El 2005 l’empresa recuperava 

el nom inicial i fins ara ha mantin-

gut la mateixa línia editorial, entre 

la ciència i la divulgació popular. 

Fins a dia d’avui s’han publicat més 

de 150 títols diferents, la majoria 

amb múltiples reedicions. Dels 

mapes del Montseny, per exemple, 

se n’han fet més de 20 edicions di-

ferents. "Últimament les coses 
canvien molt de pressa, perquè 
el territori és viu". "Per això fem 
tirades més curtes i renovem les 
edicions sovint, actualitzant-les 
cada vegada perquè quan sur-
ten al mercat siguin el màxim 
de precises possible", diu Nadal, 

qui afegeix que "malgrat això, un 
mapa perfecte mai no existeix".

Entre els treballs editats, hi ha els 

mapes de Sant Llorenç de Munt i la 

Serra de l’Obac –que va ser el pri-

mer i del qual s'ha editat un facsí-

més complicat", destaca Martí 

Nadal, ànima i director de l’edito-

rial. "Tenia molt mèrit el que feia 
aquella gent". La implementació 

de mitjans com el GPS han ajudat 

molt a dotar els mapes d’una exacti-

tud que abans no tenien. No obstant 

això, Nadal explica que, malgrat 

l’avenç de la tecnologia en l’elabora-

ció de mapes, avui encara es conser-

va d’aquella època la necessitat de 

fer "un acurat treball de camp", 

perquè encara és necessari trepitjar 

el territori i anar sobre el terreny 

per "comprovar l’existència de 
fonts, de noms i de corriols".

El 1998, l’Alpina va ser la pri-

mera empresa del sector que va 

treure al mercat cartografia digital, 

una línia que mai no s’ha acabat de 

X.L.

DIVULGACIÓ PER COMMEMORAR L'ANIVERSARI, L'EDITORIAL HA OBSEQUIAT ELS COL·LABORADORS AMB UN FACSÍMIL DEL PRIMER MAPA, DE SANT LLORENÇ DEL MUNT

MARTÍ NADAL  El director de l'editorial, amb un mapa de la Serra de l'Obac

mil per commemorar l'aniversari–, 

els cingles de Bertí o el Montseny. 

També, especialment, del Pirineu 

català i l'aragonès i les zones de 

muntanya de l’Estat: el sistema cen-

tral, Picos de Europa, una part d’An-

dalusia, les Illes Balears i, recent-

ment, també les Canàries. També 

hi ha mapes d’Andorra i durant el 

confinament se n’ha publicat un del 

Carlit, fent així una primera incur-

sió en territori francès. "França és 
un país amb molta cultura carto-
gràfica; allà es venen 10 vegades 
més de mapes que aquí i els na-
nos ho aprenen a l’escola". De fet, 

ja fa uns anys que Alpina compe-

teix al mercat francès, un dels més 

complicats per la professionalitat 

de la competència. Excepcional-

ment, també s’han publicat mapes 

més urbans, com un de Granollers 

i entorn, "més per il·lusió i per 

vinculació local" que no pas com 

a línia de negoci. "Ens vam posar 
d’acord amb l’Agrupació Excur-
sionista de Granollers per fer un 
mapa dels senders de l’entorn 
de la ciutat a partir de les seves 
rutes". Això va donar peu a editar 

després mapes de l’entorn de Car-

dedeu, la Vall d’en Bas o el Farell, 

una col·lecció de mapes locals que 

"ara, amb el confinament, han 
agafat més protagonisme".

Suport als autors locals
Tot i estar especialitzada en mapes 

i guies de muntanya, Alpina té dos 

segells de narrativa: un d’infantil, 

que aglutina la col·lecció de contes 

d’Araceli Segarra i d’autors locals, 

i un de novel·la, la Col·lecció Mar-

còlic, en què han publicat Lambert 

Botey i Marina Martori, entre d’al-

tres. L’objectiu és donar veu als au-

tors locals i comarcals. X.L.

Editorial Alpina, 75 anys fent camí
La firma granollerina és referent a l'Estat de la cartografia i les guies de muntanya

ARXIU

MAPES  Un dels més reeditats

Fins a mitjans dels 90 els 
mapes es feien de manera 
artesanal, dibuixant
a mà les corbes de nivell

■ Els últims anys hi ha hagut un interès 
creixent per la muntanya, fins i tot un 
boom d’accés en alguns cims. Tot i que no 
sempre va acompanyat d'un increment 
de vendes en productes de muntanya. 
"Està molt bé que la gent hi tingui inte-
rès, perquè conèixer l’entorn fa que te 
l’estimis i el respectis". "Però cal educar 
en la cultura de la muntanya: mirar un 
mapa abans de fer una excursió, pla-
nificar-la i, en comptes d’anar allà on 
va tothom, descobrir altres indrets". 
"Hi problemes de massificació per-
què tothom vol anar allà mateix, però 
la muntanya és molt gran", diu Nadal.

"CONÈIXER L'ENTORN 
FA QUE TE L'ESTIMIS
I EL RESPECTIS"



dj, 18 febrer 2021 11

El maig de 2018 la família d'Antoni 

Jonch i Cuspinera va cedir a l'Arxiu 

Municipal (AMGr) el fons docu-

mental d'aquest farmacèutic i zoò-

leg granollerí que va ser el primer 

director del Museu –entre 1945 

i 1958– i posteriorment del Zoo 

de Barcelona –de 1956 a 1985–. 

Ara l'AMGr ha fet un pas més en 

la difusió i l'accés a aquesta docu-

mentació –que inclou 3,5 metres 

de documents textuals, unes 200 

fotografies i 5 films– amb la digi-

talització i incorporació al web de 

l'arxiu digital i del fotogràfic d'una 

àmplia selecció d'aquest material.

La documentació s'ha organitzat 

per les activitats del científic, de 

manera que destaquen per volum 

quatre àmbits. En primer lloc, la 

part més important del fons està 

dedicada al Zoo de Barcelona, des 

del disseny de noves instal·lacions, 

a l’adquisició d’animals o els viat-

ges a altres zoos. D'altra banda, el 

fons disposa d’una gran quantitat 

de documentació sobre la vida 

cultural a Granollers, especial-

lació de Jonch amb el Montseny, i, 

en especial, el seu paper en la cre-

ació del Parc Natural i de l’Escola 

de Natura de Can Lleonart. A més 

de participar en aquesta creació, 

Jonch va ser un actiu divulgador 

dels valors del Montseny, així com 

de la conservació de la natura en 

general. Finalment, el fons dis-

posa de documentació vinculada 

ment dels anys 40 i 50, de la qual 

Jonch va formar part activa abans 

de dirigir el zoo. Així, hi ha papers 

de l’Asociación de Alumnos de Se-

gunda Enseñanza, que més tard es 

convertiria en l’actual Associació 

Cultural, de l’Agrupació Excursi-

onista i de la reconstrucció del 

Museu de Granollers després de 

la Guerra Civil. En tercer lloc, la re-

AMGr / fons Antoni jonch

MEMÒRIA HISTÒRICA  S'HI PODEN CONSULTAR DOCUMENTS D'ENTITATS CULTURALS DELS ANYS 40 I 50 A LA CIUTAT, I DEL MUSEU

El web de l'Arxiu incorpora 
el fons del zoòleg Antoni Jonch

ENTREVISTA  Jonch al programa 'Identitats' presentat per Josep M. Espinàs

a la creació de l’actual Museu de 

Ciències Naturals de Granollers, 

que Jonch va promocionar i impul-

sar, quan es va jubilar, ja els anys 

80. La documentació està relacio-

nada amb les gestions que Jonch 

va fer per aconseguir que La Tela 

es convertís en la seu de la secció 

de ciències naturals del Museu de 

Granollers, amb la restauració de 

l'edifici, així com amb el disseny 

de les primeres exposicions i acti-

vitats que s’hi van fer. 

A més, hi ha altres documents 

sobre la seva vida personal i pro-

fessional, publicacions i d'altres 

parcs naturals i zoològics.  m.e.

n Des de dimecres i fins al 17 de març 
es pot veure al Museu de Ciències Na-
turals l'exposició Montseny. 40 anys de 

conservació i educació ambiental, una 
proposta itinerant comissariada per la 
Societat Catalana d'Educació Ambi-
ental i produïda conjuntament per les 
diputacions de Barcelona i Girona, i el 
Parc Zoològic de Barcelona.

UNA EXPOSICIÓ TRACTA 
L'EDUCACIÓ AMBIENTAL 
AL MONTSENY

Els Premis de Treballs Acadèmics 

que cada any convoca la Funda-

ció Rivus estaran dedicats a partir 

d'ara a l'alpinista Sergi Mingote, qui 

en va ser l'impulsor el 2016 quan 

era president del Consorci Besòs 

Tordera. Ara Rivus ha obert la si-

sena convocatòria dels premis. Els 

estudiants que hi vulguin participar 

poden presentar els treballs fins 

al 4 de juny. Les bases ja es poden 

consultar al web de la Fundació Ri-

vus. L’objectiu dels premis és pro-

moure i reconèixer els estudiants 

de cicles formatius i de batxillerat 

que fan recerca i anàlisi d’aspectes 

relacionats amb l’aigua i els entorns 

fluvials, sobretot de les conques del 

Besòs o la Tordera. La 5a edició va 

premiar el treball de recerca Fàr-

macs contaminants, d'un institut 

de Barberà, i un ex-aequo per a La 

llúdriga ha tornat! de Jordi Granero, 

de l’IES Vallbona. D'altra banda, Biel 

Gallardo, de l’Escola Pia de Grano-

llers, va guanyar el concurs de di-

buix en la categoria de cicle mitjà.  

MEDI AMBIENT

Obert el termini 

per aspirar als 

Premis de treballs 

acadèmics de Rivus
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A Granollers i les Franqueses, com al Parlament, un partit ultradretà s'ha situat 

com a quarta força. Tot i ser uns resultats esperats, part de la ciutadania 

demostra estar en xoc amb concentracions contra la formació feixista, a qui 

des d'alguns mitjans i poders s'està donant una pàtina de normalitat. I és que 

l'extrema dreta creix a Europa i, després que des de l'anterior crisi econòmica, 

França i Itàlia veiessin les orelles al llop, ara ha estat el torn de l'Estat espanyol i, 

finalment, de Catalunya –que en les anteriors eleccions al Congrés i municipals 

havia respirat tranquil·la, veient un vot minoritari en aquesta opció identitària, 

racista i xenòfoba–. Aquest 14-F, però, ha aconseguit 11 escons i milers de 

vots –rebotats de la desfeta de Cs i el llarg declivi del PP–. A Granollers, més de 

1.600 persones han donat suport a un partit ultranacionalista espanyol, ancorat 

en idees retrògrades i antidemocràtiques. Els partits de tradició democràtica hi 

han de reaccionar, amb bona gestió i transparència que combati el populisme, 

i sense donar protagonisme polític a qui s'allunya del joc democràtic.

BONA GESTIÓ CONTRA EL POPULISME
Editorial

CIBERACTIVITAT Segueix-nos a @DiariSomGRN

No crec que hi hagi una tasca que un 
partit polític hagi de fer amb més precisió 
que llegir els resultats electorals de forma 
encertada. I veig algunes lectures que
són per apretar a córrer. Verge Santa!

Àlex Sastre @alexsastre83 Mònica Ribell @monica ribell

Cal valorar una estratègia útil, 
pràctica i guanyadora entre els
partits independentistes a les ciutats
de l’àrea metropolitana en les
properes eleccions municipals 2023

El vot de Granollers, 
camí de l'esperança

JOAN 
SALA VILA

Escriptor i activista cultural

camí de l'esperança

a victòria del vot independentista 

en les eleccions del 14-F de 2021 

intueix en l’horitzó el futur d’una 

nova Catalunya en l’exercici de la 

llibertat. La majoria en vots i escons dibui-

xen la solidesa que convida al vot democràtic 

arribar a un consens de futur. El vot de Gra-

nollers toca amb la mà aquesta solidesa mal-

grat no assolir el percentatge absolut, però sí 

el relatiu amb una diferència molt marcada.

El vot de la capital del Vallès Oriental pos-

sibilita la formació de tres grups: indepen-

dentista (46,65%), esquerres (31,95%) 

i dretes (16,56%). I s’hi mou un partit de 

dretes democràtic que, amb el 2,54%, po-

dria reforçar el vot independentista.

La majoria socialista a la capital del Va-

llès Oriental no és cap sorpresa, és la con-

tinuïtat d’una Alcaldia de cara a la ciuta-

dania que pel coneixement que en tinc i el 

seu esperit democràtic acceptaria el resul-

L

tat d’una victòria independentista.

Possiblement a més d’un lector el sor-

prengui aquest punt de vista meu, conec 

molt on trepitjo. Els resultats de Granollers 

no són un cant de victòria, però és un mis-

satge independentista de futur. La història 

del socialisme de Granollers és una histò-

ria de llibertat de l’aspirant a ser el primer 

batlle democràtic de la ciutat Joan Camps, 

que una mort prematura va impedir. El so-

cialisme de la transició a Granollers era un 

socialisme en què la veu del poble era la 

protagonista de la convivència. El d’avui té 

matisos que desorienten. A Granollers ha 

guanyat per la història del protagonisme 

de la persona i és lògic que en un moment 

històric defensi la seva continuïtat.

L’alè, que es respira a Granollers, és una 

germanor d’allargar la mà al millor futur 

de la convivència. I en el camí d’aquest 

futur cada dia, a Catalunya, s’hi mou més 

gent. La política a Granollers els anys 40 

del segle passat era la de la gent, com ho 

palesa la història del BM Granollers. La 

majoria en democràcia del vot indepen-

dentista a la capital del Vallés Oriental és 

el respecte al procés de la història.

Arcadi Oliveres a l'INS El Til·ler

EDUARD NAVARRO
Director de l'Institut El Til·ler de 

les Franqueses de 2009 a 2017

Arcadi Oliveres se’ns en va a 

poc a poc. Valguin aquestes 

paraules per fer memòria de la 

seva feina i les seves visites a 

l’Institut El Til·ler.

Durant uns anys, entre el 2011 i el 2013, 

l'Arcadi ens visitava cada any. Eren els mo-

ments durs de les retallades en educació, 

però la il·lusió d’un projecte col·lectiu, 

obert i participat, ens van fer emprendre 

activitats entre l’AMPA, el professorat i 

l’alumnat de l’institut.

Un institut que havia obert el 2009, però 

que era ple d’il·lusió, una il·lusió com la que 

teníem els primers dies de setembre, quan 

algunes famílies i el professorat muntàvem 

les cinc aules amb què vam començar… O 

la que mostraren els alumnes quan van 

votar massivament la proposta de nom de 

l’Institut que ells mateixos van proposar al 

referèndum que vam organitzar l’octubre 

del 2009, o la que vam mostrar tota la co-

munitat educativa a les jornades solidàries 

que vam fer entre 2009 i 2018.

Tota aquesta energia, aquesta il·lusió, 

aquesta empenta i ganes d’aprendre i col-

L'

laborar les representa l’Arcadi. I és per 

això que el vam convidar aquells anys. I ell 

ens va ensenyar valors com la solidaritat, 

ens va parlar d’injustícies, de l’egoisme 

dels poderosos…

Aquests poderosos ens van voler posar 

la traveta i va arribar la prohibició que l’Ar-

cadi fes la seva xerrada anual per part del 

cap dels Serveis Territorials… I van arribar 

canvis, passant a un institut amb estructu-

ra gerencial, on les opinions compten poc, 

on els requeriments i els resultats primen 

per damunt de tot.

Però sempre ens quedarà l’Arcadi, les 

seves paraules i la seva feina. Un exemple 

que no oblidarem, com tampoc oblidaren 

la feina que vam fer amb la Teresa, en Jau-

me, la Neus, la Mireia i molts d’altres… I, 

en definitiva, un treball on l’Arcadi Olive-

res i l’Institut el Til·ler van confluir. Llàsti-

ma que això fos en el passat…

Et trobarem a faltar, Arcadi, però el teu 

exemple ens seguirà guiant per aconseguir 

a través de l’educació un món millor.

LA VINYETA de Manel Fontdevila

L'empenta i les ganes d'aprendre i
col·laborar les representa l'Arcadi. 

El vam convidar i ell ens va ensenyar
 valors i ens va parlar d'injustícies
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Programa
d’activitats
per a l’empresa 
i l’emprenedoria

MARÇ 2021

C. Camí del Mig, 22

Polígon Industrial 

Palou Nord

Tel. Granollers Mercat: 

93 861 47 83

Tel. Cambra de Comerç

Delegació de Granollers: 

902 448 448  ext.1033

08401 Granollers

www.canmuntanyola.cat
Amb el suport de:

PROGRAMACIÓ DESTACADA
2 MARÇ
Formació. Empresa i emprenedoria.
MENTRE ESTÀS A L’ATUR, 
TREBALLA AMB LES IDEES.
Granollers Mercat

3 MARÇ
9.30 a 12.30 h.
Workshop. Emprenedoria digital.
KIT DE RECURSOS I EINES DIGITALS 
PER A PROJECTES EMPRENEDORS.
Granollers Mercat

9.30 a 12.30 h. (PRESENCIAL)
Formació. Empresa i emprenedoria.
BREXIT, EL NOU ACORD COMERCIAL 
ENTRE LA UE I REGNE UNIT.
Entendre que pot representar 
el Brexit i repassar les afectacions 
més importants pel que fa al 
comerç internacional.
La Cambra de Comerç 
Granollers

9 MARÇ
Formació. Empresa i emprenedoria.
TÈCNICA DEL MUSSOL: DESCOBREIX 
D’ON SURTEN LES IDEES DE NEGOCI.
Granollers Mercat

12 MARÇ
9.30 a 12 h.
Formació. Emprenedoria.
SESSIÓ INFORMATIVA 
PER MUNTAR UNA EMPRESA.
Granollers Mercat

15 MARÇ
10 a 12.30 h i 10 a 13 h.
Formació de 8 hores.
Empresa i emprenedoria.
SIMULA DIFERENTS 
ESCENARIS EL FUTUR 
DE L’EMPRESA.
Granollers Mercat

16 MARÇ
14.30 a 16.30 h.
Formació. Comerciants.
GEOLOCALITZA EL TEU NEGOCI.
Granollers Mercat

17 MARÇ
10 a 12 h.
Workshop. Emprenedoria digital.
WEBINAR. ESTRATÈGIA DIGITAL 
PER A LA MILLORA 
DE LA PRODUCTIVITAT.
Granollers Mercat

9 a 14 h. (PRESENCIAL)
Formació de 10 hores. 
Empresa i emprenedoria.
NEUROLIDERATGE. 
NEUROCIÈNCIA APLICADA 
A LA GESTIÓ DE PERSONES. 
Conèixer quins mecanismes 
cerebrals hi ha al darrere del 
comportament de les persones 
per tal d’augmentar les habilitats 
d’influència i persuasió que són 
claus en el lideratge d’equips.
La Cambra de Comerç 
Granollers

19 MARÇ
9.30 a 12 h.
Formació. 
Emprenedoria.
CANVAS I PLA D’EMPRESA.
Granollers Mercat

22 MARÇ
9 a 14 h.
Formació de 10 hores. 
Empresa i emprenedoria.
LES 12 ÚNIQUES MANERES 
DE CAPTAR CLIENTS.
Granollers Mercat

23 MARÇ
14.30 a 16.30 h.
Formació. Comerciants.
COM POSICIONAR UNA PÀGINA WEB 
ALS CERCADORS?
Granollers Mercat

30 MARÇ
14.30 a 16.30 h.
Formació. Comerciants.
OPTIMITZA LA TEVA PÀGINA WEB.
Granollers Mercat

31 MARÇ
9.30 a 12 h.
Càpsula. Emprenedoria digital.
PLANIFICA LA TEVA WEB A PARTIR 
D’UN CANVAS.
Granollers Mercat

https://www.cambrabcn.org/que-t-oferim/

solucions-al-teu-abast/formacio/aula-virtual/cursos

CONSULTA ELS CURSOS 
DE L’AULA VIRTUAL

TOTES LES ACTIVITATS ORGANITZADES PER GRANOLLERS MERCAT SÓN ONLINE, 
SUBVENCIONADES I GRATUÏTES PELS ASSISTENTS AMB PRÈVIA INSCRIPCIÓ.
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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.

TecnoCampus convida els futurs estudiants 
universitaris a sessions informatives online 
per conèixer els títols UPF en els àmbits de 
la tecnologia, l’empresa i la salut. Concreta-
ment, entre l'1 i el 5 de març, el TecnoCam-
pus de Mataró posa en marxa la Setmana In-
formativa de Graus, un conjunt de sessions 
online per informar de les 17 titulacions 
que grau que s’imparteixen en aquest cam-
pus universitari i parc tecnològic adscrit a 
la Universitat Pompeu Fabra. Les sessions 
es fan a la tarda, a les 17.30 h i a les 19 h, 
per facilitar la participació tant d'alumnes 
com de familiars. Així, de la mà dels coordi-
nadors de cada titulació, i amb el testimoni 
d’un estudiant, s'informarà dels continguts 
de cada grau o doble grau, del seu enfoc 
professionalització i de tot allò que cal saber 
per triar el futur universitari. Es tractaran 
aspectes com les instal·lacions i els equipa-
ments, els trets diferencials del TecnoCam-
pus –ADN emprenedor, internacionalització 
i connexió amb el món laboral–, el contingut 
acadèmic del grau, les sortides professio-
nals i les beques, els ajuts i el finançament.

D'altra banda, també hi ha la possibilitat 

TecnoCampus: sessions informatives online 

dels títols UPF en tecnologia, empresa i salut

PARC TECNOCAMPUS
av. Ernest Lluch, 32 · Mataró

Tel. 93 169 65 00 · www.tecnocampus.cat

L'APARADOR

DE LA SETMANA

Estabanell Distribució, l’empresa distribu-
ïdora d’energia elèctrica del Grup Estaba-
nell amb més de 1.500 km de xarxa pròpia, 
ha posat en marxa l'àrea client a l’adreça 
estabanelldistribucio.cat, una nova eina di-
gital que promou l’accés dels seus usuaris 
a les dades del consum elèctric de la seva 
llar o del seu negoci. Mitjançant un registre 
com a usuari de la xarxa elèctrica d’Esta-
banell, aquest nou espai permet accedir al 
consum tant a temps real com de períodes 
anteriors, amb l’opció de descarregar la in-
formació per a qui vulgui portar una anàlisi 
mensual i opti per revisar períodes passats 
o bé conèixer per endavant el consum que 
figurarà a la factura que li enviarà el seu 
comercialitzador. Entre d’altres funciona-
litats destacades, l’usuari pot connectar-se 
remotament al comptador i reactivar-lo en 
cas que aquest hagi actuat per excés de con-
sum intern. És una funció especialment útil 
en cas de no tenir-ne accés físic o trobar-se 
fora del punt de subministrament. A més, 
la plataforma permet programar consultes 
a futur per visualitzar el consum i poder-ne 
fer seguiment, identificar pics i formes de 

Estabanell Distribució llança l'àrea client, 

l'accés a totes les dades de consum elèctric

ESTABANELL ENERGIA
carrer Ponent, 1 · Granollers

Tel. 900 250 260 · www.estabanelldistribucio.cat

d'assistir virtualment a una xerrada infor-
mativa sobre el conjunt de titulacions que 
es poden cursar al TecnoCampus de la mà 
de l'equip d'orientació universitària, i a una 
altra xerrada en què l'equip de gestió aca-
dèmica informarà sobre el calendari i els 
passos a seguir per accedir a la universitat. 
A més, també hi ha sessions informatives 
sobre pràctiques professionals, opcions de 
fer part dels estudis a l’estranger o la vida 
universitària i l'allotjament.

consum. Tanmateix, l’usuari d’Estabanell 
Distribució pot accedir al seu maxímetre, 
valor que registra la potència màxima, i 
adequar la potència contractada a través 
de la comercialitzadora, un dels punts més 
rellevants per estalviar en la factura elèc-
trica. Per simplificar les gestions, qui dis-
posi de més d’un subministrament vincu-
lat a la xarxa d’Estabanell, podrà accedir a 
les dades dels seus comptadors des de la 
mateixa àrea client.
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AFILIA’T!

SUMA'T A L'OPCIÓ PEL CANVI, 
PEL RETROBAMENT I PER 
L'AGENDA SOCIAL

93 840 03 81vallesoriental@socialistes.cat

SOM EL PRIMER 

PARTIT DEL 

VALLÈS ORIENTAL 

I DE CATALUNYA.

GRÀCIES ALS 38.527
VALLESANS I VALLESANES QUE 
ENS HAN DONAT SUPORT

La moderació dels preus de lloguer 
dels locals del centre de Granollers 
ha atret algunes marques comer-
cials que feia temps que buscaven 
l’oportunitat d’instal·lar-se a la 
ciutat o fer algun canvi de local. És 
el cas de la cadena de restauració 
Viena, que feia temps que buscava una cèntrica ubicació i que final-
ment està tirant endavant les obres 
per traslladar-se de l’històric local 
del carrer Anselm Clavé a la pla-
ça Lluís Perpinyà d'aquí a poques 
setmanes. Una altra marca molt 
popular, Decathlon, especialitza-
da en roba, calçat i productes per 
a l’esport, obrirà en pocs mesos al 
carrer Anselm Clavé una botiga de 
les anomenades City, pensades per 
donar servei als centres urbans. La 
cadena francesa ocuparà l’espai on 

fins fa uns mesos hi havia la botiga 
de moda Bershka, del grup Inditex. 

Una altra obertura prevista, 
aquesta amb data assenyalada –el 26 de març–, serà una oficina del 
grup osonenc de telecomunica-

cions Goufone al carrer Sant Roc, 
a la cantonada del carrer Edison. 
Goufone es troba en ple procés de desplegament de fibra òptica al Va-
llès Oriental, i per això ha decidit 
establir-se a Granollers –a banda 

COMERÇ  EL GRAN NOMBRE DE LOCALS BUITS SÓN UNA OPORTUNITAT PER A NOUS NEGOCIS

de l’oficina que ja té a Bigues– per 
oferir un servei de proximitat en 
telefonia, televisió digital i internet.

En moda i complements obrirà 
de nou la botiga de roba infantil Z, 
al carrer Santa Anna, que va tancar 
fa uns mesos. Ho farà de la mà dels 
mateixos comerciants, però amb 
dissenys i proveïdors diferents. I al 
carrer Santa Esperança, la botiga 
de bosses i complements Quelmi 
també obrirà de nou les portes, 
amb nous responsables però amb 
productes del mateix sector.

Laura Sabatés, presidenta de 
Gran Centre, valora positivament 
aquest degoteig d’obertures, so-
bretot de comerços especialitzats, 
perquè "quan tanca un comerç 

especialitzat i arrelat a la ciutat, 

és molt difícil que torni a obrir". 
Amb tot, diu Sabatés, "Granollers 

és una bona plaça comercial, i de 
seguida que hi ha una oportu-

nitat, hi ha negocis interessats; 

això ens fa estar esperançats que 

ens podrem recuperar". Sobre 
el model de comerç que suposa la 
implantació de grans cadenes, com 
Decathlon, assegura que "ara tin-

drem una oferta diferent, com-

plementària al que ja existeix", però no creu que això signifiqui una 
transformació del model comercial 
del centre: "Encara és aviat per 

dir-ho, però entenem que es di-

versifica l’oferta i que el model 
comercial no canvia", assegura. i

Decathlon, Viena i Goufone, a 

punt d'obrir nous locals al centre
La Cambra de Comerç al Vallès 
Oriental i el Consolat de Mar han 
signat un acord amb el Col·legi 
d’Advocats de Granollers (Icavor) 
per col·laborar entre ells i pro-
moure la mediació de conflictes empresarials. L’objectiu és incre-
mentar la mediació professional 
en cas de conflicte mercantil en-
tre empreses per no haver de re-córrer a un litigi judicial.

Jaume Aragall, president de 
la Cambra de Comerç al Vallès 
Oriental, explica que l'esperit de 
l'acord és "reduir temps de re-

solució i fer que les empreses 

s'entenguin". Per això, el Conso-
lat de Mar i la Cambra derivaran a 
l'Icavor els conflictes comercials i 
mercantils de la comarca perquè es puguin resoldre mitjançant la 
mediació d’advocats especialistes 
en dret privat, dret de consum i 
dret mercantil. 

"Els conflictes comercials són 

molt específics; la majoria són 
per falta de comunicació en-

tre les empreses i està bé que 
els abordin professionals de 
la mediació i experts en dret 

mercantil", diu Aragall, qui des-
taca que de l'acord en queden ex-
closos els conflictes de relacions 
laborals i penals. "La mediació, 

molt habitual al nord d'Euro-

pa, també descarrega la feina 
que tenen els jutjats, que estan 

molt saturats", diu el responsa-
ble de la Cambra a la comarca. De fet, els processos judicials acostu-
men a ser més lents i feixucs i, ac-
tualment, a causa de la pandèmia, 
encara poden ser més llargs per 
l’increment de litigis.

D’aquesta manera, la Cambra 
pretén revifar el paper que histò-
ricament ha tingut el Consolat del 
Mar: resoldre bona part dels con-
flictes empresarials i comercials 
des del pacte i la negociació, mi-

rant de no trencar la relació entre 
les empreses, com passa sovint arran d'un procés judicial. "Tot 

el que es pugui resoldre amis-

tosament és un avantatge per a 

l'economia, perquè es guanya 

de temps i no es malmet tant la 

relació entre les empreses i po-

den continuar cooperant". 
L'acord entre les tres entitats, 

a més, preveu impulsar la inclu-
sió d’una clàusula als contractes 
entre empreses que prevegi la mediació com a mitjà per afrontar 
possibles problemes. 

EMPRESES  UN OBJECTIU ÉS TAMBÉ DESCARREGAR ELS JUTJATS

Nou canal de comunicacióTrobada precongressual de CCOO a Granollers
El Servei Local d’Ocupació de Granollers
estrena una nova pàgina de Facebook: 
facebook.com/SLOGranollers, amb 
informació del servei i en matèria de 
formació i orientació i ofertes de feina.

CCOO inicia el seu procés congressual amb la celebració de trobades deliberatives al territori amb l'afiliació. Avui, dijous, tindrà lloc la trobada
de Granollers, de 10 a 18 h al Cinema Edison. Hi participaran Gonzalo 
Plata, secretari general de CCOO al Vallès Oriental, i Javier Pacheco, secretari 
general de CCOO Catalunya. La sessió també es podrà seguir per streaming.

ECONOMIA

La Cambra i l'Icavor acorden

impulsar la mediació de 

conflictes entre empreses

Acord de col·laboració
del Col·legi d'Advocats
de Granollers, la Cambra
i el Consolat del Mar

SORTEIG D'ENTRADES DE CINEMA I TEATRE 
ALS COMERÇOS DEL CONGOST I EL CAMÍ RAL
n Les associacions de comerciants del Congost i de Comerç Ral han iniciat una 
campanya per incentivar el comerç en aquests dos barris de la ciutat. Amb el lema 
Comerç Ral, sona bé i Comerç Congost, sona bé, les dues entitats i l'Ajuntament 
volen promoure el consum i les compres en comerços de la ciutat, així com donar 
suport a la cultura local, dos sectors molt afectats per l'impacte de la pandèmia. La 
campanya, del 8 al 26 de febrer, consisteix en el sorteig de 12 entrades dobles per al 
Cinema Edison i 4 entrades dobles per al Teatre Auditori. Per participar-hi, només 
cal comprar en algun dels establiments adherits a la campanya i dipositar la butlleta 
a les urnes que hi ha a les botigues. Es repartiran 5.000 butlletes i el sorteig es farà 
l’1 de març. Les entrades per als guanyadors seran per als mesos de març i abril.

"L'interès per obrir
nous negocis demostra 
que Granollers és una 
bona plaça comercial"
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ESPORTS

L'AEH contra el líderEl CEVO demana la represa esportiva escolar
L'AEH les Franqueses femení jugarà un 

doble enfrontament el cap de setmana 

contra el Sant Vicenç B, líder del grup B  

de la Lliga Nacional Catalana. L'Atlètic 

BMG jugarà contra el Vilamajor. 

El Consell Esportiu del Vallès Oriental (CEVO) s'ha sumat a la

Plataforma Defensem tot l'esport i ha signat el manifest En defensa de 

l'esport per a tothom, que ja suma prop de 1.500 signatures virtuals. El 

document i la plataforma reivindica la represa esportiva escolar al Procicat

i que així no es continuï discriminant pel tipus de llicència esportiva.     

Després de dues dècades d'exis-

tència, el Club Rugby Spartans ja 

té equip absolut femení propi, que 

estrenarà diumenge en un partit 

amistós al camp de la Font Ver-

da contra l'Hospitalet. "Sembla 

mentida que quan pitjor ho te-

níem per la situació pandèmica, 

ho hem aconseguit", explica el 

director esportiu de l'Spartans, 

Juan Antonio Garzón. 

Des de fa unes quantes tempo-

rades, l'entitat granollerina treba-

llava amb altres clubs catalans per 

poder confeccionar una plantilla 

femenina absoluta. El curs passat 

va ser amb el Sabadell, les dues 

temporades anteriors en una tri-

ple aliança amb Cornellà i Santa 

Coloma, i als inicis, amb l'Alella. 

"Fa dos anys que hem apostat 

decididament per l'estructura 

femenina. Hi havia una neces-

sitat perquè les noies volien 

jugar, hi havia noies a la base i 

vam fer una campanya de cap-

tació per diferents llocs", admet 

Garzón, que se satisfà que aquest 

curs el sènior femení compti amb 

un total de 18 jugadores: "fins 

i tot vam fer la trucada freda: 

trucar a fitxes antigues del club, 

per saber la seva disponibilitat 

i què feien ara". 

D'entre aquestes trucades, va 

contestar Marta Pocurull, que feia 

RUGBI | DIVISIÓ D'HONOR  PER PRIMER COP EL CLUB GRANOLLERÍ ACONSEGUEIX UN EQUIP ABSOLUT FEMENÍ PROPI PER COMPETIR

anys havia estat una de les juga-

dores més compromeses amb 

l'absolut femení i que enguany ha 

tornat per acompanyar la resta de 

jugadores d'Spartans. La capitana 

de la plantilla és la granollerina 

Gemma Ferrer, de 27 anys, i que 

suma ja la seva tercera tempora-

da. "Tenim un equip jove, amb 

tres que pugen de les categori-

es inferiors, cinc fitxatges nous, 

un parell que tronen a com-

petir i la resta som jugadores 

que continuem", diu Ferrer, que 

admet l'alegria del club: "és el 

primer cop que ho aconseguim 

i, sincerament, és un somni fet 

Les 'Spartanes' al complert
spartans

HANDBOL | Divisió d'Honor  LES GRANOLLERINES EVITEN LA PROMOCIÓ DE PERMANÈNCIA

El KH-7 Granollers afrontarà les 

tres últimes jornades de la fase 

regular amb la tranquil·litat d'ha-

ver-se assegurat el passi a la sego-

na fase pel títol i evitar la fase de 

permanència. L'equip granollerí 

s'ha assegurat quedar entre els 

quatre primers classificats del 

El KH-7 s'assegura 

el passi a la fase pel títol

realitat". La plantilla està forma-

da majoritàriament per jugadores 

granollerines, però també n'hi ha 

de les Franqueses, Canovelles, 

Lliçà d'Amunt, Lliçà de Vall, Santa 

Eulàlia de Ronçana i Badalona. 

A la divisió d'Honor Catalana
El sènior femení s'ha inscrit a la 

Divisió d'Honor Catalana i ha es-

tat enquadrat al grup 4 contra 

Hospitalet, Andorra i Gótics, que 

serà el seu primer rival la pròxima 

setmana. Els dos primers classifi-

cats passaran als quarts de final. 

"L'objectiu és donar el màxim 

de nosaltres perquè sabem que 

Divisió d'Honor

El Club Rugby Spartans masculí ja co-
neix el calendari de la renovada Divisió 
d'Honor Catalana 2020-2021. L'equip 
de Xavier Carrasco afronta el repte 
d'una categoria adaptada per les res-
triccions de la Covid-19, que s'ha di-
vidit en quatre grups entre 22 equips 
i tindrà dues fases ben diferenciades. 
L'objectiu del conjunt granollerí és 
passar a la fase final i lluitar pel títol de 
la categoria. L'Spartans, que la tempo-
rada passada va ser un dels conjunts 
potents de la Primera Catalana, ha es-
tat enquadrat al grup 1 i tindrà com a 
rivals el Cevelló, el GEIEG, el Manresa, 
el Químic ER i el Sant Cugat B. La pri-
mera jornada es disputarà el cap de 
setmana del 6 i 7 de març contra el 
Cervelló. El primer classificat del grup 
accedirà a les semifinals que es ju- 
garan el 9 de maig i els guanyadors, la 
final del 16 de maig. Els equips que no 
es classifiquin per als play-offs juga-
ran per definir les posicions de la lliga.

EL MASCULÍ VOL 
ANAR A LA FASE FINAL

hi ha equips més formats, però 

el nostre èxit serà donar conti-

nuïtat al projecte i consolidar el 

que tenim ara", explica la capita-

na. El primer tast serà diumenge 

contra l'Hospitalet, en partit amis-

tós a les 11 h.  jl.rodríguez beltrán

grup B de la Lliga Guerreres Iber-

drola després de guanyar contra 

el cinquè classificat, el BM La Sa-

lud Tenerife el passat diumen-

ge (22-28), que l'ha deixat a nou 

punts de diferència quan tan sols 

queden sis en joc.

El BMG femení arriba en un bon 

moment de joc i situat al primer 

lloc del grup B de la Lliga Guerre-

res Iberdrola, amb 17 punts. Tot 

i que, té un marge d'un punt amb 

el segon, l'Elche amb dos partits 

menys, dos amb el tercer, el Ro-

casa Gran Canaria, també amb 

L'ECG es posarà

a prova contra  

l'Horta d'Angoy

L'EC Granollers ha tornat al 6è 

lloc del grup 5B de la Tercera Di-

visió i vol continuar l'escalada a la 

classificació. L'equip de José Soli-

velles visitarà diumenge l'Horta, 

de Jesús Mariano Angoy, l'expor-

ter del FC Barcelona, que supleix 

des del mes passat la marxa d'un 

altre exporter del Barça, Víctor 

Valdés. 

Des de l'arribada d'Angoy, 

l'equip barceloní ha encadenat 

dos empats i dues derrotes. L'apa-

rició de l'entrenador mediàtic no 

ha impedit veure l'Horta a l'an-

tepenúltim lloc, amb 11 punts. Al 

partit de la primera volta, l'ECG 

va perdre a casa per la mínima 

(0-1). L'equip de José Solivelles ve 

de guanyar contra el Sants (2-1), 

amb gols de Morales i Muela. 

FUTBOL | Tercera Divisió

JESÚS MARIANO ANGOY

ccma

EN JOC  Un partit anterior de l'equip femení absolut de l'Spartans

KH-7 BMG - ELCHE

Dissabte, 20 – 16.30 h Granollers

dos partits menys, i tres amb el 

quart, el Gijón. Precisament dos 

dels pròxims rivals de les de Ro-

bert Cuesta són l'Elche, dissabte a 

casa, i el Rocasa Gran Canaria, la 

pròxima setmana. L'última jorna-

da serà contra el Porriño.

El botxí continental, l'Elche
Dissabte, el BMG tornarà a veu-

re's les cares contra el seu botxí 

continental aquesta temporada, 

el BM Elche. Les alacantines van 

eliminar a les granollerines de la 

tercera ronda de l'European Cup 

al Palau d'Esports al novembre i a 

principis del febrer, l'Elche també 

es va imposar en un partit ajor-

nat de la primera volta, per 26 a 

24. Dissabte, les de Robert Cuesta 

voldran guanyar les alacantines.  

Asobal  L'EQUIP CORDOVÈS OCUPA LA VUITENA POSICIÓ

El Fraikin escala fins al 

tercer lloc de la lliga Asobal

PUENTE GENIL - FRAIKIN BMG

Dissabte, 20 – 18.30 h Puente Genil

El Fraikin Granollers es desplaça-

rà fins a Còrdova per jugar contra 

el Puente Gil i ho farà defensant 

el tercer lloc de la lliga Asobal. 

L'equip d'Antonio Rama va suar 

de valent per guanyar contra el 

Villa de Arana (32-25), que el va 

permetre pujar fins al tercer lloc 

de la classificació i seguir somiant 

per les places continentals. 

L'equip granollerí va haver de 

capgirar un desavantatge de qua-

tre gols contra el Villa de Aranda, 

que al descans ja era d'empat a 14 

i tan sols fins a les acaballes del 

duel es va poder veure un Grano-

llers més alliberat a l'electrònic.  

La victòria deixa el Fraikin al 3r 

lloc amb 27 punts i un partit pen-

dent, i un marge d'un punt amb el 

4t, el Bada Huesca. Segon  és Irun, 

amb 31 punts i líder el totpoderós 

FC Barcelona, amb 38. Pel que fa 

el Puente Genil ocupa ocupa el 8è 

lloc amb 22 punts i ve de perdre 

contra el Cuenca (27-26).  
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 Prevenció de mort sobtada a l’esport. 
     (examen, electro repòs, ecocardiograma 
      Doppler-color, electro d’esforç).

 Detecció de cardiopaties hereditàries.
 Insuficiència coronària. 
 Arrítmies cardíaques.

Dr. Jordi Trias de Bes
CARDIÒLEG

TRIASDEBES

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

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

Consulta de Cardiologia La Garriga
Ronda Carril, 28 

www.triasdebes.es · drjtriasdebesc@gmail.com

1 H 
GRATUÏT

ACCÉS PER 
A CADIRA 
DE RODESP

PUNTS FIXES 
(cal entrar al web amnisitiaara.cat 
i descarregar el full de signatura).

-MONTMELÓ: Ferreteria La Comarca (Carrer Major, 26). 
  Horari: de 9 a 13.30 h i de 16.30 a 20 h. Dissabte matí.

-GRANOLLERS: Llibreria la Gralla 
  (Plaça dels Cabrits, Carrer de Santa Elisabet, 5). 
  Horari: de 9.30 a 13.30 h i de 16.30 a 20.30 h. 
  De dilluns a dissabte.

-GRANOLLERS: Inhala (Carrer Portalet, 9). 
  Horari: de 10 a 13.30 h i de 17 a 20 h. Dissabte matí.

-LES FRANQUESES: L’Ateneu Popular La Tintorera 
  (Carretera de Ribes, 139, Corró d’Avall). 
  Horari: dissabte d’11 a 13 h.

-SANT CELONI: La Llibreria Alguer 7 
  (Carrer d’Alguersuari, 7). 
  Horari: de 9 a 13.30 i de 17 a 20 h. Dissabte matí.

-SANT ANTONI DE VILAMAJOR: L’Estanc 
  (Plaça de Joan Casas, s/n).

-CARDEDEU: Llibreria BADALLIBRES 
 (Carretera de Cànoves, 3). 

PUNTS ITINERANTS
-GRANOLLERS: Dissabte 20 de febrer. 
  Plaça de la Porxada, de 10 a 14 h.

-LA GARRIGA: Dissabte 20 de febrer 
                        i tots els dissabtes del mes de març. 
  Plaça Can Dachs, de 10 a 13 h.

-SANT CELONI: Dissabte 20 de febrer. 
  Plaça de l’Església, de 10.30 a 13 h i de 17 a 19 h.

-MONTMELÓ: 21 de febrer i 7 de març. 
  Plaça de l’Ajuntament, de 12 a 13.30 h.

-CALDES DE MONTBUI: Dissabte 20 de febrer. 
  18 h, coincidint amb l’acte documental 
  “De matinada” a la sala Can Rius.

-CARDEDEU: Dissabte 27 i diumenge 28 de febrer. 
  Plaça Flors de maig, d’11 a 13 h.
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xavi solanas

Partit transcendental el del CB 
Granollers 1-Pisos.com en el derbi 
contra el Lliçà d'Amunt, rival di-
recte per la permanència a la Lliga 
EBA. L'equip de Ricard Ventura 
arriba al duel amb una bona dinà-
mica després d'imposar-se contra 
l'Almozara, per 60 a 56, i perdre, 
però lluitant fins al final, contra 
el Mataró (73-66), dimecres de la 
setmana passada. 

El CBG ocupa l'antepenúltim 
lloc, empatat a dues victòries amb 
el Lliçà, quart per la cua, i amb el 
Palma, penúltim. "El partit con-

tra Lliçà és un partit directe, 

si els guanyem els passaríem 

per davant, la transcendència 

és màxima. Sí que és cert que 

juguem contra un equip que 

potser quadruplica el nostre 

pressupost, però en aquestes 

alçades les forces estan igua-

lades. A més, portem una bona 

dinàmica i tenim moltes ganes 

BÀSQUET | Lliga EBA  DUEL DIRECTE ENTRE DOS EQUIPS DE LA PART BAIXA DE LA CATEGORIA

El CBG busca una victòria 
doble contra el Lliçà d'Amunt

d'afrontar aquest duel", admet 
el tècnic del CBG, Ricard Ventura, 
que afegeix: "el partit tindrà un 

valor doble, volem que la victò-

ria es quedi a casa". 
Després de superar amb bo-

nes sensacions la intensa setma-
na passada, el tècnic admet que 
l'equip "està molt motivat per-

què treballa molt bé i feia mol-

tes jornades que no jugàvem. 

La setmana passada vam jugar 

dos partits. Un contra el Mata-

ró, i vam tenir opcions de gua-

nyar fins als últims 15 segons. 

I dissabte, vam tenir una victò-

ria contra un rival directe de la 

zona baixa".  jl.rodríguez

NATACIÓ | Júnior  ALBA GARCIA OBTÉ EL SEGON LLOC EN UN GRAN PRIX INTERNACIONAL

Estel Xuan Galo i Arnau Colomer, 
nedadors del CN Granollers, han 
guanyat al Campionat d’Espanya 
de natació per Comunitats Au-
tònomes júnior amb Catalunya. 
L'estatal autonòmic va tenir lloc 
del 12 al 14 de febrer a la ciutat 

asturiana d'Oviedo.
Els dos nedadors del CNG van 

formar part de la selecció catalana 
i Galo va competir als 200 metres 
papallona i al 4x200 lliures feme-
ní; mentre que Colomer, que hi 
anava com a reserva, finalment 

Estel Xuan i Arnau Colomer, 
campions estatals júnior

EN JOC  Esteban Félez en un tir, va ser el màxim anotador amb 16 punts

cng

CAMPIONS  Arnau Colomer i Estel Xuan Galo

va poder nedar en els relleus del 
4x200 lliures masculins.

 
Plata d'Alba Garcia
Alba Garcia, nedadora del CNG, 
ha guanyat una medalla de pla-
ta als 50 metres esquena al Gran 
Prix Internacional Trofeu Alejan-
dro López, que va celebrar el cap 
de setmana el CN Sant Andreu, 
de Barcelona. Amb un temps de 
30.47 segons, Garcia es va classi-
ficar en segon lloc.  

Sincronitzada

Els conjunts infantils A i B de natació 

artística del CN Granollers han ob-

tingut el passi per participar en els 

Campionats d’Espanya de la categoria, 

després de superar satisfactòriament 

les proves de nivell. La fase classifica-

tòria va tenir lloc en una doble jornada 

a les instal·lacions del club granollerí, 

el 6 i el 14 de febrer. 

LES INFANTILS 
PASSEN A L'ESTATAL

CBG - LLIÇÀ D'AMUNT
Dissabte, 20 – 18.15 h Granollers

Mario Viñas va tornar a repe-
tir el cinquè lloc en un Campio-
nat d'Espanya de 50 km marxa. 
El granollerí, atleta de l'AAC, va 
aconseguir la seva millor marca 
personal de la distància a l'estatal 
de Sevilla, que va tenir lloc diu-
menge. El marxador va rebaixar 
la seva millor marca en gairebé 
deu minuts, amb un registre de 4 
hores, 2 minuts i 35 segons. "La 

diferència d'un any a un altre 

és l'experiència que tinc en la 

distància, que em permet anar 

a més", valora el granollerí, que 
fins i tot va superar Jesús Ángel 
García Bragado, que va acabar 6è 
fent el rècord del món de més de 
50 anys. El guanyador de la prova 
va ser Claudio Villanueva amb 3 
hores, 47 minuts i 56 segons. 

D'altra banda, de l'Atlètic Grano-
llers hi va participar Laura Monje, 
que va quedar subcampiona d'Es-
panya sub-10 amb la selecció ca-
talana; mentre que Carla Sáiz va 
participar en la prova sub-18.  

ATLETISME | Marxa

Mario Viñas es 

proclama cinquè a 

l'estatal de Sevilla

CICLISME | BTT

La Copa Catalana, 
en contrarellotge

La Copa Catalana BTT Internacio-
nal Biking Point celebrarà la sego-
na cita de la temporada el proper 
7 de març a Corró d'Amunt en un 
nou format de contrarellotge. La 
cursa finalment no serà internaci-
onal i se centrarà en l'àmbit esta-
tal pel seu nou format. La prova es 
disputarà en un circuit de 10 km 
amb un desnivell positiu de 250 
metres. A més, la cursa es preveu 
disputar sense públic. 

MARIO VIÑAS

rfea

WATERPOLO | Primera 

El CNG reprèn 
la lliga amb el líder 

Després de l’aturada de dues jor-
nades a causa de la quarantena 
per un positiu, el waterpolo mas-
culí del CN Granollers reprèn la 
competició de la Primera Divisió 
estatal dissabte contra el Rubí, 
actual líder. Els del Vallès Occi-
dental ocupen el primer lloc amb 
25 punts i dos partits més que els 
granollerins, que se situen al ter-
cer lloc amb 13 punts. 

D'altra banda, el waterpolo fe-
mení del CNG iniciarà diumenge 
la Primera Divisió Catalana a la 
piscina de l'Horta B.  

RUBÍ – CN GRANOLLERS

Dissabte, 20 – 16.15 h Rubí

L'excandidat a la presidència del 
CNG, Josep Lluís Yeste, ha pre-
sentat a l'Audiència Provincial un 
recurs al sobreseïment provisi-
onal dictat pel jutjat d'instrucció 
número 3 de Granollers per la de-
núncia contra Eduard Escandell, 
Joan Guitet i el CNG per un pre-
sumpte delicte per falsedat do-
cumental respecte unes actes del 
club a les eleccions del 2017. Es-
candell va guanyar les eleccions 
al CNG amb un marge ampli amb 
959 vots, pels 281 del fins alesho-
res president, Josep Maria Mas, i 
els 139, de Yeste. 

El recurs presentat de Yeste 
considera presumptament fins 
a tres raonaments pels "indicis 

racionals de criminalitat i d'ha-

ver-se comès un delicte de fal-

sedat respecte a les suposades 

actes amb data del 21 de juny  

del 2017 i  28 de juny del 2017". 
Segons ha explicat Yeste, "la fisca-

lia vol més proves i, per tant, el 

cas està obert. El sobreseïment 

va ser provisional i creiem que 

poden existir més proves sobre 

el presumpte cas de falsedat do-

cumental respecte a les actes". 
D'altra banda, Josep Lluís Yeste 

ha informat que el Club Natació 
Granollers li ha comunicat que ha 
estat expulsat com a soci de l'en-
titat després de resoldre el jutge 
únic un informe intern sobre uns 
comentaris a les xarxes socials del 
mateix Yeste, entre el 25 de març 
i el 17 d'abril del 2020. "Tinc 40 

dies per presentar un recurs, 

que ja està en mans dels meus 

advocats", explica el granollerí, 
de 58 anys, i que comenta que 
s'havia fet soci del CN Granollers 
l'any 1991.  

POLIESPORTIU

Yeste recorre

el sobreseïment 

de la denúncia a 

Escandell i el CNG
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Si fa una setmana el Circuit de 

Barcelona-Catalunya va posar a la 

venda les entrades de la Fórmula 

1 i MotoGP, ara ho ha fet amb les 

del Campionat del Món de Super-

bike (WorldSBK). El Catalunya 

WorldSBK Round, que tindrà lloc 

del 17 al 19 de setembre de 2021, 

limitarà el nombre d'entrades dis-

ponibles a 30.000 localitats.  

Les entrades són numerades i 

les tribunes obertes a la zona de 

l'Estadi són les B, G i C, que dis-

posaran de pantalles gegants per 

seguir l'acció a la pista. Per pre-

servar la distància de seguretat a 

les tribunes, durant el procés de 

compra, quan l'usuari seleccioni 

una localitat o grup de localitats, 

el sistema bloquejarà automàti-

cament les localitats superiors, 

inferiors i laterals, de manera que 

ja no estaran disponibles per a al-

tres usuaris.

El preu de les entrades d'un dia 

és a partir de 19,90 euros i de tres,  

49,90 euros.  

MOTOR EL CIRCUIT POSA A LA VENDA ENTRADES DEL MUNDIAL, QUE SERÀ DEL 17 AL 19 DE SETEMBRE

Es limita l'aforament del 

WorldSBK a 30.000 localitats

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

El Tir amb Arc les Franqueses 

estrena camp exterior ampliat

TIR AMB ARC LA RENOVADA PISTA PASSARÀ DE 45 A 90 METRES

El Club de Tir amb Arc les Fran-

queses estrenarà els pròxims dies 

un camp exterior de 30 metres 

d'amplada i 90 metres de llargada  

per a la pràctica del tir amb arc 

que se sotmetrà a la inspecció del 

jutge de la Federació i a la inter-

venció de la Guàrdia Civil per a la 

seva homologació.

Actualment, les instal·lacions 

del club franquesí són aptes per 

a l'entrenament i la iniciació del 

tir amb arc, gràcies a una galeria 

de tir interior de 18 metres d'am-

plada i 30 metres de llargada. El 

camp exterior, en canvi, fins ara 

tenia una dimencisó de 45 metres 

homologats i és adequat per a la 

pràctica de les distàncies llargues 

i els entrenaments a l’aire lliure.

L'Ajuntament de les Franque-

ses, a través del Patronat Munici-

pal d'Esports, col·labora amb l'en-

titat per a fer front a la despesa 

de l'actuació. Segons fonts muni-

cipals, es preveu que els treballs 

d'ampliació del camp tingui una 

durada aproximada de 15 dies. 

El Kawasaki Racing Team roda a Jerez

El Kawasaki Racing Team ha tornat a rodar amb uns tests al Circuit de 
Jerez, amb Jonathan Rea. Dijous passat, l'equip granollerí va provar la 
nova Ninja ZX-10RR i Rea va marcar "bons temps en l'evolució de la nova 

motocicleta del WorldSBK", segons informa el KRT. Guim Roda, director 
del KRT, va destacar la importància dels tests perquè "Jonathan entengui 

el desenvolupament de la moto per al 2021". El pilot, vigent campió, va 
aprofitar la superfície de la pista amb un total de 40 voltes. "La pista no 

estava en perfectes condicions perquè alguns revolts estaven encara una 

mica mullades, però he pogut entendre la moto i comprendre els canvis". 

aj les franqueses

OBRES  Els treballs d'ampliació de la pista exterior del tir amb arc
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Visita de l'editor Aniol Rafel'La princesa i el pèsol'
El club de lectura de la llibreria La Gralla

rebrà dilluns (19 h) l'editor de Periscopi Aniol 

Rafel, per comentar el llibre Els nois de la 
Nickel, de Colson Whitehead –premi Pulitzer–. 

El club està conduït per Jordi Sànchez.

Festuc Teatre presentarà diumenge (12 h) al cinema Edison 

l'espectacle La princesa i el pèsol, una adaptació del conte Jack i 
la mongetera màgica, en què la protagonista –la Lina– emprèn 

una aventura per trobar la mongetera màgica i el tresor de 

l'ogre. Les entrades valen 5 euros per a adults i 4 per a infants.

Música de proximitat i qualitat. 

Aquesta és la cita de dissabte a 

la sala Nau B1, que rebrà Miquel 

Fernández, l'ànima del projecte 

Acústiquem. L'autor granollerí hi 

presentarà el seu tercer treball, 

1990, una proposta amb 16 can-

çons primerenques, compostes en-

tre 2007 i 2015 –abans del primer 

disc– i que ha anat actualitzant amb 

un estil més proper al pop rock an-

glès, i sonoritats més ètniques que 

l'han fet sortir de la seva zona de 

confort. En aquest treball, gravat a 

l’estudi Saudades i produït per en 

Dènys Sanz, han participat els ha-

bituals músics d'Acústiquem –Laia 

Martínez al violoncel i veu, i Dimas 

Corbera al baix–. A més, ha estrenat 

nous companys de viatge amb Aleix 

Burgés a la bateria; Alba Careta al 

saxo, i la col·laboració a les veus 

d’Elena Oliver i Marina Losilla.

A banda del projecte Acústi-

MÚSICA  EL NOU TREBALL DE MIQUEL FERNÁNDEZ REVISA COMPOSICIONS PRIMERENQUES

Acústiquem desplegarà el seu 
tercer disc, '1990', a la Nau B1 

CULTURA

Ds 20 de febrer, 19 h. Nau B1 
de Roca Umbert. Preu: 12 € 

www.rojasiassociats.com

quem, Fernández també forma 

part del grup de versions Jesse & 

James i de la coral In Crescendo. 

escena gran

ACÚSTIQUEM  Miquel Fernández recupera les primeres composicions a '1990'

Joan Mar Sauqué Quintet és la 

propera proposta del Jazz Fes-

tival Granollers, que divendres 

(20 h) viurà una nova sessió al 

Casino. El trompetista recupera 

el repertori i les idees estètiques 

dels anys 30 i 40 com a punt de 

partida. Sauqué, un dels trom-

petistes més sol·licitats del país, 

arribarà a Granollers acompanyat 

AL CASINO L'ACOMPANYARAN FREDRIK CARLQUIST, JOSEP TRAVÉ, GIUSEPPE CAMPISI I JOAN CASARES

El trompetista Joan Mar Sauqué, 

nova proposta del Jazz Festival

de Fredrik Carlquist al saxo, Josep 

Travé a la guitarra, Giuseppe Cam-

pisi al contrabaix i Joan Casares a 

la bateria. Els temes proposats pel 

quintet seran interpretats segons 

versions originals recuperades 

per mitjà d'antigues gravacions de 

concerts i discs. Unes versions en 

què la lletra també és fonamental 

a l'hora d'entendre la música. 

Aspriu apropa la poesia amb música

El duet de Santa Eulàlia de Ronçana Aspriu presentava divendres el seu 
segon disc, Vent en popa, a Llevant Teatre. Es tracta d'un projecte que 
posa música als versos d'alguns dels poetes més rellevants del país amb 
l'objectiu d'apropar-los a tothom.

xavier solanas

EL DUET DE SANTA EULÀLIA DE RONÇANA VA PRESENTAR DISC

París a quatre mans és el des-

criptiu títol de la nova proposta 

del cicle Carles Riera, aquest di-

vendres (19 h) al Teatre Audito-

ri de Granollers. Dos grans pia-

nistes, Jean-Pierre Dupuy i Pilar 

López-Carrasco, tocaran música 

de compositors francesos, des de 

l’impressionisme de finals del se-

gle XIX fins als anys 20. Una oca-

sió única per escoltar obres com 

La Belle Excentrique de Satie, Ma 

mère l’Oye de Ravel i Six Épigra-
phes Antiques de Debussy, entre 

altres temes.

A més, a les 18 h també a la 

sala petita, els intèrprets també 

repassaran aquest repertori però 

amb un concert pedagògic de 30 

minuts, adaptat al públic familiar.

A les dues propostes hi tindrà 

protagonisme escènic el piano de 

cua Steinway and Sons que el TAG 

va adquirir l'any passat.  m.e.

A QUATRE MANS AMB LÓPEZ-CARRASCO I JEAN-PIERRE DUPUY

El cicle Carles Riera repassa 

al piano el repertori francès
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El Teatre Auditori aposta aquest 
cap de setmana per un espectacle 
colpidor que recull la història del 
conflicte més importants de finals 
del segle XX a Europa; una guerra 
dels Balcans que, malgrat televi-
sar-se i produir-se al cor d'Euro-
pa, va ser desatesa per les Nacions 
Unides i bona part de la població 
del continent. A Encara hi ha algú 

al bosc es dona veu a les dones 
supervivents de la guerra de Bòs-
nia i Hercegovina, i als seus fills 
i filles nascuts de les violacions 
que van patir per militars milers 
de nenes i dones com a estratègia 
de neteja ètnica. Però també es re-
corda que, mentre el 1992 aquest 
horror succeïa a Sarajevo, Barce-
lona –a dues hores en avió– cele-
brava els Jocs Olímpics.

Encara hi ha algú al bosc no és 
només una obra de teatre, sinó que 
forma part d'un projecte més am-
pli de recerca històrica, que inclou 
un documental i una instal·lació 
fotogràfica. Un minuciós treball 
de recerca i de creació escènica a 

Als alumnes que l'any passat cur-
saven el 2n any del cicle formatiu 
de grau superior en Tècniques 
d'Actuació Teatral a Arsènic els 
va quedar pendent l'espectacle de 
final de curs, arran de l'esclat de 
la pandèmia. No per això van dei-
xar córrer l'oportunitat de portar 
a Llevant Teatre el resultat del ta-
ller dirigit per Marta G. Otín.

Així, divendres i dissabte (20 h) i 
diumenge (19 h), l'alumnat d'Arsè-
nic durà Búfals, el text del granollerí 
Pau Miró, que parla de cinc ger-
mans que viuen i treballen en una 
bugaderia de barri. Un dia el germà 
petit, en Max, desapareix. La família 
intenta refer-se de la pèrdua, però 
no els és fàcil. Els cinc germans in-
tenten gestionar la pèrdua tots sols, 

L'alumnat d'Arsènic du 

'Búfals' de Miró a Llevant

tag / oriol casanovas

TEATRE  'ENCARA HI HA ALGÚ AL BOSC' ES COMPLETA AMB UN DOCUMENTAL I UNA INSTAL·LACIÓ

L'OBRA TRACTA DE LA REACCIÓ DE LA FAMÍLIA ARRAN D'UNA DESAPARICIÓ

El TAG dona veu a les dones 

víctimes de la guerra de Bòsnia

LES ACTRIUS  Es posen a la pell de les supervivents de l'horror de la guerra

partir de diversos viatges a Bòsnia 
i Hercegovina, produït per Cultura 
i Conflicte i coproduït pel Tempo-
rada Alta 2020 de Girona, amb la 
col·laboració del TNC, on ha fet 
temporada fins al 7 de febrer.

El text, escrit per Anna Maria Ri-
cart, està dirigit per Joan Arqué i 

interpretat per Ariadna Gil, Mont-
se Esteve, Òscar Muñoz, Magda 
Puig, Judit Farrés, Erol Ileri i Pep 
Pascual. 

sense el suport dels pares.
Es tracta d'un espectacle en què 

el dolor, la ràbia, els silencis, les 
paraules no dites i les sospites del 
que li va passar al Max fan insos-
tenible la situació.

L'obra està interpretada pels 
alumnes Alba Campo, Alia Her-
rera, David Maestre, Xavier Mar-
tin i Ona Nadal. Les entrades es 
podran aconseguir a través del 
web d'Escena grAn i, per tal de 
respectar les mesures de segure-
tat, es recomana anar al teatre 30 
minuts abans.  

Ds 20 de febrer, 19.30 h 
Teatre Auditori Grn. Preu: 25 € / 12 €

La pandèmia està sent dura per a 
tothom, però s'ha acarnissat amb 
el sector cultural. Conscients de 
les dificultats, però sempre amb la 
mirada posada al futur i les ganes 
d'encomanar la seva energia al pú-
blic, la companyia de teatre Milno-
tes s'ha reinventat per adaptar-se 
als temps de Covid amb especta-
cles de petit format, que li perme-
ten mantenir una oferta variada.

Així neix Wellcome to Milnotes 

Show, la programació d'aquest pro-
per trimestre, que inclou propostes 
de tota mena i per a tots els públics: 
des de funcions infantils, passant 
per xous de cabaret, musicals, mà-
gia, concerts, microteatre, etc.

La programació començarà el 27 
de febrer amb l’espectacle de cre-
ació pròpia Divas al Rojo Vivo, un 
cabaret que ja té totes les entrades 

exhaurides per aquest primer passi. 
Per això, la companyia ha pres la de-
cisió d’augmentar el calendari pre-
vist d’actuacions en cas dels mun-
tatges que tinguin més demanda.

Totes les funcions tenen una du-
rada d'entre 60 i 80 minuts i es re-
presentaran a l’Espai Milnotes de 
Granollers (c. Joan Pere Fontane-
lla, 10) en doble sessió i a un preu 
d'entre 8 € i 15 € . Es podrà acce-
dir 15 minuts abans de cada repre-
sentació i la sala s’habilitarà a un 
50% de l’aforament amb la distàn-
cia de seguretat recomanada.

Els espectacles comptaràn amb 
artistes com Adrià Fornos, Dani 
Bernabé, Joan Garrido, Neus Gar-
cía, Elena Codó, Lorena Blanco, 
Mario de la Vega, Mireia Dolç, 
Joan García, Elisa di Prieto, Xavi 
Clapés i Glòria Viguer.  

'WELLCOME TO MILNOTES SHOW' INCLOU 15 PROPOSTES

Milnotes es reinventa i idea 

un programa de petit format

La primera sessió del cicle de xerra-
des virtuals Literatura Km 0 de les 
biblioteques granollerines va ar-
rencar amb dos autors que, a banda 
de proximitat geogràfia compartei-
xen "proximitat editorial" perquè 
Ramon Mas, amb Males Herbes, és 
també l'editori dels darrers quatre 
llibres del granollerí Jordi Masó 
–recordava el periodista Esteve 
Plantada, qui condueix les troba-
des–. A més, ambdós comparteixen 
el gust pels relats curts i l'humor. 
Masó, conegut per la seva faceta de 
pianista, es va animar a compar-
tir els seus escrits al blog La bona 

confitura, que també va donar títol 

a la primera antologia de microre-
lats en català. "Aquí el microrelat 

és un gènere molt desprestigiat, 

a diferència de Llatinoamèrica. 

A mi m'agrada la concreció", re-
coneixia l'autor d'Ambrosia, la seva 
primera novel·la, "que no arriba 

a 200 pàgines". Per a Mas, autor 
també d'una novel·la breu –L'en-

demà de la teràpia–, "el conte és 

el gènere del futur; la gent té poc 

temps i interrupcions constants". 
I recorda que grans autors del segle 
XX a Catalunya han fet contes, des 
de Calders a Monzó. La conversa es 
pot recuperar al YouTube de Biblio-
teques de Granollers.  m.e.

LITERATURA  ELS AUTORS RAMON MAS I JORDÍ MASÓ CONVERSEN

"La gent té poc temps; el 

conte és el gènere del futur"
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BÀSQUET. DISSABTE 20, 18.15 h
CBG - RIPOTRANS LLIÇÀ D'AMUNT  

Pavelló carre Girona. Amb Arnau Moya

HANDBOL. DISSABTE 20, 18.30 h
B PUENTE GENIL - FRAIKIN BMG
Pabell. Miguel Salas. Amb Aitor Compañón

FUTBOL. DIUMENGE 21, 12 h
UA D'HORTA - EC GRANOLLERS
Amb Roger Santaeugènia i Emma Montané

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

PREVISIÓ METEOROLÒGICA
de dijous 18 al diumenge 21 de febrer

Dijous Divendres Dissabte Diumenge

17º 7º 17º 7º 18º 8º 18º 10º

ART  AMICS DE LA CIUTAT ANUNCIA LA CINQUENA CONVOCATÒRIA DEL CERTAMEN D'ESCULTURA

TRIADES UNA TRENTENA DE LES 131 PROPOSTES PER AL CAM I L'ESPAI D'ARTS

Rècord de projectes 

presentats a les residències 

artístiques de Roca Umbert
Roca Umbert ja ha seleccionat la 
trentena de projectes que hi faran 
residències de creació. A la convo-
catòria s'hi han presentat 131 pro-
jectes, dels quals 102 a alguna de 
les modalitats d'Art en Moviment i 
29, d'Imatge. Es tracta d'una xifra 
rècord des de l'inici de les convo-
catòries de suport a la creació.

Pel que fa als projectes vinculats 
a les Arts en Moviment, han estat 
guanyadors Tradere, de Laia San-
tanach –residències de recerca i 
creació en moviment–; Després de 

tot, d’Adrià Montaña Ernst (PSI-
RC) –residències de recerca i cre-

ació en circ–; Japan, de Mabel Olea 
Alarcón i Oblivion, de Silvia Batet 
Lladró –pel que fa a residència de 
perfeccionament–; Johnny Got His 

Gun, d’Àlex Cabré Calleja (AMAGA) 
i BOY (nen), de Marc Oliveras Casas 
–residència de projectes artístics 
emergents–; els residents associats 
Sarah Anglada Vergés (Cia. Vaques 
i Los Moñekos), Cia. Nadine Gers-
pacher, Lali Ayguadé Company, i 
com a cessió temporal, We all live 

un a box, d'Arina Lanno i Cabello 

suicida, de Sivgin Arda Dalkilinc.
Pel que fa les residències de 

creació en l’àmbit de la imatge els 

DANSA  A JOAN SOLANS, PONENT, PEREANTON, GRANULARIUS, EDUCEM, LLEDONER I VALLDORIOLF

Set centres ja treballen 

el projecte Dansa a l'aula
Ja han començat les sessions del 
projecte Dansa a l’aula, una pro-
posta pedagògica al voltant dels 
materials de la maleta didàctica 
Dan Dan Dansa del Mercat de les 
Flors. Aquest taller pretén intro-
duir la dansa a les aules de les esco-
les de Granollers i presentar aquest 
recurs pedagògic amb l’objectiu 
que s’utilitzi per seguir treballant 
la dansa a l’aula al llarg del curs.

En aquesta maleta hi ha mate-

rials i metodologies diverses per 
treballar la dansa a l’escola, que es 
poden obtenir a través del servei de 
préstec de la maleta física o a través 
de la maleta digitalitzada, amb con-
tinguts ampliats. El projecte també 
ofereix dos tallers d’una hora de du-
rada cadascun durant els quals les 
formadores presenten els materials 
de la maleta i donen eines per tre-
ballar la dansa a l’escola.

Les formadores són les ballarines 

de Granollers Àgueda Murillo, Car-
men Nàjera, Glòria Espejo i Pilar 
Cecília, amb l’acompanyament del 
Centre d’Arts en Moviment (CAM) 
de Roca Umbert i la gestió de la 
Fundació Cultural de Granollers AC. 

De moment les escoles Joan So-
lans, Ponent, Pereanton, Granula-
rius, Educem, Lledoner i Residèn-
cia Valldoriolf ja s’han sumat al 
projecte i han començat les sessi-
ons de treball a l’aula. La intenció 
és que durant el curs la maleta ar-
ribi a totes les escoles de la ciutat. 
Els tallers s’adrecen als alumnes 
de 1r o 2n de cicle inicial, i són 
gratuïts per l’escola participant. 

guanyadors han estat, en modalitat 
associada, Massacre. Lògiques post-

fotogràfiques en el paradigma de la 

necropolítica de Mercè Alsina, Ce-

ràmica artística de Mercè Garolera, 
Spectrum de Marta Bisbal, Trans-

literalitat de M. Glòria Giménez 
Carrillo, Pol Aumedes, Ramon Au-
medes, Marta Ros Hugas, El Cosidor 

de Jacqueline Barrowcliffe, Natura 

Artificialis de Pilar Rosado Rodrigoi 
Imagines – mercancia de Francele 
Cocco; i en llarga durada, Franco 

Gan d'Ignasi Prat, Les Males Herbes 

i altres preocupacions artístiques 

de Sylvie Bussières, Peau de Vache 

de Nathalie Rey i d'Enric Mauri, 
On light & Time de Lluis Estopiñan, 
Afers Urbans de Josep Fernandez 
Margalef, Horizonte de sucesos de 
Marta Pareja, La màquina orgánica 
de M. Montserrat Tomàs, Paisatges, 

mirades i resistències d'Eva Marín i 
Ser Otra de Lurdes R. Basolí. 

El premi d'escultura Manel Bat-
lle ha ampliat considerablement 
la dotació econòmica del guardó, 
que serà de 5.000 euros en aquesta 
cinquena edició, mentre que l'ante-
rior va ser de 3.500 euros –que ja 
s'havia augmentat amb 500 euros 
respecte a la tercera edició–. Dime-
cres, el Casino acollia la convocatò-
ria d'aquest concurs que porta el 
nom de l'artista granollerí que va 
morir el 2012. 

La presidenta de l'entitat que 
convoca el premi, Amics de la Ciu-
tat de Granollers, Carme Batlle, va 
explicar les característiques del 
guardó escultòric, que tot i tenir 
unes bases similars a anys ante-
riors, pretén ser "més flexible pel 

ció Vila Casas –Natàlia Chocarro–, i 
s'hi incorporen el crític d'art Ricard 
Mas, i la professora d'escultura Va-
nessa Garcia Riaguas, "que també 

ens donarà suport tècnic". A més, 
Carme Batlle serà la secretària del 
jurat i l'arquitecte Josep M. Botey 
actuarà com assessor i comissari de 
l'exposició de les peces finalistes, 
que es podran veure del 10 de de-
sembre –quan  es donarà a conèixer 
el veredicte– al 9 de gener de 2022.   
El període de presentació de les 
imatges de les escultures serà de 
l'1 de juny al 31 d'octubre. Després 
de la selecció prèvia es comunicarà 
als autors l'acceptació de les seves 
obres, que hauran d'enviar del 9 al 
13 de novembre.  M.e.

que fa a les dimensions de l'es-

cultura", de manera que la peça té 
un límit d'ample de 70 centímetres 
–en anteriors edicions eren 50– i 
150 cm d'alçada. 

Enguany, per primer cop i tenint 
en compte els temps de pandèmia, 
la gestió del concurs es farà a través 
del web mundoarti.com, al qual cal-
drà enviar les imatges de l'obra pre-
sentada, però que també permetrà 
centralitzar la votació del jurat. "No 

caldrà trobar-se presencialment, 

i ens permet tenir jurat de fora", 
destacava Carme Batlle. Enguany, 
el jurat estarà compost per l'escul-
tor Ramon Aumedes, l'artista Lluís 
Estopiñan, Glòria Fusté del Museu, 
i la cap de comunicació de la Funda-

El premi Manel Batlle augmenta 
la dotació fins als 5.000 euros
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Xerrada sobre preinscripcions escolars

Dimecres l'Ajuntament de Granollers ha organitzat 

una xerrada informativa en línia sobre el procés de 

preinscripció i matrícula als centres d'educació infantil, 

primària i secundària obligatòria. Serà a les 19 h i cal 

inscriure's a ja.cat/informacioP3.

'Fragile', dansa familiar a 
Can Palots de Canovelles

Voltem per l’entorn

GRANOLLERS
DIJOUS, 18

19 h Espai d'Arts de Roca Umbert

Presentació del llibre d'artista El mapa 

de l'imperi, amb l'artista Marta Bisbal i 

el cr´tici d'art Frederic Montornès

DIVENDRES, 19

9 h Plaça de la Corona

Fira d'Artesans. Tot el dia

18 h Teatre Auditori de Granollers

El piano a quatre mans, amb Pilar 

López-Carrasco i Jean-Pierre Dupuy

19 h Teatre Auditori

París a quatre mans. Cicle Carles Riera

20 h Casino

31è Jazz Granollers Festival.

Joan Mar Sauqué Quintet

DISSABTE, 20

9 h Plaça Lluís Perpinyà

Encants Solidaris. Associació 

Protectora Vilanimal

9 h Carrer Esteve Terrades

Mercat de Can Bassa. Fins a les 13.30 h

9 h Plaça de la Corona

Mercat del dissabte

AGENDA

9 h Plaça de les Olles

Fira d'artesans d'alimentació

10 h Espai d'Arts de Roca Umbert

Workshop de dibuix a partir d'una 

fotografia, a càrrec de Glòria Giménez
19 h Nau B1 de Roca Umbert

Concert d'Acústiquem. Presentació

del nou disc 1990 
19.30 h Teatre Auditori de Granollers

Encara hi ha algú al bosc

DIUMENGE, 21

12 h Cinema Edison

Espectacle familiar. La princesa
i el pèsol, de la cia Festuc Teatre

DIMARTS, 23

19 h Biblioteca Roca Umbert

Activitat en línia.

Taller de pràctica filosòfica

DIMECRES, 24

19 h Activitat virtual

Xerrada sobre Economia, feminisme i 
democràcia, a càrrec de l'economista 
i catedràtica a Cornell (Nova York) 
Lourdes Beneria. A través del

YouTube de l'entitat En-Raonar

Exposicions
Museu de Granollers 

Afinitats. 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?, reflexions  
d'Ada Parellada. Fins al 28 de febrer

Montseny. 40 anys de conservació i 
educació ambiental. Fins al 17 de març 

Espai d'Arts de Roca Umbert

Blank, de Lurdes R. Basolí. 

Fins al 15 d'abril

Llibreria La Gralla

Índia, habitatge i dignitat. Fundació 

LES FRANQUESES

DIJOUS, 18

18 h Centre Cultural de Bellavista

Espai Zero. Taller de dansa

DIVENDRES, 19

18 h A través de Zoom

Febrer científic. Taller Experimentes? 
Fem ciència de prop

DISSABTE, 20

18 h A través de Zoom

Febrer científic. Fem de petits 
científics? Metalls líquids

La fragilitat també pot ser bella i poderosa. LaBú Teatre convida a sentir, a 

emocionar-se, a perdre's… A Fragile, a través del moviment, dos actors creen 

quadres visuals suspesos en un espai indefinit i vulnerable. Una reflexió, des d’una 

mirada poètica, de la fragilitat humana. On anem quan caiem de la corda fluixa de 

la vida? Fragile és la tercera producció de la companyia LaBú Teatre, un espectacle 

basat en el moviment i la creació d’imatges visuals de gran impacte, que dissabte 

(18 h) es podrà veure al Teatre Auditori de Can Palots de Canovelles. El preu de 
l'entrada és de 5 euros per a adults i de 3 per a menors de 16 anys. 

Vicente Ferrer. Fins al 25 de març 

Galeria Sol

Cara a cara, de Paco Cámara. 

Fins al 27 de febrer

Biblioteca de Bellavista

Mar net, mar viu, de l'Insitut de 

Ciències del Mar. Fins al 28 de febrer

Biblioteca de Corró d'Avall

Dones i física. Exposició de la UB. 

Fins al 28 de febrer
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93 745 73 01
comercial@salas.plus

www.salas.plus

Últim pis en venda al centre!

Ara amb un 5 % de descompte!
Últim pis de 106 m2, amb 3 dormitoris, 2 banys i terrassa de 12 m2. 
Tot amb els millors acabats! Demana la teva cita i vine a veure’l!

Places de pàrquing en venda per 16.000 euros


