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EN AQUESTA VIDA
SEMPRE HI HA EL MILLOR.

I DESPRÉS TOTS ELS DEMÉS.

NÚM. 1 A CATALUNYA
30 ANYS DE TRAJECTÒRIA
LES MILLORS TAXACIONS

/ OR

/ RELLOTGES

/ DIAMANTS“Jo sempre
he sabut

escollir bé”

Plaça Lluís Perpinyà, 1 - GRANOLLERS93 860 60 73

Pandèmia i confi nament fan caure 
un 11,5% els delictes durant el 2020
La ciutat va registrar l'any passat 2.787
delictes, mentre que l'any anterior van ser 
3.149, segons dades dels cossos policials

GRANOLLERS. La pandèmia i el con-�inament van fer caure un 11,5% els delictes al llarg del 2020 a la ciutat de Granollers respecte a l'any anterior, una xifra inferior al descens registrat de mitjana a les comarques de Barce-lona, que va ser del 30%. Així es des-prèn del balanç de criminalitat que ha fet públic el Ministeri de l'Interior a partir de les dades aportades per la Policia Nacional, la Guàrdia Civil, els Mossos d’Esquadra i la Policia Local.En total, Granollers va registrar 2.787 fets delictius, 362 menys que els registrats l’any anterior, quan n’hi va haver 3.149. Entre els que més es redueixen hi ha els robatoris amb força en comerços, establiments i al-tres instal·lacions (-43,8%), seguit dels delictes greus i menys greus de lesions o baralles (-37,1%) i dels furts (-34,9%). En canvi, els delictes per trà�ic de drogues van créixer un 118,2%, com també ho van fer els robatoris de vehicles (+4,9%) i altres 

tipus d'infraccions penals, com per exemple les estafes (+7,6%).En xifres absolutes, Granollers va registrar l’any passat 528 furts; 100 robatoris amb violència i intimida-ció; 83 delictes greus o menys greus de lesions o baralles; 82 robatoris amb força en domicilis, 43 sostracci-ons de vehicles i 24 delictes de trà�ic de drogues, així com 1.820 infracci-ons penals d’altres tipus. Ni el 2019 ni el 2020 no hi va haver cap segrest, cap homicidi dolós ni cap assassinat consumat ni en grau de temptativa, però sí que hi va haver dues denúnci-es per agressions sexuals amb pene-tració cada any. En total, l’any passat es van registrar 16 delictes contra la llibertat sexual, mentre que l’any an-terior havien estat 24, un 33,3% més. 
Un 30% menys en conjuntAl conjunt de les comarques de Barcelona els delictes van caure un 30,1%. Sobretot es van reduir els 

furts (-44,3%), els robatoris amb for-ça a domicili (-39,5%), les sostracci-ons de vehicles (-38,9%) i els robato-ris en establiments (-37,2%). També van caure considerablement els de-lictes greus i menys greus de lesions (-33,1%). En canvi, com a Granollers, els delictes relacionats amb el trà-�ic de drogues van incrementar-se, 

en aquest cas un 21,6%. Per ciutats de més de 30.000 habitants, el Prat de Llobregat i Barcelona és on més va notar-se la davallada de fets de-lictius, amb un descens del 47,6% i 40,5% respectivament, mentre que només Esplugues de Llobregat va registrar més delictes que l'any ante-rior (+3,9%). ❉ X.L.

A l'altre costat de la balança, els fets
delictius vinculats al tràfic de drogues van 
passar d'11 a 24, un increment del 118,2%

FETS DELICTIUS 

A GRANOLLERS 

2019-2020

Homicidis dolosos i assassinat

Homicidis dolosos i assassinat

Delictes greus i menys greus de le

Segrestos

Agressions sexuals amb pene

Altres delictes contra la lliber

Robatoris amb violència i intimidació

Robatoris amb força en domicilis

Robatoris amb força en establiment

Furts

Sostracció de vehicles

Tràfic de drogues

Altres infraccions penals

EL NOMBRE DE DELICTES 

CONTRA LA LLIBERTAT I 

INDEMNITAT SEXUAL

van passar de 24 l'any 2019 

a 16 l'any 2020. Malgrat això, 

tots dos anys es van denunciar 

dues agressions sexuals amb 

penetració a la ciutat. D'altra

banda, l'any passat també 

van baixar la resta de delictes 

relacionats amb les lesions 

personals, la violència i la 

intimidació, fi ns a un 37,1%.

-33%

IL·LUSTRACIÓ: `PAU FARELL / @PEUFARCELL

La Policia Local de les Franqueses investiga diversos robatoris amb força en vehicles 

que s'han produït els últims dies a Llerona, concretament a l'aparcament del Casal 

Parroquial. Dissabte, dos vehicles van aparèixer amb els vidres trencats, i dimarts va 

tornar a passar al mateix indret amb un altre vehicle. En tots els casos els lladres han 

regirat l'interior del vehicle i s'han endut objectes. El mateix tipus de robatoris s'han 

intensificat les últimes setmanes a Canovelles i Granollers, on la Policia Local 

va detenir, la setmana passada, dos joves de 20 i 21 anys acusats de robatori amb 

força a l'interior de vehicles. Els fets van passar la matinada del 13 de febrer, quan els 

agents, alertats per un veí, van enxampar in fraganti els dos joves regirant l'interior 

d'un cotxe després d'haver-ne trencat els vidres al voltant dels carrers Roger de Flor i 

Prat de la Riba. En altres ocasions també s'han produït robatoris semblants al voltant 

del carrer Joan Camp i als aparcaments del passeig Fluvial de Granollers.

Robatoris a l'interior de vehicles
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S DELICTIUS 

ANOLLERS 
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sinats consumats 0 0 0%

sinats en grau de temptativa 0 0 0%

eus de lesions i baralles tumultuàries 132 83 -37,1%

0 0 0%

uals amb penetració 2 2 0%

a la llibertat i indemnitat sexual 22 14 -33,3%

oris amb violència i intimidació 134 100 -25,4%

orça en domicilis 183 82 -55,2%

tabliments i altres instal·lacions 304 171 -43,8%

811 528 -34,9%

41 43 +4,9%

11 24 +118,2%

1.692 1.820 +7,6%

2020
% 

VARIACIÓ2019

3.149TOTAL 3.149TOTAL 2.787 -11,5%

Passatge Arbeca, 3 
Granollers (Al costat de Carrefour) 

       93 174 85 43 
       679 633 709 
       607 922 455

Nova gerència

DE DILLUNS A 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

ESCORCOLL PER ENXAMPAR DOS CLANS 

FAMILIARS QUE CONREAVEN MARIHUANA
■ Els Mossos van desarticular el 10 de febrer una organització dedicada al tràfic 

de marihuana que operava des de diversos punts del territori català, entre els 

quals Granollers. De fet, el mateix dia de les detencions es van fer escorcolls tant 

a la capital del Vallès Oriental, com a Palau-solità i Plegamans, Barcelona, Sant 

Quirze Safaja i Girona. El total de 15 entrades van finalitzar amb la detenció de 19 

persones, el comís de vuit plantacions de marihuana amb 10.800 plantes i 2.700 

esqueixos, 10 quilograms de cabdells a més de 25.000 euros en efectiu, joies, 

rellotges de luxe i la intervenció de tres vehicles de gamma alta. La investigació 

es va centrar en l’activitat de dos clans familiars que havien creat una estructura 

per al conreu de marihuana sota la cobertura d’activitats empresarials legals, 

com la venda de petards, tot i que només es tractava d’una pantalla per 

emmascarar lel conreu sistemàtic i massiu de marihuana. Els arrestats van

passar a disposició judicial el 12 de febrer i la magistrada va decretar l’ingrés 

a presó per a quatre dels detinguts i llibertat amb càrrecs per als altres.

Polèmica per la intervenció 
de la Policia Local amb
un home ebri al carrer Museu
La CUP va compartir un vídeo de l'actuació,

que es va fer viral i que ha generat un informe 

policial que conclou que l'acció va ser "ajustada", 

tot i que el govern redactarà un nou protocol 

La Policia Local de Granollers es 

va veure immersa, dimarts de la 

setmana passada al carrer Museu, 

en una intervenció que ha aixecat 

polseguera. En un breu fragment 

de vídeo difós per la CUP a les xar-

xes socials, es veu com dos agents 

del cos deixen estès a terra un 

home amb símptomes de no tro-

bar-se bé a tocar del CAP Vallès.

Aquest fragment de vídeo no 

només ha causat indignació a les 

xarxes pel tracte "inhumà" i "de-

nigrant" que els agents tenen amb 

l'home, sinó que també ha fet que 

tant la CUP com ERC demanessin 

explicacions al govern municipal, 

que va demanar un informe sobre 

el cas i la conclusió del qual es do-

nava a conèixer aquest dimecres.

La setmana passada, en un breu 

comunicat, la Policia informava que 

s'havia desplaçat al carrer Museu, 

davant del CAP Vallès, després de 

rebre l’avís de "diverses persones 

que havien patit amenaces per 

part d'una persona que presen-

tava estat d’embriaguesa", i asse-

gurava haver rebut queixes sobre el 

comportament d’un home que pro-

voca aldarulls a la via pública.

L’informe del cap de la Policia 

Local conclou que la intervenció 

policial va ser "ajustada a la nor-

mativa" i que "els agents van ac-

tuar conforme als procediments 

ordinaris", i no observa responsa-

bilitat disciplinària. Per a la Policia, 

Protesta
LA COORDINADORA ANTIREPRESSIVA
CONVOCA UNA MANIFESTACIÓ 
a la Porxada contra els abusos 

policials i per la llibertat d'expressió. 

Dimecres, després de tancar aquesta 

edició, la mobilització se succeïa 

arran de les càrregues policials dels 

darrers dies en les mobilitzacions al 

país per reclamar la llibertat de Pablo 

Hasél, però també per denunciar 

l'actuació de la Policia al carrer Museu.

no era necessari avisar una ambu-

lància "perquè la persona esta-

va sota els efectes de l’alcohol, 

però conscient, i no s’observa-

ven símptomes físics que reco-

manessin l’activació d’un recurs 

d’atenció sanitària". Tampoc no es 

va considerar preceptiu procedir a 

la detenció de l'home denunciat, tot 

i la seva actitud i insults. Els agents 

van optar per la via administrativa.

Amb tot, l'equip de govern de ha 

encarregat la redacció d’un protocol 

específic que reguli actuacions de la 

Policia Local en casos com aquest. 

El govern municipal ha explicat que 

l'informe serà compartit a la comis-

sió informativa de dilluns que ve, 

després que ERC demanés explica-

cions al ple de dimarts i l'alcalde els 

instés a esperar al comunicat de di-

mecres. També la CUP, sense repre-

sentació al consistori, va aprofitar 

el torn de preguntes del final del ple 

per demanar un procés participatiu 

per "revisar de manera integral i 

amb perspectiva social el model 

de convivència i de resolució de 

conflictes a la ciutat". 

Els fets, segons la CUP
La CUP explica que, segons testimo-

nis dels fets, un home d'entre 50 i 

60 anys es trobava en estat semiin-

conscient i amb impossibilitat de 

mantenir-se dret just entre les es-

cales del CAP i la porta de la farmà-

cia Vinyamata, i murmurava, entre 

altres coses, ser atès mèdicament. 

Dos agents de la Policia Local que 

s'hi van personar van arrossegar l'home uns 20 metres �ins a la por-
ta del número 15 del mateix carrer 

i el van llençar a terra amb violèn-

cia. Acte seguit, segons la CUP, els 

agents li van fer el comentari que 

“no se puede dejar la basura en 

medio de la calle”, i van marxar. 

Segons el relat de la CUP, diversos 

vianants es van acostar a l'home 

per comprovar quin era el seu es-

tat, i van trucar al 112 per sol·licitar 

una ambulància del SEM i acompa-

nyar-lo per tranquil·litzar-lo i evi-

tar que es fes mal. L'ambulància va 

arribar 15 minuts després. 

Des de la CUP interpreten els fets 

com "un clar incompliment del 

deure de socors dels agents. In-

dependentment de l'estat, l'acti-

tud o la situació de l'home, cap 

persona pot rebre aquest tracte 

denigrant i negligent per part 

d'uns agents de la policia". ❉
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La UVic impartirà màsters en motor de 
competició i realitat virtual a la ciutat

AMPLIACIÓ  La nau que es reformarà per acollir aulari universitari

El curs 2021-2022 el campus de 
la Universitat de Vic (UVic) a Gra-
nollers ampliarà l'oferta formativa 
amb dos nous estudis superiors 
vinculats al territori. Es tracta d'un 
màster en motor de competició 
–relacionat amb l'activitat del Cir-
cuit– i un altre màster en realitat 
virtual i augmentada –tenint en 
compte el Centre Experimental 
de Realitat Virtual i Augmentada 
(CERVA) que impulsa la Unió Em-
presarial Intersectorial (UEI)–.

Aquest és un dels aspectes que 
l'Ajuntament de Granollers i la 
Fundació Universitària Balmes –de 
la qual depèn la UVic– han rubricat 
en un protocol, aprovat per unani-
mitat al ple de dimarts, que ve a ser 
un full de ruta per al desenvolupa-
ment i la consolidació del campus 
UGranollers de la UVic.

El regidor d'Educació, Francesc 
Arolas, detallava que el protocol 

El 33 projectarà 

el documental 

'Made in China' de 

Marc Chica i José

Manteniment 

de les restriccions

Avui, dijous (22.30 h), el Canal 33 
projectarà el reconegut documen-
tal del granollerí Marc Chica i José, 
Made in China, que ha rebut 8 can-
didatures a nominacions als Goya 
2021, entre elles al millor director 
novell. El documental narra un 
dels majors conflictes socials de la 
Xina, força desconegut al món oc-
cidental: l'asfixiant dinàmica so-
cial d'haver de casar-se molt jove 
(com a molt tard als 23 o 24 anys), 
formar immediatament una famí-
lia i seguir un estil de vida molt 
marcat per la societat. La pel·lícu-
la, produïda per Limmat Films, té 
prohibida la projecció a la Xina.

Amb més de 100 hores roda-
des, l'equip tècnic es va convertir 
en observador i constructor d'una 
narració amb tècniques cinema-
togràfiques, obtenint una forma i 
enfocament nous, amb un resultat 
final més semblant a una pel·lícula 
de ficció que a un documental. i

El Procicat va decidir divendres 
mantenir, com a mínim, set dies 
més, la totalitat de les restriccions de mobilitat i socials fins ara vi-gents. Només ha flexibilitzat les ac-
tivitats extraescolars de tota mena i 
l'esport escolar, així com les activi-
tats de l'àmbit del lleure educatiu 
dirigides a infants d'educació infan-
til i primària. També s'equipara l'es-
port federat i els consells esportius 
pel que fa a poder entrenar amb 
més de sis persones i participar en 
les competicions permeses. i

EDUCACIÓ  L'AJUNTAMENT I LA FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BALMES SIGNEN UN PROTOCOL PER A L'AMPLIACIÓ DEL CAMPUS AUDIOVISUAL

X.L.

Taula de seguiment del pla joveLa llúdriga, consolidada a la conca del Besòs
El ple aprovava la creació d'una taula de 
seguiment del Pla jove de Granollers, després de 
la dissolució al desembre del Consell de Joventut. 
"Volem un espai de participació més útil i 

dinàmic per al joves", deia el regidor Arolas.

El Projecte de seguiment i investigació de la llúdriga a les

conques del Besòs i de la Tordera, que està duent a termel’Observatori RIVUS, dins la Fundació RIVUS, ha confirmat
la reproducció, per segon any consecutiu, d’aquest mamífer
a la Tordera, com també considera consolidat al Besòs.

SOCIETAT

"enforteix la relació" iniciada 
amb dos convenis, un el 2014, 
amb l'inici de la col·laboració, i 
l'altre el 2016, amb el nou acord 
que va facilitar l'arribada a la ciu-
tat del primer grau universitari.

Pel que fa a l'ampliació física del 
campus, Arolas va explicar que, un 
cop es remodeli la nau al polígon 
Palou Nord –on hi havia hagut el 
supermercat Aldi–, que l'Ajunta-
ment ha adquirit per 1,5 milions, la 
UVic –actualment a Can Muntanyo-
la– s'hi podrà traslladar. El proto-
col, però, també planteja l'amplia-
ció de Can Muntanyola, ja prevista 
en un terreny adjacent, "però que 

encara no té data; és un futur a 

més mitjà-llarg termini", reco-
neix Arolas. Aquest nou edifici du-
plicaria pràcticament l'espai actual 
de l'equipament i podria acollir 
l'aulari de la UGranollers.

Des de 2017, la UVic imparteix 

a Can Muntanyola el grau d’Engi-
nyeria de l’Automoció, que compta 
amb uns 120 alumnes, i al Centre 
Tecnològic i Universitari (CTUG) de 
Roca Umbert també hi imparteix el 

cicle formatiu de grau superior de 
Màrqueting i Publicitat. A més, ofe-
reix un màster en Administració i 
Direcció d’Empreses, i altres cursos 
de formació contínua. i m.eras

L’Ajuntament ha posat en marxa 
un punt de recollida i sanejament 
de material informàtic per reci-
clar-lo, donar-li una segona vida 
i fer-lo arribar a persones que el 
necessitin després de la petició per 
part d’entitats i escoles. Es tracta 
del Labdoo City Hub Granollers, un 
espai coordinat entre la xarxa soci-
al col·laborativa Labdoo, l’Institut 
Carles Vallbona i diversos serveis 
municipals. Per fer-ho, Labdoo 
posa a disposició la xarxa col·labo-
rativa per gestionar la recollida de 
material, mentre que alumnat de 
l’INS Vallbona fa la feina de sane-
jament i posada a punt en el marc 
de les pràctiques curriculars, amb 
la tutoria dels serveis informàtics 
de l’Ajuntament. Aquesta setmana, 
els alumnes del cicle ja treballaven 
amb els ordinadors que ha cedit 
l’empresa Vivace Logística, del po-
lígon Congost, a través de la Plata-
forma Grid Granollers.

va sorgir la idea de recuperar 
dispositius antics i donar-los una 
nova vida en col·lectius necessi-
tats, una iniciativa que a Catalunya 
ja ha superat les 1.000 donacions.

Les donacions es poden registrar 
al portal GRID o la plataforma Lab-

Pedro Tort, col·laborador de 
la xarxa Labdoo, explicava que el 
2019 es van adquirir 500 milions 
d’ordinadors i tauletes noves al 
món, la majoria dels quals substi-
tueixen dispositius antics que aca-
ben convertits en residus. D’aquí 

X.L.

ALUMNES DE L'INSTITUT VALLBONA, A TRAVÉS DE LA XARXA LABDOO I EL SUPORT DE L'AJUNTAMENT, RECUPEREN EQUIPS ANTICS

En marxa un punt de recollida i 

sanejament de material informàtic

RECICLATGE  Un dels alumnes de l'IES Vallbona que treballa en el projecte

doo.org, que informa del hub més 
proper on portar-les. En el cas de 
Granollers, serà a Roca Umbert. Un 
cop aquí, els alumnes d’informàtica 
de l’institut sanegen completament 
els dispositius, esborren totes les 
dades de manera que no siguin 
recuperables i hi instal·len progra-
mes de codi lliure dissenyats per 
Labdoo. Tot seguit, es lliura l’equip 
informàtic als nous destinataris.

Reduir la bretxa digital
Es recupera material informàtic 
que ha quedat obsolet, perquè pu-gui ser reutilitzat per persones o 
col·lectius vulnerables, en un mo-
del d’economia circular. “Volem 

garantir la igualtat d’oportuni-

tats per a tothom”, deia dimecres 
el regidor d’Educació, Francesc 
Arolas. “La pandèmia ha agreu-

jat encara més la bretxa digital i 

social que hi ha a la ciutat”, deia, 
i per això el material es posarà a 
disposició de famílies en situació 
de vulnerabilitat. El projecte, al-
hora, permet als alumnes del cicle 
formatiu de grau mitjà de sistemes 
i xarxes de l’INS Vallbona fer les 
pràctiques del curs.  x.l.

Suport a les escoles 

de formació artística
El ple aprova per unanimitat una 
moció de suport a les escoles de for-
mació artística afectades per les res-
triccions de la Covid-19. La petició 
d'acord va ser presentada per Bam-
bú, Swing Granollers, Partenaire, 
Klass, Àgueda Murillo, Arsènic, Mil-
notes, El talleret de l'Elena i les de 
música Amics de la Unió i Art-9. i
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SERVEI DE VALORACIÓ  INTEGRAL A VÍCTIMES

www.advaloremadvocats.cat

Telèfon d’atenció a víctimes: 93 135 21 94

ÚNIC DESPATX AL VALLÈS DE L’ASSOCIACIÓ D’ADVOCATS DE VÍCTIMES D’ACCIDENTS DE CATALUNYA

Accidents de trànsit i laborals, negligències mèdiques, incapacitacions...

Dimecres, l'Hospital de Grano-

llers tenia 48 pacients ingressats 

positius de Covid-19 en una PCR, 

3 menys que una setmana abans. 

Així, el centre manté la tendència 

a la baixa d'ingressos, tot i que la 

velocitat s'ha alentit, ja que la di-

ferència una setmana abans havia 

estat de 18 pacients. La situació a 

l'UCI ha millorat força, de manera 

que de les 31 persones –24 arran el 

coronavirus– que la setmana pas-

sada hi havia a cures intensives, 

s'ha passat a les 25 de dimecres, 

20 de les quals hi són per Covid-19.

La situació a la Unitat de Cues 

Intensives ha millorat, doncs, tot 

i que encara preocupa, ja que el 

centre té una vintena de places 

estables d'aquesta àrea, de ma-

nera que alguns pacients són en 

llits habilitats per a crítics a altres 

plantes d'hospitalització.

Pel que fa als malalts de corona-

virus que han rebut l'alta, l'Hospi-

tal n'acumula 1.336, una trentena 

dels quals han pogut marxar a 

casa aquesta setmana. En canvi, 

dues persones tractades per la 

Covid-19 han mort els darrers set 

dies al centre, que acumula des de 

l'inici de la pandèmia, ara farà un 

any, 235 defuncions.

Alerta per la quarta onada
Els sanitaris estan a l'expectativa 

de les dades epidemiològiques, 

que no aporten bones notícies. La 

velocitat de contagi de la Covid-19 

s'enfila al conjunt del país i torna a 

superar el valor d'1 a Granollers. 

En concret, dimecres era d'un 1,16 

–és a dir que cada 100 persones 

contagiades de Covid-19 l'enco-

manen a 116–. De fet, la xifra de 

risc de rebrot ha crescut més de 

60 punts respecte a la setmana 

passada i tornar a superar el 300 

de llarg (349). Els experts alerten 

que la variant britànica de la soca 

L'expedient per a la cessió gra-

tuïta de l'Ajuntament a la Gene-

ralitat d'uns terrenys de més de 

3.150 metres quadrats perquè el 

Servei Català de la Salut hi cons-

trueixi l'ampliació de l'Hospital ja 

està a exposició pública. Aquest 

és el primer tràmit per fer efecti-

va aquesta cessió del sòl de l'ac-

tual aparcament gratuït, que ha 

de permetre la construcció d'un 

edifici modular que Salut vol te-

nir enllestit a finals d'any –de fet, 

el compromís és licitar-lo aquest 

primer trimestre–. L'Ajuntament 

va iniciar aquest procés al desem-

bre amb la compra dels terrenys. 

De fet, el ple de dimarts aprovava 

una modificació de pressupost de 

315.000 euros per pagar la sego-

na quota de l'adquisició, amb un 

cost total de 620.000 euros. 

Aprofitant la confiança i proxi-

mitat que els farmacèutics tenen 

amb la ciutadania, el Servei Català 

de la Salut, el Col·legi de Farma-

cèutics de Barcelona i l'Ajunta-

ment de Granollers han posat en 

marxa un programa d'actuació 

dels farmacèutics comunitaris 

contra la Covid-19 que té com a 

eixos d'actuació principals la deri-

vació farmacèutica, la informació i 

la conscienciació de la ciutadania. 

De fet, s'ha batejat com a Jo DIC: 

Derivació, Informació i Conscien-

ciació. En aquest sentit, el profes-

sional farmacèutic, com a agent de 

salut de primera línia dins la xar-

xa sanitària, s'afegeix a la resta de 

professionals sanitaris per treba-

llar de manera coordinada i con-

junta per fer front a la pandèmia.

Així, el director executiu del 

Sector Sanitari Vallès Oriental del 

SCS, Joan Parellada, assegura que 

és positiu comptar amb la xarxa de 

farmàcies per "ajudar a la detec-

ció, educació, difusió de consells 

de prevenció i de confinament 

quan toca, eines fonamentals 

per frenar els contagis". Així, s'ha 

fet formació als farmacèutics per-

què puguin informar els usuaris i, 

en cas de detectar símptomes com-

patibles amb la Covid-19, "la ma-

teixa farmàcia adreçarà l'usuari 

al lloc per fer-se la prova", que 

en el cas de Granollers serà el Cen-

tre d'urgències d'atenció primària 

(CUAP) de l'avinguda del Parc.

Per la seva banda, la coordina-

dora de les farmàcies del Vallès 

Oriental del Col·legi de Farmacèu-

tics de Barcelona i farmacèutica a 

Granollers, Anna Font, detalla que 

dels 22 establiments de la ciutat, 

21 participaran al Jo DIC. "Ha sigut 

molt fàcil engrescar les farmà-

cies. Tenim voluntat d'ajudar 

la resta de professionals sani-

taris", assegura, i insisteix en "la 

proximitat amb l'usuari i com la 

xarxa de farmàcies està ben re-

partida per tota la ciutat".

Parellada ha explicat que el Jo 

DIC és un projecte iniciat fa uns 

mesos a Terrassa, "amb bons 

resultats. El 30% dels casos 

derivats pels farmacèutics són 

positius", de manera que és una 

manera de detectar malalts i po-

der-los aïllar per tallar la cadena 

de contagi. Al Vallès Oriental, Gra-

nollers és el primer municipi que 

implanta el Jo DIC i, a més, ho fa 

amb un nou programa informàtic 

per transferir les dades fins al cen-

tre on anirà el pacient –de la far-

màcia al CUAP–, a diferència de la 

primera experiència al Vallès Occi-

dental, on es feia amb un paper.

Pel que fa a la possibilitat que 

els testos de positivitat de Covid 

es facin a les mateixes farmàcies, 

Font assegura que el gremi hi està 

predisposat i Parellada ha explicat 

que s'estan fent algunes proves pi-

lot a Barcelona, però, de moment, 

s'opta pels centres de salut.

La intenció de Salut és que el Jo 

DIC es pugui anar estenent arreu 

del Vallès. Actualment està actiu a 

Terrassa, Rubí, Matadepera, Vila-

decavalls i Ullastrell. M.ERAS

Les farmàcies deriven 
usuaris amb símptomes 
de Covid-19 al CUAP

SALUT AQUESTA SETMANA L'HOSPITAL HA SUMAT UNA TRENTENA D'ALTES I DUES DEFUNCIONS AL VALLÈS ORIENTAL EL PROGRAMA S'HA COMENÇAT A LA CIUTAT

El descens de malalts ingressats 
arran del coronavirus s'alenteix

En marxa el procés per cedir 

els terrenys per a l'ampliació

RESTES DE LA SOCA 
BRITÀNICA A LES 
AÏGUES RESIDUALS

2.492
AQUESTES SÓN LES PERSONES 

DE GRANOLLERS QUE HAN REBUT 
la primera dosi de la vacuna contra 
la Covid-19, 800 més que fa una 
setmana, de manera que el ritme de 
vacunació s'ha incrementat aquests 
darrers dies –la setmana anterior se 
n'havien administrat 300–. A més, 
n'hi ha 1.230 que ja han completat 
el procés amb la segona dosi, una 
setantena més que fa una setmana. 
Salut preveu arribar al 40%
de la població vacunada al juny.

Es reverteix la tendència a la baixa de la 
velocitat de contagi, que a torna a superar l'1

del coronavirus –que es considera 

més contagiosa– s'està estenent. Al 

conjunt del país l'Rt és d'1,01. I en 

els dos casos el risc de rebrot volta 

els 270 punts. Precisament, la con-

sellera de Salut, Alba Vergés, ha 

reconegut que es viu un "moment 

fràgil" pel que fa a la pandèmia i 

ha alertat que una quarta onada 

seria "molt dramàtica". M.E.

■ L’alcalde Mayoral repassava dijous 
la situació epidemiològica i recordava 
que el secretari de Salut Pública, Josep 
Maria Argimon, va alertar la setmana 
passada que, per mitjà de l’anàlisi de 
les aigües residuals de la depuradora 
de Granollers, s’ha pogut detectar la 
soca britànica del coronavirus a la ciu-
tat, una variant que els experts alerten 
que té més ràpida propagació.

El ‘Jo DIC’ és una manera de
 tallar la cadena de contagi,
ja que les derivacions tenen

un 30% de positivitat
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L’expert respon

Jaume Cortés
Advocat de Col·lectiu Ronda

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

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

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

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

GRANOLLERS

www.cronda.coop

Nou complement 
de maternitat (i paternitat) 
a les pensions: import i accés

Des del passat 2 de febrer està 
en vigor el nou complement vin-
culat a la maternitat i, ara també 
a la paternitat, destinat a reduir 
la bretxa de gènere en les pen-
sions i compensar els perjudicis 
en la carrera professional en 
períodes posteriors al naixe-
ment o l’adopció d’un fill o filla. 
Aquest complement substitueix 
el que estava en vigor des del 
2016, arran d’una sentència del 
Tribunal de Justícia de la Unió 
Europea que va considerar que 
era discriminatori vers els pro-
genitors de sexe masculí. És per 
aquesta raó que la recent nor-
mativa també reconeix la possi-
bilitat als homes de percebre el 
complement, subjecte a deter-
minades condicions.

El complement s’aplicarà a totes 
les pensions amb l’excepció de 
la jubilació parcial i consistirà 
en l’abonament d’una quantitat 
fixa per cadascun dels descen-
dents fins a un màxim de 4 fills 
o filles. Per a l’any 2021, l’import 
serà de 378€ per fill, 27€ al mes 
per 14 pagues.

Qui pot ser beneficiari del 
complement?
Inicialment, està concebut per-
què el percebi la dona, però 
també poden sol·licitar-ho els 
homes si han estat ells els més 
afectats en el seu desenvolu-
pament laboral. En cas que cap 
dels dos progenitors s’hagi vist 
afectat, el complement s’adju-
dicarà a la pensió de la mare. Si 
ambdues progenitores són do-
nes, es complementarà la pen-
sió més baixa.

Quan poden sol·licitar-ho els 
pares?
El complement es reconeixerà 
als homes quan aquest causi 
pensió de viduïtat i els fills o filles 
comunes tinguin dret a percebre 
una pensió d’orfenesa. També 
quan es causi una pensió contri-
butiva de jubilació o incapacitat 
permanent i es pugui acreditar 
que hi ha hagut una interrupció 
o alteració de la carrera profes-
sional a conseqüència del naixe-
ment o l’adopció. En aquest cas, 
cal satisfer certs requeriments 
en termes de reducció o ab-
sència de cotització durant de-
terminats períodes mínims. Per 
últim, tot i satisfer la totalitat de 
requisits exigits, el complement 
només s’atorgarà als homes si la 
quantia de la seva pensió és in-
ferior a la pensió reconeguda a 
l’altre progenitor. No podran sol·
licitar-lo les persones privades 
de la pàtria potestat o per con-
demna per violència de gènere o 
contra els fills o filles.

Com se sol·licita?
Es tramita junt amb la sol·lici-
tud de pensió remesa a l’INSS i 
l’import s’actualitza d’acord amb 
els criteris de revaloració de les 
pensions. L’import no computa 
a efectes de causar el dret a per-
cebre el complement de mínims 
de les pensions contributives 
més baixes. Les dones que per-
cebien el complement seguiran 
fent·ho. El nou complement 
s’aplicarà a les pensions causa-
des a partir de l’entrada en vigor 
d’aquest, o a aquelles anteriors 
que no ho haguessin sol·licitat 
en el seu moment.

Bretxa de gènere a les pensi-
ons: una breu reflexió
Les dones, de mitja, cobren 
mensualment 450€ menys que 
els homes en concepte de pen-
sió de jubilació. Tot plegat con-
seqüència de rebre salaris més 
baixos i tenir carreres de cotit-
zació més curtes pel fet que les 
dones continuen suportant la 
major càrrega respecte al treball 
domèstic i la cura de familiars. 
Una desigualtat que es reflecteix 
i es perllonga arribat el moment 
de jubilar·se. Acabar amb la 
bretxa de gènere també en les 
pensions requereix accions més 
decidides, ambicioses i valentes.

El Departament de Treball, Afers 

Socials i Famílies va reaccionar 

d'urgència dilluns després de 

conèixer que part dels joves immi-

grants sense llar que havien estat 

acollits en una nau de Canovelles 

des de mitjans de gener havien 

passat les tres últimes nits al carrer 

o en furgonetes. La situació era crí-

tica per a una desena de persones 

després que la nau on havien estat 

l'últim mes tanqués les portes di-

vendres, un cop exhaurit el termini 

que l'Ajuntament havia donat als 

llogaters de la nau i a les entitats 

que donaven suport a l'acolliment 

perquè abandonessin el recinte, 

ja que no complia les condicions 

mínimes necessàries per acollir 

grups nombrosos de persones.

Dilluns, els tècnics de la Generali-

tat van anar a trobar els joves i els 

van oferir un recurs a la comarca 

gestionat per Creu Roja, on s'esta-

ran fins que finalitzi el procés d'in-

tegració del projecte Sostre 360°, 

un pla social personalitzat que 

busca una alternativa habitacional 

individual i adient per a cada cas.

Tres nits dormint al carrer
Divendres passat, els joves van 

abandonar el recinte després que 

expirés el termini de 15 dies que 

havia donat l’Ajuntament perquè 

els responsables de la instal·lació 

busquessin un altre lloc on reallot-

jar-los. Les entitats que donaven 

suport a l’acollida, amb el suport 

del Consolat del Marroc, van bus-

car espais alternatius i divendres 

van traslladar-los a un alberg a 

Barcelona, cases particulars i fins 

i tot una oficina bancària buida al 

Vallès Occidental. Amb tot, alguns 

d’exclusió social i abordar el 

fenomen des d’un vessant inte-

gral de les persones, buscant les 

fórmules més adequades tant 

per a ells com per a la societat 

que els acull", deien. 

Programa Sostre 360°
Durant el mes que els joves han 

estat dormint a Canovelles, el Con-

sell Comarcal, l’Ajuntament i la Ge-

neralitat ja han treballat de forma 

conjunta per prevenir situacions 

de risc d’exclusió i mirar d’afavo-

rir la seva integració. Per fer-ho, 

van començar a activar el projecte 

Sostre 360°, un programa d’acom-

panyament personalitzat a joves 

vulnerables majors d’edat que es 

troben en situació de carrer o sen-

se llar i que ja s’aplica amb uns 140 

joves en altres punts de Catalunya.

El projecte ofereix suport social 

i habitacional i un marc estable de 

referència perquè les persones ate-

ses puguin construir un projecte de 

vida autònom, abordant les seves 

necessitats des d’un vessant social 

i educatiu. En aquest sentit, fa 10 

dies es van començar a abordar les 

situacions d’aquestes persones de 

forma individual i avaluant cas per 

cas la seva vulnerabilitat jurídica 

–si tenen NIE o passaport, permís 

de residència o de treball, etc.–, 

ja que la situació d’irregularitat o 

el fet de tenir papers determina 

quines solucions es poden oferir 

pel que fa a la inclusió social i 

l’allotjament.

L’objectiu, afirmen fonts de la 

Generalitat, és poder oferir un pla 

social personalitzat i una alterna-

tiva habitacional individual i adi-

ent per a cada cas. X.L.

dels joves van considerar que les 

noves instal·lacions eren encara 

més precàries que la nau de Can 

Castells i van tornar a Canovelles, 

on van trobar la nau del polígon 

tancada. Davant d’això, i durant 

tres nits, una desena de persones 

van dormir al carrer, algunes a les 

portes de la mateixa nau i altres en 

furgonetes de voluntaris.

Fonts del Departament de Tre-

ball, Afers Socials i Famílies asse-

guraven dilluns que la Generalitat 

"no tenia coneixement" ni l’Ajun-

tament els havia comunicat que ha-

via fixat un termini de 15 dies per-

què els joves abandonessin la nau. 

Per la seva banda, entitats com 

Vallès Oriental Vol Acollir lamen-

ten les batalles polítiques que hi 

ha al voltant d’aquests casos i ins-

ten les administracions a treballar 

amb urgència i des d’un punt de 

vista humanitari. "El problema 

és que ningú se’n vol fer càrrec 

perquè no són d’enlloc, no tenen 

padró", asseguren. Arran d’aques-

ta situació, l’Ajuntament de Cano-

velles, el Departament de Treball, 

Afers Socials i Famílies i el Consell 

Comarcal van expressar dilluns en 

un comunicat conjunt que es com-

prometen a treballar de forma co-

ordinada per buscar solucions per 

als joves sense sostre. "Treballem 

per evitar situacions de risc 

CIUTADANIA L'AJUNTAMENT CONSIDERAVA QUE LA NAU NO COMPLIA ELS REQUISITS ADEQUATS

Afers Socials es fa càrrec dels 
joves immigrants sense llar i els 
ofereix un espai de Creu Roja

L'Ajuntament de Granollers ha 

obert una nova convocatòria per a 

l'atorgament d'ajuts econòmics als 

veïns de la ciutat que es trobin en 

una situació de vulnerabilitat social 

o econòmica i que puguin conside-

rar-se en risc d'exclusió social. Els 

ajuts previstos seran per a material 

i llibres escolars per a alumnes que 

cursin educació infantil, primària 

i secundària en escoles públiques 

o concertades el curs 2021-2022; 

per facilitar la pràctica esportiva; 

per a l’escolarització i el servei de 

menjador d’infants a les escoles 

bressol municipals; i per a l'escola-

rització d'alumnes de l'Escola Mu-

nicipal de Música. La dotació pres-

supostària destinada a aquests 

ajuts serà d'un màxim de 192.500 

euros. Les sol·licituds podran pre-

sentar-se a partir de l’1 de març, 

Nous ajuts econòmics per a

famílies amb pocs recursos

excepte les de la pràctica esportiva, 

que es podrà fer a partir de l’1 de 

setembre. Concretament, els termi-

nis per als ajuts a material i llibres 

seran de l’1 de març al 9 d'abril; per 

a l'escolarització i el menjador d’es-

coles bressol, de l'1 de març a l’11 

de juny; per a l'escola de música i 

conservatori, de l’1 de març al 2 de 

juliol; i per a la pràctica esportiva, 

de l’1 al 30 de setembre. Les bases 

dels ajuts es poden consultar a la 

seu electrònica de l'Ajuntament, a 

l'apartat de subvencions, ajuts i be-

ques, i es pot demanar informació 

al tel. 93 842 66 10.

Alguns dels joves han 

passat tres nits al carrer 

després del tancament

de la nau de Can Castells
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L'Ajuntament de Granollers ha presentat les 40 

accions sorgides dels 6 grups de treball a l'entorn 

del Pacte de Ciutat, un compromís que al juliol 

es va posar en marxa per abordar les qüestions 

claus per minimitzar la situació de crisi arran de 

la Covid-19. La regidora de Processos Participa-

tius, Andrea Canelo, recordava que les propostes 

són fruit de la participació activa de 115 persones 

–58 dones i 57 homes– que han participat activa-

ment en les sessions de treball.

Canelo assegurava que les 40 accions priorit-

zades en el procés participatiu "s'incorporaran 

directament a l'acció de govern", mentre que 

l'alcalde, Josep Mayoral, recordava que "aquest 

exercici col·lectiu de suma de moltes mira-

des" és "una aposta per la coresponsabilitat. 

La resposta a la crisi no està només al govern", 

deia Mayoral, mentre que Canelo emplaçava en-

titats, empreses i ciutadania a fer-se seus els 

compromisos del Pacte de Ciutat, "un document 

d'optimisme, una aposta per la qualitat i una 

ciutat en què tots i totes tinguem cura dels 

altres. Granollers té la musculatura per sor-

tir-se'n", deia l'alcalde. M.E.

PARTICIPACIÓ EL GOVERN MUNICIPAL DE GRANOLLERS DEMANA LA CORESPONSABILITAT D'ENTITATS, EMPRESES I CIUTADANIA

El Pacte de 
Ciutat proposa
40 accions

LES ACCIONS PRIORITZADES
CIUTAT DE TOTES LES PERSONES
� Crear una xarxa de detecció de situacins de vulnerabilitat
� Realitzar una campanya per donar valor a les diversitats, i 
promoure la cohesió social
� Consolidar una xarxa de suport d’entitats i vincular-la al 
Punt de voluntariat
� Crear projecte intergeneracionals d’alfabetització digital
� Suport i acompanyament al dol
� Ampliar la Guia de recursos Covid-19

CIUTAT DE VALORS
� Fer activitats intergeneracionals entre joves i persones grans
� Crear una carta dels valors de la ciutat
� Crear accions per vincular persones de diferents cultures
� Acollir i donar la benvinguda als nous empadronats 
� Crear accions per promoure el sentiment de pertinença, i la 
vinculació al municipi
� Promoure la bona convivència amb el disseny de nous espais i 
entorns de la ciutat i sensibilitzant en el seu bon ús

CIUTAT SALUDABLE I SOSTENIBLE
� Promoure hàbits de mobilitat sostenible
� Incrementar la presència de vegetació a tota la ciutat
� Fomentar la producció local, especialment l’ecològica, i el 
seu consum
� Incrementar els espais de gaudi pel ciutadà que garanteixin 
el manteniment de la distància de seguretat
• Promoure l’ús d’energies renovables, i l’efi ciència energètica
� Foment de les iniciatives de joves locals per a una ciutat més 
sotenible i més justa
� Fer i promoure un bon ús de la sanitat pública

CIUTAT DIGITAL
� Fer una enquesta / diagnosi de les necessitats digitals a la ciutat
� Informar millor de l’oferta de formació digital existent
� Fer més usables i fàcils les eines (els tràmits) de l’Ajuntament
� Crear càpsules formatives (en format vídeo / suport escrit) 
sobre temes digitals
� Coordinar les AFA per donar suport a les famílies en l’accés a 
les eines digitals
� Promoure el voluntariat digital
� Recollida de material
� Obrir nous canals de comunicació digital amb la ciutadania

CIUTAT PRÒSPERA
� Promoure el comerç local
� Crear llocs de treball
� Mantenir llocs de treball
• Aprofi tar els canvis socials generats per al Covid-19
� Posar en valor els efectes positius que ha portat la Covid-19
• Augmentar i diversifi car l’ocupació dels locals buits

CIUTAT EDUCADORA I CULTURAL
� Promoure la inclusió de joves en risc d’exclusió
� Impulsar activitats fora l’escola per disminuir les desigualtats 
en l’aprenentatge
� Mostrar què es fa dins les escoles per apropar-les a la ciutadania
� Promoure el consum i la creació de la cultura
� Donar suport al sector cultural
� Difusió de les activitats culturals
� Donar suport al sector educatiu
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Les revistes líders en català
Suma’t als milers de persones que ja ens llegeixen

Troba-les a
quioscos,
Abacus i
Bonpreu

El nostre dia a dia és una pugna 
constant entre el que hauríem i 
el que voldríem fer. Des de que 
posposem 5 minuts l’alarma del 
despertador fins que anem a dormir 
massa tard per haver vist un capítol 
més de la sèrie que ens agrada.

Procrastinar és aprofitar-nos de la 
vulnerabilitat del nostre cervell, 
de la nostra voluntat. Un recurs 
que pot alleugerir l’ansietat en 
un primer moment, però que, a la 
llarga, el que farà és augmentar-la.

Tot i no ser-ne conscients, postergar 
o evitar una feina que s’hauria 
de fer afecta negativament la 
nostra productivitat i la nostra 
autoestima. No resoldre els 
assumptes pendents pot causar 
sensacions d’incapacitat i poca 
responsabilitat.

Existeixen diferents motius pels 
quals les persones tendim a ajornar 
les nostres responsabilitats. Les 
més freqüents són la falta de 
disciplina, els problemes amb la 
tasca, la por al fracàs, a l’èxit o 
tenir un excés d’optimisme.

Sigui quina sigui la causa, ajornar 
una feina pot convertir una 
tasca minúscula en un problema 
irreversible. Què podem fer perquè 
això no passi?

Pensa a llarg termini. Ser conscient 
de les conseqüències negatives de 
no fer la feina en el seu moment 
millorarà el teu compromís.

Organitza’t el temps i recompensa 
el teu esforç. Divideix la feina en 
diferents etapes. Busca estímuls 
que guiïn el progrés dins de la 
mateixa tasca.

Sigues responsable. No t’enganyis 
a tu mateix.

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

Fer o no fer. 
Procrastinar no 
és una opció

La Generalitat ha aprovat definiti-

vament el Pla Específic de Mobili-

tat del Vallès (PEMV), que proposa 

unes 70 actuacions pensades per 

assolir una mobilitat "més sosteni-

ble, eficient i segura", amb la pro-

moció del transport públic i dels 

modes no motoritzats com a prin-

cipals aspectes. Les propostes, a 

executar per part de la Generalitat, 

l’Estat i les administracions locals, 

tenen com a horitzó el 2026 i estan 

valorades en 2.500 milions d’euros. 

Un dels reptes és augmentar la 

quota de transport públic en els 

desplaçaments interurbans interns 

al Vallès del 13% actual –845.000 

desplaçaments– al 21%, i en les 

relacions amb Barcelona –actual-

ment 580.000 desplaçaments– del 

43% al 50%. Així, es preveu una 

important disminució dels vehicles 

a la xarxa de carreteres i les seves 

emissions, tot i la previsió d’incre-

ment de mobilitat els pròxims anys. 

Concretament, el PEMV preveu ac-

tuacions en transport públic ferro-

viari; transport públic per carrete-

ra; transport privat; mobilitat a peu 

i en bicicleta; i gestió de la mobilitat.

En transport ferroviari al Va-

llès, s’actuarà en infraestructures 

i serveis. Destaca la formació d’un 

tram de la línia orbital ferrovià-

desenvolupar noves terminals in-

termodals de mercaderies, com la 

prevista a la Llagosta.

150 km de xarxa pedalable
Per millorar la quota modal de la 

bicicleta, el PEMV preveu ampli-

ar la xarxa interurbana d’itinera-

ris, prioritzant els corredors amb 

més demanda, la construcció de 

30 aparcaments segurs per a bi-

cis a les estacions ferroviàries i la 

millora d’infraestructures viàries. 

Concretament, el pla preveu am-

pliar en 150 km la xarxa pedalable 

interurbana als dos vallesos, uns 

eixos que han de tenir continuï-

tat a la trama urbana. Finalment, 

també es proposen millores en la 

gestió de la mobilitat: regulacions 

dels aparcaments, restriccions del 

vehicle privat o nous models de ta-

rifació viària a les vies d’alta capa-

citat i els accessos a Barcelona, la 

promoció del vehicle elèctric i d’al-

ta ocupació i fer més equitatives 

les tarifes del transport públic. 

ria entre Sabadell i Granollers; la 

construcció de 10 noves estacions 

i l’increment de freqüències de 

l’R8. També preveu el desdobla-

ment de l’R3, nous aparcaments a 

les estacions o el soterrament de 

l’R2 a Montcada i Reixac, així com 

la creació de noves estacions fer-

roviàries, entre les quals l'estació 

del Circuit (R3) i l'estudi per valo-

rar crear-ne a Montornès Nord i 

Can Tabola (Montmeló). També es 

potenciarà la xarxa del transport 

públic per carretera interurbà, mi-

llorant les connexions internes al 

Vallès i les relacions amb l’entorn 

metropolità i Barcelona. 

Pel que fa a la xarxa viària, es 

preveu ampliar la capacitat de vies 

d’altes prestacions, com la C-58, la 

C-17 i el corredor AP-7/B-30, així 

com millorar l’accessibilitat, con-

nectivitat i capacitat d’altres punts 

que presenten congestió, i possi-

bles mesures de pacificació en al-

tres vies. També es treballarà en les 

comunicacions transversals, com la 

creació d’una ronda nord a Terras-

sa i Sabadell, i millores puntuals en 

la xarxa comarcal. En transport de 

mercaderies, es preveu disminuir 

el trànsit de pas de camions pel Va-

llès gràcies al desenvolupament del 

Corredor del Mediterrani, així com 

INFRAESTRUCTURES S'ESTUDIARÀ LA CREACIÓ D'ESTACIONS A MONTMELÓ I MONTORNÈS NORD

El motorista que va resultar ferit 

crític diumenge en un accident a la 

C-60 a la Roca del Vallès va morir la 

matinada de dilluns, segons va in-

formar el Servei Català de Trànsit 

(SCT). L'accident va tenir lloc a les 

11.02 h de diumenge al quilòmetre 

8 de la C-60, en sentit Mataró i just 

abans d'entrar al túnel de Parpers. 

Per causes que s'estan investigant, 

hi va haver un accident amb tres 

motocicletes implicades. A conse-

qüència del xoc, un motorista va 

resultar ferit crític i va ser traslla-

dat a l'Hospital de Sant Pau, on va 

morir. La víctima és O.Y.E.E, de 26 

anys i veí de l'Hospitalet de Llobre-

gat. Un altre motorista va resultar 

ferit menys greu i va ser traslladat 

a l'Hospital de Granollers. Amb 

aquesta són nou les víctimes que 

han mort enguany en accident de 

trànsit a les carreteres catalanes. 

SUCCESSOS

Mor un motorista 

de 26 anys en

un accident a

la C-60 a la Roca

Una ciclista de 20 anys i veïna de 

Granollers va a resultar ferida lleu 

en un xoc amb una motocicleta. 

Els fets van passar dissabte, sobre 

les 21 h, al carrer Girona, uns me-

tres més amunt de la cruïlla amb 

el carrer Francesc Ribas, quan la 

noia, que travessava pel carril bici 

del carrer Girona, va impactar amb 

una moto que circulava en sentit 

nord. Arran de la topada, la noia va 

haver de ser atesa per efectius del 

Sistema d’Emergències Mèdiques 

(SEM) i posteriorment traslladada 

a l’Hospital de Granollers.

Ferida lleu una 

ciclista en xocar 

amb una moto

El vestíbul de l'Ajuntament acollirà, a partir de dimarts, l'exposició fotogràfica 

de l'Arxiu Bicicletes en blanc i negre, una mostra de l'ús quotidià de la bici al 

Granollers de la primera meitat de segle. Es tracta d'una selecció d'imatges dels 

anys deu als anys seixanta del segle passat, amb la bicicleta com a protagonista. 

Signen les imatges Albert Canet Botey, Ferran Salamero, Francesc Gorgui, Joan 

Guàrdia i Mercè de Bufí. La mostra, gratuïta, es podrà visitar fins al 10 de maig.

'Bicicletes en blanc i negre'

Aprovat definitivament el 
Pla de Mobilitat del Vallès

Contaminació

La Generalitat va declarar dimarts un 

episodi d’alta contaminació per partí-

cules a tot el país per la intrusió de pols 

africana des del 18 de febrer i per la 

previsió de dispersió de contaminants 

aquesta setmana. La mitjana de dilluns 

dels nivells de PM10 van ser superiors a 

80 µg/m3 en 16 estacions de mesura-

ment, i de més de 50 µg/m3 en 27 estaci-

ons més, entre les quals la de Granollers.

ALERTA PER L'ELEVAT 

NIVELL DE PARTÍCULES
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ESO
Institut

Carles Vallbona

PORTES OBERTES 2021-2022
Connecta't per conèixer el projecte educatiu del Vallbona!

(enllaços de connexió a www.iescarlesvallbona.cat)

Dimecres 10 de març a les 18:00 h i Dissabte 13 de març a les 10:30 h

Camp de les Moreres, 14
08401 Granollers 

Tel: 938600021
www.iescarlesvallbona.cat

centre@iescarlesvallbona.cat

"Tenim molt clar que la fi de la 

repressió mai no vindrà de re-

núncies, ni de penediments, ni 

de reformes parcials del codi 

penal, ni d’indults, com intenta 

fer-nos creure el govern de l’Es-

tat espanyol. L’amnistia és l’úni-

ca possibilitat real per a l’inici 

de la negociació democràtica i 

és l’única via que abraça el con-

junt dels represaliats”, així s'ex-
pressava el president d'Òmnium 
Vallès Oriental, Sergi Bolea, dis-
sabte, en un acte a la Porxada en 
suport als represaliats per exercir 
llibertats i drets fonamentals de la 
comarca i reclamar l'amnistia.

Amb aquest acte, Òmnium ha 
volgut donar un nou impuls a la 
campanya de recollida de signa-
tures a favor de l'amnistia arreu 

d'accions i protestes vinculades al 
moviment independentista.

Així, hi van ser presents la cal-
derina Xènia Garcia, acusada de 
delictes d’atemptat contra l’au-
toritat, desordres públics i danys 
durant les mobilitzacions post-
sentència; el molletà Brian Bartés, 
acusat d’atemptar contra l’autori-
tat, de lesions i desordre públic a 
la convocatòria portada a terme 
per Tsunami Democràtic al Camp 
Nou, i el celoní Jordi Pagès, acusat 
de desobediència i usurpació de 
funcions per haver format part 
de la sindicatura electoral de l'1 
d'Octubre. 

del país. En el cas vallesà, l'entitat 
va reunir a la Porxada tres de les 
persones del Vallès Oriental pen-
dents d'una causa judicial arran 

Els grups municipals de l'Ajun-
tament de Granollers han decidit 
revisar les seves retribucions a la 
baixa, tenint en compte la situació 
de crisi social arran de la pandè-
mia. Així, el ple de dimarts apro-
vava una reducció del 10% dels 
imports aprovats el juliol de 2019, 
de manera que es passarà de desti-
nar-hi un import anual de 306.000 
euros a 275.400, amb un estalvi, 
doncs, de 30.600 euros. Així, el 
grup del PSC (14 regidors) passarà 
de percebre 136.800 euros anuals 
a 123.120; ERC i Junts (4 regidors 
cadascun), de 52.800 a 47.520 eu-
ros; Cs (2), de 36.000 a 32.400, i 
Primàries, de 27.600 a 24.840.

La regidora de Primàries, Mò-
nica Ribell, recordava que el seu 
va ser l'únic grup que en el ple 
de 2019 votava en contra les as-
signacions dels grups municipals, 
que els "semblaven aportacions 

excessives", i proposava un topall 
màxim a les aportacions que pu-
gui rebre un grup.

A la primavera de l'any passat 
els grups ja van renunciar a una 
mensualitat, però ara s'arriba a un 
acord conjunt, recordava el porta-
veu de Junts, Àlex Sastre. La regi-
dora d'ERC Núria Maynou també 
posava en valor l'acord consen-
suat, així com les aportacions per 
al funcionament dels grups. M.E.

El grups municipals 
acorden la rebaixa d'un 
10% de les assignacions

XAVIER SOLANAS

POLÍTICA L'ENTITAT ORGANITZA UN ACTE AMB XÈNIA GARCIA, BRIAN BARTÉS I JOSEP PAGÈS L'ESTALVI ANUAL SERÀ DE 30.600 EUROS

Òmnium reclama l'amnistia 
per als represaliats del procés

SOLIDARITAT  Òmnium mostra el suport als represaliats del Vallès Oriental

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
13/02 Eduardo López López  65 anys 

13/02 Miquel Puigdomènech Roca 80 anys

15/02 Josep Manuel Vives R.  60 anys 

16/02 Dolores Carrasquilla Ginés  96 anys

16/02 Pedro del Moral Ordóñez  74 anys

16/02 Jesús Verdugo Ferrer  57 anys

16/02 Benjamín Selma Ponseti  86 anys

16/12 M. Elena Rodrigo Román  77 anys

17/02 Josep Castan Mañà  90 anys 

18/02 Aurelio Martínez Ibáñez  87 anys 

19/02 Juan A. Martínez Olivares  65 anys 

19/02 Dolores Fernández Rodríguez 64 anys 

19/02 Antonio Masó Durá  89 anys 

19/02 Rosario Caro Mesa  92 anys 

19/02 Pere Barbany Riu  93 anys 

19/02 Manuel Martínez García  70 anys

20/02 Eligio Carballo Pérez  91 anys

21/02 Socorro Aguilera Ruiz  94 anys

21/02 Mercedes Andreu Alzorriz  86 anys

21/02 Fernando Carrillo Durán  75 anys

21/02 Eloy Guerrero Burgos    100 anys

21/02 Emília Vallcorba Raurell  82 anys

El PSC, amb el vot contrari també de Cs, va tombar la moció que presentaven
ERC, Junts i Primàries per instar les Corts espanyoles a aprovar una Llei 
d'Amnistia que comporti l'extinció de les causes vinculades a la lluita democràtica 
pel dret a l'autodeterminació de Catalunya. Els grups que presentaven la 
moció destacaven l'amnistia com la via per avançar en la resolució del conflicte 
polític i es mostraven "decebuts pel vot contrari, perquè no és una moció
independentista ni partidista, i recull compromisos que anteriorment han
estat expressats per l'alcalde", deia la republicana Núria Maynou. 

El PSC tomba la moció proamnistia

Crema la coberta de Can Prat Nou
Vuit dotacions dels Bombers van treballar dissabte al migdia a Valldoriolf 
per extingir l'incendi a la massia de Can Prat Nou d'aquest nucli de la Roca, 
a tocar de l'AP-7 i la ronda de Granollers. El foc va afectar totalment la 
coberta de la masia, i va generar una gran columna de fum negre visible des 
de molts punts de la ciutat. Segons els Bombers, el foc s'hauria produït en
un generador elèctric, i va comportar també una fuita de gasoil d'un dipòsit.

BOMBERS

Granollers i Montmeló han consensuat una proposta per als límits dels 
seus termes municipals arran de la proposta de revisió de l'Institut de 
Cartografia de Catalunya –que marcava la línia divisòria segons una deli-
mitació de 1918, que suposava la pèrdua de més terreny a Montmeló–. Per 
això, el municipi veí ha arribat a un acord amb Granollers pel qual propo-
sen a l'institut cartogràfic mantenir el terme on ja el considerava Grano-
llers, de manera que es formalitzarà la divisió granollerina que, respecte al 
que considerava Montmeló, guanya part de terme dins del Circuit. 

Granollers 
guanya un tros 
de Circuit al 
terme municipal

L'INSTITUT DE CARTOGRAFIA DE CATALUNYA PROPOSA UNA DELIMITACIÓ AMB MONTMELÓ DE 1918
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L'Ajuntament de Granollers ha presentat 

les 40 accions prioritàries per recuperar el 

dinamisme i la vitalitat de la ciutat arran de 

la Covid-19. Aquestes mesures deriven de 

les conclusions dels grups de treball que 

des d'octubre han debatut els sis 

compromisos establerts com a principals 

en el Pacte de Ciutat de Granollers.

Un procés participatiu en què hi han 

participat de forma activa 115 persones que 

han treballat activament en 6 grups, un per 

a cadascun dels eixos (ciutat saludable i 

sostenible, ciutat educadora i cultural, ciutat 

pròspera, ciutat de totes les persones, ciutat 

amb valors i ciutat digital). Aquests grups 

han desenvolupat la feina iniciada pel 

Consell de Ciutat, que alhora recollia 

l’encàrrec de la Junta de Portaveus, i han 

desplegat el Pacte de Ciutat que compta 

amb les adhesions de més de 

250 persones, entitats i empreses.

8 www.granollers.cat/participa
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OPINIÓ

Promou:
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de resums de premsa. Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot realitzar-se amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepció 
prevista per la llei. Dirigeixi’s a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necessita fotocopiar o escanejar fragments d’aquesta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)

Centre Audiovisual de Roca Umbert
08401 Granollers · T- 93 861 49 41 (ext. 5207)

Premi de periodisme Eugeni Xammar d’Òmnium Cultural (2017)
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La setmana passada dos agents de la Policia de Granollers protagonitzaven 

una actuació que ha aixecat polseguera i, el més important, un expedient per 

esbrinar com es van succeir els fets. Gràcies a un vídeo d'un ciutadà, que la 

CUP va difondre, s'ha fet viral l'actitud d'uns agents que aparten una persona 

que no podia aixecar-se del carrer sense auxiliar-lo. La Policia argumenta que 

l'home estava ebri i havia molestat altres ciutadans. Una circumstància que 

suma arguments a la necessitat de gestionar la situació i derivar-la, fos a serveis 

sanitaris o socials. D'altra banda, arran dels aldarulls vinculats a les protestes per 

l'empresonament de Pablo Hasél, el debat etern sobre el model policial català 

torna a situar-se a primera línia. En temps de conflictivitat –que no sembla que 

es minimitzi a curt termini, ja que a les retallades de drets col·lectius s'hi 

sumarà una crisi social derivada de la pandèmia– és important disposar d'una 

policia que, més que preparada per reprimir, estigui preparada per mediar. Una 

policia que vetlli, no només per la seguretat, sinó sobretot pel benestar col·lectiu. 

I això només és possible si totes les institucions entomen el repte amb valentia.

POLICIA DE SERVEI
Editorial

CIBERACTIVITAT Segueix-nos a @DiariSomGRN

Davant dels fets viscuts avui a 
primera hora a la ciutat de Lleida 
[16 de febrer] els Xics de Granollers 
volem mostrar el nostre rebuig 
a la detenció i empresonament
del raper Pablo Hasel, en defensa
de la llibertat d’expressió.

@XicsGranollers Enric Gisbert @EnricGisbert

Avui fa 40 anys era a les portes de
l'adolèscencia, mirant una TV en blanc i 
negre, espantat com molta gent pensant 
que no podria gaudir d'una #democràcia 
plena. A vegades penso que no hem 
avançat gaire. #23F #llibertatdexpressió 
#Llibertatpresospolitics

Intel·ligència col·lectiva per 
accelerar l'economia circular

LEANDRO BARQUÍN
Director de la Fundació 

Fòrum Ambiental

l voltant de l'autovia B-30 s'agru-
pa el 25% de l'ocupació industri-
al de Catalunya, amb una diver-
sitat d'empreses, organitzacions, 

institucions, parcs científics, centres de re-
cerca i universitats que la situen com una 
de les regions industrials amb més potenci-
al innovador de Catalunya i d'Espanya.

Des de fa temps, hi ha una tendència cap a 
una economia més eficient i resilient, fet que 
constitueix una magnífica oportunitat de 
consolidar el dinamisme que empreses i ins-
titucions de la B-30 fa anys que manifesten. 
Aquesta tendència s'aproxima a l'economia 
circular, un model orientat a l'assoliment de 
sistemes de producció i consum més efici-
ents i resilients, que preservin els recursos 
dins d'un cicle continu i optimitzin el valor.

Per concretar aquesta voluntat, l'Associa-
ció Àmbit B-30, un dels fars que lidera l'es-
tratègia de col·laboració entre tots els agents 
i institucions del territori, va decidir el 2018 
col·locar l'economia circular com un dels ei-
xos estratègics de l'horitzó 2022, i llançar un 
programa per accelerar l'economia circular, 
de la mà de la Fundació Fòrum Ambiental, 
que fa més de 20 anys que treballa per la 
sostenibilitat des de la col·laboració publi-
coprivada, amb la participació de Circle Eco-
nomy i Inèdit a la primera fase del projecte.

A

Després d'un any i mig de treball, hem 
identificat els quatre sectors amb major po-
tencial de circularitat (química fina, metall, 
agroalimentari i packaging) i definit 16 es-
tratègies concretes i avaluables. Però també 
hem constatat que aquest exercici d'intel·li-
gència col·lectiva que és l'economia circular, 
requereix generar confiances i complicitats, 
reforçar experiències i escalar-les, visibilit-
zar bones pràctiques i saber comunicar-les, 
cooperar i, en definitiva, dotar la B-30 de les 
bases que ajudin a multiplicar els esforços i 
la feina que els municipis, les empreses, els 
agents econòmics i socials, les universitats i 
centres tecnològics desenvolupen per verte-
brar el territori i capturar el seu potencial.

Per això iniciem una segona fase per avan-
çar en aquest afany col·lectiu donant conti-
nuïtat a la feina feta i que desenvoluparem 
al llarg del 2021, amb un ambiciós programa 
amb la marca XACB30, Xarxa d'Acció Circular 
de la B-30, amb el suport de la Diputació. […]

Des d'una òptica de l'ús dels recursos i 
les conseqüències directes sobre el clima 
i les persones, la urgència és immediata. 
Existeix, a més, un ampli consens en què la 
digitalització i l'economia verda i circular, 
constitueixen els eixos de la recuperació i 
la reindustrialització d'Europa i un ineludi-
ble compromís en l'horitzó 2050. Convertir 
l'economia circular en una de les palanques 
de canvi, i fer-ho d'una manera justa per re-
partir els potencials beneficis, sembla sens 
dubte una decisió intel·ligent i oportuna. La 
Comissió Europea així ho veu i els recursos 
financers que han de venir ho avalaran.

Víctor de ca l’Eloi, granollerí de soca-rel, 
ric, llest i trempat, s’emportarà per dirigir 
la secció d’handbol del FC Barcelona l’Álva-
ro Ferrer, regidor d’esports de Granollers 
i excapità del BM Granollers. Collons!, em 
costa d’imaginar un partit de David contra 
Goliat amb un regidor d’esports de Grano-
llers a la llotja, com a responsable de la sec-
ció d'handbol del Barça.

Però bé, com ja les hem vist de tots co-
lors, encara que gairebé sempre predomi-
na el blau i el grana, deixem transcórrer el 
temps i atents a què ens deparen els euros 
i el centralisme de la capital. Preocupen 
les declaracions dels candidats a la presi-
dència del Barça, tots volen equips feme-

nins a les seccions del club i aviat, amb en 
Laporta, amb en Font o amb l’altre que no 
recordo com es diu ni vull saber-ho, possi-
blement veurem nous viatges cap a Barce-
lona, encara que aquest cop potser seran 
algunes de les jugadores que darrerament 
estaven agafant protagonisme i ja són una 
part importantíssima d’aquesta vella i or-
gullosa universitat de l’handbol.

No hi ha res a fer, estimats vallesans, 
ja sabeu allò de què pagant fins i tot Sant 
Pere canta i, si ells volen, Sant Pere serà 
de la junta i mentre ens canti l’himne del 
Barça, sense cap mena de dubte, tot el cel 
serà un clam.

ranollers, era l’any mil nou-
cents quaranta-tres i en Pere 
Viaplana, aleshores delegat 
d’esports i de joventut de la 

Falange, portà des de Barcelona una pilo-
ta i un reglament d’un esport nou, aquell 
mateix dia va reunir una colla de joves i al 
camp de futbol del carrer Girona s’anaren 
passant la pilota mentre s’estudiaven les 
normes del balón a mano. Els joves eren 
l’Oriol Montaña, en Jordi Canal, en Joan 
Gasset, en Francesc Busquets i en Gabriel 
Montagud. Però allò no va anar a més per-
què gairebé tots, en Viaplana inclòs, es de-
cantaren pel bàsquet.

Va ser un any després quan en Ramon 
Sobrevia creà el primer equip d’handbol: 
el Frente de Juventudes de Granollers que 
amb el temps passà a ser el Balón a Mano 
Granollers. I van venir partits, campio-
nats, herois, anècdotes bones i dolentes, 
prohibides i no prohibides, aleshores el 
Club passà d’escola bressol a universitat 
de l’handbol. Ara bé i per aquí vaig avui, la 
pilota i el reglament que portà en Viaplana 
fa setanta-vuit anys, van ser de les poques 
coses que, relacionades amb l’handbol, 
arribaren des de Barcelona a la nostra ciu-
tat, el viatge gairebé sempre ha estat a l’in-
revés: de Granollers a Barcelona.

Amb l’ajut d’una xuleta que m’han fet 
arribar una colla de catedràtics d’aquest 
esport, us parlaré d’alguns dels que es van 
sentir atrets per la força de la gravetat de 
la ciutat dels prodigis, d’una metròpolis 
que, segons el filòsof Núñez, té el nom d’un 
club de futbol. Eren jugadors com Barbany, 
Cabrera, Morera, García-Grau, Ventura, Ma-
sip. Entrenadors com Pep Vilà o Toni Gar-
cia. El president Franciscu Ventura. El fisio-
terapeuta Dagà. El delegat: Joan Lacueva. El 
metge: Pruna... Però això no és tot, llegeixo 
que si el proper president del Barça és en 

G

PIT I COLLONS!… I RESIGNACIÓ

Des del balcó SANTI MONTAGUD

Llegeixo que si el proper 
president del Barça és el Víctor 
de ca l'Eloi, granollerí ric, llest i 

trempat, s'emportarà per dirigir 
la secció d'handbol del FC 

Barcelona l'excapità del BMG



dj, 25 febrer 2021 13REDACCIONAL

A causa de l’impacte de la CO-
VID-19, l’atur ha pujat a Espanya en 
527.900 persones l’any 2020 i s’han 
destruït 622.600 llocs de treball, les 
pitjors dades des del 2012. Segons 
el darrer informe anual de desigual-
tat d’Oxfam Intermón, la taxa de po-
bresa relativa a Espanya ha passat 
del 20,7% al 22,9%, el que suposa 
que hi ha un milió de persones més 
per sota del llindar de pobresa. Són 
10,9 milions de persones que viuen 
sense recursos.
  La crisi a la qual ens enfrontem és 
dura i ha accentuat les desigualtats 
que ja hi havia en termes d’ingres-
sos, salut, educació i gènere. No és 
una crisi llunyana, l’estem veient dia 

Un nou pacte social per a una 
reconstrucció econòmica sostenible

>> ARTICLE DE XAVIER CABANILLAS, DIRECTOR DE TRANSFORMACIÓ I SOSTENIBILITAT D'AGBAR

a dia en els nostres municipis: famí-
lies sense ingressos, increment de 
les persones en situació de vulne-
rabilitat, tancament de negocis, etc.
  Davant d’aquest context, Europa ha 
establert les bases per a la recons-
trucció amb els fons del programa 
Next Generation EU, un instrument 
temporal de recuperació dotat amb 
750.000 milions d’euros que aju-
darà els Estats membres a fer front 
als efectes econòmics i socials de 
la pandèmia. L’objectiu és reforçar 
l’aposta per una transició ecològi-
ca i digital per ser més sostenibles 
i resilients davant les amenaces 
actuals i futures. És una oportunitat 
que hem d’aprofitar per fer la trans-

La situació d'excepcionalitat que ha provocat la pandèmia del co-

ronavirus ha comportat el pitjor daltabaix econòmic que ha viscut 

el nostre país en els últims 80 anys. Durant els darrers mesos, 

s’han agreujat enormement els reptes sanitaris, econòmics i so-

cials, que s’afegeixen als que ja estàvem encarant abans de la 

pandèmia, com l’emergència climàtica.

  Les empreses hem demostrat, un 
cop més, ser actors destacats per la 
nostra capacitat de concretar res-
postes. Des d’Agbar, considerem 
que urgeix establir, municipi a mu-
nicipi, un pacte social que garanteixi 
una reconstrucció econòmica sos-
tenible que impacti positivament en 
l’àmbit local. Aquesta és la nostra 
proposta, que compta amb un paper 
destacat de l’empresa com a part de 
la solució. 
 Amb aquesta mirada posada en 
el present i en el futur, proposem 
un pacte social construït des de la 
col·laboració i des dels municipis, 
que es basa en tres eixos: 1) la soli-
daritat, atenent a les necessitats de 
les persones en situació de vulnera-
bilitat, sense deixar a ningú enrere 
i des de la transparència; 2) l’ocu-
pació de qualitat, oferint a la socie-
tat un retorn en forma de treball de 
qualitat i desenvolupament profes-
sional, amb formació orientada a 
l’ocupació verda i els green jobs; i 

"Des d'Agbar hem presentat 
una sèrie de projectes en el 
marc del pla de recuperació
que ha establert la UE, que 
marquen el camí cap a la 
sostenibilitat, la resiliència i 
la generació d'ocupació en el 
sector de l'aigua i el medi". 

"És el moment de mirar 
endavant amb aliances 
publicoprivades i situar les
persones al centre"

+ Per a més informació, www.agbarclients.cat

3) la reconstrucció verda i inclusiva, 
fent confluir les agendes del creixe-
ment econòmic sostenible i inclusiu 
a curt termini, amb la de la transició 
ecològica i justa a llarg termini. 
  El full de ruta per avançar conjunta-
ment ens el proporciona les Nacions 
Unides amb els Objectius de Desen-
volupament Sostenible. I, en aquest 
context, pren especial protagonis-
me l’ODS número 17, Aliances per 
a assolir els objectius, perquè serà 
més necessari que mai la col·labo-
ració publicoprivada. Per això, per 
desenvolupar aquest pacte social, 
necessitem que tots els actors s’hi 
comprometin: ciutadania, adminis-
tracions, entitats socials i empre-
ses. Perquè només aconseguirem 
progressar i protegir el nostre estat 

formació que requereix l’emergència 
climàtica, econòmica i social.
  Per això, és important l’entesa entre 
totes les parts a l’hora de concretar 
solucions i, sobretot, d’establir me-
canismes per definir una governança 
efectiva que garanteixin que avan-
cem en inversions realment trans-
formadores. Per fer-ho, la col·labo-
ració publicoprivada és fonamental; 
només així podrem desenvolupar 
les accions necessàries per garantir 
els nivells de benestar amb els quals 
ens hem compromès mitjançant 
els Objectius de Desenvolupament 
Sostenible de l’ONU. En aquest àm-
bit, des d’Agbar, hem presentat una 
sèrie de projectes vinculats a les di-
verses palanques estratègiques del 
Pla de Recuperació, Transformació i 
Resiliència de l’Economia que mobi-
litzarà 72.000 milions d’euros fins al 
2023. Marquem el camí cap a la sos-
tenibilitat, la resiliència i la generació 
d’ocupació en el sector de l’aigua i el 
medi ambient.

de benestar si tots els agents fem 
que aquest pacte social esdevingui 
un repte comú.
  L’emergència sanitària de la CO-
VID-19 ha posat de manifest la ne-
cessitat d’accelerar la transforma-
ció de l’economia cap a un model 
més sostenible que garanteixi una 
major resiliència davant d’esdeve-
niments crítics i globals. Perquè 
només podrem superar els reptes 
presents i futurs si apostem per la 
innovació i reforcem la nostra capa-
citat d’adaptació.
  És el moment de mirar endavant 
amb l’impuls de les aliances pu-
blicoprivades i situar les persones 
al centre de la nostra acció. És el 
moment d’avançar junts cap a una 
recuperació econòmica sostenible, 
inclusiva i solidària, que no deixi 
ningú enrere. És el moment d’un nou 
pacte social. i
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Gairebé la meitat de les persones en 

situació d’atur a la comarca durant 

el mes de desembre no van rebre 

cap tipus de prestació, concreta-

ment el 47,1% del total. Així, segons 

dades de l’Observatori-Centre d’Es-

tudis del Vallès Oriental, de les 

26.537 persones en situació d’atur 

que hi havia a la comarca al desem-

bre, 12.499 no rebien cap tipus de 

prestació, mentre que 14.038 sí 

que tenien cobertura. Actualment, 

aquesta taxa de cobertura a la co-

marca és per tant del 52,9%, una xi-

fra que no assolia un nivell tan baix 

des de feia més de cinc anys. Durant 

el 2019, per exemple, la taxa mitja-

na de cobertura va superar el 60% 

tots els mesos de l’any, arribant a 

una mitjana anual del 64% i a uns 

nivells màxims del 69% a l’agost. 

De fet, els mesos d’estiu es quan 

més es registra un augment de per-

ceptors d’aquest tipus de prestaci-

ons. L’any 2020, en canvi, l’impacte 

de la pandèmia ha trencat la tòni-

ca d’aquesta evolució, tot i que es manté (triplicada, fins i tot) la ten-

dència al creixement de les presta-

cions durant els mesos d’estiu.

Els municipis amb una propor-

observatori vallès oriental

OCUPACIÓ  LA TAXA DE COBERTURA AL VALLÈS ORIENTAL HA CAIGUT 11 PUNTS L'ÚLTIM ANY

ció més elevada de perceptors de 

prestacions per desocupació són Campins (72,4%) o Sant Esteve de Palautordera (63,7%), mentre que 
els municipis amb menys cobertura són Canovelles (38,9%) i Vallgor-guina (39,8%). De fet, 12 municipis 
de la comarca se situen per sota de 

la taxa de la cobertura comarcal (52,9%), entre els quals Granollers i 
les Franqueses. Aquestes dades són 

força pitjors que les registrades el 

juny passat, quan la mitjana comar-

cal era del 64% i només 10 munici-

pis estaven per sota d’aquesta xifra.

A Granollers, amb 4.517 aturats a final d’any, el 50,6% percebien al-
gun tipus de prestació per desocu-

pació –2.287 persones–, el 26,5% a 

nivell contributiu i el 22,5% a nivell assistencial (subsidi), mentre que 
l’1,7% rebien la renda activa d’in-

serció. A les Franqueses, en canvi, 

dels 1.356 aturats que hi havia a final d’any, només el 50,2% rebien 
algun tipus de prestació per deso-

cupació –681 persones–, el 25,4% a 

nivell contributiu i el 22,7% a nivell 

assistencial, mentre que el 2,1% re-

bien la renda activa d’inserció. i

Quasi la meitat d'aturats no rep 
cap prestació per desocupació

El Punt d’Atenció a l’Emprene-dor (PAE) de l’Ajuntament de les 
Franqueses, actiu des del 2014, va 

ocupar el 8è lloc del rànquing de 

la província de Barcelona durant 

el 2020, amb 49 altes tramitades: 

14 societats i 35 autònoms. Així ho 

recullen les dades de l'últim Ter-

mòmetre PAE, una eina de la Dipu-

tació que informa de les principals 

dades d'activitat dels punts d'aten-

ció a l'emprenedor de la demarca-

ció. El 8è lloc de les Franqueses és 

un dels més destacats, ja que els 

punts amb més activitat correspo-

nen a mancomunitats i ciutats més 

grans, com Castelldefels, Manresa, Badalona, Sabadell o Santa Colo-

ma de Gramenet. Pel que fa al ràn-

quing acumulat del període 2009-

2020, el PAE franquesí és al 10è 

lloc d’un total de 43 punts que hi ha 

a la demarcació de Barcelona, amb 

350 altes tramitades: 67 societats i 

283 autònoms. Els punts d’atenció 

a l’emprenedor són oficines auto-

ritzades pel Ministeri d'Indústria 

des d’on es tramita la constitució 

de les formes jurídiques més ha-

bituals, com autònoms i societats 

limitades, de manera telemàtica i 

gratuïta. Al conjunt de la demarca-

ció de Barcelona, el nombre d'altes 

d'autònoms i societats limitades 

tramitades a través d’un PAE van 

arribar, l’any passat, a 1.200 –223 

empreses i 977 autònoms–, una xi-

fra un 25,3% més baixa que l’any 

anterior a causa dels efectes so-

cioeconòmics de la pandèmia. 

Els empleats afectats 

seran recol·locats en

centres de producció de 

la companyia a Catalunya

Màrqueting digitalAcord amb l'Agència Tributària de Catalunya
La UEI organitza, el 15 de març, un 

curs sobre com elaborar un pla de 

màrqueting digital. La sesió, gratuïta i 

oberta a tothom, serà de 18 a 21 h, i la 

inscripció pot fer-se al web de la UEI.

L'Ajuntament ha signat un conveni amb l'Agència Tributària de Catalunya (ATC) per fixar els àmbits de col·laboració en matèria tributària per augmentar l'eficàcia de 
la recaptació. El ple va aprovar-ho amb l'única abstenció de Cs que, tot i considerar beneficiós que es comparteixin dades per combatre el frau, dubta de la despesa que 
pot suposar a l'Ajuntament perquè l'ATC es queda un percentatge de la recaptació.

ECONOMIA

El PAE de les Franqueses, el 

8è més actiu de la província

L'assemblea de treballadors de 

Pastas Gallo ha acceptat per una-

nimitat les condicions del preacord 

per evitar el trasllat de 37 emple-

ats a la planta del grup a El Carpio (Còrdova). Tot i rebaixar-ho a 35, la 
direcció ha plantejat finalment que siguin recol·locats en les plantes 
del grup a Granollers, Esparregue-ra i Sant Vicenç dels Horts. Tam-

bé s'estableixen condicions per al 

trasllat que milloren les aconse-

guides anteriorment amb el tanca-

ment progressiu de la planta d'Es-

parreguera. A més, si el treballador 

no vol acceptar el trasllat, pot aco-

llir-se a una baixa voluntària amb 

una indemnització de 37 dies per 

any treballat, amb un màxim de 30 

mensualitats. Pastas Gallo explica 

que ha iniciat un "procés d'especi-

alització industrial" en què cada 

planta s'especialitza en un tipus 

de productes. A Còrdova es farà 

tota la producció de pasta seca; a 

Granollers es concentrarà el pro-

ducte fresc i de plaques (lasanyes i canelons); a Esparreguera es faran els productes sense glúten; i a Sant Vicenç dels Horts les especialitats 
orientals Ta-Tung. El plantejament 

respon a un procés de reorganitza-

ció de la firma, que fa que les secci-

ons d'envasat i pastificio de Grano-

Acord per evitar el trasllat 

de 37 treballadors de Gallo 

a la fàbrica de Còrdova

llers passin a la planta d'Andalusia. 

Pastas Gallo va defensar des del 

primer moment "la continuïtat 

dels contractes de treball i la 

retenció de l'experiència pròpia 

mitjançant una alternativa de 

trasllat col·lectiu per a l'equip de 

treballadors afectats per aques-

ta especialització productiva".

Sobre la taula, hi havia l'opció 
traslladar-se a Andalusia o a "al-

tres posicions dins del grup", un 

fet que d'entrada va topar amb el 

rebuig de la plantilla. Finalment, 

s'ha acceptat que aquests trasllats 

es facin a Catalunya. 

La Unió Empresarial (UEI) ha ar-ribat a un acord de col·laboració 
amb l’empresa de telecomunica-

cions Goufone per tal que els gre-

mis i associats a la patronal puguin 

gaudir d’avantatges especials si 

contracten els serveis d’internet fi-

bra òptica, televisió digital, telefo-

nia mòbil i fixa. L’acord es va signar 

dimecres a Granollers entre el di-

rector general de la patronal, Joa-

quim Colom; el gerent de Goufone, 

Albert Boix; i Rubén Rubio, tècnic 

comercial responsable d’empreses 

de Goufone. Actualment, aquest 

operador de telecomunicacions, 

originari d'Osona, està reforçant 

la seva presència al Vallès Oriental 

amb el desplegament d'una xarxa 

de fibra òptica i l'obertura, a finals 

de març, d'un establiment al carrer Sant Roc de Granollers, uns serveis 
que s'afegiran als que actualment 

ja du a terme a la Garrotxa, el Ma-

resme, el Berguedà i el Gironès. 

Amb aquest acord, Goufone passa a ser col·laborador directe de la 
UEI, i tots els associats a la patronal 

podran gaudir d’unes condicions 

especials amb el codi UEI 2021. 

TELECOMUNICACIONS  

Acord entre 

Goufone i la UEI en 

benefici dels seus 

gremis i associats

El grup de distribució d’energia Es-

tabanell ha participat, amb diver-

sos socis europeus, en un projecte 

de recerca coordinat per la Uni-

versitat de Girona que ha permès 

crear un nou dispositiu electrònic 

per aprofitar l’energia sobrant dels 

panells fotovoltaics que alimenten 

les llars, de manera que les xarxes 

elèctriques actuals podran ser més 

sostenibles, eficients i segures. El 

projecte es coneix amb el nom de 

Resolvd i proposa un nou model 

de gestió de la xarxa elèctrica de 

baixa tensió i dels fluxos d’ener-

gia mitjançant un sol equip d'em-

magatzemament. El dispositiu es 

connecta a la xarxa de distribució i 

gestiona els fluxos d’energia que es 

generen entre els panells solars, els 

consums i els convertidors i bateri-

es per fer-los més eficients. A més, 

la recerca també ha desenvolupat 

algoritmes per predir la demanda i 

la generació diària d’energia i anti-

cipar els problemes de congestió a 

la xarxa. En tot aquest procés, Es-

tabanell ha liderat la integració de 

tots els components físics, així com 

també de la tecnologia. 

INNOVACIÓ 

Tecnologia per 

aprofitar l’excés 

d’energia de

les plaques solars
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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.

CCOO del Vallès Oriental, amb 

8.900 afiliats, va celebrar dijous, 

al cinema Edison, una trobada per 

debatre els documents previs al 

12è Congrés de CCOO de Catalu-

nya, que han d’establir les línies es-

tratègiques del sindicat. La trobada 

va comptar amb la participació del 

secretari general de CCOO de Cata-

lunya, Javier Pacheco, qui deia que 

els pròxims anys han de "transfor-

mar i dignificar les condicions 

de vida de la classe treballadora 

després de tants anys d’impo-

tència, depressió i retallades". 

En aquest sentit, apuntava que "és 

moment d’equilibrar el món del 

treball, trencar les normes que 

han produït la devaluació salari-

al i la pèrdua més gran de drets 

dels últims anys i recuperar 

un marc de drets per reduir les 

bosses de precarietat". També 

reclamava que es tradueixi en acció 

política la consciència col·lectiva de 

reconeixement als sectors essenci-

als, "dotar de recursos i millorar 

les condicions de l’educació, la 

hospitals de Barcelona, ja que 

els hospitals concertats tenen 

uns pressupostos limitats que 

no permeten assumir determi-

nats serveis", deia. Finalment, a 

banda de reclamar un sistema sani-

tari 100% públic, també carregava 

contra les condicions de "precari-

etat" dels professionals de la salut 

i reclamava posar fi "a la tempo-

ralitat i la parcialitat no volguda 

que regula la sanitat pública". 

sanitat, la protecció social, els 

serveis socials i, sobretot, la de-

pendència".

Per la seva banda, Lalo Plata, se-

cretari general de CCOO del Vallès 

Oriental, Maresme i Osona, aposta-

va per un procés de "reindustrialit-

zació" de la comarca i per reforçar 

els serveis públics, especialment en 

matèria de salut: "Els nostres hos-

pitals no ens donen les mateixes 

garanties d’assistència que els 

ccoo

SINDICATS  EN UNA TROBADA PRÈVIA AL PROCESSOS CONGRESSUALS DE LA PRIMAVERA

CCOO reclama reforçar la 
indústria i els serveis públics

SINDICAT  La trobada prèvia al congrés, amb Plata, Moreno i Pacheco

Gràcies a un acord amb Casa Tió, 

que li permetrà utilitzar els seus 

punts freds per a la distribució 

dels àpats, l'empresa de nutrició 

i alimentació a domicili Pepeta 

Vilaró ampliarà el seu servei a 

poblacions com Granollers, les 

Franqueses, Mollet i l'Ametlla del 

Vallès. "L'acord amb Casa Tió és 

una gran oportunitat per expan-

dir-nos i arribar a nous usuaris", 

explica Santi Pons, un dels socis de 

l’empresa. Pepeta Vilaró distribu-

eix els seus plats en fred –menús 

de temporada– per facilitar-ne el 

lliurament i la conservació. Comp-

ten amb una bossa de regeneració 

termoelèctrica, un sistema de baix 

consum que han patentat i que 

permet escalfar el menjar sense 

que perdi cap propietat. Així no cal 

manipular ni emplatar res, i l’usu-

ari no ha de manipular estris ni 

encendre el foc. Això converteix la 

gent gran, dependent, amb mobi-

litat reduïda i convalescent en els 

seus principals clients. 

EMPRESES

Els àpats a domicili
de Pepeta Vilaró 
arriben a Granollers 
i les Franqueses

L’Ateneu Cooperatiu del Vallès 

Oriental ha editat el catàleg Con-

solidem-nos! Assessoraments a la 

consolidació de cooperatives, en 

què es poden consultar els serveis 

de l’Ateneu per a la consolidació 

d’empreses i entitats de l’economia 

social i solidària. La consolidació de 

cooperatives passa per millorar-ne 

la competitivitat, eficiència i pro-

ductivitat; aplicar eines de gestió 

útils en el funcionament del dia a 

dia; sistematitzar els continguts 

generats i assegurar la sostenibili-

tat dels projectes en el temps. Per 

consolidar un projecte, l’Ateneu se 

centra en els processos, per adqui-

rir eines per millorar la gestió i ad-

ministració de l’entitat; l’economia, 

centrada en la viabilitat i la gestió 

financera de l’entitat; i les relacions, 

basat en la millora la participació 

interna i la gestió de les persones 

que formen l’entitat. L'assessora-

ment per a entitats de l’economia 

social és gratuït, com la resta d’acti-

vitats de l’Ateneu Cooperatiu. 

ASSESSORAMENT

L'Ateneu edita
un catàleg per
ajudar a consolidar 
cooperatives
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Els infants del CEVO ja entrenenJudith Calvo, Valèria Parra i Clàudia Julià, d'or i plata
Després de mesos d’aturada esportiva, 
finalment, els Consells Esportius de 
Catalunya reprenen els etrenaments arran 
de l’aprovació de les noves mesures dictades 
pel Procicat en matèria de salut pública.

Judith Calvo, Valèria Parra i Clàudia Julià, del Club Natació Granollers, 
han guanyat una doble medalla a l’USA Open Virtual amb la selecció 
espanyola de natació artística júnior. El combinat estatal va prendre part 
en una de les etapes de la FINA World Series. L'or va ser en la modalitat 
de combo i la plata, en la categoria de Highlight. 

L'EC Granollers afronta una set-
mana clau amb dos partits: dijous 
al camp del Vilassar de Mar, i diu-
menge al camp del carrer Girona 
contra el Banyoles. La victòria 
vallesana de diumenge passat al 
camp de l'Horta, per 3 a 4, podria 
marcar un abans i un després en 
la plantilla de José Solivelles per 
seguir aspirant a la promoció 
d'ascens directa, que jugaran els 
tres primers classificats. Fins a 
quatre vegades es va avançar el 
Granollers contra l'Horta i els dos 
últims gols, al tram final, van ser 
d'Oriol Molins. 

El migcampista va provocar la 
reacció granollerina amb el 2 a 3 
i el 3 a 4, que va arribar al temps 
afegit amb un xut potent des de 
la frontal de l'àrea. "Va ser un 
d'aquells xuts, que ja quan surt 

FUTBOL | Tercera Divisió  L'ESPORT CLUB TÉ DOS PARTITS AQUESTA SETMANA QUE EL PODEN ENCAMINAR A LLOCS DE PROMOCIÓ DIRECTA

la pilota del peu i va cap a por-
teria, saps que és gol. Va ser una 
bogeria", admet Oriol Molins, que 
és tot un referent després de tres 
temporades i és el màxim goleja-
dor granollerí, amb sis gols. Tots 
els gols del migcampista d'aquest 
curs han possibilitat sumar punts 
a l'ECG: tres a Figueres, amb un 
gol, i a Santa Coloma de Grame-
net, amb dos; i a Sants, un punt 
amb un gol. "És important po-
der ajudar a l'equip per sumar 

Oriol Molins possibilita seguir 
amb el somni de l'ascens

roger serrat / ecg

Preferent femenina  L'EQUIP FEMENÍ DE LES FRANQUESES HA FITXAT UN NOU ENTRENADOR PER AL SÈNIOR, JOAN GARCIA

El CE Llerona entrenava des de 
feia dues setmanes amb l'objectiu 
de reprendre la Preferent aquest 
diumenge al camp de la Fundació 
Unió Esportiva Cornellà, que ara 
s'ha vist obligat a ajornar per un 
cas de la Covid-19. L'equip valle-
sà va confirmar un cas positiu a la 
plantilla després de perdre el cap 
de setmana en un partit amistós 
contra el Manlleu, per 3 a 2.

El Llerona està a l'espera de fer 
més tests a la resta de la plantilla i 
cos tècnicm, i no descarta ajornar 
també el duel de la pròxima set-
mana, a casa contra el Verdú-Vall 
del Corb. "La situació és com-

El Llerona ajorna la represa 

per un cas de la Covid-19

punts, però també agrairia que 
els meus gols arribin per posar 
el 0 a 3, i viure més tranquils 
alguns partits, tot i que tot està 
molt igualat", afegeix Molins. 

L'ECG aspira al tercer lloc
L'ECG ocupa el cinquè lloc amb 22 
punts i una victòria dijous al camp 
del Vilassar de Mar, provocaria 
un triple empat pel tercer lloc en-
tre el mateix equip maresmenc, 
i el Sant Andreu, quart classifi-

ce LLeroNa

TÈCNICS  Joan Garcia al centre de la imatge al camp del Llerona

perquè si estem 10 dies atura-
des, veurem com podem jugar 
el partit de la pròxima setma-
na", assevera Garcia.

El club va comunicar fa unes 

setmanes el nou entrenador Joan 
Garcia, que relleva Lluís Ros. Gar-
cia va formar part del cos tècnic 
del Gavà, de Tercera Divisió, i del 
Mollet, a Primera Catalana. 

Juvenil Preferent

L'EC Granollers intentarà un any més 

recuperar la Lliga Nacional juvenil i ho 

fa aquesta temporada amb dos equips 

a Preferent. L'A està al grup 2 i el B, al 

grup 3. Els dos conjunts juvenils re-

prenen la competició el cap de set-

mana perquè la lliga dóna accès a la 

categoria estatal. L'A rebrà dissabte el 

Llagostera, i el B visita Cervera. 

DOS JUVENILS DE 
L'ECG, EN MARXA

VILASSAR - EC GRANOLLERS

Dijous, 25 – 20.15 h Vilassar

cat. "Hem de fer bona la victò-
ria al camp de l'Horta i lluitar 
per guanyar a Vilassar, perquè 
ens situa de ple en la lluita per 
quedar entre els tres primers 
classificats, que és el nostre 
objectiu", admet el migcampista, 
tot i que també reconeix la neces-
sitat de "sumar punts per evitar 
el setè lloc, que et dirigeix a la 
promoció de permanència i tan 
sols està a dos punts".

Diumenge el duel és a priori 
més assequible per a l'Esport Club 
perquè els gironins ocupen el pe-
núltim lloc amb 11 punts i ja a la 
primera volta van imposar-se a 
domicili per 0 a 1. "Hem d'anar 
partit a partit, primer toca Vi-
lassar", remarca Oriol Molins, 
concentrat ja en sumar els tres 
punts.  jl.rodríguez beltrán

plexa perquè ens fan competir 
en unes condicions que no són 
idònies, més que res perquè no 
hi ha control i no sabem si es-
tem en una instal·lació amb ne-
gatius o algun positiu, però ens 
adaptem", lamenta el nou tècnic 
del Llerona femení, Joan Garcia, 
de 37 anys, que fa també tasques 
en la coordinació de diferents ca-
tegories. "Hem fet dues setma-
nes seguides d'entrenaments 
i els ànims, entre cometes di-
rem que no ens afecta, perquè 
el més important és la salut del 
cas positiu, que es troba bé. En 
l'àmbit esportiu, ens afectarà 

El Fraikin rep 

el Cuenca després 

de perdre a Còrdova

El Fraikin Granollers va perdre 
dissabte a la pista de l'Ángel Xime-
nez Puente Genil (31-24) i va su-
mar la primera derrota del 2021. 
Els d'Antonio Rama van arribar a 
terres cordoveses al tercer lloc i 
imbatuts en el que va d'any, però 
van caure contra el seu pròxim ri-
val als quarts de final de la Copa 
del Rei, el 5 de març a Madrid. Els 
granollerins confien refer-se de 
l'ensopegada cordovesa contra el 
Cuenca, que és un rival directe en 
la part alta de la classificació. El 
Cuenca ocupa el cinquè lloc amb 
26 punts, és a dir, un punt menys 
que els granollerins al tercer lloc. 
A la primera volta, el BMG va gua-
nyar a Cuenca (24-32).  

HANDBOL | Asobal

EC GRANOLLERS- BANYOLES

Diumenge, 28 – 12 h Granollers

FRAIKIN BMG – CUENCA

Divendres, 26 – 19 h Granollers

Quatre mesos 

després, torna el 

CF Les Franqueses

Les Franqueses tornarà a compe-
tir dissabte, després de superar 
un únic amistós en la pretempo-
rada de tres setmanes. L'equip 
dirigit per Manolo Parralo va dis-
putar dissabte passat un partit 
contra el Vic Riuprimer, que va 
acabar 1 a 1, i ara es concentra per 
rebre la Unificació Llefià. Després 
de quatre mesos sense competir, 
i sense entrenar, Les Franqueses 
torna amb l'objectiu de sumar 
una victòria. "Porten tan sols 9 
entrenaments per jugar contra 
la Unificació Llefià, crec que el 
partit es decidirà pels petits de-
talls",  admet Parralo. 

El CF Les Franqueses ha incor-
porat el porter Iván Fajardo.  

FUTBOL | Primera Catalana

LES FRANQUESES – LLEFIÀ

Dissabte, 27 – 17 h Les Franqueses

EN JOC  Oriol Molins en una acció contra l'Horta



dj, 25 febrer 2021 17ESPORTS

El Tast de la Mitja de Granollers ha 

obert el període d'inscripcions fins 

al 12 d’abril o quan s’assoleixin els 

1.500 dorsals disponibles. La cursa 

es preveu celebrar el dissabte 24 

d'abril en una única distància de 

10 quilòmetres, entre la Garriga 

i Granollers. Així que enguany no 

es farà la cursa curta de 5 quilò-

metres per evitar aglomeracions i 

poder controlar millor els partici-

pants, pel protocol Covid-19.  

La sortida dels 10 km d'El Tast 

tindrà lloc a la Garriga a l’avingu-

da Mil·lenari de Catalunya, canto-

nada amb el carrer Jacint Verda-

guer, a les 9.30 h, i l'arribada serà 

al passeig de la Ribera, just davant 

de la fàbrica KH-7, al terme mu-

nicipal de Canovelles. Al preu per 

inscripció hi ha un suplement de 3 

euros per pagar la llicència de dia 

que requereix la federació espa-

nyola d'atletsime, perquè la cursa 

granollerina està inclosa al calen-

dari estatal. 

El preu per inscripció, amb el 

cost federatiu inclòs, és de 17 eu-

CURSA POPULAR  LA MITJA PREVEU UN MÀXIM DE 4.000 ATLETES

ros amb xip groc propi; 20, amb 

xip de lloguer; i 23, amb la com-

pra del xip. 

Inscripció conjunta amb la Mitja
Amb l'obertura d'inscripcions de 

la cursa d'El Tast hi ha l'opció de 

fer-la conjunta amb la 35a edició 

de la Mitja Granollers, que encara 

no ha obert el seu període d'ins-

cripcions. Tot i això, des de fa uns 

anys El Tast ofereix la possibilitat 

de completar la inscripció conjun-

tament amb la Mitja, que redueix 

l'import total de la compra dels 

dorsals per separat. 

El preu de les inscripcions com-

binades és de 32 euros i s'ha de 

sumar l'afegit cost de 6 euros per 

les dues llicències necessàries de 

la federació espanyola perquè la 

Mitja també està dins el calendari 

estatal. 

La Mitja Granollers-les Fran-

queses-la Garriga preveu cele-

brar-se el diumenge 16 de maig 

amb 4.000 participants, que faran 

una sortida esglaonada.  

El KH-7 Granollers sap patir per 

aconseguir victòries amb pacièn-

cia. Fa una setmana va haver de 

suar de valent a Tenerife, però va 

sumar un triomf de mèrit. També, 

dissabte passat al Palau d'Esports 

contra el seu botxí continental, 

l'Elche. Les de Robert Cuesta van 

guanyar amb un ajustat 19 a 18, 

amb una gran actuació de Nicole 

Wiggins, que es va fer immensa 

sota els pals. A més, el KH-7 va 

refermar el seu lideratge a la Lli-

ga Guerreres Iberdrola, amb 19 

punts. 

El pròxim partit serà el penúl-

tim de la fase regular i el KH-7 té 

una nova prova de foc contra el 

Rocasa Gran Canaria, que ocupa el 

quart lloc amb 15 punts i tres par-

tits menys que les granollerines.  

HANDBOL | Divisió d'Honor

Victòria de mèrit 

del KH-7 contra 

l'Elche (19-18)

El Tast de la Mitja obre 
1.500 inscripcions

Després de pràcticament un any 

sense competir, l’equip absolut 

del waterpolo femení del CNG va 

arrencar la Primera Divisió Ca-

WATERPOLO L'EQUIP MASCULÍ VISITARÀ DISSABTE EL SEVILLA 

talana amb una derrota contra 

l'Horta B, per 12 a 11. De fet, al 

Granollers se li va escapar l'empat 

en l'últim sospir. Dissabte, visita-

rà la piscina del Vallirana, que ve 

de perdre amb el Santa Eulàlia B 

per un contundent 13-8.

Pel que fa a l'equip absolut mas-

culí del CNG, va perdre contra el 

líder, el Rubí (7-8), i dissabte visi-

tarà el CN Sevilla.  

El waterpolo femení 
s'estrena amb derrota

CN SEVILLA – CNG MASCULÍ

Dissabte, 27 – 16 h Sevilla

GRAN CANARIA – KH-7 BMG

Dissabte, 27 – 19 h Gran Canària

cng

PLANTILLA  L'equip femení granollerí en el primer partit de lliga

CN VALLIRANA – CNG FEMENÍ

Dissabte, 27 – 19 h Vallirana

IPD Legal
Advocacia & Gestoria

Consulta’ns i t’informarem sense compromís
admin@ipdlegal.com · www.ipdlegal.com · 661 295 971  I  93 688 91 88

Deixa tots els tràmits 

a les nostres mans

Som una Gestoria de 

Vehicles autoritzada

 Gestions legals 
   en cas de sinistre

 Matriculació, taxació 
   i transferència de vehicles

 Informes de la DGT 
   per adquisició de vehicle

 Assegurances

 Duplicats de permís 
   de circulació i permís de conduir

EL TEU TEMPS 
ÉS VALUÓS 

C. Miquel Ricomà, 18, 2n 2a i 3r, Granollers
C. Major, 4, Santa Maria de Palautordera
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repsoL honda
Pol Espargaró ja llueix els colors 
de l'equip Repsol Honda de Mo-
toGP. El pilot granollerí sap que 
té una oportunitat d'or per tornar 
a ser un pilot referent als podis, 
però en aquesta ocasió de la cate-
goria reina de la MotoGP. Dilluns 
el Repsol Honda va fer la presen-
tació oficial, que va ser virtual, de 
la temporada 2021 amb l'ambició 
de tornar a guanyar grans premis. 

Espargaró és el quart company 
d'equip de Marc Márquez a l'equip 
Honda després de Dani Pedrosa, 
Jorge Lorenzo i Àlex Márquez. El 
pes de Pol Espargaró serà signifi-
catiu perquè avui Marc Márquez 
encara no ha desvetllat el seu re-
torn, i això provoca un doble pes 
per al granollerí. 

"El més important és tenir 
calma i tenir-ho tot sota control, 
o el màxim sota control. Així 
puc rendir més. És emocionant, 
vaig pensar molt en aquesta 
oportunitat. En vestir-te amb 
els colors, ja ho veus real", va 
dir durant l'acte de presentació 
Pol Espargaró, emocionat amb 
la nova temporada: "no sé què 
esperar, no tindre gaires tests, 
però estic focalitzat en aconse-

MOTOR | MotoGP  EL GRANOLLERÍ AFRONTA UNA TEMPORADA AMB LA MÀXIMA AMBICIÓ

L'equip Repsol Honda es 
presenta amb Pol Espargaró

guir els meus somnis aquí". 
Més contundents van ser els 

responsables d'equip respecte a 
què esperen del granollerí. "Pol 
té molt talent i velocitat. Pot 
lluitar amb Marc pel Mundial. 
Volem que els dos lluitin pel 
Mundial", va remarcar Tetsuhiro 
Kuwata, líder d'HRC. També el seu 
cap mecànic, Ramón Aurín, deia: 
"L'objectiu de Pol serà fer molts 
podis en les primeres curses i 
després anar pel Mundial. S'ha 

d'anar pel Mundial. Té molta 
experiència, pot portar idees 
per millorar la moto". Alberto 
Puig, director de l'equip, també 
va tenir paraules cap al granollerí: 
"L'objectiu serà lluitar contra 
els altres, i també amb Marc".

El primer test oficial de MotoGP 
serà el 6 de març a Qatar, quan 
serà le debut oficial de Pol amb 
la seva nova Honda. La primera 
cursa de l'any serà precisament a 
Qatar, el 28 de març. .  jl.r.b.

ATLETISME  L'ESPORTISTA DEL CAG ESTABLEIX UNA NOVA MARCA VETERANA PER BATRE

Jaume Vila, de 51 anys, va establir 
el cap de setmana durant la cele-
bració del Control Màster en pis-
ta coberta al Palau Sant Jordi de 
Barcelona un nou rècord en el salt 
de llargada. L'atleta, del CA Gra-
nollers i veí de Bigues i Riells, ha 
saltat més que ningú abans en la 
categoria de 50 a 54 anys, amb un 

registre de 5,85 metres.  "L'any 
passat ja el volia batre, però 
com que ens vam quedar sense 
campionats, no va poder ser", 
recorda Vila.

L'atleta va ser campió de Cata-
lunya el 1991 en salt de llargada i 
el 1995 va registrar la seva millor 
marca personal amb 6,69 metres, 

Jaume Vila, nou rècord del 
salt de llargada als 51 anys

POL ESPARGARÓ  En la presentació virtual de l'equip 2021

cag

AL PALAU SANT JORDI  Jaume Vila amb el nou rècord màster català

que li va valdre un subcampionat 
d'Espanya. "Quan era jove sal-
tava amb l'objectiu de millorar 
la meva millor marca perso-
nal, ara ho faig amb l'objectiu 
de reduir el mínim que pugui 
la meva anterior millor mar-
ca", admet Vila, que té uns anys 
endavant per seguir millorant el 
nou rècord: "en l'atletisme ve-
terà, aquests registres són un 
al·licient". Jaume Vila tornarà a 
cordar-se les sabatilles i estirar 
les cames diumenge al català indi-
vidual veterà.   jl.r.b.

Sub-16

Íngrid Valcárcel, de l'Atlètic Granollers, 
s'ha penjat una medalla de bronze al 
Campionat d'Espanya sub-16 de ja-
velina. La granollerina va prendre part 
el cap de setmana de l'estatal de me-
nors, que va tenir lloc el cap de setma-
na a Castelló de la Plana.

ÍNGRID VALCÁRCEL, 
BRONZE ESTATAL

El CB Granollers en cadira de ro-
des competirà a la Lliga Catalana 
en un nou format amb un total de 
sis equips, dividits en dos grups. 
El CBG tindrà com a rivals en una 
primera fase al Comkedem i el CB 
Pardinyes. Els sis equips partici-
pants es dividiran en dos grups 
de tres equips, que jugaran en 
format de concentració les dues 
primeres jornades. 

Els dos primers de cada grup 
disputaran la Final a Quatre, en 
data i seu encara per determi-
nar. La primera jornada del grup 
amb el club granollerí serà el 13 
de març a Lleida, i la segona, el 17 
d'abril a la capital vallesana. L'al-
tre grup de la Lliga Catalana està 
format per l'Escola AFA, Màsters 
i el Barnesad, equip de Castelló de 
la Plana. 

Ajornat el CBG-Lliçà d'Amunt
El derbi entre el CB Granollers 
1-Pisos.com i el Lliçà d'Amunt, de 
la lliga EBA es va ajornar per un 
positiu en un membre de la plan-
tilla del primer equip granollerí. 
El duel s'havia de disputar dissab-
te passat i era transcendental en 
la lluita de la part baixa del grup 
C4 d'EBA.  

BÀSQUET

El CBG en cadira
de rodes, a la 
Lliga Catalana

La posada a punt de la tempora-
da 2021 de MotoGP segueix en 
marxa i l'Aprilia d'Aleix Esparga-
ró va rodar en uns tests privats 
al Circuit de Jerez-Ángel Nieto la 
setmana passada. El més ràpid de 
la segona de les dues jornades re-
alitzades a la pista andalusa va ser 
Aleix Espargaró. El vallesà, cen-
trat completament en el desenvo-
lupament de la nova Aprilia RS-GP 
21, va completar un total de 42 
voltes fins a signar un competitiu 
registre d'1:37.714, per sota del 
rècord històric en carrera signat 
per Marc Márquez (Repsol Honda 
Team) el 2019 (1: 38.051).

El 41 va aconseguir millorar 
en més d'un segon el seu millor 
temps de la primera jornada. 

Aprilia

Aleix Espargaró 
rebaixa el rècord 
en cursa de Jerez 

ALEIX ESPARGARÓ

a.e.

El Club Rugbi Spartans femení va 
guanyar l'amistós contra el Rug-
bi Club L'Hospitalet, per 50 a 10. 
L'equip escalfa motors per una 
temporada il·lusionant a la Divisió 

d'Honor, que començarà diumen-
ge al camp del Gòtics, també de 
L'Hospitalet de Llobregat. Les gra-
nollerines competiran per primer 
cop amb un equip propi del club i 
tenen com a objectiu consolidar el 
projecte aquest curs. Tot i que el 
cap de setmana es van omplir de 
confiança.  

L'Spartans femení, ple de 
confiança abans de la lliga

sparTans

EN JOC  Un dels moments del partit amistós contra L'Hospitalet

GÒTICS – SPARTANS

Diumenge, 28 – 12 h L'Hospitalet
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Conversa amb l'editorial Chronos'El cargol i la balena', al Petit Edison
La Gralla organitza avui, dijous (19 h), una conversa 

amb els editors de Chronos sobre el seu projecte i la situació i futur de la ciència ficció en català. Per 
participar-hi cal inscriure's a info@lagralla.com, i s'emetrà pel Instagram Live @llibrerialagralla.

El Petit Edison –la programació familiar del cinema granollerí– 
proposa aquest diumenge (12 h) veure El cargol i la balena, la 

nova proposta dels productors d'El Grúfal, Zog i La rata pirata, 

que explica la història d'amistat d'un cargol que s'embarca en un viatge a la cua d'un balena geperuda que perd el rumb.

Qui hagi llegit El factor Sàndric 
(Col·lecció Marcòlic, Alpina, 2019) 

potser té ganes de retrobar la Sandra i veure'n l'evolució. L'au-tor, Arian Botey i Prat, recupera 
aquest personatge al seu cinquè 

llibre, acabat de publicar, Àngels 
del quitrà (Edicions Forment), en 

què la Sandra és la protagonista 

juntament amb quatre noies més –la Laia, la Maia, la Tina i la Xuan–, 
"d'estaments socials diferents, 
i que cadascuna d'elles surt del 
quitrà que empastifava les seves 
vides en forma de pobresa, abu-
sos o drogues", detalla Botey.Tot i el lligam amb les novel·les 
anteriors, es tracta de llibres inde-

pendents que no cal llegir en con-junt. Les històries i els personatges 
van creixent a mesura que Botey escriu. "Una de les protagonistes 
tenia previst morir al capítol 7 i 
es va salvar", diu sorneguer Botey, qui afegeix que en el seu diàleg amb 
els personatges li van dir: "qui no 
pot canviar res és l'autor, però els 
personatges canviem cada dia 
segons qui ens llegeixi". I, de fet, 
un dels eixos de la novel·la és l'evo-

lució de les persones, com es poden recuperar de moments molt difícils.I amb aquesta filosofia, aquest 
escriptor arribat a la ploma des del 

món audiovisual, reconeix que la 

primera escaleta que fa abans de 

començar a escriure poc té a veure amb el resultat final de la novel·la. 

LITERATURA  L'AUTOR HI INCORPORA UNA BANDA SONORA PER MITJÀ DE CODIS QR

Arian Botey publica la cinquena 
novel·la, 'Àngels del quitrà'

CULTURA

En aquest cas, Àngels del quitrà 

tenia dues protagonistes inicials, que han acabat sent cinc. Durant 
els dos anys en què Botey ha escrit 

l'obra, ha anat travant els cinc per-

sonatges amb històries aparent-

ment independents que acaben confluint. "És com un arbre; amb 
branques d'un mateix tronc", detalla l'escriptor.Tot i la duresa dels temes que s'hi tracten, Botey assegura que està 
escrit d'una forma en què el relat 

pugui arribar a tothom, també a 

"un públic adolescent, que hi pot 
reflexionar". De fet, la descriu com una novel·la romàntica, d'amors i desamors, amb situacions difícils però també amb bastant humor. A 

arxiu / amics de la ciutat

ARIAN BOTEY  A la presentació de l'anterior llibre, 'El factor Sàndric'

LA LLIBRERIA RETRANSMETRÀ L'ACTE A TRAVÉS DE YOUTUBE

Tot és en els llibres és el títol d'una 
exposició i la frase que acostuma-va a dir Teresa Pàmies. La mostra 
sobre l'escriptora, produïda per la Institució de les Lletres Catalanes 
amb la col·laboració del Servei 

de Biblioteques de la Generalitat, l'Institut Català de les Dones i el Departament d'Educació, es po-drà visitar des de dilluns i fins al 
31 de març a la Biblioteca Roca 

Umbert.  

Roca Umbert 
acull una exposició 
sobre Teresa Pàmies

La poesia serà la protagonista de 
l'acte amb què la llibreria L'Espol-

sada de les Franqueses, impulsa-

da per la llibretera Fe Fernández, commemorarà el seu 14è ani-versari. Així, divendres (19 h) la 
barcelonina Silvie Rothkovic i el granollerí Esteve Plantada faran 
un recital dels seus darrers res-

pectius poemaris, Als Llacs i Tron-
cal, ambdós editats per LaBreu. Per assistir a l'acte cal inscriure's 
a info@lespolsada.cat. Les places 
presencials són limitades, però el recital es podrà seguir per strea-ming a través de YouTube.

Rothkovic (Barcelona, 1981) 

ha publicat també els llibres de 

poesia Helicòpter (LaBreu, 2007), 

Altres Arbres (Tria Llibres, 2011), 
Pianos i túnels (LaBreu, 2013) i 

La nit que és dins el dia (LaBreu, 2018). Als Llacs es presenta just aquest febrer. Plantada (Grano-

llers, 1979) publicava el Sant Jordi 

de l'any passat Troncal. És també 
autor del poemari primerenc A 
l'ombra dels violins (La Magrana, 

1997), amb el qual guanyava el 

premi Amadeu Oller per a poetes 

inèdits; Oblidar (Emboscall, 2001); 

Fosca límit (AdiA edicions, 2015), i 

Big Bang Llàtzer (Lleonard Munta-

ner, 2016), entre d'altres. 

Recital de Silvie Rothkovic i 
Esteve Plantada per celebrar 
els 14 anys de l'Espolsada

El cicle de trobades Literatura Km 

0, a través del canal de Youtube de 

Biblioteques de Granollers, conti-nuarà aquest dissabte (12 h) amb 
una xerrada de les autores Anna 

Ballbona, Eva Baltasar i Núria Busquet –les tres amb novetats literàries recents i d'èxit–. Com a cada trobada, la xerrada serà con-

duïda pel periodista cultural i po-eta granollerí Esteve Plantada i es 
pot seguir sense inscripció.  

Anna Ballbona,
Eva Baltasar i Núria 
Busquet, a Km 0

més, Botey hi ha incorporat un nou 

element: "és una de les primeres 
novel·les amb banda sonora", que es pot escoltar per mitjà de codis 
QR, i que compta amb una selecció 

eclèctica, que va des de l'òpera a les 

havaneres, passant pel jazz, la músi-ca clàssica i el pop. 
Àngels del quitrà es pot trobar 

ja a les llibreries granollerines La 

Gralla i Cabré, a Badallibres de Car-

dedeu i a l'Alguer Set de Sant Celo-

ni, i properament també es distri-buirà a Barcelona, a espais com la llibreria Laie.El prolífic autor ja prepara una si-
sena novel·la, que pretén que se cen-

tri en una sola història d'una perso-

na "més adulta i madura".  m.e.

LA PORTADA La imatge 

és d'una noia de Sant 

Celoni a qui Botey va 

'reconèixer' com la 

Maia del llibre
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MÚSICA  EL GRUP FA GIRA AMB EL SEU PRIMER ESPECTACLE PENSAT PER A TEATRE

Buhos propiciarà una 'Teràpia 
col·lectiva' per alçar els ànims
Buhos no ha volgut que la pandè-
mia fes que desaprofités el mo-
ment àlgid de la formació, una de 
les que més públic arrossegaven 
en aquelles èpoques felices de 
festivals i festes majors. Així que, 
amb el cop dur de la Covid-19 i el 
confinament, la banda va aprofi-
tar per reinventar-se i, en pocs 
mesos, presentar el seu primer 
espectacle pensat per a teatres i 
un públic molt més quiet del que 
era habitual en un dels seus con-
certs d'un rock festiu ple d'him-
nes ballables. Teràpia col·lectiva 
és un espectacle de més petit 
format, doncs. És una obra musi-
cal inèdita que convida a fer "una 

reflexió integral de l’evolució 

personal, un disc que es pre·

senta com un mètode curatiu 

de l’ànima mitjançant la sàtira, 

la crítica sense embuts, l’humor 

i la reflexió", apunten els músics. 
Un espectacle catàrtic, amb nous 
temes i els seus èxits més corejats, 
que s'ha relligat gràcies a la direc-
ció d’Albert Pla.

"Ideal per a tothom que senti 

que vivim temps grisos, els Bu·

hos comparteixen vivències a 

tot color amb la vocació de fer 

d’aquest tractament un d'infal·

lible per a la teva felicitat, men·

trestant assisteixes en exclusiva 

a la preestrena del seu nou disc 

El dia de la Victòria", recomanen 

tag

BUHOS  El grup de Calafell ha ideat l'espectacle 'Teràpia col·lectiva'

des del Teatre Auditori.
L'erupció de Volcans haurà de 

ser més continguda, però, com a 
mínim, els seguidors de la banda 
de Calafell en podran gaudir.  

Dv 26 de febrer, 20 h
Casino. Preu: 15 €

Dg 28 de febrer, 19 h
Teatre Auditori. Preu: 18 € (9, zona B)

Tot bon públic de jam sessions  
–per no dir els músics– coneix els 
estàndards de jazz, però potser 
no quines són aquestes peces en 
altres gèneres. Quatre músics ve-
terans del jazz i el flamenc es van 
unir a Flamenco Standards per re-
unir i crear un repertori de temes, 
recollits en un llibre a l'estil dels es-
tàndars del jazz nord-americà. De 

Falla i Granados fins a Jorge Pardi 
i Paco de Lucía, passant per temes 
propis i composicions de Chano 
Domínguez, Guillermo McGill, Ri-
cardo Pachón i Carles Benavent, 
entre altres propostes del gènere. 

El públic del 31è Jazz Grano-
llers Festival en podrà gaudir en 
una nova sessió al Casino del cer-
tamen, que permetrà apropar-se 

Quan es treballa el repertori 
d'estàndards del flamenc

FLAMENCO STANDARDS PRESENTA EL SEU PROJECTE AL JAZZ GRANOLLERS FESTIVAL

al jazz i al flamenc de la mà del 
guitarrista andalús Rycardo Mo-
reno, el contrabaixista basc Pablo 
Martín Caminero, el trompetista 
manxec Enrique Rodríguez i el 
bateria català Marc Miralta. Fla-
menco Standards, una celebrada 
comunió de músics d'arreu de 
l'Estat que ja han immortalitzat el 
seu projecte amb el volum 1 d'un 
disc homònim. 

Acústiquem retorna als orígens 

El cantant i guitarra Miquel Fernández, amb el seu projecte musical 
Acústiquem, va presentar dissabte a la Nau B1 el seu darrer disc, 1990,  
que recupera un repertori inèdit dels seus inicis com a músic, que el
darrer any ha revisat i repensat amb el filtre del pop britànic i el sedàs 
de dues dècades d'experiències musicals.

xavier solanas

EL MÚSIC MIQUEL FERNÁNDEZ PRESENTA '1990' A LA NAU B1

Després d'un concert en el marc 
de la fira de Nadal a la plaça Pau 
Casals, el trio Bucòlic torna a jugar 
a casa. En aquest cas, divendres 
(20 h), ho farà a l'escenari del Gra, 
l'espai jove de la plaça de l'Esglé-
sia de Granollers. 

Bucòlic són Ferran Bretcha, Toni 
Miralles i Marina Miralles. Grano-
llerins tots tres, vinculats des de 
sempre a la música de la ciutat i 
al Conservatori, fa mig any que 

s’han constituït en un grup, que es 
va donar a conèixer al país per la 
participació al programa de TV3 
Cover, en què la formació grano-
llerina va versionar Som d'Els Pets 
i va ser escollit finalista, amb el be-
neplàcit del mateix Lluís Gavaldà. 

Bucòlic, perquè "són de car·

rers, però també de camp; d’as·

falt, però assagen al Montseny; 

de bullici, però també de pau. 

I fan música tendra i juganera, 

El grup Bucòlic exhaureix 
les entrades al Dnit del Gra

EL CONCERT ES PODRÀ SEGUIR EN STREAMING A YOUTUBE I INSTAGRAM

Composicin

C M Y CM MY CY CMY K

Composicin

C M Y CM MY CY CMY K

938 706 249
www.mansunidesvor.org

vallesoriental@mansunides.org

Donatius: CaixaBank ES42 2100 0398 9902 0016 2118

Composicin

C M Y CM MY CY CMY K

intensa i endreçada, pura i elèc·

trica, idíl·lica i caòtica. Com la 

natura", s'autodefineixen.
El concert de Bucòlic s'emmar-

ca en el cicle d'oci nocturn alter-
natiu del Gra, Dnit. Les entrades fa 
dies que estan exhaurides, però el 
concert es podrà seguir per strea-
ming, tant pel canal de YouTube 
del Gra Jove com de l'Instagram 
Live grajove.

D'altra banda, el Gra ha obert 
la convocatòria de tres concursos 
per a joves amb habilitats artís-
tiques: Mostra el teu talent, Gra 
d'Or. Viu-lo en pantalla gran, i [És] 
Música per a grups novells.  
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Concert a quatre 
mans i una sola ment

ARTS ESCÈNIQUES  'JO DONA. A LILI ELBE', QUE BARREJA TEATRE I DANSA, ARRIBA AL TAG

L'homenatge a la primera trans
de la coreògrafa Marta Carrasco

La pintora Lili Elbe, nascuda com a Einar Elbe a Dinamarca a finals 
del segle XIX, va ser una de les pri-
meres persones a sotmetre's a una 
cirurgia de reassignació de sexe. 
Va morir l'any 1931, tres mesos 
després d'una operació de trans-
plantament d'úter. El primer cop 
que Elbe es va vestir de dona és 
l'instant en què se centra l'espec-
tacle Jo, dona. A Lili Elbe, el darrer 
muntatge de la companyia Marta 
Carrasco, presentat al Temporada 
Alta i que ara arriba al TAG. La re-
coneguda coreògrafa de Cardedeu 
ret el seu particular homenatge 
a aquesta figura revolucionària i 
rebel, amb un muntatge que bar-
reja teatre i dansa, en què Carras-

co ha comptat amb Manel Quinta-
na a la codirecció i Albert Hurtado 
com a companya a escena.

Postcomiat com a ballarina
Aquest és el primer muntatge de 
Carrasco després del seu comiat 
com a ballarina de solos amb Per-

ra de nadie. La coreògrafa i crea-
dora escènica acumula més de 
40 col·laboracions en creacions 
teatrals i compta amb més de 25 
guardons del sector, com els Pre-
mios Max, el Premi de la Crítica 
Teatral de Barcelona i el de millor 
coreògrafa, el Premi Serra d'Or i 
el Premi Nacional de Dansa de la 
Generalitat el 2015.

A Jo, dona. A Lili Elbe barreja 

tag

LA TRANSFORMACIÓ DE LILI ELBE  Marta Carrasco i Albert Hurtado a escena

dansa i teatre en un espectacle 
que no pretén ser una peça biogrà-fica, sinó un homenatge al que va 
suposar Elbe, "una dona que va 

lluitar molt", la descriu Carrasco. 
L’obra està basada en el seu procés 
de feminització, tenint a la seva 
dona com a gran còmplice. Ella 
serà qui iniciarà aquest procés de 
transformació del seu marit sense 
adonar-se’n, demanant-li que es 
vesteixi de dona per fer-li un retrat. 
Serà llavors quan el personatge 
principal d’aquesta obra comenci 
a sentir que aquesta és la seva ve-
ritable identitat. Un procés d’auto-
coneixement i transformació vital 
que s’explicarà amb una impactant 
posada en escena. Hurtado, qui en-
carna el paper de Lili Elbe, no ha-via trepitjat mai els escenaris, fins 
que Carrasco el va conèixer a les 
classes de ball d'un gimnàs i li va 
proposar intretar Elbe.

Aprofundir en el projecte
Per gaudir d'una experiència més 
completa de la proposta artística, 
el col·lectiu de crítics Recomana 
farà una xerrada prèvia al TAG, a 
les 19 h, en què donarà les claus 
per aprofundir en l'espectacle. A 
més, per arrodonir-ho, en acabar 
l'obra el públic podrà comentar-la 
amb Carrasco i Hurtado.  

Ds 27 de febrer, 20 h
Teatre Auditori. Preu: 18 € (9 zona B)

Aquest dissabte arrenca la tem-
porada a l'Espai Milnotes amb 
l'espectacle Divas al rojo vivo, un 
cabaret ple d'humor, música, gla-
mur i passió en què es presenten 
tres dives en estat pur. L'especta-
cle explica no només la part més 
superficial del glamur i les tendèn-
cies, sinó també la complexitat de 
ser una diva. "Cadascuna amb la 

seva pròpia personalitat i iden-

titat, però que tenen una cosa 

molt clara: viuen la vida sense 

pors, sense prejudicis i des de 

la veritat i el respecte", explica la 
companyia Milnotes. Divas al rojo 

vivo està interpretat per Dani Ber-
nabé, Adrià Fornos i Joan Garrido. 
Els dos primers passis de dissabte 
(18 i 20 h) tenen les entrades es-

gotades, però es tornarà a dur a es-
cena el 28 de març i el 22 de maig. 
El preu de l'entrada és de 15 euros.

Per a tots els públics
Aquest cap de setmana, però, l'Es-
pai Milnotes ofereix una altra pro-
posta, en aquesta ocasió per al pú-
blic familiar. Així, diumenge (17 i 
18.30 h) Ari Clapés, Gemma Maus 
i Xavi Clapés seran els encarregats 
d'explicar la història de Perduts i 

peluts, a través del teatre musical 
i titelles. El preu de l'entrada és de 
12 euros.

La temporada Welcome to Mil-
notes Show continuarà el 6 de 
març amb El Brindis, un espectacle 
musical còmic, i el dia 7 amb Mà-

gia 2.0 d'Adrià Fornos. 

Milnotes mostra la vida 

de tres dives en estat pur

L'ESPAI TAMBÉ OFERIRÀ UN MUSICAL INFANTIL DE TITELLES

CRÍTICA MUSICAL  CONCERT DEL CICLE CARLES RIERA

Quan pensem en París ens ve al cap 
el mite de la capital cultural bressol 
d’artistes i bohemis en què es va convertir aquesta ciutat entre finals 
del segle XIX i principis del XX. La 
sala petita del Teatre Auditori de 
Granollers va acollir divendres un 
concert que proposava un viatge 
a aquells anys de la belle époque 
a bord d’un piano conduït per les 
quatre mans dels pianistes Jean-Pi-
erre Dupuy i Pilar López-Carrasco. 
El duo va interpretar obres per a 
piano a quatre mans, un format que 
esdevingué força exitós des de mit-
jans del segle XIX, ja que permetia 
tant accedir a la música en l’àmbit 
privat i amateur com interpretar 
obres complexes en escenaris pú-
blics a un cost reduït.

És fàcil d’imaginar que el fet 
d’unir dos intèrprets davant d’un 
sol teclat demana una capacitat 
de coordinació molt elevada. Du-
puy i López-Carrasco van mostrar 
en tot moment aquesta compene-
tració que va poder ser observada 
pel públic gràcies a la proximitat 
que permet la sala petita del te-
atre i que esdevé ideal per als 
atractius programes de música de 
cambra que ofereix regularment 
el Cicle Carles Riera.

El recital va constar de quatre 
obres que recullen totes elles pe-

ces breus i que es presentaven per 
ordre cronològic de composició 
oferint així un retrat històric del 
context cultural del moment. La 
primera obra interpretada van ser 
sis de les Set cançons de bressol de 
Reynaldo Hahn (la setena va ser-
vir de bis al final de concert), que 
ens preparaven per entrar en el 
món dels somnis que tant atreia 
impressionistes i simbolistes.

Justament aquests dos corrents 
artístics que convivien llavors a Pa-
rís es troben en l’obra del composi-
tor Claude Debussy, de qui es van 
interpretar seguidament els sis epí-

grafs antics, que tenen el més pur 
estil del seu autor amb una gran lli-
bertat formal i un punt de bogeria.

La tercera obra del concert va 
ser La meva mare l’Oca de Maurice 
Ravel, que ofereix temes amables 
i elegants inspirats en contes tra-
dicionals. Aquesta obra va ser la 
que el duo de pianistes va escollir 
també per a interpretar a la sessió 
prèvia al concert, dirigida al públic 
familiar, alternant la música amb 
la narració dels contes evocats.

Finalment, el viatge s’acabaria 
arribant als esbojarrats anys 20 i 
fent sonar la suite La bella excèn-

trica de Satie que amb els seus 
aires de cabaret contrastava amb 
les tranquil·les cançons de bressol 
inicials i evocava una nit de festa 
al Moulin Rouge.

Així doncs, el viatge a bord del pi-
ano va estar conduït per les quatre 
mans de dos pilots que pensaven 
com un de sol permetent al públic 
gaudir d’un camí amb un discurs 
ordenat i coherent que anava més 
enllà d’una simple selecció per 
oferir un veritable mostrari d’una 
època que ja forma part dels mites 
de la nostra cultura.  oriol padró

Dv 19 de febrer
Al Teatre Auditori de Granollers

	Títol. París a quatre mans

	Pianistes. Jean-Pierre Dupuy 

i Pilar López-Carrasco

	Compositors. Satie, Ravel, 

Debussy, Hahn

La fitxa artística

L'Any Robert Gerhard (Valls, 1896 
– Cambridge, 1970) omplirà el 
2021 de música i cultura i tindrà 
com a punts forts la celebració del 
concert extraordinari Barcelona 

1936 el 25 d'abril al Palau de la 
Música Catalana, que desembocarà 
en la celebració a l'estiu del Festi-
val - Congrés Internacional Robert 
Gerhard a la sala oval del Museu Na-
cional d'Art de Catalunya (MNAC). 
L'Orquestra de Cambra de Grano-
llers (OCGr) serà una de les forma-
cions protagonistes de l'homenatge 
a aquest compositor nascut fa 125 

anys i mort fa 50 anys. El programa 
d'actes inclou la cantata L'alta nai-

xença del rei en Jaume, composta el 
1931 fruit de la col·laboració entre 
Gerhard i Josep Carner. El concert, 
que s'estrenarà a l'abril al Palau de 
la Música, serà dirigit per Edmon 
Colomer i interpretat per l'OCGr, la 
Camerata Eduard Toldrà, la Coral 
Cantiga, el cor Enric Granados, i el 
director de l'OCGr, Corrado Bolsi, 
com a violí; la soprano Sara Blanch, 
i el tenor Joan Cabero. La proposta 
arribarà al Teatre Auditori de Gra-
nollers el 23 de maig.  

L'OCGr se suma a l'Any Robert 

Gerhard, nascut el 1896 a Valls

A partir d'aquest divendres i fins 
al 8 de març s'instal·larà al parc fi-
ral de Granollers el Circ del Terror 
Familiar, un espectacle que fusio-
na les arts circenses tradicionals 
amb la paròdia del terror, amb 
una barreja d'actuacions de circ, 
teatre, música, cinema i humor, 
amb interacció amb els especta-
dors –amb monstres que tenen 
cura dels més petits i fan broma 
amb els grans–. "Humor blanc 

per a tota la família, amb algun 

ensurt i sopreses", descriuen els 
seus creadors. El Circ del Terror 
Familiar –circodelterrorfamiliar.

es–, amb desenes de personatges 
clàssics de la iconografia del cine-
ma fantàstic i de terror, oferirà 
sessions diàries, excepte els dies 
2 i 3 de març.  

Arriba la fusió

de circ tradicional, 

humor i terror
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FUTBOL. DIJOUS 25, 20.15 h
UE VILASSAR DE MAR - EC GRANOLLERS  

Municipal Xevi Ramon. Amb Emma Montané

HANDBOL. DIVENDRES 26, 19 h
FRAIKIN BMG - INCARLOPSA CUENCA
Amb Aitor Compañón i Roger Santaeugènia

FUTBOL. DIUMENGE 28, 12 h
EC GRANOLLERS - CE BANYOLES
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 25 a diumenge 28 de febrer

Dijous Divendres Dissabte Diumenge

16º 7º 16º 7º 17º 7º 16º 7º

EQUIPAMENTS  EL TEATRE TAMBÉ POSA A LA VENDA LES ENTRADES PER AL CONCERT DE SUU

LA PUBLICACIÓ RECULL EL PROJECTE REALITZAT A L'ESPAI D'ARTS

Marta Bisbal presenta el llibre 
d'artista 'El mapa de l'imperi'
Després d'haver de suspendre la 
presentació l'any passat arran del 
confinament, l'artista resident a 
Roca Umbert Marta Bisbal –junta-
ment amb el crític d'art Frederic 
Montornès– ha presentat el llibre 
d'artista El mapa de l'imperi, una 
publicació que recull el projecte 
realitzat durant la seva residència 
a l'Espai d'Arts i l'exposició amb el 
mateix nom en què Bisbal indaga 
en el procés de realitzar una sèrie 

d'accions dins d'un fragment d'un 
mapa de Granollers ampliat a es-
cala 1:1. El projecte segueix la idea 
plantejada per Jorge Luis Borges 
i Umberto Eco d'arribar a fer un 
mapa de l'imperi que equivalgui al 
mateix territori. Així, s'explora el 
mapa com si fos un territori, com 
si s'estigués mirant a través de 
l'òptica d'un microscopi, per en-
dinsar-se a la realitat gràfica que 
no és visible a simple vista. 

El prestigiós violinista Ara Maliki-
an tornarà el 9 de maig al Teatre 
Auditori de Granollers (TAG) per 
presentar Le Petit Garage, el seu 
nou àlbum que fa un recorregut 
pels garatges de les grans ciutats 
que han deixat empremta en el 
seu estil. Es tracta d'un àlbum ple 
de composicions pròpies, molt ín-
times i personals, en què han par-
ticipat artistes nacionals i inter-
nacionals com Bunbury, Andrés 
Calamaro i Kase O. Ara Malikian 
és un violinista d'ascendència ar-
mènia i nascut al Líban, establert 
a l'Estat des de fa anys, que ha gra-
vat més de 40 discos i ha fet gires 
arreu del món. Ara arriba al TAG 
per presentar el seu darrer àlbum, 
amb l’acompanyament d’Ivan Me- 

lón Lewis al piano, per tal de re-
córrer cada una de les cançons 
d’aquest nou disc.

El TAG ha posat a la venda les 
entrades d'aquest concert de la 
propera temporada, juntament 

Mercè Arànega, Els gossos, en què 
en una celebració familiar es des-
tapa un laberint de secrets, i que 
es podrà veure el 3 d'abril.

Formacions locals
Pel que fa a les formacions resi-
dents al TAG, es poden comprar 
entrades per a El Magnificat de 
Bach, que el 18 d'abril interpre-
taran l'Orquestra de Cambra de 
Granollers (OCGr), el Cor de Cam-
bra i el Cor Jove Amics de la Unió, 
dirigits per Edmon Colomer. Una 
proposta musical potent, en què 
es podrà gaudir de Coronation 

Anthems de Händel i El Magnificat 
de J.S. Bach.

L'Òpera de Sabadell
Finalment, el TAG també ha posat a 
la venda entrades per a l'espectacle 
que acollirà el 16 de maig: la dar-
rera producció d'Amics de l'Òpera 
de Sabadell, que presenten Aïda, el 
clàssic de Giuseppe Verdi.  

amb el de la jove cantautora Suu, 
que també presentarà treball dis-
cogràfic l'11 d'abril al teatre gra-
nollerí. El seu segon àlbum és Ven-

tura, una nova proposta musical 
dolça embolcallada pel so del seu 
ukelele. A més, també s'han posat 
a la venda les entrades de la co-
mèdia tràgica protagonitzada per 

El prestigiós violinista Ara 
Malikian tornarà al TAG al maig

Un taller per revisar 
les imatges dels 
àlbums familiars
En el marc de l'exposició Blank de 
Lurdes R. Basolí, l'Espai d'Arts de 
Roca Umbert organitza un taller fa-
miliar per revisar les imatges que 
formen part dels àlbums familiars 
a partir de tècniques com el dibuix 
i el collage per aportar una nova 
imatge. El taller, adreçat a famílies 
amb infants de 6 a 10 anys, es farà 
dissabte (18 h) de forma virtual, 
a través de Zoom, i diumenge (11 
h), presencialment a l'Espai d'Arts. 
Per participar-hi cal inscripció. 

arxiu

ARA MALIKIAN
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'La dona il·legal' a l'Edison

En el marc de la programació del 8-M, el cinema Edison 

projectarà dimarts (19 h) la pel·lícula La dona il·legal, en què 

un advocat accepta un cas per evitar la deportació d'una dona kosovar, que apareix morta. Un film sobre els abusos sexuals 
i els falsos suïcidis del sistema de deportacions de l'Estat.

Cobla Montgrins a Cardedeu

Voltem per l’entorn

GRANOLLERS
DIJOUS, 25

18 h Virtual

Parlem en família. Al futur, planta-hi 
cara! Quines opcions formatives tinc? 
a càrrec de Sandra Junqueras, 

orientadora acadèmica de l'Oficina 
Jove. Cal inscipció

DIVENDRES, 26

18 h Parc firal
Primer passi del Circ del terror familiar, 

que es podrà veure a Granollers fins al 
8 de març

20 h Casino

31è Jazz Granollers Festival. Flamenco 

Standards

20.30 h Gra. Equipament juvenil

Dnit amb el concert de Bucòlic

DISSABTE, 27

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

9 h Plaça Maluquer i Salvador

AGENDA

Fira de Brocanters

12 h Youtube de les biblioteques

Cicle Literatura Km 0. Xerrada amb 

Anna Ballbona, Eva Baltasaar i Núria 

Busquet, conduïda per Esteve Plantada

16.15 h Museu de Ciències Naturals

La Via Làctia, el gran riu de la nit. 
Planetari per a adults i infants a partir 

dels 6 anys 
18 h Zoom de l'Espai d'Arts

Taller familiar d'àlbums fotogràfics, 
paral·lel a l'exposició Blank, i amb 

tècniques de dibuix i collage

18 i 20 h Espai Milnotes

Cabaret. Divas al rojo vivo
19 h Teatre Auditori de Granollers

Presentació de l'espectacle Jo dona, 
a Lili Elbe amb el col·lectiu Recomana  

20 h Teatre Auditori

Espectacle de dansa Jo dona, a Lili  
Elbe de la companyia Marta Carrasco  

DIUMENGE, 28

12 h Cinema Edison

Petit Edison. El cargol i la balena
18 i 18.30 h Espai Milnotes

Espectacle familiar Perduts i peluts
19 h Teatre Auditori

Concert de Buhos. Teràpia col·lectiva

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

Biblioteca Roca Umbert

Tot és en els llibres. Exposició sobre 

LES FRANQUESES

DIJOUS, 25

17.30 h Instagram @bibliofranqueses

L'hora del conte per a nadons. 

A-animals a càrrec de Gisela Llimona

DISSABTE, 27

12.30 h Espai Can Prat

Febrer científic. L'hora del vermut amb 
els monòlegs d'humor científic
18 h Teatre Auditori de Bellavista

Febrer científic. Espectacle familiar
DIUMENGE, 28

18 h Centre Cultural de Corró d'avall

Descalços en el parc amb El Centru

L'Agrupació Sardanista de Cardedeu programa l’acte El Febrer Musical des de fa 

una colla d’anys. La intenció és retre homenatge a un dels molts compositors de 

sardanes en actiu del nostre país. Sempre compta amb la Cobla Montgrins, que 

des de l’inici es va implicar molt en aquest acte. El format és interpretar una sèrie 

de sardanes escollides pel compositor, amb una introducció a la vida professional, 

amenitzat amb una sèrie de fotografies que il·lustren la seva vida. Aquest acte, 

molt arrelat dins el món sardanista, tindrà lloc diumenge (18 h) al Teatre Auditori 

de Cardedeu. El preu de l'entrada és de 12 h. 

Teresa Pàmies. Fins al 31 de març

Llibreria La Gralla

Índia, habitatge i dignitat. Fundació 

Vicente Ferrer. Fins al 25 de març 

Galeria Sol

Cara a cara, de Paco Cámara. 

Fins al 27 de febrer

Biblioteca Municpal de Bellavista

Mar net, mar viu, de l'Insitut de 

Ciències del Mar. Fins al 28 de febrer



dj, 25 febrer 202124

Liss Novoa estudià Filologia a la Universitat

de Barcelona; Ciències Empresarials pel 

Centre Universitari d'Estudis Financers de 

Madrid; és advocada i màster en Dret per la 

Universitat de Girona, i en Dret Concursal pel 

Col·legi d'Advocats de Barcelona. Ostenta, 

així mateix, un màster en Mediació Mercantil 

i Administració Concursal. I precisament està 

ultimant un llibre que sortirà publicat per Sant 

Jordi sobre aquest mateix àmbit concursal de 

el qual té intenció de fer el Doctorat. Una 

Liss Novoa ha viscut sempre en-

voltada deel món mercantil, empre-

sarial i bancari, que la va fer gaudir 

de la carrera de Dret i optar per de-

dicar-se a aquestes àrees des del 

punt de vista jurídic. Conversem 

amb ella per conèixer la llei de la 

segona oportunitat i com benefi -
ciar-se'n.

–Qualsevol persona pot trobar-se 

en una situació que l'aboqui a un 

deute inassumible?

–Hi ha situacions que no es poden 

controlar: La recent pandèmia mun-

dial n'és una bona mostra. Per culpa 

de factors de crisi propis de l'econo-

mia, hi ha moltes persones que s'hi 

han quedat pel camí. Per exemple, 

administradors de societats que 

s'han vist obligats al tancament, o 

treballadors que tenien un sou que 

ha minvat a causa de les circums-

tàncies. O fi ns i tot pares que s'han 
vist obligats a avalar els fi lls per la 
compra d'un habitatge. Avals que, 

al meu parer, són abusius perquè si 

ets avalador d'una operació que es 

paga, què hi guanyes? Res. Però si 

aquesta operació fi nancera no es 
paga, què hi perds? Tot.

–D'aquí neix la modifi cació de la llei 
concursal?

–La modifi cació de la llei concursal 
de persones físiques es produeix 

l'any 2016 quan Brussel·les acon-

sella Mariano Rajoy que, ja que ha 

rescatat els bancs, havia de rescatar 

les persones. La modifi cació permet 
declarar-se en concurs de creditors 

"Cap deute hauria d'impedir algú 
de gaudir d'una segona oportunitat " 

> LISS NOVOA, DEL DESPATX ON LEGAL, ÉS LA LLETRADA QUE HA PRESENTAT MÉS PROCEDIMENTS CONCURSALS DE SEGONA OPORTUNITAT A CATALUNYA

i aconseguir una sentència que de-

clari tots els deutes condonats i es 

pugui tornar a començar de zero. 

Una llei que funciona.

–Obtenir una "segona oportunitat" 

implica viure una nova vida.

–L'alegria que dónes a un client 

quan reps una sentència que diu 

que ja no té cap deute, no té preu.

–Suposo que haurà conegut de pri-

mera mà situacions extremes.

–He vist patir a tantes persones a 

qui amenacen les empreses de re-

cobrament amb trucades i amena-

ces... Perquè tots els meus clients, 

tots, tenen una història al darrere. 

Cap deute hauria d'impedir algú de 

poder tirar endavant i gaudir d'una 

nova oportunitat.

–No fa massa temps, vostè va 

aconseguir una sentència pionera a 

Lleida. Ens la pot detallar?

–En efecte. El jutge mercantil de Llei-

da tenia el criteri que l'habitatge del 

concursat tot i que el seu valor sigui 

equiparable al valor de la hipoteca, 

i encara que aquesta es pagui cada 

mes, el magistrat entenia que s'ha de 

posar a disposició del concurs i que 

s'ha de perdre aquest habitatge. No 

ho contempla així la Jurisprudència 

d'altres províncies, on són partidàries 

de que, si el valor és idèntic, incloure 

l'habitatge en el concurs no benefi cia 
cap creditor. En canvi, perjudica el 

creditor hipotecari. A més, la llei diu 

que tenim dret a un sostre i en algun 

lloc hem de viure.

–Però el jutge no ho va posar fàcil i 

van haver de recórrer...

ON LEGAL és un gabinet jurídic dedicat a oferir serveis jurídics i 

assistència legal a empreses i particulars des del màxim rigor. 

Ofereixen la seva experiència en àmbits de dret civil, mercantil, 

societari, bancari i concursal, i també serveis de mediació. Al 

capdavant hi és Liss Novoa, la lletrada que des 2016 ha presentat 

més procediments concursals de la llei de segona oportunitat de 

persones físiques a Catalunya. I amb una fiabilitat total: amb una 

consecució d'èxit de el 100% dels casos, 

LISS NOVOA, UNA ÀMPLIA FORMACIÓ
–El jutge ens va denegar la con-

clusió d'un concurs si no entrava 

l'habitatge a la massa concursal. 

Nosaltres vam presentar un recurs 

d'apel·lació a l'Audiència Provincial 

de Lleida i ens van estimar totes les 

nostres pretensions, dictaminant 

que el concurs s'havia de resoldre 

mantenint l'habitatge. Va ser la pri-

mera sentència resolta a Lleida en 

aquesta matèria.

–Quin cas amb més deute ha arribat 

en el seu despatx?

–Quan un client sol·licita acollir-se 

a aquesta llei, l'import que adeuta 

que té per a ell és el màxim i el que 

no el deixa viure. Hem tingut casos 

en què l'exoneració ha estat a partir 

de 20.000 euros. El cas més elevat 

d'import que el client va ser exone-

rat va ser de 4,5 millions d'euros. En 

aquest cas es tractava d'un cons-

tructor que havia dut a terme diver-

ses promocions i que la crisi de l'any 

2009 de la bombolla immobiliària el 

va afectar de ple. ❉

SOM EL DESPATX QUE MÉS LLEIS DE SEGONA OPORTUNITAT HA PRESENTAT ARREU DE CATALUNYA

No pots fer front als teus deutes?

Nosaltres t’ajudem 
a cancel·lar-los per llei!

Fem un cafè i t’ ho expliquem? 

93 510 62 13 
617 37 99 38

     @on.legal
hola@onlegal.cat 
www.onlegal.cat 

formació que ha complementat amb una dilatada experiència laboral; 

abans d'exercir com a advocada, va ocupar llocs de direcció en banca. 

Amb tan sols 21 anys ja era directora d'una ofi cina bancària. Una 
dilatada formació que avala la bona feina del seu despatx i dóna 

solvència al seu objectiu: que la tranquil·litat arribi a totes aquelles llars 

que pel motiu que sigui es veuen abocades a un deute que no poden 

assumir. 

BEN WHITE


