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93 745 73 01
comercial@salas.plus

www.salas.plus

Últim pis en venda al centre!

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

Places de pàrquing en venda per 16.000 euros
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MATRÍCULA OBERTA!

Visita’ns a www.pinotxo.cat

Josep M. de Sagarra, 25 · Granollers
      93 879 33 50 / 655 842 390
      pinotxo2006@yahoo.es
      Escola Bressol Pinotxo
      pinotxoeb

DISSABTE 20 DE MARÇ 
DE 10.30 A 13.30 H

JORNADA 
DE PORTES 

OBERTES

I visites concertades 
a qualsevol hora i dia 

amb cita prèvia. 
TRUCA’NS AL 655 84 23 90

JUNTS PER CRÉIXERJUNTS PER CRÉIXER

El mandat vigent és la primera vegada a
la història que al consistori granollerí hi
ha gairebé paritat entre regidors i regidores

D'uns anys ençà la 

majoria de formaci-

ons cerquen fer llis-

tes electorals cre-

mallera –és a dir, 

que alternen home i dona–, tot i que el resultat �inal a 
les institucions continua sent una 

presència majoritària dels homes.

Malgrat la llei de paritat, que 

entrava en vigor l'any 2007 per 

afavorir la presència femenina en 

les institucions i els alts càrrecs, 

la cara de la política continua sent 

masculina. Un  exemple  d'això  

és  que,  malgrat que la llei limita 

a un 40% la presència de candi-

dats d'un mateix sexe en una llista 

electoral, moltes formacions es 

comformen a complir la llei a mí-

nims, de manera que gairebé mai 

els consistoris han estat paritaris 

al 50%. De fet, amb prou feines 

han  arribat al 40% des de l'entra-

da en vigor de la llei de paritat, i 

el mandat vigent, és la primera ve-

gada que el consistori s'aproxima 

a la paritat, amb un 48% de regi-

dores. El percentatge, en canvi, és molt més ín�im pel que fa als alts 
càrrecs de l'administració local, 

ocupats sobretot per homes.

A la conurbació de la ciutat, la 

presència femenina als ajunta-

ments és similar. A les Franque-

ses, el percentatge de regidores és 

de poc més del 41%; i a Canove-

lles i la Roca, del 47%. A més, cap 

d'aquests municipis no ha tingut 

mai una alcaldessa, tot i que els 

darrers anys és cert que és habitual 

ció Navarrete, Anna M. Palé, Rosa 

Ribas (des de 1979), Francesca 

Martín (1983), Pilar Ferrer, Elena 

Manso (1991), Concepció Acedo i 

Carme Esplugas (1995). La xifra va 

anar creixent amb més intensitat 

a partir de les eleccions del 2003, �ins a la quasi paritat de l'actual 
plenari. De fet, a banda de la ten-

dència a incorporar més dones a 

les candidatures, els partits, a poc a poc, han anat con�iant el lideratge 
de les candidatures a dones. A Gra-

nollers, a les eleccions municipals 

de 2019, de les 9 llistes que es van 

presentar als comicis, 4 van ser en-

capçalades per candidates, de les 

quals dues van ser dels 5 grups que 

van obtenir representació.

Amb tot, si els polítics i el sec-

tor públic haurien d'actuar com 

a exemple i motor d'una societat 

igualitària, la realitat de les xifres 

palesa que encara queda molt per 

avançar. ❉ MONTSE ERAS

Dona i poder local

Comarcal
LA SITUACIÓ TAMBÉ ÉS DESIGUAL
AL CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS
Oriental, en què només hi ha 14 dones 
entre les 33 conselleries delegades 
(un 23,57%), i, de fet, l'ens mai no 
ha tingut ni una presidenta ni una 
gerent –ara que s'ha obert el procés 
per incorporar una persona a aquesta 
plaça potser s'obre una oportunitat–. 
Pel que fa als consellers actuals, el 
partit que més dones hi ha aportat
és ERC, amb 7 d'11 (64%), seguit 
del PSC, amb 4 d'11 (36%), i Junts, 
amb 2 de 6 (33%). Un dels dos 
consellers de Cs és una dona (50%), 
mentre que els 2 d'En Comú són 
homes, com també el de la CUP.

Una entre 100

Granollers només una vegada ha tin-

gut una dona al capdavant de la po-

lítica local. Carme Esplugas i Martí va 

ser el 1998 la primera i, de moment, 

última alcaldessa de Granollers. Es-

plugas, però, no va arribar a passar un 

any al càrrec. Va ser nomenada el 31 

d'octubre de 1998, en virtut d'un pac-

te d'alternança a l'Alcaldia que havien 

acordat CiU, PSC i ERC després de les 

eleccions municipals de 1995. El juny 

de 1999 es van tornar a fer eleccions i, 

tot i que va ser la cap de llista de CiU, 

el resultat va fer que Josep Pujadas 

–PSC– tornés a l'Alcaldia de Granollers.

CARME ESPLUGAS,
L'ÚNICA ALCALDESSA 
I FUGISSERA

Cap dels municipis de la conurbació
de Granollers no ha tingut mai una
alcaldessa al capdavant de l'Ajuntament

que les primeres tinences d'alcal-

dia les ostenti una dona –Alba Bar-

nusell a Granollers i Montse Vila a 

les Franqueses, per exemple–.

De fet, la zona central del Vallès 

Oriental ha estat orfe d'alcaldesses, 

mentre que, en especial als munici-

pis del Baix Vallès, la presència de 

dones a les alcaldies ha estat habi-

tual. Fins i tot, la tradició de dones 

a la política local s'ha traduït en una 

molletana com a consellera –Mont-

serrat Tura–, mentre que els con-

sellers que han sortit de Granollers 

sempre han estat homes.  

L'esperança del canvi en femení 
Dels prop de 150 regidors i regido-

res que des de la recuperació dels 

ajuntaments democràtics el 1979 

han passat pel consistori grano-

llerí, només una quarantena han 

sigut dones. Fins al 1999, només 9 

dones havien fet el pas a la políti-

ca local –Montserrat Illa, Concep-

Dels més de 150 edils que
 des de 1979 ha tingut 

l'Ajuntament, només una
quarantena han estat dones
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HOTELS, APARTAMENTS, VOLS... VACANCES, AL MILLOR PREU!

Tot i analitzar 

amb realisme les di�icultats afegi-des que les dones han tingut i tenen 
en el món laboral, l'economista i politòloga Cecilia Castaño veu amb cert optimisme el futur. Segons l'especialista en tecnologia, ocupació i perspectiva de gènere, "els canvis de la quar-

ta revolució industrial, en què 

el cervell és més important que 

la musculatura, pot afavorir les 

dones". Així ho exposava dijous, a la xerrada Economia, feminisme i 

món digital, impulsada per l'asso-ciació En-Raonar i conduïda per la gestora cultural Txell Remolins.

Castaño, doctora en Ciències Po-lítiques i catedràtica d'Economia Aplicada de la Universitat Complu-tense de Madrid –on dirigeix l'Ob-servatori d'Igualtat–, alerta, però, 
de la "bretxa digital. El problema 

és que les dones tenim menys 

habilitats digitals. La bretxa 

d'accés s'està tancant, però no 

la d'ús... cada cop que hi ha una 

nova aplicació, les dones tri-

guem més a arribar-hi", lamenta. Amb tot, recorda que internet "és 

un re�lex de la societat, de mane-
ra que és masclista" i insisteix que 
"no es tracta només que hi hagi 

més dones enginyeres, sinó que 

totes tinguem més habilitats".  A banda de la visió en clau de gè-nere, l'economista també desgra-nava les claus per a la recuperació econòmica post-Covid, que se cen-tren en la transició digital i verda. 
"No podem tornar a un sistema 

productiu que destrueix el pla-

neta", exclamava. A més, Castaño troba importantíssim la millora de les infraestructures per a Inter-net, així com que tothom –des dels treballadors als empresaris i autò-noms– tinguin habilitats digitals. La necessitat d'aquestes infraes-tructures es va palesar en la matei-xa xerrada, que es va haver d’inter-rompre a la part �inal per la mala connexió que di�icultava entendre la ponent.
Producció i reproduccióLa pandèmia ha posat en evidència la vulnerabilitat de les persones i la importància de les cures. "Sense 

les cures la resta de l'economia 

no funciona", alertava Castaño, qui denunciava com el con�inament també ha posat de manifest la so-brecàrrega de feines de les dones i com a casa la feina s'ha seguit divi-dint amb una perspectiva masclis-ta. Per això, deia, cal treballar per comptabilitzar l'activitat produc-tiva i la reproductiva, perquè les dones tinguin un poder real dins la 

"Els canvis de la quarta 

revolució industrial 

poden afavorir les dones"

Activitat en línia

En-Raonar ha posat en marxa també 

unes tertúlies al voltant de llibres. Ara és 

el torn de la filòsofa Marina Garcés i la 

seva obra Escola d'aprenents (Galaxia 

Gutenberg, 2020), que l'entitat convida 

a analitzar durant tres converses –el 

proper dimecres, el 7 i el 28 d'abril, de 

20 a 21 h–. Les trobades es faran en línia 

i per participar-hi cal enviar un correu a 

enraonargranollers@gmail.com.

DEBAT SOBRE 
'ESCOLA D'APRENENTS'
DE MARINA GARCÉS

societat. Castaño assegura que les dones estan més preparades per entendre la necessitat de coopera-ció i sostenibilitat. "Hi ha estudis 

que mostren que als homes els 

agrada més el risc, mentre que 

les dones prenen decisions va-

lorant els efectes col·laterals. A 

més, les dones que tenen llocs 

de responsabilitat han passat 

un �iltre brutal, han de ser molt 
bones". En aquest sentit, conside-ra que "es nota molt" quan hi ha dones davant d'un ministeri. "Són 

molt treballadores i comuniquen 

molt; són gestores públiques 

bastant transparents", deia, i con-cloïa que hi ha poques dones amb poder perquè "la societat espa-

nyola és molt masclista". ❉ M.ERAS

"No es tracta només que hi 
hagi més dones enginyeres, 

sinó que totes tinguem 
més habilitats digitals"

La catedràtica en Economia Aplicada Cecilia Castaño va oferir una 
xerrada sobre feminisme i digitalització convidada per En-Raonar

Amb motiu del 8-M, la Coordi-
nadora Feminista de Granollers ha organitzat una manifestació dilluns (18.30 h) a la plaça Josep Barangé, "un espai prou ampli 

per mantenir les distàncies i fer 

una manifestació segura", indi-ca el col·lectiu. Després de la tro-bada a la plaça Barangé, la reivin-dicació continuarà per l'avinguda del Parc i fins al carrer Torras i Bages. A l'alçada del carrer Joan Prim, girarà cap al sud i passarà per la plaça Maluquer i Salvador. Finalment, passarà pel carrer Sant Roc per desembocar a la Porxada, on es llegiran els manifestos so-bre els tres àmbits de reivindica-ció d'enguany. Per afavorir que es respectin les distàncies hi haurà tres pancartes a la capçalera que obriran tres fileres ordenades.
Les reivindicacions
"Sortim al carrer per reivindi-

car els drets de les dones, espe-

cialment, des les dones de classe 

treballadora, que estem doble-

ment explotades pel patriarcat 

ACTES DEL 8-M MANIFESTACIÓ DE LA COORDINADORA

Feminisme antirracista 
i lliure de transfòbia

EL CARTELL

i el capitalisme", assegura el col-lectiu convocant. La coordinadora es vol posicionar al costat de les dones migrades i dels col·lectius LGTBI+ i, en especial, el de les do-nes trans, que "els últims mesos 

han vist com altres dones consi-

derades feministes les oprimien 

i atacaven", lamenten les convo-cants. "El feminisme serà antir-

racista i lliure de transfòbia o no 

serà", conclouen.  
Actes institucionals del 8-MDilluns, tant l'Ajuntament de Granollers com el de les Franqueses han con-vocat els habituals actes institucionals per commemorar el Dia de les Do-nes. A Granollers, però, l'acte serà virtual, de manera que a partir de les 12 h el canal de YouTube de l'Ajuntament retransmetrà la lectura del manifest del 8-M en col·laboració amb la Taula d'Igualtat de Gènere. El consistori, juntament amb l'entitat Tramoia Cultura, també proposa una acció a les xarxes en què es proposa a la ciutadania compartir a Instagram la fotogra-fia d'un objecte relacionat amb una vivència del 8-M amb l'etiqueta #In-

ventari8M –les imatges també es poden enviar a inventari8m@gmail.com–.A les Franqueses, l'acte commemoratiu mantindrà un format habitual, a les 12 h a la plaça de l'Ajuntament, on es farà la lectura del manifest, la presentació del documental Dones de les Franqueses, la performance 
Comando lila de l'Institut El Til·ler i la interpretació musical d'Estefania 
Mateos i Lorena Gómez. 
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#fibricitat
El doble de bon rotllo per pagar

menys per la fibra i l’electricitat!

Amb i
estalvia’t 108€ l’any en Fibra

i un 10% al mes en el teu 

consum de llum*

Promo Doble Estalvi

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

que està sempre referenciat en la factura, i en 

tarifes 2.0DHA i 2.1DHA.

Consulta condicions entrant al web.

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

Som* inicia una campanya per dignificar 

la memòria dels milers de dones innocents 

que van ser torturades i executades

La cacera de brui-

xes és un clar 

exemple dels es-

tigmes que perse-

gueixen les dones 

des de fa segles. 

Milers de dones innocents van ser 

marginades i criminalitzades per la 

societat dels segles XV al XVII, que 

va permetre que fossin torturades 

i executades perquè les considera-

ven diferents. I aquests crims tam-

bé van passar al Vallès Oriental i, 

concretament, a Granollers.

Sàpiens, del grup Som*, ha ini-

ciat la campanya #NoErenBruixes 

–sapiens.cat/noerenbruixes– per digni�icar la memòria d'aquestes dones innocents i promoure'n la reparació i digni�icar-les per mitjà d'actes de desgreuge a tot el terri-
tori català. El manifest de la cam-

panya reivindica totes les dones 

que han estat reprimides al llarg de la història i impulsa un acte de 

justícia històrica, en la línia d'inici-
atives que han sorgit a altres paï-sos com Escòcia, Suïssa i Noruega.#NoErenBruixes s'impulsa pa-ral·lelament a la publicació d'un 
número especial de març de la 

revista Sàpiens que recull per 

primera vegada un cens inèdit i 

un mapa interactiu amb tots els noms de les víctimes de la cacera 
de bruixes –més de 700–. 

La Rajolera i les altresL'Atles de la cacera de bruixes s'ha pogut confeccionar amb l'asses-
sorament dels dos grans espe-cialistes del país en el tema, els historiadors Pau Castells i Agustí Alcoberro. Precisament aquest darrer és l'autor de l'article La 

cacera de bruixes al Vallès (1619-

1622): processos locals i causa ge-

neral publicat el 2019 a la revista 

Ponències del Centre d'Estudis de 
Granollers i en què repassava el 

Oriental s'inicia el maig de 1619 
amb la detenció a la Garriga de 

Margarita Codonyera, qui va ser 

torturada i va acabar confessant 

que era bruixa i citant altres dones 

de Caldes de Montbui i Granollers. A la Batllia de Granollers, segons descriu Alcoberro, es van detenir 
vuit persones, de les quals sis do-

nes i dos homes –Eulàlia Lafarga 

Ramoneta, Elionor Reig Maurine-

ta, Gabriela Boira, Anna Boirons 
la Rajolera, el músic Joan Vives 

Llarg i Jaume Fonolleda –tots jut-jats el 1619– i Maria Rosa Solera –jutjada el 1620–, segons detalla el mapa també. Alcoberro explica que no s'ha conservat documenta-ció del procés judicial incoat, però 
suposa que tots els processats van 

ser executats, tenint en compte l'única referència als fets que apa-
reix a la documentació municipal: 

"Gastos per a penjar a les brui-

xes: 10 lliures i 5 sous". ❉ M.E.

#NoErenBruixes
'Sàpiens' publica un atles de la cacera 

de bruixes, en què recull dades de les sis 

dones jutjades a la Batllia de Granollers

procés a 48 dones i 2 dones de 17 municipis del Vallès. A Granollers 
va localitzar 8 execucions, que ara 

també es detallen en aquest mapa 

més extens i actualitzat de les re-presaliades arreu del país.
La cacera de bruixes al Vallès 

Dilluns (18 h), l'associació fe-
minista de Granollers Sorotopia 

també organitza un acte en format virtual, amb el suport de l'Ajunta-ment de Granollers. L'entitat ha convidat l'activista Carme Diaby 
a impartir la xerrada Trenquem 

el silenci –cal inscriure's a soroto-

pia@gmail.com–. Diaby, nascuda 

al Senegal el 1993, viu a Grano-

llers des de ben petita i es consi-

dera afrocatalana. Va estudiar el grau mitjà d'atenció sociosanitària 
i actualment és treballadora fami-liar a l'Ajuntament de Granollers i 
cofundadora de la campanya que tracta sobre la prevenció d'abusos 
sexuals. Està a punt de publicar El 

silenci dels altres, en què la seva experiència com a víctima de pe-
deràstia hi té un pes important.

Dones i ciènciaD'altra banda, també en el marc dels 
actes del 8-M, el Centre Cultural de Bellavista acull l'exposició Les dones 

i la ciència, que es podrà visitar fins 

al 17 de març, de dilluns a divendres a la tarda i dissabte al matí. 

Sorotopia convida 

l'activista Carme 

Diaby per parlar de 

prevenció d'abusos

LA PORTADA DE 'SÀPIENS'
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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

Suspensió temporal de llicènciaUn camió s'encasta al pont de la via de l'R3
Els paradistes del mercat setmanal del dijous

poden suspendre temporalment la llicència mentre 

el mercat no pugui tornar al centre de la ciutat. 

Aquesta suspensió permetrà mantenir la llicència, 

però interrompre l'activitat de manera temporal.

La caixa d’un petit camió va quedar encastada, dimarts, al pont

que travessa la via del tren a Corró d’Avall, entre els carrers Anna

Maria Mogas i la carretera de Ribes, amb un gàlib senyalitzat de 2,85 

metres. Arran de l’accident, que no va causar ferits, la Policia Local

va tallar la circulació al pas soterrani per retirar el vehicle sinistrat. 

SOCIETAT

El ritme de la campanya de vacuna-

cions s'ha incrementat la darrera 

setmana. Fins dimarts, a Granollers 

hi havia 3.726 vacunats amb la pri-

mera dosi –1.300 més que fa una 

setmana–, i 1.257 persones que 

ja tenen la segona i, per tant, han 

completat el procés de vacunació. 

A les Franqueses, hi ha 1.227 per-

sones amb la primera dosi, i 424 

amb la segona. "Estem preparats 

per anar administrant de segui-

da totes les vacunes que ens arri-

bin; el problema és de disponibi-

litat", deia Joan Parellada, director 

del Sector Sanitari Vallès Oriental, 

en el Consell d'Alcaldies de dime-

cres. Amb tot, Salut confia que en 

pocs mesos arribi una gran quan-

titat de vacunes, de manera que es 

podrà avançar molt més el ritme de 

vacunacions amb l'objectiu d'as-

solir "el 70% de la població per 

aconseguir la immunitat de ra-

mat", deia Anna Aran, gerent de la 

Regió Sanitària Barcelona. Quan ar-

ribi el moment, s'habilitaran espais 

de vacunació de gran capacitat en 

diversos municipis per desconges-

el 97% de persones amb diversitat 

funcional, i que actualment s'està 

treballant en dos fronts: un, de sub-

ministrament de la vacuna Pfizer a 

treballadors sanitaris d'hospitals, 

ambulatoris i residències i perso-

nes de risc, i un altre de subminis-

trament de la vacuna AstraZeneca 

a persones sanes, menors de 55 

anys, d'altres professionals sani-

taris o entitats privades, així com 

mestres, policies, etc.

Finalment, tant Parellada com 

Aran han fet una crida a la prudèn-

cia en la desescalada de la tercera 

onada mentre s'espera la vacuna, 

ja que la pandèmia continua activa. 

"L'ocupació de llits de crítics en 

la baixada de la tercera onada és 

molt més alta que en la baixada 

de la segona", recalcaven.  x.l.

tionar els centres d'atenció primà-

ria, ja que després de cada vacun-

caió cal esperar al mateix lloc uns 

15 minuts per detectar possibles 

reaccions. Aquests punts –que es 

donaran a conèixer més endavant– 

s'afegiran als tres espais de vacuna-

ció amb cita prèvia habilitats fins 

ara: el CAP Les Franqueses, a Bella-

vista; el CAP Plana Lledó, a Mollet; i 

el Teatre Auditori de Llinars. A més, 

Salut també compta amb un equip 

mòbil que es desplaça allà on és ne-

cessari, com hospitals o centres on 

hi ha col·lectius de risc o essencials, 

i fins i tot als domicilis on viuen per-

sones amb mobilitat reduïda. Sobre 

la priorització de col·lectius, Pare-

llada explicava que actualment ja 

s'han vacunat el 95% de residents 

de centres geriàtrics a la comarca i 

Tot i la tendència a la baixa de les 

dades epidemiològiques, l'Hospi-

tal General de Granollers manté 

molt similar el nombre d'ingres-

sats respecte als darrers 15 dies, 

quan es va començar a alentir la 

tendència a la baixa de malalts. 

Així, dimecres d'aquesta set-

mana el centre comunicava que 

tenia 46 pacients ingressats que 

han donat positiu en Covid-19, 

mentre que ara fa una setmana 

n'eren 48 –tres menys que set 

dies abans–.

L'altre indicatiu importantís-

sim a l'hora de valorar la satu-

ració del sistema sanitari arran 

de la pandèmia és el nombre 

d'ingressats a l'UCI. Dimecres hi 

havia 30 persones a la Unitat de 

Cures Intensives, de les quals 20 

hi eren arran de la Covid-19 –les 

mateixes que fa una setmana–. El 

centre té una vintena de places 

estables d'aquesta àrea, de mane-

ra que una desena de pacients són 

en llits habilitats per a crítics en 

altres plantes d'hospitalització.

Pel que fa als malalts de corona-

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

tal n'acumula 1.351, prop d'una 

cinquantena més que fa dues set-

manes i 15 més que la setmana 

passada. En canvi, tres persones 

tractades per la Covid-19 han 

mort durant els darrers set dies al 

centre, que acumula des de l'inici 

de la pandèmia, ara farà un any, 

238 defuncions. 

L'Hospital estabilitza els 
ingressos de Covid-19, 
que no acaben de baixararxiu

SALUT  EL DEPARTAMENT ES PREPARA PER FER UNA VACUNACIÓ MASSIVA EN POCS MESOS DIMECRES HI HAVIA 30 PACIENTS A L'UCI DEL CENTRE

El 95% de residents de centres 
geriàtrics ja han rebut la vacuna

VACUNACIÓ  Ara es prioritzen els majors de 80 anys i professionals sanitaris

L'ocupació de la Unitat

de Cures Intensives

es manté estable des

de la setmana passada

Després d'un cert estancament en 

el descens de casos de Covid-19, 

aquesta setmana les dades epi-

demiològiques porten a una visió 

més optimista que el mes pas-

sat. El risc de rebrot se situava 

dimecres en 135, una xifra molt 

inferior als més de 350 d'ara fa 

una setmana. De fet, Granollers 

no baixava de 200 –l'índex que es 

considera límit d'un risc alt per 

passar al risc molt alt de rebrot– 

des de mitjans de juliol de 2020.

Granollers, a més, es troba per 

sota del risc de contagi del con-

junt del país (224) i del Vallès Ori-

ental (263), amb una mitjana més 

alta arran de l'alt índex del segon 

municipi més poblat, Mollet (387) 

i altres com Canovelles (que supe-

ra els 400), mentre que les Fran-

queses té unes dades similars a la 

capital comarcal.

Un altre dels indicadors que 

té una tendència molt positiva 

aquests darrers dies és el de velo-

citat de contagi (Rt), que ha pas-

sat d'1,18 a 0,57, és a dir que cada 

100 contagiats encomanen el co-

ronavirus a 57, de manera que la 

propagació és més lenta. Amb tot, 

cal tenir en compte que la soca 

britànica, ja present, és més con-

tagiosa, i que en el conjunt de la 

comarca, l'Rt encara supera l'1, 

tot i que també ha baixat respecte 

a la setmana passada. A Catalunya 

s'està apropant al 0,9, un dels in-

dicadors que el Govern apuntava 

per relaxar algunes mesures res-

trictives.

A Granollers també s'ha redu-

ït molt el percentatge de PCR i 

tests d'antígens positius, que ha 

passat d'un 6,33% a un 3,25%. I 

la incidència acumulada a 14 dies 

(IA14) ha passat de 298,32 en el 

període del 14 al 20 de febrer, als 

235,51 positius per cada 100.000 

habitants entre el 21 i el 27.  m.e.

El risc de rebrot cau més

de la meitat en una setmana

"Les vacunes són segures

i eficaces, però fins

que no arribi a tothom 

cal mantenir la prudència"
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"Aquest març serà un mes deci-

siu", exclamava divendres l'alcal-

de, Josep Mayoral, pel que fa a la 

gestió de la pandèmia. Tenint en 

compte que s'apropa Sant Jordi, 

la Setmana Santa i la Fira i Festes 

de l'Ascensió –previstes del 13 al 

16 de maig–, Mayoral demanava 

"prudència" a la ciutadania i es 

posava com a data límit uns 15 o 

20 dies per "decidir com ho en-

foquem" i si la fira s'ha d'anul·lar 

com la de 2020.

Pel que fa a l'Ascensió, "estem 

plantejant alternatives perquè 

no podrà ser una fira i festa com 

les de sempre", alertava l'alcalde. 

Amb tot, aquests "nous formats" 

estan supeditats a l'evolució de 

les dades epidemiològiques de les 

properes setmanes. "Caldrà veu-

re si poden existir o faran falta 

altres plantejaments", deia. I re-

cordava que, com a mínim, cal un 

parell de mesos per organitzar les 

niment, però anuncia que s'està 

preparant la 70a edició, que ja es 

va haver de suspendre l'any pas-

sat arran de la pandèmia. M.E.

activitats, fer la comercialització i 

contractar els proveïdors.

De moment, el web de la Fira de 

l'Ascensió està inactiu, en mante-

L'Ajuntament de Granollers, a 

través del portal institucional, 

posa a l'abast de la ciutadania un 

web interactiu que recull les da-

des de l'impacte socioeconòmic 

que la pandèmia està produint a 

la ciutat. El web incorpora gràfics, 

infogràfics i mapes que permeten 

veure entendre més àgilment els 

indicadors.

"Hi ha el que passa a la ciutat 

d'una manera molt gràfica per-

què tota la ciutadania ho en-

tengui amb facilitat", assegura la 

regidora de Salut, Maria  del Mar 

Sánchez. Per la seva banda, la regi-

dora de Processos Estratègics, Alba 

Barnusell, indicava que "és una 

foto del moment, però que tam-

bé permet fer comparatives i 

veure l'historial, de manera que 

serà una eina important per al 

procés del tercer Pla estratègic".

El web, a banda d'actualitzar di-

àriament l'evolució de les dades 

epidemiològiques i de casos de 

Covid-19 a la ciutat, també ofereix 

informació sobre els ERTO que hi 

ha, l'evolució de l'atur, dels afiliats 

a la Seguretat Social i del nombre 

d'empreses a la ciutat; les persones 

majors de 65 anys, el tipus de llars, 

els llocs on hi ha bretxa digital en-

tre l'alumnat, les subvencions mu-

nicipals al tercer sector, etc.

Per a l'alcalde, Josep Mayoral, 

es tracta d'un espai "de conei-

xement i informació perquè 

tothom pugui exercir millor la 

responsabilitat ciutadana".

El consistori vol també posar a 

l'abast de tothom altres dades, com 

per exemple, les vinculades a sos-

tenibilitat i transició energètica. 

Un web recull l'impacte 
socioeconòmic de
la pandèmia a la ciutat

AJUNTAMENT

COVID EL CONSISTORI ES POSA EL MARÇ COM A DATA LÍMIT PER DECIDIR SI ES POT FER LA FIRA EL PORTAL DETALLA L'EVOLUCIÓ DEL MERCAT DE TREBALL

L'Ascensió es planteja amb 
"nous formats" supeditats 
a la situació epidemiològica

WEB El portal de l'Ascensió anuncia la 70a edició, però està en manteniment

"També permet veure
l'historial i serà una eina
 important per al procés

del tercer Pla estratègic"
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El portaveu del PSC a l’Ajuntament 
de les Franqueses, Juan Antonio 
Corchado, va anunciar dijous du-
rant el ple municipal que abando-
na la seva acta de regidor per mo-
tius professionals, una renúncia 
que es farà efectiva aquest dijous 
al matí en un ple extraordinari, 
amb un sol punt a l'ordre del dia. 
Corchado, tècnic de laboratori i 

membre actiu de diverses entitats, 
és regidor a les Franqueses des del 
2015, on ha estat cap de llista dels 
socialistes dues vegades. De 2016 
a 2020 va ser regidor del govern, 
amb responsabilitats en Esports, 
Cultura, Participació i Relacions 
Ciutadanes, a més de primer tinent 
d'alcalde. Des del setembre passat 
és regidor a l’oposició, després que 

arxiu
POLÍTICA  HA ESTAT REGIDOR A LES FRANQUESES 6 ANYS I, PRÈVIAMENT, HO HAVIA ESTAT A L'AJUNTAMENT DE GRANOLLERS DURANT 8 ANYS

JUAN ANTONIO CORCHADO

Juan Antonio Corchado, portaveu del 

PSC franquesí, deixa l'acta de regidor
l’alcalde expulsés el PSC de l’equip 
de govern per passar a governar 
en minoria. D’altra banda, abans 
d’exercir a les Franqueses, Corc-
hado també havia estat regidor a 
Granollers durant vuit anys (2007-
2015), en aquest cas a l’equip de 
govern de Josep Mayoral.

Tot i abandonar el càrrec ins-
titucional, Corchado continuarà 

com a primer secretari de l’agru-
pació socialista a les Franqueses. 
"Durant aquests anys he pogut 

veure què és la política i el que 

no vull que sigui mai", deia el 
regidor, i concloïa: "De tots he 

après coses bones i dolentes; i 

seguiré al vostre costat si treba-

lleu en benefici de tots els veïns 

i veïnes de les Franqueses".
En el ple, l’alcalde, Francesc Co-

lomé, li va desitjar sort en aquesta 
nova etapa i va expressar que "en 

el treball que hem fet conjun-

tament també hi has deixat la 

teva petjada".  x.l.

GRANOLLERS. Dilluns feia 20 anys 
de l'obertura de l'Oficina d'Aten-
ció a la Ciutadania de Granollers 
(OAC), amb seu al carrer Sant Josep. 
En el marc d'aquesta efemèride, el 
govern local ha avançat algunes de 
les novetats que l'OAC incorporarà 
properament i que, tot i mantenir 
la presencialitat, permetrà que el 
veïnat pugui fer més tràmits en 
línia, així com es pretén agilitzar 
la resposta de l'administració. El 
regidor de Sistemes Tecnològics 
i Societat del Coneixement, Jordi 
Terrades, explicava que es pretén 
avançar en "digitalitzar, virtua-

litzar, simplificar i acompanyar 

la ciutadania perquè no hi hagi 

una escletxa digital, i tot mante-

nint la seguretat jurídica de la 

relació amb l'administració".

L'OAC et truca
En aquest sentit, Terrades ha ex-
plicat que l’OAC mantindrà l’aten-
ció presencial, però reforçarà la 

fer més comprensibles les eines 
digitals que l'Ajuntament posa a 
disposició de la ciutadania, s’es-
tan elaborant uns tutorials per fer 
de guia i facilitar així que els veïns 
puguin fer determinats tràmits 
per Internet. A més, s'ha posat en 
funcionament un servei de suport 
i acompanyament telefònic per 

seu electrònica, es revisarà el web 
municipal perquè sigui més intu-
ïtiu i l’OAC trucarà als ciutadans 
que ho demanin per missatge a 
través de diversos canals.

A més, Terrades destacava que 
s'han recollit dues de les mesures 
proposades en el Pacte de Ciutat. 
D'una banda, amb l’objectiu de 

arxiu

SERVEIS  L'OFICINA D'ATENCIÓ A LA CIUTADANIA MANTÉ EL SERVEI PRESENCIAL, PERÒ APROFUNDEIX EN LA COMUNICACIÓ A TRAVÉS DE MITJANS DIGITALS

L'OAC celebra 20 anys amb 
nous canals d'atenció en línia

CARRER SANT JOSEP  L'OAC també assessorarà per l'ús de les eines digitals

77%
ÉS EL PERCENTATGE D'AUGMENT 

DELS TRÀMITS EN LÍNIA ENTRE

2019 i 2020. De fet, fa dos anys es 

van fer 66.367 atencions presencials, 

mentre que l'any passat se'n van fer 

32.363, mentre que els tràmits en 

línia van passar de 39.363 atencions 

a 70.817. I encara han augmentat 

més les atencions telefòniques que 

s’han més que doblat: l’any 2019 

se’n van fer 26.719 i el 2020 en van 

ser 60.790. A més, les sol·licituds 

de registre d’entrada per Internet 

durant la pandèmia suposen el 68% 

del total, és a dir, pràcticament 7 

de cada 10 sol·licituds de registre 

d’entrada s’han tramitat en línia. A 

través d’Internet també s’han fet 

18.884 pagaments de tributs i taxes 

i 4.193 volants d’empadronament.

ajudar les persones a fer els trà-
mits per internet amb les Biblio-
teques de Granollers.

I d'altra banda, com a resposta 
a la mesura d’acció de crear un 
canal de comunicació a través de 
missatgeria instantània, l'Ajunta-
ment està fent proves amb Tele-
gram per obrir un servei d’infor-

mació i interacció (com el telèfon 
010). Aquest nou servei, que tam-
bé funcionarà per Facebook Mes-
senger i SMS, està actualment en 
fase de proves. Terrades apuntava 
que pot estar operatiu en uns 15 
dies. A més, també està previst 
poder establir relacions amb la 
ciutadania per videoconferència. 
"Ho podríem implantar el mes 

que ve, amb totes les garanties 

jurídiques", apuntava el regidor.

Sistema autoservei
Una altra de les novetats que ja ha 
incorporat l’OAC és un nou siste-
ma d’autoservei per a l’obtenció de 
certificats d’empadronament que 
ja funciona a les oficines del carrer 
Sant Josep i facilita aquest tràmit i 
evita haver de fer cues o demanar 
cita prèvia. És previst que aquest 
servei evolucioni permanentment 
fer cada cop més tràmits.

L’alcalde, Josep Mayoral, ha afir-
mat que la situació de pandèmia 
"ha ajudat a acabar de concretar 

un projecte amb quatre línies es-

tratègiques: la proximitat; l'aten-

ció personalitzada; la qualitat 

com a element central, i apostar 

per una nova governança amb 

participació directa".  M.E.
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 TOYOTA KAI MOTOR

kaimotor.toyota.es
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TOYOTA 
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Quan el teu negoci és molt més,
necessites un vehicle que s’adapti 
a les teves necessitats.

Descobreix-lo a Kai Motor  

Instagram: @toyotagranollers
Facebook: Toyota Granollers
CSM GRUP AUTOMOCIÓ
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“Les decisions encertades són aquelles 
que es troben en l’equilibri entre 

el pensament deliberat i l’intuïtiu.”  
Malcolm Gladwell

Decidir. Un acte de naturalesa 
romàntica que les persones ens 
esforcem en convertir en un procés 
estadístic i matemàtic sense lloc a 
l’equivocació.

Intentem controlar tots els factors 
implicats en la presa de decisió 
per tal de substituir l’atzar o allò 
desconegut per certeses en forma 
de coneixements. Què passa, però, 
quan el control d’aquests factors 
no depèn de nosaltres? Què passa 
quan les decisions impliquen a 
persones?

La selecció de personal suposa 
un repte ardu pels reclutadors, 
que han d’identificar d’entre totes 
les candidatures la més adient 
per la feina sol·licitada mentre els 
persegueix un enemic comú: el 
temps.

Davant d’aquesta conjuntura l’error 
més freqüent és el de caure en el 
sistema de biaixos: valorar les 
candidatures en base a primeres 
impressions.

Quan això passa, quan els 
judicis de valor s’avantposen al 
pensament deliberat, l’encert 
de la decisió passa a dependre 
directament de l’atzar.

Per tal de mantenir, doncs, l’equilibri 
entre el pensament intuïtiu i 
el fonamentat, és important 
defugir dels biaixos culturals i 
substituir-los per mecanismes de 
neutralització professionals.

Els diàlegs, l’empatia o la 
responsabilitat social, per exemple, 
són elements que permetran 
transcendir el pla artificial per 
conèixer, realment, la persona.

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

Més enllà de 
les primeres 
impressions

LES FRANQUESES. El Departament 

de Territori de la Generalitat ha 

rebut darrerament diversos pro-

jectes per construir grans plantes 

fotovoltaiques a la comarca. Un 

d’aquests, promogut pel grup bri-

tànic Green Concept Management, 

estaria situat a les Franqueses, en 

uns terrenys agrícoles de 12,3 

hectàrees entre Marata i Corró 

d’Amunt. Actualment, a més, tam-

bé s’estan tramitant dues peti-

cions més: una entre la Garriga i 

l'Ametlla, de 8,5 hectàrees, i una 

altra a Samalús, de gairebé 10 

hectàrees, en aquest cas promo-

guts per la companyia granolleri-

na Estabanell Energia. Al desem-

bre, una altra multinacional del 

sector energètic, European Ener-

gy, confirmava al diari Som* que 

buscava una gran extensió de ter-

renys rústics entre les Franque-

ses i Granollers per instal·lar-hi 

un gran parc solar fotovoltaic, 

amb capacitat per produir fins 

a 10 megawatts d’energia, que 

es connectaria a la xarxa de Red 

Eléctrica a través de les subestaci-

ons ja existents. Alguns d’aquests 

representen una competència 

deslleial per a la pagesia, ja que 

el preu per hectàrea de les seves 

ofertes pot arribar a multiplicar 

per 10 els imports que es pagarien 

per a usos agraris.

En la mateixa línia també s’ex-

pressen des del Col·lectiu Vall del 

Carbonell, que aplega veïns de 

Samalús, Corró d’Amunt i Marata 

en defensa del territori. El grup 

rebutja que la instal·lació d’aquest 

tipus de parcs suposi la pèrdua de 

terrenys agrícoles en una comarca 

tan fragmentada com el Vallès. Per 

això aposta per un model basat en 

projectes ja es troben en fase de 

tramitació a la Ponència d’Ener-

gies Renovables de la Generalitat, 

un òrgan que analitza la viabili-

tat d’aquest tipus d’instal·lacions 

energètiques des del punt de vis-

ta del seu emplaçament. De fet, 

la Generalitat va aprovar l’any 

passat el decret d’impuls a les 

energies renovables, que facilita 

la implantació d’aquestes instal-

lacions en terrenys agrícoles, cosa 

que ha generat una allau de petici-

ons a tot el país.

Contra l'especulació del sòl
Justament, la proliferació d’aquest 

tipus de projectes ha posat en 

alerta col·lectius com el sindicat 

Unió de Pagesos, que rebutja el 

procés "d’especulació del ter-

ritori" que impliquen aquestes 

iniciatives i alerta que el model 

actual d’energies renovables pot 

"posar en perill la viabilitat 

de moltes explotacions agràri-

es". Tot i que el sindicat defensa 

l’aposta per la transició energè-

tica i l’ús d’energies renovables, 

reclama que s’apliquin "de ma-

nera reflexionada i amb una 

planificació responsable" que 

"no suposi una destrossa per al 

territori ni la concentració d’in-

fraestructures d’aquest tipus 

en un mateix punt". 

A més, el sindicat també aler-

ta que els imports que aquestes 

empreses ofereixen pels terrenys 

MEDI AMBIENT LA PONÈNCIA D'ENERGIES RENOVABLES DE LA GENERALITAT VALORA ARA LA VIABILITAT I IDONEÏTAT DEL PROJECTE

Un grup inversor 

projecta un parc 

fotovoltaic de 12,3 

hectàrees a Marata

l’autoconsum i en instal·lacions de 

petites dimensions, creades amb 

la implicació dels veïns i priorit-

zant l’ús de les teulades dels edifi-

cis en zones urbanitzades, per mi-

nimitzar la destrossa de sòl agrari.

En cas que la Ponència d'Energi-

es Renovables validi els avantpro-

jectes, s’obrirà un termini d’expo-

sició pública per a la presentació 

d’al·legacions. En aquest sentit, el 

Col·lectiu Vall del Carbonell insta 

l’Ajuntament de les Franqueses a 

fer al·legacions contra un projecte 

que suposa la "tercialització del 

sector agrari". X.L.

L'Aula de Natura del parc del Fal-

gar i la Verneda serà més gran 

del que preveia el projecte inicial. 

L'espai dedicat a sala d'exposici-

ons incrementa la superfície un 

30% i passa de tenir 166 metres 

quadrats a ocupar-ne 216. Aques-

ta ampliació implica també l'aug-

ment de metres quadrats de tota la 

instal·lació –fins als 600–, que està 

en procés de construcció. L’Aula de 

Natura, entre la zona de jocs infan-

tils del parc i l'aparcament, serà un 

edifici singular d'una planta dividit 

en tres mòduls, units entre si amb 

passadissos i vestíbuls vidrats. A 

l’est hi haurà la sala d'exposicions 

i els lavabos; al centre, una zona de 

serveis i administració amb des-

patxos i oficines; i a l'oest, la sala 

de formació i un auditori. L'obra té 

un cost de 887.362 euros. 

La Vall del Carbonell alerta 

de l'impacte que tindria

en el sòl agrícola d'una 

comarca tan fragmentada

L'Aula de Natura del Falgar,

més gran del que es preveia

ARXIU

PARC FOTOVOLTAIC Darrerament estan proliferant aquestes instal·lacions
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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

L’Ajuntament de Granollers ha 

activat una nova eina de comu-

nicació directa perquè la ciuta-

dania informi d’incidències re-

lacionades amb la contaminació 

per males olors. Així, l’aplicació 

gratuïta Nasapp (disponible per 

a Android i IOS) permet notificar 

i registrar qualsevol tipus de pu-

dor, de procedència agrícola, in-

dustrial, urbana, etc.

L’objectiu d’aquesta iniciativa 

és comptar amb la participació 

ciutadana per gestionar les males 

olors que sovint es produeixen. 

Així, l’Ajuntament registrarà les 

queixes i treballarà per prendre 

mesures i intentar minimitzar els 

possibles focus d’origen. La infor-

Entre aquest dijous i el 10 de maig 

es pot visitar la nova exposició de 

l’Arxiu Municipal de Granollers 

instal·lada a l’entrada de l’Ajunta-

ment, titulada Bicicletes en blanc i 

negre, una selecció de fotografies 

que mostra l’ús que els grano-

llerins feien de la bici entre els 

anys 1910 i 1960: com a mitjà de 

transport en dies feiners, i també 

per a l’esbarjo i l'esport.

Les 14 imatges, signades per Al-

bert Canet Botey, Ferran Salame-

ro, Francesc Gorgui, Joan Guàrdia 

i Mercè de Bufí, descobreixen una 

ciutat de carrers majoritàriament 

sense asfaltar i gairebé buits. En-

cara circulaven carros i la bicicle-

ta era el mitjà de transport més 

utilitzat, sobretot entre la classe 

treballadora, mentre que els vehi-

cles de motor eren escassos.

Els visitants descobriran un 

espai esportiu que hi havia ha-

gut entre els carrers Navarra, 

Sant Jaume i Isabel de Villena, el 

Law-Tennis o Club Deportivo, on 

es practicava el futbol, el tennis i 

el ciclisme; i l’antiga botiga Ciclos 

Sastre, situada a la plaça de Per-

pinyà, com a mostra dels molts 

tallers i botigues de reparació i 

venda de bicicletes de l’època. I és 

que, segons el cens de 1955, la ciu-

tat en tenia 1.760 de registrades.

També es mostren diferents 

curses ciclistes a la carretera (dels 

anys 30, 40 i 50) i persones en bici-

Els nous parquímetres que han de 

permetre ampliar la zona blava i 

verda a Granollers estaran ins-

tal·lats al maig, com a molt tard, 

després que el govern local hagi 

adjudicat ja els treballs de col·lo-

cació, amb un termini d'execució 

previst de dos mesos.

Els farà l'empresa Maquinaria, 

Estacionamientos y Parkímetros 

(Meypar) SL, que realitzarà el 

subministrament i la instal·lació 

per un import de 151.827 euros 

(IVA inclòs), amb una rebaixa a 

l'entorn del 20% respecte al preu 

de licitació. Així, Meypar submi-

nistrarà 22 parquímetres, la pla-

taforma de gestió i les targetes 

SIM de connexió, per a l'ampliació 

de places de zona blava i verda 

aprovada l'octubre passat. 

La zona blava passarà de 662 

places a unes 800, amb diferents 

tarifes als carrers Roger de Flor, 

Lluís Companys, Francesc Macià, 

Josep Umbert i al passeig de la 

Muntanya.

Pel que fa a les zones verdes, 

es passarà de 199 places actuals 

a 709, i totes seran de pagament. 

Així, s'implantarà l'aparcament 

per a residents als carrers Pius 

XII, Anníbal, Isabel de Villena, 

Joan Vila Ayats, Navarra, Roger de 

Llúria, Jardí Conrad Saló, Herme-

negild Carrega, passeig de la Mun-

tanya –entre la plaça de la Font 

Verda i Francesc Ribas– (excepte 

les places properes a l'Hospital), 

Tarragona i Minetes. M.E.

Amb motiu de les obres de millora 

de la mobilitat a l’entrada de Gra-

nollers per la carretera BV-1432, 

a partir del dilluns 1 de març, les 

línies A5 i A7 de Transports de Lli-

çà d’Amunt (TLA) deixaran d’atu-

rar-se a les parades de Can Gili i 

Terra Alta. Les obres, que van co-

mençar a finals de gener, consistei-

xen en la construcció d'un itinerari 

compartit per a vianants i ciclistes 

que serà paral·lel a la carretera. Al-

hora, es farà una rotonda d'accés al 

veïnat de la Terra Alta, es donarà 

espai d'espera a les parades de bus 

i es col·locarà enllumenat en tot el 

traçat, entre d'altres. La previsió 

és que les obres s'allarguin fins a 

finals de setembre d'aquest any. 

Els nous parquímetres, 
instaŀ lats al maig

ARXIU

AMGR

MEDI AMBIENT NASAPP ÉS UNA EINA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA PER COMBATRE EMISSIONS ELS TREBALLS S'HAN ADJUDICAT A L'EMPRESA MEYPAR 

MOBILITAT L'ARXIU INAUGURA UNA EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA QUE ES POT VEURE AL VESTÍBUL DE L'AJUNTAMENT FINS AL 10 DE MAIG

Una app registra incidències
de contaminació per pudors

CICLOS SASTRE  La botiga de reparació i venda era a la plaça Perpinyà

Com s'utilitzava la bicicleta 
entre els anys 1910 i 1960

La línia de bus
de Lliçà anul·la per 
obres les parades de 
Can Gili i Terra Alta

cleta en contextos lúdics i festius en 

diferents carrers i places, que per-

meten comprovar, també, els can-

vis que ha experimentat la ciutat.

Bicicletes en blanc i negre es 

pot visitar fins al dia 10 de maig 

a l’Ajuntament, de dilluns a diven-

dres durant tot el dia. La mostra 

s’acompanya de la projecció d’una 

vintena d’imatges més. 

mació aportada per la ciutadania 

a través d’aquesta app és confi-

dencial; no recull les dades perso-

nals i permetrà generar un mapa 

de les molèsties detectades per la 

ciutadania en aquest àmbit.

Eurecat, el Centre Tecnològic 

de Catalunya, desenvolupa des de 

l’any 2010 el projecte Nasapp, una 

eina de participació a disposició 

de tothom per registrar incidèn-

cies de pudor ambiental. L’aplica-

ció geolocalitza el punt en què es 

troba la persona i informa del mo-

ment en què es registra les males 

olors, de manera que la coincidèn-

cia en una mateixa zona i moment 

d’un determinat nombre de regis-

tres, posa de manifest un episodi 

de pudor. Amb aquests registres 

i l’anàlisi de les dades meteoro-

lògiques es podran plantegen hi-

pòtesis sobre la procedència. Així, 

es facilita que el consistori pugui 

determinar l'emissor.
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GEMMA
C/ Girona, 96

BEA
C/ Roger de Flor, 93

Demana cita en els nostres centres NaturHouse a Granollers.

US HI ESPEREM!
C/ Girona, 96 · Granollers · 93 173 99 37 ·      640 29 36 68

C/ Roger de Flor, 93 · Granollers · 93 879 00 67 ·      615 66 51 59
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2021: NUEVAS INSTALACIONES EN GRANOLLERS

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
21/02 Miguel Criado Hernández  75 anys 

22/02 Carlos Garrigós Muñoz  76 anys 

22/02 Francisco Blázquez Arroyo  80 anys 

23/02 J. Ignacio Barroso Trinidad  45 anys 

23/02 Joan Fradera Gras  97 anys 

23/02 José Expósito Lozano     81 anys 

23/02 Pere Jansana Roca   90 anys

24/02 Pedro Pérez Caballero  88 anys 

24/02 Josefa Font Oliva  87 anys

25/02 Joan Puig Hosta   92 anys

25/02 Fernando Martínez Rod.  67 anys 

25/02 Luisa Méndez Torres  91 anys

26/02 Alfonso Alcaide Crespín  78 anys 

26/02 María Rodríguez Píriz  61 anys

27/02 Francina Ferri Gil      87 anys 

28/02 Miguel Fernández Cejudo  94 anys

28/02 Carmen Caballero Llamas  68 anys 

01/03 María Elena Fagín Caamaño 79 anys 

Els Bombers de Granollers dispo-

sen des d'aquest divendres d'un 

nou camió polivalent. Es tracta d'un 

vehicle de 370 cavalls, amb capaci-

tat per a 3.500 litres d'aigua –tipus 

bomba rural pesada–, equipat amb 

les darreres innovacions tecnològi-

ques, tant per facilitar la feina dels 

seus ocupants com per garantir-ne 

la seguretat quan es desplacen pel 

territori. Així, entre d'altres, incor-

pora elements com un sistema me-

teorològic que aporta dades reals 

de cada moment.

Aquest nou camió forma part 

d'un grup de 10 que el Departa-

ment d'Interior ha presentat aquest 

bans o forestals, els rescats en 

accidents de trànsit o les assis-

tències tècniques", explicava en 

la presentació el cap dels Bombers, 

David Borrell.

Justament fa uns mesos, els 

Bombers de Granollers denun-

ciaven la precarietat del parc de 

l'avinguda Sant Julià, que s'afegia a 

la falta d’inversió i de mitjans per 

fer la feina en òptimes condicions, 

sobretot en la flota de vehicles: dos 

camions d’aigua, un d’aigua indus-

trial, un camió amb autoescala –de 

més de 20 anys– i una furgoneta de 

salvament. "Sempre hi ha algun 

vehicle espatllat; és una flota 

divendres i que distribuirà en 10 

parcs de Bombers de Catalunya, un 

primer pas per anar renovant, de 

manera progressiva, la flota actual. 

De fet, entre aquest any i el vinent 

es preveu renovar 92 vehicles –dos 

camions nous cada 15 dies– i subs-

tituir així algunes unitats que tenen 

fins a 30 anys d'antiguitat. Abans 

d'entrar en funcionament, però, 

els bombers hauran de completar 

un procés de formació. "Són vehi-

cles molt polivalents, capaços de 

donar resposta a diferents ser-

veis; incorporen equipaments 

de darrera generació tant per a 

intervenció com a incendis ur-

ACN

SEGURETAT EL NOU VEHICLE ESTÀ EQUIPAT AMB LES DARRERES INNOVACIONS TECNOLÒGIQUES I D'ACORD AMB LES NECESSITATS QUE HA REGISTRAT EL COS

Els Bombers de Granollers 
estrenen nou camió polivalent

NOUS VEHICLES El parc de Granollers comença així a renovar la flota

molt antiga i caldria renovar-la 

tota", deien els Bombers a l'estiu. 

De fet, el parc de Bombers de 

Granollers és un dels parcs de Ca-

talunya que té més territori i més 

municipis associats. Cada any re-

gistra més de 2.000 sortides i és, 

segons els mateixos bombers, el 

que més quilòmetres recorre cada 

any de tot el país.

La Policia Local de Granollers va 

detenir diumenge de la setmana 

passada, poc abans de les 20 h, 

tres menors d’edat que acabaven 

de sostreure ordinadors de l’in-

terior de l’escola Salvador Espriu. 

Els agents van rebre l’avís d’un veí 

que alertava que diversos joves en-

caputxats havien saltat a l’interior 

del centre i, en arribar-hi, van veu-

re com els sospitosos sortien per 

una finestra de la segona planta i, 

en veure's enxampats, pujaven fins 

a la teulada. Amb tot, els agents van 

poder detenir dos dels nois mentre 

intentaven fugir i recuperar un or-

dinador de sobretaula sencer. D'al-

tra banda, mitja hora més tard, una 

mare va acudir amb el seu fill me-

nor d'edat a la comissaria per lliu-

rar-lo com a coautor del robatori i 

explicant que hores abans de l'ac-

tuació policial, els joves ja havien 

accedit al centre i havien sostret un 

segon ordinador que el jove havia 

llençat a un contenidor d'escom-

braries en pensar que se'l podria 

relacionar amb els fets. La mateixa 

mare i el fill van recuperar aquest 

ordinador i el van lliurar a la Policia 

Local. Els tres detinguts menors de 

15 i 16 anys, veïns de Granollers i 

Canovelles, van passar a disposició 

judicial i s'instrueixen diligències a 

Fiscalia de menors per presumpte 

delicte de robatori amb força.

Detinguts dos nois de 15 i

16 anys per robar ordinadors

de l'escola Salvador Espriu
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La Policia Local va detenir la setma-

na passada un home que intentava 

entrar a cops de mall a l'interior 

d'un habitatge del barri Congost 

d'on havia estat desnonat temps 

enrere. Els agents van ser alertats 

pels veïns arran dels cops i les vi-

bracions que sentien als seus domi-

cilis. El mateix home havia intentat 

recuperar el pis diverses vegades 

sense resultat, ja que els veïns havi-

en avisat la Policia Local i s'havien 

pogut frustrar les temptatives de 

reocupació sense danys a l'habi-

tatge. El detingut, amb antecedents 

policials i sense domicili conegut 

actualment, va ser desnonat setma-

nes enrere i en veure que la porta 

d'accés a l'habitatge havia estat pro-

tegida amb una porta antiokupes, 

va decidir rebentar-la amb el mall, 

escarpes i dues macetes, fent malbé 

l'obra que suportava la planxa anti-

okupacions per accedir novament 

al pis. A més, també es van consta-

tar danys a la porta d'accés al bloc 

de pisos que forçava cada vegada 

que intentava reocupar l'habitatge. 

L'home va ser presentat davant el 

Jutjat de guàrdia acusat d'un pre-

sumpte delicte de danys dolosos a 

un immoble aliè a la seva propietat, 

usurpació d'immoble buit i resis-

tència a la detenció. 

LA POLICIA HA FRUSTRAT LA SEVA ACCIÓ DIVERSES VEGADES

Els Mossos d’Esquadra van detenir dilluns al matí 14 persones en una 

operació contra el tràfic de drogues a Barcelona i altres municipis pro-

pers, com Granollers, on van produir-se diversos escorcolls. En total van 

fer-se 13 entrades a Barcelona, Sant Feliu de Llobregat, el Prat de Llo-

bregat i Granollers. La Divisió d’Investigació Criminal va liderar aquest 

dispositiu contra un grup criminal dedicat principalment al tràfic de 

marihuana. De moment no han transcendit més detalls de l'operació. i

Un home intenta ocupar

a cops de mall el pis

d'on havia estat desnonat

Escorcolls en una operació 

contra el tràfic de marihuana

Agents de la Policia Nacional, en 

col·laboració amb les policies lo-

cals de les Franqueses i Granollers, 

han desmantellat una organització 

dedicada a la venda de drogues, 

sobretot cocaïna, a Granollers i 

les Franqueses. Com a resultat de 

l’operació s'han intervingut 1.432 

grams de substància estupefaent, 

més de 250 grams de substància de 

tall i gairebé 10.000 euros en efec-

tiu. En el decurs de la investigació, 

iniciada l'any passat, els agents van 

detectar un increment en el tràfic 

de drogues a petita escala al voltant 

de l'estació de Bellavista, uns fets 

que produïen una situació d’inse-

guretat a Bellavista i els barris del 

nord de Granollers des del 2014. 

De fet, els veïns havien denunciat 

la situació diverses vegades, ja que 

sovint els membres de la banda 

insultaven i intimidaven els veïns 

que els recriminaven l'activitat.

La Policia va detectar que no es 

tractava de delinqüència comuna, 

sinó que, a més de la participació de 

moltes persones, hi havia una es-

tructura jeràrquica amb estabilitat 

i repartiment de càrrecs d'un grup 

criminal especialitzat, que ocupava 

quatre pisos per fer els talls, l'enva-

sat i la distribució de les drogues. 

Als pisos també s'hi allotjaven pe-

riòdicament nous integrants de 

l'organització a canvi de participar 

en la distribució de la droga. Això 

va dificultar aconseguir identificar 

tots els membres de la banda, ja 

que hi havia molta rotació i tempo-

ralitat. La investigació va culminar 

el 10 de febrer, amb quatre entra-

des i registres judicials. Es van tro-

bar més de 180 paperines de coca-

ïna, una peça de més de 100 grams 

de cocaïna de gran puresa, haixix, 

pols d'àngel, ketamina i nombroses 

substàncies per al tall de la cocaïna 

i quantitats importants de diners.

El grup ocupava sovint el parc 

que hi ha a voltants del carrer Via 

Ferrocarril de Granollers i la pas-

sarel·la sobre les vies de tren amb 

els carrers Girona i Ponent de les 

Franqueses, una zona on anterior-

ment ja s'hi havien fet diverses in-

tervencions policials.

Vuit detinguts
Arran de l'operació policial es van 

detenir 8 persones, que van passar 

a disposició judicial. Els sis homes 

van ingressar a presó, mentre que 

les dones van quedar en llibertat 

amb càrrecs. Amb aquestes actu-

acions es dóna per desarticulada 

l'organització, tot i que no es des-

carta alguna altra detenció de per-

sones que actualmnent es troben 

fora del país. i

SUCCESSOS  FEIA SET ANYS QUE OPERAVEN A BELLAVISTA

policia nacional

VUIT DETINGUTS  Moment de la detenció a Bellavista i Granollers Nord

Desarticulada una banda

dedicada a la venda de 

cocaïna en pisos ocupats
Una persona va resultar ferida 

lleu, dimarts, en un xoc múltiple a 

la ronda Nord de Granollers, a l'al-

tura de les Franqueses. L'accident 

es va produir poc abans de les 8 

h, quan cinc vehicles van xocar en 

cadena a la sortida del túnel de la 

C-352. Arran del xoc, una perso-

na va haver de ser traslladada a 

l'Hospital General de Granollers. 

D'altra banda, divendres de la 

setmana passada, sobre les 14.50 

h, també hi va haver un xoc entre 

tres vehicles a la carretera N152a, 

al punt quilomètric 26. En aquest 

cas dues persones van resultar 

ferides lleus.  

Cinc vehicles 

implicats en

un xoc en cadena

a la ronda Nord

UNA PERSONA FERIDA LLEU
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Els darrers anys, el 8-M ha pres força com a jornada per visibilitzar les 

lluites feministes, transversals moltes d'elles, i totes necessàries per caminar 

cap a una equitat real entre dones i homes. Milions de persones han sortit als 

carrers amb manifestacions multitudinàries, que, enguany la Covid canviarà,

com tantes altres coses que ha trastocat els darrers 12 mesos. De fet, la 

pandèmia ha evidenciat i agreujat, encara més, les diferències entre gèneres 

i organismes internacionals adverteixen que els avanços que s’havien assolit 

els darrers temps poden estar en perill de retrocés perquè la pandèmia reforça 

desigualtats i vulnerabilitats en els sistemes socials, polítics i econòmics. 

Els períodes de confinament han intensificat els casos de violència de gènere; 

el teletreball no sempre ha ajudat a millorar la conciliació laboral i familiar;

hi ha hagut una major càrrega de tasques de cures, i, a més, les professionals 

sanitàries més associades al rol de cuidadora, sobretot infermeres, auxiliars i 

cuidadores en residències, han situat les dones en la primera línia d’atenció

i resposta a la malaltia. Així ho destacava dijous la catedràtica Cecília

Castaño en una xerrada d'En-Raonar, en què alertava que la Covid també

ha evidenciat que sense les cures la resta de l'economia no funciona.

DONES I COVID

Editorial

CIBERACTIVITAT Segueix-nos a @DiariSomGRN

@granollers bona tarda, per si no ho 
sabeu el 1922 es va inaugurar el Camp 
de futbol del c. Girona. Entenem que la 
megaofinia és del 1922 també. Podeu fer 
algo per arreglar-ho? Potser és el camp
més trist d’ambient de la categoria.

Oriol VP@oriolpv89_ Hospital de Granollers @hggranollers

En el resum de l'any de pandèmia que
fa @salut trobareu a la Lluïsa Bancó, 
coordinadora d'infermeria de l'UCI del 
nostre hospital: "La situació límit que hem 
viscut ens ha fet adonar de la força que 
tenim quan compartim un mateix objectiu".

8 de març: treballs essencials
i dones essencials!

LLUÏSA GONZÁLEZ
Responsable de Dona i Igualtat 

de CCOO Vallès Oriental

esprés d’un any marcat per la 
pandèmia de la Covid-19, un 
any difícil per a tota la ciuta-
dania, però molt especialment 

per a les dones, encarem un 8 de març di-
ferent, però no menys reivindicatiu.

La pandèmia ens deixa una crisi sani-
tària, econòmica i laboral possiblement 
sense precedents a la nostra història. Una 
crisi que ha posat en el centre de la vida 
l’essencialitat de les tasques de cura de les 
persones i de la sostenibilitat de la vida. 
Aquestes tasques i treballs estan fets majo-
ritàriament per professions feminitzades.

Aquesta essencialitat, aquests treballs 
de cura, de sostenibilitat com els que fan 
dones sanitàries, netejadores, personal de 
geriatria, dependentes de supermercat, 
treballadores de la llar i moltes altres són 
imprescindibles en la nostra societat. És 
per això que aquests treballs són essenci-
als i són dones essencials.

Aquests treballs essencials que fan majo-
ritàriament dones mereixen un reconeixe-
ment social i donar-li valor; i elles mereixen 
millorar les condicions laborals. El valor 
humà del seu treball no es correspon de cap 
manera amb el seu salari. Cal fer esment de 
la situació de les dones migrants, ja que mol-
tes d’elles desenvolupen aquests treballs, 
i moltes d’elles no són reconegudes ni com 
a ciutadanes ni com a treballadores, estan 
pendents de processos de regularització i 
treballen en negre, sense dret a prestacions 
ni ajudes i, fins i tot, sense dret a vot.

No hi ha hagut cap ajuda pública per 
atendre familiars malalts, infants sense 
escola i persones grans o dependents, tre-
balls no professionalitzats. El teletreball, 
modalitat històricament vinculada a pro-
fessions de cert prestigi, quan s’ha de com-
binar amb la cura de les criatures, la casa 
i la càrrega de les tasques domèstiques és 
“estranyament” rebutjat per alguns ho-
mes. El teletreball femení, en canvi, s’ha 
incrementat i ha estat una cursa d’obsta-
cles i de tensió per a les dones.

La violència masclista durant els confi-
naments han marcat un augment i les ca-
ses han fet de presó, ja que s’ha vist reduït 
el cercle social i laboral al voltant de les 
dones, i el temps sota el control del mal-
tractador ha augmentat.

L’impacte de la pandèmia sobre l’econo-

D

mia no ha estat el mateix vers les dones 
i els homes, les dones que partien d’una 
situació desigual i més precària ha sig-
nificat una crisi en l’ocupació femenina i 
de sobreocupació en les tasques de llarg. 
La bretxa de gènere continua per sobre 
22%, amb un augment de la contractació 
a temps parcial i la temporalitat laboral en 
dones, aquesta incidència és més rellevant 
entre el col·lectiu de dones joves.

CCOO, sindicat feminista, lluita per la 
pujada dels salaris, l’erradicació de la pre-
carietat i per la igualtat real i efectiva entre 
dones i homes, i per una vida lliure de vi-
olències masclistes a la feina i a tot arreu. 
Les dones veuen en l’acció col·lectiva un 
camí de transformació del treball i protec-
ció social, el 90% de la nova afiliació del 
2020 a CCOO de Catalunya és femenina.

Cal dir que la ultradreta ha fet trontollar 
l’heteropatriarcat, produint una reacció 
antifeminista explícita. Creiem que no hem 
de caure en l’estratègia de la confrontació, 
on ens volen portar a les dones, però no 
ens poden quedar quietes, i cal denunciar 
sempre els insults i les amenaces.

L’anàlisi i la proposta feminista són una 
oportunitat per a la humanitat sencera, per 
fer-nos responsables i còmplices del benes-
tar comú, de la vida digna i de la salut del 
planeta. Hem de cuidar i sostenir l’aliança 
entre les dones de tot el món, la sororitat 
que ens empodera col·lectivament.

No permetrem i cridarem ben fort, que la 
sortida econòmica de la crisi perpetuï, un 
cop més, la precarietat, la divisió sexual del 
treball, la bretxa salarial, la falta de cores-
ponsabilitat i les violències masclistes.

Aquest 8 de març serà diferent. La Co-
vid-19 no ens deixarà convocar manifesta-
cions multitudinàries, però continuarem 
reivindicant la tan necessària lluita contra 
les discriminacions vers les dones, les de-
sigualtats, la cosificació, els abusos i les 
violències masclistes. Perquè continuem 
exigint la igualtat real i efectiva, perquè 
som feministes i som essencials.

Aquest 8 de març us animem a partici-
par-hi en les diferents activitats que es re-
alitzaran als municipis.

No permetrem que la sortida

econòmica de la crisi perpetuï

la precarietat, la divisió sexual del 

treball, la bretxa salarial, la falta de

 coresponsabilitat i les violències

L'ACUDIT de Manel Fontdevila
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Busques un espai on treballar?
Tens un negoci o ets un 
freelance del sector de la 
indústria cultural creativa?

Al Centre Audiovisual de Roca 
Umbert hi tens el teu lloc!

Obrim convocatòria de residències i vivers 
d’empreses audiovisuals, culturals i creatives

Consulta les bases a www.rocaumbert.cat

Fins al 31 de març!
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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.

Nissan reforça la seva posició de lí-

der en el segment dels crossover a 

Europa amb la presentació de la ter-

cera generació del Qashqai. Ja s'han 

venut més de tres milions d'unitats 

del Qashqai a Europa des que Nis-

san va inventar aquest segment el 

2007. Per a aquesta nova versió, 

Nissan ha conservat els principis 

rectors que han impulsat el concep-

te, el disseny i el desenvolupament 

de les dues generacions anteriors 

del Qashqai: disseny elegant, carrosseria 

millorada i motorització eficient, combinat 

amb una gran qualitat i una experiència de 

conducció digna d'un segment superior. Pel 

que fa al disseny, la tercera generació és més 

musculosa, afilada i moderna. A l'exterior, la 

carrosseria és més decidida, amb línies supe-

riors prominents, més distància entre eixos i 

llandes d'aliatge de 20 polzades. La longitud 

total ha augmentat en 35 mm, l'alçària en 25 

mm i l'amplada en 32 mm. Connectat i còmo-

de, l'habitacle del nou Qashqai millora la faci-

litat d'ús i genera una sensació d'alta qualitat. 

La nova il·luminació ambiental blanca gene-

El nou Nissan Qashqai surt a la llum
Disseny elegant, ambient interior millorat i motorització eficient

NISSAN SANTI ENRIQUE
carretera del Masnou, km. 15,2 · Granollers

Tel. 93 860 18 53 · www.santienrique.com

L'APARADOR

DE LA SETMANA

Amb origen en una 

agència de viatges tra-

dicional i basada en els 

viatges de llarga dis-

tància, uns empresa-

ris de Granollers han 

desenvolupat, durant 

el temps que duem de 

pandèmia, el portal Mo-

nodeplaya.com, un web 

que digitalitza una part 

de la seva empresa i que s'adreça a un públic 

nou i amb vocació de donar servei sobretot 

a viatgers de la província de Barcelona, amb 

preus més competitius que les grans cade-

nes que han agafat molt renom i volum i que 

avui en dia treballen amb marges molt alts. 

El producte que ofereix Monodeplaya és 

sobretot el de reserva d’apartaments i ho-

tels d’arreu del món a preus molt ajustats, 

tot i que també s’hi poden comprar bitllets 

d’avió, packs de vol+hotel, etc.

Des de Monodeplaya veuen el sector amb 

prudència, ja que els viatges estan com-

pletament aturats a causa de la pandèmia, 

però alhora amb un cert optimisme, ja que 

Monodeplaya, el teu nou portal de viatges 
Iniciativa d’empresaris granollerins gestada durant la pandèmia

MONODEPLAYA.COM
www.monodeplaya.com

facebook.com/monodeplaya · @monodeplaya_bcn

ra un ambient reconfortant i relaxant en tot 

l'habitacle, que transmet sensació de qualitat 

i harmonia. S'ha posat molta atenció a la qua-

litat ergonòmica i estètica dels interruptors 

i botons perquè transmetin una sensació 

tàctil d'alta qualitat, confiança i elegància. A 

més, el nou model també ofereix un sistema 

avançat d'informació i entreteniment amb 

una àmplia cartera de serveis connectats, 

que inclou la fàcil integració dels telèfons in-

tel·ligents, wifi integrada per a un màxim de 

set dispositius i NissanConnect Services, una 

aplicació específica amb la qual es pot inte-

ractuar amb el vehicle i controlar-lo.

"tenim molt mono de platja i de viatges; 

el primera que farem tots quan ens vacu-

nin serà reservar un viatge!", asseguren. 

Aquest estiu, però, sembla que el ritme de 

vacunació no permetrà anar gaire lluny, de 

manera que ara mateix les ofertes destaca-

des del web se centren en la costa catalana, 

andalusa i de Llevant. A banda del web, han 

activat els perfils de Facebook i el d'Insta-

gram, on s’hi poden trobar centenars d’ide-

es de viatges, experiències úniques i secrets 

de moltes destinacions i activitats per fer a 

l'estiu. Properament, a més, faran sortejos a 

través d’aquestes xarxes socials, de manera 

que animen tothom a seguir els seus perfils.
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La multinacional alemanya Bosch, 

una de les darreres plantes de 

components per a l’automoció i 

una de les més grans del sector 

del metall a la comarca, abaixarà 

la persiana a Lliçà d’Amunt i aco-

miadarà 336 treballadors. Així ho 

anunciava dijous la direcció de la 

companyia a la representació legal 

dels treballadors. El tancament de 

Bosch a Lliçà d’Amunt –després de 

més de 30 anys produint sistemes 

de fre per a vehicles– per traslladar 

la producció a Wroclaw (Polònia), 

s’afegeix al d’una altra planta de 

Bosch a Castellet i la Gornal (Alt 

Penedès), anunciat el setembre 

passat. En tots dos casos el tanca-ment s’executarà a finals d’aquest 
any i deixarà sense feina més de 

600 persones a Catalunya entre les dues plantes, a les quals cal afegir més d’un centenar de persones que 
hi col·laboren de forma externa. 

Les reaccions a l’anunci de tan-

cament de la planta no es van fer 

esperar. Dijous, la UGT denuncia-va que la multinacional alemanya 
ha actuat "amb crueltat", duent 

a terme una política "insolidària 

i egoista, molt lluny dels valors 

que com a fundació defensa". El sindicat recorda que, des de fa anys, les fàbriques de Lliçà i Caste-

llet han fet esforços –congelacions i 

reduccions salarials, reduccions de 

plantilla, etc.– per fer més atractiva 

la continuïtat i l’activitat industrial 

arxiu

BOSCH  Amb implantació al Vallès Oriental des de fa més de 30 anys

EMPRESES  LA UGT DENUNCIA QUE LA MULTINACIONAL ALEMANYA HA ACTUAT "AMB CRUELTAT"

d’aquests centres. "Bosch no ha 

sabut donar valor a aquests es-

forços i ha tirat pel dret amb una 

deslocalització sense escrúpols, 

la seva principal opció de nego-

ci", exclama la UGT, que considera que la multinacional ha quedat en 

mans d’una "nova gerència de 

tecnòcrates que, amb gran hipo-

cresia, no han tremolat a l’hora 

d'acabar amb la darrera gran 

empresa d’aquesta envergadura 

del sector del metall al Vallès", 

lamenta el sindicat, que afegeix que "Bosch ha aprofitat la pan-

dèmia mundial per treure's de 

sobre centenars de famílies, de-

mostrant que la seva política in-

dustrial només es mesura pels 

beneficis a curt termini, per 
poder reinvertir-los en altres 

àrees on obtenir més beneficis, 
sense importar-los l'impacte 

social que poden comportar les 

seves decisions".En el període de negociació que 
ara s’obre, els treballadors dema-

naran mantenir la plantilla i la 

possibilitat d’assumir producció 

alternativa, així com un procés de 

reindustrialització de la planta. Aquesta setmana, el Consell Co-

marcal i els 39 ajuntaments va-llesans han reclamat a Bosch que 
ofereixi un acord a la plantilla. i

Bosch tancarà a Lliçà d'Amunt 
i acomiadarà 336 treballadors

L'atur es manté en el 14,5%
Segons les dades de l’Observa-

tori-Centre d’Estudis del Con-

sell Comarcal, el Vallès Oriental 

va tancar el mes de febrer amb 

26.744 persones inscrites a les 

oficines de Treball, 55 persones més que les registrades a finals 
de gener (+0,2%). La taxa d’atur 

a la comarca se situa per tant en 

el 13,5%. En comparació amb un 

any enrere, febrer de 2020, actu-

alment hi ha 4.967 aturats més, un 22,8% més que aleshores. A 
Catalunya hi ha 512.290 persones 

aturades registrades a les oficines 

de Treball, la xifra més alta des del gener de 2016. En totes aquestes 
dades d’atur no hi ha incloses les 

persones afectades per expedients 

de regulació temporal d’ocupació, ja que aquestes persones consten 
com a ocupades. Justament, sindi-

cats com la UGT posen en valor els 

ERTO "com a eina fonamental 

des de l’inici de la pandèmia per 

suavitzar l’impacte de la crisi 

sobre l’ocupació i l’activitat".

Per municipis, Granollers va re-

OCUPACIÓ  GRANOLLERS VA TANCAR EL FEBRER AMB 4.573 ATURATS I UNA TAXA DEL 14,6%

L'empresa, fabricant de 

sistemes de fre, és una de 

les més grans del sector 

del metall a la comarca

Xerrada de l'IEALliurat el xec del Sorteig de Nadal de Gran Centre

L'escola de negocis IEA de Granollers organitza aquest dijous (19.30 h), al seu web, una xerrada 
de Laura Martínez-Portell, presidenta del'Institut Català de les Dones, en què explicarà
la seva experiència com a emprenedora.

Gran Centre Granollers i Comerç de Dalt van lliurar dijous el premi a la

guanyadora del Sorteig de Nadal 2020. El premi consisteix en un xec de 

compra valorat en 3.000 euros a bescanviar als comerços o empreses

de serveis associades a les dues entitats. L'entrega del xec es va fer a lesportes de Moniberic, l'establiment que va lliurar la butlleta guanyadora.

ECONOMIA

L’Ajuntament de les Franqueses, 
en el marc del pla de xoc per pal·li-

ar els efectes socioeconòmics de la 

Covid-19 al municipi, organitza un 

curs per promocionar comerços i 

serveis a través d'internet. El curs 

posarà a l'abast dels autònoms i 

els comerciants eines gratuïtes 

d'internet per crear imatges, pro-

gramar publicacions i promoci-

onar els seus negocis a través de 

xarxes socials com Facebook, Ins-

tagram, LinkedIn o TikTok, entre 

d'altres. El curs, gratuït, es farà a 

l’abril i constarà de tres sessions 

de dues hores cadascuna. Per ins-

criure-s’hi cal escriure un correu a 

dinamitzacio@lesfranqueses.cat. 

El fins ara secretari general de la 

Unió d'Empresaris d’Automoció de 

Catalunya (UEAC), Carles Torras, 

deixa el càrrec per jubilació des-prés de 16 anys, durant els quals ha 
augmentat notablement el nombre 

d'associats i s'han reforçat les rela-

cions amb la Federación Española 

de Empresarios Profesionales de 

Automoción. El nou secretari gene-

ral és ara Josep Villagrasa, actual vi-cepresident primer, mentre que Al-
bert Duran és el nou secretari tècnic i Joaquim Colom, director general 
de la UEI, s'encarrega de les relaci-

ons institucionals. Lourdes Maymó 

continuarà gestionant les relacions 

internes amb els associats. i

Promocionar
comerços i serveis
a les xarxes socials

Carles Torras
passa el relleu al
davant de la UEAC

gistrar al febrer 4.573 persones de-socupades, només una menys que el mes anterior, de manera que la 
taxa d’atur a la ciutat es manté en 

el 14,6%, més d’un punt per sobre que la mitjana comarcal. En com-

paració amb el febrer de l’any pas-

sat, actualment hi ha 993 aturats 

més a Granollers, un 27,7% més que aleshores. A les Franqueses, 
en canvi, l'atur ha crescut al febrer 

en només una persona, fins a les 1.361. En aquest cas la taxa d’atur 
és del 14,3%, i en comparació amb 

les dades de fa un any l’atur és ara 

un 24% superior, amb 263 perso-nes més que aleshores. 

Des del Pla de Reactivació Econò-

mica impulsat per la Taula Va-

llès Oriental Avança (TVOA) es 

vol donar una empenta al sector 

d’atenció a la persones amb de-

pendència, i per això ha posat en 

marxa un programa per a l’habi-

litació professional de persones 

amb experiència acreditable en atenció a la dependència però que 
no disposen de la titulació oficial 

per poder ser contractades. El 

programa, amb el nom Qualifí-

SAD, és un servei d’orientació i 

acompanyament per fer el tràmit 

d’habilitació, ja sigui excepcional 

o provisional. Els servei és gratuït i està obert a qualsevol persona 
resident a la comarca, estigui tre-

ballant o no, interessada en habi-

litar-se o bé en obtenir informació 

per treballar en el sector d’aten-

ció a les persones amb dependèn-

cia, tant en institucions residen-

cials com en el servei d’atenció 

domiciliària (SAD). 

L’envelliment progressiu de la 

població i la crisi sanitària actual 

han generat una gran demanada de professionals d’aquest sector, que en molts casos ha suposat la 
contractació de persones sense 

titulació. Aquestes persones que actualment treballen o bé que 
disposen d’experiència laboral 

prèvia al 31 de desembre de 2017 poden acollir-se a aquesta habi-litació, que pot ser excepcional o 
provisional, en funció del temps 

d’experiència laboral. 

L’any 2019 la Generalitat va pu-blicar una ordre que permetia a 
les persones sense titulació, però 

amb experiència en el sector, po-

der habilitar-se per a l’exercici 

professional. El termini per habi-

litar-se finalitzava inicialment el 

desembre passat, però finalment 

la Generalitat ha ampliat el termi-

ni fins al desembre de 2021. 

Les persones interessades po-

den adreçar-se al Consell Comar-

cal, escriure a pladereactivacio-

vo@vallesoriental.cat o bé trucar 

al telèfon 667 85 32 30. 

OCUPACIÓ  EL SECTOR HA EXPERIMENTAT MOLTA DEMANDA

Habilitació professional de 
persones amb experiència 
en atenció a la dependència

Nou servei d'orientació 

i acompanyament del 

Consell Comarcal per

fer el tràmit d'habilitació
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Dilluns va entrar en vigor una fle-

xibilització de les restriccions del 

Procicat per controlar els efectes de 

la pandèmia en l'àmbit del comerç. 

Concretament, els centres comer-

cials, com La Roca Village, poden 

obrir les portes, amb un aforament 

limitat del 30%. També poden 

fer-ho els establiments de més de 

400 metres quadrats sempre que 

limitin l'espai d'atenció al públic a 

aquesta superfície i limitin l'afora-

ment al 30%. La restauració dels 

centres comercials continua tan-

cada, excepte si fa menjar per em-

portar. Així, entre setmana poden 

obrir tots els comerços, però el cap 

de setmana només ho poden fer els 

comerços considerats essencials. 

Les associacions de comerciants 

Del Rec al Roc i Més que Comerç 

han publicat un manifest conjunt, 

adreçat a l’Ajuntament i la Genera-

litat, en què reclamen que el Pro-

cicat revisi la possibilitat que els 

petits establiments puguin reini-

ciar la seva activitat els dissabtes i 

la restauració pugui ampliar el seu 

horari. "La mesura de no obrir els 

dissabtes ja fa molt temps que 

dura, i, en un moment en què les 

dades de la tercera onada ja van 

de baixa, no s’entén que encara 

continuem igual", diu Esteve Ba-

nús, president de Del Rec al Roc.

Les dues entitats asseguren que 

el comerç, els serveis i els establi-

ments de restauració associats a 

les dues entitats sempre han estat 

respectuosos i curosos a complir 

totes les mesures de desinfecció i 

prevenció establertes. "La masca-

reta, la neteja de mans i la dis-

tància, així com el control dels 

aforaments han estat sempre 

presents en tots els establiments 

associats". De fet, afegeixen, les 

condicions de seguretat i preven-

ció són les mateixes cada dia de la 

COMERÇ  EN UN MANIFEST CONJUNT TAMBÉ DEMANEN AL PROCICAT L'AMPLIACIÓ DELS HORARIS DE LA RESTAURACIÓ Tornen a obrir amb 

accés limitat els 

centres comercials
Del Rec al Roc i Més que 
Comerç reclamen l'obertura 
de botigues els dissabtes

"Botigues i serveis

associats compleixen

molt bé totes les

mesures de seguretat"

setmana. "No entenem que no es 

pugui obrir els dissabtes i sí que 

es pugui fer els divendres", diu 

Banús. També diuen ser conscients 

que "cal trobar un equilibri entre 

la salut i l'economia", però que 

ara com ara "no hi ha cap motiu 

que faci que els dissabtes hàgim 

de romandre tancats i que la res-

tauració no pugui ampliar el seu 

horari". Les entitats es mostren 

preocupades per l'afectació que el 

tancament dels dissabtes genera en 

els comerços i els horaris restringits 

als restaurants i bars de proximitat. 

"La clausura dels establiments 

des de principis d'any està difi-

cultant, i molt, la continuïtat de 

moltes activitats". De fet, les ven-

des dels dissabtes suposen un alt 

percentatge de la facturació de la 

setmana en uns carrers que viuen, 

en bona part, de clients de tota la 

ciutat i d’arreu de la comarca. "La 

venda és molt fluixa i els comer-

ciants estan desanimats", lamen-

ta Banús, qui reclama donar una 

sortida a aquesta situació.

Per això demanen que el govern 

de la Generalitat defensi clarament 

el comerç i les activitats econòmi-

ques de proximitat i que les mesu-

res siguin coherents amb aquesta 

sensibilitat, i que permeti la re-

obertura dels petits establiments 

els dissabtes i l’ampliació dels ho-

raris a la restauració.  

LES FRANQUESES. Tecnopol Siste-

mas, especialista en la fabricació 

de membranes impermeabilit-

zants, espumes per a l’aïllament 

tèrmic i paviments continus in-

dustrials, i integrat en el grup Ma-

pei, està invertint en l’ampliació 

de les seves instal·lacions a les 

Franqueses i en la seva nova aca-

dèmia de formació. Concretament, 

la firma inverteix 2 milions d’eu-

ros en la construcció d’una nau 

annexa a les instal·lacions actuals 

al polígon Pla de Llerona. La major 

part d’aquesta inversió, 1,2 mili-

ons, ha estat per posar en marxa 

un nou magatzem de 1.600 metres 

quadrats de superfície, que està 

previst que comenci a funcionar 

aquest mateix trimestre.  

Una altra de les partides, de 

prop de 400.000 euros, servirà per 

posar en marxa unes noves instal-

lacions comercials, situades al ma-

teix edifici. Acolliran una sala po-

livalent amb equips audiovisuals i 

materials per a l’atenció de clients, 

una sala de demostració per do-

nar visibilitat a la seva gamma de 

productes i un espai destinat a 

saló-restaurant per continuar les 

reunions amb clients de manera 

més desenfadada i distesa.

Tecnopol Academy
Un altre espai del mateix edifici, 

al qual també es destinaran uns 

certar-se amb altres empreses 

del sector". En aquest cas, es pre-

veu que el nou centre de formació 

especialitzat pugui entrar en fun-

cionament a finals d’aquest any. 

L’any 2020, Tecnopol Sistemas 

va facturar 24 milions d’euros i 

va destinar el 60% de la seva pro-

ducció a l’exportació. Actualment, 

la companyia compta amb una 

plantilla de 31 treballadors al po-

lígon de les Franqueses. Des del 

2018, la firma forma part del grup 

multinacional italià Mapei, que 

disposa d’una altra filial a l’Estat, 

Mapei Spain, a Santa Perpètua de 

Mogoda, que l’any passat va factu-

rar 48 milions, amb una plantilla 

de 169 treballadors. 

400.000 euros, és l’anomenada 

Tecnopol Academy, un nou pro-

jecte de formació innovador cen-

trat en les membranes líquides de 

poliurea i poliuretà. En aquest re-

cinte, a les mateixes instal·lacions 

del Pla de Llerona, s’impartiran 

tota mena de cursos, tant teòrics 

com pràctics, per als professionals 

de la impermeabilització relacio-

nats amb el coneixement de pro-

ducte, la prescripció, l’aplicació i 

el maneig dels equips de projecció. 

A més, assenyalen fonts de l'em-

presa, "també s'hi programaran 

cursos destinats a professionals 

d’aquests àmbits –aplicadors, 

prescriptors, arquitectes, magat-

zemistes, etc.– que puguin con-

tecnopol

EMPRESES  AQUEST MATEIX TRIMESTRE ENTRARÀ EN FUNCIONAMENT UN NOU MAGATZEM

Tecnopol inverteix 2 milions en 
l'ampliació de les instal·lacions

AL PLA DE LLERONA  La firma és especialista en membranes impermeabilitzants

Centre de formació per a professionals de la impermeabilització
El Circuit de Barcelona-Catalunya 

ha signat un nou contracte de sub-

ministrament elèctric amb la com-

panyia granollerina Estabanell 

Energia amb l’objectiu d’implan-

tar sistemes de control d’eficiència 

energètica i d’estalvi per una ges-

tió més respectuosa amb el medi 

ambient, d’acord amb el compro-

mís en matèria de sostenibilitat 

de l’equipament certificat amb la 

ISO14001 i el Compromís Biosphe-

re. Per la seva banda, Estabanell 

també mantindrà el compromís 

de comercialitzar energia d’origen 

100% renovable certificada, tal 

com ja va fer al 2017, quan es va 

convertir en el primer proveïdor 

del Circuit a subministrar-la. Amb 

aquest nou contracte, que tindrà 

una vigència de 12 mesos, el Cir-

cuit fa un pas més en l’objectiu de 

minimitzar l’impacte mediambi-

ental de la instal·lació i reduir la 

petjada de CO2 per arribar a con-

vertir-se en el primer traçat del 

món amb petjada zero. El traçat 

vallesà  ja va rebre el 2008 el cer-

tificat en què es manifesta que el 

sistema de gestió mediambiental 

reuneix els requisits de la norma 

ISO 14001-2004 per les activitats 

d’organització d’espectacles i llo-

guer d’instal·lacions. La mateixa 

certificació va arribar anys més 

tard, el 2017, i tornava a ser, com 

9 anys abans, el primer circuit del 

món en aconseguir-la. 

ENERGIA

El Circuit aposta 

per l'energia

100% renovable 

d'Estabanell

Un total de 103 empreses del Va-

llès Oriental s’havien inscrit la 

setmana passada al programa Pla 

de Viabilitat Empresarial impulsat 

per Pimec i el Departament d’Em-

presa i Coneixement. La iniciativa 

té l’objectiu de salvar empreses, 

millorar-ne la gestió i impulsar el 

desenvolupament arran dels efec-

tes socioeconòmics de la Covid-19. 

El programa, 100% subvencionat 

i adreçat a pimes, consta d’una 

primera fase de diagnosi digital, 

en què les empreses reben un in-

forme personalitzat de viabilitat, 

amb indicadors clau, conclusions, 

recomanacions i una anàlisi com-

parativa sectorial. En aquesta fase, 

les empreses també disposen d’un 

campus virtual amb formació per 

ajudar a la capacitació dels equips. 

En la segona fase, 3.000 empre-

ses seran seleccionades perquè 

professionals experts estudiïn i 

aprofundeixin en les recomanaci-

ons de cada cas i defineixin punts 

prioritaris per a la viabilitat em-

presarial. Finalment, en la tercera 

fase s’escolliran 500 empreses que 

rebran un acompanyament per 

activar el pla de viabilitat i imple-

mentar accions a mitjà i llarg ter-

mini. De les empreses inscrites en 

el programa, el 30% són petites, el 

65% són micro i el 5% restant són 

mitjanes. La gran majoria prove-

nen de l'àrea de Barcelona, i gaire-

bé el 40% tenen més de 20 anys. 

PATRONAL

Més de 100

pimes vallesanes,

al Pla de Viabilitat 

Empresarial
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Programa
d’activitats
per a l’empresa 
i l’emprenedoria

MARÇ 2021

C. Camí del Mig, 22

Polígon Industrial 

Palou Nord

Tel. Granollers Mercat: 

93 861 47 83

Tel. Cambra de Comerç

Delegació de Granollers: 

902 448 448  ext.1033

08401 Granollers

www.canmuntanyola.cat
Amb el suport de:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

31 MARÇ
9.30 a 12.30 h.
Workshop. 
Emprenedoria digital.
PLANIFICA LA TEVA WEB 
AMB CANVAS.
Granollers Mercat

https://www.cambrabcn.org/que-t-oferim/solucions-al-teu-abast/

formacio/aula-virtual/cursos

CONSULTA ELS CURSOS DE L’AULA VIRTUAL

TOTES LES ACTIVITATS ORGANITZADES PER GRANOLLERS MERCAT SÓN ONLINE, 
SUBVENCIONADES I GRATUÏTES PELS ASSISTENTS AMB PRÈVIA INSCRIPCIÓ.
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Doble partit de l'AEH femeníSpartans debutarà a la Divisió d'Honor Catalana
L'AEH les Franqueses femení disputarà 
un doble enfrontament el cap de setmana 
contra el Martorell. Dissabte jugarà al 
pavelló municipal i diumenge, a domicli. 
L'equip franquesí ocupa el tercer lloc. 

L'equip d'Spartans masculí debutarà a la Divisió d'Honor Catalana 
dissabte al camp del Cervelló. Els granollerins van disputar un amistós 
el cap de setmana passat amb derrota contra el Sant Cugat, per 12 a 38. 
L'Spartans té com objectiu passar a la fase final del campionat. D'altra 
banda, el sènior femení va debutar amb derrota contra el Gòtics (104-0).

El Fraikin Granollers viatjarà avui, 
dijous, a Madrid amb l'objectiu de 
fer fora els fantasmes que han apa-
regut a l'equip d'Antonio Rama en 
els dos últims partits disputats 
de la lliga d'Asobal. Els vallesans 
jugaran divendres els quarts de fi-
nal contra l'Ángel Ximénez Puerto 
Genil, després d'encadenar dues 
derrotes, que van truncar la millor 
ratxa del curs amb sis partits se-
guits sense perdre –cinc victòries 
i un empat–. 

El conjunt granollerí va perdre 
l'últim partit contra un rival direc-
te pels llocs europeus, el Cuenca, 
per 26 a 27. "Una de les claus va 
ser no aprofitar la superioritat, 
i hem tingut parcials que no 
hem estat capaços de guanyar. 
Al final, el partit es torna boig 
i algunes decisions arbitrals et 
fan sortir, una mica, del partit", 
deia Antonio Rama després d'aca-
bar el duel al Palau.

HANDBOL | Copa del Rei  ELS D'ANTONIO RAMA JUGUEN ELS QUARTS DE FINAL A MADRID CONTRA EL PUENTE GENIL DE CÒRDOVA 

L'anterior derrota va ser preci-
sament contra el rival dels quarts 
de final, el Puente Genil, per 31 a 

El Fraikin va a la Copa amb
una ratxa negativa de resultats

xavier solanas

FUTBOL | Tercera Divisió FALTEN QUATRE JORNADES PER ACABAR

Empat amb regust agredolç de l'EC 
Granollers diumenge a casa amb el 
Banyoles (0-0). L'equip granollerí 
va sumar un punt d'or per situ-
ar-se al tercer lloc, que dóna ac-
cés a la promoció d'ascens directe 
després de la derrota del Sant An-
dreu i la jornada de descans del Vi-
lassar de Mar. D'aquesta manera, 
es trenca el triple empat pel tercer 
lloc i l'ECG té un punt de marge 
respecte als seus principals perse-
guidors, tot i que els maresmencs 

L'Esport Club se situa en 
llocs de promoció d'ascens

24 a Còrdova, en un duel en què el 
Fraikin sempre va anar a remolc i 
va suposar la primera derrota del 

El Fraikin Granollers va disputar dos 

finals de la Copa del Rei en els últims 

set anys, el curs 2013-14 i 2014-15. En 

totes dues temporades, el FC Barcelo-

na va ser el botxí del BMG. El Granollers 

ha guanyat en tres ocasions aquest 

campionat en les temporades 1957-58, 

1969-70 i 1973-74. 

DUES FINALS EN 
SET TEMPORADES

FRAIKIN BMG – ANGEL XIMENEZ
Divendres, 5 – 17.30 h Madrid

2021. "És un equip que en atac 
els altres anys ja era molt com-
plet, i enguany m'ho sembla en-
cara més. Té una bona direcció 
de joc, jugadors d'un contra un, 
pivots que s'associen molt bé 
i esquerrans d'altíssim nivell. 
Potser, defensivament, les an-
teriors temporades no estava 
al nivell del seu atac, però en-
guany això s'ha millorat", adme-
tia Rama.

El Barça es podria creuar
El vencedor de l'eliminatòria s'en-
frontarà dissabte en les semifinals 
amb el guanyador del duel entre 
el BM Logronyo la Rioja i el FC 
Barcelona, dominador del torneig 
els darrers 7 anys. 

Per l'altra part del quadre, hi ha 
els partits de quarts de final entre 
Benidorm-Bidasoa Irun; i Hues-
ca-Ademar.  jl.rodríguez b.

tenen un partit pendent.
Quan falten quatre jornades per 

acabar la primera fase, l'ECG ocu-
pa el tercer lloc per primer cop 
de la temporada i ho fa amb 26 
punts. Diumenge, l'ECG visitarà 
el camp del Peralada, que la jor-
nada passada va perdre contra la 
Fundació Esportiva Grama (1-0) i 
ara marca la primera posició per 
la promoció de permanència, amb 
21 punts. Els gironins encadenen 
tres partits sense guanyar. 

Al partit de la primera volta, els 
de José Solivelles van imposar-se 
al camp del carrer Girona amb un 
solitari gol d'Albert Ruiz.  

Víctor Font afronta
diumenge les 
eleccions del Barça

Víctor Font sabrà diumenge si és 
el nou president del FC Barcelo-
na. L'empresari granollerí opta 
a la presidència del Barça contra 
els altres dos candidats, l'expresi-
dent Joan Laporta i l'exdirectiu 
Toni Freixa. Durant aquesta set-
mana s'han vist a tots tres en di-
versos debats, tot i que l'actualitat 
blaugrana s'ha vist esquitxada pel 
cas del Barçagate. 

Font ha demanat el vot a la seva 
candidatura "per fer front els 
nous reptes de futur amb un 
pla", explicava el granollerí, que 
assegura "voler passar pàgina i 
ser valents per tornar a aixecar 
copes". L'empresari compta amb 
altres noms granollerins dins de 
la seva candidatura, com el re-
gidor d'Esports de Granollers i 
exjugador del BMG, Álvaro Fer-
rer; el director esportiu del CB 
Granollers, Toni Jané, i Juli López, 
proposat com a director general 
d'esports del FC Barcelona.

Per fer el vot presencial, el Pro-
cicat manté les restriccions de 
mobilitat comarcal i fa que els so-
cis vallesans no el puguin exercir 
a les instal·lacions del Camp Nou. 
El Barça ha demanat una autorit-
zació, ara per ara descartada.  

FUTBOL | FC Barcelona

Sergi Barjuan 
mostra el suport 
a Joan Laporta
Sergi Barjuan, exfutbolista del FC 
Barcelona i de les Franqueses, 
va estar present la setmana pas-
sada en l'acte de presentació de 
l'estructura esportiva de la can-
didatura a la presidència del FC 
Barcelona de Joan Laporta. El de 
les Franqueses va ser-hi junta-
ment amb altres exjugadors del 
club, com ara Víctor Valdés i Pi-
chi Alonso, i es perfila com un dels 
exjugadors del Barça que podrien 
formar part de l'equip esportiu 
de Laporta, en cas que guanyi les 
eleccions. El noi de les Franqueses, 
de 49 anys, es va formar a les ca-
tegories inferiors de l'EC Grano-
llers i va destacar amb el Barça, 
de 1993 al 2002.  

Un gol impossible al Palau d'Esports
Una genialitat de falta de Fede Pizarro, i un malson pel porter Marc 
Guàrdia que li rebota la pilota per entrar al fons de la xarxa. Era l'últim 
xut  amb el temps ja complet, una barrera de jugadors granollerins ben 
alineada i un llançament de l'argentí del Cuenca, que feia possible marcar
un golàs i marxar amb la victòria del Palau d'Esports contra el Fraikin 
Granollers, 26 a 27. El conjunt granollerí va desaprofitar un avantatge 
de sis gols només començar la represa, per 16 a 10. El Fraikin va sumar 
la setena derrota de la temporada i va caure fins a la setena posició de 
la lliga Asobal amb 27 punts.   

PERALADA - EC GRANOLLERS

Diumenge, 7 – 16.30 h Peralada

Divisió d'Honor AFRONTA L'ÚLTIM PARTIT DE LA PRIMERA FASE

Victòria de mèrit del KH-7 Grano-
llers a la pista del Rocasa Gran Ca-
naria, per 28 a 30. Les de Robert 
Cuesta van imposar-se en una de 
les pistes més complicades del 
grup B de la Lliga Guerreres Iber-
drola i van encadenar la cinquena 
victòria. El Granollers és líder en 
solitari de la fase regular amb 21 
punts i ja s'ha assegurat acabar 
al segon lloc del grup B. Tan sols 
el podria desbancar del lideratge 
l'Elche, que és segon i té un partit 

El KH-7 s'assegura tancar
la fase regular al segon lloc

pendent. Ahir, dimecres, l'equip 
alacantí va jugar a l'hora del tan-
cament d'aquesta edició un tras-
cendental duel contra el Rocasa 
Gran Canaria. 

Últim partit del grup B
El Granollers afrontarà dissabte 
al Palau d'Esports un partit in-
trascendent per a la fase final, 
però que pot servir per acabar al 
primer lloc del grup B de la pri-
mera fase. El rival serà el BM Por-
riño, que és sisè classificat amb 9 
punts. Al partit de la primera volta 
el BMG va imposar-se contra les 
gallegues per 23 a 26.  

KH-7 BMG - BM PORRIÑO
Dissabte, 6 – 19 h Granollers
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BÀSQUET | Copa Catalunta ELS DOS PRIMERS CLASSIFICATS DEL GRUP VAN A LA FASE FINAL

El CBG femení estrena nou 
curs amb tres cares noves

WATERPOLO | Primera Divisió  L'EQUIP GRANOLLERÍ PERD A SEVILLA I ARA NECESSITA GUANYAR

El CN Granollers masculí de wa-
terpolo disputarà dos partits 
claus el cap de setmana per seguir 
optant a la fase pel títol de la Pri-

Cap de setmana clau del 

CNG per aspirar al segon lloc

Triomf històric del CF 

Les Franqueses a Primera

FUTBOL | Primera Catalana  S'AJORNA EL DUEL A MOLLET

El CB Granollers Estabanell torna-
rà a vestir-se de curt un any des-
prés, en el retorn a la Copa Cata-
lunya, ara anomenada Campionat 
d'Espanya de la Primera Divisió fe-
menina. L'equip d'Ángel López va 
assolir l'ascens el curs passat i ara 
torna a la màxima categoria cata-
lana amb la incertesa competitiva 
per l'any d'inactivitat.  

L'equip s'ha reforçat amb tres 
jugadores, l'aler Clara Musach i la 
base Paula Albà, del Lliçà d'Amunt; 
i la pivot Cinthia Molina, amb ex-
periència a Lliga femenina 2. Hi ha-
via un quart fitxatge, però a causa 
de les restriccions i les dificultats 
per entrenar, no es va signar. Les 
tres jugadores se sumen a la resta 

PLANTILLA  L'equip femení del Club Bàsquet el curs 2020-21

CNG - HELIOS
Dissabte, 6 – 16.15 h Granollers

mera Divisió estatal. L'ensopega-
da contra el Sevilla (12-8) va ser 
tota una sorpresa, i ara te l'opor-
tunitat de refer-se de la derrota 
amb dos partits seguits a casa el 
cap de setmana: dissabte contra 
l'Helios, de Saragossa, i diumenge, 
l'AR Concepción, de Madrid. 

Amb la derrota inesperada a Se-
villa, els de Granollers perden una 
posició i se situen en un cinquè 

xavier solanas

EN JOC  Els de Manolo Parralo guanyen contra la Unificació Llefià, 1 a 0

CB GRANOLLERS - VALLS
Dissabte, 6 – 17.45 h Granollers

CNG - AR CONCEPCIÓN
Diumenge, 7 – 14 h Granollers

lloc, amb 13 punts, però amb dos 
partits encara pendents, que res-
soldrà el cap de setmana. L'objec-
tiu del CNG és refer-se i intentar 
recuperar el segon lloc, que dona 
accés a la fase pel títol i la perma-
nència matemàtica a la categoria.

El segon classificat és l'Horta, 
que suma 19 punts i té un partit 
pendent previst disputar dissabte 
contra el Sevilla. Si el CNG fa els 
deures aquesta setmana amb una 
doble victòria, la pròxima jornada 
s'enfrontarà contra l'Horta i serà 
un partit clau per a la lluita pel se-
gon lloc del grup. 

de membres que van fer possible 
l'ascens a Copa Catalunya. "De les 
12 jugadores de la plantilla, n'hi 
ha 7 formades al club. I 2 més, 
que porten molts anys amb no-
saltres. Això és filosofia de club", 
admet el tècnic granollerí, que con-
fia arribar ben lluny: "Hem tingut 
mala sort amb el grup perquè 

és molt potent, però intentarem 
per estar el més amunt possi-
ble", afegeix.

El CBG femení s'estrena dissabte 
contra el Valls, al grup 1, que cons-
ta de cinc equips. Els dos primers 
classificats dels quatre grups de la 
categoria passaran a una fase final 
per l'ascens.  jl.r.b.

Al segon partit de la Primera Ca-
talana, el CF les Franqueses ja sap 
què és guanyar en la categoria d'or 
del futbol català. L'equip de Mano-
lo Parralo va imposar-se contra la 
Unificació Llefià a les acaballes del 
duel amb un solitari gol d'Èric Lla-
nes, que val tres punts i un triomf 
històric perquè és el primer del 
club en el curs del seu debut a Pri-
mera Catalana. "És un triomf de-
sitjat per tots, molt important 

per al club, perquè enguany de-
butem a la categoria", explica el 
tècnic Manolo Parralo. 

La confiança de la primera vic-
tòria s'ha vist truncada per l'ajor-
nament del partit de l'equip fran-
quesí contra el CF Mollet UE, que 
s'havia de disputar diumenge al 
baixvallesà Germans Gonzalvo. Un 
cas de Covid-19 a les files molleta-
nes ha fet posposar el derbi valle-
sà i les Franqueses descansarà.  

El CBG masculí 

reprèn la lliga amb 

derrota a Mallorca

El CB Granollers 1-Pisos.com 
va perdre a la pista del Consell 
Air Europa de Mallorca, per 78 a 
58. L'equip de Ricard Ventura va 
mostrar bones sensacions, tot i 
que només havia pogut entrenar 
dos cops durant la setmana, des-prés de superar un confinament. 
L'equip perd contra un rival direc-
te de la zona baixa del grup C4.  

BÀSQUET | Lliga EBA

Pluja de medalles 

del Club Atlètic 

al màster català

El Club Atlètic Granollers va su-
mar sis medalles al Campionat de 
Catalunya d'atletisme màster, que 
va tenir lloc el cap de setmana al 
Palau Sant Jordi. Es van penjar un 
or Jaume Vila (llargada), Pat Vidal 
(alçada) i Mónica Navarro (triple 
salt), i aquestes dues van guanyar 
també una plata. Francesc Marsol 
(1.500) va ser bronze.  

ATLETISME
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XAVIER SOLANAS

La Unió Ciclista Les Franqueses 
ha fet una passa endavant i, ja no 
només serà un grup de cicloturis-
tes, sinó també un equip compe-
titiu. Des d'aquest 2021, l'entitat 
dirigida per Toni Serra ha posat 
en marxa un equip júnior de com-
petició en ruta que lluitarà per la 
Copa Catalana i la Copa d'Espanya 
júnior. L'equip ha estat possible 
per l'acord, i la bona relació, del 
club franquesí i l'equip Gènesis 
de Barcelona, que té un centre de 

CICLISME | Ruta  EL NOU CLUB  TÉ EL PATROCINI DE FINQUES FELIU I PARTICIPARÀ A LES CURSES DE LA COPA CATALANA I D'ESPANYA

La Unió Ciclista crea un 
equip júnior de competició

tecnificació al velòdrom d'Horta. 
"Ells tenien joves sense equip, i 
nosaltres volíem fer un equip", 
assenyala el president de la Unió 
Ciclista, Toni Serra.

El nou equip té la intenció de 
ser una sortida per a tots aquells 
infants que participin en l'Escola 
Municipal de Ciclisme. "Volem 
que en dos o tres anys, aquest 
nou equip júnior pugui ser 
una continuació de l'escola", 
diu Serra, que no descarta cre-

ar la categoria cadet, sub-23 o 
elit, si es requereix. Tot i que per 
muntar el júnior, ha estat clau el 
suport d'un patrocinador que ha 
signat un contracte per tres anys, 
Finques Feliu. El pressupost anu-
al de l'equip júnior competitiu 
oscil·larà entre els 20.000 i els 
25.000 euros. L'equip està format 
amb set corredors i l'objectiu serà 
"l'aprenentatge de tots ells i 
després veurem on ens posici-
ona la temporada", admet el di-

MOTOR LA PILOT, ESTABLERTA A GRANOLLERS, SUPERA LA LESIÓ I JA PREPARA EL NOU CURS

La pilot granollerina Ana Carras-
co, del Kawasaki Provec del Wor-
ldSSP300, ha tornat a pujar sobre 
una motocicleta després de cinc 
mesos de recuperació després 
d'una operació de columna. Ho 
feia sent una de les protagonistes 
dels tests privats al Circuit de Bar-

celona-Catalunya, que van tenir 
lloc el 24 i 25 de febrer per provar 
les modificacions del revolt 10. 

La pilot murciana, de 23 anys, 
establerta a Granollers, i que ha 
estat campiona del Món del Wor-
ldSSP300, va rebre el suport en 
pista de l'expilot de Superbike 

Ana Carrasco puja a la moto 

després de cinc mesos

PRESENTACIÓ  L'equip de la Unió Ciclista Les Franqueses Finques Feliu davant de l'Ajuntament  

pROVEc RAcINg

AL CIRCUIT  Ana Carrasco durant la setmana passada en l'asfalt vallesà

Joan Lascorz i va completar 40 
voltes en la primera jornada i 44 
en la segona. "Estic molt conten-
ta. Les meves sensacions en pi-
lotar la Ninja 400 han estat molt 
bones i els resultats han estat 
realment molt millors del que 
s'esperava abans de començar 
a rodar. Em sento molt confiada 
amb la moto i els temps per vol-
ta coincideixen amb el nostre 
objectiu de ritme, així que estic 
molt satisfeta", va dir Carrasco 
després de tornar a pujar a la seva 
Ninja 400 de Kawasaki. 

Carrasco va sentir algunes mo-
lèsties, però va aconseguir els 
temps previstos.  

Després de la cita inaugural a 
Banyoles, la Copa Catalana Inter-
nacional Biking Point de BTT es 
trasllada a Corró d’Amunt per dis-
putar diumenge la segona cita del 
calendari. Enguany la cursa del 
Club Ciclista de Corró d'Amunt es 
correrà en format de contrarellot-
ge per adaptar-se a la normativa 
Covid. Aquesta modificació en el 
sistema de competició fa que no 
pugui ser internacional perquè la 
federació internacional no con-
templa atorgar punts UCI a les 
contrarellotges. 

El circuit d'enguany reunirà els 
millors ciclistes de BTT del pano-
rama nacional per aspirar a la vic-
tòria en un circuit de 10 quilòme-
tres amb un desnivell acumulat 
de 250 metres, entre els camins 
i corriols de Corró d'Amunt. La 
prova que es disputarà sense pú-
blic, atenent les mesures sanitàri-
es actuals per a la contenció de la 
pandèmia, forma part d’un campi-
onat que amb el temps s’ha conso-
lidat com una de les competicions 
de referència mundial.

La competició franquesina es 
dividirà en dues sortides. Una 
primera a les 9 h i una segona, a 
partir de les 11.15 h. 

BTT

La Copa Catalana 

de Corró d'Amunt 

en contrarellotge

HÉCTOR MORALES

La Unió Ciclista Finques Feliu es va 

presentar diumenge davant l'Ajun-

tament amb la presència de l'alcalde 

Francesc Colomé i la regidora d'Es-

ports, Montse Vila, que van desitjar 

sort al nou equip durant el 2021. 

PRESENTACIÓ 
OFICIAL DE L'EQUIP

rector de la Unió Ciclista Finques 
Feliu, Santi Segú, que admet la il-
lusió: "És una categoria bastant 
complicada, però partim amb la 
il·lusió d'un projecte que volem 
que tingui continuïtat". 

D'entre els corredors, n'hi ha un 
de les Franqueses, Sergi Galvany, 
de 17 anys, que debuta en la ca-
tegoria. "La intenció és disputar 
el màxim de curses, i fins i tot, 
intentar guanyar alguna", co-
menta Galvany, que l'any passat 
competia a BTT a Lliçà d'Amunt: 
"Em veig que em puc defensar 
en tots els terrenys de la ruta, 
però depèn de com es doni la si-
tuació de cursa". La resta de cor-
redors de primer any són Ignasi 
Lambea, Tomas Deosdat, Albert 
Muntanya i Aniol Parareda; men-
tre que els de segon any són Iker 
Bernal i Gerard Arias.

L'equip s'estrenarà en cursa ofi-
cial el pròxim 14 de març al Prat 
de Llobregat.  jl.rodríguez beltrán

La pilot de Múrcia, establerta a Gra-

nollers, va recollir dimarts a Madrid 

el premi Nacional de l'Esport del 2018 

com a esportista revelació. Carrasco va 

rebre el guardó de mans del rei Felip.

RECULL EL PREMI 
NACIONAL DE L'ESPORT

NATACIÓ 

El CN Granollers ha guanyat tres 
medalles de bronze al Gran Prix 
Internacional de natació del CN 
Sabadell, que va tenir lloc el cap 
de setmana. El CNG va presentar 
13 esportistes. L'entitat grano-
llerina va sumar tres medalles 
amb el bronze d'Héctor Morales, 
als 400 metres estils; Fernando 
Morillas, als 50 braça; i Estel Xuan 
Galo, als 800 lliures. 

Tres bronzes del 

CNG al Gran Prix 

del CN Sabadell 

POLIESPORTIU

La Nit de l’Esport de les Fran-
queses serà virtual. El pròxim 19 
de març, a partir de les 21.30 h, 
Vallès Oriental Televisió (VOTV)
emetrà un programa especial amb 
els guardonats. La gala esportiva 
franquesina comptarà amb cinc 
categories.

D'entre els millors esportistes 
que opten al guardó sènior mas-
culí hi ha Àlex Domínguez (UD 
Las Palmas), Santiago Olivé (Tir 
amb Arc Les Franqueses), Alfre-
do Domínguez (Karate Nokachi), 
Adrià Martínez (BM Granollers) 
i Pau Ribes (CN Les Franqueses); 
i femení, Meritxell Mas (CN les 
Franqueses, Marta Mera (BM Gra-
nollers), Noelia Balaguer (Karate 
Nokachi), Íngrid Julià (Sweetrade 
Bowling Club) i Eva Martos (Atle-
tisme Canovelles). 

Podeu consultar els nominats a 
www.somlesfranqueses.cat. 

La Nit de l'Esport 

franquesí, un 

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

 Detecció de cardiopaties hereditàries.
 Insuficiència coronària. 
 Arrítmies cardíaques.

Dr. Jordi Trias de Bes
CARDIÒLEG

TRIASDEBES

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

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

Consulta de Cardiologia La Garriga
Ronda Carril, 28 

www.triasdebes.es · drjtriasdebesc@gmail.com

1 H 
GRATUÏT

ACCÉS PER 
A CADIRA 
DE RODESP
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CULTURA

Dones literàriesRetrats amb 'PoWer' de Can Gili Can Pedrals obrirà dilluns, i �ins al 21 de març, 
l'exposició Dones literàries, sobre les referents que 

durant el curs han pres la paraula als clubs de lectura i activitats de les biblioteques de la ciutat. A més, a Roca Umbert hi ha una mostra sobre Teresa Pàmies.
Amb motiu del 8-M el fotògraf Aitor Lavado inaugurarà dilluns (16 h) la mostra PoWer. Retrats de dones

del barri de Can Gili, al centre cívic i en col·laboració amb l'Associació de Veïns. Aquesta exposició vol donara conèixer i empoderar les dones del barri.

Tronco, Grauwi & Marta Cascales i Augusta seran les protagonistes de la 
tercera edició del festival FemPop a Roca Umbert, una iniciativa que pretén potenciar la presència fe-menina sobre l'escenari, així com promocionar talents emergents 

de l'escena independent d'arreu. En aquesta edició, però, la pan-dèmia ha fet que el cartell compti més amb artistes propers i l'única forana serà la francesa Augusta, que per primer cop actuarà a Ca-
talunya. Així, el festival en clau de gènere atorga l'oportunitat d'es-coltar algunes de les cantautores més prometedores, gràcies al seu programador Liven Scheerlinck, que juntament amb Mabel Alon-so van idear el certamen. Amb el lema El festival que no vol existir, FemPop va néixer el 2013 de la mà de la promotora Son Canciones. 

MÚSICA EL FESTIVAL 100% FEMENÍ TORNA A ROCA UMBERT AMB TALENTS EMERGENTS DE L'ESCENA CATALANA I FRANCESA

Grauwi & Marta Cascales, Tronco i la
francesa Augusta, les veus del Fem Pop

Alba G. Torrents 

farà el seminari 

'Cos, tecnologia, 

dona i cinema'També en el marc de la programa-
ció al voltant del Dia de les Dones, la granollerina Alba G. Torrents im-partirà a Roca Umbert el seminari 
Cos, tecnologia, dona i cinema. Alba G. Torrents és doctora en Filoso�ia i en Comunicació, i professora de Teoria de Gènere a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). El curs farà una exploració de la re-lació entre cos, tecnologia i gènere al cinema, a través de l’anàlisi tant de continguts com d’alguns aspec-
tes tècnics. Es farà en tres sessions els dimarts 9, 16 i 23 de març, de 19 a 21 h, a la Sala La Miranda de l’Espai d’Arts de Roca Umbert i en streaming a través de Zoom (amb 
prèvia inscripció a www.rocaum-

bert.com/espaidarts).D'altra banda, Núria Nia pro-jectarà dilluns, per mitjà del canal de YouTube de l'Ajuntament i les 
xarxes @granollers i @granollers-

cultura, una creació audiovisual sorgida arran d'una selecció de les fotogra�ies que es compar-teixin en el marc de la campanya #Inventari8M [més inforamció a la 

pàgina4]. 

FORMACIÓ

     GRAUWI & MARTA CASCALES     
Carla Gimeno (Grauwi) –cantant de 

la banda vallesana The Crab Apples– 
s'uneix a la pianista i compositora bar-

celonina Marta Cascales Alimbau en una 
proposta intimista i poètica. El concet 

mostrarà com la unió fa la força. Podreu 
trobar alguns dels seus primers singles 

com Corales i Anxiety.

       TRONCO
És el projecte dels germans 

Conxita i Fermí Herrero, del Prat de 
Llobregat. Conxita canta i el seu 
germà toca la guitarra i li fa els 

cors. Tronco presenta el seu primer 
LP, Tralará, editat per Elefant 

Records, un homenatge a 
la joventut i la ingenuïtat.

        AUGUSTA
La jove cantant de Toulouse s'estrena 
per primera vegada a Catalunya
al Fem Pop, que oferirà l'oportunitat
de descobrir aquesta petita joia
de l'indie-folk, que demostra que
els xiuxiuejos arriben molt més enllà 
que els crits.

Dv 5 de març, 20 h
Roca Umbert. 12 euros

La segona entrega del cicle Litera-tura Km 0, organitzat per les Bibli-oteques de Granollers i conduït pel 
periodista i poeta Esteve Plantada, va centrar-se dissabte en les veus femenines, tant protagonistes com autores. A la tertúlia literària hi 
coincidien "les tres b" de les lle-
tres vallesanes actuals per parlar 

de les seves darreres novel·les: Anna Ballbona (1980) hi parlava 

de No soc aquí, premi Anagrama 2020; Eva Baltasar (1978), de 
Boulder, darrer Premi Òmnium, i Núria Busquet (1974), de Zona 

zero, finalista del premi Llibreter.
Plantada destacava que les tres 

autores es van iniciar en la poesia, i es proposava analitzar la influèn-cia d'aquest fet en el llenguatge de la seva prosa i el gust pel detall que caracteritza l'escriptura de les tres. 

Ballbona defineix els personatges per com parlen, amb expressions que actualment semblen condem-nades a desaparèixer. Baltasar re-
coneix que treballa "el llenguatge 

com quan l'he fet servir en la 

poesia. En un dia potser he escrit 

mitja pàgina i, de vegades, em 

quedo una setmana encallada 

en una frase. Són punyetes de 

poeta". Amb aquesta manera d'es-

LITERATURA ANNA BALLBONA, EVA BALTASAR I NÚRIA BUSQUET PARLEN AMB ESTEVE PLANTADA SOBRE EL LLENGUATGE I LES SEVES DARRERES NOVEL·LES

Les tres 'b' de les lletres vallesanes
BIBLIOTEQUES

TROBADA LITERÀRIA  Esteve Plantada va conduir la xerrada amb Núria Busquet, Eva Baltasar i Anna Ballbona

criure també s'hi veia Busquet, qui primer va deixar "que sortís el que 

volia dir, i després vaig gaudir 

molt treballant-ho. M'agrada lle-

gir frases boniques i subratllar".

El lloc i els límits
Una altra de les coincidències que uneixen les tres obres és que les protagonistes són dones que se sen-ten instal·lades en els límits. Amb 
Zona zero, Busquet arrenca de l'11-S i la caiguda de les torres bessones, i barreja la història amb la realitat personal des de la distància geogrà-
fica, "que m'ajuda a veure la pers-

pectiva de la història", explicava.En canvi, Ballbona es queda en un espai més proper, tot i que no el concreta, només se sap que és a la perifèria de Barcelona per explicar 
"des d'un marge una realitat on 

hi ha tots els focus". A més, l'es-pai esdevé un lloc simbòlic que, "a 

estones, actua poèticament". Per a Baltasar, el paisatge actua de ma-
nera de "mirall de la protagonis-

ta, pot arribar a ser una metàfo-

ra del personatge".

La solitudPel que fa al tema, les tres prota-gonistes viuen la solitud. La Mila de Ballbona no entén els codis de la ciutat, i veu que el món rural no encaixa. Això deriva a una sensació 
de solitud. "Algú l'ha descrita com 

esquerpa... però no ho és, i asse-

nyala coses incòmodes del món 

de pandereta". El lloc de pau de la protagonista de Boulder és estant 
sola. "A vegades m'han dit que sóc 

una defensora de la soledat... no, 

però penso que és necessària per 

a l'autoconeixement", confessa Baltasar. També a la novel·la de Bus-quet, la protagonista descobreix la 
solitud i l'acaba valorant. M.E.
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ARTS ESCÈNIQUES  LA PRODUCCIÓ DE L'OBRA DE PUCCINI ESTÀ DIRIGIDA PER SERGI ROCA

'Tosca', de la nova Fundació 
Òpera a Catalunya, arriba al TAG
La primera producció de la nova 
Fundació Òpera a Catalunya, Tosca 
de Giacomo Puccini, es va estrenar 
el 24 de febrer a la Faràndula de 
Sabadell i arriba ara a Granollers 
en el marc de la gira per 8 teatres 
del país. La producció compta amb 
professionals del país i, en el seu 
elenc hi haurà les sopranos Maribel 
Ortega i Carmen Solís en el paper de 
Floria Tosca; el tenor Enrique Fer-
rer serà Mario Cavaradosi; el barí-
ton d’origen gallec Luís Cansino en 
el paper de Il Barone Scarpia; Pau 
Armengol com a Sagristà, i Alejan-
dro Baliñas com a Angelotti. Es trac-
ta de joves professionals del planter  
de l’Escola d’Òpera de Sabadell.

La batuta de la direcció musical 
va a càrrec del jove director saba-
dellenc Sergi Roca, una de les pri-
meres i poques oportunitats del 
director a Catalunya, però que ja 
manté una sòlida carrera a Alema-
nya. La direcció del cor va a càrrec 
de Daniel Gil de Tejada; la direcció 
d’escena, de Carles Ortiz, i l’esce-nografia, de Jordi Galobart.

L'espectacle anirà acompanyat 
de l’Orquestra Simfònica del Va-

llès i del Cor dels Amics de l’Òpera 
de Sabadell, i la direcció artística 
de Mirna Lacambra.

Basada en l’obra teatral de Vic-
torien Sardou, Tosca és una òpera 
d’estètica realista considerada per 
Puccini com una obra sense pro-
porcions excessives, que no exigia 
superabundància de música ni 
esdevenia un espectacle decora-
tiu. Els rols de polaritats extremes 
prendran protagonisme. Una dra-

tag

LA PRODUCCIÓ  Compta amb les sopranos Maribel Ortega i Carmen Solís

matúrgia intensa en dinàmiques, 
acció trepidant, estils musicals i 
passió, on el lirisme expansiu i el 
paisatge sonor ompliran l’escenari. 
A les 17 h, una hora abans de l'es-
pectacle, el musicòleg i redactor en 
cap a la revista Ópera Actual Marc 
Heilbron en farà una presentació.  

Dg 7 de març, 18 h
Teatre Auditori. Preu: 50 € (25 zona B)

L’espectacle Denominació d’Origen del Cor Jove Amics de la Unió ha 
estat nominat a la tercera edició dels Premis Josep Anselm Clavé 
2020 del Cant Coral a Catalunya. El 
concert del cor granollerí, dirigit 
per Marta Dosaiguas, ha estat se-
leccionat entre les 368 propostes 
que es van presentar i està nomi-

nat a la categoria de millor espec-
tacle en directe, per a la qual s’ha 
obert una votació popular.

DO es va estrenar l’11 de desem-
bre de 2020 al Teatre Auditori de 
Granollers, amb la participació de 
Gemma Capdevila juntament amb el Cor Jove Amics de la Unió. Es 
tracta d'un espectacle de música 

Un dels artistes internacionals més fidel al Festival de Jazz de 
Granollers és Marco Mezquida. I, 
de fet, el públic granollerí respon 
sempre amb la mateixa fidelitat a 
aquest pianista, un dels més des-
tacats del país. En aquest 31è fes-
tival Mezquida torna per presen-
tar el seu darrer treball, Talismán, 
al costat del percussionista Aleix 
Tobias i el cellista Martín Melén-
dez, amb qui al 2017 ja va presen-
tar Rave'ls Dreams. Ara, amb Talis-

mán exhibeix una forta empremta 
de la música tradicional ibèrica, 
però també altres sons mediter-
ranis, aires turcs, zamba argen-
tina i música contemporània. El 
mateix Mezquida el defineix com 
"un cant alegre en aquests mo-

ments complexos". 

El Cor Jove Amics de la Unió, 
nominat als premis J.A. Clavé

Marco Mezquida durà 
el seu 'Talismán' al CasinoLA FORMACIÓ GRANOLLERINA OPTA AL GUARDÓ AL MILLOR ESPECTACLE PER 'DO'

EL PIANISTA TORNA AL FESTIVAL DE JAZZ DE GRANOLLERS

moderna que compta amb 12 ar-
ranjaments fets per a l’ocasió del 
compositor Lluís Pérez Cansell.

En la categoria de millor espec-
tacle en directe, la formació gra-
nollerina competeix amb la Poli-
fònica de Girona i el Cor Madrigal.

Per votar la proposta del Cor Jove Amics de la Unió com a Mi-llor Producció als Premis Josep 
Anselm Clavé 2020, es pot fer per 
mitjà del web www.premisclave.

cat. El termini de votació es tanca-
rà el dimecres 10 de març. 

Dv 5 de març, 20 h
Casino de Granollers. Preu: 15 €

Els Buhos més tranquils però festius
Assegut en una platea no és la millor manera de gaudir d'un concert de 
Buhos, una de les bandes més festives del país, que fa anys que omplen 
festivals i escenaris. Però més val això que res. I per demostrar que tothom 
es pot adaptar a les circumstàncies i portar l'esperit festiu, malgrat 
restriccions, Buhos està fent la gira Teràpia col·lectiva, que diumenge 
tenia parada al Teatre Auditori de Granollers. L'equipament va comptar 
amb un públic d'edats diverses, des dels joves que troben a faltar ballar en 
els enèrgics directes dels de Calafell, fins a adults que acompanyaven uns 
encara més joves que esperen el seu primer concert sense pares de Buhos.

xavier solanas

MÚSICA  LA BANDA VA ACTUAR DIUMENGE AL TEATRE AUDITORI

El trio granollerí Bucòlic ja dona 
pistes, amb el mateix nom, del to 
de les seves melodies i lletres, que 
divendres passat presentaven a 
l'equipament juvenil Gra. L'any passat 
Ferran Bretcha, Toni Miralles i Marina 
Miralles van constituir el grup, que ara 
ja té un bon gruix de temes propis, 
dels quals el públic del Gra va poder 
gaudir, tant en viu a la sala de 
l'equipaments com en streaming, a 
través de YouTube i Instagram Live.
De fet, ha començat a gravar disc.

          Bucòlic regala 
el seu pop tendre 
al públic del Gra

xavier solanas

jazzgranollers

MARCO MEZQUIDA

MOR ALS 80 ANYS EL SAXOFONISTA TENOR 
GRANOLLERÍ VICENÇ VACCA VIAPLANA
n El saxofonista i arranjador granollerí Vicenç Vacca Viaplana va morir el
23 de febrer als 80 anys. Vacca Viaplana va ser un dels impulsors del gènere
jazzístic al Vallès Oriental, tot seguint l'estela del seu oncle, el reconegut
jazzman i esportista Vicens Vacca Roca (1924-2008), amb qui també
va compartir projectes musicals. El saxo tenor també va formar part de la
Granollers Jazz Club i el Grup de Jazz del Club del Ritme del Casino de Granollers.
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Llevant Teatre, fidel a l'objectiu 
de donar suport al talent emer-
gent, rebrà el cap de setmana el 
primer treball teatral de la com-
panyia La Cicatriz, l'opera prima 
d'Àfrica Alonso i Andrea Puig. 
Es tracta d'Una llum tímida, una 
història d'amor lèsbic en l'època 
franquista, als anys 60. A través 
d’intenses mirades de les pro-
tagonistes i autores, es mostren 
les dificultats que comporta ser 
diferent i estimar diferent dins la 
societat. Una bombolla d’intimitat 
i delicadesa que reflexa els senti-
ments més purs amb complicitat i 
proximitat.

La proposta musical d’aquesta 
obra és una opció pròpia i diferent 
que tan sols utilitza una guitarra 
i un violoncel per transmetre els 
dubtes i necessitats dels perso-
natges. Àfrica Alonso i Júlia Jové, 
sota la direcció escènica de Mari-
lia Samper, encararan a les dues 
protagonistes –dues professores 
d'una escola barcelonina– i mos-

A la sessió de diumenge, una 
cop finalitzi l'obra, el públic podrà 
conversar amb la companyia, en el 
marc de les activitats 360º.  m.e.

traran la història d’amor, dins de 
la lluita i les injustícies que han 
d’afrontar. El règim perjudica el 
seu amor, el retalla i el tortura i 
l’obra mostra aquesta lluita eter-
na entre la supervivència i la in-
tensitat de l’amor més pur, aquell 
que no es pot controlar.

Welcome to Milnotes Show, la pro-
gramació trimestral d'aquesta 
companyia i espai de creació, con-
tinua aquest cap de setmana amb 
dues noves propostes. 

D'una banda, dissabte (18 i 20 
h) Elena Codó i Oscar Igual oferi-
ran l'espectacle musical còmic El 

brindis, concert per a clown i pi-

ano, en què el públic es prepara 

per l'inici d'un recital de música 
clàssica, però un fet fortuït cap-
gira els plans. La soprano Corina 
Längstrumen ha patit una gastro-
enteritis d’última hora i han hagut 
d’enviar algú per substituir-la. La 
Clowny Flor interromp el solo de 
Bach carregada d’emocions que la 
trasbalsaran fins al punt de canvi-
ar el rumb del concert. La història 

LES FRANQUESES. La temporada 
d'espectacles de les Franqueses 
ofereix aquest dissabte una nova 
proposta d'humor i circ al Casal 
Cultural de Corró d'Avall. Es trac-
ta de Set up, de la companyia Los 
Barlou, un muntatge que explica 
com tres personatges excèntrics 
pretenen emular les grans pro-
duccions de la manera que saben, 
amb un gust més que dubtós i un 
imaginari propi d'octogenaris. 

Los Barlou –amb Dani Cercos 

Patillas, Jordi Juanet Boni i Miner-
vino Montell Miner– utilitzen el 
llenguatge circenc i la màgia, en un 
muntatge amb malabars, monici-
cles, equilibris, humor i acció trepi-
dant. Set up "és un espectacle que 

alguns titllarien de metacirc; no-

saltres li diem passar una bona 

estona", assegura la companyia.  

Dimecres (19 h), Can Pedrals 
oferirà l'espectacle Dionís nu, en 
el marc del cicle Biblioteques amb 
DO, un programa de dinamitza-
ció cultural que relaciona el via 
amb expressions artístiques. En 
aquesta ocasió, l'actor Pep Muñoz 
assumirà el paper de Dionís per 
explicar la vida del déu, des que 
Zeus el va gestar a la seva cuixa, 
la seva infantesa quan aprèn a fer 

vi, les seves aventures i conques-
tes, les múltiples amants i baca-
nals, i el seu gran amor, la seva 
esposa Ariadna. El monòleg de 
Muñoz s'acompanya d'un audi-
ovisual amb representacions ar-
tístiques del déu del vi i la vinya, 
però també del teatre, la rauxa i 
els banquets. Per assistir a l'obra 
cal inscriure's a granollers.cat/

inscripcionsbiblioteques.  

Pep Muñoz es posa
a la pell de Dionís per 
parlar de vi i culturaescenagran

TEATRE  LLEVANT TEATRE REP L''OPERA PRIMA' DE LES ACTRIUS ÀFRICA ALONSO I ANDREA PUIG MONÒLEG I AUDIOVISUAL ARTÍSTIC SOBRE EL VI I LA VINYA

La Cicatriz s'estrena amb una  

obra sobre amor lèsbic i repressió

LA CICATRIZ  Àfrica Alonso i Júlia Jové són les protagonistes d''Una llum tímida'

Milnotes continua la 

temporada amb un concert 

còmic i màgia per a infants

L'humor de Los Barlou aterra 

al Casal de Corró d'Avall

Ds 6 i dg 7 de març, 18 h
Llevant Teatre. Preu: 15 € (7,5 jove)

de desamor de la Clowny marcarà 
el tempo de l’espectacle i el pia-
nista aprendrà que la improvisa-
ció i el canvi també poden ser una 
opció de vida.

D'altra banda, la programació se 
centrarà diumenge en el públic fa-
miliar, amb l'espectacle Màgia 2.0 
d'Adrià Fornos, en què un il·lusio-
nista deixarà bocabadats els més 
petits de la casa.

A més, amb motiu del 8-M, diu-
menge al vespre (19.30 h) l'esce-
nari de l'Espai Milnotes rebrà la 
Cinteta, la protagonista del xou 
Carol Estrada: Estima't, amb Neus 
Garcia. Un espectacle sobre l'auto-
estima i l'autoconeixement. 

Ds 6 de març, 18 h
Casal C. Corró d'Avall. Preu: 5 € (4)

La música d'arrel tradicional i d'autor és el fil conductor de Cromàtic, un 
viatge a partir del color, la llum i la cultura urbana que diumenge (12 h) la 
companyia Com Sona presentarà al cinema Edison, en el marc de la Xarxa 
d'Espectacles Infantils i Juvenils. Cromàtic presenta dos músics a escena 
que, a través dels seus moviments i actituds, plantegen un joc obert amb el 
públic, en què imaginen sense límits i fan un viatge a través de la música. El 
preu de l'entrada és de 5 euros per a adults i 4 per a menors de 16 anys.  

'Cromàtic', la proposta familiar 

amb música d'arrel i d'autor
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FUTBOL. DIUMENGE 7, 16.30 h
CF PERALADA - EC GRANOLLERS  
Municipal de Peralada 

Amb Roger Santaeugènia i Emma Montané

Descarrega't l'aplicació disponible 
per Android i iOS al web 
radiogranollers.alacarta.cat

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

PREVISIÓ METEOROLÒGICA
de dijous 4 al diumenge 7 de març

Dijous Divendres Dissabte Diumenge

16º 6º 16º 9º 13º 7º 15º 7º

TEATRE  L'ESPECTACLE D'HUMOR REPASSARÀ ELS ACTES TÍPICS DE LES GRESQUES POPULARS

ANNA DOT FA LA CONFERÈNCIA 'DE L'ERROR A LA PEDRA O DE LA LITERATURA A L'OBJECTE'

De l'error a la pedra o de la litera-

tura a l'objecte. Aquest és el títol 

de la conferència performativa 

que l'artista Anna Dot va oferir 

dissabte de la setmana passada al 

Museu de Granollers –i que es pot 

recuperar al canal de YouTube de 

l'equipament–, en el marc de les 

activitats paral·leles a l'exposició 

l'Elogi del malentès, que es pot vi-

sitar fins al 14 de març. 

Dot és una de les 14 artistes que 

hi reflexionen sobre el conflicte 

que genera el malentès i l'oportu-

nitat de descobrir un nou punt de 

vista. En aquest sentit, Dot com-

partia una investigació acadèmica 

realitzada el 2017 –amb l'ajuda 

del poeta i programador Eugeni 

Tisselli, de la família Sors Raurell, 

i del Centre d'Art Contemporani de 

Girona– sobre què és l'error. "Tot 

va començar caminant", explica-

va Dot, tot descrivint un paisatge 

forma irregular, que anomena pe-

dres. La investigació va continuar 

per detectar 10 errors d'El Quixot, 

que es van codificar per poder tra-

duir-los en formes. El projecte va 

incloure aquests símbols dels er-

rors, instal·lats a terra. 

Elogi del malentès és una expo-

sició itinerant de la Diputació de 

Barcelona, organitzada en col·la-

boració amb l’Ajuntament de Ba-

dalona i la Universitat de Barcelo-

na, a través del Vicerectorat d’Arts, 

Cultura i Patrimoni de la UB. Les 

obres exposades corresponen a les 

artistes Mar Arza, Cabello/Carce-

ller, Lúa Coderch, Kajsa Dahlberg, 

Anna Dot, Dora García, Andrea 

Gómez, Núria Güell, Alexandra 

Leykauf, Mariona Moncunill, Mire-

ia Sallarès, Batia Suter i Pilvi Taka-

la i la comissària de l’exposició és 

la historiadora de l'art i crítica cul-

tural, Joana Hurtado.  M.e.

d'Osona, on passen per sobre la 

marga, "un pedra que baixava 

rodolant i que es descompon fà-

cilment en fragments". En aquell 

camí la seva mare va caure, per 

la qual cosa va més alerta. "Els 

camins ens recorden els entre-

bancs que hi hem tingut", asse-

gura l'artista i, partint de la base 

de la frase ensopegar dues vegades 

amb la mateixa pedra com a sinò-

nim de cometre dos cops el mateix 

error, assimila pedra a error, com 

ensopegar a equivocar-se.

A partir d'aquí, va concloure 

que un "error és un imprevist 

en l'horitzó d'expectatives" i 

quina forma pot tenir l'error. "Si 

la palaura pedra n'és sinònim, 

potser l'error té una forma, 

una textura". Després d'això, van 

formular una hipòtesi: associar 

la situació correcta a una forma 

perfecta –cercle– i l'error a una 

Sobre quina forma física té una errada

LES FRANQUESES. En Peyu aterrarà 

finalment a Corró d'Avall aquest 

divendres, després que la segona 

onada de la pandèmia obligués 

a suspendre l'espectacle L'Home 

Orquestra l'octubre passat al ci-

cle Humor & Co. de les Franque-

ses. L'Home Orquestra vol ser una 

paròdia i homenatge a la figura 

d'aquest clàssic que amb un teclat, 

unes bases i una americana lluent 

és capaç d'animar les festes majors 

de poble en un any en què el muni-

cipi ha estat orfe de la majoria de 

les seves gresques estiuenques.

Amb el fil conductor de la festa 

major, l'espectacle fa que el públic 

vagi passant per tot tipus d'actes 

típics de les festes en poc més 

d'una hora. Tot plegat acompa-

nyat de l'humor i la ironia del cò-

mic mediàtic, i una posada en es-

Peyu, convertit en l'home orquestra 

de les festes, ara sí a Corró d'Avall

cena minimalista, de format més 

tot terreny, que dóna espai a la 

improvisació amb el públic i per-

met gaudir del Peyu en estat pur. 

L'Home Orquestra està dirigit 

per Joan Roura, que també ha tre-

ballat amb Peyu a iTime (2015) i 

Planeta i Neptú (2012).

peyu

EN PEYU

Dv 5 de març, 20 h
Casal Cultural de Corró d'Avall
Preu: 9,5 € (8 amb descompte)

Peyu fa una dècada que puja als 

escenaris, des del muntatge de 

2009 Jo tinc un amic que. El seu 

creixement professional, però, va 

ser a la ràdio a matinals com El 

matí i la mare que el va parir de 

Ràdio Flaixbac i el Fricandó ma-

tiner de RAC105. El seu debut a 

TV3, a l'APM i la secció Oletú, el 

va portar a ser molt més popular. 

El 2019 va passar a adquirir el rol 

de protagonista a Natura Sàvia  

–ideat per ell mateix i la seva pro-

ductora, El Corral de l'Humor– i 

actualment, amb Jair Domínguez, 

protagonitza Bricoheroes a TV3 i 

El búnquer a Catalunya Ràdio. i

El Museu de Granollers ha arribat 

a un acord amb el Museu Nacional 

d’Art de Catalunya (MNAC) per 

prorrogar la cessió de les taules 

que componen el retaule gòtic de 

Sant Esteve. Aquesta és la sego-

na pròrroga de l'exposició Retorn 

a Granollers del retaule gòtic de 

Sant Esteve, que es va inaugurar el 

març de 2019. El Museu de Grano-

llers mostra 11 de les 13 taules del 

conjunt del retaule –del taller dels 

El retaule gòtic de Sant Esteve 

es queda fins al gener de 2022

ART  L'EXPOSICIÓ S'HA PRORROGAT NOVAMENT GRÀCIES A UN ACORD AMB EL MNAC

Vergós, i els guardapols atribuïts a 

Joan Gascó–, i les altres dues es po-

den veure exposades al MNAC.

L’exposició ja ha rebut 7.600 

persones i 52 grups (escolars i 

particulars) hi han fet la visita 

guiada. L'11 de març (19.30 h), 

l’arxivera de l’Arxiu de Girona, 

Anna Gironella, oferirà la confe-

rència Les dones del gòtic pel canal 

de YouTube del Museu. i
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Mostra fotogràfica 'Dones i mercat'
Dilluns, amb motiu del 8 de març, l'Arxiu Municipal 

de Granollers (AMGr) oferirà una mostra virtual de fotografies antigues que relacionen la dona amb 
el mercat de la ciutat. Les imatges es podran veure 

a través del portal arxiufotografic.granollers.cat/fotoweb.

Ferran Palau i Meritxell 

Neddermann al vuitè FEMAC

Voltem per l’entorn

GRANOLLERS

DIJOUS, 4

19 h Cinema Edison
Club de lectura i cinema
20 h Cinema Edison
Edison Fantàstik. Lux AEterna
DIVENDRES, 5

9 h Plaça de la Corona
Fira d'Artesans
17 h Centre cívic Can Gili
Aula Oberta. Plataformes en línia
19 h Cinema Edison
23 paseos
20 h Roca Umbert
Festival de música Fem Pop
20 h Casino
Festival de Jazz. Marco Mezquida 
presenta el disc Talismán
DISSABTE, 6

9 h Plaça de les Olles
Fira Col·lectiu Artesà
9 h Carrer Esteve Terrades
Mercat de Can Bassa. Fins a les 13.30 h
9 h Plaça de la Corona
Mercat del dissabte
11 i 16 h Cinema Edison
Raya y el último dragón

AGENDA

18 i 20 h Espai Milnotes
Espectacle musical còmic. El Brindis, 
concert per a clown i piano
20 h Llevant Teatre
Una llum tímida, primer treball teatral 
de la companyia La Cicatriz  
DIUMENGE, 7

12 h Cinema Edison
Teatre familiar amb Cromàtic, 
de la companyia Com Sona
12 i 17 h Espai Milnotes
Espectacle infantil Màgia 2.0
18 h Teatre Auditori
Òpera. Tosca
19 h Llevant Teatre
Una llum tímida, de la cia La Cicatriz
19.30 h Espai Milnotes
Carol Estrada: Estima't
DILLUNS, 8

18 h En línia. Sorotopia
Trenquem el silenci amb la Carme Diaby
19 h En línia. YouTube Ajuntament
Projecció de la creació audiovisual 
Inventari 8M de Núria Nia
DIMECRES, 10

19 h Biblioteca Can Pedrals
Dionís Nu, amb l'actor Pep Muñoz i en 
el marc del cicle Biblioteques amb DO

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

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 Can Pedrals

Dones literàries. Des de dilluns 
i fins al 21 de març
Biblioteca Roca Umbert

LES FRANQUESES
DIVENDRES, 5

20 h Casal Cultural de Corró d'Avall
Espectacle. Home Orquestra amb en 
Peyu
DISSABTE, 6

18 h Casal Cultural de Corró d'Avall
Circ, màgia i humor. Teatre Set up amb 
la companyia Los Barlou
DILLUNS, 8

12 h Plaça de l'Ajuntament
Acte de commemoració del 8-M. 
Manifest, documental i performance

El Teatre Auditori Can Palots de Canovelles viurà dissabte la vuitena edició del 
Festival de Música Acústica de Canovelles (FEMAC), amb un cartell que combina el 
talent Km 0 amb els referents i nous talents del país. Així,el programa començarà 
amb Acústiquem, el projecte de Miquel Fernández –impulsor del festival–, per 
seguir amb Anna Andreu, que debuta en solitari amb el disc Els mals costums. A 
continuació serà el torn de Ferran Palau, que amb el seu quart treball s'ha convertit 
amb un referent de la música independent al país. La cirereta del pastís musical la 
posarà Meritxell Nedderman, amb el seu àlbum debut In the Backyard of the Castle.

Tot és en els llibres. Exposició sobre 
Teresa Pàmies. Fins al 31 de març
Llibreria La Gralla

Índia, habitatge i dignitat. Fundació 
Vicente Ferrer. Fins al 25 de març 
Centre cívic Can Gili

Power. Retrats de dones del barri 
de Can Gili, per Aitor Lavado. 
Des de dilluns i fins al 19 de març
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OR / RELLOTGES / DIAMANTS
NÚM. 1 A CATALUNYA · 30 ANYS DE TRAJECTÒRIA

LES MILLORS TAXACIONS

EN AQUESTA VIDA SEMPRE HI HA EL MILLOR.

I DESPRÉS TOTS ELS DEMÉS. 

“Jo sempre
he sabut

escollir bé”

Plaça Lluís Perpinyà, 1 - GRANOLLERS

93 860 60 73


