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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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Arrenca la preinscripció escolar per al curs 
2021-2022 de manera totalment telemàtica, 
amb l'objectiu de mantenir els grups
però de reduir les ràtios d'alumnes a l'aula

Dilluns d’aquesta setmana ha ar-

rencat la preinscripció escolar per 

al curs 2021-2022, un procés que 

enguany es fa de manera totalment 

telemàtica. Així, entre dilluns i el 

24 de març té lloc la preinscripció 

a educació infantil de segon cicle i primària; i des de dimecres i �ins al 
24 de març ho hauran de fer els es-

tudiants que iniciïn la secundària. 

El tràmit es pot fer a través de 

qualsevol dispositiu mòbil i les 

famílies que tinguin algun impedi-

ment per fer-ho es poden adreçar als centres educatius o a l’O�icina 
Municipal d'Escolarització, a l’edi-�ici de Can Puntes (c. Santa Elisa-
bet). A Granollers, la previsió de 

grups de P3 per al curs que ve és 
de 28 grups, els mateixos que hi ha 

hagut aquest curs, però amb ràti-

os més baixes, que passen de 25 a 23 alumnes per grup. "En total 

hi haurà unes 50 places menys, 

que s’ajusten a la reducció del 

cens en aquesta edat", diu Fran-

cesc Arolas, regidor d’Educació de 

Granollers, qui destaca que, mal-

grat la reducció del nombre total 

de places, es manté el mateix nom-

bre de grups. "Això permet fer 

una feina de més qualitat i aten-

dre millor l'alumnat", diu Arolas.

Més al detall, les escoles Ferrer i Guàrdia, Joan Solans, Pereanton i Turó de Can Gili tindran un sol 

grup de P3, mentre que Granulla-
rius, Lledoner, Mestres Montaña, Salvador Llobet, Ponent i Salvador 
Espriu en tindran dos cadascu-

na. A més, als centres concertats, 

hi haurà quatre grups a l’Escola Pia, dos al Cervetó, Jardí i Anna 
Mogas, i un a L’Estel i Educem.

A les Franqueses, com el curs actu-al, hi haurà nou grups de P3: dos a Bellavista-Joan Camps, Guerau de Liost, Joan Sanpera i Camins, i un 

sol grup de P3 a l’escola Colors.A escala de tot Catalunya, el De-
partament d’Educació preveu una reducció de 3.241 alumnes a P3 i, 
per primer cop en molts anys, hi 

haurà també una reducció d’alum-nes a primer d'ESO, amb 2.579 
estudiants menys. A Granollers, la previsió de grups de primer d’ESO es manté com enguany, en 27, i una ràtio de 30 alumnes per grup. 
"En aquest cas segurament hi 

haurà més demanda que ofer-

ta", diu Arolas, qui destaca que 

les xifres poden variar tant per 

la matrícula viva com pel fet que 

gairebé un 20% dels alumnes que 

estudien a Granollers provenen de 

fora de la ciutat. "Que a secundà-

ria no hi hagi vacants és positiu, 

perquè els alumnes queden més 

repartits i això redueix el risc 

de segregació i de desigualtat a 

l’aula", assegura. L’única novetat 

respecte al curs actual serà que els grups itinerants de primer d’ESO, 
que des de fa alguns anys assu-

meix un institut diferent –enguany 

l’Escola Municipal del Treball (EMT)–, el curs que ve s'obriran als instituts Cumella i Vallbona.Així, l’INS Antoni Cumella tin-drà quatre grups de primer d’ESO, mentre que Carles Vallbona, Ce-
lestí Bellera, Escola Municipal del 

Treball i Marta Estrada en tindran 

tres cadascun. En centres con-certats, l’Escola Pia tindrà quatre grups; Cervetó, Anna Mogas i Jardí 
dos cadascun, i L’Estel i Educem, 

un cadascun. A les Franqueses, en 

canvi, sí que hi haurà un creixe-ment de grups a l'ESO, de les 8 lí-nies que hi ha el curs actual a les 9 que hi haurà a partir de setembre: cinc grups a l’INS Lauro, a Bellavis-
ta, que va ampliar instal·lacions el 

curs passat amb uns mòduls pre-fabricats al pati, i quatre a l’INS El Til·ler, a Corró d’Avall. ❉ X.L.

Bressol
AQUEST MARÇ HAN COMENÇAT 

LES JORNADES DE PORTES OBERTES 

a les escoles bressol privades de 

Granollers. Atesa la situació 

sanitària, s’ofereixen visites 

presencials o virtuals, depenent de 

cada centre, amb cita prèvia. Pel que 

fa a les escoles bressol municipals 

(Giravoltes, Tortuga i El Teler), les 

xerrades informatives es faran el 

proper mes d’abril en format virtual

i amb cita prèvia. Així, a l’escola

bressol Tortuga, la xerrada serà el 

dilluns 19 d’abril (18 h), a Giravoltes 

serà el dimecres 21 d’abril (18 h), i a 

El Teler serà el dilluns 26 d’abril (18 h). 

En tots tres casos cal inscripció prèvia 

entre el 24 de març i el 14 d’abril 

a granollers.cat/portesoberteseb, 

web en què també hi ha informació 

i imatges per conèixer el projecte, 

l'equipament i les propostes

de les escoles bressol de la ciutat.

Mateixos grups,
ràtios més baixes

AMB MASCARETA  Alumnes de l'Escola Pia, adaptats a les restriccions sanitàries, a l'inici de curs

"La reducció de ràtios 
permet fer una feina
de més qualitat i atendre 
millor els alumnes"

■ Entre els criteris per determinar la 
puntuació hi ha el de tenir germans 
que estudien al centre o que algun dels 
pares hi treballi. També que el domi-
cili habitual de la família es trobi dins 
de la zona educativa del centre escolar 
que es demana en primer lloc, si és el 
lloc de feina dels pares o tutors legals i 
que el domicili familiar estigui al mateix 
municipi que el centre educatiu. A més, 
també hi ha punts extra si es percep la 
renda garantida de ciutadania o si algun 
membre de la família té una discapaci-
tat, i en cas de ser família monoparen-
tal o nombrosa s’assignaran uns punts 
que serviran de desempat. El Govern 
va aprovar recentment el nou decret 
d'admissió, però el gruix de les mesures 
s'aplicaran a partir del curs 2022-2023.

CRITERIS PER MARCAR
LA PUNTUACIÓ
EN LA PREINSCRIPCIÓ
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Nova gerència CELEBRA EL DIA DEL PARE 
AMB NOSALTRES!
CALÇOTADES
MENÚ CARTA 
GRAN VARIETAT DE PLATS

INVITACIÓ
A CAVA

OLGA ROMERO 

Directora de l'Institut Carles Vallbona

Els alumnes estan més 

neguitosos, tenen ganes de 

relacionar-se, i això es nota"

Aquest any de pandèmia ha modi-

ficat pràcticament tots els hàbits de 

la nostra vida, també per als estu-

diants d'escoles i instituts, que han 

hagut d'incorporar aspectes com la 

mascareta, la higiene de mans i les 

distàncies en el seu dia a dia. Du-

rant mig any, de març a setembre 

del 2020, no van trepitjar les aules, 

i ara estan pendents en tot moment 

de si cal confinar algun grup.

Olga Romero és, des d’aquest 

curs, la directora de l’Institut Car-

les Vallbona, un centre amb gaire-

bé 1.100 alumnes i 95 professors. 

La seva arribada a la direcció va 

coincidir amb un dels moments 

àlgids de la pandèmia, cosa que 

va fer més difícil assumir aques-

ta responsabilitat, tot i que ja feia 

tres anys que exercia com a cap 

d’estudis. Al juliol, el claustre va 

treballar el pla de retorn del cen-

tre per iniciar el curs al setembre 

amb les màximes garanties sanità-

ries, i tornar a rebre els alumnes a 

l’aula després de sis mesos. 

Els canvis més significatius han 

estat en l’organització del centre. 

Per exemple, la reducció d’alum-

nat a l’aula i l’ocupació d’espais. 

"Com que hem partit i esponjat 

els grups, ara tenim sempre tots 

els espais de l’institut ocupats, 

també les sales que abans fè-

iem servir per reunir-nos", diu 

Romero, qui també assenyala la 

dificultat de fer quadrar horaris. 

"Els alumnes d’ESO fan tot l’en-

senyament presencial, mentre 

que els de batxillerat fan quatre 

dies presencials i un de telemà-

tic, i els de cicles formatius, 5 

dies presencials i 5 des de casa".

La nova realitat també ha obli-

gat a fer grups estables i evitar 

que es barregin, a establir hores 

del pati diferenciades per grups 

i a marcar entrades i sortides di-

ferents al centre. També a l’hora 

de fer classes virtuals s’ha hagut 

d’ajustar un calendari: "Vam esta-

blir horaris concrets per fer les 

sessions amb grups confinats 

–diu Romero–, de manera que 

cada grup ja sabia quan havia de 

neguitosos, tenen ganes de 

relacionar-se, i això es nota"

connectar-se". La directora també 

explica com els primers mesos es 

desinfectaven sovint materials 

comuns de música o tecnologia. A 

poc a poc, però, les mesures s’han 

anat flexibilitzant, i darrerament ja 

s’han fet sortides fora del centre. 

Amb tot, algunes activitats habi-

tuals, com la setmana tecnològica 

d’ESO, s’ha anat ajornant a l’espera 

de dates més adequades. 

Per sort, afegeix la directora, els 

alumnes han incorporat molt bé 

totes les mesures. "De seguida 

van aprendre què havien de fer, 

des de com i quan entrar i sortir 

de classe, fins a netejar la seva 

taula i cadira amb desinfectant o 

rentar-se les mans amb gel". Ro-

mero explica que emocionalment 

també s’ha notat un canvi en els 

alumnes. "Estan més neguitosos. 

Per a molts l’institut és ara l’únic 

espai que tenen per relacio-

nar-se; no fan cap altra activitat 

i això es nota, perquè és aquí on 

ho viuen tot; es nota que tenen 

ganes de tenir vida social". X.L.

Des de l’inici d’aquest curs esco-

lar s’ha anat fent seguiment dels 

grups que en algun moment s’han 

hagut de confinar 10 dies per pre-

caució o per la presència d’algun 

positiu. Aquesta setmana, set dels 

46 centres educatius de Granollers 

tenien algun grup confinat. L’es-

cola Cervetó, per exemple, tenia 

dimecres 3 grups amb 80 alum-

nes confinats per l’existència de 4 

positius. Tenien un grup confinat 

l’Escola Pia (34 alumnes), l’Anto-

ni Cumella (30), el Col·legi Jardí 

(22), l’escola bressol La Cabana 

(21), el Salvador Espriu (20) i el 

Joan Solans (14). També hi havia 

persones confinades a títol indivi-

duals als instituts Celestí Bellera, 

Marta Estrada i Carles Vallbona, i 

a les escoles Anna Mogas, Mestres 

Montaña i L’Estel. En total, 238 

alumnes i la detecció, els darrers 

deu dies, de 19 positius. 

A les Franqueses, només dos 

centres tenien algun grup confi-

nat: el Centre Tècnic Vallès (un 

grup de 19 persones per 6 positius 

detectats els darrers deu dies), i un 

grup de 24 persones a l’INS Lauro 

per 2 positius detectats. A més, 

també hi ha persones confinades 

de les escoles Colors, Camins, Gue-

rau de Liost, el Centre de Formació 

d’Adults i l’INS El Til·ler. En total, 

51 persones confinades i 12 posi-

tius detectats els darrers deu dies.

Per al regidor Francesc Arolas, 

la presencialitat ha estat molt fa-

vorable per als alumnes, no no-

més per reduir la segregació i la 

desigualtat que poden provocar 

aspectes com la bretxa digital, 

sinó també per la socialització dels 

alumnes. "Els centres escolars i 

els professors han fet una gran 

feina, des dels plans de retorn 

fins a la conscienciació que han 

promogut entre els alumnes", 

diu Arolas. "Els nois i noies tenen 

una gran capacitat d'adaptació, 

i durant aquests mesos les esco-

les han estat espais segurs". 

"La presencialitat ha

estat molt favorable per a la 

socialització dels alumnes"

Granollers tenia dimecres 

nou grups i 238 alumnes

confinats, i les Franqueses 

dos grups i 51 alumnes

Aquesta setmana ha començat la construcció de voreres al voltant de l’Escola 

Camins, a Corró d’Avall. En concret, es fa un nou paviment de formigó als camins 

de Can Mariano i del Cementiri. Paral·lelament, es modifica la senyalització 

vertical i horitzontal i la pintura viària. Mentre duri l’actuació, unes tres o quatre 

setmanes, hi haurà afectacions a les zones d’estacionament públic del voltant 

del centre escolar. D’altra banda, coincidint amb diverses actuacions de pintura 

viària a Corró d’Avall i Corró d’Amunt, també se senyalitza com a zona de prioritat 

invertida la cruïlla del passeig de la Calma amb el carrer de les Agudes, davant 

l’entrada lateral de l’Escola Joan Sanpera, que s’afegirà a l’eixamplament de

la vorera de l’entrada principal que es va executar ara fa uns mesos. Mentre

durin els treballs de renovació de la pintura hi poden haver afectacions al trànsit.

Noves voreres a l’escola Camins

La Covid ha capgirat 

també la manera de

funcionar a l'institut,

ara tot està molt pautat

Els pressupostos participatius 

del curs 2018-2019 van aprovar 

un seguit de mesures relaciona-

des amb l’àmbit escolar que s’han 

dut a terme els darrers dos anys, 

com l'adequació dels patis de les 

escoles Salvador Llobet i Mestres 

Montaña, que han incorporat més 

espais verds, per jugar i apren-

dre al barri, i la creació de camins 

escolars segurs per facilitar que 

nens i nenes es puguin desplaçar 

a l'escola a peu, en bicicleta o en 

transport públic de forma autò-

noma i segura. El regido d'Edu-

cació explica que un cop resoltes 

aquelles primeres propostes –mi-

llora de la senyalització, adequa-

ció de passos de vianants, etc.– la 

comissió de mobilitat del Consell 

Escolar ja prepara una nova ba-

teria de mesures per implantar 

a partir del curs que ve, sobretot 

per fer els entorns escolars més 

segurs i saludables. "L’objectiu és 

guanyar espai per als alumnes 

i els vianants al voltant de les 

escoles, per a les famílies quan 

van a portar o buscar els nens i 

nenes, regular els aparcaments 

i anar retirant cada cop més els 

cotxes de l'entorn escolar". 

Propostes per fer entorns 
escolars segurs i saludables

UN ANY DE COVID (II) LES AULES VAN ROMANDRE TANCADES DE MARÇ A SETEMBRE
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Matrícula oberta 

curs 21-22

Cicles Formatius 
Esports i Informàtica

L'edició d'enguany de la fira Guia't 

–un aparador de tots els estudis de 

formació professional que s'oferei-

xen al Vallès Oriental i també a les 

comarques veïnes– se celebrarà de 

forma virtual la setmana que ve, de 

dilluns a divendres. La fira s'adreça 

sobretot als joves estudiants de 4t 

d’ESO, amb un enfocament espe-

cial per a aquells que abandonen 

o no acrediten els estudis i també 

els qui no tenen clar quin itinerari 

formatiu seguir un cop superada 

l'educació secundària obligatòria. 

La fira, que es du a terme des de 

l’any 2010, és fruit del treball que 

es fa des de la Xarxa de Transició 

Escola-Treball (Xarxa TET) de la 

comarca, de la qual formen part 

una vintena d’ens locals, està co-

organitzada pel Consell Comarcal i 

l’Ajuntament de Granollers i comp-

ta amb el suport de la Diputació de 

Barcelona i de la Direcció General 

de Joventut. Cada any reuneix uns 

40 expositors i rep la visita d'unes 

1.600 persones entre famílies, pro-

fessionals i joves, sobretot alumnes 

que han de decidir quins estudis vo-

len seguir després de l'ESO. A causa 

de la pandèmia, l’any passat la fira 

ja es va celebrar en format virtual, i 

va rebre més de 2.100 visites. 

A més del directori dels 76 cen-

tres de la comarca que ofereixen 

estudis postobligatoris i la guia de 

la formació professional per sec-

tors, el web de la fira Guia't obri-

rà uns espais virtuals de contacte 

i interacció entre els centres i els 

joves majors de 16 anys i les seves 

famílies. També hi ha petites càp-

sules en què joves de la comarca 

EDUCACIÓ  SERVEI D'ORIENTACIÓ ACADÈMICA PERSONALITZADA

Programa de xerrades i activitats
Dilluns 22
	9 h: Xerrada Què dus a la teva motxilla?, adreçada a 
joves, a càrrec de Roman Castro. 
	11 h: Xerrada Saber, voler i fer: tres impulsors d’èxit, 
adreçada a joves, a càrrec de Roman Castro.

Dimarts 23
	9 h: Xerrada Saber, voler i fer: tres impulsors d’èxit, 
adreçada a joves, a càrrec de Roman Castro. 
	11 h: Taula d’experiències joves adreçada a joves. 
	15.30 h: Xerrada Com preparem al nostre alumnat

per les professions de futur, adreçada a professionals, a 
càrrec de Roman Castro. 
	17 h: Instagram Live Experiències joves de FP Dual,
a càrrec de l’Alianza de la FP dual. Activitat sense 
inscripció prèvia. 
	18 h: Xerrada Tinc 16 anys. Quines són les meves

opcions de futur?, adreçada a joves i famílies, 
a càrrec de Sandra Junqueras. 
	17 h: Instagram Live Decidir en temps d’incertesa,
a càrrec d’Alicia Sánchez i l’Oficina Jove del Vallès  
Oriental. Activitat sense inscripció prèvia, s’emetrà des
dels perfils @alicia_todo_es_posible i @ojvallesoriental.

expliquen les seves experiències, 

i s’han programat xerrades i ta-

llers per despertar inquietuds i 

perquè els joves puguin conèixer 

de primera mà experiències d’al-

tres persones que han passat prè-

viament per aquesta situació de 

tria. Per a la majoria de xerrades 

cal inscripció prèvia al web www.

firaguiat.vallesoriental.cat, en què 

també hi ha tota la informació re-

lacionada amb la mostra. 

D'altra banda, aquest any, de for-

ma prèvia a la fira, una vintena de 

professionals de l’orientació acadè-

mica de la comarca ja estan oferint 

orientació personalitzada als nois i 

noies que no saben què volen estu-

diar més enllà de l’ESO i que tenen 

dubtes en el seu procés de decisió. 

L'any passat més de 300 persones 

van sol·licitar aquest servei perso-

nalitzat, que es pot demanar gratu-

ïtament a través de l’apartat Orien-

tació del mateix web de la fira. La 

inscripció a les xerrades, tallers i 

activitats ja és oberta. 

La Fira Guia’t se celebra 

de dilluns a divendres 

en format virtual

Dimecres 24
	9 h: Xerrada Identifica i entrena les teves

competències, adreçada a joves, a càrrec d’Ivan Lara. 
	11 h: Xerrada Què dus a la teva motxilla?, adreçada
a joves, a càrrec de Roman Castro.

Dijous 25
	9 h: Xerrada Identifica i entrena les teves

competències, adreçada a joves, a càrrec d’Ivan Lara. 
	11 h: Taula d’experiències joves adreçada a joves. 
	16 h: Xerrada Identifica i entrena les teves

competències, adreçada a joves, a càrrec d’Ivan Lara. 
	17 h: Instagram Live Experiències joves de FP Dual,  
a càrrec de l’Alianza de la FP dual. Activitat sense 
inscripció prèvia. 
	18 h: Xerrada Saber, voler i fer: tres impulsors d’èxit, 
adreçada a joves, a càrrec de Roman Castro.

Divendres 26
	9 h: Taula d’experiències joves adreçada a joves.
	11 h: Xerrada Com i on estudiar a fora: 

El món a les teves mans, adreçada a joves, a càrrec 
d’Alba González.

La fira, que enguany

arriba a la 12a edició, 

s'adreça sobretot

als estudiants de 4t d'ESO
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Salut treu a concurs per 32,5 
milions l'ampliació de l'Hospital

El Departament de Salut licitava di-

jous el concurs per redactar el pro-

jecte i executar les obres del nou 

edifici polivalent de l’Hospital de 

Granollers, que servirà per donar 

resposta a les necessitats sorgides 

arran de la pandèmia, ampliar i 

modernitzar el centre. L’actuació, 

que la consellera Vergés anunciava 

a finals de l'any passat, té un cost 

aproximat de 32,5 milions (import 

de licitació amb IVA), més el que 

suposi l'equipament de l'edifici.

Un cop publicada la licitació, les 

empreses interessades disposen 

SALUT  EL GOVERN DE LA GENERALITAT HA UTILITZAT EL MECANISME D'URGÈNCIA PREVIST PER LA PANDÈMIA I VOL QUE L'EDIFICI ESTIGUI ENLLESTIT A FINALS D'ANY

Advocats i voluntaris lingüísticsCan Pedrals denuncia l'ús d'armes nuclears
El Consorci per a la Normalització Lingüística

col·labora amb l'Il·lustre Col·legi d'Advocats del Vallès 

Oriental (Icavor) per impulsar la creació de parelles 

lingüístiques entre l'advocacia i els professionals

de l'àmbit judicial, com a aprenents o com a voluntaris.

La biblioteca Can Pedrals acull, a partir de dimarts ifins al 8 d'abril, l'exposició Armes Nuclears #MAIMÉS!, 

organitzada amb motiu de la commemoració dels 75 anys

de les bombes d'Hiroshima i Nagasaki, en un contexten què l'amenaça d'una deflagració nuclear continua viva.

SOCIETAT

d’un termini de tres setmanes per 

presentar les ofertes. Després cal-

drà valorar les ofertes presentades 

i en el termini d’un mes, aproxima-

dament, es procedirà a l’adjudica-

ció. L’empresa adjudicatària tindrà 

set mesos i mig per redactar el 

projecte i construir l’edifici, previst 

d'aixecar amb procediments indus-

trialitzats per agilitzar-ne la cons-

trucció. Posteriorment caldrà equi-

par l'edifici. La posada en marxa 

està prevista per a finals de 2021.

El nou espai, d’uns 9.000 me-

tres quadrats, allotjarà el servei 

d’urgències a la planta baixa, amb 

90 punts d’atenció. A la primera 

planta s’hi allotjaran l’àrea de crí-

tics, semicrítics i d’hospitalització 

convencional, fins a una capacitat 

total de 40 llits. En una segona fase 

–encara no licitada– s’abordarà 

l’ampliació quirúrgica. i m.e.

L'Hospital General de Granollers 

acaba d'iniciar un estudi en l'àm-

bit estatal per a la caracterització 

de les possibles reaccions cutànies 

que es puguin produir arran de 

l'administració de les diferents va-

cunes contra la Covid-19. Aquest 

estudi està promogut pel doctor 

Carlos Muñoz, del Servei de Der-

matologia de l'Hospital, que és 

alhora un dels investigadors prin-

cipals, juntament amb les doctores 

Alba Català, de l'Hospital Clínic de 

Barcelona, i Cristina Galván, de 

l'Hospital de Móstoles, a Madrid.

Des que es va iniciar la vacuna-

ció contra el Sars-CoV-2, els der-

matòlegs de tot l'Estat han anat 

notificant alguns casos d'erupci-

ons cutànies, generalment lleus, 

que apareixen al cap de pocs dies 

de la vacuna. Es desconeix la fre-

qüència exacta d'aquestes reacci-

ons, però es pensa que seria baixa.

Les erupcions són diverses i no 

s'ha establert encara un vincle de 

causalitat amb la vacuna. D'aquí 

ve la necessitat d'aquest estudi 

observacional prospectiu i mul-

ticèntric, el principal objectiu del 

qual és descriure millor aquestes 

reaccions cutànies i la seva possi-

ble relació amb les vacunes. Com 

a objectius secundaris es pretén 

analitzar la cronologia de la re-

acció cutània i la seva eventual 

relació amb els antecedents del 

pacient, si hi ha antecedents de 

El Servei de Dermatologia lidera un estudi 

sobre les reaccions cutànies a la vacuna
diagnòstic de Covid-19 i, especi-

alment, si el pacient va presentar 

manifestacions cutànies associa-

des a aquesta malaltia.

L'estudi aglutinarà els centres 

dermatològics més importants de 

Catalunya i Espanya, i compta amb 

el suport i difusió de l'Acadèmia 

Espanyola de Dermatologia i Vene-

reologia. Durant els mesos vinents, 

dermatòlegs de tot Espanya apor-

taran casos i imatges clíniques a 

través d'una plataforma informà-

tica única. Es pretén incloure el 

nombre més gran de casos a través 

dels centres d'atenció primària, els 

serveis de medicina preventiva i 

dermatòlegs que vulguin partici-

par en aquest ambiciós projecte. 

salut

FUTUR  En blau, l'espai del nou edifici que ara es licita, darrere d'Urgències

INICIADA LA TRAMITACIÓ DEL PLA PARCIAL 
DEL SECTOR W PER A LA CONSTRUCCIÓ
n La comissió de Territori de la Generalitat ha emès l'informe favorable sobre 
l'acreditació de raons d'urgència i excepcionalitat per a l'execució immediata 
del nou edifici polivalent que servirà per ampliar l'Hospital. Així, ha ordenat 
que s'iniciï la tramitació del Pla parcial del sector W previst al Pla d'Ordenació 
Urbanística Municipal (POUM), i que caldrà desenvolupar per a la urbanització 
de l'entorn de l'Hospital i la construcció del nou edifici.

El repunt fa un parell de setmanes 

de les xifres de les dades epidemi-

ològiques de la comarca ha tingut 

una traducció a l'Hospital General 

de Granollers, amb un lleuger re-

punt de malalts de Covid-19. Dime-

cres hi havia 36 ingressats que han 

donat positiu en una PCR, quatre 

més que fa just una setmana, quan 

havia tornat una tendència a la bai-

xa que s'ha tornat a estroncar.

També hi ha hagut un repunt a l'UCI, on ahir hi havia 18 malalts de 
Covid-19, mentre que la setmana 

passada n'eren 14. En total, hi ha 27 

pacients a les unitats de cures in-

tensives, 3 més que fa una setmana.

Segons les dades facilitades per 

la Fundació Privada Hospital Asil de 

Granollers, el centre acumula 1.393 

altes, de les quals una vintena s'han 

donat els darrers set dies. Durant la 

setmana també s'hi han lamentat 3 

morts, de manera que l'equipament 

sanitari acumula 247 defuncions 

des del març passat.  

Els pacients positius de 

Covid ingressats tornen a 

augmentar lleugerament

La Generalitat assegura que les 

obres del nou centre de salut del 

carrer de Girona avancen a bon 

ritme i està previst finalitzar el 

nou Centre d'Urgències d'Atenció 

Primària (CUAP) a l’estiu. El CUAP 

serà el primer equipament a en-

trar en funcionament en aquest 

nou edifici, que anirà obrint ser-

veis paulatinament. 

El següent serà l’ASSIR –aten-

ció a la salut sexual i reproducti-

va– territorial i, a continuació, els 

quiròfans de CMA i les consultes 

especialitzades. 

La previsió del Departament 

de Salut és que tot l’edifici estigui 

operatiu a finals d’aquest any. 

El nou centre del carrer Girona 

preveu obrir Urgències a l'estiu

Dada epidemiològica

La velocitat de contagi de la Covid-19 
(Rt) torna a situar-se en una xifra pre-
ocupant a Granollers. Mentre que al 
conjunt de Catalunya està per sota de 
l'1, a la capital del Vallès Oriental l'Rt es 
calcula que és d'1,5 –és a dir que cada 
100 persones contagiades encomanen 
el virus a 150 persones–. També el risc 
de contagi manté la tendència a l'alça 
dels darrers dies i dimecres era de 289, 
lleugerament per sobre de la mitjana 
vallesana i molt més alt que al conjunt 
del país (185). En canvi, el percentatge 
de PCR i tests d'antígens (4,5%) posi-
tius és inferior i la incidència acumula-
da a 14 dies (IA14) és similar –191 casos 
per cada 100.000 habitants–.

EL RISC DE CONTAGI 
TORNA A CRÈIXER I 
SUPERA L'1 DE LLARG

Tal com havia previst, l'Hospital 

de Granollers acabarà dimecres 

vinent la campanya de vacunació 

a la seva plantilla. El centre ha va-

cunat tant amb Pfizer com amb 

Moderna el personal de tot l'equi-

pament que ha volgut, més del 80% de les 1.800 persones que 
treballen al centre sanitari. 

En el cas de l'Hospital, l'aturada 

d'administració del vaccí d'Oxdord 

AstraZeneca no ha afectat el ritme 

de vacunació perquè no va rebre 

aquest tipus de vacuna. En canvi, 

el CAP de Bellavista, a les Franque-

ses, des d'on es vacunen professi-

onals essencials de la comarca, sí 

que disposaven d'AstraZeneca. 

L'Hospital acabarà dimecres 

la vacunació de la seva plantilla
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"Quan ingresses a l'Hospital no 
saps si en sortiràs i això et marca"

UN ANY DE COVID (II)  JOAN BONET VA HAVER D'INGRESSAR A L'HOSPITAL PER LA COVID-19, MENTRE LA SEVA DONA I FILLA LA PASSAVEN LLEUS A CASA

Fa un any, quan va esclatar la 

pandèmia i la primera onada va 

aclaparar el personal sanitari de 

l'Hospital, Joan Bonet i la seva 

família –de Xocolates Granollers– 

van voler fer un obsequi d'un 

miler de rajoles de xocolata per 

als professionals que lluitaven contra la Covid-19. Tot i el confi-
nament i que vam haver d'enviar 

els treballadors a casa, "la família 

vam voler fer xocolata a dojo 

perquè aquella gent de l'Hospi-

tal s'animés", explica Bonet, qui 

recorda que quan els hi va por-

tar l'obsequi, al moll va "veure 

passar 8 persones mortes que 

venia a buscar la funerària. Em 

vaig quedar molt acollonit", re-

coneix. Poc s'ho pensava que, uns 

mesos més tard, seria un dels ma-

lalts positius en Covid-19 ingres-

sats a l'Hospital.

Unes tres setmanes abans de 

Tots Sants, el Joan es va començar 

a trobar malament. "No he fet ni 

un trist panellet", recorda, ara ja 

rient. A casa la primera que va te-

nir símptomes va ser la seva dona. 

El dimecres una mica de febrícu-

la a la nit i prou. El metge va dir 

que podia ser un refredat i dijous 

es va quedar a casa per si de cas. 

El dissabte va ser la seva filla que 

va tenir una mica de febre i ell va 

començar a trobar-se malament 

i a tenir una febrada. Dilluns van 

anar al CAP a fer-se una PCR que 

va confirmar que tots tres eren 

positius de coronavirus.

Dona i filla, de seguida van tro-

bar-se bé, però ell va passar tota 

una setmana entre 39,5 i 40 de 

febre. De manera que va tornar 

a anar al CAP, des d'on, després 

d'una ecografia pulmonar, el van 

enviar en ambulància cap a l'Hos-

pital de Granollers. "Allà de segui-

da em va baixar la febre, però 

vaig tenir pneumònia", recorda 

Bonet, que estava baix d'oxigen i 

tenia un respirador per ajudar-lo. 

"El cap barrina i no pots parar 

de mirar la màquina que et va 

dient com estàs d'oxigen", diu 

Bonet qui, afortunadament, va 

rebre l'alta després d'una setma-

na hospitalitzat. Això sí, "perds 

molta massa muscular i em vaig 

aprimar 7 quilos. Vaig sortir de 

l'Hospital caminant com si fos un 

ancià centenari", assegura. De fet, 

el Joan assegura que ha trigat força 

mesos a recuperar-se, no només 

físicament, sinó també de l'ensurt. 

"Quan ets a l'Hospital no saps si 

en sortiràs. Em van provar dos 

tractaments i no vaig respondre, 

així que no les tenia totes", reco-

neix. De fet, després de rebre l'alta, 

va estar tres setmanes més de bai-

xa i "vaig tornar a treballar per-

què s'apropava la temporada de 

torrons i teníem molta feina". 

HOSPITAL

L’operadora de casa
amb fibra òptica pròpia

NOU ESPAI GOUFONE
al C/ Sant Roc, 19

GRANOLLERS

FIBRA • FIX • MÒBIL • TV
WWW.GOUFONE.COM 

J.B.

Potser aquesta tensió laboral el 

va mantenir amb energia perquè, 

"passat Reis, vaig tenir una re-

caiguda". Ara, però, Bonet està del 

tot recuperat, "sense seqüeles". 

Després de tot plegat, diu: "Hem 

de poder treballar, però entenc 

que hi hagi mesures" per mirar 

de frenar el virus.

La setmana passada tornava a 

l'Hospital, carregat de rajoles per 

al personal del centre i novament 

agraït, ara també pel tracte que ell 

mateix va rebre.  MONTSE ERAS

Des de dilluns, les persones de la 

mateixa bombolla de convivència 

es poden moure lliurement per 

tot el territori català, com a mí-

nim, fins al 28 de març. Ara bé, 

la mobilitat fora de la comarca 

només es permet si és amb la uni-

tat de convivència i s'ha de dur la 

declaració d'autoresponsabilitat.

A més, la superfície de venda 

en els grans establiments s'ha 

ampliat fins als 800 metres qua-

drats, i es manté l'aforament mà-

xim d'un 30%. Una altra novetat 

és que el comerç no essencial ja 

podrà tornar a aixecar la persiana 

a partir d'aquest cap de setmana. 

En canvi, en el sector de la res-

tauració no hi ha canvis, tot i que 

la consellera de la Presidència, 

Meritxell Budó, apostava dilluns 

per reobrir bars i restaurants en 

horari de vespre-nit per tal que es 

puguin oferir sopars als locals, la 

qual cosa podria comportar tam-

bé l'allargament del toc de queda 

fins a les 23 h. Budó també dona-

va per fer que la mobilitat entre 

comarques es mantindrà.

Amb tot, serà a partir del diven-

dres 26 de març i a les portes de la 

Setmana Santa, quan entraran en 

vigor noves mesures, en un sentit 

o un altre depenent de l'evolució 

de les dades epidemiològiques. 

S'avançava que les reunions i tro-

bades familiars i socials es limita-

ran a partir de llavors a un màxim 

de 4 persones en espais tancats, 

excepte quan visquin junts, i en es-

pais privats no es permetran reuni-

ons amb persones no convivents.  

RESTRICCIONS  LES BOTIGUES PODEN OBRIR CAPS DE SETMANA

Mobilitat pel país permesa 

però només amb convivents
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HOTELS, APARTAMENTS, VOLS... VACANCES, AL MILLOR PREU!

Davant d’un entorn laboral Vuca, 
les empreses fan tot el possible per 
adaptar-se a les noves tendències de 
consum provocades per la disrupció 
tecnològica d’aquests darrers 
anys. Un procés que els experts ja 
anomenen com la Quarta Revolució 
Industrial.

La transformació digital, a més, s’ha 
vist alterada pel context limitant 
que ha comportat la pandèmia. 
Una conjuntura desfavorable a 
la qual s’hi ha pogut fer front 
gràcies al Reskilling: el reciclatge 
professional dels treballadors.

Aquesta pràctica consisteix en 
oferir programes interns de 
formació per tal que els empleats 
obtinguin competències plurals 
que els facin més polivalents i, així, 
millorar-ne les prestacions.

Aplicar processos de reskilling 
i upskilling és una pràctica que 
beneficia les organitzacions en el 
seu conjunt. Fomenta la cultura 
d’aprenentatge, ofereix a l’empleat 
oportunitats de canvi, impulsa 
l’aprenentatge de noves habilitats 
útils, augmenta la motivació i 
disminueix els costos de l’empresa.

Segons el darrer informe de 
l’empresa Dell, el 85% de les 
professions que desenvoluparem 
d’aquí 10 anys encara no s’han 
inventat. Conseqüentment, aptituds 
com la creativitat, l’avaluació 
d’informació o el treball en equip 
resulten encara més importants per 
fer front a tots aquests canvis. 

Desenvolupar una estratègia de 
reskilling efectiva, no obstant, pot 
resultar complex. Professionals 
dels recursos humans t’ajudaran 
a perfilar el teu model perquè 
aquest sigui el més òptim possible.

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

‘Reskilling’: 
El reciclatge 
dels treballadors

El Consell Comarcal del Vallès Ori-

ental, amb l'assessorament de la Di-

putació de Barcelona, té preparats 

dos projectes per aspirar als fons 

Next Generation, un instrument de 

la Unió Europea per finançar pro-

jectes transformadors, vinculats 

a polítiques de transició energèti-

ca, modernització i digitalització, 

innovació, polítiques d'ocupació i 

lluita contra la despoblació.

El president de l'ens comarcal i 

alcalde de les Franqueses, Francesc 

Colomé, va explicar les propos-

tes després del consell d'alcaldes 

celebrat virtualment dimecres. El 

Consell Comarcal s'ha centrat en 

la digitalització de la institució i els 

serveis a la ciutadania, de mane-

ra que ha presentat una proposta 

de "gestió proactiva del servei 

d'atenció domiciliària (SAD) a 

partir de l'ús del big data", deta-

llava Colomé. La iniciativa recorda 

que una de les principals proble-

màtiques del segle XXI serà l'en-

velliment de la població als països 

industrialitzats, de manera que es 

dels d'atenció; democratitzar el sis-

tema amb la construcció d'un mo-

del de dades i coneixement obert 

i concurrent amb l'obtenció d'un 

algoritme, i multiplicar la capaci-

tat prestadora de serveis públics a 

partir de les evidències de dades 

combinades. Colomé assegurava 

que el projecte és escalable i repli-

cable a tot el territori.

Administració del segle XXI
El segon projecte que el Consell 

Comarcal del Vallès Oriental ha 

presentat amb la Diputació als fons 

Next Generation és l'Expedient in-

tel·ligent per una administració del 

segle XXI, un programa que pretén 

avançar en la digitalització de l'ad-

ministració comarcal i en la tran-

sició cap a un expedient intel·li-

gent amb processos integrats més 

simples per a la ciutadania, que 

contribueixin a millorar el servei i 

l'eficiència. "Es pretén treballar 

perquè els serveis i tràmits de la 

ciutadania, les empreses i altres 

administracions amb el Consell 

preveu un augment de la demanda 

de serveis d'atenció a la dependèn-

cia "que farà perillar la provisió 

pública, universal i equitativa 

arran de l'increment de costos". 

Per això, el Consell Comarcal dema-

na un milió d'euros de finançament 

europeu per cercar la viabilitat per 

mitjà del copagament segons l'usu-

ari, la incorporació de voluntariat 

per a la realització de determina-

des tasques socials i la tecnificació 

mitjançant la robòtica, domòtica i 

sensòtica al servei. En aquest sen-

tit, es proposa l'ús del big data per 

obtenir prediccions d'hores i recur-

sos necessaris a mitjà i llarg termi-

ni; estratificar els perfils d'usuaris i 

les necessitats per adaptar els mo-

SERVEIS L'AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES TAMBÉ HA TREBALLAT AMB LA DIPUTACIÓ UNA PROPOSTA PER AL PARC DEL FALGAR

El Consell Comarcal presenta dos projectes 
Next Generation de gestió intel·ligent 

En el marc de la transformació 

digital de la relació de l'adminis-

tració local i la ciutadania, el web 

institucional de l'Ajuntament de 

Granollers ha incorporat un botó 

flotant a la part dreta que permet 

iniciar un xat amb un tècnic muni-

cipal per a consultes. El director 

de Sistemes Tecnològics de l'Ajun-

tament, Josep Pocurull, ha avançat 

que a curt termini aquest botó 

permetrà també fer una trucada. 

El web de Granollers 
incorpora un botó 
que adreça a un xat

El Govern atén la demanda

de millor finançament i 

incrementa 166.000 euros

els fons de cooperació

Comarcal puguin realitzar-se de 

manera telemàtica d'inici a fi".

També l'Ajuntament de les 

Franqueses ha treballat amb la Di-

putació una proposta de subven-

ció al desenvolupament del recu-

perat parc del Falgar, que demana 

3,7 milions de finançament per al 

Museu de biodiversitat, l'amplia-

ció de l'aula de la natura, la creació 

d'un camí de connectivitat verda, 

la consolidació de la flora i fauna 

de la Verneda, la restauració del 

torrent de Llerona i el col·lector.

D'altra banda, Colomé aprofi-

tava la trobada per recordar que, 

gràcies a la trobada amb la Ge-

neralitat per reclamar un millor 

finançament dels consells comar-

cals, enguany el fons de coopera-

ció s'ha incrementat en 166.000 

euros. A més, assegura que la li-

quidació de 2020 del pressupost 

de l'ens tindrà un romanent posi-

tiu que permetrà rebaixar la factu-

ra dels serveis socials que el Con-

sell Comarcal presta als municipis 

de menys de 20.000 habitants.

La Diputació també ha recollit per 

optar als Next Generation la pro-

posta del Consorci per a la Gestió 

de Residus del Vallès Oriental i 

el Consordi Besòs Tordera (CBT) 

sobre el foment del biogàs com a 

font d'energia. Així, se sol·licita fi-

nançament per a l'ampliació de la 

planta de digestió anaeròbica i de 

compostatge de Granollers, per a 

la generació de més biogàs. A més, 

es proposa crear una planta d'en-

riquiment del biogàs o biometà 

per un major aprofitament del po-

tencial energètic, de manera que 

tindria una concentració de metà 

semblant al gas natural, i perme-

tria ser utilitzat per a vehicles i 

per injecció a la xarxa.

El projecte inclou la creació 

EL CONSORCI BESÒS TORDERA TAMBÉ DEMANA RECURSOS PER CONTINUAR TRANSFORMANT EL RIU

d'una gasinera per abastir vehi-

cles de gas comprimit –inicial-

ment els vehicles de recollida de 

residus del consorci i d'empreses 

públiques–. En el paquet de mesu-

res presentades als fons europeus 

també s'hi inclou la renovació de 

la flota de vehicles de recollida ac-

tuals per vehicles a biogàs.

D'altra banda, el president del 

Consell Comarcal també ha avan-

çat que el CBT també demanarà 

ajuts per "seguir transformant 

el Besòs", tant la qualitat de l'ai-

gua com l'entorn fluvial. M.E. 

El Consorci de Residus
vol crear una gasinera
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El conseller de Territori i Soste-

nibilitat, Damià Calvet, visitava 

dijous les actuacions de custòdia 

fluvial de l’Agència Catalana de 

l’Aigua (ACA) al riu Congost, al 

seu pas per Granollers, per posar 

en valor la recuperació dels espais 

fluvials del Congost els darrers 

anys i, alhora, anunciar noves ac-

tuacions de naturalització i pre-

servació de la biodiversitat del riu.

"En aquesta emergència sani-

tària hem après l’estreta rela-

ció que hi ha la preservació del 

medi natural i la salut huma-

na", deia Calvet, "i això exigeix 

que actuem". En aquest sentit, 

Granollers serà un dels municipis 

que es beneficiarà d’una part de la 

subvenció d’1.150.000 euros que 

concedeix la Generalitat, a través 

de l’ACA, per recuperar les lleres, 

les vernedes que estan en regres-

sió i els espais de domini del sis-

tema hidràulic de diversos trams i 

afluents del Segre, el Ter i el Besòs. 

L’ACA ha resolt provisionalment la 

concessió de 21 ajuts, que es deta-

llaran més endavant.

Amb tot, el que ja és segur és que 

Granollers disposarà de recursos 

extraordinaris que serviran per 

Sobre les subvencions que ara 

permetran ampliar les actuacions, 

el conseller apuntava que "són 

un pas més per posar l’Agenda 

Verda al centre de totes les de-

cisions", i que estan pensades per 

a la "cogovernança i coresponsa-

bilitat" entre les institucions i les 

entitats del tercer sector ambiental.

L’alcalde, Josep Mayoral, recor-

dava com el riu s’ha anat recu-

perant els darrers 40 anys. "Hi 

ha un esforç constant i perma-

eliminar travesses i estructures 

de formigó antigues, sense cap 

utilitat, que hi ha a la llera del riu, 

que impedeixen una correcta na-

turalització i alhora suposen una 

artificialització innecessària. "Les 

solucions basades en la natura 

fan que el territori sigui més 

resilient i que aguanti millor 

quan hi ha fenòmens meteoro-

lògics adversos", deia Calvet.

Actuacions al riu
Des del 2017, el projecte Life Al-

nus, impulsat per la Unió Europea 

amb el suport de l’ACA i els ajunta-

ments de Granollers, Canovelles i 

les Franqueses, ja ha fet actuacions 

de restauració de la connectivi-

tat –amb la retirada d’una desena 

d’estructures– i de millora de les 

riberes per valor de 500.000 euros, 

a les quals s’afegeixen altres inter-

vencions més recents, com la subs-

titució d’un tram del mur lateral 

del riu, malmès pel temporal Glò-

ria, per un talús naturalitzat que 

"manté la seguretat hidràulica i 

alhora revitalitza el riu", o la ca-

nalització natural en alguns trams 

per evitar l’erosió de la llera en cas 

d’una forta avinguda d’aigua.

x.l.

MEDI AMBIENT  EL CONSELLER DAMIÀ CALVET VA VISITAR DIJOUS LES ACTUACIONS DE CUSTÒRIA FLUVIAL DE L'ACA A GRANOLLERS

Territori anuncia ajudes per eliminar 
murs de formigó de la llera del Congost

VISITA  Damià Calvet va visitar dijous la llera del Congost a Granollers

Una de les actuacions previstes en 

el Pla d'Actuació Municipal (PAM) 

per aquest 2021 és la remodelació 

dels parcs del Congost –entre el 

passeig Fluvial i el carrer Pius XII– i 

del Puig de les Forques –a la Font 

Verda–. Al parc del Congost, l'Ajun-

tament preveu donar-li usos més 

lúdics i ampliar els espais de joc 

infantils, "transformar l'espai per 

fer-lo més amable per a les famí-

lies", indicava la regidora de Pro-

cessos Estratègics, Alba Barnusell.

Pel que fa al parc del Puig de les 

Forques, la voluntat és "enver-

dir-lo", augmentar la quantitat 

d'arbres i que hi hagi més ombres. 

En aquest sentit, explica Albert 

Camps, regidor de Medi Ambient 

i Espais Verds, es repararan els 

camins, es millorarà la seguretat 

a partir de les aportacions dels 

veïns i es consolidaran els itinera-

ris del parc. A més, segons Camps, 

"farem visible la reutilització 

del compost procedent de la 

planta de tractament i gestió de 

la matèria orgànica en un pro-

jecte d'economia circular".

Els pressupostos municipals 

preveuen una inversió d'uns 

150.000 euros per a cada parc.  

arxiu

L'AJUNTAMENT PREVEU UNA GRAN ÀREA DE JOCS AL CONGOST

El Puig de les Forques 

guanyarà en vegetació

PARC DEL PUIG DE LES FORQUES

nent, i s’hi fa una gran inversió", 

deia, i assegurava que "els espais 

urbans del riu –com els que tra-

vessen Granollers– també poden 

tenir una qualitat ambiental 

extraordinària". "No només es 

tracta de recuperar la qualitat 

de l’aigua, que ja és bona, sinó 

de recuperar els hàbitats i l’en-

torn, que alhora milloren la bi-

odiversitat i la mateixa qualitat 

de l’aigua", afegia Lluís Ridao, di-

rector de l’ACA.  x.l.

ENTORN FLUVIAL

La firma Léktulos 

fa una neteja al riu 

amb Ecoembes

El biòleg David López del Museu 

de Ciències Naturals de Grano-

llers ha estat un dels vuit becats 

al país per la Fundació Barcelo-

na Zoo, en el marc del seu pro-

grama de recerca i conservació i 

el finançament de 50.000 euros.

Un dels projectes triats, doncs, 

ha estat Ratpenat de peus gros-

sos (Myotis capaccinii): un im-

puls per a la recuperació d'una 

espècie paraigua i bioindicadora 

mediterrània.

FAUNA

Barcelona Zoo beca 

un treball sobre 

ratpenats de La Tela

La firma granollerina de matalas-

sos ecològics Léktulos va ser una 

de les entitats que el cap de set-

mana va col·laborar amb el pro-

jecte Libera, en aliança amb Eco-

embres, i la campanya de ciència 

ciutadana sobre recollida i carac-

terització de residus. Així diu-

menge es va recollir brossa de la 

llera del Congost, que es va classi-ficar per a un estudi. Per tipologia 
de residus, els més comuns són peces de plàstic, filtres de cigar-

retes i tovalloletes. I enguany s'hi 

han sumat les mascaretes.

L'Administrador d'Infraestruc-

tures Ferroviàries (Adif) i l'Ajun-

tament de Granollers faran una 

reunió tècnica el 22 d'abril "per 

posar en comú les considera-

cions del projecte bàsic de co-

briment de la via –entre Agustí 

Vinyamata i Josep Umbert–, i 

iniciar el camí per arribar a 

acords sobre la viabilitat tèc-

nica i econòmica. Caldrà trobar 

un equilibri per poder tirar en-

davant la cobertura", indiquen 

fonts d'Adif, que recorden que 

el projecte inclou el trasllat de 

les instal·lacions que actualment 

té Adif al costat de l'estació per 

alliberar aquest terreny i despla-

çar-les en direcció Montmeló. Adif 

assegura que caldrà avançar en 

acords que, en cas de prosperar, 

desembocarien en un conveni per 

fer el projecte executiu, un cop 

consensuada la reparcel·lació, el 

finançament i altres aspectes.

INFRAESTRUCTURES

Reunió amb Adif el 

22 d'abril per parlar 

de com cobrir la via

Després de passar el termini d'in-

formació pública i no rebre cap al-

legació, el projecte executiu per a 

l’ampliació de l’autoconsum amb 

la instal·lació solar fotovoltaica 

de 75,33 kWp, al Palau d'Esports 

de Granollers, ha rebut l'aprova-

ció definitiva, després de l'acord 

de la junta de govern l'octubre 

passat. Aquesta és una de les ac-

tuacions que l'equip de govern 

ha prioritzat per desenvolupar 

aquest any i per a la qual estima 

un pressupost de 186.272,05 eu-

ros més la quantitat de 39.117,14 

euros corresponent al 21% d'IVA 

–que fa un total de 225.390 eu-

ros–. L'ampliació de plaques so-

lars a equipaments s'emmarca en 

la línia de promoció de les ener-

gies renovables, juntament amb 

l'ampliació de xarxes de biomas-

sa. Segons el govern municipal, 

aquestes actuacions suposaran 

un estalvi anual de 140 tones de 

CO2 emeses. 

APROVAT DEFINITIVAMENT EL PROJECTE EXECUTIU

Les plaques solars del Palau 

valdran uns 220.000 euros

L'Ajuntament ha instal·lat tres nous punts de recàrrega de vehicles 

elèctrics, situats als aparcaments gratuïts del carrer Ramon Llull i del 

passeig de la Conca del Besós, i al camí del Cementiri –davant de la 

deixalleria–. Es tracta de punts de recàrrega semiràpida que poden ser 

utilitzats alhora per dos vehicles. Els nous punts, instal·lats per Eiffa-

ge Energia, es posaran en funcionament en les properes setmanes, i se 

sumaran als ja existents davant de Can Muntanyola, davant del pavelló 

d'El Tub –aquest de càrrega ràpida– i al carrer Josep Umbert.

Més punts de recàrrega de vehicles
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A Hyundai hem creat el Nou Hyundai i30 Híbrid. Pensant en tu. Gaudeix de l’última tecnologia en seguretat, amb el seu Assistent de seguiment de 

carril i Sistema de frenada d’emergència. Aconsegueix la màxima connectivitat, amb el Hyundai Bluelink®, l’Apple CarPlay™ i la seva pantalla tàctil 

de 10,25”. I, per descomptat, sigues respectuós amb el medi ambient, gràcies al seu motor híbrid amb etiqueta Eco.



dj, 18 març 202112

La població d'origen estranger de 

Granollers va créixer l'any passat 

un 9,31% respecte al 2019, de ma-

nera que hi havia 8.985 migrants 

a la ciutat –765 més que l'any an-

terior–, amb una població de naci-

onalitat espanyola de 53.434 per-

sones, segons les dades d'Idescat 

recollides per l'Observatori-Cen-

tre d'Estudis del Vallès Oriental. 

De fet, Granollers, amb un 14,39% 

de població forana, és després de 

Canovelles (19,06%), el municipi 

de la comarca amb un percentatge 

més alt de migrants.

Al conjunt de la comarca, l'any 

2020, la  població d’origen estran-

ger ha passat de 36.285 a 38.088 

persones, un 7,7% més respecte a 

2019, un creixement lleugerament 

inferior al registrat al conjunt de 

Catalunya (8,7%) –al qual s'assi-

mila Granollers–, i menor també al 

que es registra a l’àmbit metropo-

lità de Barcelona (10,07%).

 Segons aquestes dades de 

2020, el 9,4% de la població de la 

comarca té nacionalitat estrange-

ra, una proporció major al 8,9% 

de 2019, i un percentatge inferior 

al de Catalunya (16,2%) i al de 

l’àmbit metropolità (15,8%).

 De fet, aquest creixement ha 

estat sostingut des de 2018, quan 

es duien anys de tendència nega-

tiva des del 2009, coincidint amb 

l’agreujament de la crisi econòmi-

ca al país. Aquell any, la població 

estrangera resident era del 12%. 

Des de llavors, la tendència va 

ser de creixement negatiu, fins al 

2018, quan la població va tornar a 

créixer, tot i que les xifres encara 

es mantenen lluny de la situació 

registrada abans de 2009. En-

guany caldrà veure com afectarà 

la crisi del coronavirus.  m.e.

DEMOGRAFIA  GRANOLLERS ÉS EL SEGON MUNICIPI DEL VALLÈS ORIENTAL AMB MÉS MIGRANTS

La població d'origen estranger 
ha crescut un 9,3% en un any

En el marc de la commemoració del 

Dia internacional per a l'eliminació 

de la discriminació racial –el 21 de 

març–, dissabte (17 h) les entitats 

agrupades a Unitat contra el Feixis-

me i el Racisme (UCFR) del Vallès 

Oriental han convocat una concen-

tració a la plaça de la Llibertat de 

Granollers, a tocar de Canovelles. 

Es tracta d’una convocatòria a es-

cala internacional, impulsada per 

moviments unitaris d’arreu d’Eu-

ropa i que les entitats d'UCFR tras-

lladen a la comarca davant "la ne-

cessitat d'enfortir la lluita contra 

el racisme i el feixisme i l'alerta 

dels discursos d'ultradreta més 

presents els darrers mesos".

Milicianes antifeixistes
També dissabte, però al matí 

(11.30 h), l'Anònims acollirà la 

presentació del llibre Les comba-

tents. La història oblidada de les 

milicianes antifeixistes (Rosa dels 

Vents, 2021), a càrrec dels autors, 

Gonzalo Berger i Tania Balló.  

DRETS

Mobilització contra 
la discriminació 
racial a la plaça 
de la Llibertat

n Els municipis amb  un  percentatge  
més  elevat  de  població  estrangera,  
Canovelles  i  Granollers, registren les 
següents principals nacionalitats: en 
primer lloc, la marroquina; en segon, 
la senegalesa, i en tercer, la boliviana. 
Els dos primers punts d'origen de la 
població es repeteixen en el cas de les 
Franqueses, mentre que en tercer lloc 
hi ha Gàmbia. És curiosa la diferència 
d'origens entre el Vallès central i el Baix 
Vallès. A Mollet, l'ordre dels principals 
punts d'origen de la població migrant 
és el Marroc, Paraguai i Romania. De 
fet, al conjunt de la comarca, l'ordre 
és el Marroc (un 24,3% de la població 
d'origen estranger), el Senegal (un 
7,2%) i Romania (un 6,3%), seguits de 
la Xina (4,2%), Bolívia (3,9%) i Itàlia 
(3,5%). Al Vallès Oriental conviuen més 
de 80 nacionalitats diferents.

MARROC, SENEGAL I 
BOLÍVIA, PRINCIPALS 
PUNTS D'ORIGEN

El grup d’ERC a l’Ajuntament de 

Granollers ha registrat una moció 

de suport a una Llei trans estatal 

per tal que sigui debatuda al ple 

del 30 de març. El text insta el go-

vern espanyol a iniciar el tràmit 

per aprovar una llei basada en el 

projecte elaborat pel Ministeri 

d'Igualtat i els col·lectius trans per 

a la igualtat plena de les persones 

trans, fonamentada en la despa-

tologització i el reconeixement de 

les identitats trans i en l’abordatge 

integral de polítiques per interve-

nir en les desigualtats estructurals 

que pateix aquest col·lectiu. 

POLÍTICA

ERC presenta una 
moció per a la llei 
de reconeixement de 
les indentitats trans

Com podem refer la confiança?. 

Aquest és el títol de la xerrada que 

el catedràtic de Ciència Política Joan 

Subirats mantindrà dimecres (19 

h) amb la periodista Clara Armen-

gol, convidats per En-Raonar. Serà 

al canal de YouTube de l'entitat.  

En-Raonar conversa 
amb Joan Subirats

Des de 2018 els ciutadans
migrants van tornar a crèixer
després d’anys de tendència 

negativa des de 2009
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La tasca d’adaptació a la nova rea-

litat va ser possible gràcies al com-

promís d’un equip de professionals 

de l’aigua per garantir-ne el submi-

nistrament. La situació ha evolucio-

nat, però seguim comptant amb la 

mateixa certesa: sempre que obrim 

l’aixeta, tenim aigua de qualitat.

L’aigua ha estat, és i serà un recurs 

indispensable per a la vida. Per això, 

el 22 de març celebrem el Dia Mun-

dial de l’Aigua, instaurat per les 

Nacions Unides, que enguany vol 

posar en relleu el valor de l’aigua i 

que busca conèixer el significat que 
aquest element té per a cadascú de 

nosaltres amb la finalitat d’ajudar a 
generar consciència al respecte.

Reptes per a la gestió dels recursos 

hídrics

L’escassetat d’aquest recurs, l’emer- 

gència climàtica i els seus efectes 

ja eren alguns dels reptes globals 
que afrontàvem abans de la pandè-

mia. La disponibilitat dels recursos 

hídrics està amenaçada pel canvi 

climàtic i els seus efectes són cada 

cop més devastadors. Ho vam viu-

re amb el Glòria i la DANA als nos-

tres municipis. Així mateix, l’any 

2050 la població mundial superarà 

els 10.000 milions de persones i la 

demanda mundial d’aigua augmen-

tarà entre un 20 i un 30%. Per tant, 

garantir el subministrament d’ai-

gua per a tothom esdevé una de les 

grans prioritats globals.

Ara, als reptes previs a la pandèmia, 

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

cials.  Davant les dificultats i les des- 

igualtats, Agbar, com a companyia 

L'aigua, un recurs essencial 
per a la vida i per al futur

> DIA MUNDIAL DE L'AIGUA 22 DE MARÇ 

gestora de serveis mediambientals 

que garanteix l’abastament d’aigua 

a més d’un milió de llars, empreses i 

administracions, ha estat al seu cos-

tat per garantir el subministrament 

d’aigua i ajudar les persones en si-
tuació de vulnerabilitat. Aquesta és 

una de les maneres com la compan-

yia ha demostrat, un cop més, que és 

un actor destacat per concretar res-

postes en moments d’incertesa. 

El compromís d’Agbar va més enllà de 

la tasca diària de subministrament i 

sanejament d’aigua. Ara, cal abordar 
els reptes plantejats i aportar solu-

cions que permetin assolir una recu-

peració econòmica i social de forma 

sostenible. I l’aigua és un element es-

sencial d’aquesta recuperació.

L’aigua impulsa la recuperació

Els fons europeus Next Genera-

tion EU són l’eina que farà possible 

aquesta recuperació, un instrument 

per contribuir a reparar els efectes 

econòmics i socials derivats de la 

pandèmia. En el marc d’aquests fons, 

s’impulsen projectes que es fona-

menten en la innovació, la digitalit-

La pandèmia ens ha fet valorar en-

cara més els serveis, els recursos i 

els professionals, i ens ha fet veure 

què és realment essencial per a les 

persones. Sabíem que, sempre que 

obríssim l’aixeta, tindríem aigua de 

qualitat. Quan més ho necessitàvem 

per rentar-nos les mans, beure, cui-

nar, netejar, treballar..., l’aigua esta-

va completament garantida en totes 

les llars de Catalunya.

+ Per a més informació, www.agbar.cat

zació i la transició ecològica, àmbits 

en què Agbar té molt per aportar. 

A Espanya, el sector de l’aigua ge-

nera una ocupació de qualitat de 

més de 40.000 llocs de treball de 

forma directa i de 60.000 llocs de 

treball indirectes. Tenim l’oportuni-

tat de contribuir a seguir generant 

una ocupació de qualitat a través 

d’inversions transformadores en 

el nostre territori que es basin en 

els Objectius de Desenvolupament 
Sostenible de l’ONU i que tinguin la 

mirada posada en l’Agenda 2030.

La col·laboració publicoprivada és 

essencial per desenvolupar aquests 

projectes. Les aliances entre empre-

ses i administracions han de ser el 

motor d’aquesta reconstrucció per 

mobilitzar els recursos necessaris i 

executar les inversions sostenibles 

que permetran seguir creant ocu-

pació de qualitat i generant activitat 

econòmica. Un exemple és la trans-

formació de les instal·lacions d’ai-

gua en ecofactories, que permetran 

aplicar l’economia circular al cicle 

de l’aigua de les nostres ciutats i fer 

un ús eficient dels recursos.

Amb la mirada posada en el futur, 

Agbar no només planteja projectes 
per a la gestió de l’aigua, sinó que 

també proposa establir un pacte 

social que es constitueixi municipi 

a municipi i compti amb la col·labo-

ració d’administracions, empreses i 

entitats. Aquestes aliances han de 

portar a concretar propostes locals 

basades en la solidaritat, l’ocupació 

de qualitat i una reconstrucció verda 

i inclusiva.

La transversalitat d’un recurs com 

l’aigua facilita aquesta unió. I l’ex-

pertise d’Agbar la fan possible. Més 

de 150 anys de compromís, profes-

sionalitat i excel·lència l’avalen com 

a referent mundial per garantir l’aigua, 

preservar el medi ambient i, ara, fer 

possible una recuperació econòmica 

sostenible per no deixar ningú enrere. 

En el Dia Mundial de l’Aigua, posem 

el focus en el valor d’aquest recurs 

escàs, però essencial per a la nostra 

vida i per al nostre futur. L’aigua és 

sostenibilitat, innovació, benestar 

social, salut, ocupació de qualitat, 

resiliència, educació, agricultura, 

indústria, biodiversitat, innovació 

i col·laboració. Cuidem-la per ga-

rantir un present d’oportunitats i un 

futur sostenible, inclusiu i solidari. i

En el Dia Mundial de l’Aigua volem posar el focus en el valor d’aquest recurs escàs, 
però fonamental per a la nostra vida i el nostre futur

PIONERS EN LA DETECCIÓ DEL VIRUS
Una altra d’aquestes respostes ha estat el desenvolupament de la solució 

COVID-19 City Sentinel, una eina de vigilància epidemiològica per iden-

tificar de forma primerenca la presència del SARS-CoV-2 en les aigües 
residuals, monitorar-ne l’evolució i adoptar mesures efectives immedia-

tes per anticipar-se als rebrots. Aquesta solució innovadora, escollida pel 
Ministeri per a la Transició Ecològica i Repte Demogràfic i el Ministeri de 
Sanitat com a eina per a la vigilància microbiològica, ja està implemen-

tada en més de 100 municipis d’Espanya i fa el seguiment a més de 13 
milions d’habitants.

PACTE SOCIAL

"Agbar proposa establir 
aliances locals basades en 
la solidaritat, l'ocupació de 
qualitat i una reconstrucció 
verda i inclusiva"
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Decideixi amb antelació com vol que sigui el seu servei funerari.

TRUQUI’NS I L’ASSESSOREM T. 937 415 370

funeraria@cabrejunqueras.com

Informació facilitada per la Funerària Cabré Junqueras

Defuncions
08/03 Montserrat Bagan Quintana 57 anys 
08/03 Irene Casas Burgués  59 anys 
09/03 Cecília Gironella Deulofeu  97 anys 
09/03 Rosa Clapés Soler  90 anys
09/03 Mariano León Ayuso  65 anys 
09/03 Francisco González Xiol     80 anys 
09/03 Joan Espina Oliveras   88 anys
10/03 Jordi Armadàs Grau  71 anys
10/03 Carmen Segarra López     71 anys 
10/03 Carlos Guinart Arguyol     105 anys
11/03 Manuel León Ríos  82 anys 

11/03 Francisca Millaret Guixà  94 anys 
11/03 Manuel Brossa Vilaregut  92 anys
12/03 Amalia Muñoz Rufi ner  95 anys 
12/03 Antonio Carrillo Cañete  87 anys 
12/03 Eugenio Morán González   89 anys
13/03 Francesc Junoy Pruna  85 anys
13/03 Ángeles Guirado Rodríguez 51 anys 
13/03 Mercè Domènech Morros  83 anys 
13/03 Carlota Ribas Queraltó  59 anys
13/03 Enrique Salguero López     64 anys 
15/03 Román Páez Limones   89 anys

Els Mossos d’Esquadra del Grup de 

Delinqüència Urbana de la comis-

saria de Granollers van detenir di-

mecres de la setmana passada tres 

homes, de 25, 29 i 39 anys i de na-

cionalitat xilena com a presump-

tes autors de diversos delictes de 

robatori a interior de vehicle a 

Granollers. Els fets es van produir 

cap a les 13 h del mateix dimecres, 

quan una persona va alertar que hi 

havia tres homes a l’interior d’un 

pàrquing que intentaven robar 

a l’interior dels vehicles i que, en 

ser sorpresos, van marxar del lloc 

direcció al passeig de la Muntanya. 

Al cap de pocs minuts, els agents 

que van contactar amb el testimo-

ni van localitzar tres homes que 

coincidien amb la descripció dels 

presumptes autors.

En l’escorcoll es va localitzar un 

llapis metàl·lic utilitzat per tren-

car vidres, una motxilla i diverses 

targetes i objectes a nom d’altres 

persones. Un dels agents va fer 

portaven a sobre. Davant de totes 

aquestes evidències, els Mossos 

van detenir els tres homes per 

dos robatoris a interior de vehicle. 

Dijous, els detinguts van passar a 

disposició del jutjat de guàrdia de 

Granollers, qui va decretar-ne la 

llibertat amb càrrecs.

comprovacions a l’interior del pàr-

quing on havien estat sorpresos i 

va localitzar dos vehicles amb els 

vidres trencats, també va observar 

per càmeres de seguretat com els 

autors sostreien una motxilla de 

l’interior d’un dels vehicles que 

coincidia perfectament amb la que 

LES FRANQUESES. Agents dels Mos-

sos d'Esquadra van detenir diu-

menge un home de 33 anys, veí de 

Canovelles, per haver-se saltat un 

control policial a la carretera, per 

conducció temerària i per conduir 

sota els efectes de substàncies es-

tupefaents. A més, el vehicle no 

havia passat la ITV i no disposava 

d'assegurança.

Els fets van passar diumenge 

al matí, al voltant de les 11.30 h, 

quan el conductor d'un tot terreny 

va fer cas omís a un control poli-

cial que hi havia instal·lat al punt 

quilomètric 5,9 de la carretera BV-

5105, de la Roca a Cardedeu. L'ho-

me no es va aturar i va fugir a tota 

velocitat per la carretera C-251, 

de Cardedeu a les Franqueses. Lla-

vors va començar una persecució 

amb diversos vehicles policials.

Durant la persecució, els vehi-

cles van entrar al barri Bellavista 

i van travessar tot el nucli a gran 

velocitat, un fet que va estranyar 

molts veïns. El fugitiu va enllaçar 

tot seguit amb la carretera BV-

5151, cap a Corró d'Amunt, on va 

poder ser interceptat per una pa-

trulla dels Mossos d'Esquadra.

L'home, de 33 anys i veí de Ca-

novelles, va ser detingut acusat 

d'un delicte de desobediència als 

agents de l'autoritat, per conduc-

ció temerària i per conduir sota 

els efectes de substàncies estupe-

faents. A més, el vehicle no havia 

passat la ITV i no disposava de 

l'assegurança obligatòria.

Persecució policial a
un home que se salta un
control i condueix drogat

MOSSOS

SUCCESSOS ELS LLADRES USAVEN UN LLAPIS D’ALUMINI PER TRENCAR ELS VIDRES DELS COTXES EL CONDUCTOR, DE 33 ANYS, VA SER DETINGUT A CORRÓ D'AMUNT

Detinguts tres homes per haver
robat a l'interior d'un pàrquing

ENXAMPATS  Les càmeres de seguretat van enregistrar els robatoris

La senyalització que l'Ajuntament 

de les Franqueses va col·locar a 

mitjans de gener a la rotonda del 

polígon Ametlla Park i que prohi-

beix la circulació pel camí de Can 

Toni en direcció a Llerona ha es-

tat sabotejada en dues ocasions. 

El primer cop els senyals van apa-

rèixer pintats amb esprai, mentre 

que el segon van desaparèixer.

Dimecres de la setmana passa-

da la brigada municipal va senya-

litzar de nou la prohibició de cir-

cular per aquest camí en direcció 

a Llerona, excepte per a la maqui-

nària i els vehicles agrícoles, que 

sí que poden circular-hi. Es tracta 

d’una mesura aplicada per pacifi-

car el trànsit en aquest camí veïnal 

que connecta la C-17 amb Llerona. 

Els sabotatges han impedit que la 

Policia Local hagi pogut interpo-

sar cap sanció a cap cotxe o camió 

que encara ara continua utilitzant 

aquesta via pavimentada com a 

drecera per accedir als polígons 

industrials de Can Castells i Pla 

de Llerona. Per als vehicles de 

mercaderies, l'alternativa és ara la 

ronda Nord de Granollers. 

Sabotatges als senyals del 

camí de Can Toni de Llerona

Dues persones van resultar ferides 

diumenge al vespre a Montornès 

del Vallès després de ser apunya-

lades en una baralla multitudinària 

al carrer. Els Mossos d'Esquadra 

investiguen el cas i busquen l'autor 

de les agressions. Els fets van pas-

sar cap a les 20 h a l'avinguda Er-

nest Lluch de Montornès, a l'altura 

del número 25. Segons fonts poli-

cials, desenes de persones es van 

veure implicades en una batussa 

al carrer que va acabar amb dues 

persones ferides per arma blanca. 

Els ferits van haver de ser traslla-

dats a l'hospital, i un estava previst 

que rebés l'alta dilluns, mentre que 

l'altre es troba en estat més greu.

Segons expliquen els Mossos 

d'Esquadra, la baralla es va produir 

entre dos grups, un de Montornès 

i un altre amb veïns de Canovelles, 

Granollers i les Franqueses, que el 

matí del mateix diumenge s'havi-

en enfrontat en un partit de futbol. 

La tensió que es va viure durant el 

Dos joves apunyalats en

una baralla multitudinària

al carrer a Montornès

partit es va continuar escalfant a la 

tarda a les xarxes socials, i el grup 

provinent de Canovelles, Granollers 

i les Franqueses es va desplaçar de 

nou a Montornès per barallar-s'hi.

En el succés van intervenir els 

Mossos d'Esquadra i la Policia 

Local de Montornès, Montmeló i 

Vilanova del Vallès, i dies després 

la investigació es manté oberta per 

poder esclarir els fets i identificar 

l'autor de les agressions. Dilluns, 

l'Ajuntament de Montornès va 

acollir una reunió entre els cossos 

de seguretat per valorar l'altercat, 

que consideren un fet aïllat. La reu-

nió tècnica i política va servir tam-

bé per coordinar un pla operatiu 

de seguretat que preveu el reforç 

de la presència policial al municipi, 

tant uniformada com de paisà.

La poda de cinc arbres de grans di-

mensions a l'exterior de l'INS Anto-

ni Cumella ha generat polèmica els 

últims dies. "És la mutilació de 5 
cedres de més de 50 anys que es 
van plantar quan es va crear el 
centre", recordava a Twitter una 

usuària, que lamenta que la poda 

ha escapçat els arbres, fet que "els 
condueix a curt i mitjà termini 
cap a una mort segura". A més, as-

segura, "a partir d’ara seran molt 
més sensibles al vent i en poc 
temps algun pot arribar a caure 
sencer". "La regressió de les ar-
rels per l'eliminació de branques 
i el fet que ja no es recolzen entre 
ells provoca desadaptació, i això 
augmenta el risc de bolc". L'Ajun-

tament, arran d'una pregunta de 

Primàries, ha demanat explicacions 

al centre, responsable de la poda. 

@ABELLAVIVA

ELS CEDRES, PODATS

Queixes per la poda dels 

cedres de l'institut Cumella
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Passat un any des de la declaració del primer estat d’alarma i de la irrupció de 

la Covid a la vida quotidiana és moment de mirar enrere i de valorar el trasbals 

que ha suposat. D’una banda, per a la majoria, ha estat un any poc actiu, a mig 

gas, però alhora ha estat intens en la incorporació d’hàbits que han esdevingut 

costums, algunes per a quedar-se. I entre els qui més s’adapten als canvis, 

com sempre, els més menuts, infants i joves, que han assumit com ningú les 

nombroses indicacions de seguretat sanitàries.

Fa uns mesos, en recuperar la presencialitat a les aules després de mig any, 

hi havia qui preveia el pitjor dels auguris, però el cert és que aquesta activitat no 

només no ha contribuït a l’expansió del virus –com es deia–, sinó que a més ha 

estat molt positiva per a la tan necessària socialització d'infants i joves.

I si alguna cosa s’ha fet encara més evident és que educar no passa només 

per transmetre coneixements acadèmics, sinó per la vivència d’experiències i la 

relació amb els companys amb la màxima normalitat possible, i, ja que hi som, 

en grups reduïts que permetin una atenció de més qualitat als alumnes. 

SOCIALITZAR-SE I APRENDRE

Editorial

L’article, publicat recent-

ment, Avaluant els efectes 

de les estacions depurado-

res d’aigües residuals en 

l’estat de qualitat ecològica 

en una conca fluvial mediterrània posa de 

manifest el paper dels sistemes de saneja-

ment sobre l’estat de qualitat dels sistemes 

fluvials a la conca del Besòs. La implemen-

tació de la xarxa de col·lectors i d’estacions 

depuradores d’aigües residuals (EDAR) i 

els avenços en els processos de tractament 

han permès la millora de la qualitat ecolò-

gica de la conca del Besòs en els darrers 20 

anys, facilitant l’expansió d’espècies clau, 

indicadores de qualitat i recuperació. Així 

es desprèn de l’estudi realitzat per l’inves-

tigador Antoni Mas Ponce, en el marc del 

projecte Observatori Rivus, des de l’IC-

TA-UAB, conjuntament amb investigadors 

del CREAF i en col·laboració amb el Con-

sorci Besòs Tordera i la Fundació RIVUS.

El ràpid procés d’industrialització i d’urba-

nització succeït durant les dècades de 1960 i 

1970 va donar lloc a una important alteració 

de la qualitat de l’aigua i dels cabals dels sis-

temes fluvials mediterranis. La manca de sis-

temes de tractament a la majoria de les ciu-

tats de Catalunya va derivar en l’abocament 

incontrolat d’aigües residuals cap al medi, 

provocant nombrosos episodis de contami-

nació. En concret, la conca del Besòs va ser 

considerada en aquest període com un dels 

rius més contaminats d’Europa a causa de 

les fortes pressions antropogèniques.

El 1995, el govern català aprovà el Pla de 

Sanejament de Catalunya amb el principal 

objectiu de reduir i eliminar els contami-

nants de la majoria dels nostres sistemes 

fluvials. Actualment aquest Pla, del qual 

n’és responsable l’Agència Catalana de l’Ai-

gua com a ens competent en el cicle de l'ai-

gua i en matèria de sanejament a Catalunya, 

inclou 527 EDAR. A la conca del Besòs hi ha 

Mirar els rius per dibuixar el futur
instal·lades 22 depuradores, 17 d’elles ges-

tionades pel Consorci Besòs Tordera, que 

donen servei a uns 2 milions d’habitants, i 

que han contribuït a la millora general de 

la qualitat de l’aigua i, en conseqüència, a la 

biodiversitat associada als rius.

La millora de l’estat de qualitat dels rius 

en les últimes dècades és una evidència, 

tal com ho demostra també, per exemple, 

el fet que la llúdriga s’hagi establert a les 

conques del Besòs i de la Tordera i s’hagi 

constatat la seva reproducció, amb un total 

de fins a cinc grups familiars. Però encara 

queda un gran recorregut per endavant 

que permeti assolir un estat òptim dels 

entorns fluvials. Alhora, cal fer front als 

reptes que planteja el canvi global, com 

l’expansió d’espècies exòtiques invasores 

o, especialment, el canvi climàtic i les seves 

conseqüències sobre els recursos hídrics.

Davant d’aquest escenari és essencial im-

pulsar la recerca, promoure programes de 

seguiment i d’educació ambiental, fomentar 

la implicació ciutadana i dur a terme accions 

de restauració, conservació i protecció d’es-

pais singulars i d’interès. En aquest sentit, 

el Pla Viu el Besòs!, impulsat pel Consorci 

Besòs Tordera i el Consorci del Besòs, amb 

el suport de diverses administracions i plan-

tejat com un pla de recuperació ambiental 

en una zona metropolitana, promou la con-

servació de la biodiversitat, la restauració 

d’ecosistemes, la conservació de l’espai lito-

ral i els recursos hídrics en una vuitantena 

de propostes d’actuació al llarg de 72 quilò-

metres de riu a la conca del Besòs.

Una altra oportunitat és la que es plan-

teja al Delta de la Tordera, un espai trans-

format arran de l’episodi del Gloria, amb 

la formació d’una llacuna litoral d’elevat 

valor per la biodiversitat, especialment 

per a les aus, que cal protegir.

Els rius són històricament el reflex de la 

nostra societat, uneixen pobles i persones, 

i esdevenen de manera inequívoca la resul-

tant d’aquesta interacció, una font constant 

d’aprenentatge sobre la qual cal posar la 

mirada. I per fer-ho, hi treballem cada dia 

des de la Fundació RIVUS, per posar-hi una 

mirada àmplia, fixada en el present per di-

buixar el millor futur.

JOSEP MONRÀS
President de la Fundació 

RIVUS. Amb motiu del Dia 

Mundial de l'Aigua

Mirar els rius per dibuixar el futur

CIBERACTIVITAT Segueix-nos a @DiariSomGRN

Després d’escoltar l’entrevista a la 
presidenta del @parlamentcat queda
clar que no exercirà una presidència
institucional que garanteixi els drets de 
totes les diputades i diputats #Borrastv3

Jordi Terrades @jterrades Chakir el Homrani @ChakirelHomrani

Discriminar les dones amb sous inferiors als
dels homes entre un 31 i un 39% per la mateixa 
feina. Això és el que feia una empresa a la qual 
Treball ha sancionat amb una multa molt greu. 
La lluita contra la bretxa salarial, una prioritat!

l 19 de març de 1931 la major part 

de les organitzacions progressis-

tes i republicanes del país, aplega-

des en la Conferència d’Esquerres 

Catalanes, signaven l’acord de fundació d’un 

nou partit polític, Esquerra Republicana de 

Catalunya. Els actors polítics del moment 

van saber llegir la necessitat històrica que 

les hores greus demanaven, i van fer un es-

forç generós per confluir en unes soles sigles.

L’encert d’aquest gest es va demostrar 

en menys d’un mes: el 14 d’abril de 1931 

Esquerra va guanyar les eleccions munici-

pals i amb això va obtenir el govern de la 

Generalitat. Aquell mateix dia el president 

Macià va proclamar la República catalana.

[…] Certament, tot i les discrepàncies 

lògiques entre organitzacions diverses, el 

nou partit va trobar el seu punt d’inflexió 

en els principis de justícia social, republi-

canisme i llibertat nacional de Catalunya.

I a banda d’aquest acord ideològic, la fun-

dació d’Esquerra va saber aglutinar l’obre-

risme del Partit Republicà Català, els intel-

lectuals socialistes del grup de L’Opinió, el 

separatisme d’Estat Català, i el republicanis-

me federal d’entitats locals i comarcals d’ar-

reu del país. Per tant, un dels eixos fundaci-

onals d’ERC és justament que ha esdevingut 

un indret ideològic que pot aixoplugar mol-

tes sensibilitats i tradicions diverses i que, 

des dels seus inicis, ha estat orientat a ser el 

referent de les esquerres catalanes.

90 anys d'ERC! La història, però, ha estat molt dura i cru-

el amb Esquerra, i poc després de la seva 

fundació ja va tastar la presó, l’exili, l’afuse-

llament del president Companys, la il·lega-

lització, la confiscació de béns i la persecu-

ció. En definitiva, una organització que des 

dels seus inicis va saber que la defensa dels 

principis i objectius polítics no estarien 

exempts de la repressió i el dolor que com-

porta. Ho va saber abans de poder arribar a 

l’hegemonia per la qual havia nascut.

ERC fa por als poders establerts, a la dreta 

catalanista aixoplugada sempre a l’ombra 

de la burgesia i les famílies més influents 

del país, i als partits espanyols, de dretes o 

d’esquerres, que han treballat sempre per 

ancorar Esquerra en la marginació institu-

cional i política. N’és un exemple clar el fet 

que va ser l’últim partit que es va legalitzar 

en l’anomenada transició democràtica.

I lluny d’afeblir-nos, aquesta història de 

repressió i de persecució ideològica que en-

cara dura, ens ha fet fortes: ens ha capacitat 

per llegir cada moment històric amb visió de 

futur i ens ha permès mantenir intactes l’ob-

jectiu de treballar per assolir la República 

catalana i la resta de reptes polítics que se si-

tuen a l’entorn dels valors republicans de lli-

bertat, igualtat i fraternitat […], ara entesos 

des del feminisme, la justícia mediambiental 

i social, la solidaritat i el municipalisme.

Durant aquest any posarem a l’abast de 

tothom la nostra història, però el més relle-

vant d’aquests 90 anys és la gent que l’ha fet 

possible […]. Una gent honesta, que ens ha 

fet arribar a aquesta fita amb cap cas de cor-

rupció. I una gent persistent, que no acota ni 

acotarà el cap davant de cap pressió, que no 

jugarà a cap joc de retrets i que contribuirà, 

amb la força que li donin les urnes, a assolir 

la República catalana. Per molts anys ERC!

ORIOL RAMON
President d'ERC 

del Vallès Oriental

90 anys d'ERC!

E
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Durant aquest curs escolar, en Sergi 

Sagrera i en Miquel Mancera com-

binen estudis i feina en l’àmbit de la 

informàtica gràcies a la FP Dual. Tots 

dos són alumnes del cicle formatiu 

de grau superior Desenvolupament 

d’Aplicacions Web de l’escola Gine-

bró (Llinars), i han volgut aprofi tar 
l’oportunitat que els hi ofereix aques-

ta modalitat de pràctiques. La FP Dual 

permet que els alumnes de cicles for-

matius substitueixin hores de classe 

per hores de pràctiques en empreses, 

treballant en projectes reals. 

En Sergi treballa a Decowood, una 

botiga online de mobles, al departa-

ment d’informàtica. La seva funció 

és la de suport tècnic de programa-

ció i sistemes: “Des del curs passat 

ja tenia clar que volia per la FP Dual, 

i quan el meu tutor m’ho va propo-

sar vaig acceptar perquè volia sa-

ber de primera mà què és treballar 

en una empresa, i em motiva molt 

més aprendre de manera pràctica. 

Un cop a la setmana ens reunim per 

assignar tasques, i jo vaig treballant 

de manera força autònoma, i quan 

ho necessito, demano ajuda als 

companys”.

Per la seva banda, en Miquel treba-

lla per Farmaoffi ce i forma part de 
l’equip tècnic que desenvolupa una 

L'èxit de la FP dual a l'escola Ginebró
> FIRA GUIA'T / PROPOSTES FORMATIVES A LA COMARCA

aplicació per al sector farmacèutic. 

En Miquel explica: “Abans de co-

mençar em van fer una entrevista, 

com si fos per una feina de debò. De 

seguida em vaig sentir integrat, com 

un treballador més. Estic aprenent 

molt, i realment l’empresa es preo-

cupa de fer-me un bon acompanya-

ment. Alhora, veig que jo també els 

hi aporto coses, i això m’agrada. A 

més, ja m’han informat que quan 

acabi les pràctiques em faran un 

contracte laboral i podré seguir tre-

ballant amb ells”.

L’Escola Ginebró imparteix cicles 

formatius d’informàtica i esports 

des de fa 20 anys, i  aposta per la FP 

Dual perquè apropar escola i empre-

sa és el que permetrà que els treba-

lladors del present i del futur puguin 

donar resposta a les necessitats 

reals, i per tant fomentarà la inserció 

laboral dels estudiants de formació 

professional. ❉

> www.ginebro.cat

   93 841 25 47 

Escola Pia Granollers ha participat 

a totes les edicions de la Fira Guia't 

des del seu inici, i ja en van dotze.

"Sens dubte, el valor afegit d’aques-

ta fi ra és el servei d'orientació que 
es dona a nois i noies per triar la 

millor oferta formativa, així com les 

experiències de joves que en el seu 

moment van haver d’escollir itinerari 

formatiu", destaquen des de la Pia. 

Una fi ra on els alumnes de la comar-
ca poden trobar tota l'oferta forma-

tiva postobligatòria, sobretot Pro-

grames de Formació i Inserció  (PFI) 

i cicles formatius dels diferents per-

fi ls professionals del territori. 
En el cas de l'Escola Pia, el centre 

imparteix dos PFI: administratiu i 

mecànica d'automoció. El curs té 

la durada d'un any escolar i per-

met a l'alumnat veure d’a prop una 

especialitat formativa mitjançant 

mòduls de formació professional i 

pràctiques no laborals que es rea-

litzen en empreses. La formació es 

complementa amb les matèries de 

contingut més acadèmic (en l'àmbit 

de comunicació, social i estratègies 

i eines matemàtiques). 

> www.epiagranollers.cat

Formació i inserció en 
mecànica d'automoció 
i administració a 
Escola Pia Granollers

Escola Sant Gervasi imparteix ci-

cles de grau superior de Laboratori 

d'anàlisi i control de qualitat i també 

de Fabricació de productes farma-

cèutics i biotecnolìgics i afi ns. Els 
cursos van de setembre a juny i la 

formació dual compren estades re-

munerades en empreses col·labo-

radores del sector farmacoquímic: 

Merck, Euromed, Kern Pharma, Na-

nomol Tecnologies, Ferrer i Bioquim.

A la cooperativa Sant Gervasi dispo-

sen d’una Àrea de Qualifi cació Pro-
fessional i una de Relació amb l’Em-

presa, fet que possibilita als seus 

professionals, especialment als dels 

cicles, un ampli coneixement de les 

necessitats formatives de l'alumnat 

i dels perfi ls d’ocupació que dema-
nen les empreses de l'entorn. A di-

ferència de la majoria de centres, els 

alumnes de Batxillerat han de fer 70 

hores de pràctiques a l’empresa. Pel 

que fa a cicles formatius, els i les 

estudiantes tenen l’oportunitat de 

formar-se en dual (formació en el 

centre i a l’empresa) amb un elevat 

èxit d’insercions i de millora laboral.

> santgervasi@santgervasi.org

   93 579 54 30

Sant Gervasi ofereix 
cicles de fabricació de 
producte farmacèutic 
i biotecnològic

  www.sopseleccio.com   ·   T. 93 849 75 74

Des de 1987
La garantia per a empreses 
i candidats

Sop Selecció SL, Consultora 
de RRHH amb més de 35 anys 
d’experiència en Recerca i 
Selecció de Personal, busca per 
a empreses de diversos sectors 
ubicades al Vallès Oriental:

S’ofereix Contracte directe amb empresa 
i estabilitat professionals.

Interessats enviar CV a info@sopseleccio.com
indicant la posició per la qual s’interessen.

CAP D’OBRES
DELINEANT PROJECTISTA

TÈCNIC COMERCIAL / GESTOR OBRES
ADMINISTRATIU/VA POLIVALENT

OPERARIS PRODUCCIÓ
SUB-XEF JUNIOR

MECÀNIC VEHICLE INDUSTRIAL
GRADUAT SOCIAL PER GESTORIA

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

IMMOBILIÀRIA

VENDA

CONSIGUE HASTA 5 PRE-
SUPUESTOS de reformas 
gratis. Tel. 631 01 16 68. 

PALETA Y LAMPISTA. Pro-
fesionales. Económicos. Tel. 
699 20 40 45.

PISO EN MONTORNÈS. 
NORTE-RIERA. Exterior con 
vistas. 65 m2. Comedor lu-
minoso con salida a balcón, 
cocina independiente, baño 
completo, 3 hab., suelo de 
gres, puertas de roble, pre-
instalación de calefac. (falta 
caldera), ventanas aluminio. 
Ascensor, todo exterior, so-
leado. CEE: E. Ref. LV11909. 
Precio: 89.900 euros. Tel. 93 
579 33 33. 

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. 

SERVEIS

PROFESSIONALS

PISO EN MONTORNÈS. 
AYUNTAMIENTO. Soleado, 
exterior y parquing. 85 m2, 
salón salida a balcón, coc. 
offi  ce con galería, 3 hab. (1 
suitte, baño cpto., 1 doble y 
1 sencilla), balcón en zona 
hab., aseo con ducha, sue-
lo parquet y gres, puertas 
de roble, vent. alum., ca-
lefacción, ascensor. CEE: E. 
Ref. LV11911. Precio: 194.000 
euros. Tel. 93 568 35 45. 

PISO EN MONTORNÈS. 
ZONA AYUNTAMIENTO. 
Planta baja, comunidad 
con piscina, parquing y 
trastero. 86 m2, salón-co-
medor, cocina indepen-
diente., lavadero, 1 habi-
tación doble, 2 sencillas, 
2 baños, hay 2 armarios 
empotrados, suelos de 
parquet y gres, ventanas 
de aluminio, calefacción, 
puertas de haya. CEE: E. 
Ref. LV11901. Precio: 187.500 
euros. Tel. 93 568 35 45. 
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VEHICLES NOUS

FINS A 7.700€  
D’ESTALVI(1)

VEHICLES SEMINOUS

CONDICIONS 
EXCLUSIVES(2)

POSTVENDA

2X1 EN  
PNEUMÀTICS(3)

LION DAYS
DEL 15 AL 31 DE MARÇ

Ofertes exclusives i l imitades

Gamma elèctrica. Valors WLTP: consum homologat WLTP (Wh/km) 176. Emissions CO2 WLTP (g/km): 0. Autonomia WLTP fins a 340 km. Gamma híbrida. Valors WLTP: consum de carburant (l/100 km) 
mínim i màxim d’1,2 a 2 en cicle combinat. Emissions CO2 (g/km) mínim i màxim de 27 a 46 en cicle combinat.
1. Fins a 7.700€ de descompte sobre PVPR a la Península/Balears per a persones físiques compradores d’un turisme nou Peugeot del 15/3/2021 al 31/3/2021, matriculat fins al 31/3/2021. Inclou impostos, 
transport i descompte. Descomptes per model a peugeot.es. 2. Descompte addicional de 1.500€ sobre preu comptat si finances amb PSA Financial Services Spain, EFC, SA un capital mínim de 9.000€ 
amb una permanència mínima de 48 mesos. Promoció no acumulable, aplicable a determinades unitats, per a clients particulars comprant un seminou a la Xarxa de Concessionaris SPOTICAR adherits a 
aquesta promoció, fins al 31/03/2021. 3. Vàlid per a propietaris particulars de qualsevol marca a la Península/Balears. S’aplica 50% de descompte per pneumàtic, Michelin o Bridgestone, sobre tarifa vigent. 
Subjecta a l’operació de substitució de 2 o 4 pneumàtics, de l’1/3/2021 al 30/4/2021. No canviable ni acumulable a altres ofertes. Condicions disponibles als Serveis Oficials Peugeot adherits a la promoció 
i a peugeot.es.

“VINE A EUTRASA I GAUDEIX 
DE DESCOMPTES ESPECIALS 

EN TOTA LA GAMMA”

EUTRASA

C. Catalunya, 39
LES FRANQUESES
DEL VALLES
Tel. 93 849 41 00
www.eutrasa.com
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Formació a Can MuntanyolaTeresa Roma, al cicle de xerrades de Gran Centre
Granollers Mercat, amb seu a Can Muntanyola, 

organitza els dies 22 i 23 de març, de 9 a 14 h,

un curs de 10 hores en què s'abordaran  

"les 12 úniques maneres de captar clients 
online", destinat a empreses i emprenedoria.

El cicle de conferències El Repte de Ser Persona, organitzat per Gran 

Centre Granollers, convida avui, dijous (20 h), la terapeuta Teresa Roma, 

qui parlarà de les Flors de Bach per tenir cura de la salut emocional.

La xerrada es pot seguir de manera presencial a la Sala Tarafa

(màxim 40 persones) o a través de l'Instagram Live de Gran Centre.

ECONOMIA

Més de 200 treballadors de la 

planta de Bosch de Lliçà d'Amunt 

es van manifestar divendres a 

Barcelona, coincidint amb la cons-

titució del nou Parlament, per 

protestar contra el tancament de 

la planta vallesana, que deixarà 

sense feina 336 persones, de les 

quals 43 són de Granollers i 9 de 

les Franqueses. La plantilla va 

reclamar que l'administració tre-

balli per revertir un tancament 

d'una de les fàbriques més grans i 

que genera més activitat al Vallès 

Oriental. Just el dia abans, dijous, 

la direcció de l'empresa comuni-

cava formalment l'ERO, de ma-

nera que el procés de negociació 

comença avui, dijous, i s'allargarà 

com a mínim un mes.

D'altra banda, la plantilla ha 

continuat rebent aquests dies el 

suport de les administracions. 

La consellera de la Presidèn-

cia, Meritxell Budó, i el conseller 

d'Empresa, Ramon Tremosa, es 

INDÚSTRIA  LA PLANTILLA ES VA MOBILITZAR A BARCELONA EN DEFENSA DELS LLOCS DE TREBALL

Els cens del Vallès 

Oriental té registrats

uns 300 pagesos i unes

50 societats agràries

van comprometre dimecres a 

"afavorir la reindustrialització" 

de les instal·lacions "en cas que 
no sigui possible revertir la de-
cisió de la companyia", i dijous, 

des de Lliçà mateix, el vicepresi-

dent Pere Aragonès i el conseller 

de Treball, Chakir El Homrani, 

també es comprometien a fer "tot 
l'esforç" per defensar els llocs de 

treball. "Ara mateix no es pot do-
nar la fàbrica per tancada", deia 

El Homrani, qui recordava que el 

Govern aposta per buscar alterna-

tives al tancament i que el Depar-

tament de Treball pot mitjançar 

davant l'autoritat laboral sempre 

que les dues parts ho demanin. 

La seu de Granollers

acollirà el departament 

d'R+D a escala mundial i 

abastirà el mercat europeu

L’empresa GST3D, dedicada a la 

fabricació de filaments per a la im-

pressió en 3D, va inaugurar diven-

dres una nova seu a Granollers. Es 

tracta de la primera fàbrica a Eu-

ropa de la companyia després que 

el 2018 arrenqués l’activitat a l’Ar-

gentina de la mà de Juan Pablo Leo, 

el responsable d’un establiment 

de fotocopiadores que va veure 

l’oportunitat de fabricar les seves 

pròpies tapes i anelles de plàstic 

per a la impressió de llibres. En poc 

temps l’empresa va desenvolupar 

una tecnologia pròpia i va afrontar 

el seu creixement internacional als 

Estats Units amb diverses plantes. 

La fàbrica granollerina serà una 

de les més grans del grup, des d’on 

s’atendrà tot el mercat europeu. A 

més, està previst que sigui el cen-

tre mundial d’R+D, des d’on s’in-

novarà en aplicacions de matèries 

primeres. Justament, la matèria 

primera que utilitza ara per de-

senvolupar els filaments per a la 

impressió en 3D és el plàstic biode-

gradable (PLA), procedent de fonts 

orgàniques com el blat de moro i 

la canya de sucre, una tecnologia 

de fabricació que s’ha desenvolu-

pat a la seva fàbrica de l’Argentina. 

Amb la implantació a Catalunya, 

GST3D vol oferir al mercat euro-

peu i mundial un producte d’alta 

qualitat que permeti competir a 

comunicacions per carretera". 

Fins ara l’empresa ha fet una 

inversió de 800.000 euros, i a fi-

nal d’aquest mes es preveu que 

hi treballin una dotzena de per-

sones. L’objectiu, però, és arribar 

als 40 a final d’any, i per al 2022 

calcula que la inversió pot arribar 

als 2 milions d’euros. "La idea 
és poder treballar i portar una 
comunicació fluida amb qual-
sevol part del món, i per això 
tenim un equip de treball mul-
ticultural amb experiència en 
diferents àrees", afirmen. A més, 

en els plans futurs de GST3D hi ha 

una campanya d’expansió inter-

nacional amb l’obertura de nous 

centres a Escòcia i Tailàndia.  x.l.

curt termini amb les millors mar-

ques internacionals. "Barcelona 
té una situació geogràfica estra-
tègica, ja que facilita la comuni-
cació amb Amèrica i Àsia durant 

un mateix dia laboral", apunten 

fonts de l’empresa. "A més, aques-
ta és una de les zones més in-
dustrialitzades d’Espanya, amb 
una bona xarxa logística, port i 

gst3d

EMPRESES  LA FIRMA, D'ORIGEN ARGENTÍ, PREVEU INVERTIR DOS MILIONS ENTRE 2021 I 2022

GST3D, fabricant de filaments per 

a impressió 3D, obre a Granollers

INAUGURACIÓ  L'alcalde va assistir divendres al tret de sortida de l'activitat

Gran Centre dóna 10.000 euros a Apadis

L'associació de comerciants Gran Centre Granollers, juntament amb l’Obra 
Social La Caixa, va lliurar dimecres a la Fundació Apadis un xec de 10.000 
euros, procedents de la campanya solidària de Nadal, per ajudar a finançar 
beques per a la formació de persones amb discapacitat i reinventar
el restaurant El Gato Verde perquè pugui mantenir el seu projecte social.
El Gato Verde impulsa ara un servei d’àpats a domicili per a persones grans.

gran centre

COMERÇ  FRUIT DE LA CAMPANYA SOLIDÀRIA DE NADAL

Uns 300 pagesos i una cinquan-

tena de societats agràries del Va-

llès Oriental podran participar, el 

25 i 26 de març, en les eleccions 

agràries, en què Unió de Pagesos, 

Asaja i Joves Agricultors i Rama-

ders es disputaran la represen-

tativitat del sector en les meses 

de concertació amb les adminis-

tracions. La setmana passada va 

començar una campanya en què 

s’aborda especialment la pèrdua 

de professionals de la pagesia i 

el despoblament rural, i és que 

en només 20 anys el nombre de 

pagesos ha Catalunya s’ha reduït 

a un terç, dels 60.000 que hi ha-

via aleshores als 20.000 actuals, 

amb una tendència encara més  

forta a pràcticament desaparèixer.

D’altra banda, pel que fa a les 

eleccions, els sindicats han criticat 

que el Departament d’Agricultura 

les hagi organitzat exclusivament 

de manera telemàtica, un fet que 

rebutgen perquè, segons afirmen, 

no s’ha tingut en compte l’elevada 

edat mitjana del sector o la mala 

cobertura d’internet en algunes 

zones de camp. Així, en aquestes 

eleccions es podrà votar mitjan-

çant dos sistemes. Un el dia 25, de 

forma remota, havent-se registrat 

abans o a través d’un sistema de 

reconeixement biomètric. També 

es podrà votar electrònicament 

però de forma presencial en qua-

tre punts d’assistència habilitats 

a la comarca: a l’IRTA, a Caldes de 

Montbui; a les oficines del Depar-

tament d’Agricultura a Palou; al 

Casal Cultural de Llerona; i la sala 

de plens de l’Ajuntament de Sant 

Antoni de Vilamajor. El 2016 es 

van organitzar les últimes elecci-

ons agràries. Aleshores, Unió de 

Pagesos va ser la força més votada, 

tot i que Asaja, que va guanyar a 

Granollers, va quedar en segon lloc 

a només 23 vots. A la comarca hi va 

haver una participació del 54%. 

Palou i Llerona, seus de 
votació telemàtica per 
a les eleccions agràries

AGRICULTURA  PREOCUPACIÓ PER LA DAVALLADA DE PAGESOS

Aquest dijous arrenca la 

negociació de l’ERO de Bosch
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#fibricitat
El doble de bon rotllo per pagar

menys per la fibra i l’electricitat!

Amb i
estalvia’t 108€ l’any en Fibra

i un 10% al mes en el teu 

consum de llum*

Promo Doble Estalvi

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

que està sempre referenciat en la factura, i en 

tarifes 2.0DHA i 2.1DHA.

Consulta condicions entrant al web.

estabanellenergia.cat Informa-te’n a emagina.cat
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La irrupció de la Covid-19 a les 

nostres vides ara fa un any va cap-

girar la normalitat d'un dia per 

l'altre, també en el món laboral i de l'empresa. Un exemple de firma 
granollerina que ha hagut d’adap-

tar-se als canvis sobtats de l’últim 

any ha estat l'empresa familiar 

Cotrading, situada a la Font Verda 

i dedicada a la importació i expor-

tació d’alimentació i distribució a 

botigues i supermercats (retail), 

hostaleria i restauració (horeca) 

i indústria (B2B). Cotrading, amb 44 treballadors i amb oficines a 
Colòmbia, el Marroc i Tailàndia, ha 

vist com la demanda d'un deter-

minat sector –hostaleria i restau-

ració– queia en picat i es consoli-

dava a menys de la meitat, mentre 

que un altre –les vendes al detall 

en botigues i supermercats– es 

disparava i creixia un 24%. "Hem 

viscut l’alta complexitat i la di-

ferència radical entre sectors", 

diu el director general, Jaume Na-varro, qui afirma que els guanys 

UN ANY DE COVID (II)  COTRADING I APPER OUTSOURCING, DUES PETITES FIRMES QUE S'HAN ADAPTAT A LES EXIGÈNCIES DE LA PANDÈMIA

d’un àmbit han compensat les 

pèrdues de l’altre. "En la res-

tauració hem aguantat molts 

estocs durant molt de temps; 

s’han ajornat pagaments i ha 

calgut negociar-los per no per-

judicar encara més el sector". 

També explica que, per tirar en-

davant la distribució, l’empresa 

ha hagut de pagar sobrecostos 

importants en logística, i que en 

alguns moments hi havia una de-

manda en alimentació que no es 

podia subministrar. 

Un altra empresa local, aques-

ta amb 32 treballadors, és Apper 

Outsourcing, situada al polígon 

del Circuit. Es tracta d’una em-

presa de logística, transports i 

serveis a les empreses, que jus-

tament el març de l’any passat va 

obrir un nou magatzem a Parets 

del Vallès. "Per sort ja teníem els 

proveïdors lligats i hem pogut 

mantenir l’ocupació del magat-

zem per sobre del 80%, que és 

el mínim perquè sigui rendi-

ble", diu Xavier Palou, adminis-

trador de l’empresa. 

Palou explica que l’any ha es-

tat dur per a tothom, perquè la 

demanda ha baixat, i valora la necessitat de diversificar l’acti-
vitat per reduir els riscos. "En el 

nostre cas, per sort, la majoria 

de clients són productors de 

productes essencials, com nete-

ja o envasos, que han continuat 

tenint sortida". A més, afirma, 
en el sector logístic les empreses 

més globalitzades són les que han 

patit més, per la impossibilitat de comerciar amb fluïdesa amb l’es-

tranger, mentre que les centrades 

en la proximitat han resistit millor 

"S'ha creat una necessitat 

de tenir magatzems i

proveïdors més a prop

i una mobilitat més local"

El coronavirus sacseja
l’activitat empresarial
Dues empreses granollerines amb desenes de treballadors expliquen 

la seva experiència de gestió durant aquest any marcat pel coronavirus

Un any després de la declaració del 

primer estat d’alarma arran de la 

pandèmia, l’Estat ha aprovat desti-

nar un fons de 7.000 milions d’eu-

ros a ajudes directes a empreses, 

pimes i autònoms afectats per la 

crisi de la Covid-19. S’hi afegirà un 

altre fons de 3.000 milions d’euros 

per reestructurar crèdits avalats 

per l’ICO, i un altre de 1.000 milions 

per recapitalitzar empreses mitja-

nes que es vehicularà a través de 

l’empresa estatal Cofides. Els ajuts 

es podran destinar a reduir deutes amb proveïdors i pagar despeses 
fixes com lloguers i subministra-

ment segons la caiguda dels ingres-

sos, sempre que es demostri una 

caiguda de com a mínim el 30% de 

la facturació durant la pandèmia.

Entitats com Pimec han recla-

mat que els ajuts arribin "urgent-

ment" als negocis, sobretot a les 

pimes, que són "les més afecta-

des per la situació", tot i conside-

rar que els 3.000 milions per rees-

tructurar deutes no són suficients, 

perquè "només representen un 

5% del deute viu", i que els 1.000 

milions per recapitalitzar empre-

ses mitjanes "contrasta" amb 

els 10.000 milions aprovats per a 

grans empreses l’agost passat. 

Per al president de la Cambra del 

Vallès Oriental, Jaume Aragall, "no 

s’han fet prou esforços perquè 

l’economia no pateixi tant". "La 

Covid és un drac amb dos caps; 

un que ataca la salut i un altre 

que ataca l’economia. I s’ha de 

lluitar contra els dos alhora, 

perquè si només en combats un, 

l’altre et mossega per darrere". 

Aragall afirma que no s’ha tingut 

prou en compte l’economia i que 

les administracions no han actuat 

prou bé. "L’Estat no ha demanat 

a Europa tots els recursos de 

què podia disposar", "i no s’uti-

litzen totes les eines que tenim a 

l’abast". Posa d’exemple els tests 

ràpids d’antígens per poder fer es-

deveniments culturals, un sector 

que pateix una forta crisi des del 

primer dia. "Pimes i autònoms 

no han rebut els ajuts ni les con-

traprestacions adequades", in-

sisteix, "com a França, on les em-

preses obligades a tancar han 

rebut un percentatge important 

de la seva facturació per mante-

nir-se". Amb tot, Aragall es mos-

tra "optimista moderat" i augura 

que a mesura que vagi augmen-

tant la vacunació l’activitat anirà 

agafant dinamisme.  x.l.

PATRONALS  

"No s'han fet prou 
esforços perquè 
l'economia
no pateixi tant"

el cop. "S’ha creat una necessitat 

de tenir magatzems més a prop 

i una mobilitat més local", afir-

ma, "i s’ha vist que és millor te-

nir els proveïdors de matèries 

primeres a prop". 

El dia a dia de les empreses tam-

bé s’ha hagut d’adaptar a la nova 

realitat. A Cotrading, per exemple, 

van poder preveure el cop. "En 

ser importadors, teníem infor-

mació del que passava a la Xina 

i vam poder preparar-nos uns 

mesos abans", diu Navarro. De 

març a setembre van optar pel 

teletreball, i des d’aleshores s’han 

organitzat en dos grups bombolla que s’alternen a l’oficina. A Apper 
Outsourcing, el gruix de la feina de 

transports i logística és presencial, 

de manera que ha calgut implan-

tar totes les mesures ja conegudes: 

higiene, distàncies i ventilació. 

Pel que fa a la sortida de la cri-

si, tots coincideixen que encara 

és aviat i que no hi ha prou segu-

retat. "El sector de l’hostaleria 

continua sota mínims", lamenta 

Navarro, qui malgrat tot ja detecta 

un cert moviment a l’alça. "Encara 

falta un temps perquè tot torni 

al seu lloc i es recuperi el con-

sum i la confiança", diu Palou, qui afirma que el més important és sa-

ber adaptar-se a les circumstànci-

es. "Hem après què és essencial i 

què no", i "sempre que hi ha can-

vis cal estudiar cap a on tirar per 

adaptar-se i tirar endavant". i

Des de finals de 2019 fins al tercer 

trimestre de 2020 han tancat al Va-

llès Oriental 99 empreses dels sec-

tors del metall, l’automoció i afins, 

i 45 empreses del sector logístic. 

L’atur en aquests sectors durant el 

2020 també ha crescut en 153 i 82 

persones respectivament, mentre 

que els ERTO han evitat una des-

trucció massiva de llocs de treball. 

En facturació, la Covid-19 ha tingut 

un impacte negatiu de més de 450 

milions d’euros en aquests sectors, 

mentre que en tots els àmbits del 

teixit productiu l’impacte estimat 

a la comarca és de 2.019 milions 

d’euros. Per tant, metall, automo-

ció i logística concentren el 22% de 

l’impacte econòmic de la pandèmia 

a la comarca. Aquestes són algunes 

de les dades que recull l’Estudi de 

l'impacte de la Covid-19 als sectors 

del metall, logístic i afins al Vallès 

Oriental, elaborat per la consulto-

ra Societat i Empresa per encàrrec 

de la Taula Vallès Oriental Avança 

(TVOA). L’estudi posa en context 

aquests sectors i evidencia la for-

ça industrial de la comarca, on el 

16,2% del teixit productiu són in-

dústries. En concret, el metall i la 

logística facturen el 21,1% del total 

de la comarca (3.858 milions d’eu-

ros). D’aquestes empreses, però, el 

65,6% són micro i el 25,5% són pe-

tites, de menys de 50 treballadors.

Bretxes de gènere i digital
L’estudi també analitza la situació 

de la dona a la indústria durant 

l'últim any. Al metall, l’automoció i 

la logística només el 24% dels tre-

balladors són dones, i la majoria fa 

tasques administratives. "Aquesta 

bretxa és també salarial, que, tot 

i tendir a igualar-se des del 2015, 

encara pot arribar fins als 6.000 

euros anuals", diu Xavier Tovar, 

responsable de l’estudi. "Les parts 

operatives, que fan els homes, 

són les que més llocs de treball 

van destruir i ara són també les 

que més es recuperen".

Un altre element analitzat és la 

situació actual de la indústria 4.0 

i les necessitats sorgides arran de 

la Covid-19. L’estudi recull que 

només un 45% de les empreses 

enquestades té consciència de la 

importància de la digitalització; 

només el 32% utilitzen tecnologi-

es d’integració de la gestió i només 

el 10% han incorporat la robòtica 

o elements de ciberseguretat.

Finalment, pel que fa al mercat 

laboral –sortides professionals, 

perfils i competències necessàries 

actuals i futures–, l’estudi destaca 

l’envelliment dels professionals 

d’aquests sectors, sobretot en me-

tall i automoció, on més de 75% 

dels treballadors tenen més de 36 

anys. "El que més es valora són 

perfils tècnics i especialistes 

en la seva operativa, com fresa-

dors o mecanitzats, amb capa-

citats d’autoaprenentatge", diu 

Tovar, "però només el 40% dels 

treballadors tenen estudis de 

formació professional o més". 

En aquest sentit, afegeix, "al sec-

tor li falta consciència de for-

mació contínua".  x.l

Metall, automoció i logística 
concentren el 22% de
l'impacte econòmic de la Covid Per a Jordi Manils, conseller de Promo-

ció Econòmica del Consell Comarcal, 

"les dades són dolentes i doloroses 

per al teixit productiu de la comar-

ca", i apunta que "cal més concertació 

territorial i més sinergies empresa-

rials, així com polítiques més atre-

vides per tirar endavant". Lalo Plata, 

secretari general de CCOO del Vallès 

Oriental, recorda que els dos vallesos 

són el motor industrial de Catalunya i 

que cal "pensar estratègies en clau 

d’àrea metropolitana, perquè és amb 

qui competim a escala mundial". Ar-

ran de l'estudi també assenyala les 

estratègies tant de la TVOA com de les 

empreses. Entre d’altres, diu, "cal cre-

ar clústers i impulsar sinergies entre 

empreses del mateix sector que els 

permetin créixer, ja que ara són mas-

sa petites. També cal reforçar la for-

mació, tant d’empresaris com de tre-

balladors; apostar per plantilles més 

tècniques i qualificades; internacio-

nalitzar més l’economia; combatre la 

bretxa de gènere i apostar per l’eco-

nomia 4.0 i les capacitats digitals".

ESTRATÈGIES DE 
FUTUR DE LA TVOA



DJ, 18 MARÇ 2021 23

farré
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farre@farre.es

938172681
farre@farre.es

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

Recupere su independencia con 
nuestras sillas salvaescaleras

www.farre.es

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

ABRIL 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
7 ABRIL
9.30 a 12.30 h. Emprenedoria. 
Formació online.
KIT DE RECURSOS I EINES 
PER A PROJECTES DIGITALS.
Granollers Mercat

8 ABRIL
9 a 10 h. Empresa i emprenedoria. 
Jornada online.
ESMORZAR GRID: 6 TRANSICIÓ 
ENERGÈTICA EN LA MOBILITAT 
DE MERCADERIES: 
COMBUSTIBLES ALTERNATIUS.
Granollers Mercat

10 a 12 h. Empresa i emprenedoria. 
Formació online.
COM FER PRESSUPOSTOS 
PER GUANYAR DINERS.
Granollers Mercat

13 ABRIL
10 a 12 h. Emprenedoria. 
Sensibilització online.
INTRODUCCIÓ A L’ECONOMIA SOCIAL 
I SOLIDÀRIA I EL MODEL COOPERATIU.
Granollers Mercat

15.30 a 16.30 h. Emprenedoria. 
Formació online
ETS DONA I VOLS IMPULSAR EL TEU 
TALENT EMPRENEDOR? NO ET PERDIS 
L’ITINERARI “SHE IMPULSA”.
Granollers Mercat

14 ABRIL
14.30 h a 16.30 h. Comerciants. 
Formació online.
CONCURSOS, SORTEJOS 
I MICROINFLUENCERS 
A INSTAGRAM.
Granollers Mercat

9 a 14 h. Empresa i emprenedoria. 
Formació de 5 hores. 
Presencial.
ELS COSTOS EN EL TRANSPORT 
DE CONTENIDORS. CONEIX 
ESTRATÈGIES PER MILLORAR-LOS.
La Cambra de Comerç 
Delegació Granollers

15 ABRIL
10 a 10.30 h.
Empresa i emprenedoria. 
Jornada online.
PROPIETAT INTEL·LECTUAL: 
TIPS PER EMPRENEDORS.
Granollers Mercat

9 a 14 h. Empresa i emprenedoria.
Formació de 15 hores. 
Presencial.
LA CAPTACIÓ DE NOUS CLIENTS: 
EL VENEDOR “MARINE”. 
NOUS MÈTODES; 
MÉS RENDIMENT COMERCIAL.
La Cambra de Comerç 
Delegació Granollers

16 ABRIL
9.30 a 12 h. Emprenedoria. 
Formació online.
SESSIÓ INFORMATIVA 
PER MUNTAR UNA EMPRESA.
Granollers Mercat

9 a 14 h. Empresa i emprenedoria.
Formació de 5 hores. Presencial.
SESSIÓ FLASH DE VENDES. 
VENDRE ÉS HUMÀ. 
TOTS PODEM VENDRE!
La Cambra de Comerç 
Delegació Granollers

19 ABRIL
10 a 12.30 h. Empresa i emprenedoria. 
Formació online.
AUTÒNOM/A: 
APRÈN A FER EL COMPTE DE 
RESULTATS PER GESTIONAR 
EL TEU NEGOCI.
Granollers Mercat

21 ABRIL
14.30 a 16.30 h.
Comerciants. Formació online.
COM FER PUBLICITAT A INSTAGRAM.
Granollers Mercat

23 ABRIL
9.30 a 12 h.
Emprenedoria. Formació online.
CANVAS I PLA D’EMPRESA.
Granollers Mercat

28 ABRIL
10 a 12 h. Empresa i emprenedoria. 
Workshop online.
ESTRATÈGIA DIGITAL 
PER A NOUS NEGOCIS.
Granollers Mercat

14.30 h a 16.30 h. Comerciants. 
Formació online.
COM VENDRE ELS TEUS PRODUCTES 
A INSTAGRAM.
Granollers Mercat

29 ABRIL
9.30 a 13.30 h. Empresa i emprenedoria. 
Formació online.
COM SER UN VENEDOR EFECTIU.
Granollers Mercat

30 ABRIL
9 a 14 h. Empresa i emprenedoria. 
Formació de 10 hores. Presencial.
NEUROLIDERATGE. NEUROCIÈNCIA 
APLICADA A LA GESTIÓ DE PERSONES.
La Cambra de Comerç 

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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L'Spartans, al segon llocIgnasi Vilarrasa, classificat per a la fase d'ascens 
L'Spartans masculí va empatar a casa 
contra el Cervelló (17-17) i ocupa el 
segon lloc del grup A de la Divisió d'Honor 
després de dues jornades. Dissabte, 
visitarà el camp del líder, el Químic. 

El granollerí Ignasi Vilarrasa va celebrar diumenge el passi del Real 
Valladolid B a la fase d'ascens per lluitar per la Segona Divisió espanyola. 
El filial va guanyar per la mínima contra el Real Oviedo Vetusta (1-0), 
en la penúltima jornada del grup 1B de la Segona B. L'equip filial s'ha 
assegurat disputar la pròxima campanya la Primera RFEF.

El capità del Fraikin Granollers, 
Marc Garcia, va anunciar diven-
dres al Palau d'Esports que, en 
acabar l'actual temporada, deixa-
rà l'handbol professional. El cen-
tral, de 36 anys, va comunicar la 
decisió al costat del president del 
BM Granollers, Josep Pujadas, i el 
regidor d'Esports de Granollers i 
exjugador del BMG, Álvaro Ferrer. 
En l'acte, hi havia molts excom-
panys, exentrenadors, membres 
de l'actual plantilla del Fraikin 
Granollers i familiars. 

García va acomiadar-se donant 
les gràcies als companys d'equip, 
al club, i la família, quan es va emo-
cionar visiblement. El jugador del 
Fraikin acabarà l'actual tempora-
da i dirà adéu a l'handbol per la 
incompatibilitat de mantenir-ho 
amb la seva feina. "El meu cap es-

tava 24 hores connectat i si això 

s'hagués allargat més temps es-

tic convençut que el meu rendi-

ment esportiu i laboral hauria 

baixat", va explicar García, que 
deia que la decisió estava presa 
des de feia ja uns mesos.

HANDBOL EL CAPITÀ DEL FRAIKIN GRANOLLERS, AMB 36 ANYS, VA ANUNCIAR DIVENDRES EL SEU COMIAT AL PALAU D'ESPORTS

El jugador fa més de 15 tempo-
rades que està a l'elit de l'handbol 
i les 9 darreres ha defensat els 
colors del BMG, tot i que va for-
mar-se al FC Barcelona. "Si et dic 

la veritat, mai hagués imaginat 

retirar-me al Granollers", deia 
entre somriures García. Molt sa-

Marc Garcia anuncia la seva 

retirada a final de temporada
xavier solanas / BMG

Les Franqueses celebrarà demà, 
divendres, la Nit de l’Esport, que 
premiarà els millors esportistes 
del municipi d'una temporada atí-
pica com va ser la del 2020. 

La gala tindrà un format televi-
siu per les restriccions de la Co-
vid-19. Per aquest motiu, la nit 
esportiva franquesina serà vir-
tual, però es podrà seguir en un 
programa especial per VOTV, que 
emetrà a partir de les 21.30 h. 

La gala esportiva franquesina 
comptarà amb un total de cinc ca-
tegories, segons les quals s'esco-
lliran el millor esportista amateur, 
el de promoció i el de formació, 
masculí i femení; el millor entre-
nador o entrenadora i el millor 
equip.  

tisfet del seu pas pel Palau d'Es-
ports, el capità recordava també 
el seu millor moment, en la Final 
Four de la Copa EHF a Nantes, el 
2016, amb el bronze de l'equip va-
llesà: "El record més bonic que 

tinc és la Final Four de Nantes, 

i no és a la pista, va ser quan va 

El Fraikin BMG ha reprès la lliga d'Aso-

bal amb una doble jornada aquesta 

setmana. L'equip d'Antonio Rama ja 

va disputar un partit ahir, dimecres, a 

l'hora del tancament d'aquesta edició, 

contra el Cantabria. El pròxim partit 

dels vallesans tindrà lloc dissabte a la 

pista de l'Ademar de León, a les 18 h. 

EL FRAIKIN REPRÈN 
LA LLIGA ASOBAL

acabar el partit contra el Cham-

bery. Veure aquell ambient a 

les graderies és el moment més 

feliç de la meva trajectòria es-

portiva". 
De totes maneres, García va re-

marcar que el millor títol que ha 
aconseguit mai "és el respecte 

de la professió perquè, tot i no 

haver aixecat mai cap copa, tinc 

una vitrina plena de petits tí-

tols que m'omplen d'orgull".   
Marc Garcia també va jugar al 

Barça, el Frigoríficos Cangas del 
Morrazo, el Balonmano Alcoben-
das, el Keymare Almería i el Ju-
ventud Deportiva Arrate. El capità 
del Fraikin confia poder acomia-
dar-se de l'afició en els pròxims 
partits, quan ja es permeti l'entra-
da de públic.  jl.rodríguez b.

L'ECG evita el 

descens i se centra 

en el tercer lloc

L'Esport Club Granollers no va 
poder superar el Sant Andreu (1-
2) en l'antepenúltima jornada de 
la fase regular, però es manté al 
tercer lloc del grup 5B de la Ter-
cera Divisió. Tot i la derrota, l'ECG 
evitarà la promoció de descens a 
Primera Catalana perquè s'ha as-
segurat quedar entre els sis pri-
mers classificats per l'empat del 
setè classificat, el Peralada, contra 
el Cerdanyola (0-0), que fa impos-
sible que superi als vallesans.  

Els tres primers classificats ju-
garan la fase d'ascens, mentre que 
del quart al sisè faran una fase per 
optar a la repesca de l'ascens. 

El Granollers és tercer classi-
ficat amb 29 punts, i és seguit al 
quart lloc pel Sant Andreu (28 
punts); al cinquè, el Grama (27); 
i al sisè, el Vilassar (27). El con-
junt vallesà té per davant dos 
partits complicats contra dos ri-
vals directes: diumenge al camp 
del segon, el Girona B, que suma 
33 punts; i la pròxima setmana 
tancarà la fase regular a casa con-
tra la Grama. Dues jornades pro-
videncials per assolir l'objectiu 
de quedar entre els tres primers 
classificats.  

FUTBOL | Tercera Divisió

El CF Les Franqueses 

suma 7 dels 9 punts 
possibles i és quart
L'inici del CF Les Franqueses a la 
Primera Catalana està sent molt 
eficient amb 7 punts de 9 possi-
bles. L'equip franquesí va impo-
sar-se per la mínima contra el CF 
Parets amb un gran gol de Julián 
Adarve, al minut 74. Les Franque-
ses puja fins al quart lloc i, amb 
dos partits ajornats, està a sis 
punts del líder, la Guineueta. Pre-
cisament, diumenge l'equip diri-
git per Manolo Parralo visitarà el 
camp del líder, que ve de guanyar 
el CF Mollet UE (1-2); i avui dijous 
disputarà un dels partits ajornats 
contra el Júnior.  

ATLETISME LA CURSA POPULAR SE CELEBRARÀ EL 16 DE MAIG

L’Associació Esportiva La Mitja ha 
obert el període d'inscripcions de 
la 35a edició de la Mitja Marató 
Internacional de Granollers, Les 
Franqueses i la Garriga, que es 
preveu celebrar el pròxim 16 de 
maig. L'organització preveu un 
màxim de 4.000 inscrits i el perío-
de d'inscripcions estarà obert fins 
al 9 de maig. 

La gran festa de l'atletisme 
vallesà només tindrà el recorre-
gut de 21 quilòmetres per evitar 
la massificació de la prova. Per 
aquest motiu, l'AE La Mitja apli-
carà un protocol Covid a la cursa 
i farà una sortida esglaonada amb 
un total de quatre calaixos: a les 
8.30 h (pels corredors que faran 
la cursa fins a 1 hora i 30 minuts 

Inscripcions obertes de 
la Mitja amb 4.000 dorsals

com a màxim), a les 8.32 h (1 hora 
i 45 minuts), a les 8.35 h (2  hores) 
i a les 8.37 h (més de 2 hores). 

El preu de la inscripció s'ha vist 
incrementat en 3 euros perquè la 
prova formarà part del calendari 
estatal de la Reial Federació Espa-
nyola d'Atletisme, per obtenir la 
llicència de dia. D'aquesta mane-
ra, el preu per dorsal serà a partir 
dels 27 euros. 

La sortida es desplaçarà uns 
metres fins al carrer Esteve Terra-
des, al costat de l’Estació de REN-
FE, Granollers-Centre, darrere el 
Palau d’Esports. Precisament, el 
Palau d'Esports, al carrer de Fran-
cesc Macià, hi haurà l'arribada, 
amb servei de vestidors i guarda 
bosses.   

MARC GARCIA  El jugador al Palau d'Esports durant l'acte

GIRONA B - EC GRANOLLERS

Diumenge, 21 – 12 h Riudarenes

Les Franqueses 

premia divendres 
els seus esportistes

POLIESPORTIU POLIESPORTIU

Es reprenen les 
lligues territorials 
al Vallès Oriental 

Una gran quantitat de lligues ter-
ritorials de diferents modalitats 
esportives faran el seu tret d'inici 
el cap de setmana. D'entre elles, 
el futbol i el futbol sala, tot i que 
ho fan amb la disputa de la mei-
tat del calendari perquè només 
es faran  les competicions a una 
sola volta; el bàsquet territorial, 
que s'ha adaptat a la situació amb 
nous grups reduïts; o l'handbol, 
que preveu iniciar l'activitat ala 
pròxima setmana, sense efectes 
classificatoris. 

Pel que fa a les lligues de me-
nors de 16 anys, el Consell Espor-
tiu del Vallès Oriental (CEVO) ha 
informat que preveu reprendre 
l'activitat competitiva passada la 
Setmana Santa.  
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xavier solanas

BÀSQUET | Lliga EBA L'EQUIP GRANOLLERÍ LLUITA PER LA PERMANÈNCIA AL TRAM FINAL DE LA LLIGA

El CBG pateix el tir exterior 
del DM Group abans del Quart

El CNG es reforça amb dos 
internacionals de Cuba

WATERPOLO | Primera Divisió  AFRONTA LA PENÚLTIMA JORNADA

El DM Group Mollet va signar la de-

sena victòria de la temporada des-

prés d'imposar-se al derbi vallesà 

a la pista del CB Granollers 1-Pisos.

com, per 49 a 67. El conjunt local 

va resistir durant la primera mei-

tat, però a la segona, el Mollet va 

trencar el duel a base del tir exte-

rior –va anotar un total de 8– fins 

al triomf final. 

El Granollers va plantar cara, 

tot i tenir la baixa d'Albert Griso 

per lesió, i al descans va marxar 

viu dins del partit, 22 a 30. A la re-

presa, un seguit de triples visitants 

va esmicolar les opcions locals, que 

va fer impossible capgirar l'elec-

trònic. 

El granollers va sumar la sisena 

derrota, que el deixa en l'últim lloc 

del grup C4 s de la Lliga EBA –amb 

EN JOC  Soto i Pagès davant Esteban Félez, que condueix una pilota

CB GRANOLLERS - QUART
Dissabte, 20 – 18.15 h Granollers

dos triomfs– i confia refer-se dis-

sabte a casa contra el Quart, que 

ocupa el tercer lloc amb cinc vic-

tòries. "Ara comença realment 
la nostra lliga", admetia el tècnic 

del CBG, Ricard Ventura, després 

de perdre contra el Mollet i cons-

cient de la importància de sortir de 

l'última posició per evitar el des-

cens: "Quart és un rival amb el 

que vam perdre com a visitants 
per tan sols 4 punts. És un equip 
amb molta qualitat i que esta-
va lluitant pel primer lloc fins 
fa una setmana. Potser aquest 
punt que ja no poden acabar pri-
mers i la barreja amb nosaltres, 
que ens hi juguem la vida, espe-
rem que sigui un fet positiu per 
a nosaltres".  jl.rodríguez b.

Ivey Arroyo i Alberto Peralta, ju-

gadors de la selecció de Cuba, han 

fitxat pel waterpolo del Club Na-

tació Granollers (CNG). Els dos ju-

gadors ja han debutat amb l'equip 

granollerí a la Primera Divisió i 

són dos punters per afrontar el 

tram final de la temporada. 

Arroyo, de 26 anys, destaca 

no només pels seus 2,12 metres 

d’alçada, sinó també per la seva 

versatilitat en posicions de boia i 

defensa, i per la seva capacitat tàc-

tica i potent tir. Va guanyar amb la 

selecció cubana el torneig de la 

Confederació Centreamericana 

i del Carib de Natació (CCAN) de 

2013 a Costa Rica, i la medalla de 

bronze dels Jocs Centreamericans 

de Veracruz el 2014 (Mèxic), així 

com la de plata a Barranquilla 201 

(Colòmbia). Al 2018 va ser or a 

l’Internacional Pro Clàssic Water-

polo a Jalisco (Mèxic).

Peralta, de 25 anys, és un da-

vanter amb un gran potencial, que 

ressalta també pel seu físic, amb 

1,91 metres d’alçada, i amb gran 

habilitat per a crear situacions de 

gol. Forma part de la selecció des 

del 2011 i va debutar internacio-

nalment al CCAN, amb plata a Bar-

ranquilla 2019, i or el 2018 a Pro 

Clàssic, juntament amb Arroyo. A 

més, el 2019 i 2020 va ser campió 

de la lliga cubana amb el Cienfue-

gos i MVP. 

Desencallar l'empat pel 3r lloc
El waterpolo del CNG vol desen-

callar l'empat a quatre bandes pel 

tercer lloc en la penúltima jorna-

da de la fase regular. L'equip gra-

nollerí rebrà dissabte la visita del 

Premià, que ocupa el cinquè lloc 

amb 15 punts, que són els matei-

xos que Brains, Helios i Grano-

llers. El sènior masculí encadena 

dos empats després de sumar un 

punt en la darrera jornada contra 

el segon classificat, l'Horta (7-7).

Pel que fa a l’absolut femení, 

dissabte visitarà l'equip del GE-

IEG de Girona.  

CN GRANOLLERS - PREMIÀ
Dissabte, 20 – 16.15 h Granollers
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NATACIÓ EL GRANOLLERÍ COMPLETARÀ ELS 40 KM EN SOLITARI, SENSE NEOPRÈ I D'UNA TIRADA

Joan Canet nedarà de Mallorca 
a Menorca pels malalts d'ELA

ATLETISME PERE CASANOVA, BRONZE DE LA LLARGADA

Víctor León i Pere Casanova, es-
portistes del Club Atlètic Grano-
llers (CAG), han estat medallistes 
el cap de setmana al Campionat 
d'Espanya sub-18 d'atletisme en 
pista coberta, que va tenir lloc al 
Palau Sant Jordi, de Barcelona. 
León va penjar-se una medalla de 
plata en salt de perxa i Casanova, 
de bronze, en salt de llargada. 

Víctor Léon, subcampió 

d'Espanya sub-18 de perxa

La Unió Ciclista s'estrena 

amb dos podis júnior

CICLISME | Copa Catalana  SERGI GALVANY ÉS SEGON AL PRAT

Recaptar fons per fer més fàcil 
la vida als malalts i familiars de 
persones que pateixen Esclerosi 
Lateral Amiotròfica (ELA). Aquest 
és el gran repte del projecte Cane-
ti by Ela, que es marca el nedador 
d’aigües obertes Joan Canet, de 
45 anys. El granollerí completarà 
la segona setmana de juliol els 40 
quilòmetres que separen les illes 
de Mallorca i Menorca, en solitari, 
sense neoprè i d’una sola tirada.

El granollerí nedarà entre les 
dues illes de les Balears amb l'ob-
jectiu de recaptar fons per la Fun-
dació Miquel Valls, que té com a 
tasca millorar la qualitat de vida 
dels malalts d’ELA. “És una ma-
laltia degenerativa que fa per-
dre les facultats de moviment 
en molt poc temps. Això provo-
ca que algunes de les persones 
de l’entorn del malalt, en molts 
casos, hagin de deixar de treba-
llar, ja que hi ha un moment de 
la malaltia que la persona dei-
xa de ser autosuficient. Això en 

JOAN CANET  Durant l'Ultramarató de Menorca, el 2016

León va aconseguir el segon mi-
llor registre de 4,47 metres, que-
dant-se a menys de 40 centíme-
tres de la medalla d'or d'Álvaro 
Bastida (4,81 metres). 

Pel que fa Casanova, va ser el 
tercer millor saltador de llargada 
amb un registre de 6,90 metres, 
a 15 centímetres de l'or de Saül 
Ruiz (7,05 metres).  

arxiu

SERGI GALVANY

l'àmbit psicològic és molt dur i 
en l'àmbit de costos, molt ele-
vat i, per tant, poder ajudar en 
l'àmbit econòmic és molt im-
portant”, destaca el granollerí.

Joan Canet va començar a nedar 
l’any 2009 quan, fruit d’una lesió, 
el metge li va recomanar la natació. 
Des de llavors ha anat evolucionant 

i participant en múltiples proves 
d’aigües obertes, la Copa Marna-
ton, l’Oceanman, la Copa Swim No 
Limits, entre altres, amb distàncies 
de 2.000 a 10.000 metres. En els 
darrers anys ha nedat proves des-
tacades de llarga distància: 21 km 
a l’Estret de Gibraltar i 25 km a la 
Menorca Marathon.  

La Unió Ciclista Finques Feliu s'ha 
estrenat a la Copa Catalana júnior 
amb un doble podi al Gran Premi 
Primavera Ciutat del Prat. L'equip 
de les Franqueses, que s'ha for-
mat aquest mateix any, va assolir 
el tercer lloc del podi de la clas-
sificació per equip i el corredor 
Sergi Galvany va ser segon de la 
classificació individual. La prova 
va tenir lloc diumenge al Prat de 
Llobregat, i va servir per encetar 
la temporada 2021 de la copa jú-
nior catalana de ciclisme en ruta.

Un nombrós pilot de gairebé un 
centenar de ciclistes va estrenar la 
jornada amb una ruta de 75 qui-
lòmetres al ja tradicional circuit 
de la Ronda Sud pratenca, on la 
col·locació i els esprints bonifica-
bles van ser la clau. Sergi Galvany 

va ser un dels protagonistes de la 
cursa i va lluitar els esprints inter-
medis al campió de la prova, Sergi 
Darder (Quadis-CC Sant Boi), que 
és el primer líder.  

Doblet estatal del 

CNG a Lloret de Mar

La natació artística del CN Gra-
nollers ha guanyat el Campionat 
d'Espanya infantil i aleví, que va 
tenir lloc del 13 al 15 de març a 
Lloret de Mar. El club granollerí va 
participar amb una àmplia delega-
ció de nedadores i com a membre 
organitzador de l'estatal al muni-
cipi gironí. El CNG va ser el prota-
gonista en les categories d'infantil 
i aleví.  

NATACIÓ ARTÍSTICA | Base

POLIESPORTIU S'OMPLE LA PLAÇA DE REIVINDICACIÓ I ESPORT

Exhibició d'esport femení pel 8-M

La setmana del 8-M, Dia Internacional de les Dones, va acabar el cap de 
setmana amb una exhibició d'esport femení a la plaça de l'Ajuntament de 
les Franqueses amb una dotzena d'entitats esportives, que van mostrar les 
activitats que fan, com ara patinatge, gimnàstica i futbol, entre altres. Entre 
setmana, va haver-hi altres activitats amb TBC, GAC, Zumba i Tàbata.

aJ les franqueses
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Presentació de 'Fotocalipsis'Rice farà un taller de foto i art urbà
Avui, dijous (19 h), l'Espai d'Arts acull la presentació del llibre 
Fotocalipsis, fruit d'un laboratori coordinat per Francele Cocco
i que recull articles teòrics d'alguns artistes participants 
com Nataly Prada, Lurdes Basolí, Pilar Rosado, Mercè Alsina, 
Lluís Estopiñan, Ignasi Prat i Joan Fontcuberta. Cal inscripció.

Eduard Sacrest Rice oferirà dissabte (10 h) el taller 
#WallARealive sobre l'impacte de la fotografia i l'art urbà, a través d'alguns referents de la cultura pop dels 80, fins a veure com els grafits han passat d'ocupar vagons de 
metro a revaloritzar-se al mercat. Cal inscriure's a RU.

TEMPORADA D'ESPECTACLES  EL TALENT LOCAL, REPRESENTAT ÀMPLIAMENT AMB LES FORMACIONS RESIDENTS AL TAG, IVETTE NADAL I FREDERIC RODA

Escena grAn ha donat a conèixer 
la programació de primavera als 
seus equipaments, amb alguns 
dels noms més rellevants de l'es-
cena teatral del país, com Mercè 
Arànega, Emma Vilarasau i Jordi 
Bosch, i Ara Malikian, Delafé i Suu, 
entre altres musics destacats. Els 
abonaments estan a la venda per 
Internet a partir de dimecres i les 
entrades, des d'avui, quan també 
es podran adquirir a les taquilles 
del Teatre Auditori.

Pel que fa als espectacles te-
atrals, el primer serà l'obra Els 

Gossos, una comèdia protagonit-
zada per la reconeguda i polifa-
cètica actriu Mercè Arànega. En el 
vessant còmic, li seguirà Infarto, 
amb Santi Rodríguez, un espec-
tacle d’humor fresc i realista en 
què un home que pateix un infart 
replanteja la seva vida, així com 
Els ocells, en què La Calòrica, posa 
l'humor negre i absurd al servei 
del discurs polític.

Emma Vilarasau i Jordi Bosch 
seran els protagonistes de La ca-

bra, o qui és Sylvia?, un espectacle 
en què els protagonistes interpre-
ten una família nord-americana 
perfecta, que s'ensorra quan un 
dels dos descobreix un secret que 
ho canviarà tot. 

Partícules paral·leles és una altra 
de les propostes teatrals d’aquesta 
temporada, amb tres històries que 
s’entrellacen i estan cosides amb 

un mateix fil temàtic, i Com menja 

un caníbal, una història narrada a 
través de la poesia visual, el circ, la 
paraula i el moviment.

A més, es convocarà la sete-
na edició del Microteatre a Roca 
Umbert, un projecte de creació 
escènica que, enguany, girarà al 
voltant dels col·lapses. Els espec-
tacles amb vinculació granolleri-
na també vindran de la mà de Fre-
deric Roda, que presentarà una 
adaptació de Luces de Bohemia 
amb l’espectacle El último viaje de 

Max Estrella.
Pel que fa a les propostes de 

Vilarasau, Mercè Arànega, Delafé, Sol Picó

i Suu, noms de la primavera a Escena grAn

dansa es presenta Malditas plu-

mas, un espectacle en què Sol Picó 
fa una picada d’ullet al Paral·lel 
dels anys 20 i ensenya un cabaret 
futurista. 

Hermana, ya no és una altra de 
les apostes d’aquesta temporada. 
En aquest cas una performance 
que també barreja teatre i músi-
ca, i ofereix una proposta plena 
de força i passió, a càrrec d’Àfrica 
Moments i Katja Diao.

Pel que fa a les propostes de circ, 
Pepa Plana durà a Can Palots Veus 

que no Veus, un nou espectacle en 
què reivindica la figura femenina 

de la pallassa, i els vallesans Los 
Galindos presentaran MDR (Mort 

de riure), la història d’un pallasso 
condemnat, justament, per riure.

Música postTxarango
L’excantant de Txarango i la seva 
companya de viatge, Marcel i Jú-
lia, presenten una nova proposta 
musical alegre i constructiva a En 

òrbita, acompanyats d'una nova 
banda. Com ja transcendia fa unes 
setmanes, el virtuós violinista Ara 
Malikian tornarà també al TAG, 
ara amb un concert íntim i per-
sonal amb els seus millors èxits, 
acompanyat al piano per Iván Me-
lón Lewis.

Delafé presentarà el seu segon 
àlbum Hay un lugar, en què Oscar 
d'Aniello ofereix un disc marcat 
pel pop i per les grans col·labora-
cions, i Suu també presentarà el 
segon treball, Ventura.

En l'àmbit musical, el talent de 
km 0 també hi serà ben present. La 
poeta i cantant granollerina Ivette 
Nadal durà a la Nau B1 el seu nou 
espectacle La ferida, acompanya-
da pel virtuós guitarrista gironí 
Marcel Torres. I la jove formació 
vallesana Sabana presentarà en 
concert el seu debut Ja no m’hi en-

canto, ple de pop fresc i sincer.
A més, les formacions residents 

al TAG preparen noves propostes. 
La primera, el Magnificat de Bach, 
a càrrec del Cor Jove Amics de la 

arxiu

Unió i Cor i l'Orquestra de Cam-
bra de Granollers (OCGr), dirigits 
per Edmon Colomer. El talent de 
la música resident seguirà amb 
l'OCGr, que acostarà al millor sim-
fonista del segle XX, Xostakóvitx, 
amb un recital que han batejat 
com a Simfonia de cambra.

Al·leluia a quatre veus serà una 
altra proposta de l'OCGr i el Cor 
Jove Amics de la Unió, sota la direc-
ció d'Edmon Colomer, i Hits! ani-
rà a càrrec de Veus – Cor Infantil 
Amics de la Unió i el Cor Jove Amics 
de la Unió per portar els seus grans 
èxits a l'escenari del TAG.

Escena grAn aposta també per 
l'òpera amb un clàssic de Giu-
seppe Verdi com és Aïda, inter-
pretat pels Amics de l'Òpera de 
Sabadell.  m.e.

n Entre les propostes previstes per al 
públic familiar, hi ha el concert Soc fe-

liç en què la coneguda cantant Dàmaris 
Gelabert presenta una selecció de les 
seves cançons i hi barreja teatre, dan-
sa, circ i missatge. Seguint amb el teatre 
musical, Milnotes presentarà La llegen-

da de Sant Jordi aquest abril. A més, es 
recuperarà el clàssic d'Els tres porquets 
amb la versió d'Estaquirot Teatre, i Klé, 
un espectacle de teatre visual per des-
cobrir el món del pintor Paul Klee. El 

codi secret serà també un dels espec-
tacles infantils a càrrec de l’OCGr i David 
Puertas. I El meu príncep blau serà una 
proposta familiar de dansa, a càrrec d'El 
Ballet Imperial de la Reina Rosamunda.

DAMÀRIS GELABERT, 
PER A PÚBLIC FAMILIAR

LES CARES  Vilarasau, Arànega, Delafé i Suu
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MÚSICA  LA BARCELONA ART ORCHESTRA VA ESTRENAR EL REPERTORI DE VERSIONS DE LA MÚSICA DE LA PEL·LÍCULA A L'AUDITORI DE BARCELONA AL GENER

Dj 18 de març, 20 h
Cinema Edison. Preu: 15 euros

JazzGranollers i el Cinema Edison 

s'han unit per portar una propos-

ta al 31è Festival de Jazz que farà 

les delícies tant dels melòmans 

com dels cinèfils, i en especial els 

fans de la saga d'El Padrino. No 

només es podrà gaudir d’un con-

cert de gran format, sinó també de 

la projecció de la quarta entrega 

de la saga de la família Corleone, 

dirigida per Francis Ford Coppola.

Així, la BAO (Barcelona Art Or- 

chestra) aterrarà aquest dijous a 

l'Edison per presentar-hi el con-

cert Revisiting The Godfather, des-

prés de la seva estrena el gener 

passat a L'Auditori de Barcelona, 

que li va fer l'encàrrec. La forma-

ció revisita la música que el com-

positor italià Nino Rota va escriu-

re per la cèlebre trilogia. Aquesta 

formació híbrida, formada per 

alguns dels millors músics de jazz 

i de clàssica del panorama català 

actual, interpretarà arranjaments 

de la partitura de Rota. Versions 

lliures i molt personals que han 

estat escrites pels compositors 

Lluís Vidal, Néstor Giménez, Lluc 

Casares, Joan Vidal, Joan Albert 

Amargós i Joan Sanmartí.

El concert tindrà lloc avui, di-

jous, a l'Edison, que dimarts, de la 

mà del Cineclub de l'AC, projecta-

va la pel·lícula Epílogo: la muerte 

de Michael Corleone (Francis Ford 

Coppola, 2021), la quarta entrega 

de la saga d’aquesta família italo-

americana, amb Al Pacino, Diane 

Keaton, Andy Garcia, Eli Wallach i 

Joe Mantegna al repartiment.

La BAO és una formació musical 

que neix amb la voluntat d'ocupar 

un espai fins ara buit dins l'esce-

na musical catalana: una formació 

estable i de treball continuat que 

compta amb la complicitat d'un 

col·lectiu de músics de nivell ex-

cepcional per oferir interpretaci-

El Festival de Jazz i el cinema Edison 
homenatgen Nino Rota i 'The Godfather'

ons d’alta qualitat que, partint del 

jazz, explorin diversos gèneres 

musicals i busquin sinergies amb 

altres disciplines artístiques com 

el teatre, la dansa o la poesia.

La formació compta amb Lluís 

Vidal, Néstor Giménez, Lluc Casa-

res i Joan Vidal com a impulsors 

i directors artístics del projecte i 

que, tenint com a referents la re-

centment desapareguda Vienna 

Art Orchestra o l’Orchestre Natio-

nal de Jazz de França, busquen su-

mar en un mateix projecte diver-

sos estils i diverses generacions 

de músics, aglutinant així l’enor-

me talent i creativitat del panora-

ma del jazz català. 

EL TALENT JOVE 
DE LA CIUTAT, TAMBÉ 
DE NOU AL CASINO

Diumenge, els combos i l'ensemble del Conservatori Josep Maria Ruera de Gra-

nollers tornaven un any més al Casino per participar al Festival de Jazz, com ja és 

tradició. El concert permetia conèixer el talent dels intèrprets més joves de Gra-

nollers i la comarca. D'altra banda, el Festival de Jazz va haver d'anul·lar el concert 

de les big bands de l'Escola Pereanton previst per dissabte i que s'ha posposat.

xavier solanas

Pecata Beata és el tercer treball 

de la compositora, clarinetista i 

cantant Carola Ortiz, que aquesta 

setmana presentarà al Casino en 

el marc del 31è Festival de Jazz de 

Granollers. Ortiz arribarà a Gra-

nollers acompanyada de Sandrine 

Robilliard al violoncel, Bartolo-

meo Barenghi a la guitarra i Pau 

Lligadas al contrabaix. El quartet 

oferirà temes d'aquest treball en 

què Ortiz ha musicat un recull de 

poesia catalana d'autores com 

Maria Mercè Marçal, Mercè Ro-

doreda i Montserrat Abelló, entre 

d'altres. La dona, la seva història, 

imaginari, mites i llegendes, i la 

seva sensualitat són els motius 

centrals.

Tot i tenir una forta inspiració 

en el folklore de Catalunya, la fu-

sió de músiques mediterrànies i la 

inquietud per noves melodies, fan 

que la música d’aquest nou pro-

jecte de la compositora soni amb 

un segell propi inconfusible. 

Carola Ortiz (Terrassa, 1986) és 

una de les creadores més dinàmi-

ques de la nova generació de mu-

sics catalans i amb projecció inter-

nacional. El gener de l'any passat 

va actuar al 4t Mediterranian Jazz 

Festival de Nova York.  m.e.

Carola Ortiz ha 

musicat els versos 

de poetesses a 

'Pecata Beata'

L'Orquestra de Cambra de Grano-

llers (OCGr), dirigida per Corrado 

Bolsi, proposa un concert únic 

al Teatre Auditori, en què comp-

tarà amb dos grans quartets de 

corda en versió orquestral per 

interpretar la música de Schubert 

i Ravel, peces que han estat criti-

cades i apreciades a parts iguals 

en el moment de la seva estrena 

el 1904. L'espectacle durà el tí-

tol de l'obra de Franz Schubert 

La mort i la donzella, considera-

da –juntament amb el Quartet de 

Ravel, també al repertori– com 

una de les obres de cambra més 

grans mai escrites, paradigma de 

l'alçada i la profunditat de la mú-

sica. La peça és, alhora, un clar 

testimoni de Schubert a la mort, 

compost després que el músic 

patís una greu malaltia. Es tracta 

d'una "obra extraordinària de 

la història de la música que ha 

inspirat llibres, obres de teatre 

i pel·lícules", explica Bolsi.

Per conèixer més de l'obra, el 

mateix diumenge abans del con-

cert, el crític musical Xavier Cha-

L'ORQUESTRA DE CAMBRA DE GRANOLLERS, DIRIGIDA PER CORRADO BOLSI, DURÀ AL TAG 'LA MORT I LA DONZELLA'

L'OCGr posa els instruments de corda
a disposició de Schubert i Ravel

Dv 19 de març, 20 h
Casino de Granollers. Preu: 10 euros

Dg 21 de març, 19 h
Teatre Auditori. Preu: 20 € (10, Zona B)

tag

CORRADO BOLSI

varria presentarà el repertori, els 

autors, el context i les curiositats 

d'aquestes peces. Serà a les 18 h.

A més, també per apropar la 

clàssica als més petits, a les 17.30 

h l'OCGr farà un concert familiar, 

en què, amb el títol d'Una donzella 

entre les cordes, Meritxell Tarragó 

descobrirà als espectadors els se-

crets dels instruments de corda.

De fet, avui mateix, dijous (10 

h), dins del projecte Viu l'Orques-

tra!, l'OCGr obre els assajos de la 

producció a escolars i altres col-

lectius. Es tracta de sessions que 

inclouen una benvinguda amb 

comentaris sobre la formació i el 

programa treballat de cada con-

cert, a càrrec de la gerent de l'OC-

Un concert únic d'"una
obra extraordinària de la 

història de la música, que ha 
inspirat llibres i pel·lícules"

Gr, Anna Maria Piera, i un comiat a 

càrrec del mateix director artístic 

i musical.  m.e. 

Després de l'espectacle musical 

Viaja a México! que la setmana 

passada es va estrenar a l'Espai 

Milnotes, aquest dissabte (18 i 20 

h) serà el torn d'un homenatge a 

la sarsuela en clau d'humor. In-

terpretat per Elisa di Prieto i Joan 

Garrido, amb l'acompanyament 

al piano de Daniel Pérez, Comic's 

Sarsuela segle XXI pretén fer gau-

dir d'una tarda de duets cèlebres 

de les sarsueles amb una versió 

divertida interpretats per l'Eva i 

el Jan, els néts de l'avi Esteve, que 

treuen del bagul de l'avi un grapat 

de cançons i personatges. El preu 

de l'entrada és de 15 euros. 

Diumenge, l'Espai Milnotes farà 

dues sessions (12 i 17 h) de La 

bruixa del jazz, un espectacle per al 

públic familiar. El preu, 12 euros.  

Espectacle còmic 

sobre la sarsuela 

del segle XXI
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Reiseführer, la producció de La 

Ruta 40 i Teatre Lliure, dirigida 

per Ferran Dordal i Lalueza, arriba 

aquest divendres (20 h) a Llevant 

Teatre. L'obra, protagonitzada per 

Alberto Díaz, Albert Prat i Sergi 

Torrecilla, narra la contradicció 

sobre què es pensa del turista i 

les ganes que té la gent de fer viat-

ges. El plantejament del muntatge 

En el marc del projecte comuni-

tari Coenzims d’Escena Gran, es 

presenta Trobades: les dones a les 

arts escèniques, una iniciativa vir-

tual que consistirà en quatre tro-

bades en línia amb dones que es-

tan vinculades al món de les arts 

escèniques, tant a escala local com 

comarcal. Són videotrucades que 

es faran a través de la plataforma 

Zoom i que conviden a participar 

totes les dones que treballen en 

el món de les arts escèniques: di-

rectives, programadores, respon-

sables de comunicació, tècniques, 

actrius, ballarines, guionistes, dis-

senyadores, escenògrafes, etc.

L’objectiu d’aquest projecte és 

compartir les experiències perso-

nals tot reflexionant i construint 

un relat col·lectiu sobre l’estat de 

les dones dins d’aquest sector des 

d’una perspectiva feminista. S'hi 

tractarà el paper de la dona en 

aquest sector, amb propostes com 

la presència de les dones a les pro-

gramacions artístiques i en els llocs 

de gestió cultural; la visibilitat i la 

presència que tenen les dones en 

el sector i els càrrecs dins la gestió 

cultural; discriminacions i/o asset-

jaments des de diversos punts de 

vista, i enfocaments patriarcals so-

bre els imaginaris i les temàtiques 

presents a les arts escèniques.

Les trobades es faran del 16 de 

març al 10 d’abril. Un cop acabin 

les xerrades i se n'extreguin els re-

lats, es difondran mitjançant una 

relatoria il·lustrada, amb un total 

de quatre il·lustracions per part de 

Clara Sáez i Gala Pont, que quedarà 

exposada en equipaments culturals 

de Granollers i també serà present 

al web. El projecte està organitzat 

pel Teatre Auditori, la sala Nau B1, 

el servei d'Igualtat de l'Ajuntament 

de Granollers i compta amb la dina-

mització del col·lectiu L'Eixida.  

Trobades de dones 
de les arts escèniques

llevant

TEATRE  L'OBRA VA SER PREMI DE LA CRÍTICA 2020 I NOMINADA ALS PREMIS BUTACA EL PROJECTE COMUNITARI COENZIM POTENCIARÀ LES REUNIONS

Llevant acull la reflexió 

sobre el turisme 'Reiseführer'

ELENC  Alberto Díaz, Albert Prat i Sergi Torrecilla, a escena

A les Franqueses

El Casal Cultural de Corró d'Avall rebrà 

dissabte (20 h) la companyia de tea-

tre AC Granollers amb l'obra Nebraska, 

sobre la pena de mort i dirigida per Es-

teve Banús i Coll. Un pres acusat d'ha-

ver segrestat i assassinat 600 perso-

nes en un teatre després d'una funció 

escolar espera al corredor de la mort 

d'una presó de l'estat de Nebraska, tot 

i que ell reitera que és innocent. Les 

entrades, a 7 euros, es poden adquirir 

a teatre.lesfranquesescat.

L'AC PORTA 'NEBRASKA' 
A CORRÓ D'AVALL

d’aquest espectacle és com un joc 

i cap dia és igual. L'obra "ofereix 

noves capes de lectura segons 

com ordenem les peces. Hi ha 

experiències reals i experiènci-

es robades. L’intèrpret és com 

un guia que fa que l’espectador 

descobreixi un món”, assegura 

Dordal. Reiseführer va obtenir el 

premi de la Crítica 2020 a l’espec-

tacle de petit format i parla d’un 

món interconnectat i sense pausa 

en què els intèrprets es convertei-

xen en autèntics turistes de la seva 

pròpia vida. En finalitzar l'espec-

tacle hi haurà post funció per par-

lar amb la companyia. 

Les conclusions 
es difondran per mitjà 

de relats il·lustrats 
per Clara Sáez i Gala Pont
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HANDBOL. DISSABTE 20, 18 h
ABANCA ADEMAR DE LEÓN - FRAIKIN BMG  
Palacio Municipal de los Deportes de León 

Amb Aitor Compañón

BÀSQUET. DISSABTE 20, 18.15 h
CB GRANOLLERS - CB QUART  

Pavelló del carrer Girona. Amb Arnay Moya

FUTBOL. DIUMENGE 21, 12 h
GIRONA F.C. B - EC GRANOLLERS  
Riurarenes. Amb R. Santaeugènia i E. Montané

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

PREVISIÓ METEOROLÒGICA
de dijous 18 al diumenge 21 de març

Dijous Divendres Dissabte Diumenge

14º 5º 12º 3º 13º 2º 14º 3º

MÚSICA  EL DUET DEL MARESME PRESENTARÀ EL DISC 'EL PIPEIG' A LA SALA DE ROCA UMBERT

Si es parla de l’escena urbana de 

casa nostra, hi ha un nom que 

s’està obrint camí de forma clara 

i ràpida amb un nou estil sota el 

braç, el trapetón, i unes lletres 

còmiques i quotidianes que estan 

enganxant a tota una generació. A 

la cerca d'aquest nou públic de di-

rectes hi ha la sala Nau B1 de Roca 

Umbert, que aquest dissabte, en 

doble sessió (18 i 20 h), proposa 

descobrir The Tyets. Aquest duet 

del Maresme –format per Xavi 

Coca i Oriol de Ramon– arriba a 

Granollers amb el seu recent pri-

mer disc, El Pipeig (Luup Records, 

2020). Amb tot, alguns dels seus 

temes més coneguts fa temps que 

acumulen milers d'escoltes a les 

plataformes d'streaming.

La Nau B1 vol arribar al públic més 

jove amb el 'trapetón' de The Tyets
b1

THE TYETS  Xavi Coca i Oriol de Ramon presentaran 'El Pipeig' a la Nau B1

TATTO, TAMBÉ AMB UNA ACTUACIÓ DE DANSA, I AMINA, DE CANT, VAN SER ELS FINALISTES
gra

La historiadora medievalista i arxi-

vera de l'Arxiu Municipal de Girona 

Anna Gironella exposava dijous al 

Museu de Granollers la seva inves-

tigació sobre la participació de les 

dones als tallers artístics del gòtic, 

una mirada en clau de gènere que 

també podria estudiar-se en el cas 

del retaule de Sant Esteve de Gra-

nollers, dels Vergós. El treball de 

Gironella va fer aflorar documents 

on es podien trobar dones als ta-

llers, gràcies a una nova proposta 

de "mirar d'una altra manera les 

fonts documentals que permetés 

buscar aquestes dones i situ-

ar-les en el retal històric". De fet, 

la historiadora relatava com als ta-

llers d'època medieval l'artista a qui 

se li atribueixen els treballs hi tenia 

Una investigació sobre 

les dones als tallers del gòtic

ART  LA HISTORIADORA I ARXIVERA ANNA GIRONELLA VA EXPLICAR LA SEVA RECERCA AL MUSEU

The Tyets barreja estils com 

trap, reggaeton, ritmes llatins i 

influències pop, i són autors de 

hits juvenils com RRHH (Tinc una 

casa), Hamaking, Menorca i Txa-

rango al Canet Rock. i

El quartet de dansa Mad Beats 

ha estat la proposta guanyadora 

del concurs Mostra el teu talent 

que l'equipament juvenil Gra va 

acollir divendres, amb una dese-

na d'actuacions. La proposta de 

dansa Tatto i la cantant Amina 

van ser-ne les finalistes. La gala, 

Mad Beats guanya el 

concurs de talents del Gra

que va durar prop de dues hores 

i mitja, va ser conduïda amb molt 

humor pel mag Toni Vega, que va 

animar en tot moment el públic 

assistent i els joves participants. 

Per l'escenari van passar-hi 15 

joves que van oferir 8 actuacions 

diverses, des de màgia a guitarra 

clàssica, passant per cant i dansa.

El jurat, format per Sofyan (ba-

llarí), Non Jambi (cantant) i Josep 

Casanova (actor) va oferir consells, 

observacions i crítiques constructi-

ves, i va reconèixer que la tria dels 

finalistes va ser molt difícil a causa 

"del gran nivell exhibit per tots 

els i les participants a la mostra".

El premi pel grup guanyador, 

Mad Beats, té una dotació econò-

mica de 200 euros, a més de 10 

hores de formació per part d’un 

professional de les arts escèni-

ques. Els finalistes obtindran 50 

euros i dues entrades per gaudir 

d’un espectacle.  

adjudants i també la família, dones 

i filles incloses, "dones que de ve-

gades dirigien el taller del mestre 

artesà que signava el retaule". A 

més, recordava que el concepte 

d'obra d'art és molt ampli i que tre-

balls com un brodat, una catifa i una 

joia són creacions artístiques on 

s'hi pot veure més la mà femenina. 

També hi havia dones que afavori-

en la creació de retaules, sepulcres 

i objectes litúrgics, de manera que, 

"tot i tenir pocs noms, sí que es 

pot reconstruir una línia de do-

nes vinculades a l'art". 
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Converses en anglès sobre art

Can Pedrals oferirà dimecres (19 h) una nova sessió 

de converses en anglès, que es farà en línia. En aquesta 

ocasió es parlarà de literatura i art –de col·leccions 

privades–, amb el màster en Història de l'Art Ricard 

Molins i la col·laboració d'Inorbis. Cal inscripció.

La Passió tornarà al Teatre Auditori de Llinars els dies 20 i 21, i 28 i 28 de març, en 

la seva adaptació a les maneres escèniques del segle XXI. Veniu a mi és, doncs, 

una barreja de la tradició de Setmana Santa i un espectacle modern que, enguany, 

ha calgut adaptar també la pandèmia. La crisi sanitària ha obligat a reduir a 20 els 

personatges d'aquest muntatge, normalment molt més participatiu, i a modificar 

text, moviments escènics –per mantenir distàncies de seguretat– i decorats –

amb la col·laboració del Taller Castells i Planes–. Una altra de les novetats és 

l'estrena de l'espai sonor, amb música creada pel pianista i compositor David 

Gómez Comino. Tot plegat ho farà una edició única, "esperem que irrepetible, 

perquè ens agradaria recuperar la normalitat pel que fa al moviment escènic 

el 2022", expliquen des del grup de Teatre Till-Tall de Llinars, impulsors del 

projecte artístic. De fet, per això l'organització ha anomenat aquesta edició 

com la "Passió de resistència", perquè "resistir i superar entrebancs és el que 

hem anat fent des de la suspensió el 2020". Amb una escenografia austera, 

s'explica des d'un punt de vista femení, amb la veu a les dones que acompanyaven 

Jesús, tot posant l'atenció en la força de la paraula i les emocions.

'Veniu a mi', torna a Llinars 

la Passió del segle XXI

Voltem per l’entorn

GRANOLLERS

LES FRANQUESES

DIJOUS, 18

17.30 h Centre Cultural de Bellavista

Celebrem la primavera a l'Espai Zero 

DIVENDRES, 19

21.30 h Per VOTV

Gala de l'Esport

DISSABTE, 20

20 h Casal Cultural de Corró d'Avall

Nebraska, amb Teatre AC Granollers 

Entrades a 7 euros i descomptes

DIMARTS, 23

17.30 h Centre Cultural de Bellavista

Taller. Dissenya la teva taula d'skate
a l'Espai Zero

TILLTALL

SIGNA 

EL MANIFEST 

I ACONSEGUEIX 

LA REVISTA

impulsa una campanya per dignificar les dones jutjades 
i executades per bruixeria a Catalunya

#NOERENBRUIXES
EREN DONES
Sense tu, Sàpiens no és possible. Subscriu-t’hi! www.sapiens.cat

DIJOUS, 18

10 h Teatre Auditori

Viu l'Orquestra! De la mort i la donzella, 

amb l'Orquestra de Cambra

19 h Espai d'Arts de Roca Umbert

Presentació del llibre Fotocalipsis, 

a càrrec de Francele Cocco (cal 

inscripció prèvia)

20 h Cinema Edison

31è Festival de Jazz. El Padrino amb 

la Barcelona Art Orquestra

20 h Sala Francesc Tarafa

Xerrada del cicle El repte de ser perso-

na. Flors de Bach amb Teresa Roma

DIVENDRES, 19

9 h Plaça de la Corona

Mercat d'Artesans. Tot el dia

17 h Centre cívic Can Gili

Aula Oberta. Plataformes en línia

17.15 h Museu de Ciències Naturals

Visita guiada a Tu investigues!
17.30 h Museu de Ciències Naturals

La vida dins d'un formiguer 

18.30 h Museu de Ciències Naturals

Insectes, crancs i aranyes a les mans 

19 h Cinema Edison

Dating Amber
20 h Casino

Festival de Jazz. Carola Ortiz

20 h Llevant Teatre

Reiseführer, nominada als Premis 

Butaca 2020 com a millor espectacle 

de petit format

DISSABTE, 20

9 h Plaça de les Olles

Fira Col·lectiu Artesà de Productes 

Naturals

9 h Carrer Esteve Terrades

Mercat de Can Bassa. Fins a les 13.30 h

9 h Plaça de la Corona

Mercat del dissabte

10 h Plaça Maluquer i Salvador

Mercat de Brocanters. Torna la fi ra de 

les il·lusions. Fins a les 20 h

10 h Espai d'Arts de Roca Umbert

Workshop amb Eduard Sacrest Rice
16.30 h Museu de Ciències Naturals

Visita guiada a Tu investigues!
18 h Sala Nau B1 de Roca Umbert

The Tyets. Presentació del disc El Pipeig
18 i 20 h Espai Milnotes

Espectacle musical. 

Còmics Sarsuela segle XXI
18 h Cinema Edison

Dating Amber

DIUMENGE, 14

11.10 h Museu de Ciències Naturals

Visita guiada a Tu investigues!
12 i 17 h Espai Milnotes

Espectacle infantil musical. 

La bruixa del jazz
17.30 h Teatre Auditori

Una donzella entre les cordes, concert 

pedagògic familiar amb l'Orquestra de 

Cambra de Granollers

19 h Teatre Auditori

La Mort i la Donzella, amb l'Orquestra 

de Cambra de Granollers

19 h Cinema Edison

Dating Amber

AGENDA

Exposicions

Museu de Granollers 

Afi nitats. Permanent 

Retorn a Granollers del retaule gòtic 
de Sant Esteve. Fins gener de 2022 

Museu de Ciències Naturals

Tu investigues! Permanent

Invertebrats. Sala permanent

Instants de natura a Gallecs. Fotos 

de Sergi Canet i Xesco Macià. A 

partir de divendres. Fins al 25 d'abril 

Espai d'Arts de Roca Umbert

Blank, de Lurdes R. Basolí. 

Fins al 28 de març

Biblioteca Can Pedrals

Dones literàries. Fins al 21 de març

Armes nuclears, mai més! 75è 
aniversari d'Hiroshima i Nagasaki. 
A partir de dimarts i fi ns al 8 d'abril
Biblioteca Roca Umbert

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. 

Fins al 19 de març

Bigues i Riells celebra la Fira 

de l'Oli Vera i el Mercat del pa
Després de l'anul·lació al gener arran del confinament municipal, ara sí, el Consell 

Comarcal del Vallès Oriental i l'Ajuntament de Bigues i Riells podran celebrar aquest 

dissabte la 9a Fira de l'Oli Vera i el 7è Mercat del pa artesà, amb parades durant tot 

el dia a la plaça Miquel Bosch de Bigues. A la fira també es podrà participar en dos 

tallers: un sobre l'elaboració de sabó i l'altre sobre la preparació de massa de pa. 

Les activitats tindran lloc al Centre Cívic i Cultural el Rieral de les 16 a les 18 h. 

Per participar-hi caldrà inscripció prèvia a través d'entrapolis.com. Finalment, 

de les 18 a les 19 h l'associació gastronòmica Cuina VO oferirà un showcooking al 

Teatre Auditori Polivalent –també cal inscripció prèvia a través d'entrapolis.com–. 

Aquesta activitat, a més, es retransmetrà pel canal de YouTube de l’Ajuntament.

DIMARTS, 23

19 h Biblioteca Roca Umbert 

Taller de pràctica fi losòfi ca

DIMECRES, 24

19 h En-Raonar. Xerrada virtual

Com podem refer la confi ança? A càrrec 
del catedràtic Joan Subirats. A YouTube
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1.129€

INTECAT Granollers - Pl. Lluís Perpinyà, 30
Tel. 931 595 423 |     . 679 730 469

granollers@intecat.com | www.intecat.com

Contacta'ns per més informació

PVP a partir de

530€
Amb recompra a partir de

*

* Exemple calculat entregant un MacBook Air Core i5 A1932 1.6GHz 8GB 128GB. El preu dels dispositius lliurats pot variar segons l'estat del dispositiu lliurat i fluctuacions de marcat, pregunta 
als nostres comercials, ells faran una taxació al moment i et diran el descompte definitiu que pots aconseguir lliurant el dispositiu al comprar-ne un de nou. Els descomptes d'exemple es 
calculen considerant que l'estat de el dispositiu és bo i conté el cable d’alimentació.

La millor tecnologia, ara més assequible.

El nou xip M1 d'Apple reuneix 16.000 milions de transistors i integra la CPU, la GPU, el Neural 
Engine, E/S i molt més en un disseny minúscul. I amb macOS Big Sur, ofereix velocitats de 
vertigen, gràfics sorprenents, així com una eficiència i autonomia que freguen l'increïble.

El nou xip M1 d'Apple reuneix 16.000 milions de transistors i integra la CPU, la GPU, el Neural 
Engine, E/S i molt més en un disseny minúscul. I amb macOS Big Sur, ofereix velocitats de 


