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EN PORTADA

La Covid fa baixar la participació 
en cribratges de càncer de còlon

El novembre de 2015 l'Hospital de Gra-

nollers va iniciar el programa de detec-

ció precoç del càncer de còlon i recte, un 

cribratge que ha permès salvar vides i 

evitar càncers avançats. Tot i que, des 

d'un primer moment, la resposta de la 

ciutadania va ser bona, la pandèmia ha 

fet que els darrers mesos la participació 

hagi disminuït. Dimecres, 31 de març, 

es commemorarà el Dia mundial contra 

el càncer de còlon, quan centres, enti-tats i sanitaris apro�iten per difondre 
informació sobre com prevenir-lo. "Cal 

seguir una dieta sana, evitar l'excés 

de greixos i el tabac, fer exercici �í-
sic, i, sobretot, participar en el pro-
grama de cribratge", destaca Francesc 

Bas-Cutrina, cap de la Unitat de l'Aparell 

Digestiu de l'Hospital de Granollers. 

Per això assegura que és molt impor-

tant que homes i dones de 50 a 69 anys 

participin en el programa de cribratge. 

Salut envia una carta amb el llistat de far-

màcies on es pot recollir i retornar la pro-

va, que consisteix en l'anàlisi de possible 

presència sang oculta a la femta. El test 

es demana fer cada dos anys. "Ara, amb 

la Covid, hi ha gent que pensa que pot 

esperar-se dos anys, però és perillós, 
perquè pot evitar diagnosticar amb 

temps una malaltia del còlon. Tothom 
ha de tenir clar que l'activitat a l'Hos-
pital segueix amb totes les mesures 

de seguretat pertinents", insisteix el 

metge especialista. Tot i que, durant la 

primera onada el programa de detecció 

precoç es va haver d'interrompre, com 

moltes altres activitats del centre sanita-

HOSPITAL

Aquest març s’han dut a terme els primers proce-

diments d'ecoendoscòpia digestiva a l'Hospital –tècnica també coneguda pel nom d'ultrasonogra�ia 
endoscòpica (USE)–, després de fer una formació especí�ica per al personal d'infermeria de l'Àrea de 
Tècniques Especials (ATE) per conèixer el funciona-

ment dels procediments i el material emprat. La im-

plementació d'aquesta tècnica s’emmarca dins dels 

objectius del pla assistencial 2019-2022 del centre, 

i també forma part de la projecció i nova etapa de la 

Unitat d'Aparell Digestiu de l'Hospital. "És un pri-
mer pas important per poder créixer", destaca 

Bas-Cutrina, qui detalla que aquesta tècnica aporta 

un diagnòstic molt més acurat del càncer i evitar els 

pacients haver de traslladar-se a altres hospitals.

L’ecoendoscòpia és una exploració que combina la visió endoscòpica amb l’ecogrà�ica gràcies a la 
incorporació a la punta del tub endoscòpic d’un transductor ecogrà�ic. És una tècnica de molt len-
ta corba d'aprenentatge (de 2 a 3 anys), perquè 

requereix l'adquisició de coneixement per part 

de l'endoscopista en la pràctica d'interpretar les imatges ecogrà�iques visualitzades, saber orientar 
i dirigir l'ecoendoscopi, així com conèixer la uti-lització del material fungible que s'utilitza. S’apli-
ca principalment en l’estudi de tumors digestius 

(esòfag, estómac i duodè), així com en masses i 

nòduls pancreàtics, de via biliar, alguns segments 

hepàtics, espai retroperitoneal, mediastí, tiroides, 

glàndula suprarenal, i en recte, entre d'altres. 

A part de la funció estrictament exploratòria, té 

també una part intervencionista, consistent en la possibilitat de realitzar una punció per extreure 
mostres dels teixits i òrgans explorats (per mitjà d'una punció-aspiració amb agulla �ina). Tot ple-
gat, la fa una tècnica en expansió. ❉

Ecoendoscòpia en ús

El cap de la Unitat de l'Aparell Digestiu de l'Hospital de Granollers, Francesc Bas-Cutrina, ha recordat 

la importància de la detecció precoç i ha esperonat la ciutadania de 50 a 69 anys a fer-se el test de sang

oculta a la femta. El centre té totes les mesures de seguretat adients per mantenir l'activitat del programa

ri, fa mesos que s'ha reprès i, "malgrat 

la segona i tercera onada, l'hospital 

continua fent endoscòpies i operant".

Des dels inicis dels cribratges, la pobla-

ció del Vallès Oriental va respondre més 

que la del conjunt de Catalunya. Des de fa 

un any, la participació ha caigut un pèl i 

les xifres són similars a la del conjunt del 

país, això sí, sempre per sobre del 50% 

de persones que han rebut les cartes.

"Cal animar la gent a fer-se la pro-
va, que permet detectar les lesions 

potencials", explica Bas-Cutrina, qui 

recorda que no és un "test de càncer sí 
o no". De fet, "el resultat negatiu con-
�irma les possibilitats remotes a tenir 

un càncer, mentre que el resultat po-
sitiu no vol dir que es tingui, sinó que 
n'hi ha un percentatge petit". Amb tot, 

un test positiu permet sovint trobar pò-

lips a l'interior del còlon o l'intestí gros 

que "cal treure'ls i controlar-los per-
què no passin a ser un càncer". 

El de còlon és el segon càncer amb més 

incidència a la població i costa de detec-

tar si no és amb aquesta prova, malgrat 

que cal estar atents a canvis d'hàbits in-

testinals i pèrdua de pes i anèmia.

Ara, davant la situació incerta per una 

temuda quarta onada de la Covid-19, es 

té clar que cal mantenir l'activitat, tam-

bé la de programes preventius. ❉ M.E.

DOCTOR BAS-CUTRINA  Recorda la importància del programa de detecció precoç
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Suspesa l'Ascensió

Ni expositors i carpes, ni espai Ju-

gar x jugar, ni mostra gastronòmica 

ni Passada... Granollers tornarà a 

quedar-se per segon anys consecu-

tiu sense Fira i Festes de l'Ascen-

sió, quan s'havia de celebrar la 70a 

edició. Amb motiu del context de la 

pandèmia de la Covid-19, l'Ajunta-

ment de Granollers ha decidit sus-

pendre novament l’Ascensió, que 

enguany s'havia de celebrar del 14 

al 16 de maig. "És evident que no 
tenia sentit organitzar un esde-
veniment que convoca milers de 
persones. Hem posat per davant 
la salut", assegura l'alcalde, Josep 

Mayoral. Fa tres setmanes ja avan-

çava que aquest mes calia decidir si 

es feia o no l'esdeveniment. "Volí-
em veure si la baixada de casos 
de Covid es consolidava, però no 

SALUT ELS CANVIS DE TENDÈNCIA A LA BAIXA DE LES DADES EPIDEMIOLÒGIQUES DE FA 15 DIES HAN DUT A LA CANCEL·LACIÓ DEFINITIVA DE LA FIRA I FESTES

Donació de sang amb els BombersAgraïment de l'Hospital a la ciutadania
Un any més, els Bombers de la Generalitat

participen en la campanya d'acapte per al Banc

de Sang i Teixits Els bombers t'acompanyen a

donar sang. A Granollers serà dilluns, de 10 a 14 h

i de 17 a 21 h, a la parròquia de Sant Esteve.

Divendres, els professionals de l'Hospital de Granollers

faran un acte simbòlic d'agraïment a la ciutadania que els ha 

ajudat durant els temps de pandèmia. La convocatòria, amb el 

suport del comitè d'empresa, serà a les 12 h i es farà un minut 

d'aturada per aplaudir les accions solidàries ciutadanes.

SOCIETAT

ha estat així", afegeix l'alcalde, tot i 

reconèixer la previsible cancel·lació.

Malgrat tot, el consistori treba-

lla en una proposta d’activitats per 

aquelles dates, amb l'objectiu de 

posar en valor la importància que 

té aquest esdeveniment per a la ciu-

tat, tant des del punt de vista econò-

mic com cultural. "Farem alguna 
cosa de petit format, pensem en 
espais acotats i aforaments limi-
tats, sobretot per deixar testimo-
nis de què vol dir l'Ascensió per 
a Granollers", indica Mayoral, qui 

no ha volgut avançar més detalls i 

ha assegurat que cal parlar-ne amb 

els grups municipals. L'Ajuntament 

assegura, això sí, que "propera-
ment es donaran a conèixer més 
detalls sobre la programació al-
ternativa de l’Ascensió". ❉ M.E.

ARXIU

SENSE FIRA  La 70a edició s'ha hagut de suspendre per segon any consecutiu

A Granollers, les dades epidemi-

ològiques segueixen tendències 

que sovint no responen a la si-

tuació del conjunt de Catalunya. 

Mentre que la setmana passada 

la velocitat de contagi (Rt) al país 

anava en descens i se situava per 

sota de l'1, a Granollers supera-

va aquesta xifra i arribava a l'1,5. 

Aquests darrers dies, en canvi, 

aquestes dades s'han revertit. A 

Granollers l'índex de l'Rt de di-

lluns era de 0,92 i de dimecres de 

0,87, mentre que al conjunt del 

país és d'1,08. Aquest indicador 

també és millor a la ciutat que el 

de la mitjana del Vallès Oriental 

(0,94). A les Franqueses l'Rt és de 

0,97 i a Canovelles, de 0,57, molt 

menys de la meitat que fa 15 dies, 

quan també se superava l'1,5.

També ha tornat a baixar el risc 

de contagi que havia arribat a su-

perar el 300 fa menys d'una setma-

na, i aquest dimecres se situava en 

186, a menys de 200, considerada 

La velocitat de contagi baixa a la 

ciutat però creix al conjunt del país

MENÚS 
DIARIS 

DE DIMARTS 
A DIVENDRES

SETMANA 
SANTA

OBERT TOTS 
ELS DIES

Data
Casos confirmats 

per PCR
Taxa confirmats 

per PCR / TA
IA14

Risc de 
rebrot

Rt
PCR 
i TA

% PCR
Positives

14/03/2021 -
20/03/2021

62 98,92 212,19 186 0,87 1.523 4,59

07/03/2021 -
13/03/2021

71 113,27 194,64 301 1,53 1.762 4,48

03/01/2020 -
09/01/2021

51 81,37 164,33 160 0,96 1.483 3,62

01/03/2020 -
19/01/2020

5.099 8.14,97 74.462 7,29

EL PROCICAT DESCARTA RELAXAR 
MESURES DE CARA A SETMANA SANTA
■ La consellera de Salut en funcions, Alba Vergés, ha descartat que es puguin 

relaxar les restriccions arran de la pandèmia de cara a la Setmana Santa, tal i 

com s'havia apuntat fa 15 dies. L'estancament de les dades epidemiològiques "no 

permet avançar", deia aquest dimecres. La consellera, però, ha rebutjat avançar 

el toc de queda per Setmana Santa, després que el Ministeri de Sanitat hagi 

sondejat les comunitats autònomes perquè les activitats no essencials tanquin a 

les 20 h. Vergés ha demanat esperar que els detallin bé "què volen i amb quina 

intenció" per valorar-ho, però s'ha mostrat en contra de moure el toc de queda, 

fixat a les 22 h a Catalunya. Vergés ha criticat el ministeri perquè "aquestes co-

ses no poden anar a última hora". "Sempre es desperten per vacances", ha dit.

L'Ajuntament estudia activitats alternatives per 
testimoniar la importància de l'esdeveniment 

la xifra límit entre el risc alt i molt 

alt. De fet, també és uns 50 punts 

més baix que el del conjunt de la 

comarca i similar al de Catalunya. 

També el percentatge de PCR i tests 

d'antígens positius (4,59%) és infe-

rior al del conjunt del país (5,11%).

A les Franqueses l'índex de risc 

de rebrot se situa en 233 i a Cano-

velles es dispara a 265.

Tot i la millora, doncs, dels dar-

rers dies, l'alcalde de Granollers 

continua demanant prudència. 

"Hi ha un efecte onada, no hi 
ha un patró, les dades vénen i 
van, però les aigües residuals 
segueixen mostrant una forta 
presència de la Covid i la soca 
britànica", alerta i afegeix: "No és 
temps per córrer riscos". 
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SALUT  DIMECRES EL CENTRE TENIA 38 PACIENTS POSITIUS DE COVID-19, 2 MÉS QUE FA UNA SETMANA I, EN AQUEST PERÍODE, S'HAN DONAT UNA VINTENA D'ALTES

L’operadora de casa
amb fibra òptica pròpia

NOU ESPAI
GOUFONE
al C/ Sant Roc, 19
GRANOLLERS

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

Aquest dimecres s'ha reprès la va-

cunació amb AstraZeneca, també 

al CAP de Bellavista, després que 

la setmana passada s'aixequés la 

suspensió cutelar i dilluns el go-

vern autoritzés ampliar-ne el límit 

d'edat. Així doncs, també es podrà 

administrar aquest vaccí a la po-

blació d'entre 60 a 65 anys.

D'altra banda, dimarts el Go-

vern català explicava el seu pla 

de vacunació massiva, a l'espera, 

però, de l'arribada de vacunes a 

bon ritme. Segons la Generalitat, 

el sistema de salut ordinari pot 

vacunar 200.000 persones cada 

setmana, i quan s'acceleri l'arriba-

da de vacunes s'ha previst arriba a 

subministrar-ne 500.000. Per fer-

ho possible, al marge dels centres 

d’atenció primària (CAP), el De-

partament de Salut vol habilitar 

espais específics de vacunació per 

evitar la congestió dels CAP. Així, 

preveu 500 espais dividits en tres 

tipus: els mateixos CAP, 46 espais 

mitjans distribuïts arreu del ter-

Salut reprèn la campanya 
amb AstraZeneca i anuncia 
el pla de vacunació massiva

Amb l'amenaça d'una quarta ona-

da rondant des de fa dies, l'Hospi-

tal General de Granollers segueix 

sense baixar ingressos i des de fa 

tres setmanes pateix un lleuger 

repunt de casos de Covid-19. Així, 

ahir, dimecres, el centre sanitari 

tenia 38 pacients que han donat 

positiu en una PCR, una xifra su-

perior en 2 als de fa una setmana, 

quan n'hi havia 4 més que els set 

dies anteriors.

La cara més positiva de les da-

des d'aquest període, però, és el 

descens de pacients a l'UCI, que 

aquest dimecres en tenia 22 –cinc 

menys que la setmana passada–, 

i dels quals hi són 15 arran de la 

Covid-19 –tres menys que el di-

mecres anterior–.

Segons les dades facilitades di-

mecres per la Fundació Privada 

Hospital Asil de Granollers, el cen-

tre ha tornat a donar una vintena 

d'altes a malalts Covid, una xifra 

similar a la de la setmana anterior, i 

defunció, de manera que l'equipa-

ment sanitari n'acumula 248 des 

del març de l'any passat.  m.e.

acumula ara 1.412 altes des de l'ini-

ci de la pandèmia. Durant la setma-

na també ha hagut de lamentar una 

hospital

L'Hospital manté una lleugera 
tendència a l'alça d'ingressats
En canvi, hi ha un descens de malalts a la Unitat de Cures Intensives

Musicoteràpia a la residència

Després de la vacunació de tots els residents al Centre Geriàtric Adolfo 
Montañá, s'hi han reprès les activitats. Així, dilluns els residents gaudien 
d'un taller de musicoteràpia a càrrec de Mateu Aragay, una proposta del 
Teatre Auditori de Granollers.

5.113
AQUESTA ÉS LA XIFRA DE

PERSONES DE GRANOLLERS 
vacunades amb la primera dosi 

del vaccí contra la Covid-19. Amb 

la segona dosi i, per tant, amb el 

tractament completat, hi ha 2.722 

persones, de les quals 754 han 

rebut la vacuna aquesta darrera 

setmana, quan s'ha intensificat 

la segona tongada en detriment 

de nous vacunats –s'han injectat 

82 dosis, mentre que la setmana 

anterior es van subministrar 606 

primeres dosis–. A les Franqueses, 

segons les dades de Salut, hi ha 

1.614 persones amb la primera dosi, 

i 845 amb la segona; i a Canovelles, 

1.061 i 613 respectivament.

ritori –però que encara no s'han 

concretat– i 6 espais grans a Bar-

celona, Girona, Tarragona, Lleida, 

Sabadell i Cornellà.  



dj, 25 març 20216

La junta de govern de l'Ajunta-
ment de Granollers ha donat llum 
verda al projecte executiu d'un 
habitatge d'allotjament temporal 
al passeig Doctor Francesc Fàbre-
gas, cantonada amb la carretera 
del Masnou, a la casa coneguda 
com a Can Batlle del poble de Pa-
lou. El projecte de reforma i ade-
quació de l'immoble, que inclou 
un estudi de seguretat i salut, té un 
pressupost estimat de 453.977,36 
euros, IVA inclòs.

L'Ajuntament va comprar l'edi-
fici a un banc la primavera de 
2019 amb la idea de destinar-lo a 
alberg de transeünts, així com dis-
posar d'habitacions per emergèn-
cies socials. Ja llavors l'edifici feia 
temps que estava tancat i havia 
estat ocupat en algunes ocasions.

Ara, amb la voluntat de com-
pletar la xarxa de pisos de suport 
social existents a la ciutat, el con-
sistori ha assegurat que iniciarà 
properament les obres de reha-
bilitació de l'edifici unifamiliar 
aïllat, que ha de servir d'alberg 
social d’urgència i temporal per 
atendre persones amb elevat risc 

lacions de Creu Roja –un servei 
que va substituir el que hi havia 
a l'Hospital fins llavors, que havia 
quedat petit–. En aquest equipa-
ment s'hi atenen transeünts –per-
sones que hi passen una o dues 
nits, i que estan de pas per Grano-
llers– i persones amb altres casos 
d'exclusió social que necessiten 
estades més llargues.   M.E.

social. Per això serà gestionat per 
Serveis Socials de l’Ajuntament de 
Granollers.

Tot i que encara s'ha d'acabar de 
detallar el projecte, es pretén habi-
litar la casa als nous usos i disposar 
de més allotjaments d'emergència, 
que se sumaran a les 15 places 
existents des de l'estiu passat a 
l'alberg de transeünts a les instal-

LES FRANQUESES. Les Franqueses 
va ser l’únic municipi català que 
l’any passat va inaugurar una bi-
blioteca. Justament per això, la 
biblioteca de l’Espai Can Prat, a 
Corró d’Avall, va ser l’escenari de 
la presentació del projecte Atena, 
un nou sistema de préstec inter-
bibliotecari que permetrà a tots 
els usuaris del Sistema de Lectura 
Pública de Catalunya fer recerca 
i petició de qualsevol document 
que estigui disponible a les bibli-
oteques públiques del país.

Això vol dir que tots documents 
que hi ha a les biblioteques cata-
lanes són des d'ara accessibles 
per a qualsevol usuari, sigui quina 
sigui la seva biblioteca de refe-
rència. La Diputació de Barcelona, 
que gestiona els equipaments de 
la demarcació de Barcelona, i la 
Generalitat, responsable de les bi-
blioteques de la resta del país, han 

unificat els catàlegs i han creat 
una xarxa única, Atena, accessible 
a tothom. Els préstecs es podran 
sol·licitar per internet i el sistema 
aprofitarà les balises internes per 
fer arribar els documents a tot el 
país en pocs dies.

Un catàleg extens
La nova xarxa compta amb 429 
equipaments –417 biblioteques i 
dotze bibliobusos– i un fons de 15 
milions de documents, dels quals 
12 milions són llibres i la resta és 
material audiovisual i sonor. “És 
un dels catàlegs més impor-
tants d’Europa”, deia la conselle-
ra de Cultura, Àngels Ponsa, en la 
presentació.

El nou sistema públic compta 
també amb quatre milions de car-
nets de biblioteca, dels quals hi ha 
900.000 usuaris actius, i a la llarga 
es crearà un carnet únic del Siste-

Reciclos, un sistema de devolució 
i recompensa per al reciclatge de-
senvolupat per Ecoembes i que ja 
està implantat a Granollers, s'ha 
estès ara a Canovelles, de manera 
que més de 16.800 veïns i veïnes 
del municipi podran obtenir pre-
mis sostenibles i socials en reci-
clar llaunes i ampolles de plàstic 
de begudes en els 80 contenidors 
grocs situats a la via pública.

Així, des de dimarts, Canove-
lles s'ha convertit en un dels mu-
nicipis catalans que aposta per 
aquest sistema de reciclatge que 
premia els ciutadans recicladors 
amb incentius que ajudin a mi-
llorar el seu entorn més proper, 
mentre segueixen fomentant la 
circularitat dels envasos, contri-

buint a donar-los una nova vida.
Els més de 16.800 veïns i veï-

nes de Canovelles podran reciclar 
les llaunes i ampolles de plàstic 
de begudes en un dels 80 conte-
nidors grocs dels carrers del mu-
nicipi als quals se'ls ha incorporat 
tecnologia (un codi QR) i obtenir 
recompenses en fer-ho.

Per fer ús de Reciclos, els ciuta-
dans només han de registrar-se a 
la webapp app.reciclos.com, esca-
nejar el codi de barres de l'envàs 
que volen reciclar, dipositar-lo a 
un dels contenidors grocs i esca-
nejar el codi de barres del conte-
nidor. En fer-ho obtindran punts 
denominats Reciclos, que podran 
canviar per les diferents recom-
penses que tinguin disponibles.  

Reciclos s'estén amb
80 QR nous a Canovelles

x.l.

SERVEIS  L'ADEQUACIÓ DE CAN BATLLE TÉ UN PRESSUPOST ESTIMAT DE 454.000 EUROS SISTEMA DE RECOMPENSA PER RECICLAR LLAUNES I PLÀSTIC

FOMENT DE LA LECTURA  LA BIBLIOTECA DE LES FRANQUESES ÉS L'ÚNICA DE CATALUNYA QUE ES VA INAUGURAR EL 2020

Llum verda al projecte d'alberg 
social temporal situat a Palou

CAN BATLLE  L'immoble s'ha d'adequar per poder ser allotjament social

La consellera Ponsa mostra 

a Can Prat el nou sistema 

únic de préstec bibliotecari

x.l.

VISITA  La consellera Àngels Ponsa va ser a Can Prat amb Joan Carles Garcia

ma de Biblioteques Públiques de 
Catalunya. “És un instrument 
inclusiu, d’equilibri territorial, 
que ens interconnecta a tots”, 
deia Ponsa, qui apuntava que els 
serveis públics de lectura són dels 
més ben valorats per la ciutadania 
i que reforçar les biblioteques és 
també “una aposta pel coneixe-
ment, una eina social que ajuda 
a curar l’ànima i la ment”.

Per la seva banda, el diputat de 

Cultura de la Diputació, Joan Car-
les Garcia Cañizares, afirmava que 
en temps de Covid s’ha vist la im-
portància de les biblioteques, que 
“han ajudat a sentir-nos més 
bé”, i en aquest sentit recordava 
que les peticions de préstecs fe-
tes a través d’internet van créixer 
un 300% durant el confinament. 
“Les biblioteques són una eina 
imprescindible per a la recupe-
ració de la societat”, afegia.  x.l.

L’any passat, l’Arxiu Municipal 
de Granollers (AMGr) va incor-
porar 18 ingressos i 15 sessions 
documentals, 31 procedents de 
particulars i 2 d’entitats locals. La 
tipologia d’aquests ingressos es 
concreta en 369 documents icònics 
(144 fotografies en paper, 140 fo-
tografies digitalitzades, 12 pel·lí-
cules i 73 postals), 3,27 metres de 
documents textuals (manuscrits, 
mecanografiats i impresos) i 12 do-
cuments textuals digitalitzats. La 
documentació –datada entre 1831 
i 2017–, inclou imatges antigues 
(Centre Catòlic, torre Pinós, pont 
del Congost, casal del Jove, teatre 
de Ponent, jardins del pavelló del 
Parquet i carrer Girona), litografies 
de Jordi Benito, activitats i festes 
com la dels cambrers i la desfilada 
de l’Ascensió, certificats de bap-
tisme i matrimoni, revistes i fotos 
d’establiments desapareguts (con-
fiteria La Palma, impremta Cucure-
lla, casa Bassa...), entre d’altres. 

L'Arxiu incorpora 

300 fotografies

i 3,27 m de textos

MEMÒRIA HISTÒRICA

La Malgirbada vol arribar a 150 socis
El col·lectiu La Malgirbada ha recaptat 5.619 euros de 229 mecenes per 
obrir un ateneu popular aquesta primavera. La campanya de microme-
cenatge s'ha tancat amb l'objectiu cobert, de manera que les aportacions 
permetran cobrir les despeses inicials de lloguer i l'adaptació del local 
per a l'ateneu autogestionat. Actualment, l’Ateneu Popular La Malgirba-
da compta amb 104 socis i sòcies. Un cop tancada la campanya de finan-
çament, "els passos següents són ampliar el nombre de sòcies fins a 
150 per assegurar la viabilitat del projecte" un cop s’obri el local.  
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Una vintena d'activistes de la PAH 

de Granollers van protestar di-

lluns al matí a la porta i a l'interior 

de l'oficina del banc Santander de 

la plaça Josep Maluquer i Salvador. 

La PAH vol pressionar l'entitat 

bancària perquè aturi un desno-

nament previst per divendres a 

una parella de 60 i 65 anys, i se li 

ofereixi un lloguer social, tal com 

preveu la llei.

El desnonament és conseqüèn-

cia d'un procediment d'execució 

hipotecària iniciat pel Banc Po-

pular, que el 2018 va absorbir el 

Santander. Per això, durant la pro-

testa, els membres de la PAH van 

exhibir cartells en què es titllava 

de mentidera la presidenta del 

Santander, Ana Botín, qui en una 

entrevista deia que els bancs no 

han desnonat ningú des de 2012.

"En comptes de complir la llei 

i oferir un lloguer social a la Ra-

bia i el Mohamed, Botín manté 

un desnonament en peu", de-

nuncia la PAH, qui també va dema-

nar a l'Ajuntament de Granollers 

que iniciés un procediment sanci-

onador contra el Santander.

Xosé Lombao, activista de la PAH, 

ha explicat que dilluns van fer una 

acció curta però que volia ser una 

protesta continuada al llarg de la 

setmana i fins divendres, el dia en 

què està fixat el desnonament. Al 

migdia van ocupar la sucursal per 

reclamar un interlocutor vàlid per 

exigir el lloguer social. "La Rabia i 

el Mohamed han pagat la hipote-

ca durant molts anys i ara no po-

den fer-ho, i el Santander els vol 

fer fora de casa", diu la PAH.

Després que la directora de la 

sucursal assegurés que no havia 

trobat el procediment de la pare-

lla, tot i que la part demandant és 

el banc Santander, els activistes 

van marxar de la sucursal a l'espe-

ra que l'entitat trobi un interlocu-

tor per negociar. "Tornarem al 

llarg de la setmana si la situació 

no canvia", anunciaven.

De fet, la PAH ja ha convocat una 

concentració divendres, a les 9.30 

h, a la plaça de Can Mònic, per atu-

rar el desnonament previst. "De-

mostrarem que nosaltres som 

més. Prou de mercadejar amb 

les nostres vides", denuncia la 

PAH en suport de la Rabia i el Mo-

hamed. M.E.

PAH

HABITATGE L'ENTITAT RECLAMA UN LLOGUER SOCIAL PER A UNA PARELLA DE 60 I 65 ANYS

La PAH pressiona el Santander 

per aturar un desnonament

A LA SUCURSAL  Una vintena d'activistes van entrar dilluns al Santander

Contra la discriminació racial

Més d'un centenar de persones es van aplegar dissabte a la tarda a la 
plaça de la Llibertat de Granollers per commemorar el Dia Internacional 
per a l'eliminació de la discriminació racial, convocats per les entitats 
agrupades a Unitat contra el Feixisme i el Racisme (UCFR) del Vallès 
Oriental. S'hi va llegir un manifest que denuncia les discriminacions 
que viuen les persones racialitzades i migrades.

XAVIER SOLANAS

MOBILITZACIÓ  CONVOCATÒRIA D'UCFR DEL VALLÈS ORIENTAL

Decideixi amb antelació com vol que sigui el seu servei funerari.

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

funeraria@cabrejunqueras.com

Informació facilitada per la Funerària Cabré Junqueras

Defuncions
15/03 Paquita Martínez Nicolàs  86 anys 
16/03 Gerardo H. Galofaro Granda 33 anys 
16/03 Anna Maria Moreno Cros  95 anys 
16/03 Ana Ramírez Rivas  87 anys
16/03 Arcadi Marín Dalmau  54 anys 
17/03 José Trigueros García     69 anys 
17/03 Cayetano Piedrola Pérez   80 anys
17/03 Juan José Lledó Lara  64 anys

18/03 Félix Fernández Muñoz     88 anys 
18/03 Antonia Urbaneja Benítez     83 anys
19/03 Josep Maria Pou Riera  88 anys 
20/03 Ana Morales Alias  89 anys 
21/03 Francisco Cañuelo Campos 83 anys
21/03 Carlos Rovira Puig  80 anys 
22/03 Josep Oliva Arnal  68 anys 
22/03 Vicenç Jalencas Ametller   86 anys

La plataforma va intentar

trobar un interlocutor per

negociar que s'aturi el 

desnonament de divendres
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Les persones més incompetents 
són aquelles que mostren una 
superioritat il·lusòria envers els 
demés.  Així ho conclouen els estudis 
de Kruger i Dunning, psicòlegs 
reconeguts per les seves recerques 
dins l’àrea social.

L’estudi dels psicòlegs americans 
es va publicar l’any 1999 i 
recerques posteriors han servit 
per materialitzar les etapes de la 
competència.

Al primer nivell, el més superficial, 
hi trobem la gent que, de forma 
inconscient, és incompetent. 
Aquesta inconsciència és molt 
perillosa i sovint provoca una falsa 
supèrbia del subjecte.

El segon nivell, el de la incompetència 
conscient, s’hi troben les persones 
que saben que han de millorar en 
una àrea determinada. És el primer 
pas i el més important cap al 
coneixement.

Finalment, en les últimes dues 
etapes, la persona va guanyant 
competències fins al punt de ser 
inconscientment competent, punt 
en el qual els coneixements es 
converteixen en hàbits naturals.

Les persones que es queden en el 
primer esglaó de la competència 
poden tenir comportaments 
tòxics i crítics envers aquelles que 
s’esforcen per millorar les seves 
competències. Un fenomen que 
pot arribar a comprometre la 
productivitat d’una empresa per 
l’hostilitat que se’n desprèn. 

Detectar aquests perfils i substituir-
los per persones disposades a 
aprendre és important per tal de 
fomentar la col·laboració i el treball 
en equip.

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

L’efecte 
Dunning-Kruger: 
el fenomen que 
pot deixar-te 
sense feina

XERRADA

Orientar en estudis 

postobligatoris

L'INS Lauro de les Franqueses va 

convidar dimecres l'actriu Lara 

Díez, fundadora de la cia. La Volcà-

nica i coneguda pels seus papers a 

Polònia, de TV3, per debatre amb 

l'alumnat com ens mostrem a les 

xarxes, amb el títol Pengem el que 

som o el que volem ser?. L'activitat 

va tenir diverses sessions.

XARXES SOCIALS

Com ens mostrem

a les xarxes, a l'IES

Durant tota aquesta setmana 

s'està celebrant, de manera virtu-

al, la 12a edició de la Fira Guia't, 

un aparador de tots els estudis 

d'FP que s'ofereixen al Vallès Ori-

ental i les comarques veïnes. La 

fira s'adreça a les famílies i els es-

tudiants de 4t d’ESO, sobretot als 

qui no tenen clar quin itinerari 

formatiu seguir un cop superada 

l'ESO. Al web www.firaguiat.va-

llesoriental.cat hi ha informació, 

experiències, xerrades i sessions 

personalitzades d'orientació.

EDUCACIÓ

Oferta d'estudis 

d'FP, a la Fira Guia't

Aquest dijous (17.30 h), a través 

de la plataforma Zoom, el Patro-

nat Municipal d'Educació de les 

Franqueses organitza la xerrada 

Informació i orientació acadèmica 

dels estudis postobligatoris per a 

famílies, a càrrec de professionals 

de l'educació i inclosa en els pro-

jectes Fem camí en l'educació en 

família i Comunitat i escola. En la 

sessió s'orientarà les famílies per 

ajudar-les a acompanyar els fills 

i filles a l'hora d'escollir estudis 

postobligatoris. Per participar-hi 

cal haver-se inscrit prèviament.

Coincidint amb la represa del co-

merç no essencial els caps de set-

mana i l'obertura de centres co-

mercials, els mercats ambulants 

setmanals de Corró d'Avall –dis-

sabtes– i Canovelles –diumen-

ges– han recuperat el 100% de les 

parades. En el cas de Canovelles, 

per evitar les parades en passos 

estrets dins de la trama urbana, 

l'Ajuntament ha canviat l'empla-

çament d'algunes, de manera que 

tot el mercat se situa ara al passeig 

de la Ribera, amb inici a la cruïlla 

amb el carrer Sant Jordi. A més, 

s'ha establert un control d’accés 

per a la zona de parades d’ali-

mentació, on habitualment con-

flueixen més persones, i es limita 

el pas pel mercat a un aforament 

màxim del 30%. No obstant això, 

ri d’accés al mercat és de 8 a 13.30 

h, i cal seguir les mesures de pre-

venció ja conegudes. 

la nova ubicació serà provisional a 

l’espera de veure com evoluciona 

la pandèmia. D’altra banda, l’hora-

arxiu

SERVEIS  EL CAP DE SETMANA ES VA REPRENDRE EL COMERÇ NO ESSENCIAL TAMBÉ ALS MERCATS

Els mercats de Canovelles i Corró 

d'Avall, amb el 100% de parades

MERCAT DE CORRÓ D'AVALL  Cada dissabte a la rambla Primer d'Octubre

A partir del 6 d’abril i amb motiu 

de les obres de reforma de l’Ajun-

tament de Canovelles, l’Oficina 

d’Atenció a la Ciutadania (OAC) 

prestarà servei a l’antiga esco-

la bressol Sant Jordi (carrer Sant 

Jordi, 46). També s'hi traslladaran 

temporalment l’alcaldia, hisenda, 

secretaria i els serveis tècnics d’ur-

banisme. El motiu del trasllat són 

les obres de reforma de l’edifici 

de l’Ajuntament, que arrencaran 

aquesta primavera i que serviran 

per instal·lar un ascensor, fer més 

amplis els passadissos i els espais 

de treball i dotar l’edifici de lavabos 

adaptats i millor accessibilitat. i

Trasllat de l'OAC

de Canovelles per 

obres a l'Ajuntament

Canovelles compta amb un espai 

virtual didàctic sobre la història i el 

patrimoni del municipi. El recurs, 

adreçat sobretot a la comunitat 

educativa, està inclòs al web del 

Centre d’Interpretació de Canove-

lles, concretament a l’apartat Espai 

didàctic, i ofereix al professorat la 

possibilitat d’accedir a materials 

que facilitin la tasca docent i que 

puguin adaptar a les seves necessi-

tats. L’objectiu és donar a conèixer 

la cultura i el patrimoni de Cano-

velles entre infants i joves, i refor-

çar el sentiment de pertinença i la 

identitat d'un poble amb vestigis de 

gran riquesa cultural i històrica. i

Nou espai didàctic

sobre la història i el 

patrimoni canovellí

El Patronat Municipal d’Esports de 

les Franqueses va suspendre diven-

dres els entrenaments i els partits 

del cap de setmana al pavelló po-

liesportiu de Corró d'Avall arran de 

les goteres que hi va haver la nit de 

dijous a divendres. El pavelló fa set-

manes que està en obres de renova-

ció de la coberta i el lluernari, i amb 

l'aiguat de divendres hi va haver 

filtracions que van afectar la instal-

lació. Això va obligar a reprogramar 

les competicions esportives del cap 

de setmana a l'Espai Can Prat i el 

Pavelló Municipal d'Esports de Gra-

nollers. Dimecres encara no s'havi-

en reprès els entrenaments. i

La pluja afecta el 

pavelló de Corró, amb 

la coberta en obres
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SERVEI DE VALORACIÓ  INTEGRAL A VÍCTIMES

www.advaloremadvocats.cat

Telèfon d’atenció a víctimes: 93 135 21 94

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

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

Els carrers Sol, Unió i Castella, al 
centre de Granollers, seran refor-
mats i tindran plataforma única 
a finals d'aquest any. Per als dos 
primers, la junta de govern local 
va aprovar inicialment al febrer el 
projecte de reforma, que serà sem-
blant a l’executat al tram més cèn-
tric del carrer Corró el 2016. A més 
d'embellir el paviment, les obres 
comportaran la renovació dels ser-
veis. Es construirà un nou sistema 
de recollida d’aigües pluvials, se 
soterrarà el cablejat elèctric i te-
lefònic i es canalitzaran pel subsòl 
les instal·lacions de fibra òptica. 
Pel que fa a la superfície, els car-

rers passaran a ser de plataforma 
única. L’espai per als vianants serà 
més ample i s’asfaltarà el tram cen-
tral en dues franges per marcar el 
pas dels vehicles. Al centre hi hau-
rà un eix de peces de formigó per 
recollir les aigües pluvials. Com al 
carrer Corró, els panots de les vo-
reres podran tenir colors diferents. 

L’objectiu de l'actuació és millo-
rar l’accessibilitat d’aquests carrers 
i invertir la prioritat de pas, que ara 
serà per als vianants. Per això, les 
cruïlles del carrer del Sol amb Tor-
ras i Bages, i del carrer Unió amb 
Joan Prim s’alçaran respecte al ni-
vell actual, de manera que els via-

ARXIU

URBANISME COM AL CARRER CORRÓ, ELS PANOTS PODRAN TENIR TONALITATS DIFERENTS SUCCESSOS

Els carrers Sol i Unió seran de 
plataforma única a final d'any

CARRER DEL SOL  El vial canviarà d'aspecte i renovarà i soterrarà serveis

El diputat d'ERC i president del 
Consell Nacional del partit, Josep 
M. Jové, serà el president del grup 
d'ERC al Parlament. Veí de les Fran-
queses, va ser elegit el 14-F en ser el 
5è de la llista d'ERC per Barcelona. 
És economista, té 45 anys, i el 2016 
i 2017 va ser el número dos d’Oriol 
Junqueras a la Conselleria d’Econo-
mia. També està pendent de judici 
en ser considerat un dels principals 
organitzadors de l'1-O.

La Policia Local i els Mossos d'Es-
quadra han desmantellat conjun-
tament aquesta setmana una plan-
tació de marihuana en una masia 
de Palou. L'operació va començar 
dimarts al voltant de les 14 h, i es 
va tancar dimecres, 24 hores des-
prés. En l'operació s'ha aconseguit 
desmantellar una plantació de ma-
rihuana d'unes 800 plantes, culti-
vades a l'interior de dues naus de 
la mateixa finca. També han que-
dat detingudes dues persones com 
a responsables de la plantació, 
acusades d'un delicte contra la sa-
lut pública. Un d'ells, Juan H.M., era 
el propietari de la masia, tot i que 
era veí de Badalona. L'altre detin-
gut, també veí de Badalona, és Ju-
lio C.M. Tots dos, segons la Policia 
Local, tenen al voltant de 40 anys. 
En l'escorcoll d'un dels habitatges 
d'aquestes dues persones s'hi ha 
trobat també una arma de foc llar-
ga, tipus escopeta, i munició prohi-
bida, com cartutxos de posta.

El conductor d'una moto va resul-
tar ferit greu dimarts en un xoc 
amb un cotxe al polígon Pla de 
Llerona. Els fets van passar sobre 
les 14.30 h, quan una motocicleta 
i un cotxe van topar al carrer Fin-
làndia d'aquest polígon industrial. 
Arran de l'accident, el motorista 
va haver de ser traslladat a l'Hos-
pital amb un traumatisme greu, 
mentre que la conductora del ve-
hicle va sortir-ne il·lesa. 

Desmantellat

a Palou un cultiu 

de 800 plantes

de marihuana

Un motorista ferit 

greu en un accident 

al polígon de Llerona

La pandèmia ha agreujat la situa-
ció de les persones amb síndrome 
de Down i ha comportat un fre a la 
seva activitat diària pels riscos que 
ha suposat per a la salut. Per això, 
i amb motiu del Dia mundial de la 

síndrome de Down, la Fundació La 
Caixa i CaixaBank han impulsat ini-
ciatives per fer costat a prop de 100 
entitats socials de tot l'Estat que fa-
ciliten el desenvolupament integral 
i la inserció d'aquestes persones, 

La Caixa, 27.300 € a entitats 

que atenen síndrome de Down

Josep Maria Jové, 

president del grup 

parlamentari d'ERC

Manteniment

L'Ajuntament de Granollers ha adjudicat 

aquesta setmana a Construccions Deu-

mal SA, per un import de 114.224 euros 

(IVA inclòs), el contracte d'obres per exe-

cutar, els pròxims sis mesos, treballs de 

manteniment i adequació dels paviments 

deteriorats d'alguns carrers de la ciutat. 

Concretament, es reforçarà el ferm dels 

carrers Brasil; Juan de la Cierva; Vidal i 

Jumbert (entre Puiggraciós i Maria Pa-

lau); Príncep de Viana (entre Guayaquil i 

Sant Jaume); Guayaquil (entre Navarra i 

Príncep de Viana); Esteve Terrades (en-

tre Caterina Albert i camí de Can Bassa); 

Josep M. de Sagarra (entre Josep Carner 

i Carles Riba); la rotonda de l'avinguda 

Sant Julià; i el camí de Can Bassa (entre el 

camí Ral i la carretera del Masnou). 

RENOVACIÓ DEL FERM 
EN DIVERSOS CARRERS

nants trobaran sempre el mateix 
nivell, mentre que els vehicles hau-
ran de frenar per enfilar-se a la pla-
taforma. Està previst que les obres 
en aquests dos carrers comencin a 
la tardor i tinguin una durada apro-
ximada de cinc mesos.

entre les quals hi ha mitja dotzena 
d'entitats del Vallès Oriental. Així, la 
Caixa ha destinat 27.300 euros a la 
comarca a través de les entitats As-
padint (Associació de pares al ser-
vei de persones amb discapacitat 
intel·lectual) de Caldes, Fundació 
Balonmano Granollers, Fundació 
Privada Apadis, CREDA Maresme-
Vallès Oriental i Fundació Privada 
Vallès Oriental (FVO). 

LABORAL

Els 336 treballadors de Bosch a Lli-
çà d'Amunt faran una vaga total in-
definida a partir del 6 d'abril. Serà 
una vaga de 24 hores i de tots els 
torns, fet que implicarà l'aturada 
total de l'activitat. Així ho han acor-
dat els comitès d'empresa de totes 
les plantes de Bosch a l'Estat amb 
l'objectiu de fer la "màxima pres-

sió" per evitar el tancament, que 
segons l'empresa es produiria el 30 
de juny. Els sindicats, però, exigei-
xen un pla industrial que permeti 
mantenir l'activitat: "La planta no 

perd diners, però en volen gua-

nyar més a Polònia", denuncien 
els sindicats, que volen que Bosch 
"torni a la pantalla del 30 de se-

tembre", quan es va assegurar la 
feina fins al 2026. Per això, la plan-
tilla va tallar dimecres la carretera 
de Caldes, una protesta que serà 
continuada i que s'intensificarà a 
partir de l'abril. També dimecres, el 
comitè va rebre el suport d'alcaldes 
i regidors del PSC a la comarca.

La plantilla 

de Bosch farà 

vaga indefinida a

partir del 6 d'abril
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El proper dimecres és el Dia mundial del càncer de còlon, una jornada 

que normalment es destina a difondre com prevenir-lo i, sobretot, recordar 

l'efectivitat del programa de detecció precoç, que permet tractar lesions 

potencials abans no sigui massa tard per al pacient. La por que ha generat 

la pandèmia, però, ha fet que el darrer any la participació en aquestes proves 

preventives sigui menor, i això es pot traduir en vides humanes perdudes també 

pels efectes col·laterals de la Covid-19. Mentre la preocupació per contenir

el coronavirus està al centre del debat, experts de tot el món alerten fa 

temps de milions de morts els pròxims mesos i anys a conseqüència d'altres 

malalties, com el càncer, que es podrien tractar. La pandèmia ha posat de 

relleu la importància de cuidar-se, de tenir hàbits saludables que ens 

proveeixin d'un bon sistema immunitari. Però això hauria de ser una màxima, 

més enllà de la Covid-19. La resta de patologies continuen existint, i algunes 

són tant o més mortals que el Sars-CoV2.

CUIDAR-SE, QUE NO TOT ÉS COVID
Editorial

ecideixo escriure aquest article, 

ara que he deixat el waterpolo. 

La meva carrera waterpolista va 

començar amb 7 anys al Club Na-

tació Granollers amb un curset. El primer 

entrenador que vaig tenir durant dos anys 

a categoria benjamí no va ser el millor, però 

tampoc el pitjor. La meva etapa de benja-

mí no va ser per a res brillant, però suposo 

que és una etapa per a l'aprenentatge. Des 

del meu joc mediocre d'aquell moment, 

l'entrenador em va afirmar que no servia 

per a res i que el millor que podria fer era 

abandonar el waterpolo, tot demostrant la 

seva ineptitud moral i intel·lectual. Afortu-

nadament, no em va afectar tal comentari, 

però, malauradament, recordo que 3 o 4 

persones van deixar aquest meravellós es-

port per comentaris d'aquest tipus.

Quan vaig ascendir a aleví, va arribar el 

que seria el meu entrenador durant sis anys 

i, desgraciadament, la pitjor persona que he 

tractat. Durant els dos primers anys d’aleví, 

vaig fer un canvi important com a jugador 

i començava a destacar entre els millors de 

l'equip. El tracte de l'entrenador em recor-

dava a una pel·lícula que vam veure a l'es-

cola: La Ola. Un professor que gradualment 

adoctrina els alumnes de manera que van 

convertir-se en una espècie de congregació 

sectària dirigida per ell mateix. Tots aquells 

que intentaven portar la contraria eren re-

butjats pels mateixos alumnes. Però és cert 

que el respecte mai s'ha guanyat amb crits i 

ordes, ans al contrari. De fet, li vaig perdre el 

respecte cognitiu, intel·lectual i cultural en 

el moment que el vaig sentir parlar.

El sectarisme d'aquell entrenador va arri-

bar fins a extrems inimaginables. Li va mo-

lestar el fet que entrés a la selecció Catalana 

i més tard al Centre d'Alt Rendiment (CAR). 

No suportava que tingués altres entrena-

dors i, encara menys, si hi tenia bona rela-

ció. Si me'ls trobava i hi parlava en presència 

seva i la reacció era d'esbroncar-me in situ 

amb l'excusa que havia d'estar concentrat. 

Durant molts anys vam haver de supor-

tar exacerbacions descontrolades i humili-

acions, impròpies de qualsevol ésser racio-

nal. Hi va haver companys a l'equip que van 

patir vertaders acarnissaments i alguna ve-

gada em vaig sentir amb l'obligació moral 

de defensar-los. Però al final, quan algú es 

fica pel mig, és el que surt el més malparat. 

De moment, no entraré en més exemples 

clarificadors per demostrar tal autocràcia, 

Waterpolo i els entrenadors
ja que em sembla poc elegant i d'un morbo 

innecessari i banal. De moment, no.

Amb 15 anys, entro al CAR amb una beca 

esportiva després d'haver guanyat el cam-

pionat d'Espanya amb la selecció catalana. 

Aquell any vaig notar una gran millora al 

meu mètode de joc que també va ser grà-

cies a la confiança que va dipositar en mi. 

En entrar al CAR, el seleccionador ja no hi 

era, i ens van posar a una entrenadora que 

ja coneixia prèviament. Malgrat la primera 

impressió arrogant que desprenia, era una 

bona persona que em va ajudar a millorar 

–encara que la veia una sequaç de l'elit–. 

El CAR és l'exemple perfecte per descriu-

re la dita castellana: "no todo es oro lo que 

reluce". Ens explicava que el fet d'estar allà 

consistia en tres potes, que eren; l'esport, 

els estudis i la socialització. Els estudis i la 

socialització és allò que se'n diu d'attrezzo 

per fer veure que no només els interessa 

l'esport i així aparentar el seu ideal disseny 

eugenèsic d'esportistes. Agraeixo molt 

l'oportunitat que vaig tenir, però va ser un 

període força dur, ja que arribava allà al 

voltant de les 8 h, i fins a les 21 h no sortí-

em. I així cada dia durant un any.

Aquell any em va servir per desconnectar 

de la tirania d'aquell entrenador que encara 

seguia vigent. Va ser un dels pitjors anys que 

recordo. Jo tenia uns 16 anys quan després 

d'un partit amistós ell va embogir per com-

plet i vaig arribar a casa destrossat. Els meus 

pares em van ajudar molt, juntament amb 

l'entrenador absolut d'aquell moment i que 

em donava l'oportunitat d'entrenar amb els 

grans. Era com un premi per a mi i la ma-

nera que van tenir d'acollir-me va ser molt 

gratificant. Tres d'aquells jugadors absoluts 

ara són dels meus millors amics. L'entrena-

dor absolut em va apartar de l'equip juvenil, 

per centrar-me a jugar amb els absoluts.

Finalment, acaba l'últim any amb aquell 

entrenador i com no hauria pogut ser d'altra 

manera, van acabar acomiadant la tirania 

per a un nou entrenador que ens va ajudar 

a començar una nova etapa als juvenils per 

gaudir el waterpolo tal com se'ns havia fet 

creure des d'un principi. 

Crec que jo he donat més al waterpo-

lo, que el waterpolo a mi. En un principi, 

no m'ha compensat tots aquells metres 

nedats, totes aquelles nits entrenant a 

la piscina de fora en ple hivern, aquelles 

jornades de 4 hores d'entrenament al dia, 

ni els crits i humiliacions rebudes. Defen-

so aferrissadament els valors de l'esport, 

però quan toca prendre decisions sobre el 

nostre futur, hem de saber pensar exclusi-

vament en nosaltres. I no és ser egoista dei-

xar un esport. [podeu llegir l'article complet 

a somgranollers.cat].

ARNAU PERAL
Estudiant i exjugador 

de waterpolo

Waterpolo i els entrenadors

CIBERACTIVITAT Segueix-nos a @DiariSomGRN

Dijous feia 90 anys de la constitució d’ERC.
A Granollers, l’origen el trobem a les pàgines 
de la publicació Inquietud, quinzenal que 
sortí poc abans, l'estiu de 1930, promoguda 
per un grup de socis de La Unió Liberal.

Francesc Sala @quicosala Albert Sanchez @OuFeRRaT

Bon dia @granollers li podrieu dir 
al conductor de l'autobús municipal 
6201JWD q no dupliqui la velocitat 
permesa a pg Moreres en horari
d'entrada a les escoles en zona escolar? 

l març de 1931 té lloc, a Barce-

lona, la Conferència d’Esquer-

res Catalanes. El dia 17 s’inicia 

a l’Ateneu Republicà de Gràcia i 

clou els dies 18 i 19 al Foment Republicà de 

Sants. L’objectiu no era cap altre que cre-

ar un nou partit d’esquerres, democràtic 

i catalanista. Aquest nou partit, Esquerra 

Republicana de Catalunya, es regeix (com 

encara fa) pels principis de justícia social, 

republicanisme i la lluita per la llibertat na-

cional de Catalunya. Un partit que agrupa 

moltes sensibilitats i tradicions i que està 

cridat a ser el partit hegemònic.

90 anys després ERC torna a tenir 

l'oportunitat de presidir la nova Genera-

litat republicana, i l’objectiu continua sent 

el mateix: fer una República catalana lliu-

re, justa i pròspera que estigui sempre al 

costat de la gent.

D’aquests 90 anys d’història republi-

Natividad Yarza, 
primera alcaldessa republicana

cana, m’agradaria destacar un nom que 

esdevindrà centenari ben aviat. A les 

eleccions municipals de 1934 les dones 

podien exercir el dret a vot i també podi-

en ser escollides electes. Fruit d’aquestes 

eleccions, Natividad Yarza Planas va ser 

escollida la primera alcaldessa de l’eta-

pa republicana d’Espanya, al municipi de 

Bellprat, on s’hi va presentar sota les si-

gles d’Esquerra Republicana.

La Natividad era, sobretot, una amant 

de l’ensenyament i una republicana con-

vençuda, que va saber compaginar a la 

perfecció les seves dues passions, l’educa-

ció i la política amb un compromís sempre 

clar en la defensa dels valors socials i dels 

drets de les dones. Va ser una pionera en 

la lluita feminista per la igualtat i per la vi-

sibilització de les dones.

Ara, gairebé 90 anys després, moltes 

continuem defensant la seva lluita. I ens 

sembla que cal fer-ho, sobretot, seguint 

treballant de forma incansable per fer 

dels nostres municipis uns ferms refe-

rents en la lluita dels valors republicans, 

feministes i de justícia social.

NÚRIA MAYNOU
Portaveu del grup d'ERC-AM 
a l'Ajuntament de Granollers

primera alcaldessa republicana

E

D
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Farmàcia Girbau

Canovelles

T’oferim atenció 
personalitzada 

per cuidar 
la teva salut

Horari: De dilluns a divendres 

de 9 a 13.30 h i de 16.30 a 20.30 h. 

Dissabtes de 9 a 13.30 h

Carrer Sol, 65 · Canovelles 

farmaciagirbau.cat 

    938 40 61 08   

    676 463 944

Segueix-nos a les xarxes socials:
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El Gremi d’Hostaleria del Vallès 

Oriental celebrarà dilluns a la tar-

da, a la sala petita del Teatre Audi-

tori de Granollers, la primera gala 

del gremi, una iniciativa que pretén 

reivindicar el sector de la restau-

ració i l’hostaleria després d’un 

any de pandèmia. La idea va sorgir 

arran dels vídeos que s’han anat 

publicant, en format publicitari, 

per donar suport al sector, però do-

nant-li una dimensió de proximitat. 

“La idea és reivindicar el sector i 

demanar més suport als ajunta-

ments, fer que confiïn en la res-

tauració de km 0 per reduir les 

traves que encara ens trobem en 

molts municipis”, diu David Váz-

quez, president del gremi. 

La gala, a la qual estan convi-

dats els associats i també repre-

sentants institucionals de tots els 

ajuntaments, arrencarà a les 18 h 

al TAG. S’hi emetrà un vídeo dels 

restauradors de la comarca amb 

la música d’Els Catarres, hi hau-

rà parlaments, una presentació i 

un espectacle de l’humorista Pep 

Plaza. Tot i que en aquesta ocasió 

la gala serà reduïda per les exi-

gències de la pandèmia, la idea 

és donar-li continuïtat i “fer una 

festa anual, dotar-la de contin-

gut, amb un sopar solidari i pre-

mis”, diu Vázquez, qui afegeix que 

es tracta de fer una trobada entre 

arxiu

HOSTALERIA  El sector ja suma més de cinc mesos amb tancaments parcials

TEIXIT PRODUCTIU  EL GREMI DEMANA MÉS AJUDES I QUE SE'L TINGUI EN COMPTE A L'HORA D'APLICAR MESURES RESTRICTIVES

professionals per reconèixer l’es-

forç del sector, així com també del 

comerç i la cultura.

Un sector a l'expectativa
Des del 15 de març, la restauració 

pot oferir servei continuat a tau-la des de les 7.30 fins a les 17 h. 
Aquest horari ha donat més tran-

quil·litat comoditat tant als pro-

fessionals com als clients, “però 

el marge de facturació s’ha am-

pliat ben poc”, diu Vázquez, qui 

assegura que els ingressos mitjans 

del sector continuen per sota del 

50% dels de fa un any. A més, Váz- 

quez recorda que no tots els esta-

bliments d’hostaleria són iguals: 

“Hi ha cafeteries i altres esta-

bliments que fan el gruix del 

negoci a la tarda, o restaurants 

que treballen més de nit, per-

què estan més vinculats a l’oci”. 

I per als que serveixen àpats de 

migdia, recorda que el teletreball 

ha buidat molts centres de treball, 

que generaven força clients, que 

els grups no estan permesos i que 

els aforaments continuen limitats. 

“Estem a l’expectativa de veure 

com evoluciona, però ja confiem 
ben poc en els polítics”, diu Váz-

quez, qui lamenta que en la presa 

de decisions “no s’ha consultat el 

sector”. I conclou: “Confiem anar 
millorant; el bon temps farà que 

la gent surti al carrer, però una 

recaiguda ens faria molt mal”. i

Reconeixement a la restauració

a la Gala del Gremi d'Hostaleria

Protesta pels abusos bancarisMés de 160 ERO a la comarca en dos mesos
Avui, dijous (11 h), a la plaça Maluquer i

Salvador, la Marea Pensionista de Granollers

convoca una concentració en protesta pels abusos 

bancaris i el cobrament de comissions en els

comptes de pensionistes i persones vulnerables.

Segons l’Observatori-Centre d’Estudis del Consell Comarcal, entre 

gener i febrer es van registrar 166 expedients de regulació d’ocupació 

(ERO) al Vallès Oriental, que han afectat 1.347 persones. D’aquestes, 

276 són de Granollers (34 ERO) i 220 de les Franqueses (8 ERO). 

L'hostaleria (29%) i el comerç (28%) han estat els sectors més afectats.

ECONOMIA

Innovació

Setze municipis del Vallès Oriental, 

entre els quals Granollers i les Fran-

queses, i el Consell Comarcal impulsen 

el projecte Treball, talent i tecnologia 

en la cadena de valor de l’alimentació 

del Vallès Oriental. L’objectiu del pro-

grama és acompanyar la transformació 

digital de les empreses i formar els 

professionals dels sectors vinculats a 

l'alimentació en tecnologies digitals. 

El projecte, que s’executarà entre 2021 

i 2022, preveu formar els treballadors 

d’empreses d’aquests sectors i perso-

nes a l’atur una vegada diagnosticades 

les necessitats de les empreses. Tam-

bé s’establiran aliances amb els agents 

del territori. En aquest sentit, es preveu 

col·laborar amb la UEI per facilitar a les 

empreses eines d’intel·ligència arti-

ficial i realitat virtual i augmentada en 

els processos de producció. També es 

preveu col·laborar amb Pimec per fer 

les diagnosis i els acompanyaments 

a les empreses. Justament, una de les 

primeres accions serà avaluar la ma-

duresa digital de les empreses de la 

cadena de valor de l’alimentació i els 

principals reptes en la transformació 

tecnològica d’aquest sector, especi-

alment pel que fa al talent. El projecte, 

finançat per la Diputació, té un pres-

supost de 513.759 euros i compta amb 

el suport de les patronals i els sindicats 

que formen part de la Taula Vallès Ori-

ental Avança (Pimec, UEI, CCOO, UGT). 

DIGITALITZACIÓ I 
FORMACIÓ AL SECTOR 
DE L'ALIMENTACIÓEl sector es reivindicarà dilluns amb una festa al Teatre Auditori

El fondista granollerí Ramon Pare-

llada, propietari de la Fonda Euro-

pa i del restaurant Senyor Parellada 

del carrer Argenteria de Barcelona, 

ha decidit tancar aquest últim es-

tabliment, obert el 1983 i ara col-

pejat pels devastadors efectes de la 

pandèmia, i tornar als orígens gra-

nollerins. Senyor Parellada ha estat 

durant anys un referent urbà de la 

cuina catalana de tradició popular, 

un establiment al cor del barri Gò-

tic on, a més de degustar-hi plats 

molt característics –sofregits, ar-

rossos, menuts, cassoles i, sobretot, 

picades–, també era possible per-

noctar als anomenats Banys Orien-

tals. Parellada és la 13a generació 

de la mateixa família al capdavant 

de la Fonda Europa, considerat 

l'establiment hoteler més antic 

del país. Justament aquest any, la 

icònica fonda granollerina celebra 

250 anys d'història. 

DESPRÉS DE 38 ANYS

Ramon Parellada 

tanca a Barcelona

i torna a la històrica 

Fonda Europa
arxiu

RAMON PARELLADA
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L’expert respon

Núria Vilarnau

Advocada 
de Col·lectiu Ronda

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

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

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

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

GRANOLLERS

www.cronda.coop

L’assegurança del nostre negoci 
compensa les pèrdues 
del cessament d’activitat?

Com tothom sap, des que ara fa 
més d’un any es declarés l’estat 
d’alarma, les administracions 
públiques competents han dic-
tat resolucions que han obligat 
molts negocis de tot tipus a tan-
car les seves portes temporal-
ment i paralitzar l’activitat que 
desenvolupaven, amb les conse-
qüents pèrdues econòmiques.

L’impacte d’aquestes mesures 
de cessament obligat de l’acti-
vitat s’ha intentat minorar -amb 
poc èxit, val a dir-  amb ajuts pú-
blics, subvencions i normativa 
tendent a afavorir que els nego-
cis afectats poguessin renegoci-
ar a la baixa el preu del lloguer 
dels locals comercials afectats. 
Però, malauradament, aques-
tes iniciatives no han impedit 
que molts negocis es veiessin 
abocats a asfixiants dificultats 
per mantenir l’activitat després 
d’aquesta paralització forçada.

Clàusula de paralització 
de l’activitat
Moltes persones no saben que 
l’assegurança contractada pel 
seu negoci, incloent-hi les que 
cobreixen l’activitat dels autò-
noms, pot contenir una clàusula 
específica destinada a compen-
sar les pèrdues econòmiques 
provocades pel cessament 
obligat de l’activitat. Aquestes 
assegurances habitualment co-
breixen el que s’anomenen riscs 
bàsics com poden ser els danys 
i desperfectes ocasionats per in-
cendis, fuites d’aigua o robatori, 
però no és estrany que, a banda 

d’aquests supòsits, incorporin 
una clàusula per compensar el 
lucre cessant o la paralització de 
l’activitat.

La vigència i l’impacte d’aques-
tes clàusules ha estat notícia 
recentment arran d’una sen-
tència dictada el passat 3 de 
febrer per l’Audiència Provincial 
de Girona que obligava a Segur-
Caixa Adeslas a abonar 6000€ a 
una pizzeria per compensar les 
pèrdues ocasionades pel tanca-
ment del local a conseqüència 
de la pandèmia. En aquest cas 
concret, la pòlissa contractada 
establia una compensació de 
200€ al dia, durant un màxim de 
30 dies, pel supòsit de pèrdues 
derivades de la paralització del 
local. La companyia assegura-
dora es va negar inicialment a 
abonar la compensació al·le-
gant que la clàusula es referia al 
cessament de l’activitat derivat 
d‘un sinistre cobert per la pò-
lissa i no pas d’una ordre gover-
namental. Però contra aquest 
criteri, l’Audiència Provincial 
de Girona ha determinat que 
la companyia està obligada a 
abonar la quantitat acordada 
atenent al fet que qualsevol 
clàusula limitadora d’un dret de 
l’assegurat només és vàlida si 
apareix destacada en el redac-
tat general de la pòlissa i ha 
estat específicament acceptada 
per escrit pel propi assegurat, 
cosa que SegurCaixa Adeslas no 
va poder acreditar.

Revisar bé la pòlissa
Aquesta transcendent sentèn-
cia de l’Audiència gironina resul-
ta especialment interessant per-
què, d’una banda, ens serveix 
per reiterar que convé revisar 
amb atenció el contracte d’as-
segurança del local vinculat a la 
nostra activitat per si incorpora 
algun tipus de garantia relacio-
nada amb la paralització total 
o parcial del nostre negoci que 
ens pugui ajudar a pal·liar les 
desastroses conseqüències eco-
nòmiques de la pandèmia. I ens 
recorda també que la negativa 
de les asseguradores a satisfer 
els seus compromisos requerei-
xen d’una sòlida fonamentació 
que, sovint, no existeix.

La CNT del Vallès Oriental iniciarà 

una roda de contactes amb tots els 

sindicats alternatius que tenen en 

comú fer front al model de diàleg 

social actual. L’afiliació de l’anarco-

sindical considera que les actuals 

circumstàncies de precarietat labo-

ral extrema, destrucció d’ocupació 

i desindustrialització accelerada 

tenen un paper clau a la comarca a 

l’hora de generar més desigualtats i 

pobresa, que “acaba després amb 

greus repercussions en àmbits 

com l’habitatge, l’accés a l’ener-

gia i l’alimentació o la salut”. Tot 

plegat en un context de retallada 

de drets socials i llibertats. Per això 

el sindicat vol “establir una intel-

ligència comuna” en qüestions 

fonamentals per a la defensa dels 

drets de la classe treballadora. ❉

Roda de contactes

de la CNT amb

sindicats alternatius

L'Escola Sant Gervasi de Mollet ha 

convocat la 6a edició dels Premis 

Manuel Arroyo, amb dues categori-

es: una per a emprenedors de l'eco-

nomia cooperativa i una altra per a 

exalumnes de la mateixa escola. El 

primer impulsa la creació de pro-

jectes empresarials de caire coope-

ratiu i, alhora, estimula els valors 

de l'emprenedoria, la cooperació 

i l'esperit innovador i transforma-

dor. El segon reconeix la trajectòria 

professional o vital d'un alumne 

de l'escola que s'hagi distingit per 

aquests valors. Les candidatures 

es poden presentar a premismanu-

elarroyo.coop fins al 5 d'abril. Els 

premis porten el nom del funda-

dor d'Escola Sant Gervasi, Manuel 

Arroyo (1946-2008), director del 

centre entre 1970 i 2007. ❉

Nova edició del

premi Manuel Arroyo 

a l'emprenedoria

Una vintena de professionals de la 

perruqueria i l’estètica es van con-

centrar dilluns a la Porxada per 

tercer cop en pocs mesos per recla-

mar un IVA reduït del 10%. L’acció, 

convocada per la plataforma Creure 

en nosaltres, es va fer simultània-

ment en 100 ciutats de l’Estat el dia 

abans que el Congrés debatés dues 

proposicions no de llei per aplicar 

al sector un IVA reduït d’acord amb 

la consideració de servei essenci-

al. Per a la plataforma, reduir l'IVA  

seria el primer pas del pla de rescat 

que necessita el sector, que l’últim 

any ha reduït la facturació mitjana 

un 38,8% –1.552 milions d’euros– i 

que preveu una caiguda semblant 

aquest any, cosa que comportaria el 

tancament del 60% d’establiments 

d’estètica de l’Estat, asseguren. ❉

Perruqueries i

centres d'estètica 

volen un IVA del 10%

Coincidint amb el desplegament 

de la xarxa de fibra òptica pròpia 

a Granollers, que preveu acabar a 

final d’any, l’operadora de teleco-

municacions osonenca Goufone 

obrirà aquest divendres una botiga 

al centre de la ciutat. Amb aquest 

nou establiment, situat al carrer 

Sant Roc, 19, l’operadora tancarà la 

botiga que té ara a Bigues i Riells. 

Goufone s'estén al Vallès Oriental 

per oferir un servei de fibra òptica 

que es diferencia de les altres com-

panyies per ser "propi, de proxi-

mitat, de qualitat i transparent".

Goufone va néixer fa més de 10 

anys a Osona amb la voluntat de 

fer arribar internet a tot arreu, fins 

i tot a les cases disseminades. Ac-

tualment, ja ha desplegat més de 

3.000 quilòmetres de cable pro-

pi en una dotzena de comarques 

catalanes. La companyia, que es 

troba en plena expansió, ha acon-

seguit arribar als 20.000 usuaris 

actius. A part d’Internet, via fibra 

òptica, també ofereix serveis de te-

lefonia mòbil, telefonia fixa i tele-

COMERÇ ELS GREMIS I ASSOCIATS A LA UNIÓ EMPRESARIAL TINDRAN DESCOMPTES EN EL SERVEI

Goufone obre una oficina a 

Granollers aquest divendres

visió digital. Coincidint amb aques-

ta obertura, Goufone va signar 

fa unes setmanes amb la UEI un 

acord de col·laboració, de manera 

que els gremis i associats a la pa-

tronal del Vallès Oriental podran 

gaudir d’un ampli ventall d’avan-

tatges especials per contractar els 

serveis d’internet fibra òptica, tele-

visió digital, telefonia mòbil i fix.

L'operadora preveu

completar el desplegament

de fibra òptica a 

Granollers a final d'any

La logística Aumartrans

estrena un nou magatzem

Aquest divendres obrirà al carrer 

Anselm Clavé, 33, la nova botiga 

de roba, calçat i material esportiu 

Decathlon, que a Granollers ope-

rarà amb la marca que dóna a les 

seves botigues de format urbà, De-

cathlon City. La nova botiga, que ha 

renovat completament l'espai que 

fins a mitjans de setembre ocupava 

la firma Bershka, d'Inditex, també 

serà punt de recollida de produc-

tes comprats per internet. Aquesta 

serà la primera obertura del grup 

francès aquest 2021 a tot l’Estat. A 

més, serà la segona botiga d’aquest 

grup de distribució esportiu a la co-

marca; la primera va obrir ara fa 10 

anys a Mollet de Vallès. 

Decathlon estrena

nou establiment al 

carrer Anselm Clavé
L'empresa Aumartrans, amb seu a 

Llinars, ha ampliat en 10.000 me-

tres quadrats les seves instal·la-

cions amb un nou magatzem que 

duplica la seva capacitat logística, 

fins a comptar amb 10.000 palets 

i 10 molls de càrrega. Això li per-

met optimitzar el trànsit de les 

mercaderies i gestionar les més 

de 275.000 expedicions anuals 

per als mercats de la península 

Ibèrica i Europa occidental. El 

magatzem, annex a la central, està 

equipat amb les últimes tecnolo-

gies del sector logístic gràcies a 

les quals augmenta l'eficiència en 

el servei, tant d'emmagatzematge 

com de la preparació de coman-

des, i maniobres de càrrega i des-

càrrega. Per a això s'ha incorpo-

rat un control de mercaderies per 

radiofreqüència i un sistema de 

monitoratge de les instal·lacions 

24/7 els 365 dies de l'any. 

Aumartrans, que factura 12,5 

milions d'euros a l'any, espera 

augmentar un 30% la facturació 

d'emmagatzematge aquest any 

gràcies al nou magatzem, que com-

pleta el central i un altre situat a 

Granollers. La nova instal·lació ha 

comportat també un augment del 

8% de la plantilla i un increment 

de col·laboració amb transportis-

tes autònoms que, units a la flota 

pròpia de 500 tràilers de la com-

panyia, disposa de més de 2.000 

vehicles en contínua rotació. ❉
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Des de 1987
La garantia per a empreses 
i candidats

Sop Selecció SL, 
Consultora de RRHH 
amb més de 30 anys 
d’experiència en Recerca 
i Selecció de Personal, 
busca per a empreses 
de diversos sectors ubicades 
al Vallès Oriental:

TÈCNIC COMERCIAL / GESTOR OBRES
TÈCNIC ADMINISTRATIU/VA QUÍMIC

SOLDADOR OFICIAL 1ª
AGENT TÈCNIC VEHICLES INDUSTRIALS

ADMINISTRATIU/VA POLIVALENT
ADMINISTRATIU/VA COMPTABLE

OPERARIS PRODUCCIÓ
RESPONSABLE DE TORN PRODUCCIÓ

SUB - XEF JUNIOR
MECÀNIC VEHICLE INDUSTRIAL

PLANXISTA VEHICLE INDUSTRIAL
GRADUAT SOCIAL PER GESTORIA

RESPONSABLE PRODUCCIÓ INDUSTRIAL

S’ofereix contracte directe amb l’empresa i estabilitat professional. 
Interessats enviar CV a: info@sopseleccio.com indicant la posició per la qual s’interessen.
www.sopseleccio.com · T. 93 849 75 74

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

IMMOBILIÀRIA

VENDA

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. 

La botiga de reparació de calçat 

Montpart, situada al carrer Alfons 

IV des del 1983, abaixarà la per-

siana definitivament després de 

gairebé 40 anys per la jubilació 

del seu titular, Joan Montpart Co-

lomina, especialista en reparació 

de calçat a l'instant. Aquesta és 

la feina que Montpart ha fet tota 

la vida, igual que el seu pare i el 

seu germà, un ofici que "a poc a 

poc es va perdent, no perquè no 

hi hagi feina, que n’hi ha mol-

ta, sinó perquè no hi ha ningú 

que la vulgui fer", explica. Du-

rant aquests anys, els sabaters 

Montpart han estat un referent 

d'aquest ofici a la ciutat. De fet, 

OFICIS  EL LOCAL HA ESTAT UN PUNT DE REFERÈNCIA EN LA REPARACIÓ DE SABATES A L'INSTANT

la serralleria del carrer de Sant 

Jaume que regenten el seu germà 

Pere i la seva dona encara con-

tinua oberta. "Amb els anys el 

negoci ha anat evolucionant", 

explica el sabater. El local també 

ha estat punt de còpia de claus, 

comandaments a distància, panys,  

i venda i afilament de ganivets i 

tisores. Ara ha arribat el moment 

de la jubilació i, empès pel mal 

moment que suposa el temps de 

Covid i davant la falta de relleu, ha 

decidit tancar. "Per a mi és una 

notícia alegre i trista alhora”, 

diu Montpart, qui assegura que 

trobarà a faltar els clients habitu-

als en el seu dia a dia. 

El proveïdor d’embalatge i ma-

quinària Per-Pack, al polígon Pla 

de Llerona, ha incorporat al seu 

catàleg un equip d’envasat per a 

pizzes congelades que combina un 

sistema de tancament rotatiu per 

a film de 15 micres i un túnel de 

retractilat. El sistema permet no 

formar pestanyes i deixar el sola-

pat a la part de dalt de la bossa per 

facilitar-ne l’obertura. L’equip pot 

treballar a 250 cicles per minut i 

utilitzar en la fase final un túnel re-

tràctil de doble càmera de 3 m que 

permet una baixa temperatura de 

forn. La firma comercialitza film 

retràctil d’envasat i paletització en 

diversos materials i equips d’en-

vasat en retràctil, túnels de retrac-

ció i equips de paletització i retrac-

tilat. Les dues línies de negoci es 

reparteixen al 50% els ingressos. 

El 2019, últim exercici del qual es 

tenen dades, els seus ingressos es 

van moure al voltant dels 7 mili-

ons d’euros, com l’any anterior, 

amb 20 empleats en plantilla. 

EMPRESES

Per-Pack, de 
Llerona, presenta 
un nou equip per a 
pizzes congelades

Tanca Calçats Montpart 
després de gairebé 40 anys

arxiu

JOAN MONTPART  L'ofici, que també fa el seu germà, el van aprendre del pare

"A poc a poc es va

perdent l'ofici, no perquè 

no hi hagi feina, sinó

perquè ningú la vol fer"

El Consell de Ministres va autorit-

zar dimarts la licitació del contracte 

de serveis per a la gestió del centre 

de gestió de vialitat i operacions de 

carreteres situat a Granollers, des 

d'on es donarà suport a la conser-

vació i explotació quan les autopis-

tes AP-2 i AP-7 finalitzin les conces-

sions el 31 d'agost. El valor estimat 

del contracte és de 19,36 milions 

d'euros. Des del centre se centralit-

zaran les comunicacions, la gestió 

del trànsit, les incidències, el man-

teniment, la vialitat i la coordinació 

de les operacions. En total, les au-

topistes de peatge de l'AP-2 i l'AP-7 

sumen 375 quilòmetres, que seran 

gestionats pel Ministeri de Trans-

ports. Segons els sindicats, la fi de 

les concessions d'Abertis amenaça 

uns 400 llocs de treball a Catalunya, 

la majoria empleats de les cabines 

de peatge i personal administratiu. 

Malgrat això, Estat i Generalitat 

asseguren que no s'ampliaran les 

concessions de l'AP-7 i l'AP-2 una 

vegada s'arribi a la data límit. 

TRANSPORTS

Nou contracte
per a la gestió del 
centre d'operacions 
de l'AP-2 i l'AP-7 
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Amb el suport de:

El primer sistema de reciclatge digital que cuida
la sostenibilitat del planeta i de la teva ciutat. 

Com més RECICLOS acumulis, més ajudaràs els 
comerços i associacions de Canovelles.

ESCANEJA, RECICLA I GUANYA.
Recicla llaunes i ampolles de plàstic de begudes amb el mòbil.

SUMA

I GAUDEIX 
DELS BENEFICIS
A CANOVELLES
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ESPORTS

Viver i Cuesta, als Jocs de TòquioLa Volta Ciclista de Catalunya passa per Granollers
Els tècnics Carlos Viver i Robert Cuesta 

s'han classificat amb la selecció espanyola 

d'handbol femenina per disputar els Jocs 

Olímpics de Tòquio. L'equip estatal va 

superar la fase del preolímpic de Llíria. 

L'edició centenària de la Volta Ciclista a Catalunya passarà dissabte 

per Granollers durant la sisena etapa. El pas de la ronda catalana per 

la capital es preveu entre les 15.45 a les 16.30 h, fet que suposarà el tall 

de circulació de diversos carrers. Es veuran afectades unes 26 cruïlles 

entorn de la Ronda Sud, Francesc Macià, la carretera del Masnou i la C-35.

El primer equip del Bàdminton 

Granollers és la màxima expres-

sió de la relació entre la ciutat i 

aquest esport, que es va iniciar el 

1986 amb la fundació de l'entitat. 

Des d'aleshores, el club s'ha con-

vertit en el referent català amb 

unes 145 llicències federades, 

d'un total de 700 a tot Catalunya, 

de manera que és el club català 

que suma més esportistes. 

El club es va posar en marxa de 

la mà d'Antonio Colorado, José 

Fraile, Guadalupe Burgos i Rafel 

Lucas –que aquest darrer va ser 

l'impulsor del bàdminton quan 

era professor d'educació física 

als anys 80–. "Quan vaig acabar 
la carrera d'INEF em vaig plan-
tejar introduir un esport a la 
ciutat, i no hi havia bàdminton. 
Llavors, em vaig formar i es va 
fundar l'Associació Granollers 
Esportiva de Bàdminton", relata 

un dels fundadors i actual presi-

dent del club i de la federació ca-

talana, Rafael Lucas. Des de fa 35 

anys, el Bàdminton Granollers no 

ha parat de créixer i en l'actuali-

tat és una referència per la gran 

quantitat d'esportistes federats i 

per les instal·lacions del Pavelló 

BÀDMINTON  L'ASSOCIACIÓ GRANOLLERS ESPORTIVA ÉS L'ENTITAT QUE MÉS FITXES FEDERADES SUMA A LA FEDERACIÓ CATALANA

Congost. "És un pavelló que té 
unes característiques ideals 
per a la pràctica del bàdmin-
ton, com ara que les parets no 
siguin de color blanc per evi-
tar no veure la ploma o que les 
llums del sostre, no enlluernin 
els esportistes", admet Lucas. 

L'equip absolut, que ara com-

peteix en la segona màxima ca-

tegoria estatal, va militar fa unes 

temporades a la màxima categoria 

estatal de la Lliga Nacional. "Van 
ser unes cinc temporades molt 

Granollers, capital del 
bàdminton de Catalunya

toni torrillas

bones, però vam baixar. Som un 
equip que no fitxa grans noms, 
ens nodrim de la base", detalla 

un dels jugadors i responsables 

de l'equip, Marc Gallardo. De fet, 

l'equip granollerí és l'únic club ca-

talà que milita en una de les dues 

lligues estatals. "Com a jugador, 
els del Bàdminton Granollers 
sempre tenim una pressió afegi-
da perquè som el rival a batre a 
les competicions catalanes", diu.

Tot i ser un esport minoritari, 

el club té una estructura potent 

El granollerí Rafael Lucas, de 59 

anys, ha renovat com a president 

de la Federació Catalana de Bàd-

minton. El fundador de l'Associa-

ció Granollers Esportiva renova la 

confiança de l'ens federatiu des-

prés de ser l'única candidatura 

que s'hi va presentar. Lucas porta 

tota la vida vinculat a la federació 

catalana i des del 2012 n'és el mà-

xim responsable.  

Des del 2018 al 2020 va ser un 

dels organitzadors del Barcelo-

na Spain Màster de la Mar Bella 

amb 150.000 dòlars en premis en 

metàl·lic, que assegura que Gra-

nollers està preparada per aco-

llir una gran cita internacional de 

bàdminton. "A Granollers estem 
preparats per fer un torneig 
internacional de primer ordre 
perquè tenim les instal·lacions, 
el personal del Barcelona Spain 
Màster majoritàriament era de 
la ciutat... l'únic problema és el 
tema econòmic", assegura Lucas.

El president granollerí admet 

que la intenció de l'ens federatiu 

és continuar creixent en el nom-

bre de fitxes federades i potenciar 

la millora en la formació amb el 

projecte del CAR de Sant Cugat i el 

centre de tecnificació, emplaçat a 

Granollers. "Estem en una etapa 
de creixement en nombre d'es-
portistes, però tenim un pro-
blema per crear nous clubs. Fal-
ta gent que es vulgui involucrar 
a les entitats, que en definitiva, 
aquests són els que promoci-
onen l'esport", assegura Rafael 

Lucas.   jl.r.b.

Primera Divisió EL PRIMER EQUIP GRANOLLERÍ GUANYA ELS TRES PARTITS DE LA JORNADA A GRANOLLERS I PUJA AL SETÈ LLOC

L'Associació Granollers Esportiva 

Bàdminton surt reforçada de la 

segona jornada de la Primera Di-

visió estatal amb un triplet de vic-

tòries. L'equip granollerí va gua-

nyar els tres partits disputats el 

cap de setmana al Palau d'Esports, 

que va reunir els 16 equips de la 

segona màxima categoria estatal. 

La primera jornada va tenir lloc 

a finals del 2020 a Granada i el 

Granollers va tornar amb un ba-

lanç de dues derrotes i una victò-

ria. Els bons resultats a terres va-

llesanes permeten als granollerins 

pujar fins al setè lloc amb 12 punts 

i situar-se a tres punts del líder, 

Triplet de victòries de 

l'AGE al Palau d'Esports
l'Oviedo B; i amb un marge de nou 

punts de la zona de descens. 

El Granollers va iniciar dissabte 

la jornada amb una victòria ajus-

tada contra el complicat As Neves, 

per 3 a 4. El triomf va omplir de 

confiança l'equip granollerí per 

guanyar el segon partit de dis-

sabte amb força claredat contra el 

Palma, per 7 a 0. El tercer i últim 

partit del cap de setmana va tenir 

lloc diumenge i el Granollers tan 

sols va cedir un punt, signant una 

clara victòria contra l'Ohada Flick, 

per 6 a 1. 

La competició estatal de bàd-

minton estava suspesa per l'afec-

t.t.

toni torrillas

RAFAEL LUCAS

tació de la Covid-19 fins aquest 

cap de setmana a Granollers. El 

pròxim abril, la federació espa-

nyola preveu la disputa de les tres 

últimes jornades del calendari. La 

tercera sessió estatal es disputarà 

la pròxima setmana, el 3 i 4 d'abril 

a Gijón.  jl.r.b.

EN JOC  Un partit del CBG femení a la Copa Catalunya, tercera estatal

PARTIT  El Granollers va imposar-se amb claredat contra el Palma, 7 a 0

"La ciutat podria 

acollir un torneig 

internacional"

RAFAEL LUCAS, PRESIDENT

i, fins i tot, ha ajudat altres enti-

tats a tirar endavant. "Jo sóc el 
coordinador del club, però al-
hora també soc el president de 
l'entitat de Canovelles i Lliçà. 
En altres disciplines, això seria 
impensable perquè hauríem de 
ser rivals, però en bàdminton, 
Granollers assessora i ajuda pel 
bé comú de l'esport", admet el 

coordinador Eduard Mateos.

Piris i Monroy, a l'Europeu
Els granollerins Joan Monroy i 

Carlos Piris són la referència del 

bàdminton modern. Tot i la seva 

joventut, participaran a finals 

d'abril a l'Europeu fent parella en 

el dobles. "No és habitual que a 
l'Europeu hi vagi una parella 
espanyola. Són formats al club i 
una referència per a tots", indi-

ca el coordinador, Eduard Mateos, 

que adverteix: "s'entrenen a Ma-
drid amb Carolina Marin". 

Els dos granollerins represen-

ten la nova fornada del Bàdmin-

ton Granollers després dels èxits 

assolits pel mateix Marc Gallar-

do, Blanca Lucas, Lara Lucas 

o Bernat Amaya.

Vuit granollerins al CAR
Des de fa poc més d'una tempora-

da, la Federació Catalana ha im-

pulsat un projecte al CAR de Sant 

Cugat, que compta amb vuit joves 

vinculats amb el Bàdminton Gra-

nollers.  jl.rodríguez b.
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arxiu

L'EC Granollers afronta el partit 

més important de la temporada 

contra la Fundació Esportiva Gra-

ma, rival directe pel tercer lloc. 

L'equip dirigit per José Solivelles 

ocupa la tercera posició i vol de-

fensar-la en l'última jornada de la 

primera fase per disputar la pro-

moció d'ascens directe. La lluita 

té tres equips implicats amb els 

vallesans, els colomencs i el Sant 

Andreu. 

L'ECG depèn d'ell mateix per 

mantenir el tercer lloc, perquè 

amb 30 punts té un marge de dos 

amb el quart, el Sant Andreu, i tres 

amb el cinquè, la Fundació Es-

portiva Grama. Per assegurar-se 

el tercer lloc, una victòria contra 

els colomencs seria el resultat de-

sitjat. En cas d'empatar o perdre, 

caldria treure la calculadora i mi-

rar altres equips. Si empata l'ECG, 

FUTBOL | Tercera Divisió  L'EQUIP GRANOLLERÍ DEPÈN D'ELL MATEIX PER MANTENIR EL TERCER LLOC

L'Esport Club té el somni de
la promoció a 90 minuts de joc

HANDBOL | Lliga Guerreres  L'EQUIP ARROSSEGA SET PUNTS

El KH-7 Granollers iniciarà diu-

menge la segona fase de la Lliga 

Guerreras Iberdrola pel títol a 

Valladolid. L'equip granollerí va 

acabar al grup B de la primera fase 

com a líder amb 23 punts, empa-

tat amb el Rocasa Gran Canaria, 

amb un balanç d'11 victòries, 1 

empat i 2 derrotes. El conjunt di-

rigit per Robert Cuesta passa a la 

segona fase arrossegant un total 

de set punts i parteix al tercer lloc, 

només superat pel Bera Bera, amb 

11; i el Gran Canria, amb nou.  

El primer rival de les grano-

llerines és el Valladolid, que és 

penúltim amb dos punts. Els de 

Castella i Lleó van passar a la se-

gona fase com a quartes del grup 

amb 18 punts. i 

El KH-7 inicia la segona 

fase pel títol a Valladolid

EN JOC  L'ECG com a local té un balanç de 2 victòries, 4 empats i 2 derrotes

arxiu

EN JOC  Un partit d'aquesta temporada del KH-7 al Palau

EL MUNDIAL DE 
SUPERBIKE AL CIRCUIT

WATERPOLO | Primera 

El waterpolo masculí del CN Gra-

nollers es juga la permanència 

en l'última jornada de la Primera 

Divisió estatal després de perdre 

inesperadament la setmana pas-

sada contra el Premià (10-11). El 

CNG ocupa el 6è lloc en un triple 

empat amb el 5è, el Brains, i el 

7è, l'Helios, que ocupa la plaça de 

promoció de permanència que vol 

evitar el club granollerí. Per fer-

ho, en l'última jornada el Grano-

llers visita el Brains amb la neces-

sitat de guanyar; en cas d'empat 

hauria d'esperar una derrota de 

l'Helios a Premià, per tenir el gol 

average particular perdut. i 

El CNG amb la 

salvació en joc

CICLISME | BTT

Núria Picas, doble guanyadora del 

Mundial de les curses d'ultrafons 

de muntanya, tornarà a la Titan 

Desert, que es disputarà al Mar-

roc del 23 al 28 de maig. La cor-

redora catalana ho farà integrada 

a l'equip del KH-7, que estarà ca-

pitanejat per l'exciclista professi-

onal  Melcior Mauri, i que compta 

amb il·lustres ciclistes com l'olím-

pic Abraham Olano. La ciclista 

catalana formarà equip en duo 

mixt al costat del seu entrenador, 

el també reconegut trail runner 

Pau Bartoló. De fet, aquesta serà 

la seva segona participació en la 

Titan Desert, perquè el 2019 ja va 

demostrar el seu talent al desert 

del Marroc. A més, el 2016 va par-

ticipar en la Titan Tropic Cuba, on 

va obtenir la segona plaça. i 

Núria Picas a la 

Titan amb KH-7

MOTOR | Motociclisme  S'INICIA LA TEMPORADA 2021 DE MOTOGP

Arriba l'hora de la veritat per als 

germans Espargaró. Pol inicia la 

seva esperançadora aventura a 

l'equip Repsol Honda, i Aleix ha 

presentat una immillorable carta de 

presentació amb els tests oficials. 

Els dos pilots granollerins seran a la 

graella de sortida del GP de Qatar, 

que obre el curs 2021 de MotoGP  

a les 13.20 h de l'hora peninsular. 

Pol Espargaró va canviar el pro-

jecte KTM pel totpoderós Honda 

Repsol, que en la primera cursa no 

comptarà encara amb el lesionat 

Marc Márquez. El granollerí afron-

ta una temporada il·lusionant 

amb una motocicleta campiona, 

que està inclosa a la gran majoria 

de travesses per lluitar pel Mun-

dial de MotoGP. Pel que fa a Aleix 

Espargaró, suma un nou curs amb 

la motocicleta oficial d'Aprilia i va 

ser una de les sorpreses als tests 

oficials de la pretemporada, mos-

trant-se com un dels pilots més 

ràpids de la graella del Mundial i 

que aspira a ser present al podi. i 

Pol i Aleix Espargaró, tret 

de sortida al GP de Qatar
MOTOGP

POL ESPARGARÓ

BRAINS – CNG

Dissabte, 27 – 16.15 h Alcobendas

ECG – FUNDACIÓ GRAMA
Diumenge, 28 – 12 h Granollers

el Sant Andreu hauria de perdre 

o empatar perquè una victòria al 

camp del Figueres els deixaria en 

empat, però amb la diferència de 

gols particular pels barcelonins. 

En cas de perdre l'ECG, la caram-

bola hauria de ser més gran, però 

possible. Per començar, no podria 

perdre contra la Grama per dos 

gols de diferència o per un resultat 

superior al 2 a 3 de la primera vol-

Asobal

El Fraikin Granollers tornarà a 

competir després d'haver ajornat 

el partit de la setmana passada a 

la pista de l'Ademar, de Lleó. El 

Fraikin es va desplaçar dissabte 

fins a Lleo, però uns positius per 

la Covid-19 va ajornar el partit.

Des d'aleshores, el Fraikin ha 

pogut preparar a consciència el 

duel de divendres contra el Frigo-

ríficos Morrazo amb l'objectiu de 

sumar la 15a derrota i seguir en 

lla lluita per les posicions europe-

es. Per fer-ho, podrà comptar amb 

el caliu d'un miler d'aficionats. Di-

mecres, el club va comunicar que 

podrà haver un màxim de 1.000 

persones de public, amb reserva 

anticipada de l'entrada. El dia de 

partit i per accedir a la instal·la-

ció, caldrà seguir les indicacions 

sanitàries de seguretat. i 

El públic tornarà 

al Palau amb el 

Fraikin-Morrazo

ALEIX ESPARGARÓ

MOTOGP

FRAIKIN – FRIGORÍFICOS MORRAZO
Divendres, 26 – 20 h Granollers

VALLADOLID – KH-7 BMG

Dissabte, 27 – 19 h Valladolid

ta; i a més, el Sant Andreu, hauria 

de perdre o empatar.  

L'Esport Club afronta el duel 

amb la màxima ambició després 

de sumar un punt d'or al camp del 

Girona B després d'empatar un 

partit que perdia 3 a 0 a l'inici de 

la represa, que va acabar empa-

tant amb un triplet d'Albert Ruiz. 

L'últim gol es va marcar al temps 

afegit. i jl.rodríguez b.

El Motul FIM World Superbike Cham-

pionship visitarà el Circuit de Barce-

lona-Catalunya del 29 de març a l’1 

d’abril amb la celebració d’uns entre-

naments privats del WorldSBK. 
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CULTURA

Jam de Teatre a ArsènicConversa amb Ivette Nadal i Pol Pagès
Arsènic Espai de Creació organitza divendres a la tarda 

una nova jam de teatre, un espai on els alumnes del 

cicle superior en Tècniques d'Actuació Teatral poden 

mostrar les pràctiques escèniques, així com altres joves 

creadors de la comarca que hi estiguin interessats.

Dissabte, els poetes i músics granollerins Ivette Nadal i Pol 

Pagès protagonitzaran la darrera trobada del cicle Literatura 

Km 0 de Can Pedrals. La conversa, que es podrà seguir 

pel canal de YouTube de Biblioteques de Granollers, serà 

conduïda pel periodista i també poeta Esteve Plantada.

ART  EL GRANOLLERÍ EXPOSA SIMULTÀNIAMENT A L'ESPAI VOLART DE BARCELONA, A LA MERCÈ DE GIRONA I A LA GALERIA MARC DOMÈNECH EN EL MARC DE LA FIRA ARCO

Jugant a casa és com avui, dijous, 

el pintor granollerí Vicenç Via-

plana posarà la cirereta del pastís 

d'un any en què la seva trajectòria 

artística ha estat homenatjada en 

diferents exposicions.

Sens dubte, la més ambiciosa 

és la mostra antològica a l'Espai 

Volart de la Fundació Vila Casas 

a Barcelona, però simultàniament 

la seva obra és també al centre 

cultural La Mercè de Girona i a 

la Galeria Marc Domènech, en un 

espai virtual que s'emmarca en la 

participació a la Fira Arco. 

I, per arrodonir-ho, al Museu de 

Granollers l'exposició Pintant a 

la 4a planta, un projecte conjunt 

del pintor amb FRAU recerques 

visuals i el músic Ramon Solé, i 

fruit del treball in situ durant els 

tres mesos finals de l'any passat a 

l'equipament granollerí. Viaplana 

hi va estar pintat una obra de gran 

format –de 3 x 8 metres– en for-

mat de quadríptic, que ha titulat 

Submergències. "És un gran mur 
visual on s’evidencia la desapa-
rició de referents i de processos 
d’alguna classe natural, l’extin-
ció de bioespècies. Són forces 
submergides que escapen de la 

raó i de la figuració, però que 
alhora se’ns presenten en vi-
sions de dimensions colossals 
d’un imaginari de frondositat, 
de vida submergida on tot és 
mostrat i on tot flueix", diuen 

des del Museu.

La peça pictòrica està acompa-

nyada de la producció videogrà-

fica de FRAU, que va filmar tot el 

procés creatiu, i de la música que 

Vicenç Viaplana i l'obra omnipresent

Ramon Solé va anar creant paral-

lelament durant els dies de realit-

zació de la pintura, com una mena 

de banda sonora original de l'obra 

–dividida en 12 parts que també 

es titulen Submergències–.

El treball multidisciplinari es 

podrà veure a l'exposició que el 

Museu de Granollers obrirà al pú-

blic avui a les 19 h. "L’obra ha es-
tat concebuda i executada amb 

un ambient molt concret, molt 
inhabitual, i està lligada concep-
tualment amb l’entorn on s’ha 
creat", destaquen des del Museu.

'La veritable il·luminació no brilla'
Des de dijous passat el centre cul-

tural La Mercè de Girona, gràcies 

a un acord amb la Fundació Vila 

Casas, exposa La veritable llum no 

brilla, un recull d'una desena de 

peces de gran format de Viaplana, 

fetes entre els anys 1999 i 2010, la 

seva època més "introspectiva", 

segons ell mateix explicava.

La cap de projectes externs de la 

Fundació Vila Casas, Natàlia Cho-

carro, explica que l'exposició de La 

Mercè pretén ser "un apèndix" de 

la mostra de l'Espai Volart de Bar-

celona i que ensenya la darrera 

època de l'artista. Una proposta, la 

barcelonina, en què Viaplana tam-

bé es vincula amb la realitat social 

i política de Catalunya. 

De fet, la mostra Viaplana, els 

llocs de la pintura, que es pot veu-

re fins al 5 de maig a l'Espai Volart, 

transita per les diferents etapes 

de l'artista. "Els primers qua-
dres els pintava sense pinzells", 

deia Viaplana sobre els quadres 

acn

que donen la benvinguda a l'expo-

sició, on s'hi presenten paisatges 

suburbials i construccions indus-

trials. A la darrera sala de l'expo-

sició antològica, Sota el Sui, l'obra 

iniciada el 2016 al Baix Montseny 

i que inclou les darreres peces fe-

tes durant la pandèmia. 

I, finalment, qui vulgui veure l'o-

bra de Viaplana sense sortir de casa 

pot accedir al web arco_exhibitions, 

on la galeria Marc Domènech ex-

posa en 3D Visions i cadències, una 

confrontació de l'obra de Viaplana 

dels 70 amb l'actual.  m.e./ACN

n El projecte de realització in situ de 

l'obra al Museu de Granollers té antece-

dents sonats, com el de 1977, quan An-

toni Tàpies va fer a la sala 1 l'obra Gran 

A, amb motiu d'una exposició sobre 

Brossa i Miró. També, sota el comissa-

riat de Manel Clot, l'any 1982 sis artis-

tes van crear obres a l'equipament, que 

van ser exposades a la sala de mostres 

temporals sota el títol 6 pintures. Eren 

peces de Jordi Benito, José Manuel Bro-

to, Xavier Franquesa, Ferran Garcia Se-

villa, Xavier Grau i un llavors joveníssim 

Vicenç Viaplana. L'any passat el Museu 

també va convidar la fotògrafa Lurdes 

R. Basolí a fer-hi una intervenció  amb 

motiu del primer festival Opera aperta.

ALTRES OBRES FETES 

IN SITU AL MUSEU

VICENÇ VIAPLANA  Dijous passat, a l'exposició de La Mercè de Girona

El pintor inaugura al Museu 'Pintant a la 4a planta', un projecte conjunt amb Frau i Solé

Roca Umbert tornarà a ser per cin-

què any consecutiu, i malgrat les 

dificultats dels darrers temps de 

pandèmia, l'escenari del festival 

de cinema, fotografia i arts audi-

ovisuals Panoràmic, que cada any 

incorpora nous escenaris, tant a la 

ciutat –Museu de Granollers, Mu-

seu de Ciències Naturals i cinema 

Edison– com a fora –a Barcelona, 

a l'Arts Santa Mònica, el centre de 

fotografia de la Fundació Mapfre, a 

la Fundació Foto Colectania, a La 

Virreina i a l'escola internacional 

de fotografia Grisart.

Així, el Panoràmic ja ha anun-

ciat les dates d'aquesta cinque-

na edició, que s'inaugurarà el 15 

d'octubre i s'allargarà fins al 28 de 

novembre. A més, el festival també 

ha avançat la temàtica d'enguany, 

a l'entorn de la Incertesa, Atzar, 

Predicció. Totes les creacions ar-

tístiques presentades al Panorà-

mic giraran al voltant d’aquests 

tres conceptes, debatent, interro-

gant, reflexionant o obrint noves 

vies d’investigació que defugin 

de la representació de la realitat i 

projectin futurs possibles. 

A més, el festival, organitzat per 

Grisart i promogut per l'Ajunta-

ment de Granollers i Roca Umbert, 

ha presentat la imatge gràfica que 

panoràmic

EL FESTIVAL DE CINEMA, FOTOGRAFIA I ARTS AUDIOVISUALS CELEBRARÀ LA CINQUENA EDICIÓ, EN BONA PART, A ROCA UMBERT

EL CARTELL AMB FOTO D'ALBA SERRA 

El Panoràmic es farà a la tardor amb 
el tema 'Incertesa, atzar, predicció'

il·lustra aquesta edició, a càrrec de 

la fotògrafa Alba Serra, exalumna 

precisament de l'escola Grisart.

Convocat l'Open Panoràmic
Per avançar en l'edició de la pro-

pera tardor, Panoràmic ha obert 

fins al 30 de maig la convocatòria 

internacional de l'Open Panoràmic, 

destinada a obres en format audio-

visual –amb una durada màxima de 

15 minuts– basades en fotografies, 

vídeos, textos, infografies, webdocs 

o la hibridació d'algunes d'aquestes 

tècniques. Les obres presentades 

poden tenir caràcter documental, 

experimental o ser un assaig visu-

al. Les seleccionades –un màxim 

de 12– formaran part de la progra- 

mació de la Secció Oficial del festi-

val i seran exhibides a l’Arts Santa 

Mònica el 12 de novembre.  m.e.

Avui, dijous (19 h), l'escriptor 

Martí Sales i l'editora Maria Bo-

higas presentaran a la llibreria La 

Gralla Aliment, un volum de l'au-

tor de Principi d'incertesa que ara 

utilitza un format de diccionari 

per parlar de l'A a la Z dels plaers 

lligats al menjar i a l'amor. A Ali-

ment, a les llibreries des de fa un 

mes escàs, Sales hi barreja contes, 

poesia, narració epistolar, assaig i 

qualsevol forma literària que li ha 

vingut de gust. "Aprens a cuinar 
per agradar o per donar plaer 
a algú altre. Sense aquesta con-
nexió, la cuina només és super-
vivència", diu Sales sobre la rela-

ció dels temes del llibre. 

Martí Sales presenta 
a La Gralla el darrer 
llibre, 'Aliment', sobre 
la cuina i l'amor
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CRÍTICA MUSICAL L'OCGR INTERPRETA DOS QUARTETS DE CORDA EN VERSIÓ PER A ORQUESTRA

El recital més exigent 

El públic habitual als concerts de 
l’Orquestra de Cambra de Grano-
llers (OCGr) està acostumat a les 
sempre il·lustratives explicacions 
inicials del director Corrado Bolsi. 
En el concert de diumenge el mes-tre va destacar la di�icultat de la 
proposta que es presentaria a con-
tinuació, ja que s’havien escollit 
dos quartets de corda que serien 
interpretats en format orquestral.

La dificultat a la qual es referia 
té relació amb el fet que el quartet 
de corda és la forma més impor-
tant de la música de cambra. Els 
grans compositors l’han afrontat 
sempre com un repte on mostrar 
les seves capacitats de forma pura 
i transparent, ja que els quatre ins-
truments (dos violins, una viola i 
un violoncel) tenen tots la mateixa 
importància i, per tant, s’exigeix 
als quatre intèrprets que treballin 
com a solistes, però que, alhora, el 
conjunt soni com una unitat.

Divuit violins
Diumenge les partitures dels dos 
quartets van ser interpretades 
per divuit violins, sis violes i cinc 
violoncels, amb un discret i neces-
sari suport de dos contrabaixos. 
Aquesta multiplicació de la ins-
trumentació implica un augment 
de la dificultat si el que es perse-
gueix és un so homogeni de cada 
una de les veus. És doncs a aques-

ta qüestió que es referia Bolsi en 
la presentació.

Per sort, la prova va ser supera-
da per l’orquestra ja des del prin-
cipi del Quartet en Fa major de 
Ravel (1904). L’obra va brillar en 
tota la seva sensualitat impressio-
nista, gairebé avantguardista. La 
riquesa de textures, matisos i 
sensacions que el compositor 
francès va abocar al seu únic 
quartet de corda va quedar fins i 
tot reforçada per les majors di-
mensions de l’orquestra.

El mateix va passar amb el 
Quartet en Re menor número 14

de Schubert (1826), conegut amb 
el sobrenom de La mort i la don-

zella. Es tracta d’una peça amb 
una gran expressivitat, amb una 
emotivitat característica de l’obra 
del qui es considera el primer 
compositor del Romanticisme. 
Aquesta força expressiva, doncs, 
va ser intensificada en ser aug-
mentada per l’orquestra.

D’aquesta manera, l’orquestra 
va proporcionar a l’audiència una 
fantàstica experiència per perme-
tre-li gaudir de dues peces que, en 
paraules del propi Bolsi, eren pos-
siblement les més exigents que 
mai ha tocat l'OCGr. ORIOL PADRÓ

Diumenge, 21 de març
Al Teatre Auditori de Granollers

 Títol. La mort i la donzella

 Compositors. Ravel i Shubert
 Intèrprets. Orquestra de 
Cambra de Granollers
 Director. Corrado Bolsi

La fi txa artística

L’abril de l’any passat, confinats, 
molts músics van tocar per les 
xarxes per sentir-se a prop de la 
gent, per agrair la feina dels sani-
taris, per recordar els que ja no hi 
són i, en definitiva, per continu-
ar connectats amb l’exterior. Un 
d'ells va ser el pianista granollerí 
Martí Ventura, qui va compartir, 
a través d'Instagram i Facebook, 
una selecció de boleros que cada 
vespre interpretava per a qui més 
patia la pandèmia, ja fos la gent 
de les residències i els seus amics 
que havien perdut familiars.

Amb el títol Boleros d’abril i a 
piano sol, Martí Ventura explicarà 
divendres (20 h) al Casino aques-
ta preciosa història però, aquesta 
vegada, en directe. Així, Ventura 
torna al Festival de Jazz de Gra-
nollers, en què en la darrera edi-
ció presentava el disc Indret, amb 

MÚSICA  EL PIANISTA GRANOLLERÍ COMPTARÀ AMB CONVIDATS

Martí Ventura interpretarà 

els seus boleros 'confinats' 

al Festival de Jazz al Casino

una proposta única, que comp-
tarà amb una colla de convidats 
sorpresa –de fet, algunes de les 
peces que va penjar a Facebook i 
Instagram van comptar amb col-
laboracions–. Hi sonaran Tres pa-

labras, Sabor a mi, Silencio i molts 
altres temes. El preu de l'entrada 
al concert és de 10 euros.

Successos

Divendres algú va robar el violí i 

els arcs al director de l'Orquestra 

de Cambra de Granollers (OCGr), 

Corrado Bolsi, quan viatjava en 

tren cap a Barcelona, tor-

nant d'un assaig al Teatre 

Auditori per preparar el 

concert de diumenge. Es 

tracta d'una peça molt 

valuosa feta a París 

l'any 1829. Els Mossos 

d'Esquadra van ini-

ciar una investigació 

per recuperar el violí, un 

labeled J.B. Villaume. L'Orquestra Bar-

roca de Barcelona va fer difusió dels 

fets a les xarxes socials i demanava 

col·laboració per trobar l'instrument 

robat. I, gràcies a tot plegat, dilluns una 

parella d'agents de la Guàrdia Urbana 

de Barcelona el recuperaven al Raval. 

Aquest era l'únic violí de Bolsi, que diu-

menge va haver de tocar amb el de la 

seva dona, també violinista.

ENSURT PEL ROBATORI
DEL VALUÓS VIOLÍ 
DE CORRADO BOLSI

EL CICLE CARLES RIERA CONVIDA MIQUEL 
VILLALBA A HOMENATJAR ROBERT GERHARD
■ El Cicle Carles Riera se suma a l'Any Gerhard, que commemora els 125 anys 

del naixement i els 50 de la mort del compositor català més important del segle 

XX. Nascut a Valls el 1896, Robert Gerhard es va exiliar a Anglaterra després de la 

Guerra Civil i hi va morir el 1970. L’any 1948 va escriure Sonata per a viola i piano, 

però no la va publicar mai. Uns anys més tard va reescriure-la per a violoncel i 

aquesta és la versió que es va publicar. El pianista Miquel Villalba ha recuperat ara 

a Cambridge la versió original per a viola i l'oferirà en primícia divendres (19 h) a la 

sala petita del Teatre Auditori de Granollers. També s'hi podrà escoltar la música de 

la compositora anglesa Rebecca Clarke (1886-1979). El preu de l'entrada és de 10 

euros. Una estona abans, a les 18 h, hi haurà un sessió gratuïta per al públic familiar.

nista, gairebé avantguardista. La 
riquesa de textures, matisos i 
sensacions que el compositor 
francès va abocar al seu únic 
quartet de corda va quedar fins i 
tot reforçada per les majors di-

Divendres algú va robar el violí i 

els arcs al director de l'Orquestra 

de Cambra de Granollers (OCGr), 

Corrado Bolsi, quan viatjava en 

tren cap a Barcelona, tor-

nant d'un assaig al Teatre 

Auditori per preparar el 

concert de diumenge. Es 

tracta d'una peça molt 

l'any 1829. Els Mossos 

d'Esquadra van ini-

ciar una investigació 

DE CORRADO BOLSI

M.V.

MARTÍ VENTURA  Bolero a Instagram

"Temps difícils que recorda-

rem, per la cultura i per la sar-

dana, no podem ballar sarda-

nes però sí en podem escoltar, 

i això es el que farem", relata 
l'Agrupació Sardanista de Gra-
nollers. L'entitat ha treballat per 
mantenir una agenda sardanista a 
la ciutat, malgrat la impossibilitat 
d'organitzar ballades arran de la 
pandèmia. Així, tot i que s'ha vist 
obligada a suspendre el tradici-
onal concurs de colles, ha buscat 
una alternativa per mantenir el 

programa d'actes sardanistes. 
Així, dissabte la sala petita del 
TAG acollirà el concert de la Cobla 
Sant Jordi amb un recull de sarda-
nes de totes els temps, per fer un 
viatge sardanista amb els millors 
compositors, com el mestre Josep 
Maria Ruera, Conrad Saló, Enric 
Ortí i Joan Manén –en el 50è ani-
versari de la seva mort–.

Concert de la Cobla Sant Jordi 

alternatiu al concurs de colles

L'AGRUPACIÓ SARDANISTA MANTÉ ELS ACTES SENSE BALLADES

Ds 27 de març, 18.30 h
Teatre Auditori. Preu: 8 euros

El Cor Jove Amics de la Unió serà 
la formació encarregada d'inau-
gurar avui, dijous (20.30 h), el 
17è Festival BBVA de Música Re-
ligiosa de Vic que, fins al dimecres 
31, inclourà sis concerts i una 
conferència a la ciutat osonenca. 

La formació granollerina, diri-
gida per Marta Dosaiguas, oferi-
rà l'espectacle Lux, un concert a 
capella de peces de música sacra 

dels segles XIX i XX.
El concert tindrà lloc a l’Esglé-

sia de Sant Domènech de Vic i 
actualment es poden adquirir les 
últimes entrades disponibles pel 
concert en aquest enllaç.

Amb motiu d’aquest concert di-
lluns, la directora del cor, Marta 
Dosaiguas, va ser entrevistada al 
programa Assaig General de Cata-
lunya Música. 

El Cor Jove Amics de la Unió 

inaugura avui el Festival 

de Música Religiosa de Vic El restaurant llibreria Anònims 
acollirà dissabte (18 h) la pre-
sentació a Granollers del llibre 
Pascal Comelade, L'argot del so-

roll, del periodista i crític musical 
granollerí Donat Putx. Les places 
són limitades i cal reservar lloc 
enviant un correu a anonimsgr@

gmail.com. L'acte comptarà amb 
la participació del mateix Putx i el 
també periodista musical Karles 
Torra, a més de la col·laboració de 
la cantautora Ivette Nadal. 

Donat Putx presenta

a l'Anònims el llibre 

sobre Comelade

Lluís Estopiñan, resident de l'Es-
pai d'Arts de Roca Umbert, par-
ticipa aquest març a l'exposició 
virtual A Certain Kind of Blue està 
organitzada per la revista califor-
niana Analog Forever, una potent 
publicació sobre fotografia analò-
gica. L'artista hi presenta Dis-

closed Memory 66, una de les 10 
peces que ja van participar en l'ex-
posició virtual de 2020, també als 
Estats Units, The Halide Project 

20/20 Photo Festival de Filadèlfia.
L'exposició ha estat comissaria-

da per l'artista i professora Jaime 
Aelavanthara i mostra una selec-
ció de peces fetes amb cianotípia, 
que expressen les múltiples po-
tencialitats d'aquesta tècnica en 
l'àmbit de l'art contemporani. La 
peça d'Estopiñan forma part de la 
sèrie que va estar exposada al Mu-
seu de Granollers dins de l'exposi-
ció La llum que et va tocar. M.E.

ART L'EXPOSICIÓ ESTÀ ORGANITZADA PER 'ANALOG FOREVER'

Lluís Estopiñan participa en 

una mostra virtual a Califòrnia
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HANDBOL. DIVENDRES 26, 20 h
FRAIKIN BMG - BALONMANO CANGAS  

Palau. Amb A. Compañón i R. Santaeugènia

FUTBOL. DIUMENGE 27, 12 h
EC GRANOLLERS - FUNDACIÓ E. GRAMA  

Amb Roger Santaeugènia i Emma Montané

BÀSQUET. DIUMENGE 27, 18.15 h
CBG - RIPOTRANS LLIÇÀ D'AMUNT  
Amb Guillem Raich i Arnau Moya

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

PREVISIÓ METEOROLÒGICA
de dijous 25 al diumenge 28 de març

Dijous Divendres Dissabte Diumenge

18º 7º 18º 8º 18º 7º 19º 8º

TEATRE  'C.A.M.E.S.' ES PRESENTARÀ SIMULTÀNIAMENT A ONZE SALES DEL PAÍS

Dissabte, coincidint amb el Dia 

Mundial del Teatre, s'estrenarà 

a onze sales de tot Catalunya la 

darrera proposta de la companyia 

vallesana Escarlata, convidada 

aqusta temporada a fer residèn-

cia al Teatre Auditori de Grano-

llers (TAG), que també acollirà 

l'experiència durant tot el cap de 

setmana. Es tracta de C.A.M.E.S.  

–Comèdies Auditives en Moviment 

Espontànies i Sensorials–, una 

original proposta en format d'au-

dioguia dramatitzada, ideada per 

Jordi Aspa i Bet Miralta per a un 

públic curiós, convidat a deixar-se  

portar per les instruccions de la 

veu dels narradors.

Una proposta teatral i partici-

pativa que viurà un petit grup de 

participants de forma conjunta 

i, alhora, de forma individual, a 

través dels auriculars per, tal com 

afirma Bet Miralta, “puguin sen-

tir les seves pròpies emocions 

i sensacions en aquesta experi-

ència”. Es farà un recorregut per 

les entranyes del teatre i segons 

L'audiovisita dramatitzada
d'Escarlata s'estrenarà dissabte

assegura Miralta “els partici-

pants podran escoltar, veure i 

viure al mateix temps”. "No és 

una visita, sinó una experiència 

a través d'un recorregut", afegia 

Aspa. La peça creada per Escarla-

ta, Premi Nacional de Cultura per 

la Generalitat de Catalunya i Pre-

mi Nacional de Circ pel Ministeri 

de Cultura, compta amb la pro-

tag

EXPERIÈNCIA  Escarlata estrena una audiovisita teatralitzada

PROGRAMACIÓ  26 - 28 MARÇ 2021

posta musical de la cantant, com-

positora i intèrpret de Manacor 

Joana Gomila, i el coguió de Laura 

Tajada.

Aquesta audiovisita, que també 

s'emmarca en la xarxa Transversal, 

es podrà fer dissabte –amb sessi-

ons a les 11, 12.30, 17.30, 19 i 20.30 

h–, i diumenge –17.30, 19 i 20.30 

h–. El preu és de 3 euros. i m.e.

L'Espai Milnotes oferirà dissabte 

el monòleg i musical Mis Pakos y 

yo, a càrrec de Neus García i Da-

vid Ramos. L'espectacle es farà en 

dues sessions, a les 18 i a les 20 

h, i té un preu de 15 euros –dime-

cres quedaven les darreres entra-

des–. A Mis Pakos y yo, la Manuela 

de Fonollsa, una artista amb aires 

clàssics però atrevida, explica les 

seves tres històries d'amor en un 

monòleg que s'apropa a l'autobio-

gràfia, l'alegat feminista, i la lluita 

d'una estrella per triomfar als te-

atres. L'acompanyarà el seu amic 

i pianista Sam.

I, seguint amb la programació, 

diumenge a les 18 i 20 h, la com-

panyia Milnotes tornarà a pujar 

a escena el cabaret Divas al Rojo 

Vivo, amb Dani Bernabé, Adrià 

Fornos i Joan Garrido. Les entra-

des s'han esgotat, però els inte-

ressats poden reservar-les ja per 

Milnotes presenta 'Mis Pakos 

y yo' i reposa 'Divas al rojo vivo'

a la propera sessió del 10 d'abril o 

les següents del maig. 

milnotes

'MIS PAKOS Y YO'
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Taller sobre el gènere en els contes

Explica'm una altra història és el taller familiar que 

s'impartirà a l'Espai d'Arts de Roca Umbert –diumenge a les 

11 h presencial i dissabte a les 18 h virtual a través de Zoom–. S'hi reflexionarà sobre la representació de gènere en contesi pel·lícules de Disney, i es crearan nous finals. Cal inscripció.
GRANOLLERS

CANOVELLES, 
poble mil·lenari 
amb vestigis de fa 
més de 6.000 anys!

Descobreix-ho a www.canovelles.cat/patrimoni

DIJOUS, 25

18.30 h CIRD. En línia

Feminisme(s) per a principiants, 

amb Núria Alcaraz, de la cooperativa 

L'Esberla. Inscripció a wp.granollers.

cat/observatorigenere

19.30 h Museu de Ciències Naturals

Club de lectura i ciències naturals. 

El mesías de les plantes, de Carlos 

Magdalena, amb Lourdes Pallà, biòloga

DIVENDRES, 26

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 h Teatre Auditori

Cicle Carles Riera. Us presentem 

la viola! 

18.30 h Museu de Ciències Naturals

Insectes, crancs i aranyes a les mans

19 h Teatre Auditori de Granollers

Cicle Carles Riera. Concert del

125è aniversari de Robert Gerhard

20 h Casino

Festival de Jazz. Martí Ventura

AGENDA

DISSABTE, 27

9 h Plaça Lluís Perpinyà

Encants Solidaris. Protectora Vilanimal

9 h Carrer Esteve Terrades

Mercat de Can Bassa. Fins a les 13.30 h

9 h Plaça de la Corona

Mercat del dissabte

11 i 12 h Teatre Auditori

Audiovisita dramatitzada. C.A.M.E.S., 

d'Escarlata

12 h Biblioteca Can Pedrals. En línia

Literatura Km 0. Trobada amb els autors 

Ivette Nadal i Pol Pagès, conduïda per 

Esteve Plantada

16.30 h Museu de Ciències Naturals

Visita guiada a Tu investigues!

17.30, 19 i 20.30 h Teatre Auditori

Audiovisita dramatitzada. C.A.M.E.S.

18 i 20 h Espai Milnotes

Espectacle de varietats. Mis Pacos y yo 

18.30 h Teatre Auditori de Granollers

Concert de la Cobla Sant Jordi, 

organitzat per l'Agrupació Sardanista 

de Granollers

  

DIUMENGE, 28

11.10 h Museu de Ciències Naturals

Visita guiada a Tu investigues!

Exposicions
Museu de Granollers 

Afinitats. Permanent 

Retorn a Granollers del retaule gòtic 

de Sant Esteve. Fins gener de 2022 

Pintant la 4a planta. Exposició del 

projecte artístic realitzat in situ per 

Vicenç Viaplana, Frau i Soler. A partir 

d'avui (17 h) i fins al 8 de maig
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

Armes nuclears, mai més! 75è 

aniversari d'Hiroshima i Nagasaki. 

Fins al 8 d'abril
Biblioteca Roca Umbert

Tot és en els llibres. Exposició sobre 

Teresa Pàmies. Fins al 31 de març 

LES FRANQUESES

DIJOUS, 26

18 h Centre Cultural de Bellavista

Tarda de Pop corn a l'Espai Zero 

DIMARTS, 30

17.30 h Centre Cultural de Bellavista

Punt de Trobada a l'Espai Zero

11.15 h Museu de Ciències Naturals 

Planetari: Les dues cares de la lluna

18 i 20 h Espai Milnotes

Divas al rojo vivo. Espectacle de 

varietats

DILLUNS, 29

10 h Parròquia de Sant Esteve 

Donació de sang. Els bombers 

t'acompanyen a donar sang!

16.15 h Centre cívic Nord

Aula Oberta. Resol dubtes de les 

plataformes en línia, a càrrec de

Marc Troyano. Gratuït amb cita prèvia

DIMARTS, 30

19 h Biblioteca Can Pedrals. En línia

Taller redissenya el teu carrer

El Patronat de la Garriga rebrà dissabte 

(20 h) l'empordanesa Joina Canyet, una 

artista que combina influències que  

van des del jazz al hip-hop, passant 

pel pop i la música clàssica. Després de 

debutar el 2018 amb Companyes –un 

disc de rap íntim i amb lletres clarament 

feministes–, ara presenta Òrbita 9.18,  

el treball estrenat aquest febrer amb  

cançons agrupades en tres episodis a 

l'entorn de la idea de casa. Les entrades 

costen de 8 euros i es poden comprar

a través del web teatrelagarriga.cat.

El hip-hop, jazz i pop feminista 

de Joina arriben a El Patronat

Voltem per l’entorn
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