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En només sis dècades, Granollers ha passat 

de tenir urbanitzat el 14,4% del seu territori 

al 56%, i les Franqueses del 3,2% al 20,7%

El Vallès Oriental ha perdut el 55% 

de les terres de conreu els darrers 

60 anys. Concretament, del 1956 al 

2018 s’han perdut 14.765 hectàrees 

de conreus, més de 238 cada any. 

Aquesta és una de les dades que re-

cull l’informe d’anàlisi Terres amb 

futur: una mirada als usos del sòl a la 

demarcació de Barcelona, elaborat 

en el marc de l'estratègia BCN Smart 

Rural i impulsat per la Diputació de 

Barcelona per potenciar un model 

agroalimentari de proximitat.

La dada del Vallès Oriental està 

per sobre de la mitjana de les co-

marques barcelonines, que en con-junt han reduït la seva super�ície 
de conreus un 42%. En total s'han 

perdut 120.500 hectàrees de con-

reu –1.944 hectàrees cada any–, una super�ície equivalent a 2.720 
camps de futbol anuals. De fet, dels 

311 municipis de la demarcació de 

Barcelona, actualment només 28 es mantenen principalment agrícoles, 
mentre que fa sis dècades eren 131. 

Segons detalla l’estudi, el 60% 

dels camps de conreu perduts s'han 

convertit en boscos, fet que com-

porta una reducció del paisatge en 

mosaic agroforestal i un increment 

del risc de grans incendis forestals. En concret, la super�ície forestal ha 
augmentat en 52.500 hectàrees, 

una extensió equivalent a la de tot 

el Barcelonès i el Maresme. I la resta 

de camps de conreu han estat urba-

nitzats, de manera que en 62 anys la super�ície urbanitzada a la demar-
cació de Barcelona s'ha multiplicat 

per quatre. L’estudi destaca que el 

Barcelonès és la comarca que més sòl ha urbanitzat, �ins al punt que només el 0,7% de la seva super�ície 
es destina a conreus, mentre que al 

Vallès Oriental és el 16,2%.

Onze hectàrees cada any
Per municipis, Granollers ha pas-

sat de tenir el 72,2% de la seva su-per�ície dedicada als conreus fa sis 

dècades (1.074 ha) a destinar-hi el 

27,6% fa dos anys (410 ha). També ha passat de tenir una super�ície del 
13,4% forestal (199 ha) al 16,4% 

(245 ha), i de tenir una àrea urba-

nitzada del 14,4% (213 ha) al 56% (834 ha). Els canvis més signi�ica-
tius han estat de conreus a urbanit-

zat (537 ha) i de conreus a forestal 

(155 ha). D’aquesta manera, Grano-

llers ha perdut les darreres sis dèca-

des el 61,8% de conreus (664 hec-

tàrees), equivalent a 10,7 hectàrees 

cada any. La majoria han passat a 

ser zones industrials, comercials o 

de serveis (253 ha); zones verdes 

urbanes (87 ha); àrees urbanitza-

des (70); matollars (61); Prats i 

herbassars (60) i zones esportives i 

de lleure (32) entre d’altres.  

Pel que fa a les Franqueses, la super�ície de conreu actual és del 
46,1% (1.349 ha), mentre que fa sis 

dècades era del 69,7% (2.039 ha). La super�ície forestal ha passat del 
27,1% aleshores (793 ha) al 33,2% 

actual (971 ha), i l’àrea urbanitza-

da del 3,2% fa sis dècades (94 ha) 

al 20,7% actual (606 ha). En tots 

aquests anys, les Franqueses ha 

perdut el 33,8% de conreus (689 

hectàrees), l’equivalent a 11,1 ha cada any. Els canvis més signi�ica-
tius han estat de conreus a forestal 

(265 ha) i de conreus a urbanitzat 

(480 ha). Més al detall, la majoria 

s’han convertit en zones industrials, 

comercials o de serveis (210 ha); 

prats i herbassars (88 ha); zones 

verdes urbanes (81); matollars (55) 

i àrees urbanitzades (46).. 

Al conjunt de la comarca, l’àrea 

urbanitzada ha passat del 2,7% 

al 16,8%, l’àrea forestal del 61% 

al 66,9%, i l’àrea de conreu del 

36,3% al 16,2%. ❉ X.L.

El ple de les Franqueses va aprovar 

dijous per unanimitat una moció

d'Imagina Esquerra en Comú (IEC) en 

defensa del sector agrari i contra la 

col·locació de plantes fotovoltaiques 

en terrenys agrícoles. El text reclama 

que els ajuntaments tinguin veu i vot 

en la defi nició de l'entorn natural i en 
la voluntat d'acollir instal·lacions 

d'energies renovables, així com 

defensar i protegir les zones de 

potencial valor agrari i ecològic. En 

aquest sentit, l'Ajuntament aposta 

per la utilització de les cobertes en 

sòl industrial i per espais ja alterats 

per acollir possibles instal·lacions 

solars. Tots els grups van coincidir en 

la necessitat d'apostar per aquestes 

instal·lacions en espais urbans o 

industrials i evitar que tinguin 

impacte en el paisatge i el sòl agrari. 

En la mateixa línia, el ple va aprovar 

una altra moció – de Sal-CUP–, 

per declarar les Franqueses territori 

lliure de parcs solars fotovoltaics.

Les Franqueses 
rebutja parcs 
fotovoltaics
en sòl agrícola

Eleccions
UNIÓ DE PAGESOS ES VA IMPOSAR
DE NOU A LES ELECCIONS AGRÀRIES 
celebrades els dies 25 i 26 de març

de manera telemàtica. Al Vallès 

Oriental, amb punts d'assistència 

habilitats a Palou, Llerona, Caldes de 

Montbui i Sant Antoni de Vilamajor, 

Unió de Pagesos va obtenir 49 vots 

(45%); Asaja 42 vots (38,5%); 

Joves Agricultors i Ramaders 

de Catalunya 16 vots (14,7%) i 

Unión de Pequeños Agricultores y 

Ganaderos 2 vots (1,8%). El cens 

de professionals del camp a

la comarca és de 333 persones,

i van votar el 32,7%, 109 persones.

El Vallès perd la meitat
de conreus en 60 anys

PAU FARELL @PEUFARCELL
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El Ministeri autoritza les obres de les 
estacions de Canovelles i les Franqueses

El govern espanyol va autoritzar 

dimarts el Ministeri de Transports, 

Mobilitat i Agenda Urbana (Mit-

ma) a licitar –a través d'Adif- el 

contracte d'obres de remodelació 

de les estacions de la línia R3 de 

Rodalies de Parets del Vallès, Gra-

nollers-Canovelles, les Franqueses 

del Vallès i la Garriga, un pas previ 

imprescindible al desdoblament 

de la via entre Parets i la Garriga, 

com també ho ha estat l'elimina-

ció de passos a nivell que ha s'han 

efectuat. El contracte de reforma 

de les estacions té un valor de 

18,4 milions d'euros –18.480.941 

euros sense IVA, exactament– i un 

termini d'execució estimat de 28 

mesos.

El projecte de remodelació de 

les quatre estacions consisteix 

principalment en l'ampliació i 

adequació de les andanes fins a 

210 metres. Segons el Ministeri de 

Transports, aquest allargament 

de les andanes permetrà la para-

da de trens Civia de 5 cotxes amb 

doble composició. També se subs-

tituiran els passos de vianants 

entre andanes existents per uns 

altres passos inferiors adaptats a 

persones amb mobilitat reduïda, 

amb escales i ascensors.

Una altra de les actuacions pre-

vistes consistirà en l'adequació 

INFRAESTRUCTURES  TREBALLS PREVIS I IMPRESCINDIBLES PER AL FUTUR DESDOBLAMENT DE LA VIA ENTRE PARETS I LA GARRIGA

Festes locals de 2022Granollers té 62.589 habitants

El ple ha aprovat els dos festius locals de l'any 2022, 

que seran el 27 de maig, el divendres de l'Ascensió, i el 

26 d'agost, per festa major d'estiu. L'alcalde esperava 

poder-les celebrar, després que la Fira i Festes de 

l'Ascensió s'hagi suspès per segon any consecutiu.

Granollers tenia 62.589 habitants l'1 de gener de 2021, 

segons les dades del padró municipal que s'han derivat

a l'Institut Nacional d'Estadística. Respecte a gener

de 2020 hi ha 123 ciutadans més empadronats.

A Granollers, hi ha 31.442  dones i 31.147 homes.

SOCIETAT

de la plataforma de maniobres de 

les vies de les estacions a la nova 

configuració funcional del projec-

te de duplicació de l'R3. Igualment 

es renovarà la superestructura de 

via i s'adequarà el sistema d'elec-

trificació a la nova configuració. 

L'actuació podrà ser cofinançada 

a través del mecanisme Connectar 

Europa de la Unió Europea (CEF).

Les actuacions s'emmarquen 

en els treballs previs a la pròxima 

duplicació de via de l'R3 en el tram 

Parets del Vallès-la Garriga, que 

ARXIU

L'ESTACIÓ  A més de la reforma integral, també s'inclou l'adequació d'una zona d'aparcament al voltant

2020

El contracte previst té un valor de 18,4 milions d'euros i un termini d'execució de 28 mesos

permetrà absorbir un major nom-

bre de circulacions i una reducció 

dels temps de viatge. Per al desdo-

blament de la via són imprescindi-

bles aquestes remodelacions, "per 

preparar la via, la catenària i les 

instal·lacions de seguretat", ex-

plicaven fonts d'Adif a Som*. "Cal-

drà tenir avançades aquestes re-

formes per poder iniciar la fase 

principal de desdoblament", que 

implica duplicar la via i la catenària 

entre aquestes estacions. El govern 

espanyol es va comprometre a ini-

ciar aquestes obres el 2022.

A banda de la reforma integral de 

les estacions, a Granollers-Canove-

lles l'Ajuntament demana un apar-

cament al voltant de l'estació –que 

connectarà amb el barri de Terra 

Alta– i la connexió mitjançant un 

camí paral·lel al marge esquerre de 

la via entre Can Nicolau, a tocar a la 

serra de Ponent, amb Can Ninou, a 

la zona del Circuit, de manera que 

es connecti el camí de Ca l'Esquella 

a un camí de serveis que dóna ac-

cés als habitatges de la zona. ❉ M.E.

El ple de l’Ajuntament de Granollers 

va aprovar dimarts per unanimitat 

una moció contra el tancament de 

l'empresa Bosch a Lliçà d’Amunt 

presentada per tots els grups mu-

nicipals, amb el suport extern de 

Podem. La moció manifesta el re-

buig total al tancament de la planta 

i demana el compromís de totes les 

administracions per evitar el tanca-

ment. També insta a la direcció de 

l’empresa replantejar les accions 

respecte a la planta –"les decisions 

dràstiques ateses les enormes 

conseqüències socials que pot 

tenir al territori"–, i manifesta el 

suport als 336 treballadors, molts 

del Vallès Oriental, que seran aco-

miadats si tanca l’empresa, als 

quals cal sumar 100 llocs de tre-

ball directes de subcontractes de la 

mateixa planta. El text exigeix a les 

administracions el compromís d’un 

pla de viabilitat, i també demana la 

derogació de les reformes laborals 

del 2010 i 2012 i dels articles 42, 43 

i 51 de l'Estatut dels treballadors. 

La mateixa moció va ser apro-

vada dijous per unanimitat al ple 

de les Franqueses, on també es va 

acordar penjar una pancarta de su-

port a Bosch en un lloc visible del 

municipi. El dia abans, treballadors 

de les Franqueses que formen part 

de la plantilla es van reunir amb 

l'equip de govern per exposar-los 

les seves reivindicacions. 

SUPORT INSTITUCIONAL

Rebuig unànime 
al tancament
de la planta
de Bosch a Lliçà
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MOBILITAT LA MOCIÓ PRESENTADA A PETICIÓ DE GRANOLLERS PEDALA PROSPERA AMB ELS VOTS DEL PSC, ERC, JUNTS I CIUTADANS, I L'ABSTENCIÓ DE PRIMÀRIES

JA HEM OBERT A
GRANOLLERS!

¡YA HEMOS ABIERTO
EN GRANOLLERS!

C/ ANSELM CLAVÉ, 33
08400. GRANOLLERS

L'Ajuntament de Granollers ha 
aprovat la definició i activació d'un 
protocol davant l'assetjament de 
persones en bicicleta i VMP –ve-
hicles de mobilitat personal, els 
coneguts patinets– per part de 
conductors de vehicles de motor. 
La proposta, aprovada amb els 
vots a favor del PSC, ERC, Junts i Cs, 
i l'abstenció de Primàries, és fruit 
d'una petició de l'entitat Grano-
llers Pedala, que Esquerra presen-
tava al ple en forma de moció.

En la proposta de protocol es 
recomana al ciclista que eviti la 
confrontació directa i es limiti a 
apuntar la matrícula, marca, model 
i el color del vehicle. Amb aquesta 
informació, així com el dia, hora i 
lloc on s’ha produït l'assetjament i 
la descripció de la situació, caldrà 
adreçar un correu electrònic o un 
formulari habilitat a la Policia Lo-
cal, que garantirà l'anonimat de la 
persona que reporta l'assetjament.

donarà un feedback a Granollers 

Pedala, que alhora contactarà 

amb la persona que ha reportat 

la situació d'assetjament", indica 
la proposta de protocol, que pro-
perament s'ha d'ajustar i posar a la 
pràctica aquest document inspirat 

La Policia contactarà amb la per-
sona propietària del vehicle, en un 
primer moment, per informar-la i 
recordar-li que la conducta no està 
permesa. "L'objectiu d'aquest 

contacte serà preventiu i divul-

gatiu, i d'advertiment. Després es 

ARXIU

Protocol d'actuació davant 

l'assetjament viari a ciclistes
La Policia es posarà en contacte amb el propietari del vehicle reportat

en el protocol inclòs a l'ordenança 
de mobilitat de Terrassa.

El portaveu del grup municipal 
socialista, Jordi Terrades, apunta-
va que la intenció és "intervenir 

per aconseguir una convivència 

efectiva amb els diferents modes 

de transport, sobretot per als 

més febles, com els que van en 

bicicleta". En aquest mateix sentit 
intervenia el regidor d'ERC Enric 
Gisbert, que considerava el proto-
col "un petit pas endavant per 

canviar la mobilitat a la ciutat". 
Amb tot, recordava que "cal anar 

més enllà, pensar en les connexi-

ons entre els polígons i la millora 

de les riberes per fer vies blaves 

al Congost... creure’ns que som 

de debò una ciutat pedalable". 
El portaveu de Junts, Àlex Sastre, 
que sovint es desplaça en bicicleta 
per la ciutat, reconeixia que "molts 

cops ens hem trobat que perso-

nes que condueixen cotxes, que 

no tenen ben entesa la nova re-

lació que es produeix entre els 

diferents actors de l’espai pú-

blic. Tothom ha de conèixer la 

normativa i respectar-la, però el 

feble és el ciclista i, per tant, és a 

qui s’ha de protegir", concloïa.
D'altra banda, la regidora de 

GxI-Primàries, Mònica Ribell, argu-

mentava l'abstenció del seu grup 
en considerar que, "tot i que s'ha 

d'incentivar la mobilitat soste-

nible, les denúncies no les ha de 

portar una entitat privada com 

Granollers Pedala, sinó la Poli-

cia. Podem fer un millor protocol 

per acabar amb l’assetjament vi-

ari", assegurava. M.ERAS

BICICLETES  La manca de carrils segregats obliga a la convivència amb cotxes

■ Un dels aspectes clau per a la segu-
retat de ciclistes, patinets i vianants és la 
Ciutat 30, aprovada el novembre passat. 
Precisament, el ple de dimarts aprovava 
definitivament la modificació de l'orde-
nança de circulació per incloure la limi-
tació de la velocitat màxima a les vies 
urbanes de titularitat municipal a 30 
km/h, la prohibició de l’estacionament 
de motocicletes i ciclomotors als àm-
bits destinats a vianants, i actualitzar la 
normativa amb relació a les noves àrees 
i sistemes de gestió de l'estacionament 
regulat. En aquest sentit, la normativa 
s'ha adaptat al fet que actualment cal 
indicar la matrícula i ja no cal mostrar el 
tiquet de comprovant de la zona blava o 
verda perquè es fa digitalment.

RATIFICADA LA 
LIMITACIÓ DE 30 KM/H
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A les portes de la Setmana Santa 

i pendents d'una possible quarta 

onada de coronavirus –pràctica-

ment inevitable, segons el govern 

català–, l'Hospital de Granollers 

segueix tenint ingressos constants 

de persones que han donat positiu 

en una PCR. Dimecres n'hi havia 

37, un menys que el mateix dia de 

la setmana passada, però a l'UCI 

hi havia 24 pacients –dos més que 

fa una setmana–, dels quals 14 ne-

cessitaven cures intensives arran 

de la Covid-19.

Com a mínim, però, la xifra 

d'ingressos per coronavirus s'ha 

estancat i ha trencat la tendència 

al lleuger augment de les darreres 

setmanes. Amb tot, els responsa-

bles del centre es mostren pre-

ocupats per la tendència a l'alça 

d'altres hospitals catalans.

En la cara més trista de la gestió 

de la Covid-19, aquesta setmana 

l'Hospital ha hagut de lamentar 

5 morts, mentre que la setmana 

passada en va ser 1. Ara, doncs, 

segons les dades de la Fundació 

Privada Hospital Asil de Grano-

llers, les defuncions acumulades 

al centre des de l'inici de la pan-

dèmia, el març de 2020, són 253.

Des de llavors, l'Hospital també 

ha donat 1.429 altes a malalts de 

Covid-19, de les quals 17 han estat 

aquesta darrera setmana.

Millors dades que a Catalunya
La tendència a l'alça del risc de 

rebrot a Granollers es manté, tot 

i que les dades epidemiològiques 

són més positives que les del con-

junt de Catalunya i, sobretot, les 

de la mitjana del Vallès Oriental. 

El ple de l'Ajuntament aprovava 

dimarts l'encàrrec de gestió de 

l'execució del planejament del 

Sector W del POUM –a l'entorn de 

l'Hospital– a l'empresa municipal 

Granollers Habitatge, que haurà 

de vetllar per la redacció del pla 

parcial i dels instruments de ges-

tió com els projectes d'urbanitza-

ció i reparcel·lació. El Sector W té 

una superfície de 96.400 metres 

quadrats i ha de consolidar el turó 

de Torre de Pinós com a espai lliu-

re i d'equipaments i completar la 

trama urbana amb el barri de Be-

llavista, així com garantir els vials 

de l'entorn de la futura ampliació 

de l'Hospital. 

En aquest sentit, el ple també 

aprovava la cessió gratuïta de 

3.155 metres quadrats de la zona 

al Servei Català de la Salut per a 

la construcció del nou edifici a 

tocar de l'Hospital, que ha d'estar 

enllestit a finals d'any. A la zona, 

a mitjà termini, també s'hi ha de 

construir el centre de radiologia 

–a un ritmés més lent–. 

De fet, el pla parcial preveu con-

centrar l'edificació al costat de 

Bellavista, els sistemes lliures a 

la torre Pinós, i els equipaments 

com a ampliació de l'equipament 

sanitari.  m.e.

SALUT  DIMECRES HI HAVIA 37 PACIENTS POSITIUS EN UNA PCR, DELS QUALS 14 A L'UCI, MENTRE QUE EL RISC DE REBROT A GRANOLLERS SE SITUAVA EN 258 PUNTS

L'Hospital manté la xifra d'ingressats 
malgrat l'augment de risc de contagi

Granollers Habitatge 

gestionarà el projecte 

d'urbanització de 

l'entorn del centre

Els professionals de l'Hospital General de Granollers van sortir divendres a la por-

ta de l'edifici històric del centre per aplaudir com a símbol d'agraïment a "l'acom-

panyament que hem tingut en la lluita contra la Covid i la calidesa de la ciuta-

dania de la comarca", va dir la infermera Marta Segura, que treballa a la planta 

6a C de l'Hospital, dedicada als malalts de coronavirus. "Ens hem sentit molt or-

gullosos de l'esperit solidari", afegia. La delegada sindical Fina Sánchez se su-

mava a l'agraïment "tant pels materials que vam rebre com pels aplaudiments 

des dels balcons". Finalment, el director general de l'hospital granollerí, el doctor 

Rafael Lledó, emmarcava l'acció en un "retorn de la confiança que hem rebut de 

la ciutadania". Durant aquest any, el centre sanitari ha tractat 1.700 pacients de 

la Covid-19, dels quals 250 a la Unitat de Cures Intensives (UCI), i "17 companys 

nostres han estat hospitalitzats", recordava Lledó.

XAVIER SOLANAS

ELS PROFESSIONALS 
AGRAEIXEN ELS GESTOS 
DE SOLIDARITAT 
DE LA CIUTADANIA

La vacunació amb AstraZeneca es 

va reprendre el 24 de març amb la 

incorporació de la població d'entre 

60 i 65 anys després que pocs dies 

abans se n'aixequés la suspensió 

cautelar i que dilluns s'autoritzés 

ampliar-ne el límit d'edat. Un dels 

tres punts de vacunació massiva 

habilitats a la comarca és el CAP 

Corró d'Avall, a l'Espai Can Prat. 

Així, del 24 al 30 de març en aquest 

equipament s'havien subministrat 

5.358 vacunes a persones d'entre 

60 i 65 anys i professionals es-

sencials d'altres edats procedents 

d'arreu de la comarca i d'altres 

punts de Catalunya. La campanya 

de vacunació avança en funció a 

les dosis de vacunes disponibles. 

Per això, les persones d'entre 60 i 

65 anys poden rebre un missatge 

de text (SMS) en què se'ls cita per 

rebre la vacuna. L'SMS redirigeix a 

una aplicació que permet reservar 

hora, dia i lloc per rebre la vacuna. 

També es pot accedir al web vacu-

nacovid.catsalut.gencat.cat, on es 

pot demanar cita per vacunar-se. 

L'EQUIPAMENT ÉS UN DELS TRES A LA COMARCA QUE SUBMINISTRA EL VACCÍ D'ASTRAZENECA PER AL COL·LECTIU DE 60 A 65 ANYS

El CAP de Corró, punt de 

vacunació massiva al Vallès

X.L.

CUES  Tota la setmana s'han registrat llargues cues per accedir al CAP

Així, mentre que Granollers té un 

risc de rebrot de 258, segons les 

dades de Salut de dimecres, al país 

aquest índex és de 267 i al Vallès 

Oriental ja supera els 300 (317). 

De fet, a les Franqueses és més alt 

que a la capital, amb 284, i a Cano-

velles és de 331. 

També la velocitat de reproduc-

ció de la malaltia, tot i superar l'1 

i, per tant, ser encara massa alta, 

és inferior a la del conjunt de la 

comarca (1,22). A Granollers és 

de l'1,18 i al conjunt del país de 

l'1,18. Amb tot, l'Rt ha crescut 

moltíssim a Granollers des de di-

mecres de la setmana passada, 

quan se situava en 0,87.

En canvi, el precentatge de po-

sitius en proves PCR i tests d'antí-

gens ha baixat i se situa ara en el 

3,97% (a Catalunya és del 5,67%), 

i la incidència acumulada en 14 

dies és de 215,38 casos per cada 

100.000 habitants, també per sota 

de la mitjana comarcal (257) i na-

cional (225).  m.e.

Procicat

Dijous passat el Procicat va oficialitzar 

el que feia dies que auguraven les au-

toritats sanitàries: que les restriccions 

vigents, decretades 15 dies abans, es 

prorrogaven fins al 9 de maig, arran del 

creixement de casos de Covid-19. El se-

cretari general de Salut, Marc Ramentol, 

va assegurar que hi ha "dues alertes" 

sobre la taula: l'augment de la mobili-

tat de Setmana Santa que comporti més 

interaccions entre bombolles i també la 

situació a les UCI. Així, tot i que ja no hi ha 

confinament comarcal, aquesta Setma-

na Santa es permet la mobilitat només 

amb persones de la mateixa bombolla 

de convivència. Les trobades socials 

s'han limitat a un màxim de 4 persones 

en espais tancats. El conseller d'Interior 

en funcions, Miquel Sàmper, anuncia-

va dimecres un desplegament de 1.070 

controls policials amb 1.428 agents de 

trànsit entre dijous i dilluns de Pasqua, 

i insistia en minimitzar les interaccions 

fora de la bombolla de convivència.

RESTRICCIONS 
VIGENTS FINS AL DIA 9
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L'Ajuntament de Granollers des-

tinarà 1,7 milions d'euros més al 

pla de mesures socioeconòmiques 

per minvar els efectes de la crisi 

de la Covid-19, tal com es compro-

metia en el marc del debat pres-

supostari del novembre passat. 

Ara, un cop tancada la liquidació 

del pressupost de 2020, el con-

sistori ha aprovat una modifica-

ció del pressupost per suplement 

de crèdit per poder ampliar les 

partides d'ajunts a l'ocupació, el 

comerç, els autònoms i les políti-

ques socials, entre altres propos-

tes. Tot plegat, és fruit de l'acord 

que l'equip de govern del PSC va 

tancar amb el grup municipal de 

Junts per Granollers. El regidor 

d'Hisenda, Jordi Terrades, agra-

ïa "el treball de regidors dels 
dos grups per redactar les ba-
ses per demanar aquests ajuts. 

MESURES COVID  APROVADA LA MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST PER AMPLIAR LES MESURES SOCIOECONÒMIQUES PER MINIMITZAR ELS EFECTES DE LA CRISI

El pla de xoc es dota amb 1,7 milions 

més provinents del romanent de 2020
L'Ajuntament preveu aprovar a l'abril un altre paquet d'ajudes complementàries per a entitats 
culturals sense ànim de lucre, escoles de formació artística i empreses d'activitats esportives

PARTIDES QUE INCREMENTEN IMPORT (€)

Subvencions directes a l'ocupació 500.000 

Complementar polítiques socials 200.000 

Subvencions a indústries culturals i creatives 200.000

Fomentar la digitalització del comerç de proximitat 100.000

Activitats de promoció del comerç 120.000

Continuar la línia d'ajuts del pla de xoc a autònoms 200.000

Recuperar l'import per al fons de contingència 380.000

TOTAL 1.700.000

veu d'ERC, Núria Maynou, malgrat 

aprovar l'acord, trobava a faltar 

que que s'hagués comptat amb el 

seu grup per consensuar les me-

sures. Terrades li assegurava que 

en les bases hi podran participar 

tots els grups, "però teníem un 
compromís" amb Junts.

De cara al proper ple d'abril, el 

consistori preveu dotar de pres-

supost més partides que han 

d'ajudar els sectors més afectats 

per la crisi. "Quan vam aprovar 
el pressupost hi va haver tres 
circumstàncies que no vam te-
nir en compte", apuntava Ter-

rades, qui enumerava tres noves 

línies d'ajuts: a les entitats cultu-

rals sense ànim de lucre que no 

reben cap subvenció nominativa; 

a les escoles de formació artística 

que el Procicat va obligar a tancar 

–se'ls reduirà la taxa de residus 

Després de Setmana Santa es 
podran compartir perquè pu-
guin ser aprovats", deia.

En aquest sentit, el regidor de 

Junts Josep M. Noguera assegura-

va que "posem el bé de la ciuta-

dania per sobre del partidisme. 
No som aliens a les preocupaci-
ons dels nostres ciutadans. És 
un bon acord per a les persones 
que avui ho passen malament", 

afegia. Per la seva banda, la porta-

n Prèviament, el ple de dimarts apro-
vava la liquidació del pressupost de 
l'Ajuntament i del patronat del Museu 
de 2020, amb un resultat positiu, però 
menor si es compara amb els exer-
cicis anteriors. Així, un cop fetes les 
reserves, s'estima que el romanent 
disponible per incloure el 2021 és de 
5,5 milions –l'any passat va ser d'11–.  
"L'impacte de la Covid s'ha notat, en 

bona part per les mesures adopta-

des al pla de xoc i també perquè ha 

minvat la capacitat recaptatòria d'al-

gun impost", explicava Terrades. Amb 
tot, el regidor d'Hisenda assegura que 
també hi ha hagut menor despesa per 
la baixada d'activitat i menors consums 
energètics, la qual cosa ha fet "que en-

cara tanquem en positiu". "Una liqui-

dació que ens dóna marge de manio-

bra per fer un pla de xoc i reforçar la 

inversió", apuntava l'alcalde Mayoral.

EL CONSISTORI PODRÀ 
USAR 5,5 MILIONS DE 
LA LIQUIDACIÓ DE 2020

farré
A c c e s s i b i l i t a t

938172681
farre@farre.es

938172681
farre@farre.es

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

Recupere su independencia con 
nuestras sillas salvaescaleras

www.farre.es

com en el cas de l'hostaleria–; i les 

empreses d'activitats esportives, 

que també van haver de tancar 

uns mesos.  m.e.
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HOTELS, APARTAMENTS, VOLS... VACANCES, AL MILLOR PREU!

Viure és adaptar-se a la vida.
És l’actitud que tenen (o no) 
les persones envers allò que els 
preocupa. Unes preocupacions que, 
fruit dels capricis i vicissituds de 
les societats més desenvolupades, 
s’han anat sofisticant fins al punt 
d’arribar a obviar el significat de la 
pròpia vida.

De forma cíclica, l’ésser humà ha 
fet front a una sèrie d’escenaris 
hostils que n’han complicat el seu 
desenvolupament. Episodis que 
n’han compromès la seva existència i 
que, conseqüentment, han propiciat 
canvis substancials en els individus. 

A la capacitat d’adaptar-se és al 
que els experts s’hi han referit 
com a intel·ligència. Carl Gustav 
Jung, psicòleg suís, deia que “el que 
negues et sotmet, el que acceptes et 
transforma”.

La darrera pandèmia mundial, no 
obstant, ha comportat una realitat 
desconeguda que, per les seves 
dimensions i incertesa, ha impedit 
en molts casos la transformació 
necessària per fer-hi front.

Davant d’aquest tipus de situacions, 
és important relativitzar-ne les 
conseqüències i centrar-se en allò 
que depèn d’un mateix. 

Extrapolant-ho al pla laboral, 
l’escenari ens brinda l’oportunitat 
de reinventar-nos, d’adquirir noves 
aptituds i competències i de centrar-
nos en el nostre creixement personal. 
Consultors experts t’ajudaran i 
t’orientaran en aquest procés.

Aprofitar aquesta oportunitat o 
deixar-se endur per la voràgine 
d’emocions depèn d’un mateix. 

EL CONSULTOR DE RRHH

HELPOINT SERVEIS

Consultoria de Recursos Humans

T. 93 170 21 90 

Horari de dilluns a divendres 

de 9 a 17 h.

info@helpointserveis.com 

www.helpointserveis.com

Noves 
oportunitats 
davant la 
pandèmia

LES FRANQUESES. El ple va aprovar 
dijous, amb els vots a favor de JxLF i 
Cs –i el vot de qualitat de l’alcalde– i 
els contraris de PSC, IEC i Sal-CUP– 
l’estudi de viabilitat economicofi-
nancera per a la construcció i ex-
plotació del servei d’una residència 
per a gent gran i centre de dia a Be-
llavista. Es tracta d’un requisit pre-
vi a la licitació d’una concessió de 
serveis o d’obres. Està previst que 
la residència sigui de titularitat pú-
blica, amb 110 places de residència 
i 25 de centre de dia. Segons l’alcal-
de, el 50% de les places haurien de 
ser concertades, el 25% totalment 

públiques i el 25% privades. A més 
segons l’estudi, la construcció cos-
taria uns 8 milions d’euros, dels 
quals l’Ajuntament n’aportaria un, 
a més del terreny, i l’empresa con-
cessionària la resta.

Per als socialistes, la presentació 
de l’estudi hauria d’anar acompa-
nyada d’informació detallada de les 
característiques i tipus de places 
de la residència, i apuntaven que si 
l’Ajuntament ja hi posa el terreny 
"no té sentit que a més hi afegeixi 

un milió d’euros". Per això, el grup 
demanava més "transparència i 

claredat". "Cal més informació, 

El cas d'una nena de 13 anys, veïna 
de Cardedeu, donat a conèixer a 
Twitter per la seva mare, ha posat 
sobre la taula l'endèmica falta de 
recursos destinats a la salut men-
tal. La mare, Núria Busquet, expli-
cava amb preocupació com la seva 
filla va anar reduint les ingestes 
fins que els pares se'n van adonar, 
a principis d'agost. Després d'una 
primera visita al CAP de Cardedeu 
va ser derivada al Centre de Salut 
Mental Benito Menni, a Grano-
llers, on li van donar hora per al 
20 d'octubre. La mare va demanar 
d'avançar la visita "perquè la fi-

lla portava tres setmanes sense 

menjar", però només va aconse-
guir-ho en un dia, del 20 al 19 d'oc-
tubre. Després de la visita va ser 
derivada a l'Hospital de Sant Joan 
de Déu, on va ser visitada dies més 
tard i on va ingressar al centre de 

salut mental, amb només 33 kg. Al 
centre s'hi va estar un mes i mig, i 
"fins passat festes de Nadal no la 

veu cap psicòleg". Posteriorment 
va recaure i va ingressar de nou a 
Sant Joan de Déu. "Torna a estar 

desnodrida, li fan 20 minuts de 

teràpia al dia", denuncia Busquet. 
El cas exemplifica el patiment de 

moltes famílies davant la inexistèn-
cia de centres públics per tractar 
els trastorns de conducta alimentà-
ria (TCA) per a menors de 16 anys: 
l'alternativa són centres privats, a 

uns 4.000 euros. "La meva filla de 

13 anys amb TCA ha estat a punt 

de morir perquè els seus pares 

no poden pagar un tractament 

privat", denuncia Busquet. 

Augment d'anorèxies nervioses
Segons els professionals de salut 
mental, una de les tipologies que 
ha augmentat més entre els joves 
darrerament –fins a un 25%– són 
justament els trastorns de la con-
ducta alimentària. Hi han influït as-
pectes com les escoles tancades, el 
confinament, la falta d'exercici físic, 
de socialització o l'augment en l'ús 
pantalles entre d’altres. 

Des del Centre de Salut Mental 
Benito Menni de Granollers, un dels 
primers que va visitar la noia, ex-
pliquen que davant d’aquests casos 
hi ha uns protocols d’actuació molt 
clars i centres especialitzats per se-

El cas d'una nena explicat
a Twitter per la seva mare
ha posat de relleu la falta
de recursos en salut mental

SALUT DURANT LA PANDÈMIA I EL CONFINAMENT HAN AUGMENTAT ELS TRASTORNS DE CONDUCTA ALIMENTÀRIA ENTRE JOVES

Arrenquen els tràmits per a la 

nova residència de Bellavista

debat i consens", deia el regidor 
Joan Antoni Marín.

Per a Imagina Esquerra en Comú 
(IEC), el pressupost de 8 milions és 
massa elevat. "El preu és tan alt 

que la concessió hauria de ser 

de 40 anys, que és el màxim que 

permet la llei", deia Imma Ortega, 
qui alertava que "amb aquestes 

característiques només podran 

optar-hi empreses grans". IEC 
també criticava que gairebé es do-
bli l’edificabilitat permesa i qüesti-
onava que la ubicació triada sigui la 
més adequada. "Cal una residèn-

cia, però aquest solar té 17 me-

tres de desnivell, l’equivalent a 5 

o 6 pisos d’altura", deia.
Des de Sal-CUP, Maria Forns 

qüestionava l’estudi per les referèn-
cies que fa de la mobilitat al voltant 

del nou equipament. "Diu que no 

hi haurà problemes de mobilitat, 

però el sentit comú diu que sí", i 
afegia: "L’equipament és viable, 

però el benefici no queda clar i 

per a l’Ajuntament el risc és molt 

alt". Ciutadans, en canvi, va votar-hi 
a favor. Tot i admetre que l’em-
plaçament "és millorable" i que 
l’aportació de l’Ajuntament "podria 

negociar-se a la baixa", valorava la 
proximitat amb l’Hospital, la titula-
ritat pública i la necessitat d’aquest 
equipament a Bellavista. 

Finalment, l’alcalde recordava 
que l’estudi de viabilitat financera 
és només un tràmit per continuar 
la tramitació, i convidava els grups 
municipals a participar en l’elabo-
ració del plec de condicions per al 
nou equipament. X.L.

guir els tractaments. “Quan nosal-

tres o els ambulatoris detectem 

un cas, el derivem a l’Hospital de 

Sant Joan de Déu en cas d’infants 

i joves, o a la Mútua de Terrassa 

en el cas dels adults, els dos cen-

tres de referència per a aquests 

trastorns”, diu Belén Gías, cap 
d'Àrea de Salut Mental de Benito 
Menni CASM a Granollers. Gías ex-
plica que també hi ha hagut un aug-
ment de consultes per conductes 
autolesives d’adolescents, quadres 
d’ansietat i fins i tot intents de suï-
cidi, per als quals s’activen uns pro-
grames de seguiment que han pujat 
un 5,6% l’últim any. “Ara surten 

molts factors socials d’estrès”,

diu Gías, qui confirma l’augment 
d’atencions a urgències per aques-
tes afectacions. Amb tot, els pro-
fessionals de salut mental fa temps 
que alerten de la falta de recursos 
per a aquesta especialitat, fet que 
ara s’ha posat de manifest més que 
mai. En aquest sentit, admeten, pot 
ser que en alguns casos el diagnòs-
tic i l’accés als tractaments s'hagin 
endarrerit més del compte.

"La nostra filla quasi mor perquè 

no podem pagar un centre privat"
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El grup d'ERC al Consell Comarcal, 

a l'oposició, ha criticat la "lenti-
tud" del govern (Junts, PSC i co-

muns) a l'hora de definir el canvi 

de seu de l'ens, actualment al car-

rer Ricomà i faltada d'espai per als 

seus treballadors des de fa alguns 

anys. Inicialment, la previsió era 

traslladar la seu del Consell Comar-

cal als antics jutjats de l'avinguda 

del Parc. Aquesta opció depenia 

d'un conveni signat amb l'Ajunta-

ment de Granollers i la Generalitat 

el 2018, pel qual el Consell havia 

d'ocupar part de l'edifici durant 

el 2020. El conveni va caducar el 

31 de desembre sense cap trasllat 

efectuat. Per això, l'Ajuntament de 

Granollers va mostrar la voluntat 

de recuperar l'espai per traslla-

dar-hi serveis municipals, mentre 

que el Consell Comarcal va bus-

car altres alternatives, una de les 

quals, la que tenia més força, era 

la compra d'un edifici d'oficines, al 

carrer Mataró 2, de Granollers, que 

doblaria la superfície actual.

çar-lo amb un crèdit a llarg termini. 

El que semblava una operació im-

mediata pels requisits del promo-

tor immobiliari s'ha demorat, i ara 

ERC lamenta que no s'avanci en el 

canvi de seu. "Quan preguntem 
sobre això no hi ha resposta, 
no sabem si hi ha quatre o cinc 
propostes", deia Marc Candela, 

portaveu d'ERC al Consell. "És un 
exemple més del desgavell del 
govern, no hi ha un pla de man-
dat, ni objectius ni planificació, 
no se sap on volen anar", diu.

El president del Consell Comar-

cal, per la seva banda, explica que 

sobre això "es treballa amb dis-
creció". "Mantenim tots els es-
cenaris oberts, des del nou edi-
fici fins als antics Jutjats, i quan 
tinguem madurades diverses 
propostes les posarem sobre 
la taula, les debatrem amb tot-
hom i decidirem". Tot i que no es 

marca un calendari concret, Colo-

mé confia a resoldre aquest tema 

abans de l'estiu.  x.l.

ERC ja va qüestionar aleshores 

la intenció del govern de comprar 

aquest edifici, perquè, segons de-

ien, "entre la compra i la reforma 
el cost s'enfilaria fins als 6 mili-
ons d'euros". Per això defensaven 

mantenir l'opció dels antics Jutjats 

malgrat haver caducat l'acord, mi-

rant d'acordar una pròrroga. "En 

aquest cas no caldria comprar 
l'edifici, sinó només reformar 
les instal·lacions, amb un pres-
supost de 4 milions", deien.

La voluntat d'avançar en el canvi 

de seu s'ha mantingut, i en el pres-

supost per al 2021 es va reservar 

una partida de 2,24 milions per al 

nou edifici amb la idea de finan-

POLÍTICA  EL PRESSUPOST D'ENGUANY JA PREVEU 2,24 MILIONS PER ADEQUAR UN NOU EDIFICI

El grup d'ERC al Consell Comarcal 

ha criticat que el govern de l'ens 

"només hagi presentat dues 
propostes" per optar als fons eu-

ropeus de recuperació Next Ge-

neration, un instrument de la UE 

per finançar projectes transfor-

madors, vinculats a polítiques de 

transició energètica, modernitza-

ció i digitalització, innovació, polí-

tiques d'ocupació i lluita contra la 

despoblació. Els dos projectes que 

presenta el Consell Comarcal són 

renovar la gestió del servei d'aten-

ció domiciliària (SAD) a partir de 

l'ús del big data i avançar en la di-

gitalització de l'administració co-

marcal i en la transició cap a un ex-

pedient amb processos integrats 

i simplificats. ERC valora positi-

vament aquestes propostes, però 

considera que són "massa inter-
nes", que només milloren el fun-

cionament organitzatiu de l'ens i 

que no reverteixen directament en 

el conjunt de la ciutadania. "Calen 

més propostes per apoderar el 
teixit productiu, que serveixin 
per transformar les empreses 
i el territori", diu Marc Candela, 

portaveu d'ERC al Consell. "Veiem 
que altres comarques se cen-
tren més en el territori, i no tant 
a nivell intern; els fons de recu-
peració han d'arribar a la ciuta-
dania i les empreses".

Entre les propostes d'ERC hi ha 

aconseguir finançament per a una 

xarxa ciclable entre municipis que 

s'emmarqui en el projecte Euro-

velo; subvencions per a sectors 

empresarials concrets; xarxes 

energètiques locals o comarcals; 

projectes específics de gestió de 

l'aigua i l'energia; o més recursos 

per als serveis d'atenció a domici-

li i residencials, entre d'altres. "El 
govern no ha informat ni el ple 
ni els alcaldes dels projectes a 
què aspira; volem parlar-ne per 
trobar propostes que revertei-
xin en la societat", diu Candela. 

Colomé no descarta ara 

traslladar la seu als antics 

Jutjats de Granollers, tal 

com es preveia inicialment

"Els projectes Next 

Generation han d'arribar

a ciutadania i empreses"

ERC LAMENTA QUE LES PROPOSTES SÓN "MASSA INTERNES"

ERC vol accelerar el canvi 

de seu del Consell Comarcal
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El ple, per unanimitat, ha vali-
dat el Pla director de Verd Urbà 
de Granollers, un instrument de 
gestió de les més de 210 hectàre-
es d'espais verds de la ciutat i els 
prop de 18.500 arbres, que des de 
novembre de 2018 s'ha redactat 
amb la tutela de la Diputació de 
Barcelona i l'equip del paisatgista 
i enginyer Eliseu Guillamón.

L'estudi ofereix un inventari 
detallat i una diagnosi global, així 
com un pla de millora i consolida-
ció. Entre les conclusions, tal com 
avançava el diari Som* fa dues 
edicions, hi ha el fet que el nom-
bre d'arbres per habitant de Gra-
nollers (3,27 exemplars) està per 
sobre de la mitjana de les ciutats 
estudiades per al Diputació. Així 
ho explicava també dimarts el 
regidor de Medi Ambient i Espais 
Verds, Albert Camps, qui també 
reconeixia els punts febles: "es 

detecta un elevat percentatge 

de paviments durs als espais 

verds", de manera que serà una 

110 cal fer-hi reformes", apun-
tava el regidor, qui destacava 
també la incorporació a l'estudi 
dels espais perinaturals, com l'en-
torn del Congost, "perquè tenen 

un ús social intens". En aquest 
sentit i davant les propostes de 
Ciutadans –exposades per Juan-
ma de Vargas– d'incrementar les 

situació a revertir. Amb tot, "el 

conjunt del verd urbà és super-

fície permeable, la qual cosa 

afavoreix la incoporació de l'ai-

gua de la pluja", destacava.
El pla determina també 705 

unitats de gestió del verd, del qual 
"559 tenen un estat correcte; 

36 necessiten alguns canvis i a 

Granollers és una de les sis ciutats 
pilot que participen en el projecte 
Interlace, una iniciativa de coo-
peració internacional que pretén 
enfortir la restauració d’ecosis-
temes urbans a la Unió Europea 
i l’Amèrica Llatina amb l’objectiu 
de tenir ciutats més habitables, 
resilients i inclusives, així com 
sistemes periurbans mediambien-
talment sans. El projecte se centra 
en el potencial de la restauració 
ecològica per ajudar a resoldre 
reptes com el canvi climàtic, la 
salut i el benestar de les persones, 
el desenvolupament econòmic i la 
conservació de la natura.

A Granollers, el projecte compta-
rà amb una subvenció de 258.000 
euros per finançar activitats i pe-
tites intervencions als principals 
ecosistemes urbans del corredor 
social i ecològic del Congost. S’ac-
tuarà doncs al parc fluvial i els seus 
espais propers, amb intervencions 

de petit abast per millorar els eco-
sistemes i les funcions ecològiques 
del riu i reforçar el valor socioam-
biental dels espais naturals, verds i 
rurals de la ciutat. Aquestes inter-
vencions es basaran en les apor-
tacions d’un fòrum participatiu 

amb diversos actors de la ciutat, 
gestionat per tècnics municipals 
amb el suport de l’ICTA de la UAB. 
D’altra banda, el fòrum principal 
d’intercanvi participatiu, amb una 
trentena de persones, abordarà 
els reptes del projecte per als pro-
pers quatre anys. Els cinc reptes 
sobre els quals es treballarà seran 

MEDI AMBIENT  L'EINA DE GESTIÓ INVENTARIA L'ARBRAT, QUE A GRANOLLERS ÉS DE 3,27 EXEMPLARS PER HABITANT

LA CIUTAT REBRÀ UNA SUBVENCIÓ PER A ACTUACIONS A CAN CABANYES, EL PASSEIG FLUVIAL, EL RIU CONGOST, EL PARC DEL LLEDONER I LA ZONA DE PALOU

El Pla de verd urbà alerta 
de l'excés de paviments durs

Granollers participa en un 
projecte internacional per 
restaurar ecosistemes urbans

la seguretat hídrica (gestió de la 
reutilització d’aigües i sequera); la 
reconnexió de las persones amb la 
natura (sensibilització ambiental); 
la restauració (connectivitat ecolò-
gica en espais naturals i naturalit-
zació dels espais verds); els riscos 
d’inundació (pluvial i fluvial) i la 
permeabilitat del sòl urbà; i l’agri-
cultura sostenible i el foment de 
l’economia social i solidària.

Així, el projecte preveu interve-
nir en espais com Can Cabanyes 
–on a mitjà termini hi haurà un se-
gon aiguamoll–, el passeig Fluvial, 
el riu Congost, el parc del Lledoner 
i la zona agrària de Palou. “Espe-

rem que el projecte permeti a 

Granollers projectar-se com una 

ciutat mitjana referent en temes 

de natura i medi ambient”, deia 
el tècnic de l’àrea, Xavier Romero.

Justament, Granollers va dema-
nar la seva participació en aquest 
projecte i va ser seleccionada per 

ser una ciutat mitjana amb mol-
ta experiència en la restauració 
d’ecosistemes amb solucions ba-
sades en la natura. El regidor Al-
bert Camps recordava que els dar-
rers 20 anys la ciutat ha rebut més 
de dos milions d’euros en subven-
cions per al medi ambient, que 

s’han destinat a tres àmbits estra-
tègics: la natura, l’aigua i l’energia. 

També hi participen Chemnitz 
(Alemanya), l’àrea metropolitana 
de Cracòvia (Polònia), el Corredor 
Biológico Interurbano María Agui-
lar (Costa Rica), Portoviejo (Equa-
dor) i Envigado (Colòmbia).  x.l.

Dissabte passat, de 20.30 a 21.30 
h, es va commemorar L'Hora del 

Planeta, una campanya que s'em-
marca en una acció mundial con-
tra el canvi climàtic i la pèrdua de 
biodiversitat. Així, l'Ajuntament 
de Granollers, de la mateixa ma-
nera que ha fet en anys anteriors, 
es va sumar a aquesta iniciativa, 
i durant una hora va apagar els 
llums de la plaça de la Porxada, 
plaça de l’Església i un tram del 
carrer d’Anselm Clavé.

Amb aquesta acció, l'Ajunta-
ment vol fer visible l'adhesió a la 
convocatòria mundial L'Hora del 

Planeta, com altres institucions 
catalanes. Una acció, promoguda 
per WWF/Adena, que té com a ob-
jeciut servir de reflexió sobre els 
hàbits de consum energètic.

El fet que coincidís amb el se-
gon cap de setmana de botigues 
obertes i que fos en l'horari de 
tancament va provocar algunes 
crítiques a les xarxes. 

'L'HORA DEL PLANETA'

Dissabte la 
Porxada i la plaça 
de l'Església van 
apagar els llums

Campanya #UnÁrbolporEuropa
L'Ajuntament de Granollers s'ha sumat a la campanya #UnÁrbolPorEuropa 
que promou l'Equipo Europa en col·laboració amb l’Oficina del Parlament 
Europeu a Espanya i que té com a objectiu promoure la sostenibilitat  
local a través dels joves. Des del servei de Medi Ambient es va proposar a 
l'Arrel-Fòrum de les Adolescències adherir-se a la iniciativa i divendres la 
participació es va palesar al parc del Lledoner. Joves d'Arrel van plantar un 
vern que s'afegeix als dos nous saüquers i un altre vern plantats al costat 
del llac. Aquest se suma als 5.000 arbres que ja s'han plantat en total en 
aquesta campanya a la qual s'hi han adherit uns 400 ajuntaments de l'Estat.

ajuntament

àrees de jocs i de pràctica esporti-
va, Camps assegurava que s'ente-
nen les zones verdes "també com 

a espais de recuperació social, 

que la ciutadania pugui gaudir. 

I aquesta és la trajectòria en 

què treballem fa temps", assegu-
rava. El regidor de Medi Ambient 
també acceptava el suggeriment 
del portaveu de Junts, Àlex Sastre, 
que més enllà del verd urbà, espe-
ronava a "estudiar i identificar 

la presència de fauna". "Fem co-

ses perquè la biodiversitat en-

tri a la ciutat", afegia Camps, qui 
recordava la importància d'ocells 
i insectes per una cadena tròfica 
que permeti no tenir plagues.

El regidor d'ERC, Pau Llobet, 
lloava "el coneixement i la ma-

nera de fer política empàtica" de 
Camps i considerava que "a Gra-

nollers una de les coses que hem 

fet bé és mantenir els espais 

naturals endèmics, com Palou 

i la Font del Ràdium. Cal seguir 

preservant-los i procurar que 

tot granollerí tingui una àmplia 

àrea verda a prop de casa".
"Volem una ciutat cada cop 

amb més presència de verd i 

el pla ens ajudarà a avançar 

en aquest objectiu", concloïa 
Camps.  m.e.

arxiu

ARBRAT  Més de la meitat dels 18.500 exemplars són a parcs i jardins

Seleccionada per al projecte
com a ciutat mitjana 

amb molta experiència en  
la restauració d'ecosistemes
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La setmana passada, de dilluns a 

divendres, va celebrar-se la 12a 

edició de la Fira Guia't, un apara-

dor de tots els estudis de forma-

ció professional que s'ofereixen 

al Vallès Oriental i també a les co-

marques veïnes. En aquesta oca-

sió, com l'any passat, la fira va ser 

totalment virtual, i fins al 26 de 

març el web havia rebut gairebé 

3.500 visites. Concretament, du-

rant la setmana de la fira es van re-

bre 1.752 visites, tot i que el web ja 

estava actiu des de feia alguns dies. 

De fet, enguany, de forma prèvia a 

la fira, una vintena de professio-

nals de l’orientació acadèmica de 

la comarca ja van oferir orientació 

als joves que no saben què volen 

estudiar més enllà de l’ESO i que 

tenen dubtes en el seu procés de 

decisió. Destaca que se n’han sol-

fins al final del curs acadèmic.

Guia't és una fira d’orientació 

acadèmica on es mostra la forma-

ció professionalitzadora que les 

persones joves poden trobar a la 

comarca o a l’entorn proper. Està 

adreçada especialment a joves es-

tudiants de 4t d’ESO i també a per-

sones que no acrediten o abando-

nen els estudis, i aquelles que no 

tenen clar quin itinerari formatiu 

seguir un cop superada l’ESO.

La fira és fruit del treball que 

es fa des de la Xarxa de Transició 

Escola Treball (Xarxa TET) de la 

comarca, de la qual formen part 

una vintena d’ens locals, està co-

organitzada pel Consell Comar-

cal i l’Ajuntament de Granollers i 

compta amb el suport de la Dipu-

tació de Barcelona i de la Direcció 

General de Joventut. 

licitat 115 orientacions persona-

litzades, i és per això que encara 

s’està fent l’atenció.

A més, entre els aspectes con-

sultats per joves i famílies, des-

taquen les assistències a les xer-

rades virtuals destinades a joves, 

famílies i professionals: 2.461 

persones s’hi van connectar. I du-

rant aquests dies s’estan penjant 

els vídeos de les xerrades al web 

perquè qui vulgui encara pugui 

consultar-los. Estaran disponibles 

La Diputació de Barcelona ha 

aprovat aquesta setmana el Pla 

de xoc d’equipaments responsa-

bles 2030, dotat amb 6.260.000 

euros, amb l’objectiu de millorar 

els centres educatius públics de 

la demarcació, sobretot per im-

pulsar mesures d’eficiència ener-

gètica i fomentar la seva relació 

amb l’entorn i el seu ús públic. 

Concretament la corporació des-

tina al Vallès Oriental 624.978 eu-

ros, dels quals uns 93.000 seran 

per a l'Ajuntament de Granollers 

i 33.000 per al de les Franqueses.

El nou programa permetrà fi-

nançar tots els ajuntaments de 

menys de 300.000 habitants de 

la demarcació i les entitats muni-

cipals que comptin amb almenys 

un centre educatiu sufragat amb 

fons públics: escoles públiques 

d'infantil i primària i escoles mu-

nicipals, tant de bressol, de músi-

ca i arts, d’educació especial i de 

persones adultes. La distribució 

dels ajuts s’ha calculat amb varia-

bles i criteris objectius que tenen 

a veure tant amb la dimensió po-

blacional com amb l’equitat, amb 

Granollers prepara, un any més, la 

commemoració del bombardeig 

de la ciutat el 31 de maig de 1938 

i ho fa amb el Programa Granollers 

Vila Oberta a la Pau 2021. Una de 

les primeres activitats serà la que 

s'adreça a l'alumnat de batxillerat 

dels instituts de la ciutat. Tindrà 

lloc el 8 d'abril i comptarà amb la 

participació de l’antropòloga, in-

vestigadora i activista Yayo Herre-

ro, referent del moviment ecofemi-

nista i per la transició ecosocial. 

Herrero serà d’11 a 12 h a l’equi-

pament juvenil del Gra on farà una 

conversa presencial amb alumnat 

de batxillerat. En aquesta ocasió, 

atesa la situació sanitària, el grup 

d’alumnes serà limitat i estarà 

format per representants dels ins-

tituts que hagin treballat el dispo-

sitiu pedagògic virtual que els ha 

proposat Can Jonch. Tot seguit, a 

les 13 h, l’activista ecofeminista 

es trobarà amb els joves de L’Ar-

rel-Fòrum de les Adolescències.

El mateix 8 d’abril, a les 19 h i en 

un acte obert a la ciutadania, Yayo 

Herrero oferirà al Museu de Gra-

nollers la conferència Justicia glo-

bal, un reto de futuro. Respuestas 

desde el ecofeminismo. L’acte serà 

moderat per Neus Sotomayor, di-

rectora d’UNIPAU, i tindrà afora-

ment limitat. La conferència, però, 

es podrà seguir per streaming al 

canal de YouTube de l'Ajuntament. 

Dispositiu pedagògic virtual
En edicions anteriors de Grano-

llers Vila Oberta a la Pau l'alum-

nat de batxillerat participava en 

una conversa al Teatre Auditori 

amb la ponent convidada. Aquest 

2021 ha calgut repensar l'activi-

L'ecofeminista Yayo Herrero, 
als actes per commemorar 
el bombardeig del 1938

ajuntament

EDUCACIÓ  EL WEB DE LA MOSTRA ESTARÀ ACTIU FINS A FINALS DEL CURS ESCOLAR CULTURA DE LA PAU  LES ACTIVITATS COMENCEN EL 8 D'ABRIL

L'AJUT IMPULSARÀ MESURES D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I DE CONNEXIÓ AMB L'ENTORN

La fira virtual Guia't ha rebut 
gairebé 3.500 visites al març

YAYO HERRERO

La Diputació destina 125.000 
euros a millores a les escoles

tat. D’aquesta manera, Can Jonch 

i el col·lectiu L’Eixida han desen-

volupat un dispositiu pedagògic 

virtual que porta per títol Justícia 

global, un repte de futur. Aquesta 

proposta planteja a l’alumnat de 

batxillerat una activitat per gene-

rar una visió col·lectiva al voltant 

de la crisi ecològica i econòmica 

per mitjà de materials audiovisu-

als que incitin les seves reflexions. 

Així, la reflexió partirà de la des-

coberta i estimulació de l’ecofemi-

nisme de la mà de Yayo Herrero 

(que ha participat en una conver-

sa gravada per al dispositiu).

Així, a través del web granollers.

cat/justiciaglobal, l’alumnat po-

drà seguir pas a pas aquesta pro-

posta pedagògica que tindrà com 

a resultat una generació d’idees 

col·lectiva que alhora serà la base 

d’una peça audiovisual que crearà 

l’alumnat de 1r de batxillerat es-

cènic de l’institut Celestí Bellera.

A més, representants de cada 

institut que participin en aquest 

dispositiu podran ser a la trobada 

presencial del Gra.  m.e.

un import mínim de 1.500 euros 

per ens destinatari. Així doncs, la 

dotació per a l'Ajuntament de Gra-

nollers serà exactament de 92.859 

euros, mentre que a l'Ajuntament 

de les Franqueses li corresponen 

32.676 euros.

El pla compta amb dues línies 

d'actuació i els destinataris poden 

distribuir lliurement la dotació 

econòmica atorgada per a la digi-

talització i sostenibilitat dels equi-

paments educatius, i per projectes 

per a la millora dels usos socials 

dels espais. Pel que fa a aquest dar-

rer punt, des de la Diputació opinen 

que "cal obrir i connectar els es-

pais educatius a la col·laboració 

amb l’entorn, i dotar-los de fun-

cionalitat com espai públic". 

L’espai està adreçat a joves
de 4t d'ESO i altres que han 
abandonat els estudis i no 
tenen clar l'itinerari a seguir
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LES FRANQUESES. La vintena d’a- 

lumnes que estudien català al Cen-

tre de Formació d’Adults (CFA) de 

Bellavista han tornat a les aules 

aquest març, després d’uns me-

sos seguint les classes en línia. Si 

bé normalment són una trentena, 

aquest curs ha reduït la ràtio per 

garantir més distàncies a l’aula. La 

majoria són dones llatinoamerica-

nes, procedents del Perú, Bolívia 

i l’Uruguai, i també hi ha un grup 

de marroquines. Una altra de les 

alumnes és la Fatoumata Larabo 

Balde, originària del Senegal, que 

fa tres anys que viu a Bellavista. I 

aquest és el tercer curs que estudia 

al CFA. Durant el primer curs va fer 

l'assignatura de castellà 1; el segon 

curs, castellà 2 i català 1; i enguany 

cursa català 2. "Són nivells bàsics 

per tenir les competències míni-

mes de conversa més quotidia-

nes", diu Gemma Segura, coordi-

nadora de llengües del centre.

La Fatoumata, graduada en Ge-

ografia al Senegal i amb estudis 

força al francès, puc entendre’l 

molt bé", assegura, malgrat que la 

seva llengua materna és el pulaar, 

sense cap semblança a una llen-

gua llatina. La Fatoumata afirma 

que "sense parlar l’idioma no es 

pot fer res; no pots fer cursos, ni 

anar al metge... no pots estar bé 

en un lloc". Per això, afegeix, "de 

seguida que vaig arribar em vaig 

d’infermeria, explica que quan va 

arribar a Catalunya, el 2018, no 

sabia que aquí hi havia una llengua 

pròpia; "però ho vaig aprendre 

de seguida i ràpidament vaig 

provar d’apuntar-me a un curs". 

De fet, durant un temps va estar 

treballant en un restaurant, "on 

sempre em parlaven en català". 

"Per això, i perquè s’assembla 

x.l.

FORMACIÓ  EN MENYS DE TRES ANYS, LA FATOUMATA LARABO JA HA SUPERAT QUATRE CURSOS DE CATALÀ I CASTELLÀ

"No pots estar bé en un lloc
si no en coneixes bé la llengua"

FORMACIÓ D'ADULTS  Fatoumata Larabo, a les portes del CFA de Bellavista

posar a estudiar per parlar bé la 

llengua, perquè si parles bé pots 

fer moltes coses". "La meva idea 

és parlar bé el castellà i el català, 

i acabar treballant a l’Hospital".

Per aconseguir-ho, més enllà 

dels cursos, mira de llegir molt i 

d'escriure tot el que aprèn de nou. 

"No n’hi ha prou amb estudiar-lo 

a classe; s’ha de practicar a fora", 

diu la Fatoumata, qui lamenta que 

"aquí al barri la gent no parla 

gaire en català, i menys amb qui 

sembla de fora". No obstant, ella 

mira de practicar-lo amb un grup 

de companyes, i també llegeix tant 

com pot en català. Un cop acabi 

aquest curs, té la intenció de con-

tinuar formant-se per millorar les 

competències en les dues llengües.

Més enllà dels cursos de català i 

castellà bàsic, el CFA de Bellavista 

col·labora amb el CPNL del Vallès 

Oriental en la campanya de volun-

tariat lingüístic. 

El Centre de Formació 

d'Adults (CFA) de 

Bellavista ofereix cursos

bàsics de català i castellà

Es tracta de l'estudi que ha 

dissenyat l'Aparcament de les 

Hortes de Caldes i la reforma del

barceloní Mercat de Sant Antoni 

La Generalitat ha posat en marxa el 

projecte #català947, una eina que 

recull la informació sociolingüísti-

ca dels 947 municipis de Catalunya. 

A Granollers, per exemple, es recull 

que l'any 2019 el 60,5% dels veïns 

de la ciutat havien nascut a Catalu-

nya, el 18,9% en altres llocs d'Es-

panya i el 20,6% a l'estranger. A les 

Franqueses, el 67,5% havia nascut 

a Catalunya, el 17,8% en altres llocs 

de l'Estat i el 14,7% a l'estranger. A 

la comarca, el 50,3% dels habitants 

tenia el castellà com a llengua habi-

tual i el 37,5% el català. Amb tot, el 

85% sabia parlar-lo, i el 79,9% ho 

feia en algun moment del dia. Una 

altra dada és que el 21,8% dels va-

llesans parla anglès fluidament i el 

9,9% el francès. Finalment, pel que 

fa a les inscripcions al Consorci per 

a la Normalització Lingüística, Gra-

nollers va registrar 629 inscrits el 

curs 2017-2018, mentre que cinc 

anys abans havien estat 811. A les 

Franqueses els inscrits van ser 48, 

i cinc abans, 98. 

LLENGUA

El 37,5% dels 

vallesans té

el català com a 

llengua habitual

IPD Legal
Advocacia & Gestoria

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

Deixa tots els tràmits 

a les nostres mans

Som una Gestoria de 

Vehicles autoritzada

 Gestions legals 
   en cas de sinistre

 Matriculació, taxació 
   i transferència de vehicles

 Informes de la DGT 
   per adquisició de vehicle

 Assegurances

 Duplicats de permís 
   de circulació i permís de conduir

EL TEU TEMPS 
ÉS VALUÓS 

C. Miquel Ricomà, 18, 2n 2a i 3r, Granollers
C. Major, 4, Santa Maria de Palautordera

El projecte arquitectònic del bloc d'habi-

tatges municipals per a lloguer social que 

l'Ajuntament de Granollers vol construir al 

número 187 del passeig de la Muntanya –al 

barri de la Font Verda– ja té estudi. Ravet-

llat Arquitectura, SCP ha estat l'empresa 

que ha guanyat el concurs d'entre les 26 

ofertes rebudes. La proposta de disseny 

arquitectònic de l'estudi liderat per Pere 

Joan Ravetllat té un pressupost de 302.128 

euros. Es tracta d'un projecte de 17 habi-

tatges de protecció pública de lloguer i una 

planta d'aparcament soterrani. 

Com a segon pas, per acabar de formalit-

zar el contracte, s'iniciarà un procediment 

negociat sense publicitat amb el primer 

classificat. En aquesta fase, l'estudi haurà 

de presentar una proposta més concreta 

del projecte d'habitatges.

Ravetllat Arquitectura és l'estudi que ha 

ideat, entre altres projectes, l'aparcament 

de les Hortes de Caldes de Montbui, la re-

forma del Mercat de Sant Antoni de Bar-

celona i la superilla al barri, i habitatges 

com Can Sant Joan de Rubí i la casa-fàbrica 

Can 60 a Barcelona. L'estudi se centra es-

pecialment en l'àmbit públic i els projectes 

s'aborden des d'una òptica urbana i de re-

lació amb l'entorn.

Així, mentre aquest projecte d'habitatge 

social podrà començar a caminar, el con-

curs per al projecte arquitectònic dels 12 

habitatges al número 25 del carrer Ramon 

Berenguer III –al barri de l'Hostal– ha que-

dat desert, malgrat que s'hi han presentat 

25 ofertes.

En conjunt, de fet, s'han presentat al con-

curs 51 propostes de 32 despatxos, ja que 

la majoria dels equips han optat per parti-

cipar en la redacció dels dos projectes. Els 

participants han hagut de superar una pre-selecció del Col·legi Oficial d'Arquitectes de 
Catalunya. i m.e.

Ravetllat Arquitectura guanya

el projecte de 17 habitatges 

de lloguer social a la Font Verda

URBANISME  EL CONCURS DEL BLOC DEL BARRI DE L'HOSTAL QUEDA DESERT
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Prevenció de mort sobtada a l’esport. 
     (examen, electro repòs, ecocardiograma 
      Doppler-color, electro d’esforç).

Detecció de cardiopaties hereditàries.
Insuficiència coronària. 
Arrítmies cardíaques.

Dr. Jordi Trias de Bes
CARDIÒLEG TRIASDEBES

Per reservar cites: 

93 871 75 19

o al web: 

www.triasdebes.es

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

Consulta de Cardiologia La Garriga 
Ronda Carril, 28 · www.triasdebes.es · drjtriasdebesc@gmail.com

1 H 
GRATUÏT

ACCÉS PER 
A CADIRA 
DE RODESP

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

22/03 Javi Fernández Pérez  55 anys 
23/03 Hermínia Martínez Mesas  86 anys 
23/03 José Antonio Marín Rubio     61 anys 
24/03 Salvador Gimeno Maspons  64 anys
24/03 Marta Zapirain San Sebastián 88 anys 
25/03 Magdalena Gómez Ruiz      97 anys 
25/03 M. Pilar Mohamed Mohamed 61 anys
25/03 Rafael Cabello Castro  87 anys 
26/03 Rosa González García  87 anys
26/03 Antonio Rubio Domene  71 anys

26/03 Llàtzer Clusellas Llavina  94 anys 
26/03 Carmen Criado Rodríguez  89 anys 
27/03 Pepita Coll Nogueras  87 anys 
28/03 José María Gutiérrez Pérez  53 anys 
28/03 Vicenta Valero Cebellán  87 anys 
28/03 Fernando de la Cruz Martín  85 anys
28/03 Àngel Rovira Jubany  75 anys 
28/03 Assumpció Gassó Farràs  99 anys 
29/03 José Félix Gastón Hernández 69 anys
29/03 Carme Serra Perich  86 anys

La Policia Local de Granollers i els 

Mossos d'Esquadra, en una acció 

conjunta, van dur a terme dijous 

de la setmana passada al vespre 

un control d'ocupació de la via pú-

blica a l'aparcament del Parc Fi-

ral, zona habitual de concentració 

de persones. El control va acabar 

amb una dotzena de denunciats: 

deu per possessió de substàncies 

estupefaents, una per possessió 

d'arma blanca i una altra amb una 

proposta de sanció per no dur la 

mascareta obligatòria.

L'aparcament del Parc Firal és 

una de les zones habituals de con-

centració de joves a l'espai públic, 

sobretot l'últim any, arran de la 

pandèmia. També ho són, entre 

d'altres, els aparcaments de darre-

re del pavelló del Congost, de l'es-

glésia de Palou, el parc del Tanatori 

i l'entrada al parc del Puig de les 

Forques, al carrer Veneçuela, on 

firmen des de la Policia Local, que 

sovint hi fan controls i vigilàncies, 

especialment per controlar també 

el toc de queda. Un d'aquests con-

trols, dijous al vespre, es va tancar 

amb 12 persones denunciades.

darrerament hi ha hagut queixes 

veïnals per les molèsties que ge-

neren aquests grups de persones. 

"Són llocs on grups de joves es 

troben per consumir alcohol i 

drogues a l'espai públic", con-

MOSSOS

SUCCESSOS L'OPERATIU CONJUNT ENTRE MOSSOS I POLICIA LOCAL VA ACABAR AMB 12 DENÚNCIES

CONTROL AL PARC FIRAL  Policia Local i Mossos van intervenir-hi dijous

Agents de la Unitat d’Investigació 

de la comissaria de Granollers 

van denunciar penalment, el 16 

de març, tres homes per cinc furts 

del tipus anomenat collita come-

sos durant els darrers dos mesos 

a Granollers, Montcada i Reixac, 

Vilanova i la Geltrú, el Vendrell 

i Blanes. Aquesta tipologia de-

lictiva l’acostuma a realitzar un 

mínim de tres lladres que es re-

parteixen les tasques: un distreu 

la víctima, l’altre furta la bossa de 

mà o qualsevol objecte de valor 

de l’interior del vehicle i el tercer 

els espera en un vehicle per fugir 

ràpidament.

Tot apunta que hi ha hagut una 

adaptació d’una delinqüència que 

estava més especialitzada en el 

furt de carteres o bosses de mà i 

que, davant la disminució de tu-

ristes o usuaris de transport pú-

blic o aeroports, han buscat un 

nou punt d’afluència de persones 

com serien els centres comercials 

per fer les activitats delictives.

La forma de distracció utilitzada 

dóna nom al furt, collita. Un dels 

autors llença a terra, a prop de la 

víctima i del seu cotxe, unes mo-

nedes, unes claus o qualsevol ob-

jecte per fer-li creure que l'hi ha 

caigut. Això provoca que descuidi 

la bossa de mà o els efectes perso-

nals dins del cotxe, i és en aquest 

moment que un altre home, que 

s’havia mantingut amagat, apro-

fita per emportar-se’ls. Tot seguit, 

els dos homes són recollits en cot-

xe pel tercer i marxen ràpidament.

Els cotxes que utilitzen acostu-

men a ser llogats a nom de terce-

res persones no relacionades amb 

els delictes o bé a nom d’algun 

dels autors que no consti en els 

arxius policials.

Per evitar ser víctima d'un 

d'aquests furts, Mossos d'Esqua-

dra recomana que, en el moment 

d’arribar a l’estacionament o 

d'adreçar-nos al vehicle, compro-

vem si veiem alguna persona a 

prop en actitud d’espera. Si en el 

moment de carregar les compres i 

els efectes personals al cotxe o en 

arribar a l’aparcament algú reque-

reix la nostra atenció, fer cas omís 

i tancar immediatament el vehicle.

Si finalment s'és víctima, inten-

tar anotar o memoritzar la placa 

de matrícula del vehicle quan fuig 

i trucar al 112 informant dels fets. 

Caldrà anar a la comissaria de po-

licia més propera per posar una 

denúncia.

DARRERAMENT S'HA INCREMENTAT AQUESTA NOVA TIPOLOGIA

Detinguts tres homes

per cinc furts tipus 'collita'

Desnonament ajornat fins al maig
Un jutjat de Granollers ha posposat fins al maig el desnonament d'una 

parella de 60 i 65 anys, veïna de la ciutat, que no pot fer front al paga-

ment de la hipoteca. La setmana passada, una vintena d'activistes de la 

PAH van protestar a l'oficina del Banc Santander a la plaça Maluquer per 

instar l'entitat a negociar i per reclamar un lloguer social, tal com preveu 

la legislació vigent. La PAH ha estat rebuda aquesta setmana per l'alcalde 

Mayoral, a qui han expressat l'angoixa per la situació i per l'amenaça de 

desnonament permanent.

SERVEIS CADA COP HI HA MENYS ENTITATS AL MUNICIPI

Les Franqueses reclama 

recuperar oficines bancàries

Control policial pel consum 
d’alcohol i drogues al carrer

El ple de les Franqueses va apro-

var per unanimitat una moció de 

JxLF i el PSC, a instàncies de la 

Unió de Pensionistes, per recla-

mar que es reforcin els recursos 

que ofereixen les entitats bancà-

ries al municipi per "cobrir les 

necessitats dels usuaris en ho-

rari d'oficina". El text feia especi-

al referència a la gent gran que no 

pot accedir a les gestions online i 

que "es veu abocada a situaci-

ons penoses a l’hora d’accedir a 

les oficines". Per això demanava 

que els bancs recuperin sucur-

sals al municipi que a causa de la 

deslocalització s’han perdut els 

últims anys. Montse Vila, de JxLF, 

lamentava que "hi ha un col·lec-

tiu, el de les persones grans, 

que sovint no saben utilitzar 

correctament els caixers i les 

eines informàtiques". Per això, 

deia, "han de poder continuar 

operant amb els bancs de for-

ma presencial i segura".

El vot contrari del PSC va tombar 

dimarts al ple una moció d'ERC per 

al reconeixement dels drets de les 

persones trans. El text instava el 

govern de l'Estat a aprovar aques-

ta legislatura una llei per a la igual-

tat plena de les persones trans 

basada en la despatologització i 

el reconeixement de les identitats 

trans, en l'autodeterminació de la 

identitat i l'expressió de gènere. El 

PSC va argumentar que la llei en 

què treballa el govern espanyol ja 

té aquestes característiques.

El PSC tomba una 

moció per reconèixer 

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

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

Premi de periodisme Eugeni Xammar d’Òmnium Cultural (2017)
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Les darreres dècades, els humans han girat l'esquena a la natura i, sobretot, 

al sector primari, malgrat que és el que els alimenta. En 60 anys Granollers ha 

perdut el 62% de sòl de conreu i les Franqueses, el 34%. I, ara, que sembla que 

la tendència és tornar a la terra –després que s'hagi demostrat els problemes 

de salut associats al consum d'aliments processats i la petjada ecològica 

que deixa un comerç global que fa arribar productes des de l'altra punta del 

món– apareixen noves amenaces més enllà de la pressió urbanística. Les 

grans empreses elèctriques, que durant anys no han fet els deures pel que fa 

a l'energia neta, volen instal·lar ara grans espais amb plaques solars sense 

tenir en compte el perjudici que suposa la destrucció de més sòl agrícola.

Especialment a la província de Barcelona, tal com palesa un estudi 

de la Diputació, la producció agrícola és un recurs limitat i no renovable. Així, 

planificar infraestructures sense afectar els sòls més aptes per a l'ús agrícola 

és bàsic per a l'equilibri territorial. La regulació que permet instal·lar parcs 

fotovoltaics sobre sòl no urbanitzable posa de nou en perill els minimitzats 

terrenys agrícoles vallesans. Un grup britànic en vol promoure un que ocuparia 

més de 12 hectàrees agrícoles entre Marata i Corró d'Amunt. Les darreres 

dècades, les Franqueses ha perdut prop de 700 hectàrees de conreus, 

l'equivalent a més d'11 cada any. Amb un únic projecte ja se superaria 

aquesta mitjana de destrucció de sòl agrícola. El model d'energies 

renovables –també necessari– ha de poder conviure amb l'equilibri territorial. 

En cas contrari, l'error seria irreparable.

PRESERVAR ELS CONREUS

Editorial

CIBERACTIVITAT Segueix-nos a @DiariSomGRN

Una setmana #DeNassos a #Granollers:
Obre un Decathlon al centre, ens quedem
sense la Fira de l'Ascensió i ens incauten la 
marihuana. Però no tot està perdut: Granollers 
capital del bàdminton #QuinsNassos

@homedelsnassos Gemma Giménez @ggimeneztorres

Ahir, divendres, 3 nous establiments 
van apujar la persiana a la nostra ciutat. 
Benvinguts a #granollers Name it, 
@goufone i @Decathlon. Reactivació
en mode on.

tots sabem que Granollers mai serà visitada 

per gaires turistes atrets per grans avingu-

des, ni per la seva bellesa arquitectònica i, 

no només això, sinó que sovint sembla com 

si algunes actuacions es facin per acos-

tar-nos a la mediocritat que domina tantes 

ciutats del nostre maltractat país. De tant 

en tant, places, carrers, voreres, façanes, 

ponts, colors i rètols són d’una lletjor co-

lossal, incomprensible i això, sense poder 

utilitzar la goma-2, té difícil solució.

I tot sovint, un es pregunta el per què po-

lítics i tècnics no intenten crear una ciutat 

de colors llampants, de parets amb dibuixos 

artístics, de places amb escultures, d’arbres 

enormes i de carrers amb noms que subs-

titueixin d’altres que no ens foten massa 

il·lusió. Sé que canviar el nom d’un carrer és 

un enrenou important però, per què no in-

tentar-ho? Alguns dels carrers de Roca Um-

bert podrien portar el nom del Rapsode del 

Vallès o del diví Ermengol Vinaixa o d’en Jim 

o de l’Amador Garrell o de l’Anna Boirons la 

Rajolera (que al segle XVII va ser cremada 

per bruixa allà dalt on ara hi ha el Puig de 

les Forques) o de la Tuni Jordana. La passe-

ra de fusta de la Riera hauria de dir-se Anna 

Maria Palé i, per què no? Seria magnífic ba-

tejar un carrer amb el nom de Vicens Vacca 

i Roca, atleta i músic granollerí. I qualsevol 

capvespre de tardor amb un got i dos dits 

de vi blanc, ens trobaríem per recordar-lo, 

mentre d’un flabiol i d’una guitarra sortiria 

la melodia d’aquell Autumn Leaves que en-

cara avui m’eriça els cabells i ja forma part 

del fil musical de la meva història.

la dècada dels vint del segle 

passat va néixer un granollerí 

de nom Vicens i de cognoms 

Vacca i Roca; era un home de 

pell bruna, prim, fibrat. Era un jazzman, un 

home culte i llegit, impulsor del Jazz Club 

Granollers, músic autodidacte que amb el 

flabiol, la guitarra i el jazz com a idioma 

sense fronteres, aconseguí deixar bocaba-

dats a mestres internacionals del gènere.

Un jugador d’handbol que amb el BM Gra-

nollers, es proclamà cinc vegades campió 

de Catalunya i “només” cinc vegades cam-

pió d’Espanya. Com a atleta, fou posseïdor 

del rècord d’Espanya en salt d’alçada i gua-

nyà el campionat provincial en 110 metres 

tanques i el de Catalunya en relleus 4x100. 

Com a nedador i a la piscina de Montjuïc, va 

aconseguir la medalla de bronze l’any 41 i la 

de plata l’any 42, a la competició de 50 me-

tres lliures organitzada per El Mundo De-

portivo. Les temporades 43/45, formà part 

del primer equip de futbol de l’EC Grano-

llers. Va ser un dels primers submarinistes 

de la ciutat i excursionista i escalador i en 

esquí, guanyà el trofeu Quatre Vents en una 

carrera d’eslàlom a les pistes de la Molina.

Aquest home, a més a més, treballava al 

negoci que la seva família tenia a la plaça 

de can Sínia, feien embuts, pots per la llet 

o estufes d’esclòfia... El meu pare va expli-

car-me que l’avi Vacca deia: - El meu fill ho 

fa tot bé, menys els embuts.

De gran li va picar pel tenis i, naturalment, 

va ser un bon tenista. Al llarg de la seva vida 

i cada nit de divendres, es reunia en aquell 

cau de can Murtra amb la colla d’amics de 

tota la vida i que, si el meu pare no em fot 

un cop de roc des del més enllà, potser un 

dia us en faré cinc cèntims de tot allò. En Vi-

cens, no sé d’on treia el temps, també llegia 

poesia i un dia em va regalar tres CD de la 

seva música i va escriure: “Jo sóc feliç fent 

música… però jo voldria ser poeta…".

Avui escric això i penso en la meva ciutat, 

A

CARRER VICENS VACCA I ROCA

SANTI MONTAGUDDes del balcó

FEM MEMÒRIA

Enric Moret, del Granollers al Barça

En aquesta fotografia de finals dels 60, Enric Moret, amb la samarreta del Sant Josep 
–l'equip dels Escolapis de Granollers–, rebia el reconeixement dels seus companys abans 
de marxar a jugar al juvenil del Barça –i a la selecció espanyola juvenil–. El quadre de 
comiat li dona Josep Muntal, que llavors era el porter del CD Granollers. Al costat dret, 
Quico Resina, llavors capità del Sant Josep. A l'esquerra, el capità de la Penya Camp.
FOTO: QUICO RESINA / FRANCESC PAYÀS

Alguns carrers de Roca Umbert

podrien portar el nom d’en Jim, 

el Rapsode del Vallès, l’Amador 

Garrell o l’Anna Boirons ‘la Rajolera’
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ull manifestar el meu rebuig a 
l'actuació de la policia munici-
pal de Granollers el dia 16 de 
febrer atenent a una persona 

que estava sota els efectes de l’alcohol. No 
podem normalitzar aquest tipus d'actua-
cions, encara que puguin ser conformes a 
normativa, la qual, sens dubte, ha de ser 
revisada i esmenada en benefici dels drets 
individuals i col·lectius. Cal que s'elabo-
ri un protocol, amb actuacions socials i 
no repressives que contempli com s'ha 
d'atendre una persona que es troba en 
aquesta situació a la via pública.

L'avaluació de l'actuació policial no es pot 
basar en el registre d'imatges d'una "càme-
ra subjectiva que un dels agents portava al 
pit", segons informaven els mitjans locals.

Suposem que si el cap de la Policia Local 
ha conclòs que la intervenció de la patru-
lla ha estat d'acord amb els procediments 
ordinaris d'actuació i que no s'observa en 
els agents responsabilitat disciplinària 
(segons s'informa als mitjans locals), és 
perquè l'enregistrament policial amb una 
càmera mòbil s'ajusta a tot el que disposa 
la Llei orgànica 4/1997, per la qual es re-
gula la utilització de videocàmeres per les 

Policies i vídeos
forces i els cossos de seguretat, i al Decret 
134/1999, de regulació de videovigilància 
per part de la policia de la Generalitat i de 
les policies locals de Catalunya.

Així doncs, seria concebible que l'agent 
realitzés la gravació de les imatges pel seu 
compte i al marge del que regula la legis-
lació vigent? Seria un assumpte greu que 
un policia local en l'exercici de les seves 
funcions, per les quals es troba habitual-
ment amb situacions en les quals està es-
pecialment compromesa la intimitat de les 
persones, pugui realitzar enregistraments 
sense cap mena de control.

Una gravació d’aquestes característiques 
s'ha de realitzar d'acord amb el que dispo-
sen les dues lleis esmentades més amunt. 
Això suposa que a la gravació s'ha d’utilit-
zar el principi de proporcionalitat, que es 
grava exclusivament quan hi ha un perill 
concret per a la seguretat pública, que l'ús 
habitual d'enregistraments per aquest i al-
tres agents s'ha comunicat a la comissió de 
control dels dispositius de videovigilància 
de Catalunya, que els enregistraments han 
estat autoritzats necessàriament per l'al-
calde, que les imatges resultants són lliu-
rades íntegres, sense manipular ni copiar, 
al responsable de la seva custòdia, que mai 
pot ser l'agent que les ha realitzades, sinó 
el cap superior de la policia local. Només si 
es compleixen tots aquests requisits, més 
alguns altres també previstos en les lleis 

JOSEP M. GONTAN
Militant de la Crida 

per Granollers-CUP

V

esmentades, podem dir que l'actuació de 
l'agent ha estat d'acord amb els procedi-
ments ordinaris d'actuació.

Cal que posem el focus del debat públic 
sobre l'ús de càmeres per la policia local. 
És imprescindible que per part dels res-
ponsables es desmenteixi qualsevol ús de 
gravacions al marge del que està regulat. 
Hem de ser conscients que la molt estricta 
regulació existent de l'ús de càmeres per 
la policia local és a causa de la seva con-
nexió amb un dret fonamental dels ciuta-
dans, el dret a la intimitat.

Cal que s'aclareixi públicament si la 
gravació d'imatges de la policia local es 
realitza respectant les garanties de la le-
gislació vigent, tant en l’autorització dels 
enregistraments, com en la custòdia i el 
tractament de les imatges.

Necessitem també que es posi en el debat 
públic quin és el criteri de l'equip de govern 
i especialment de l'alcalde, a qui la llei que 
regula aquesta matèria situa com a màxim 
responsable en l'autorització d'enregistra-
ments amb càmera mòbil per la policia local.

Exigim, per tant, respostes clares per 
part de l’administració local davant de 
tots els interrogants exposats.

Cal que s'aclareixi públicament si

la gravació es realitza respectant

les garanties de la legislació 

vigent, en custòdia i tractament

Bústia

Per què el futbol?

L'única veritat del futbol la té cada afici-
onat al seu cap; el gol resulta fascinant. 
Sobre el perquè podria escriure tantes 
pàgines que crec que mai acabaria i pos-
siblemant tampoc arribaria a una respos-
ta lògica. De fet, la irracionalitat d'aquest 
meu gust és tan accentuada que encara no 
sé ben bé perquè m'agrada. En certa me-
sura és com un somni que està dins nos-
tre i que fa que, en hora i mitja, un s'obli-
di literalment de tot. Realment, aquesta 
irracionalitat i la passió i entusiasme que 
s'hi disposa converteix aquest noble es-
port en l'àrea de servei que un ha de dis-
posar en la vida. I m'agrada perquè em 
permet veure una falta dos metres fora 
de l'àrea i dir, sense embuts, que ha estat 
un penal com una catedral. En certa ma-
nera, el fulbol és un somni d'aquells en 
què s'és conscient que somnies. Aquesta 
sensació vertiginosa de veure com la pi-
lota traspassa la línia, quan una part de 
tu sap que ni s'hi ha acostat, és quelcom 
que hauria de provar-se almenys un cop 
a la vida. En 90 minuts un es concedeix 
el luxe de veure allò que vol veure. Els 
empleats d'Apple ho anomenaven camp 
de distorsió de la realitat perquè aconse-
guien fer coses que no sabien que eren 
possibles sota la direcció d'Steve Jobs.

ANNA M. MUNTADA
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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. 

Els conductors i els passatgers podrien re-

duir l’estrès dels trajectes en cotxe adoptant 

mesures senzilles per planificar el viatge i la 

música i per circular amb més consideració. 

Aquesta és la conclusió d’una nova enquesta 

de Nissan, que detecta les causes més comu-

nes d’estrès entre conductors i passatgers en 

un trajecte en cotxe. El 45% dels enquestats 

identifiquen l’ús del mòbil mentre es condu-

eix com la raó principal de les disputes entre 

els ocupants; el 39% els avançaments peri-

llosos, i el 35% les frenades brusques i a l’úl-

tim moment. En resposta a aquests resultats, 

Nissan ha llançat la Guia de conducció sense 

estrès del crossover JUKE, que aporta harmo-

nia als trajectes en cotxe.

- Mans lliures per no estressar-se: perfecta 

integració del telèfon intel·ligent amb Nissan 

Connect, que permet fer i rebre trucades amb 

el mans lliures de manera senzilla i segura. 

- Bona música: el JUKE permet gaudir de les 

pròpies llistes de reproducció amb el sistema 

d’informació Nissan Connect, que es vincula 

als mòbils. A més, tots els passatgers poden 

fer servir el punt d’accés wifi del JUKE.

- Navegar sense problemes: el sistema avan-

Nissan JUKE: l’arma secreta per
reduir l'estrès dels trajectes en cotxe

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

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

L'APARADOR

DE LA SETMANA

TecnoCampus ha obert les inscripcions a la 

jornada de portes obertes per a futurs estu-

diants de grau, que se celebrarà el 10 d’abril 

en format híbrid, tal com es desenvolupa la 

docència al TecnoCampus des de l’esclat de 

la pandèmia. Una part dels assistents podrà 

seguir presencialment, en grups reduïts, 

les sessions que s’han organitzat per donar 

a conèixer les 17 titulacions de grau que 

s’imparteixen en aquest campus de la UPF 

a Mataró. La resta podran seguir-ho des de 

casa, amb connexions a les aules on es faran 

les sessions mitjançant la plataforma Zoom. 

A les 9.30 i les 17.30 h, coordinadors i es-

tudiants explicaran les diverses titulacions 

que s’imparteixen al TecnoCampus, totes 

elles títols oficials de la UPF. A més, hi haurà 

sessions específiques sobre l’accés a la uni-

versitat (gestió acadèmica), la vida univer-

sitària, les possibilitats d’allotjament, les es-

tades a l’estranger o la borsa de pràctiques i 

treball a l’abast dels universitaris.

Les inscripcions a les portes obertes ja 

es poden fer mitjançant el portal futures-

tudiant.tecnocampus.cat, que agrupa tota 

la informació relativa a la selectivitat, la 

TecnoCampus: jornades de portes obertes 
per a futurs estudiants de grau el 10 d'abril

PARC TECNOCAMPUS
av. Ernest Lluch, 32 · Mataró

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

çat d’assistència a la conducció ProPILOT del 

JUKE accelera i desaccelera per adaptar-se a 

la velocitat del cotxe de davant.

- Gaudeix d’un descans: el JUKE identifica si 

el conductor mostra signes de fatiga i l’avisa 

amb un timbre i una icona per recordar-li 

que hauria de fer un descans.

- Detecta el cotxe: el control d’angle mort del 

JUKE avisa el condctor quan detecta un vehi-

cle en un carril adjacent a l’autopista. El sis-

tema pot ajudar a mantenir el cotxe al carril 

original activant els frens.

preinscripció universitària i tot el que po-

den necessitar els estudiants que el proper 

curs accediran a la universitat. El web tam-

bé compta amb un apartat de preguntes fre-

qüents i la possibilitat de posar-se em con-

tacte amb el punt d’informació a l’estudiant 

per rebre una atenció personalitzada. 

TecnoCampus impartirà el curs 2021-

2022 un total de 17 graus i dobles graus, 

quatre màsters universitaris oficials i 12 tí-

tols propis de màsters i postgrau.
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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...

Xarxes socials al comerçComerços i serveis 'LGBTI friendly'

L'Ajuntament de les Franqueses organitza 

un curs gratuït en tres sessions (19 i 26 

d’abril, i 3 de maig) sobre xarxes socials. 

El curs, de 6 hores en total, s'adreça a 

empresaris del petit comerç del municipi.

Gran Centre i l'associació Trenquem Armaris han signat un acord pel qual les 

dues entitats naturalitzaran i generaran entorns segurs i sense LGBTI-fòbia a 

la ciutat. Per això es crearà un circuit de comerços i serveis LGBTQIA+ friendly, 

es faran activitats conjuntes i els comerços i serveis associats a Gran Centre podran disposar d'un adhesiu que els identi�icarà com a LGBTQIA+ friendly.

ECONOMIA

La restauració de la comarca es va 

reivindicar dilluns com a sector 

essencial en el territori, dinamit-

zador de l’economia i el turisme. 

Ho va fer, després d’un any de 

pandèmia, en la primera Gala del 

Gremi d’Hostaleria del Vallès Ori-

ental, celebrada a la sala petita del 

Teatre Auditori davant d’un cente-

nar de persones. La trobada, que 

es vol mantenir cada any com un 

esdeveniment de caire festiu, va 

ser sobretot reivindicativa i d’ho-

menatge als establiments que no 

han superat l’impacte de la pan-

dèmia. "Reconeixem l’esforç de 

tots els restauradors l’últim 

any, així com del comerç i la 

cultura, de qui som cosins ger-

mans", deia David Vázquez, presi-

dent del gremi.  

De fet, segons dades que va pre-

sentar el president del Consell Co-

marcal, Francesc Colomé, una de 

cada cinc empreses del sector ha 

desaparegut a Catalunya l’últim 

any, mentre que a la comarca els 

serveis vinculats a la restauració 

són els que més llocs de treball 

han destruït. "El sector repre-

senta el 7,5% del total d’aturats 

a la comarca, 2.000 persones 

de les 26.000 que hi ha sense 

feina a la comarca", recordava 

Colomé. En aquest sentit, Vázquez 

no va evitar referir-se a les con-

tundents restriccions que l’últim 

any tant han afectat la restaura-

X.L.

HUMOR  Txell Sust i Pep Plaza van amenitzar la gala al Teatre Auditori

RESTAURACIÓ UNA GALA FESTIVA VA SERVIR DILLUNS PER REVINDICAR EL PAPER DEL SECTOR

ció. "El Procicat ens ha fet molt 

mal, sobretot en la manera com 

ha dictat les restriccions". Per 

això feia una crida als polítics de 

proximitat i als ajuntaments a fer 

polítiques "valentes" per ajudar 

el sector. "Aquest any i el que 

ve ens caldran ajuts per poder 

subsistir, perquè encara falten 

molts mesos perquè tot torni a 

la normalitat", deia. 

Francesc Colomé, per la seva ban-

da, reconeixia l’esforç del sector per 

"readaptar-se i reinventar-se", i 

feia una crida a "tenir mentalitat 

de km 0 en tot el que fem". Josep 

Mayoral, alcalde de Granollers, va 

agrair la capacitat del sector de 

tirar endavant: "Aquesta gent té 

empenta, vitalitat i capacitat de 

construir futur", deia. "Som una 

comarca atractiva, competitiva i 

diversi�icada, i això ens ajudarà 
a tirar endavant". I afegia: "Se’n 

sortiran els territoris que posin 

per davant la proximitat, la cura 

de la gent i que apostin per la 

qualitat". 

A la gala també es va projectar 

un vídeo elaborat pel mateix gre-

mi, amb música d’Els Catarres i 

amb els restauradors locals com 

a protagonistes, amb el lema Co-

mença la remuntada!. "La idea 

era fer un vídeo alegre per ani-

mar un sector que ho ha passat 

malament l’últim any", deia Váz-

quez, i la festa va acabar amb un 

espectacle de l’humorista Pep Pla-

za i la cantant Txell Sust. ❉

L'Ateneu Cooperatiu del Vallès 

Oriental ha engegat l'itinerari 

virtual Creem el nostre projecte 

cooperatiu, amb el qual es pretén 

assentar les bases per a la crea-

ció d'una empresa cooperativa, 

la fórmula jurídica que millor re-

cull els valors de l'economia so-

cial i solidària. Es farà amb cinc 

càpsules virtuals que aniran del 

7 d'abril al 5 de maig i que tenen 

l'objectiu de donar a conèixer els 

elements per planificar i executar 

la creació d'una cooperativa. 

Els participants també coneixe-

ran la rellevància en les accions 

que conformen la planificació 

estratègica de l'empresa; apro-

fundiran en l'estructura jurídica 

i societària de les cooperatives; 

aprendran a aplicar els paràme-

tres necessaris per prendre de-

cisions òptimes; o, entre d'altres, 

coneixeran el funcionament de 

les vinculacions societàries amb 

el règim laboral en el món coope-

ratiu. L'itinerari està pensat per 

a persones que tinguin al cap un 

projecte d'emprenedoria col·lec-

tiva. No obstant això, també està 

obert a qualsevol altra persona 

interessada a aprofundir en el 

cooperativisme: membres d'as-

sociacions, socis de cooperatives 

que s'han incorporat recentment, 

tècnic d'administracions locals o 

persones interessades a títol in-

dividual. Les sessions seran els 

dimecres 7, 14, 21 i 28 d'abril i 5 

de maig de 10 a 13 h.

COOPERATIVISME ITINERARI VIRTUAL DE L'ATENEU COOPERATIU

El Gremi d'Hostaleria demana
més suport dels ajuntaments

El Servei de Turisme del Vallès 

Oriental ha estrenat aquest mes 

de març un nou web amb disseny 

més modern, navegació més intu-

ïtiva i noves funcionalitats. El nou 

portal web –www.turismevalles.

com– compta amb una navegació 

molt intuïtiva, i el disseny és més 

actual i net i està enfocat a oferir 

experiències i propostes turísti-

ques recollides en sis grans blocs: 

descobreix, tasta, mou-te, relaxa’t, 

regala’t i respira. El web continua 

estant en quatre idiomes: català, 

castellà, anglès i francès i vol ser 

un espai on el visitant i turistes 

pugui trobar tot allò que necessi-

ta. També compta amb nous apar-

tats, com propostes a fer durant 

la primavera, l’estiu, la tardor i 

l’hivern. Així mateix, es vol donar 

més pes a l’agenda turística, re-

collint les propostes d’activitats 

i esdeveniments que s’organitzin 

des dels municipis i des de les di-

ferents associacions del sector. 

Cinc sessions de formació per

crear un projecte cooperatiu

Nou portal web per al Servei 

de Turisme del Vallès Oriental
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El Consell Comarcal ha xifrat en 

un 75% el grau de compliment 

del Pla de Reactivació Econòmi-

ca i Social del Vallès Oriental, un 

pla amb 76 accions activat l’estiu 

passat per la Taula Vallès Oriental 

Avança (TVOA) amb el suport de 

grups polítics i gremis professio-

nals. Entre d’altres, el pla preveia 

impulsar circuits curts de comer-

cialització mitjançant un market-

place comarcal, reduir els terminis 

de pagament de factures a prove-

ïdors, acompanyar les empreses i 

els treballadors en els processos 

de digitalització i crear un servei 

d’assistència tècnica als municipis. 

També reforçar el posicionament 

del Vallès Oriental com a destina-

ció turística, millorar la situació 

dels sectors dedicats a la cura de 

persones, reforçar la perspectiva 

COMERÇ  A MÉS D'AQUESTS NEGOCIS RECONEGUTS, DARRERAMENT TAMBÉ HI HA HAGUT UN REPUNT EN L'OBERTURA DE NOVES BOTIGUES A L'ILLA DE VIANANTS

Decathlon, Goufone i Viena
obren nous establiments al centre

Aquesta setmana han obert nous 

establiments al centre de Grano-

llers. Un és la botiga de roba infan-

til Nameit, al carrer Santa Anna 7, 

i els altres són tres establiments 

reconeguts per la seva trajectòria. 

D'una banda, la botiga de roba, 

calçat i material esportiu Decat-

hlon va obrir divendres al carrer 

Anselm Clavé, 33. Va fer-ho en una 

botiga de format urbà, amb una 

superfície comercial de 330 me-

tres quadrats i una plantilla de 12 

empleats. Pel que fa a l’exposició i 

venda de productes, compta amb 

més de 150 disciplines esportives 

disponibles a la botiga física, com 

ciclisme, fitness, running, esports 

d'equip com futbol o bàsquet, es-

ports de muntanya o natació. A 

més, "també hi ha el reforç del 

canal en línia, amb un ampli ca-

tàleg de productes". Des de De-

cathlon asseguren que volen ser 

"un establiment de proximitat 

per fer accessible els beneficis 

de l'esport a tothom". El 27è es-

tabliment del grup francès a Cata-

lunya compta amb taller exprés de 

ciclisme per a l'ajust de la bici i la 

gestió integral dels serveis a través 

d’un taller regional. També ofereix 

el servei de click & collect en 1 hora 

per als clients que facin la comanda 

online i passar a recollir-la en pocs 

minuts, i compta també amb l'últi-

ma tecnologia, com pantalles on els 

clients poden consultar les especi-

ficacions tècniques dels productes 

o els smartphones dels treballadors 

per assessorar els clients en tot 

moment. Jordi Delgado, director 

de Decathlon City Granollers, diu 

que "comencem aquesta aventu-

ra amb l'objectiu de crear llaços 

a llarg termini amb els nostres 

clients". L’horari serà de dilluns a 

dissabte de 9.30 a 21 h.

Fibra òptica a Granollers
El grup osonenc de telecomuni-

cacions Goufone també va obrir 

divendres al carrer Sant Roc, 19, 

a la cantonada del carrer Edison. 

amb aquesta obertura, Goufone 

va signar fa unes setmanes amb la 

UEI un acord de col·laboració, de 

manera que els gremis i associats a 

la patronal podran gaudir d’avan-

tatges especials per contractar els 

serveis d’internet fibra òptica, te-

levisió digital, telefonia mòbil i fix.

El Viena es trasllada
Establiments Viena va obrir dilluns 

el nou establiment de la plaça Per-

pinyà, que substitueix així l’històric 

local del carrer Anselm Clavé, que 

va tancar les portes diumenge al 

vespre després de gairebé cinc dè-

cades. Sobre el canvi de local, Marc 

Siscart, president d’Establiments 

Viena, explica que "el centre de 

Granollers ha estat casa nostra 

els darrers 50 anys i teníem clar 

que només faríem el canvi si tro-

bàvem un local millor al centre". 

"La pandèmia ha endarrerit el 

calendari, però estem molt con-

tents de poder obrir finalment". 

El nou local, més ampli i modern 

que l’anterior, té un doble accés 

d’entrada i de sortida, per la ma-

teixa plaça i pel carrer Marià Sans. 

Es tracta d’un local ampli, amb una 

gran terrassa. L’interior està distri-

buït en una única planta i en dife-

rents espais: zona de taules i de so-

fàs, reservats per a grups i un espai 

de jocs infantils. "Volíem un espai 

obert a tothom i adaptat a qual-

sevol moment del dia i circums-

tància", diu Siscart. "I crèiem que 

el canvi era necessari per donar 

cabuda també a famílies i grups 

en un espai ampli, còmode i amb 

llum natural".

Viena, amb 52 anys d’història, té 

cinc restaurants al Vallès Oriental: 

un al centre de Granollers i quatre 

xalets situats a les zones comerci-

als del Ramassar, Mollet, Montme-

ló i Lliçà d’Amunt. Per celebrar la 

nova obertura, les dues primeres 

setmanes s’obsequiarà els clients 

amb una copa de cava. 

Goufone es troba en ple procés de 

desplegament de fibra òptica al Va-

llès Oriental, i per això ha decidit 

establir-se a Granollers i traslladar 

l’oficina que fins ara tenia a Bigues 

per oferir un servei "de proximi-

tat, de qualitat i transparent" en 

telefonia, televisió digital i inter-

net. 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. 

Actualment, ja ha desplegat més de 

3.000 quilòmetres de cable propi 

en una dotzena de comarques ca-

talanes. La companyia, en plena 

expansió, ha aconseguit arribar als 

20.000 usuaris actius. Coincidint 

x.solanas

GOUFONE  Nou servei comarcal coincidint amb el desplegament de fibra

xavier solanas

DECATHLON  L'establiment compta amb un taller de reparació per a bicis

x.solanas

VIENA  Nou espai més ampli i amb terrassa exterior a la plaça Perpinyà

El Consell Comarcal xifra

en un 75% el compliment del

Pla de Reactivació Econòmica

de gènere en l'àmbit laboral i pro-

moure la reindustrialització de la 

comarca. També s’ha establert una 

línia d’ajuts per a pimes i autònoms 

mitjançant la concessió de micro-

crèdits, una acció prorrogada fins 

al 30 de juny i en la qual ja s’han 

interessat una trentena d’empre-

ses. L'objectiu de totes aquestes 

mesures és fer front a l’impacte 

econòmic resultant de l’emergèn-

cia sanitària i estimular l’economia 

de la comarca a curt termini. 

Per al secretari general de la 

UGT al Vallès Oriental, Vicenç Albi-

ol, "encara hi ha el repte de po-

tenciar sectors econòmics, com 

el turístic, i reforçar el sector 

sanitari", mentre que Joan Carles 

Basi, en nom de Pimec, apuntava 

que unes 2.000 empreses de la co-

marca facturen ara un 50% menys 

que fa un any, cosa que les posa 

en situació de "gran fragilitat". 

També mostrava preocupació per 

l’increment de l’atur, i destacava 

dos reptes de futur: el nou consell 

de l'FP i l’ocupació, que es posarà 

en marxa en poques setmanes, i la 

digitalització de les empreses. 

Joaquim Colom, de la UEI, re-

marcava la "gran rapidesa en el 

desplegament i l’execució de les 

accions", i Emília Macías, de CCOO, 

reclamava que la reactivació es faci 

evitant la pèrdua de teixit produc-

tiu. "Cal treballar en la transició 

ecològica, digital i social perquè 

siguin justes per als treballa-

dors i perquè arribin a tota l’ac-

tivitat econòmica", deia. 

Finalment, Jordi Manils, conse-

ller de Promoció Econòmica i Estu-

dis del Consell Comarcal, valorava 

positivament els efectes del pla i 

assegurava que "es pot ser opti-

mista de cara al futur". També 

avançava que en poc temps s’haurà 

de renovar i ampliar, "no tant per 

parar el cop, com ara, sinó per 

dinamitzar el teixit productiu". 

"El programa Tecnologia, Talent 

i Treball serà molt important els 

pròxims mesos, i també ho serà 

el nou consell de l'FP i l'ocupació 

comarcal que es posarà en mar-

xa aviat", apuntava.  x.l.
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Programa
d’activitats
per a l’empresa 
i l’emprenedoria

ABRIL 2021

C. Camí del Mig, 22

Polígon Industrial 

Palou Nord

Tel. Granollers Mercat: 

93 861 47 83

Tel. Cambra de Comerç

Delegació de Granollers: 

902 448 448  ext.1033

08401 Granollers

www.canmuntanyola.cat
Amb el suport de:

DESTACATS SERVEI D’EMPRESA I EMPRENEDORIA - AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

7 ABRIL
9.30 a 12.30 h. Emprenedoria. 

Formació online.

KIT DE RECURSOS I EINES 
PER A PROJECTES DIGITALS.
Granollers Mercat

8 ABRIL
10 a 12 h. Empresa i emprenedoria. 

Formació online.

COM FER PRESSUPOSTOS 
PER GUANYAR DINERS.
Granollers Mercat

13 ABRIL
10 a 12 h. Emprenedoria. 

Sensibilització online.

INTRODUCCIÓ A L’ECONOMIA 
SOCIAL I SOLIDÀRIA I EL MODEL 
COOPERATIU.
Granollers Mercat

15.30 a 16.30 h. Emprenedoria. 

Formació online

ETS DONA I VOLS IMPULSAR 
EL TEU TALENT EMPRENEDOR? 
NO ET PERDIS L’ITINERARI 
“SHE IMPULSA”.
Granollers Mercat

14 ABRIL
14.30 h a 16.30 h. Comerciants. 

Formació online.

CONCURSOS, SORTEJOS 
I MICROINFLUENCERS 
A INSTAGRAM.
Granollers Mercat

15 ABRIL
10 a 10.30 h. 
Empresa i emprenedoria. 

Jornada online.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL: 
TIPS PER EMPRENEDORS.
Granollers Mercat

16 ABRIL
9.30 a 12 h. Emprenedoria. 

Formació online.

SESSIÓ INFORMATIVA 
PER MUNTAR UNA EMPRESA.
Granollers Mercat

19 ABRIL
10 a 12.30 h. 
Empresa i emprenedoria. 

Formació online.

AUTÒNOM/A: 
APRÈN A FER EL COMPTE 
DE RESULTATS PER GESTIONAR 
EL TEU NEGOCI.
Granollers Mercat

21 ABRIL
14.30 a 16.30 h. 
Comerciants. Formació online.

COM FER PUBLICITAT A 
INSTAGRAM.
Granollers Mercat

23 ABRIL
9.30 a 12 h. 
Emprenedoria. Formació online.

CANVAS I PLA D’EMPRESA.
Granollers Mercat

28 ABRIL
10 a 12 h. Empresa i emprenedoria. 

Webinar online.

ESTRATÈGIA DIGITAL 
PER A NOUS NEGOCIS.
Granollers Mercat

14.30 h a 16.30 h. Comerciants. 

Formació online.

COM VENDRE ELS TEUS 
PRODUCTES A INSTAGRAM.
Granollers Mercat

29 ABRIL
9.30 a 13.30 h. Empresa i 

emprenedoria. 

Formació online.

COM SER UN VENEDOR EFECTIU.
Granollers Mercat

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

5 SESSIONS 
DEL 7 D’ABRIL AL 5 DE MAIG

      ITINERARI VIRTUAL: 
Creem el nostre 
projecte cooperatiu

#AteneusCooperatius 
#ESS 
#CooperemPerViure 
#CooperActivisme

www.ateneucoopvor.org 

Promou: Amb el finançament de:
@ info@ateneucoopvor.org      

@ateneucoopvor

Activitat gratuïta amb inscripció prèvia.
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El Llerona visita el CornellàEstel Xuan Galo, bronze júnior estatal a Sabadell
El Llerona femení visitarà dissabte la 
Fundació Esportiva Cornellà, que ocupa  
el 5è lloc de la Preferent, amb 13 punts.  
Pel que fa a l'equip franquesí, encadena  
tres derrotes i és cuer sense punts. 

Estel Xuan Galo, del CN Granollers, va penjar-se una medalla de bronze 
als 1.500 metres lliures del Campionat d'Espanya júnior, que va tenir lloc 
del 24 a 28 de març a Sabadell. La granollerina va aconseguir un registre 
de 17 minuts i 14.30 segons, que també li va permetre assolir el 9è lloc 
de la categoria absoluta, que la classifica pel Campionat d’Europa Júnior.

L'Esport Club segueix amb la llui-
ta per l'ascens. L'equip granollerí 
fa un pas més després de guanyar 
diumenge la Fundació Esportiva 
Grama, per 2 a 0, i classificar-se al 
tercer lloc del grup 5B, de la Ter-
cera Divisió. Una plaça que dóna 
accés a disputar la segona fase, 

FUTBOL | Tercera Divisió  L'ECG GUANYA LA GRAMA PER 2 A 0 I PASSA A LA SEGONA FASE PER OPTAR L'ASCENS A LA SEGONA RFEF

per la promoció d'ascens a la nova 
Segona RFEF –antiga Segona Divi-
sió B–.

L'equip dirigit per José Solive-
lles arribava a l'última jornada 
amb gairebé els deures fets per 
quedar tercer, que era l'última 
plaça disponible per fer la promo-

Xavier SolanaS

ció directa, però havia de guanyar   
contra un rival directe, la Grama. 
El duel contra els colomencs va 
començar amb dubtes entre els 
vallesans. Els primers compas-
sos del joc, Roger Peris va ser un 
veritable malson per a la defensa 
granollerina, amb dues bones oca-

El CF Les Franqueses no dispu-
tarà cap partit el cap de setmana 
per l'ajornament del duel contra 
l'Escola de Futbol Mataró, perquè 
fa dies va tenir positius de la Co-
vid-19. De fet, l'equip maresmenc 
va ajornar el duel diumenge pas-
sat poc abans de disputar el partit 
contra l'Escola Guineueta, líder. 
Per aquest motiu, l'equip dirigit 
per Manolo Parralo descansarà el 
cap de setmana i podrà preparar 
millor el duel contra el CF Mollet 
UE, que està previst per dimecres 
que ve al camp municipal del Ger-
mans Gonzalvo.  

El Mollet té un duel complicat 
el cap de setmana contra el ter-
cer classificat, la Unificació Llefià, 
però ve de guanyar el segon, el 
Sant Cugat (2-0), que fins ara no 
havia perdut cap partit.

Les Franqueses, que va perdre 
el cap de setmana contra el Saba-
dell Nord (0-1), ocupa el 6è lloc 
amb vuit punts. 

L'ECG DISPUTARÀ PER TERCERA VEGADA A TERCERA DIVISIÓ UNA PROMOCIÓ D'ASCENS

Per tercera vegada en la història 
del club, l'ECG disputarà una pro-
moció d'ascens a la Segona Divisió 
B. De fet, ara aquesta categoria 
desapareix i es divideix en dues, 
Primera i Segona RFEF. Les dues 
anteriors van acabar sense el pre-
mi de l'ascens, que van ser el 2005 
i el 1976. Des de fa tres tempora-
des i meitat d'una altra, hi ha José 
Solivelles a la banqueta, que ha po-
sicionat a l'equip entre els millors 
de la Tercera Divisió espanyola.

El cicle d'alguns dels jugadors 
suma ja tres temporades i en-
guany podran assaborir el premi 
d'una promoció per seguir somi-

"Dèiem que algun

any ho aconseguiríem"
ant. "Entre els jugadors que són 

aquí des del principi dèiem que 

algun any ho aconseguiríem, i 

enguany hem tingut el premi", 
explicava Solivelles, emocionat, en 
acabar el duel. "El primer gol ha 

estat una alliberació, però saps 

que patiràs fins al final amb l'1 

a 0. Hem defensat bé, però tens 

el neguit que en qualsevol acció 

et poden fer el gol", deia el tècnic. 
De fet, l'equip no es va trobar 

còmode a la primera part pel plan-
tejament de la Grama. "Ens han 

sorprès amb el plantejament 

perquè ens han igualat al mig 

camp i teníem situacions de l'un 

Xavier SolanaS

contra un, i no teníem fluïdesa 

en el joc. Quan no tens fluïdesa 

necessites el talent individual i 

els jugadors avui estaven nervi-

osos, les cames pesen i no era el 

millor dia. A la segona part ho 

hem arreglat amb un canvi de 

sistema per tenir més control 

del partit", comentava.
A la segona part l'equip ha mi-

llorat, en part, a l'entrada del mag 
Pau Darbra, que ha fet esclatar 
d'emoció la graderia amb el segon 
gol, al temps afegit. "La jugada ha 

vingut perquè m'ha vingut un 

primer jugador que he superat 

bé amb una pilota llarga, des-

prés m'ha vingut el segon, en 

cursa, i en veure el porter, he 

aixecat el cap, no he vist ningú 

i he decidit xutar a gol", relatava 
Darbra, també emocionat.  jl.r.b.

CELEBRACIÓ  La plantilla de l'ECG celebra l'accés a la promoció amb l'afició que va poder entrar al camp

S'ajorna el partit 

contra el Mataró 

abans de Mollet

Primera Catalana

sions que Álvaro va poder treure 
sota els pals.  

Passada la mitja hora, l'ECG va 
tranquil·litzar l'ambient amb el 
joc de combinació, i a la represa ja 
portava el pes del partit. La màgia 
de Pau Darbra va entrar a la sego-
na part al rescat, per ajuntar-se 
amb la bona feina de Gelmà, Mo-
lins i la resta. La llauna es va obrir 
en una falta lateral, que rematava, 
amb una mica de fortuna Ñito, que 
feia cinc minuts que havia entrat 
al camp. Amb l'1 a 0 al minut 65, 
la Grama va intentar sense èxit 
l'empat, mentre que l'ECG va ges-
tionar el joc i el temps. Just quan 
es complien els 90 minuts de joc, 
Pau Darbra va inventar-se una ju-
gada de somni per la banda dreta, 
al fons de la línia, marxant de dos 
defensors i fent un xut a porteria 
que feia el 2 a 0 definitiu. Bogeria 
al camp del carrer Girona. 

La fase d'ascens a Segona RFEF
L'ECG passa a la fase per l'ascens 
directe amb 33 punts. La lligueta 
està formada pels tres primers 
classificats dels grups 5A i 5B, 
amb Europa (41 punts, i un partit 
pendent), Vilafranca (40), Cerda-
nyola (40), Girona (37) i Terras-
sa (35). L'equip granollerí jugarà 
contra els tres equips del grup 5A 
i al final de la fase, els dos primers 
pujaran a Segona REFF. La resta, 
jugaran una tercera fase per l'as-
cens d'eliminatòries.  jl.r.b.

Tercera Catalana  L'ATLÈTIC VALLÈS FA 4 DELS DARRERS 6 PUNTS

Ensopegades de Llerona i Bellavista

El Bellavista Milan va perdre contra el Parets B (1-2) i el Llerona contra el 
Sant Celoni (1-0); mentre que l'Atlètic del Vallès –en imatge– va empatar 
al camp del Cardedeu B (1-1), que suma 4 dels darrers 6 punts possibles. 
L'Atlètic rebrà dissabte el Lliçà de Vall (16.30h); mentre que el Bellavista 
visitarà el Cardedeu B i el Llerona, la Unificació Santa Perpètua B.

CF MOLLET UE- LES FRANQUESES

Dimecres, 7 – 21 h Mollet

L’Esport Club es classifica 
per a la promoció d’ascens
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WATERPOLO | Primera Divisió  L'EQUIP MASCULÍ S'IMPOSA A LA PISCINA DEL BRAINS, PER 11 A 15

El CNG evita el descens amb 
una victòria en l'última jornada

BÀSQUET | Lliga EBA  CONTINUA LA LLUITA PER LA PERMANÈNCIA

El CB Granollers 1-Pisos.com va 

perdre el partit ajornat contra el 

Lliçà, per 58 a 63, i es manté al pe-

núltim lloc del grup C-4 de la Lliga 

EBA amb dues victòries, que són 

les mateixes que l'últim, l'Almoza-

ra de Saragossa. 

El conjunt granollerí es jugava 

diumenge contra el Lliçà un pri-

mer match point per a la perma-

nència, que va caure del costat 

dels de Lliçà d'Amunt, que amb 

El CBG perd contra el
Lliçà i es manté penúltim 

HANDBOL | Asobal  MANTÉ EL POLS PER LES PLACES EUROPEES

El waterpolo masculí del CN Gra-

nollers ha salvat la categoria en 

l'última jornada de la fase regu-

lar de la Primera Divisió estatal.  

L'equip granollerí tenia una últi-

ma jornada complicada, que havia 

de guanyar, per evitar anar a la 

fase per a la permanència, i així ho 

va fer: victòria contra el Colegio 

Brains, de Madrid, per 11 a 15. 

Els de Tomas Bruder necessita-

ven la victòria per no promocio-

nar, i amb un bon treball d’equip, 

ajudant en defensa i fent bons 

atacs, van saber aprofitar els es-

pais per imposar la seva dinàmica. 

Un triomf que els fa eludir la plaça 

de promoció, tancant aquesta pri-

mera fase de la lliga en quart lloc 

del grup A, i amb el que aconse-

gueixen mantenir la Primera Divi-

sió estatal.

L'absolut masculí lluitarà ara 

pel 7è o 8è lloc de la lliga estatal. 

EN JOC  Un partit d'aquesta temporada del CNG a la piscina granollerina

quatre victòries han assolit la sal-

vació. El Granollers va lluitar per 

la victòria fins al final, però el Lli-

çà va estar més encertat. 

El pròxim partit dels grano-

llerins serà vital per a la salvació 

perquè visiten la pista de l'Almo-

zara en la penúltima jornada de 

la fase regular. L'últim classificat 

descendirà a la categoria territo-

rial i qui perdi ocuparà l'última 

posició. 

xavier solanas

Tot i que el conjunt granollerí ho 

compaginarà amb la Copa Cata-

lunya, que s'ha pogut reprendre 

aquesta setmana. De fet, a l'hora 

del tancament d'aquesta edició, el 

CNG jugava l'anada dels quarts de 

final contra el CN Montjuïc. La res-

ta d'equips que militen a la Copa 

Catalunya són el CN Sant Feliu, de 

la Divisió d'Honor; i Horta, Pre-

mià, Rubí, Poble Nou i Molins de 

Rei, de la Primera Divisió. 

El Fraikin Granollers va guanyar 

contra el Frigoríficos Morrazo, per 

29 a 18, amb el suport de l'afició 

al Palau d'Esports, que va comptar 

amb mig miler de persones a les 

graderies. Amb aquesta victòria, el 

Fraikin continua en la lluita per les 

places europees de cara a la pròxi-

ma temporada. Els d'Antonio Rama 

ocupen el 6è lloc amb 31 punts i dos 

partits pendents. El pròxim rival 

dels vallesans serà el Puerto Sagun-

to, que va perdre la jornada passada 

contra el Cuenca, per 31 a 30. 

El KH-7 Granollers va iniciar la 

fase pel títol de la Lliga Guerreras 

Iberdrola amb un empat a la pis-

ta de l'Aula Alimentos Valladolid, 

per 29 a 29. L'equip dirigit per Ro-

bert Cuesta va dominar totes les facetes del joc, i l'electrònic, fins al tram final del duel, que se li va 

Primera victòria 

del CBG femení

El CB Granollers femení va sumar 

la primera victòria a la Copa Ca-

talunya després de tres jornades 

disputades. Les granollerines es 

van imposar en un partit ajustat 

contra el Cornellà, per 63 a 62. La 

cistella de la victòria va arribar en 

una pròrroga, que feia embogir 

l'equip vallesà. La màxima anota-

dora del partit va ser Andrea Po-

vedano, amb 12 punts.

La pròxima jornada, el CBG fe-

mení tindrà descans. 

El KH-7 BMG deixa escapar 
la victòria a Valladolid

escapar la victòria. El Valladolid 

va aconseguir igualar el marcador a les acaballes, i, fins i tot, va tenir 
un últim atac per guanyar el duel. El KH-7 no jugarà fins dimecres 
que ve el segon partit de la fase pel 

títol, al Palau d'Esports, contra el 

Rincón Fertilidad Málaga, que ju-

gava anit el seu primer partit. El 

conjunt granollerí ocupa el tercer 

lloc amb vuit punts i és a cinc del 

líder, el Super Amara Bera Bera. 

Copa Catalunya femenina

KH-7 BMG –MÁLAGA
Dimecres, 7 – 19 h Granollers

Divisió d'Honor  LES DE ROBERT CUESTA DOMINEN EL DUEL

AMB AFICIÓ  Esteban Salinas en una acció amb públic al Palau

PUERTO SAGUNTO – FRAIIKIN

Dissabte, 3 – 18.30 h Port Sagunt

El Fraikin guanya el 
BM Cangas amb públic
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XAVIER SOLANAS

Per tercera vegada en la història 

del Circuit, la Volta Ciclista a Cata-

lunya ha tornat a visitar el traçat 

mundialista com a part del seu 

exigent recorregut i ho va fer dis-

sabte en la sisena etapa de la ron-

da, entre Tarragona i Mataró en un 

recorregut de 193,8 km. Els parti-

cipants van completar un esprint 

intermedi bonificat en plena recta 

i, posteriorment, van passar pels 

carrers de Granollers, concreta-

ment per la carretera del Masnou, 

CICLISME LA RONDA VA DISPUTAR UN ESPRINT INTERMEDI A AL RECTA DEL CIRCUIT VALLESÀ

La Volta Ciclista es llueix 
pels carrers de Granollers 

EN GRUP   El pas de la volta catalana pels carrers granollerins, que enfilaven cap al tram final de l'etapa

el carrer Francesc Macià i la ronda 

Sud, des d'on els aficionats van po-

der seguir la cursa. 

Des dels primers quilòmetres 

d’etapa es va formar una escapa-

da amb Matej Mohoric (Bahrain 

Victorious), Harold Tejada (Asta-

na-Premier Tech), Dmitrii Strakhov 

(Gazprom-RusVelo), el jove Mattias 

Skjelmose (Trek-Segafredo) i An-

toine Duchesne (Groupama-FDJ). 

Aquests van disputar-se l'esprint 

intermedi al Circuit, que va ser per 

a Antoine Duchesne. Poc després 

de l’espectacular pas de la cursa 

pel Circuit de Barcelona-Catalunya, 

l’escapada va ser neutralitzada. No-

més quedava per davant l’ascens a 

l’alt El Collet (3a categoria) i poste-

riorment l'arribada al final de l'eta-

pa a Mataró, on Peter Sagan, excam-

pió del món, va ser el més ràpid.

La ronda ciclista catalana va 

acabar diumenge amb la victòria 

d'un dels favorits, Adam Yates, del 

potent Ineos. i

Pol Espargaró: "Sento que 

podria haver-ho fet millor"

MOTOR | MotoGP  EL GRANOLLERÍ DEBUTA AMB UN VUITÈ LLOC

Pol Espargaró va completar la seva 

primera cursa de MotoGP amb 

l'equip Repsol Honda amb un 8è 

lloc al Circuit de Losail del GP de 

Qatar. El pilot granollerí va sortir 

al 12è lloc de la graella de sortida 

i va aconseguir remuntar quatre 

posicions, quedant just per darre-

re del seu germà, Aleix Espargaró 

(Aprilia Racing Team Gresini).

Pol Espargaró va sumar els seus 

primers vuit punts com a pilot de 

l'equip Repsol Honda. "Ha estat 
una cursa de dues parts. El prin-
cipi de la cursa, sincerament, no 
ha estat bo, ja que he trigat mas-
sa a adaptar-me al meu ritme 
i després he perdut un temps 
preciós. A mitja carrera he estat 

un dels pilots més ràpids i estic 
feliç, però també enfadat per-
què sento que podria haver-ho 
fet millor. És només la primera 
cursa i havíem de veure-la des 
d'aquesta perspectiva; necessi-
tava acabar-la perquè una cai-
guda no hauria estat gens bona. 
Hem obtingut molta informació 
i ara tornarem el cap de setma-
na que ve, aquí al mateix circuit, 
comprenent millor el nostre po-
tencial", deia en acabar la cursa 

Pol Espargaró.

La segona cita del Campionat del 

Món de MotoGP serà aquest cap de 

setmana al mateix traçat del Gran 

Premi de Qatar, anomenat a la se-

gona cursa, GP de Doha. i

IOGA

L’Ajuntament de Granollers se 

suma un any més el proper 6 

d’abril a la celebració del Dia Mun-

dial de l’Activitat Física (DMAF), 

que impulsa la Generalitat de Ca-

talunya, a través de la Secretaria 

General de l’Activitat Física. A Gra-

nollers, els serveis de Salut Públi-

ca i d’Esports de l’Ajuntament or-

ganitzen una activitat de ioga per 

a gent gran a les pistes d’atletisme, 

a càrrec d’Isabel Castañé. Aquesta 

activitat està oberta a tota la ciu-

tadania i s'adreça també als grups 

actius d’Activitat Física per a Gent 

Gran i del programa AFIS. Es fa-

ran tres sessions (de 9.15 a 10 h; 

de 10.15 a 11 h; i d'11.15 a 12 h) i 

les places són limitades. L’activitat 

és gratuïta però cal fer inscripció 

prèvia (93 842 68 47). i

Sessions de ioga 

per a gent gran 

amb cita prèvia

REPSOL HONDA

EN PISTA  Pol Espargaró durant la primera cursa 2021 de MotoGP

NATACIÓ ARTÍSTICA | Júnior EL CNG, PROTAGONISTA

Triple or estatal de natació artística

El Club Natació Granollers ha guanyat tres ors en el Campionat de 
Catalunya júnior de natació artística, que va tenir lloc diumenge a la 
piscina Sant Jordi, en la primera competició catalana presencial des de la 
pandèmia. Amb moltes ganes i il·lusió, les nedadores d’artística del CNG 
han tornat a tocar aigua en competició i han demostrat tot el seu potencial 
en imposar-se en totes les modalitats disputades. Les granollerines s’han 
proclamat campiones de Catalunya en equip lliure, compartint podi amb  
el CN Sabadell, segon, i CN Kallipolis, tercer. També s’han alçat amb el títol 
català en la rutina Highlight, per davant del CN Kallipolis i CN Sabadell, 
respectivament. I al duet, Clàudia Julià i Regina Casino s’han penjat l’or.

cNg

El Mundial de WorldSBK

es posa a prova al Circuit

El Circuit de Barcelona-Catalunya 

acull fins dijous les tandes d’as-

saigs del Campionat del Món Mo-

tul FIM Superbike. El traçat valle-

sà ha reunit gran part dels pilots 

dels tres campionats internacio-

cIRcuIt

TESTS  Els pilots al traçat vallesà dilluns d'aquesta setmana

nals, amb WorldSBK –amb el KRT 

granollerí–, WorldSSP i WorldSSP 

300. Els tests serviran per fer un 

tast del Mundial. El Circuit acolli-

rà la setena prova del calendari, 

del 17 al 19 de setembre. i

Internacional  ESTADA DE QUATRE DIES AL TRAÇAT VALLESÀ
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«EN CATALUÑA NO MANDA LA GENERALITAT, MANDA EL POLÒNIA.» PABLO IGLESIAS «ENS HA AJUDAT A CONÈIXER-NOS I A ACCEPTAR-

NOS.» MÒNICA TERRIBAS «MEREIX TOT EL MEU RECONEIXEMENT.» CARLOS CARRIZOSA «INTEL·LIGENT, MAGISTRAL; DE VEGADES, 

SUBLIM.» DOLORS SABATER «NO SÉ SI ÉS UN FENOMEN O UN MIRACLE. M’INCLINO PEL SEGON.» JORDI ÉVOLE «SENSE VOSALTRES 

NO SERÍEM JA ELS MATEIXOS.»  DAVID FERNÀNDEZ «UNA DOLÇA EMPRENYADA GENERAL.» JORDI BASTÉ «REPARTEIX A TOTHOM. 

TOTS TENIM UNA PART RIDÍCULA.» EMPAR MOLINER «LLARGA VIDA A L’HUMOR!» MIQUEL ICETA «COMPROMÍS CONTRA TOTES 

LES CENSURES.» JORDI CUIXART «SÓN IMPRESCINDIBLES.» LAURA BORRÀS «ABSOLUTAMENT NECESSARI!» ORIOL JUNQUERAS

UN HOMENATGE
AL PROGRAMA DE
TELEVISIÓ QUE HA

MARCAT UNA ÈPOCA

TOTS ELS SECRETS
EXPLICATS PELS SEUS
PROTAGONISTES
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CULTURA

Què visitar segons 'Descobrir'Jordi Pagès exposa a Palafrugell
La revista Descobrir, de la cooperativa Som*, ha 

publicat un reportatge sobre els 10 llocs que cal visitar 

de Granollers, entre els quals la Porxada, l'Adoberia, el 

planetari del Museu de Ciències Naturals, la instal·lació 

de Jordi Benito a Ponent, el Museu i Roca Umbert.

L'artista granollerí Jordi Pagès exposa, a partir de divendres a 

la llibreria Vitel·la Espai Fòrum de Palafrugell, la mostra Blau 

Blaua, la suite de 26 quadres –acrílics, aquarel·les, collages– 

inspirada en la poesia de Clementina Arderiu, Rosa Leveroni i 

Quima Jaume, tres generacions de poetesses de Cadaqués.

ART  L'AJUNTAMENT LICITA EL PROJECTE DE MUSEÏTZACIÓ DE LA TÈRMICA I ALTRES PUNTS EMBLEMÀTICS DEL RECINTE FABRIL, COFINANÇAT PER UN FONS EUROPEU

El futur proper del recinte fabril 

de Roca Umbert és el d'esdevenir 

una mena de museu a l'aire lliure 

amb itineraris audioguiats, pro-

jeccions de videomappings a les 

parets i creacions artístiques d'ar-

tistes emergents internacionals.

Tot plegat es detalla en les clàusu-

les del concurs que l'Ajuntament de 

Granollers ha licitat per encarregar 

el servei de redacció d’un projecte 

bàsic i executiu per la museïtzació 

de la Tèrmica i de diversos punts 

emblemàtics i d’interès de Roca 

Umbert, cofinançat amb un fons 

europeu Feder. El pressupost és de 

32.670 euros, que han de permetre 

arrodonir un projecte de turisme 

industrial que ja ha arrencat amb 

les reformes al refrescador i les 

passeres superiors entre naus, en-

tre altres actuacions. El termini de 

presentació d’ofertes s’acaba el 16 

d’abril, i el termini d’execució anirà 

de l’1 de maig a l’1 de setembre.

Nous audiovisuals
Pel que fa a la museïtzació de la 

Tèrmica –un espai pràcticament 

intacte des de la seva entrada 

en funcionament– es realitzarà 

un nou audiovisual basant en la 

recreació de la vida dels treba-

lladors de l'antiga fàbrica, amb 

testimonis directes i imatges de 

l'època. De fet, el material es va 

Roca Umbert, un museu a l'aire lliure 
amb mappings i itineraris audioguiats

recopilar ja fa una dècada, amb 

l'entrada de l'arxiu de l'empresa a 

l'AMGr, la recopilació de fotografi-

es cedides –unes 600– i més d'un 

centenar d'entrevistes.

També es vol impulsar un nou 

audiovisual per a la zona de les 

turbines sobre la reconversió de 

la fàbrica.

A més, es modificaran els tres 

audiovisuals ja existents: el de la 

història de la fàbrica, que es pro-

jecta sota les calderes de la Tèr-

mica; el del funcionament de la 

caldera, damunt la caldera Garbe; 

i el del funcionament de la fàbrica, 

a la zona de turbines.

Projeccions artístiques
Una de les propostes per posar 

també en valor l'actual ús del re-

cinte fabril és la posada en marxa 

de projeccions temporals crea-

des pels artistes residents en al-

gunes de les façanes exteriors de 

la fàbrica per mitjà de mappings  

–projeccions sobre superfícies re-

als–. Aquesta idea pretén que els 

artistes puguin mostrar les seves 

obres, i que alhora sigui un atractiu 

per als visitants, que podran gaudir 

de noves obres periòdicament. A 

més, és una forma de fer interven-

cions en el patrimoni sense modi-

ficar-lo de manera permanent. De 

fet, la proposta entronca amb el 

projecte Murs que parlen –inter-

vencions de murals a parets de la 

ciutat–, en aquest cas projectats. 

De fet, Roca Umbert llueix alguns 

grafits fruit d'aquesta iniciativa.

En quatre idiomes
El projecte inclou la creació dels 

continguts de tres audioguies –la 

de tot el recinte, la de l'interior de 

la Tèrmica i la ruta de les xeme-

neies– en quatre idiones –català, 

castellà, anglès i francès–.

La visita al recinte de Roca Um-

bert i l’itinerari de les xemeneies 

serà de lliure accés i gratuït. Els 

visitants disposaran d’un servei 

d’audioguia que es podrà descar-

regar gratuïtament des d’una apli-

cació mòbil (izitravel o similar) 

que permetrà fer la visita auto-

guiada.

Renovar l'interactiu
D'altra banda, Roca Umbert va 

desenvolupar uns interactius el 

2005 que explicaven el funciona-

ment de la Tèrmica. La qualitat 

m.e.

n Partint de Roca Umbert com a punt 
neuràlgic, el conjunt del projecte de 
patrimoni industrial subvencionat pel 
Feder inclou també un itinerari a través 
de les antigues xemeneies que es con-
serven de les fàbriques de Granollers. 
Així, es vol promoure una visita turística 
sobre el patrimoni industrial de la ciu-
tat, que donarà a conèixer les xemene-
ies de Torras Villà, Can Gibert, Can Ca-
sanovas i Can Comas com a exemple de 
les 35 fàbriques tèxtil que van operar 
a Granollers des del 1850. Totes elles 
tindran també una intervenció d'il·lu-
minació per posar en valor aquelles xe-
meneies per on sortia el fum de les cal-
deres de carbó on s’escalfava l’aigua 
que proveïa d’energia les maquinàries. 
Aquest vapor va passar de moure 164 
telers l’any 1876 als 1.493 de l’any 1918, 
quan la indústria catalana proveïa els 
mercats europeus, orfes de productes 
a causa de la Primera Guerra Mundial. 
Aquestes indústries donaven feina a 
bona part de la població de Granollers, 
que van passar d'ocupar 258 treballa-
dors l’any 1876 a 1.800 de l’any 1922.

UNA PROPOSTA DE 
TURISME INDUSTRIAL 
MÉS ÀMPLIA

ROCA UMBERT  La restauració del refrescador i les passeres culminarà amb el projecte museístic de patrimoni industrial

de la proposta va ser reconeguda 

amb els Premis Innova de Comu-

nicació de la Diputació de Barce-

lona de l'edició 2006. Aquest tre-

ball és una proposta interactiva en 

què, mitjançant un petit joc, es pot 

anar posant carbó a la caldera, es 

veu com circula el vapor pels tubs 

i com es distribueix l’electricitat a 

la fàbrica. Per això en aquest pro-

jecte Feder es proposa aquesta 

actuació de recuperació i actua-

lització d'aquest recurs, que per-

metrà tenir el material disponible 

a la pàgina web de Roca Umbert, 

creant una app descarregable amb 

mapa interactiu i una web reno-

vada amb les tecnologies actuals. 

L’objectiu principal és oferir una 

millor experiència i potenciar l’ex-

periència amb la gamificació.

Per a la producció i implemen-

tació del projecte del qual ara s'ha 

obert el tràmit per encarregar la 

redacció, es preveu un pressupost 

aproximat de prop de 500.000 eu-

ros per a l'equipament per a map-

pings exteriors, uns 100.000 per a 

audiovisuals, il·luminació i adqui-

sició d'equips, i uns 20.000 per als 

interactius.  m.e.

Petits nous grafits de la mà d'Aumedes

Des de fa uns dies, el mur que separa la zona d'aparcament de Roca 
Umbert i l'institut Carles Vallbona té uns nous grafits. Es tracta de la 
primera incursió del músic i artista Pol Aumedes en el món grafiter, de 
la mà del també granollerí Eduard Sacrest –conegut com a Rice– que va 
impartir un taller d'art urbà i fotografia a l'Espai d'Arts. Aumedes ha fet 
servir tres termes musicals –fortissimo, tacet i crescendo– per explicar 
"l'abans, el durant i el que ha de ser el després de la pandèmia".

@Sarandaca



dj, 1 abril 2021 27

TEATRE  LA INTERPRETACIÓ DE MERCÈ ARÀNEGA, SANDRA MONCLÚS, JOAN NEGRIÉ I ALBERT PÉREZ FA LLUIR EL TEXT DE NELSON VALENTE

Coincidint amb Setmana Santa 

baixen les propostes d'Escena 

grAn, que aquest cap de setmana 

només presentarà una obra de 

teatre al Teatre Auditori de Gra-

nollers (TAG). Això sí, és un dels 

espectacles més destacats de la 

temporada, tant per la qualitat 

de l'elenc d'actors com del mateix 

text. Es tracta d'Els gossos, una 

proposta del dramaturg i director 

argentí Nelson Valente –El loco y la 

camisa i El declivio–, produïda per 

la Sala Trono amb la col·laboració 

del Festival Grec de Barcelona.

Els gossos narra una celebració 

familiar en què es destapa un au-

tèntic laberint de secrets, enterrats 

en l’ànima fosca de la quotidiani-

tat. El dia del seu 40è aniversari, 

la Laura té una experiència fugaç 

però demolidora: durant el seu 

trajecte habitual en metro, un des-

conegut li somriu i li diu alguna 

cosa a cau d’orella. Ja a casa, durant 

la festa, aquella llavor germinarà i 

acabarà bombardejant la suposa-

dament assentada vida familiar, 

malgrat els esforços de la prota-

gonista per mantenir la unió amb 

i entre els seus éssers estimats. 

L'Albert, l’Emili i l’Alícia, confor-

tablement acomodats en les seves 

La comèdia amarga 'Els gossos' arriba 
al TAG avalada per la crítica i el públic

pors, es veuran abocats a revisar 

certs plantejaments que converti-

ran la seva plàcida llar en un camp 

de batalla, mentre la Laura, es des-

cobreix capaç de la seva major he-

roïcitat: atrevir-se a mirar des de la 

tag

MERCÈ ARÀNEGA I JOAN NEGRIÉ  Dos de l'elenc d'actors de luxe

Ds 3 d'abril, 20 h
Teatre Auditori. Preu: 25 € (12, Zona B)

consciència. Tot plegat interpretat 

per un elenc de luxe: Mercè Aràne-

ga, Sandra Monclús, Joan Negrié i 

Albert Pérez, que arrodoneixen un 

text divertit i enginyós, tot i l'amar-

gor que també destil·la.

De fet, parla de la insatisfacció 

amb la vida i, al llarg de l’obra, el 

que semblava una habitual con-

versa de sobretaula es transforma 

en una explosió de retrets i frus-

tracions personals, que parlen de 

decepcions i ressentiments. Els 

protagonistes es qüestionen la 

seva vida i són preguntes que van 

molt lligades a les seves aspira-

cions vitals. Odis, ressentiments, 

amors i una pila d’històries del 

passat emergeixen reflectits en 

els ulls d’aquells gossos que for-

men part de la història familiar i 

que, ara, sembla que projectin la 

seva mirada cap al present.  

A la venda les 

entrades per al 

Microteatre de Roca 

Umbert i Arsènic

Els textos guanyadors del concurs 

de dramatúrgia d'Arsènic i Roca 

Umbert, Microteatre, es porta-

ran a escena les tardes del cap de 

setmana del 16 al 18 d'abril. Les 

entrades, que inclouen els quatre 

petits muntatges per 12 euros, es 

poden comprar a través del web 

escenagran.cat. 

S'hi podrà veure la peça d'Elna 

Roca Col·lapse gravitacional, dirigi-

da per Dusan Tomic i interpretada 

per Anna Griera i Gemma Pina; Es 

busca company de pis net i polit de 

Fanny Ferran, dirigida per Txell 

Roda i amb els actors novells Pau 

Tutó, Jan Pons i Estel Folch; Crono-

vida 88176 de Dácil Zurita, dirigida 

per Martí Torras amb Jordina Es-

trada, Núria Ginestà i Sergi Salicrú 

a la interpretació, i Una fruita es-

tranya d'Eduard Olesti, que comp-

tarà amb els actors Martí Cordero 

i Mario Giménez, sota la batuta de 

Maria Castillo. En aquesta edició 

el concurs de Microteatre girava a 

l'entorn del concepte col·lapse. i

CONCURS DE DRAMATÚRGIA
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"La poesia recitada també és 

cançó, la paraula que vibra i 

ressona", deia dissabte Ivette Na-
dal, que coincidia amb el també 
cantautor i poeta granollerí Pol 
Pagès, en el darrer capítol del cicle 
Literatura Km 0 que han organit-
zat les biblioteques de Granollers 
i que han estat conduïts pel també 
poeta i periodista cultural Esteve 
Plantada. Tots dos publicaven po-
emaris l'any passat: Nadal, L'àn-

gel i la infermesa del pensament, 
i Pagès, Erosió Ancestral, tots dos 
amb la incertesa molt present. El 
darrer surt com una mena de te-
ràpia, "del no sé però faig, per-

què escriure poesia em permet 

trobar-me, com qui té un diari 

personal", confessava Pagès. El 
llibre de Nadal també parla de la 
fragilitat de la persona, però tam-
bé del fet poètic. "Ara estic més 

enamorada de la poesia –i la 

filosofia– que de la cançó", asse-
gurava la cantautora, qui explica-
va que amb aquest llibre i l'àlbum 
En nom de la ferida ha tancat una 
etapa. "Tot és part d'un camí i 

un seguir explorant constant-

ment", deia Nadal, una cerca que 
també comparteix Pagès: "és una 

manera de buscar, de recon-

nectar amb coses i entendre 

allò que ha anat passant", deia 
sobre el seu debut literari. "Fa 

A partir de dimarts i amb motiu 
de la Diada de Sant Jordi, l'Arxiu 
Municipal de Granollers (AMGr) 
difondrà el document del mes que 
vol commemorar el dia del llibre 
i la rosa. Així, al web de l'AMGr 
–granollers.cat/arxiu– es podrà 
consultar la redacció d'un parti-
cipant al concurs Fiesta del Libro 
que s'organitzava a la ciutat el 
1956, de la mà de la llavors ano-
menada Biblioteca Popular.

"La paraula que vibra i 
ressona; poesia i cançó"

L'Arxiu recorda els concurs 
literari de Sant Jordi de 1956

EL CICLE KM0 DE LES BIBLIOTEQUES DE GRANOLLERS ES VA TANCAR DISSABTE AMB LA XERRADA AMB IVETTE NADAL I POL PAGÈS

anys que experimento amb arts 

diferents i amb la poesia m'hi 

he sentit còmode", deia. Amb 
tot, relatava com ha estripat nous 
versos. "Després d'una primera 

publicació vols evolucionar i 

Eva Baltasar serà a 
La Gralla el 8 d'abril 
amb 'Boulder'
L'autora de Cardedeu Eva Baltasar 
serà el dijous 8 d'abril a la llibreria 
La Gralla per parlar de les seves 
elogiades novel·les Permagel i Boul-

der. Serà a les 19 h i caldrà reservar 
plaça prèviament a la llibreria o bé 
enviant un correu electrònic a ac-

tivitats@lagralla.com. Debutant en 
poesia el 2008, Baltasar sorprenia 
el 2018 amb la seva primera publi-
cació de narrativa, que es va endur 
el Premi Llibreter. Després d'aque-
lla aclamada Permagel, l'any passat 
va publicar Boulder, premi Òmnium 
a la millor novel·la de l'any. 

MÚSICA I LITERATURA  PUTX PRESENTA 'L'ARGOT DEL SOROLL'CRÍTICA MUSICAL  EL CICLE CARLES RIERA VA COMMEMORAR EL 125è ANIVERARI DEL COMPOSITOR

Sonata inèdita de Gerhard

El compositor Robert Gerhard va 
néixer el 1896 a Valls i va morir 
el 1970 a Cambridge. Això vol dir 
que l’any passat va fer 50 anys de 
la seva mort i que aquest en fa 125 
del seu naixement, fet que ha mo-
tivat la celebració d’un doble Any 
Gerhard. Considerat un dels prin-
cipals compositors del segle XX i 
una figura clau d’entre les sorgi-
des a casa nostra, el seu exili a An-
glaterra a partir de 1936 ha causat 
que el seu nom sigui molt menys 
conegut entre el públic català que 
el de coetanis seus com Mompou, 
Toldrà, o Blancafort.

Entre les moltes iniciatives sor-
gides per a reivindicar aquesta 
figura hi ha el concert ofert di-
vendres a Granollers en el marc 
del Cicle Carles Riera on la viola 
Mariona Oliu i el pianista Miquel 
Villalba van presentar el resultat 
de la recerca portada a terme per 
aquest després d’haver localitzat 
a Cambridge la partitura original 
d’una sonata per a viola i piano de 
Gerhard que havia estat estrenada 
el 1950, però no s’havia publicat i 

se’n desconeixia la localització.
Aquesta peça, per tant, va ser 

interpretada davant d’un públic 
per primera vegada des de feia 70 
anys en un concert en el qual els 
dos intèrprets van oferir una ac-
tuació de primer nivell desplegant 
la música avantguardista, alhora 
que amb referències a músiques 
tradicionals ibèriques de Gerhard, 
i mostrant un ventall de textures i 
timbres altament suggerents.

El concert va continuar amb 
una altra sonata. En aquest cas 
de Rebecca Clarke, una peça molt 
habitual del repertori per a viola 
i que té punts de contacte amb la 
primera, especialment pel que fa 
a l’explotació dels diversos recur-

xavier solanas

REPERTORI  Oliu i Villalba van interpretar peces de Gerhard i Rebecca Clarke

sos tímbrics i per les al·lusions a la 
música folklòrica, si bé en aquest 
cas l’autora beu de la seva tradició 
britànica.

Així doncs, a més de gaudir d’un 
molt bon concert de cambra, diven-
dres el públic de Granollers va par-
ticipar d’un acte de recuperació pa-
trimonial i de reivindicació d’una 
figura cabdal en la música del segle 
XX. Cal ara que la llavor plantada 
divendres a Granollers germini i 
aquesta peça de música de cambra 
passi a formar part del repertori 
habitual de concert a casa nostra. 
De ben segur la pròxima publicació 
de la partitura per part de l’edito-
rial gironina Ficta ajudarà a fer-ho 
realitat.  oriol padró

Dv 26 de març
Al Teatre Auditori de Granollers

	Títol. Aniversari de Robert 

Gerhard

	Cicle. Clàssica Carles Riera

	Intèrprets. Miquel Villalba 

(piano) i Mariona Oliu (viola)

	Compositors. Robert Gerhard 

i Rebecca Clarke

La fitxa artística

Units per Pascal Comelade 

L'Anònims va acollir dissabte la presentació a Granollers del llibre  
Pascal Comelade, L'argot del soroll, escrit pel granollerí Donat Putx, qui  
va repassar la trajectòria i els mèrits del músic de la Catalunya Nord. A 
l'acte va comptar amb el també crític musical Karles Torra, qui va conduir 
la trobada, i la cantautora granollerina Ivette Nadal, qui va interpretar  
alguna peça d'En nom de la ferida, fruit de la col·laboració amb Comelade.

xavier solanas

bilioteques

AUTORS LOCALS  Plantada va conversar amb Ivette Nadal i Pol Pagès

Pel que fa a com es podrà cele-
brar enguany el 23 d'abril –des-
prés de l'anul·lació l'any passat 
arran del confinament–, el Proci-
cat aprovava la setmana passada 
un pla que preveu que tots els mu-
nicipis podran tenir espais peri-
metrats a l'aire lliure amb para-
des de llibres i roses, que hauran 
d'estar separades per dos metres, 
això sí. També s'hi determina un 
aforament màxim del 50%.

Per evitar aglomeracions dins 
els establiments, també es per-
metrà que llibreries i floristeries 
puguin muntar parada davant la 
botiga. 

fer-ho millor. Continuaré escri-

vint, com he continuat amb la 

música", recordava. Amb matisos 
en els camins de tots dos poetes i 
músics, la conclusió és la mateixa: 
"L'art ens orienta".  m.e.
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"Vicenç Viaplana ha sigut molt 

generós perquè s'ha despullat 

i ens ha ensenyat el seu procés 

de creació", deia Glòria Fusté, 

coordinadora del Museu de Gra-

nollers, amb motiu de la inaugu-

ració, dijous, de Pintant a la 4a 

planta, una proposta multidisci-

plinària protagonitzada per una 

pintura de gran format de l'artis-

ta granollerí, acompanyada de la 

banda sonora creada per Ramon 

Solé i d'un treball audiovisual del 

Frau Recerques Visuals –Vicenç 

Viaplana i Helena Pielias–, que de-

talla en 500 hores què va passar 

entre octubre i desembre de l'any 

passat a la 4a planta del Museu, on 

Viaplana va pintar Submergències, 

l'obra que ara i fins al 9 de maig es 

pot veure a la Sala SET.

Fusté recordava que la propos-

ta del museu granollerí és coetà-

Capbussada en el procés 
de creació de Viaplana

ART  DIJOUS AL MUSEU S'INAUGURAVA LA PEÇA DE GRAN FORMAT PINTADA IN SITU I ACOMPANYADA DE BANDA SONORA DE RAMON SOLÉ I UN VÍDEO DE FRAU
m.e.

'SUBMERGÈNCIES'  Els autors de l'obra multidisciplinària creada a la quarta planta del Museu i exposada a la sala SET

nia a l'exposició antològica que la 

Fundació Vila Casas està dedicant 

a Viaplana a l'Espai Volart de Bar-

celona i, precisament per aquesta 

coincidència de dates, l'artista pro-

posava jugar a casa amb una pro-

posta "singular", que enllaça amb 

la tradició d'intervencions in situ 

del Museu –als 70 amb Antoni Tà-

pies i als 80, sis artistes comissari-

ats per Manel Clot, entre els quals 

Jordi Benito i un jove Viaplana–.

Gairebé quatre dècades després, 

el pintor ha tornat a crear a l'equi-

pament del carrer Anselm Clavé, 

ara "una peça de maduresa artís-

tica que fa vibrar, exposada sen-

se cap element de distorsió per-

què només es vegi la pintura i el 

procés", descriu Fusté. En aquest 

sentit, Viaplana es mostrava satis-

fet del muntatge final d'una obra 

pensada per a l'espai on s'exposa i 

acn

VICENÇ VIAPLANA  Dijous, a la presentació de la mostra

que s'envolta de parets negres i ter-

ra fosc, la qual cosa "l'ajuda a fer-la 

més etèria, flotant", diu l'autor.

Es tracta d'una obra de 3x8 me-

tres –formada per quatre teles de 

3x2–, feta amb pintura acrílica, 

"molt plana, de manera que per 

aconseguir l'efecte de profundi-

tat calen moltes capes", detalla 

Viaplana, qui assegurava que "la 

peça ha anat rodada, malgrat 

era un repte i un risc tenir un 

termini tancat per fer-la, cosa 

que no passa a l'estudi".

500 hores de gravació
I tot aquest període ha estat recollit 

en un treball audiovisual de FRAU, 

que "mostra què passa abans de 

veure la peça acabada", un pro-

cés plenament documentat amb 

500 obres de gravació que volgu-

dament no s'han tallat. "Sovint els 

processos de l'art abstracte es 

veuen amb recels i si haguéssim 

fet un muntatge, donaríem la 

raó a la gent recelosa", considera 

Pielias. Per això, també s'hi poden 

veure els moments de reflexió en 

què aparentment l'artista no fa res, 

i els moments "de coreografia fí-

sica pintant en un format tan 

gran". Tot plegat, hores repartides 

en 26 dies de gravacions i que des 

de la inauguració s'aniran veient 

des del dia zero i, a mesura que pas-

sin els dies d'exhibició, els següents 

dies fins a arribar a l'obra acabada. 

"A més, és un vídeo documentat 

amb dia i hora de l'acció, de ma-

nera que introdueix el concep-

te del temps en el procés i en la 

pròpia creació", comenten els ar-

tistes. L'audiovisual està instal·lat 

a un lateral de la sala en un format 

de sis pantalles que recorden les de 

càmeres de vigilància. 

Finalment, la part sonora "li 

dóna a l'obra una altra dimen-

sió", diu Viaplana sobre la peça 

composta per Ramon Solé, que es 

va "plantejar com podia sonar el 

quadre. Volia aprofitar la capa-

citat de la música d'anar directa 

a les emocions i amb el so afegir 

nous elements a l'obra", explica 

el músic. La peça que acompanya 

Submergències es divideix en 12 se-

qüències de 5 minuts, "totes amb 

bastants matisos, de manera que 

cada 5 minuts l'experiència amb 

el quadre va canviant. Cada cop 

que vinguis, veuràs una obra di-

ferent", afegeix Solé. Viaplana tam-

bé ha lloat el treball, "una música 

hipnòtica que ajuda a fer una 

certa immersió dins la peça, una 

cosa difícil d'aconseguir".

Amb Submergències Viaplana 

tanca la sèrie Sota el Sui, iniciada 

el 2016 a Cànoves i exposada a la 

Fundació Vila Casas. "Em situo en 

un escenari de començar una 

nova etapa", conclou.  montse eras

‘Pintant a la 4a planta’ es  pot
veure fins al 9 de maig i repetir 

la visita que tindrà  moments 
audiovisuals diferents
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HANDBOL. DISSABTE 3, 18.30 h
BALONMANO PUERTO SAGUNTO - 
FRAIKIN BALONMANO GRANOLLERS  
Pavelló Municipal Internucleos de Puerto 
de Sagunto
Amb Aitor Compañón

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

PREVISIÓ METEOROLÒGICA
de dijous 1 al diumenge 4 d'abril

Dijous Divendres Dissabte Diumenge

21º 10º 21º 10º 20º 9º 17º 9º

TRADICIÓ  RESTAURACIÓ MÉS IMPORTANT DELS DARRERS 30 ANYS DELS 4 GEGANTS DE LA CIUTAT 

El taller d’Aitor Calleja, a Mar-

caláin (Navarra), ha estat l'encar-

regat, durant aquests mesos de 

pandèmia –i la conseqüent manca 

d'activitat dels elements festius–, 

de restaurar els quatre gegants de 

la ciutat, el procés de restauració 

més important que se'ls ha fet les 

últimes tres dècades.

D'una banda, els gegants vells 

(Cosme i Damiana, del 1963), 

construïts amb la tècnica de car-

tró pedra, es trobaven en mal 

estat de conservació intern, sota 

capes de diferents materials in-

compatibles amb el cartró, fruit 

d’intervencions anteriors. Per 

això s'han decapat els bustos i les 

mans dels gegants vells, retirant 

altres materials i policromia per 

arribar a la capa original de cartró 

i recuperar així faccions i detalls 

que els gegants havien perdut.

D'altra banda, als gegants gros-

sos (Esteve i Plàcida, del 1968), 

construïts amb fibra de vidre i 

polièster, se’ls ha fet un decapat 

complet de policromia i s'ha apro-

fitat per corregir algunes imper-

feccions en el rostre. A més, també 

han recuperat les mans originals, 

unes mans molt singulars que ha-

vien portat des de la seva estrena 

fins al 1987, quan se'ls va fer l'úl-

tima restauració i en van estrenar 

unes de noves. 

Mans custodiades
Les mans antigues es van conser-

var i han estat custodiades pels 

geganters de la ciutat. De fet, la 

intenció era recuperar-les l'any 

2018 –coincidint amb el 50è ani-

versari dels gegants i amb l'es-

trena dels nous vestits–, però el 

temps i el pressupost van fer que 

aquest projecte quedés guardat 

en un calaix, fins ara. Per restau-

L'Esteve i la Plàcida passen 
per un lífting i una manicura

rar les mans s'han tret totes les 

capes malmeses de materials i 

s'han adaptat els canells perquè 

puguin encaixar bé amb els braços 

que tenen actualment els gegants, 

mantenint una posició similar a la 

que tenien el 1968.

L'estrena per l'Ascensió
Les quatre figures tornen a ser ara a 

La Troca, però, per veure el resultat 

d'aquesta ambiciosa restauració, 

postius / amgr

MAIG DE 1968  L'Esteve i la Plàcida amb les mans originals

caldrà esperar a mitjans de maig 

que, coincidint amb les Festes de 

l'Ascensió suspeses, hi haurà una 

programació alternativa en què 

els granollerins i les granollerines 

podran veure l'Esteve i la Plàcida. 

Malgrat les restriccions arran de 

la pandèmia, Amics dels Gegants i 

Capgrossos de Granollers treballen 

per adaptar-s'hi i que els gegants 

puguin ser presents a la ciutat du-

rant la setmana de l'Ascensió. i 

Els dos gegants 'grossos' de Granollers recuperen les mans de 1968

Fa pocs mesos que s'ha estrenat 

Terra de Telers, però el cineasta 

i actor granollerí Joan Frank Cha-

ransonnet ja treballa en el seu 

nou projecte, per al qual ja té tí-

tol: Màrtir. El director de cinema 

aborda una història que passa 

durant la Guerra del Francès, con-

cretament en un punt que s'ano-

mena encara ara presó de Busa, 

perquè durant aquell període 

d'inicis del segle XIX va ser utilit-

zat per recloure-hi els soldats na-

poleònics capturats. Aquesta serà 

la sisena pel·lícula de Charanson-

net com a director.  

arxiu

CINEMA  EL PROJECTE ESTÀ AMBIENTAT A LA GUERRA DEL FRANCÈS

JOAN FRANK CHARANSONNET

Joan Frank Charansonnet 

prepara el nou film 'Màrtir'
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Taller de descripció de cartes històriques

L'Arxiu Municipal de Granollers organitza cada dimecres, de 

16 a 17.30 h, grups de treball de voluntaris per a la descripció 

de correspondència històrica. L'aforament és limitat i

la inscripció gratuïta –arxiu@ajuntament.granollers.cat–. 

Es treballarà amb cartes municipals dels anys 40.

GRANOLLERS
DIVENDRES, 2

9 h Plaça Lluís Perpinyà

Fira del disc. Tot el dia

9 h Plaça de la Corona

Mercat d'Artesans. Tot el dia

17.30 h Museu de Ciències Naturals

La vida dins d'un formiguer 

18.30 h Museu de Ciències Naturals

Insectes, crancs i aranyes  

a les vostres mans 

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 Cinema Edison

Y llovieron pájaros

DISSABTE, 3

9 h Plaça Lluís Perpinyà

Fira del disc. Tot el dia

9 h Carrer Maluquer i Salvador

Fira de Brocanters. Fins a les 20 h

9 h Plaça de la Corona

Mercat del dissabte

18 h Cinema Edison

AGENDA

Y llovieron pájaros 

20 h Teatre Auditori de Granollers

Teatre. Els Gossos, comèdia 

protagonitzada per Mercè Arànega

  

DIUMENGE, 4

19 h Cinema Edison

Y llovieron pájaros

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.  

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 

Canovelles no ha volgut renunciar a celebrar 

l'Aplec de 2021, tot i que en un format més reduït 

respecte a l'habitual prepandèmic. Així, dilluns 

de Pasqua, la celebració començarà amb la  

missa en honor a Nostra Senyora de Bellulla,  

a les 11 h, a l'església de Sant Fèlix. Tot i que no 

es podrà fer ni l'arrossada ni els balls, sí que es 

mantindrà a l'era de Can Castells les sardanes a 

càrrec de la Cobla Contemporània (12.30 h) i les 

havaneres amb el grup Barcarola (18 h). Totes 

les activitats es desenvoluparant d'acord amb la 

normativa vigent arran de la Covid-19. En cas de 

pluja, es traslladaran a Can Palots.

Sardanes i havaneres a l'Aplec

Voltem per l’entorn

DILLUNS, 5

19 h Cinema Edison

Y llovieron pájaros

DIMARTS, 6

9.15 h Pistes Municipals d'Atletisme

Dia mundial de l'activitat física.  

Ioga per a gent gran

Fins al 8 d'abril es pot visitar a la Biblioteca Can Pedrals l'exposi-

ció Armes Nuclears #MAIMÉS!, una mostra de FundiPau que arri-

ba a Granollers de la mà de Can Jonch. La mostra s'organitza amb 

motiu de la commemoració dels 75 anys de les bombes d'Hiro- 

shima i Nagasaki. Les armes nuclears continuen sent una ame-

naça per a la humanitat i per al planeta: al món hi ha 13.400 armes 

nuclears en mans de 9 països i, fins ara, els acords de desarma-

ment no han aconseguit avenços significatius. El 22 de gener de 

2021, però, després d’anys de mobilitzacions i campanyes de la 

societat civil, va entrar en vigor el Tractat sobre la Prohibició de 

les Armes Nuclears, aprovat per l'ONU el juliol de 2017.

L'exposició està formada per 10 plafons i s'inicia amb el 

testimoni de la supervivent d’Hiroshima i activista, Setsuko 

Thurlow, que el 2017 va rebre el Premi Nobel de la Pau en re-

presentació de la Campanya Internacional per a l'Abolició de 

les Armes Nuclear (ICAN). A partir d’aquí explica el funcio-

nament de les armes nuclears, els terribles efectes que han 

causat els assajos i l’ús, i alerta de l’amenaça que representa 

el gran nombre de caps nuclears que encara estan actius avui.

Mostra de FundiPau contra les armes nuclears

BIBLIOTECA CAN PEDRALS
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 Compra d’or i plata. 

 Venda recuperable, obtingues diners 
    sense renunciar a les joies que estimes.

 Outlet de joies. Joies úniques 
    amb un descompte de fins al 60% 
    sobre el valor de mercat.

 Oro&Co made in Italy. 
    Joies clàssiques de la nostra producció.

 Taller d’orfebreria. 

 Monedes i lingots.

 

Granollers C. Girona, 14, bis. 

De dilluns a divendres de 10 a 14 h i de 17 a 20 h i dissabte de 10 a 14 h. 

També ens trobaràs a Sabadell, Terrassa, Cerdanyola, 
Santa Coloma, Centre comercial Baricentro i Badalona.  

20 anys d’experiència 
i més de 4 milions 
de clients satisfets

Compravenda 

d’or i plata

MÉS DE 300 BOTIGUES A TOT EUROPA

www.orocaja.es        900 555 554        info@orocaja.es@


