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Fonda Europa, 250 anys

La Fonda Europa commemora enguany

el seu 250è aniversari, una efemèride

que converteix aquest icònic establiment

en la casa d'hostaleria més antiga del país

L'establiment hoteler més antic 

del país, la Fonda Europa, comme-

mora enguany 250 anys. A més de 

ser "una casa dedicada a oferir 

bona cuina i bon repòs en un 

ambient familiar des del 1771", 

la seva història i tradició ha es-

devingut, al llarg de tots aquests 

anys, símbol i patrimoni de Gra-

nollers. Els orígens daten de l'any 

1771, quan la Cecília, aleshores 

vídua Parellada, una pagesa de 

Palou, va decidir marxar amb tot 

el seu patrimoni –dues botes de 

vi– i establir-se a Granollers, on va 

obrir un taulell per despatxar el 

vi. Els gots sobre el taulell s'acom-

panyaven amb platillos de me-

nuts, una tradició que, d'alguna 

manera, encara es manté. Aquella 

taverna es va popularitzar amb el 

nom de Cala Sila, i va començar a 

tenir demanda d'allotjament de la 

gent de pas, que sovint anava cap 

a França des de Barcelona a cavall. 

L'hereu de la Sila, Bonaventura Pa-

rellada, es va casar amb la pubilla 

de Can Fidel, Margarita Vinyama-

ta. La fusió entre les dues famílies 

hoteleres locals va provocar el 

trasllat a Can Fidel –conegut com 

l'Hostal del Vallès–, i al 1910 l'am-

pliació de l'establiment també va 

comportar el canvi de nom, que 

després del Vallès va passar a dir-se Espanya, per acabar definitiva-

ment com a Fonda Europa.

Ja principis del segle XX, la fonda 

va començar a ser reconeguda per 

la qualitat dels seus serveis. Hi va dinar fins i tot el rei Alfons XIII amb 
motiu de la visita que va fer a la 

ciutat el 1926 per inaugurar la bi-

blioteca Francesc Tarafa. Posterior-

ment va consolidar-se com a espai de celebració, fins a l'esclat de la 
Guerra Civil, el 1936, quan els re-

volucionaris van convertir-la en la 

seva seu. Passada la guerra, l'ales-

hores propietari, Paco Parellada 

–que havia estat al front i també 

malvivint a París–, i la seva dona, 

Teresa Novellas, van impulsar la 

fonda com a punt de trobada i de 

referència a la ciutat. A partir dels 

anys 50, ja amb una altra generació 

AL CENTRE  La seva situació privilegiada l'ha fet testimoni del pas del temps i del paisatge urbà de la ciutat

HISTÒRIA  La mestressa i mare de l'actual propietari, Mariantònia Garrell, i 

una imatge de la façana principal de la fonda la primera meitat del segle XX

al capdavant –Francisco Parellada i 

Mariantònia Garrell–, la fonda es va 

consolidar també com un reclam 

turístic i gastronòmic de la ciutat, 

un prestigi que va mantenir-se durant dècades. A finals dels anys 80, un dels vuit fills del matrimoni, 
Ramon Parellada –el quart, no pas 

l'hereu–, es feia càrrec del negoci juntament amb la seva dona, Inés 
Bordas. Era una època en què ser fondista era un ofici dur, ja que ca-

lia ser-hi cada dia. El Ramon, gran 

coneixedor del negoci dels fogons, 

havia obert uns anys abans al car-

rer de l'Argenteria de Barcelona el 

seu propi restaurant: Senyor Pare-

llada, que justament ha tancat les 

portes aquest mes de març després 

de 38 anys com a referent urbà de 

la cuina catalana de tradició popu-

lar al cor del barri Gòtic. De nou a Granollers, i ja entrats al segle XXI, 
la fonda va rebre el 2013 la Medalla 

de la Ciutat, i el 2018 el reconeixe-

ment a la primera edició dels Pre-

mis Porxada del comerç local, per 

la seva històrica vinculació amb la 

tradició, el mercat i la mateixa ciu-

tat de Granollers.

A més de la cèntrica situació, l'es-

tabliment és popular per mantenir 

receptes amb història i una gastro-

nomia de fonda dedicada a preser-

var la cuina catalana de tradició 

popular, basada sobretot en els 

sofregits, els arrossos, els menuts, 

les cassoles i, sobretot, les picades. 

de l'hotel més antic
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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...

ARXIU FONDA E.

FESTA DELS CAMBRERS  Una de les clàssiques curses en què participava el personal de la fonda

d'Antoni Cumella i Josep Llorens Artigas. 

Les estances de la primera planta van ser 

restaurades pels arquitectes Ricard Balcells 

i Mariano Bordas, i el seu projecte va ser 

guardonat amb el premi FAD d'interioris-

me l'any 1993. Les de la segona i la tercera 

planta van ser redissenyades pel reconegut 

dissenyador Carles Riart. D'altra banda, la 

fonda també ofereix els històrics salons per 

a la celebració d'esdeveniments. Són salons 

amb història, com el despatxet –un espai 

acollidor amb prestatgeries de fusta plenes 

de llibres antics–; la fonda Espanya, amb la 

seva llar de foc; la majestuositat del saló de 

noces o la modernitat de la Fonda Parellada. Actualment, els �ills de Ramon Parellada i 
Inés Bordas –Mariantònia i Joan– són a punt 

de prendre el relleu de la històrica fonda, on 

treballen una quarantena de professionals 

entre la cuina, la sala, la recepció i el servei 

d'habitacions. Són la vuitena generació d'una 

mateixa família marcada històricament per 

la restauració. De fet, alguns dels vuit ger-

mans Parellada també regenten altres esta-

bliments de restauració, com l'Ada –Sempro-

niana, a Barcelona– o la Teresa, –Can Ribas, a 

Bigues i Riells–, així com el seu cosí Paco Solé 

Parellada –7 portes, a Barcelona–. ❉ X.L.

El fins ara responsable de la 

Fonda Europa, Ramon Parellada, 

ha publicat fa pocs mesos un 

llibre que aplega les diverses 

variants d’un dels secrets més 

ben guardats de la cuina catalana: 

les picades. Al llibre en desglossa 

una cinquantena trobades arreu 

del país, del Pallars a l’Urgell, 

de l’Empordà al Delta de l’Ebre... 

i n’incorpora de saboroses i 

originals, així com un grapat de 

receptes de fondes, padrines, 

mestresses i cuiners, que

demostren que la bona cuina

sempre té en compte el morter. 

Per Parellada, aquesta és una de 

les característiques principals de 

la cuina catalana: l’alquímia del 

morter sempre dóna personalitat 

als plats i els omple d’aromes.PELANT FAVES  Ramon Parellada i Inés Bordas, amb els 

treballadors de la fonda, en una foto de família del 1988 

Ja són vuit les generacions

de la mateixa família que s'han 

fet càrrec d'un establiment 

emblemàtic a la ciutat i al país

Picades
També destaca l'ús de productes de tempo-

rada i de proximitat, i l'elaboració completa de tots els plats de principi a �i. De fet, hi ha 
plats que s'han convertit en grans clàssics de 

la casa, com la paella Parellada, els canelons, 

el xai a les dotze cabeces d'all, l'escudella i el 

capipota, iambé els arrossos els migdies dels 

dies feiners. Entre els clàssics de la fonda, 

més enllà de les tapes al bar o d'entaular-se 

durant hores –"la fonda és lloc per com-

partir la taula, les menges tradicionals i 

la paraula"–, hi ha els esmorzars de forqui-

lla, molt habituals els dijous, dia de mercat a 

Granollers. Aquest, de fet, és l'àpat més em-

blemàtic: la cuina de menuts per començar el 

dia amb energia. Alhora, el celler de la fonda 

compta amb més de 80 referència de DO tant 

nacionals com internacionals. 

Més enllà dels plats, platillos i tapes, i 

d'acord amb l'ideari fondista d'hospitalitat, 

"l'esperit d'acollida comença als fogons 

i es trasllada al caliu de l'habitació". En 

aquest sentit, la fonda –que mai no tanca les 

portes– disposa de 37 habitacions espaioses, 

elegants i modernes, que combinen disseny 

i confort: llençols de cotó egipci, fustes no-

bles, mobiliari singular i ceràmiques d'autor 

A la fonda hi ha fet parada bona part de la 

història del país, i en moltes ocasions ha estat 

punt de trobada i de tertúlies culturals i polítiques. 

Picasso, Miró i Dalí van ser alguns del clients; 

també el general Prim i el rei Alfons XIII, Manuel

J. Raspall, Santiago Rusinyol, Arístides Maillol, 

Camilo José Cela i Antoni Tàpies, entre molts 

altres. Un dels més assidus, però, que hi feia 

llargues estades, era l'escriptor Josep Pla, 

qui fins i tot hi passava les nits de Nadal. De fet, 

en l'extensa obra de l'escriptor empordanès 

hi ha diverses referències a Granollers, sobretot 

associades a la família Parellada. "Em vaig 

llevar aviat, perquè si no ho hagués fet m'hauria 

hagut d'aixecar per força. L'hotel, la cèlebre

Fonda Europa -una de les millors, més generoses 

i abundants fondes del país-, era atapeïda de 

gent. Des de l'escala que davalla fins a la planta 

baixa, vaig contemplar, a dos quarts de nou del 

matí, el magnífic espectacle que se'm presentava 

davant els ulls. La gent no cabia a les taules. La 

majoria es trobava prenent el desdejuni, i no pas 

precisament de cafè amb llet. Esmorzaven de 

forquilla. Els cambrers amb prou feines podien 

donar l'abast (...)".  Així relatava Pla una de les 

seves estades a la fonda els anys 70, avui 

convertida en un establiment emblemàtic que 

manté l'essència malgrat el pas del temps. "La 

cuina d'un país és el paisatge posat a la cassola", 

deia Pla. I d'aquí que la carta de la fonda canviï

dos cops a l'any: primavera-estiu i tardor-hivern.

Clients il·lustres
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Substituir les canonades de fibrociment 
existents té un cost de 21 milions d'euros
"Tot i que no hi ha res descar-
tat, la gestió directa del servei 
de subministrament d'aigua és 
molt difícil". Així s'ha expressat 

el regidor de Transició Energèti-

ca, Mobilitat i Instal·lacions, Juan-

ma Segovia, després d'analitzar 

l'estudi que l'Ajuntament de Gra-

nollers va encarregar l'any passat 

a la consultoria PWACS sobre la 

possible liquidació del contracte 

amb la concessió actual, com va-

lorar les instal·lacions, les inversi-

ons en la renovació de canonades 

de fibrociment, i els avantatges i 

inconvenients de gestionar el ci-

cle integral de l’aigua o bé només 

l’abastament. El consistori avalua 

la situació davant la finalització 

del contracte amb Sorea, l'octubre 

d'aquest any, després de 50 anys 

de concessió.

Segons ha explicat Segovia, la 

xarxa de la ciutat té 185 quilòme-

tres de canonades, de les quals uns 

75 (el 40%) s'haurien de substituir 

perquè són de fibrociment. Segons 

l'estudi, tota aquesta renovació 

tindria un pressupost d'uns 21 

milions d'euros, que "sumant-hi 
la reforma d'alguns dipòsits, 
la substitució de comptadors  
–molts han superat la vida útil– i 
interessos de finançament, po-
dria arribar als 27 milions", de-

talla el regidor. "L'Ajuntament no 
té aquesta capacitat inversora 
i és complicat de pensar que, 
sigui com sigui, la renovació es 
pugui fer en 3 anys, la qual cosa 
significaria 25 quilòmetres anu-
als amb les molèsties per obres 
consegüents", afegeix.

Amb tot, Segovia deixa clar que 

es tracta "només d'un estudi, 
que no és definitiu. És una si-
mulació concreta i cal estudiar 
la millor manera d'afrontar el 
servei". "Estem estudiant dife-
rents simulacions per canviar 
el màxim de quilòmetres de 
canonada possibles, però sense 
encarir excessivament el cost 
de la factura de l'aigua", explica 

el regidor, qui alerta que, després 

d'anys sense incrementar el rebut 

SERVEIS  L'ESTUDI SOBRE LA GESTIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D'AIGUA CONCLOU QUE CALDRIA RENOVAR EL 40% DE LA XARXA

Donació de sangYayo Herrero, al Museu de Granollers
L'EspaiCaixa Gent Gran, al número 1 

del carrer Joan Camps, acollirà dilluns un 

acapte de sang per al Banc de Sang i Teixits. 

Es pot reservar hora a donarsang.gencat.cat 

en l'horari de 10 a 13 i de 17 a 20 h.

L'ecofeminista Yayo Herrero oferirà avui, dijous (19 h), la 

conferència Justicia global, un reto de futuro al Museu de Granollers. 

L’acte, moderat per Neus Sotomayor, directora d’UNIPAU, tindrà 

aforament limitat, però es podrà seguir en directe per streaming 

a través del canal de YouTube de l'Ajuntament.

SOCIETAT

m.e.

L'Ajuntament estudia una nova concessió quan a l'octubre acabi el contracte amb Sorea L'Ajuntament de Granollers ha 

formalitzat el contracte amb l'em-

presa Construcciones Deco SA, 

que executarà el contracte de dos 

anys del servei de retirada de pla-

ques de fibrociment del cementiri 

i altres equipaments municipals. 

El cost del contracte és de 27.830 

euros i l'empresa s'ha compromès 

a un temps de resposta de 12 ho-

res des de l'avís de necessitat del 

servei. El contracte té possibilitat 

d'un any de pròrroga. 

El 2017 l'Ajuntament ja va fer 

un contracte d'aquest tipus amb 

l'empresa Verdmon Gestió Ambi-

ental, que els darrers anys ha estat 

l'encarregada de retirar l'amiant 

del municipi, especialment del 

cementiri i també d'abocaments 

incontrolats. Aquest tipus de con-

tracte permet una actuació més 

ràpida per eliminar aquests ele-

ments amb els requisits tècnics i 

de seguretat necessaris.  

CONTRACTES

Construcciones 

Deco s'encarregarà 
durant dos anys

de retirar l'amiant

UNA DESENA 
D'ENTITATS IMPULSEN 
LA TAULA DE L'AIGUA

Dimarts, davant la font pública de la plaça de la Porxada, una desena d'entitats 

va presentar la Taula de l'Aigua de Granollers, una plataforma que defensa que el 

servei de subministrament passi a mans de l'Ajuntament després de 50 anys de 

concessió a una empresa privada –Sorea–, que acaba l'octubre de 2021. La Taula 

de l'Aigua reclama "una gestió el màxim de democràtica possible" i recorda que 

molts municipis han obert el debat sobre el model de gestió de l'abastiment d'ai-

gua. "Tenim exemples propers de municipalització del servei, com Montornès 
i el Figaró, i de ciutats com Terrassa", apuntava Marc Plana en nom de la pla-

taforma. "La gestió directa és la millor manera per garantir que totes les per-
sones hi tinguin un accés complet", afegia. El col·lectiu, doncs, pretén divulgar 

el model de gestió directa i els seus beneficis, així com demanar a l'Ajuntament 

que no obri un nou procés de concessió i "vetllar perquè la liquidació de l'actual 
contracte es faci de manera justa". La Taula de l'Aigua està formada per la CUP, 

ERC, Podem, la CNT, l'ANC, La Magrana Vallesana, Granollers en Transició, la Taula 

de l'Emergència Climàtica, Granollers Pedala, Endavant, Primàries i En Comú. La 

plataforma està oberta a noves adhesions.

a la ciutadania, ara caldrà plante-

jar-se una pujada del cost.

L'estudi previ sobre models de 

gestió ha posat sobre la taula di-

versos escenaris de gestió directa, 

a través d'un organisme públic, 

mixta i la mateixa concessió. Sego-

via opina que l'opció més viable –i 

segons l'estudi més eficient i sos-

tenible– és tramitar una nova con-

cessió, "però cal veure en quins 
termes i durant quin període", 

indica. De moment, assegura que 

caldrà prorrogar uns mesos el 

servei a Sorea i, abans d'octubre, 

que és quan finalitza el contracte, 

espera disposar del plec de clàu-

sules per licitar la nova concessió. 

Amb tot, assegura que hi ha dife-

rents fórmules. 

El regidor de l'equip de govern 

assegura que és partidari de com-

partir l'estudi i la proposta que 

està treballant el consistori. "La 

voluntat és que es pugui consul-
tar en un espai del web munici-
pal", indica, tot i que, de moment, 

l'estudi només s'ha presentat als 

grups municipals sota la petició 

de confidencialitat. De fet, la re-

centment creada Taula de l'Aigua 

ha demanat l'estudi previ per mit-

jà d'instància i, de moment, no ha 

obtingut resposta.

Segovia reconeix que aquest 

podria ser un dels contractes més 

rellevants de la ciutat i entén que 

l'assumpte generi debat, com ha 

succeït els darrers anys en altres 

municipis del país. i m.e.

"Estudiem com fer el canvi
 del màxim de canonades

 possible sense encarir 
en excés la factura"

El restaurant llibreria Anònims or-

ganitza dissabte (18 h) una xerrada 

i debat sobre el llibre Capitalismo 

patológico, amb el seu autor, Cor-

sino Vela, i els editors de Kaxilda 

Kooperativa. El volum, amb pròleg 

de Charles Reeve, posa sobre la tau-

la com la pandèmia ha accelerat la 

crisi estructural del sistema capi-

talista. Per a Vela, des de 2008 "les 
suposades solucions ofertes pels 
governs són només una fugida 
endavant en la reproducció de 
les condicions de crisi. El multi-
milionari pla de rescat de la UE 
n'és un exemple. Tot això suposa 
posposar la intervenció crítica, 
que exigeix un esforç de redefi- 
nició de la conflictivitat social". 

D'altra banda, avui, dijous (18.30 

h), l'Anònims també acull la xerrada 

de Kattalin Miner, autora del llibre 

sobre Empar Pineda Erdozia. 

Debat a l'Anònims 
sobre 'Capitalismo 
patológico' de Vela

POLÍTICA
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JA HEM OBERT A
GRANOLLERS!

¡YA HEMOS ABIERTO
EN GRANOLLERS!

C/ ANSELM CLAVÉ, 33
08400. GRANOLLERS

LES FRANQUESES. L’empresa Aprèn 

Serveis Ambientals SL està redac-

tant, per encàrrec de l’Ajuntament 

de les Franqueses i amb el suport 

de la Diputació de Barcelona, un 

pla director del parc del Falgar i la 

Verneda, que ha de servir per de-

finir els criteris de gestió, el man-

teniment i les activitats familiars, 

esportives i d’educació ambiental 

que s’hi podran dur a terme. Així 

ho va explicar l’alcalde, Francesc 

Colomé, en el ple municipal de 

març arran de les preguntes dels 

grups de l’oposició sobre els pro-

jectes que l’Ajuntament presenta-

rà als fons europeus de recupera-

ció Next Generation. La proposta, 

valorada en 3,7 milions d'euros, 

passa per ampliar l’Aula de Natura 

i fer-hi el museu de la biodiversi-

tat, crear un camí de connectivitat 

verda, consolidar l'hàbitat de la 

flora i fauna de la zona humida de 

la Verneda, restaurar i estabilitzar 

nals d'aquest mes d’abril, marcarà 

aspectes com les segues, el man-

teniment, la gestió, la vigilància, 

les activitats familiars i educati-

ves que s’hi podran fer. Amb tot, 

l’esborrany del pla director es de-

un dels torrents de Llerona i trac-

tar i aprofitar l’aigua de la depura-

dora de la Garriga, entre d’altres.

Així, el pla director del Falgar i 

la Verneda, l’esborrany del qual 

es preveu que estigui enllestit a fi-

ARXIU

MEDI AMBIENT LES FRANQUESES VOL FINANÇAR LA GESTIÓ PUBLICOPRIVADA DEL PARC AMB ELS FONS EUROPEUS NEXT GENERATION

Un pla director marcarà la gestió
i les activitats del parc del Falgar

EL FALGAR  El parc, inaugurat fa dos anys, rep cada vegada més visitants

La Generalitat, a petició de l’Ajun-

tament de Canovelles, ha ampliat a 

tot el municipi la prohibició d’utilit-

zar armes de foc per a l’exercici de 

la caça, tret de les batudes expres-

sament autoritzades. Així, des d’ara 

ja no es pot practicar la caça de ma-

nera lliure al bosc de Can Marquès, 

Can Quana i Can Comes, entre d’al-

tres. Fins ara es considerava zona 

de caça lliure la part no urbana del 

municipi, que té una població molt 

disseminada, hi ha activitat agríco-

la i és un lloc freqüentat per espor-

tistes i caminaires. Això provocava 

molèsties als veïns i situacions de 

risc. Ara, com que Canovelles no 

té prou hectàrees per establir una 

àrea privada de caça, tot el muni-

cipi esdevé zona segura a efectes 

cinegètics. Tot i això, excepcional-

ment, quan l'elevada abundància 

d'alguna espècie ocasioni danys a 

conreus, instal·lacions o accidents 

de trànsit, la Generalitat podrà au-

toritzar-hi caceres per controlar la 

població d'aquestes espècies.

BATUDES PUNTUALS

La Generalitat
prohibeix la caça 
en tot el terme
de Canovelles

batrà entre tots els grups munici-

pals i posteriorment es redactarà 

un plec de condicions per posar a 

concurs la gestió integral del parc, 

que “pot costar uns 330.000 eu-

ros”. Per això, deia l’alcalde, s’ha 

demanat finançament extra als 

fons Next Generation. “Aquests 

fons europeus valoren aspectes 

com la transició energètica i la 

col·laboració publicoprivada, i 

per això farem una gestió publi-

coprivada del parc”, afegia.

D’altra banda, actualment s’està 

construint al parc l’Aula de Natu-

ra, que estarà enllestida en pocs 

mesos. L’edifici ocupa un total de 

600 metres quadrats i tindrà un 

cost de 887.362 euros. A més, en 

el pressupost d’enguany, pendent 

d’aprovar, hi ha prevista una par-

tida de 550.000 euros per museït-

zar l’Aula de Natura, un espai on 

s’explicarà tot el cicle de l’aigua i 

la biodiversitat del parc.

L'Ajuntament estima que la gestió pot costar uns 330.000 euros

Aspectes com les

segues, el manteniment, 

la vigilància i les activitats 

quedaran recollits al pla
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El temut augment d'ingressats 
arran de la Covid-19 a l'Hospital 
de Granollers ha arribat. Aquesta 
darrera setmana s'ha passat de 
les 37 persones que havien donat 
positiu en una PCR ingressades 
dimecres passat a les 58 que hi 
havia dimecres. Després de set-
manes de cert estancament en les 
xifres, aquesta darrera s'han in-
crementat en una vintena els pa-
cients Covid, i ha calgut obrir una 
desena de llits més per a pacients 
positius. El número d'ingressats 
és similar al de tombants d'any, a 

respecte a la setmana passada és 
similar i hi ha dos pacients més, 
de manera que 25 persones ne-

cessiten cures intensives –de les 
quals 15 arran de la Covid–.

D'altra banda, aquesta darrera 
setmana un pacient ha mort arran 

les portes de la tercera onada.
Tot plegat, passada una Set-

mana Santa en què les autoritats 
sanitàries alerten que pot haver 
deixat més contagis arran d'un 
augment de la interacció social. 
De fet, el secretari de Salut Públi-
ca, Josep Maria Argimon, alertava 
dimarts d'un augment d'ingres-
sos a les UCI i assegurava que si 
es manté el ritme actual, "no serà 

sostenible".
Precisament, pel que fa a la Uni-

tat de Cures Intensives (UCI) de 
l'hospital granollerí, la situació 

SALUT  GRANOLLERS MILLORA LES DADES EPIDEMIOLÒGIQUES RESPECTE A LA SETMANA PASSADA, PERÒ ESTÀ PENDENT DELS PROPERS 15 DIES

Els pacients ingressats per Covid a 
l'Hospital s'enfilen fins a la seixantena

En una setmana el centre
ha passat de 37 persones

tractades positives en 
una PCR a les 58 d'ahir

El Govern català va decidir dime-
cres tornar al confinament comar-
cal a partir de la matinada d'aquest 
divendres, tot i que la resolució de 
dies enrere havia d'estar vigent 
fins divendres a la nit. La mesura 
es va argumentar tenint en comp-
te el nombre d'ingressats als hos-

pitals i a les UCI per Covid-19, una 
xifra que ha augmentat els darrers 
dies. A més, les previsions apunten 
a un empitjorament dels indica-
dors de la pandèmia i a un incre-
ment de casos, amb els efectes que 
pugui tenir la Setmana Santa –que 
el Govern considera que ha produ-

RESTRICCIONS  LA MESURA SERÀ VIGENT, COM A MÍNIM, FINS AL 19 D'ABRIL, DEPENENT DE L'EVOLUCIÓ DE LES DADES EPIDEMIOLÒGIQUES

El Govern torna a decretar a partir 

de divendres el confinament comarcal

Data
Casos confirmats 

per PCR
Taxa confirmats 

per PCR / TA
IA14

Risc de 
rebrot

Rt
PCR 
i TA

% PCR
Positives

Mitjana 
edat

%
Dones

Ingressos Defuncions

28/03/2021 -
03/04/2021

56 89,34 209,00 177 0,84 898 6,86 44,61 53,6 14 0

21/03/2021 -
27/03/2021

75 119,66 224,95 276 1,22 2.018 4,03 35,60 62,67 14 0

14/03/2020 -
20/031/2021

66 105,30 220,17 204 0,91 1.504 4,66 37,33 45,45 8 2

01/03/2020 -
19/01/2020

5.241 8.361,52 77.138 7,22 41,98 52,01 142

del coronavirus i se suma a les 254 
defuncions que l'Hospital acumu-
la des de l'inici de la pandèmia, el 
març de l'any passat. Des de lla-
vors, també s'han comptabilitzat 
1.453 altes de persones que han 
superat l'ingrés per Covid-19, de 
les quals 24 els darrers 7 dies.

El risc de rebrot, per sota 200
Els experts sanitaris asseguren 
que l'increment dels indicadors 
epidemiològics del mes passat 
s'ha traduït en l'augment de la 
pressió hospitalària. 

Aquesta setmana, però, la ten-
dència a l'alça s'ha revertit i Grano-
llers ha registrat millors dades epi-
demiològiques, fins i tot respecte 
al conjunt del país.

La velocitat de contagi (Rt) se si-
tuava dimarts en 0,84 (a Catalunya, 
0,93) i el risc de rebrot queia més 
de 100 punts i se situava en 177, 
mentre que en el conjunt del país 
era de 223 i al Vallès Oriental, de 
224. De fet, el percentatge de po-
sitius en PCR i test d'antígens, tot i 
que és alt, és menor que al conjunt 
del país. Així a Granollers és de 
6,8% i a Catalunya de 7,6%.  m.e.

ït una major interacció social–. De 
fet, dimecres Salut ja notificava un 
increment de positius després de 
dies de xifres més baixes per l'efec-
te dels festius, quan habitualment 
hi ha menys diagnòstics. 

Les excepcions que permeten 
sortir de la comarca a partir de di-

11.381
ÉS EL NOMBRE DE PERSONES DE 

GRANOLLERS I LES FRANQUESES 
que dimecres tenien posada la 

primera dosi de la vacuna contra 

la Covid-19, segons les dades del 

Departament de Salut. Concretament, 

a Granollers hi ha 8.838 vacunats i 

a les Franqueses, 3.543- D'aquests 

2.097 i 536 respectectivament han 

rebut el vaccí els darrers 15 dies.

Pel que fa a la segona dosi que 

completa el tractament, a Granollers 

ja la tenen 3.438 veïns i veïnes i a 

les Franqueses, 1.060.

vendres, i com a mínim fins al 19 
d'abril, són l'assistència a serveis 
sanitaris i socials, obligacions la-
borals o legals que no es puguin 
atendre telemàticament, desplaça-
ments a un centre educatiu, el re-
torn al lloc de residència, atendre 
persones amb necessitats o vulne-
rables, i recollir i tenir cura de me-
nors en cas de pares separats.

Pel que fa a la resta de mesures 
que estaven vigents, el Procicat ha 
decidit prorrogar-les. És a dir, es 
manté el tancament perimetral de 

Catalunya, així com el toc de que-
da a les 22 h. El govern espanyol 
ha dit aquesta setmana que aquest 
confinament nocturn s'aixecarà el 
9 de maig.

Es manté la limitació de reunió 
de sis persones, però fins dissabte 
encara està en vigor la mesura esta-
tal pensada per Setmana Santa, que 
fixava en quatre el nombre màxim 
d'un grup que no sigui bombolla de 
convivència, i roman la prohibició 
de les reunions de no convivents a 
domicilis particulars. 
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93 745 73 01
comercial@salas.plus

www.salas.plus

Últim pis en venda al centre!

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

Places de pàrquing en venda per 16.000 euros
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Treballar o, més aviat, saber 
treballar en equip és fonamental 
per optimitzar el funcionament 
d’una empresa. Tanmateix, 
propiciar les sinergies necessàries 
entre els components de l’equip no 
és fàcil, i una praxi que hauria de 
ser beneficiosa pot causar l’impacte 
invers si no s’estableixen les pautes 
adients.

Quan això passa, quan no es genera un 
context que motivi la col·laboració i 
posada en comú dels continguts 
treballats, es corre el perill de 
caure en l’animadversió d’algun dels 
integrants comprometent la seva 
implicació cap a la tasca.

Per tal d’impedir-ho, és important 
que les persones se sentin integrades 
i importants dins de la consecució 
dels objectius. Donar confiança, 
crear un sentit de pertinença, 
involucrar la gent en les decisions 
preses o impulsar la comunicació 
són  requisits indispensables per 
aconseguir un ambient favorable que 
fomenti el treball en equip.

De la mateixa manera, és important 
que les persones implicades 
parteixin d’un nivell alt de 
predisposició. Per més ponts que 
es construeixin externament, la 
responsabilitat i el compromís 
dependrà, en gran mesura, de 
l’actitud de cadascú.

Consultories o professionals 
dedicats a fomentar la cohesió de 
grup podran ajudar-te a aconseguir 
un escenari que afavoreixi el treball 
en equip.

Si es fa bé, dividirà la feina i en 
multiplicarà els resultats. Però si no 
es fa bé, dividirà l’equip i en limitarà 
els resultats. Organitza un bon pla 
de treball i deixa que l’empatia guiï 
el procés.

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

Consells i 
tècniques per 
afavorir el treball 
en equip

La Fundació Oncovallès ja ho té 
tot a punt per celebrar avui, dijous 
(17 h), la tradicional desfilada de 
corseteria i moda de bany oncolò-
gica, que enguany acollirà el Cen-
tre Esportiu Ègora de Canovelles 
–al carrer Indústria, 98–.

Després d'haver hagut d'anul·lar 
les grans activitats fixes del calen-
dari anual de l'entitat arran de la 
pandèmia, Oncovallès reempren-
drà les desfilades –la darrera va 
ser el juny de l'any passat a El Trull 
del Casino de Granollers amb mo-
tiu del Dia del Càncer de Pell– amb 
aquesta cita, de la mà de les firmes 
Svelta Intima i Anita Care, pel que 
fa a corseteria. A més, l'associació 
Oncocosmètica Solidària ha creat 
mocadors per a tots els pacients 
d'Oncovallès que ho necessitin. 

La Postisseria Justino Delgado 
també ha fet arribar perruques 
procedents de les cues de perso-
nes que han donat els cabells al 
banc de pròtesis capil·lars.

Pel que fa a la roba s'ha comp-
tat amb la col·laboració de Claxon, 
Don Adelino, Àfrica i Carles; i la 

marca Roche Posay aporta cre-
mes per cuidar la pell amb la gam-
ma de productes solars. 

imatge anirà a càrrec de l'Escola de 
Perruqueria i Estètica Margaret. 

Finalment, i com sempre, la 

LES FRANQUESES. Després d'algu-
nes consultes i reunions amb el ve-
ïnat dels nuclis de població de les 
Franqueses, trobades amb tècnics 
municipals, amb personal sanitari 
dels centres d'atenció primària i 
de les farmàcies, així com amb el 
Centre de Formació d'Adults, l'ela-
boració del Pla Local de Salut de 
les Franqueses continua endavant 
amb la fase de diagnòstic mitjan-
çant enquestes a la població sobre 
l'estat de salut al municipi.

Aquesta fase de l'etapa de di-
agnòstic prèvia a l'elaboració del 
pla s'està realitzant a través d'una 
enquesta oberta a la qual es pot ac-
cedir a través del web lesfranque-

ses.cat/plalocaldesalut/enquesta. 
Les opinions copsades a través 
de totes les eines que s'han creat 
serviran per iniciar el diagnòstic 
de la situació i de la percepció de 
la salut a les Franqueses. Primer, 
a partir del buidatge es podran 
prioritzar necessitats en l'àmbit 

SALUT  L'ENTITAT TRASLLADA L'ACTIVITAT AL CENTRE ESPORTIU ÈGORA DE CANOVELLES

El Pla Local de Salut engega 

amb una enquesta ciutadana

de salut i de benestar i, després, es 
procedirà a l'elaboració del pla. 

A més de les enquestes i de les 
trobades que ja s'han dut a terme 
fins ara, també es preparen tro-
bades amb col·lectius de dones i 
s'han fet trucades i s'han recollit 
les impressions de les famílies a 
través d'un quadern de debat fa-
miliar digital.

El Pla Local de Salut té com a ob-
jectiu aportar eines per planificar, 
ordenar i coordinar les actuacions 
municipals en matèria de salut 
pública i comunitària, entenent la 
salut més enllà de la sanitat i com 
a un element clau per al benestar 
de la població. 

La desfilada d'Oncovallès

L'Associació de Familiars per la 
Salut Mental del Vallès Oriental 
(Daruma) presentarà dimecres, 
a les 18.30 h a la sala Francesc 
Tarafa de Granollers, el seu pla 
estratègic. Ho farà amb la pre-
sència del conseller d'Afers Soci-
als i Famílies, Chakir El Homrani, 
així com l'alcalde i la regidora de 
Salut, entre altres convidats. La 
presentació d'aquesta eina de fu-
tur de l'entitat anirà a càrrec de 
l'artista Clara Peya –Premi Naci-
onal de Cultura 2019 per la seva 
trajectòria musical i compromís 
social–, i que ha ajudat a difondre 
el trastorn obsessiu compulsiu 
(TOC) que ella mateixa té diagnos-
ticat. Des de 1996, Daruma ofereix 
orientació i assessorament a famí-
lies i cuidadors de persones amb 
malalties mentals. Per assistir a 
l'acte cal reservar plaça al tel. 615 
92 55 17, ja que l'aforament serà 
limitat per donar compliment a 
les mesures anti-Covid. 

ENTITATS

Daruma presenta

el pla estratègic 

amb Clara Peya de 

mestra de cerimònia

Prevenció contra el càncer de còlon

El darrer divendres de març la Fundació Oncovallès també va instal·lar una 
taula informativa al carrer Anselm Clavé de Granollers amb motiu del Dia 
Mundial contra el Càncer de Còlon. Amb el lema Som el que mengem –i 
amb la col·laboració de l'Ajuntament, l'Hospital i la Fruiteria Tres Torres–, 
va omplir la taula de verdures, hortalisses i fruites de temporada per 
recordar la importància d'una alimentació saludable per prevenir el càncer.

oncovallès

A partir de dilluns i fins al 26 
d'abril, el centre cívic Nord acull 
l'exposició interactiva Menja bé, tu 

hi guanyes!, produïda per la Dipu-
tació de Barcelona. Es tracta d'una 
mostra amb plafons, jocs multimè-
dia i un audiovisual, que promou 
els hàbits alimentaris saludables 
entre els infants, i que es podrà vi-
sitar de dilluns a divendres de 9 a 
13.30 h; de dilluns a dijous de 16 
a 20 h, i divendres, de 17 a 20 h.  

El centre cívic Nord 

rep una mostra 

sobre alimentació
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"Com ho podem fer per apropar 

el vi a la gent jove?". Aquesta és 
la pregunta que durant el confi-
nament de la primavera de 2020 
es van fer els granollerins Marta 
Clot, de 27 anys, i Mike Cano, de 
34. La resposta va ser la creació a 
la tardor d'un perfil a Instagram 
–viicompanyia.cat– en què, a tra-
vés de vídeos i infografies, la Mar-
ta divulga amb un llenguatge fresc 
i juvenil la cultura vitivinícola. 

Sommelier i pastissera, la Mar-
ta té clar que també hi vol "po-

sar en valor la vida rural". "Qui 

cuida la vinya, que és el pagès", 
afegeix. A més, la producció de 
proximitat hi és ben present i la 
informació que es pot trobar a Vi 
& Companyia sempre està vincu-
lada al vi català. "Ens agrada par-

lar de vins respectuosos amb el 

territori i de petits cellers", con-
fessa la Marta, qui vol  compartir 
aquest gust especialment a un pú-
blic de la seva edat, menys acostu-
mat a gaudir-ne. "Hi ha una sèrie 

la seva passió amb la gent que 
l'envolta. "Volem transmetre el 

bon rotllo que ens dona el vi", 
afegeix el Mike. Al perfil de Vi & 

d'esteriotips que lliguen la cul-

tura del vi a la maduresa i, fins 

i tot, hi ha qui el troba elitista", 
lamenta Clot, qui vol compartir 

DIVULGACIÓ LA SOMMELIER MARTA CLOT I EL CUINER MIKE CANO HAN CREAT VI & COMPANYIA, ARA TAMBÉ BOTIGA VIRTUAL DE PETITS CELLERS CATALANS

La jove sommelier ha

estat finalista enguany del 

premi al millor prescriptor 

del Concurs DO Catalunya

Un portal granollerí apropa la 
cultura del vi de proximitat als joves

M.C.

ENTRE VINYES  Mike Cano i Marta Clot, impulsors de Vi & Companyia

Companyia s'hi alternen vídeos 
explicatius de la Marta amb info-
grafies sobre varietats de raïm, ti-
pus d'escumosos, processos d'ela-
boració, vins dolços i vermuts, 
entre altres aspectes del vi català. 

Precisament, la capacitat comu-

nicadora de la Marta ha fet que en 
menys d'un any, des de l'inici del 
projecte, hagi estat finalista –en 
segona posició– al reconeixement 
com a millor prescriptor del Con-
curs DO Catalunya.

Tot plegat ha derivat a princi-
pis d'aquest 2021 en un portal 
– viicompanyia.cat– que, a més de 
contribuir a divulgar la cultura 
vitivinícola, és també una botiga 

virtual que vol ser "un punt d'en-

llaç entre la bodega i el consu-

midor", amb productes presen-
tats també com a descobriments, 
amb lots de vins, d'aperitiu, i de 
cava, per exemple, i curiositats 
com el primer vi en llauna de Ca-
talunya –Can-vi–.

 Tot i que la Marta és la cara visi-
ble del projecte, el Mike s'encarre-
ga de la part tècnica i logística del 
portal i les xarxes socials. Amants 
de la gastronomia i tot allò que 
l'envolta, Cano és graudat en cui-
na i pastisseria a l'Escola d'Hos-
taleria d'Osona i té el postgrau de 
Gestió de restauració i hostaleria 
a l'Escola Superior d'Hostaleria de 
Barcelona (ESHOB). És, doncs, la 
peça clau de la parella per cercar 
els maridatges i gestionar el pro-
jecte. Clot també es va iniciar en 
la pastisseria –graduada a l'Escola 
de Pastisseria del Gremi de Bar-
celona (EPGB)–, però va acabar 
descobrint uns nova passió. "Vaig 

fer un curs d'iniciació al tast de 

vins i em va flipar, hi vaig tro-

bar interessantíssim", recorda 
els inicis. Així, el 2019 va cursar 
el grau d'extensió universitari de 
Sommelier a l'Escola de Turisme 
de Barcelona, adscrita a la Univer-
sitat de Barcelona. M.E.
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1r aniversari

PEPITA MAYNOU RIERA
10 D’AGOST DE 2019

JORDI AMBRÒS PAGÈS
6 D’ABRIL DE 2020

Existeixen persones que porten al món una llum tan gran que, fins i tot quan 
se’n van, aquesta llum perdura. Estàvem, estem i estarem sempre junts.

Us estimem molt i formeu part de nosaltres.

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

29/03 Juan José Puerto Parra  64 anys 

29/03 Montserrat Capdevila Farràs 93 anys

29/03 Jesús López Camenforte  60 anys

30/03 Ramon Prat Campins   67 anys

30/03 Pilar Galiana Valiente  57 anys 

30/03 Victoria Fierro Joaquín  84 anys 

31/03 Victoria Pérez Martínez  86 anys 

31/03 Josep Pujadas Cortés  85 anys

31/03 Josep Martínez Soldevilla  63 anys 

01/04 Roser Melo Checo  89 anys 

01/04 Dolores Sánchez Raso  97 anys 

01/04 Francisco Caballero Tirado     100 anys 

01/04 Eva Oriola Fernández     46 anys 

02/04 María Teresa Fraile Cinca   87 anys

02/04 Antonio Fernández León      92 anys 

02/04 Pedro Amores Soria  61 anys

02/04 María Soria Paniagua  86 anys 

03/04 Antonio Caballero Delgado  90 anys 

03/04 Concepció Canal Gil  66 anys 

03/04 Juan Bautista Carrillo López 75 anys

Compres online; que no t'estafin
ELS MOSSOS D'ESQUADRA INFORMEN

La compra online s'ha estès de forma exponencial durant aquest període de pandèmia. 
Cada vegada són més les persones que fan les seves compres a través de mitjans digi-
tals. I això, malauradament, comporta certs perills en forma de frau o estafa. 

La policia catalana alerta la ciutadania de pàgines web o campanyes publicitàries 
fraudulentes que tenen per objectiu aconseguir les dades bancàries de les víctimes 
per poder fer altres càrrecs als seus comptes. Ens poden estafar tant en roba, comple-
ments, electrònica o qualsevol producte i les pàgines web utilitzades imiten perfecta-
ment l'aparença de les oficials, oferint descomptes molt llaminers.

Per això, els Mossos d'Esquadra aconsellen fixar-se en l'aspecte visual dels webs 
amb possibles errades ortogràfiques o frases incoherents; desconfiar d'ofertes a 
preus molt inferiors al valor de mercat anunciats en webs o xarxes socials; i consultar 
les opinions d'altres usuaris sobre un web o un venedor.

Els Mossos d'Esquadra van dete-

nir la setmana passada un noi me-

nor d'edat com a presumpte autor 

de l'apunyalament de dos joves 

en una baralla multitudinària al 

carrer el 14 de març. La Fiscalia 

de Menors s'ha fet càrrec del cas i 

ha decretat l'ingrés del noi, de 17 

anys i veí de Montornès del Vallès, 

en un centre de menors.

Els fets van passar el diumenge 

14 de març al vespre, quan de-

senes de persones es van veure 

implicades en una baralla multi-

tudinària al carrer Ernest Lluch 

de Montornès que va acabar amb 

dues persones ferides per arma 

blanca. Els dos ferits van haver de 

ser traslladats a l'hospital. La bara-

lla es va produir entre dos grups, 

un de Montornès i un altre amb 

veïns de Canovelles, Granollers i 

les Franqueses, que al matí s'havi-

en enfrontat en un partit de futbol. 

La tensió que es va viure durant el 

partit va continuar després a les 

xarxes socials, fins que, al vespre, 

el grup procedent de Canovelles, 

Granollers i les Franqueses va tor-

nar a Montornès per barallar-s'hi.

Després d'identificar i detenir 

aquest jove com a presumpte au-

tor de l'apunyalament, la investi-

gació continua oberta i no es des-

carten més detencions.

SUCCESSOS LA POLICIA NO DESCARTA MÉS DETENCIONS

Detingut un menor per 

haver apunyalat dos joves 

en una baralla a Montornès

El noi, de 17 anys

i veí de Montornès

del Vallès, ha ingressat

en un centre de menors

Una dotzena de joves sense pa-

pers –10 nois i dues noies– han 

començat la segona edició del 

curs d’auxiliar de magatzem, una 

formació d’un mes que es clourà 

el 7 de maig amb el lliurament 

d’un certificat de professionalitat. 

L’objectiu del curs, impulsat per la 

Fundació El Xiprer i subvencionat 

per l’empresa Hewlett Packard, és 

millorar les condicions sociolabo-

rals de les persones en procés de 

regularització de la documenta-

ció, amb l'accés a una formació i 

el primer contacte amb empreses. 

En aquest sentit, els joves, la ma-

joria del Marroc i el Senegal i amb 

tres anys de residència al país, 

aprenen les dinàmiques d’una 

empresa, l’operativa d’un magat-

zem i també fan una immersió en 

l’idioma. "És una formació teò-
rica i pràctica que els permet 
tenir coneixements d’una feina 

a cursos de llengua, i, "en temps 
de pandèmia, gairebé ni això, 
perquè la majoria de cursos són 
virtuals i ells no hi tenen accés". 

El curs de mosso de magatzem 

i carretoner té una part teòrica, 

amb una sessió de gènere, i també 

inclou pràctiques al mateix ma-

gatzem d’El Xiprer, ja que la llei 

tampoc no els permet fer pràcti-

ques en empreses.  

L’any passat, en la primera edi-

ció, una quinzena de nois d'entre 

20 i 30 anys van aprovar el curs 

de carretoner, un títol homologat 

que ha de facilitar la seva contrac-

tació. "Per regularitzar la situ-
ació necessiten un contracte 
d’un any a jornada completa, 
i el que fem és formar-los per-
què tinguin l’oportunitat de ser 
contractats", diu Sanchis. De fet, 

d’aquell grup, dos dels joves ja es-

tan treballant.

concreta, un ofici sol·licitat i 
mancat de personal", diu Natàlia 

Sanchis, responsable d’El Xiprer, 

en què alhora obtenen el carnet 

homologat de carretoner per quan 

puguin ser contractats. "Per a ells 
és molt important, perquè són 

persones que, per la seva situ-
ació irregular, no poden treba-
llar ni estudiar. I aquesta és una 
realitat que fa mal, perquè els fa 
invisibles". A més, afegeix, el curs 

"també va bé per la seva digni-
tat i autoestima", ja que sovint 

aquests joves només tenen accés 

CIUTADANIA EN AQUESTA OCASIÓ, 10 NOIS I 2 NOIES PARTICIPEN EN LA INICIATIVA D'EL XIPRER

Formació per a joves sense papers

El ple de les Franqueses va aprovar 

amb els vots favorables de PSC, IEC 

i Cs i l’abstenció de JxLF i Sal-CUP 

una moció presentada pel grup 

socialista que insta l’Ajuntament a 

promoure la igualtat real entre ho-

mes i dones. Entre d'altres, el text 

reclama tenir en compte la pers-

pectiva de gènere en la lluita con-

tra la pandèmia i els seus efectes i 

situar al centre de l'agenda política 

l’economia de cura i reconèixer els 

treballs realitzats majoritàriament 

per dones. També demana impul-

sar campanyes de tolerància zero 

amb la violència masclista, sobre-

tot entre el jovent, i informar de 

les eines locals i comarcals exis-

tents (SIAD, SIE...); lluitar contra 

la mercantilització del cos de les 

dones; afavorir la inserció laboral 

de les dones víctimes de violència 

masclista; reforçar els serveis soci-

als de suport a menors víctimes de 

violència masclista i abús sexual; i 

promoure la formació afectiva se-

xual als centres educatius per pre-

venir violències masclistes. També 

insta a col·locar a les entrades del 

municipi i als equipaments pla-

ques que identifiquin les Franque-

ses com un municipi feminista.

Les Franqueses es

declara municipi feminista
L'Ajuntament s'ha adherit a la campanya 

#BallemLliuresISensePor que organitza 

l'Institut Català de les Dones amb l'ob-

jectiu d'avançar en la igualtat efectiva 

de gènere en l'àmbit de la música. En 

concret, es posa a disposició una llista 

de reproducció col·laborativa de can-

çons a Spotify per promoure un oci lliu-

re de violències masclistes, una cultura 

musical lliure de sexisme i discriminació 

i el reconeixement de les dones a la in-

dústria musical. Tothom pot proposar 

cançons a través de les xarxes socials 

(#BallemLliuresISensePor) i fer que la 

llista creixi. Les propostes han de tenir 

lletres sense estereotips de gènere.

CANÇONS LLIURES DE 
VIOLÈNCIA MASCLISTA

L'objectiu és preparar-los i facilitar que puguin ser contractats

La Fundació El Xiprer 

engega la segona edició 

del curs per a mosso

de magatzem i carretoner

Informació facilitada per
l'Àrea Bàsica Policial de Granollers
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UN HOMENATGE
AL PROGRAMA DE
TELEVISIÓ QUE HA

MARCAT UNA ÈPOCA

TOTS ELS SECRETS
EXPLICATS PELS SEUS
PROTAGONISTES
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Ja fa uns quants anys que molts municipis catalans han obert el debat sobre 

quina és la millor manera de gestionar el servei de subministrament d'aigua, 

si tenir-lo externalitzat o bé municipalitzar-lo. La finalització del contracte 

que Sorea té amb l'Ajuntament de Granollers aquest 2021 –i des de 1971– 

fa un quinquenni que va obrir la caixa dels trons. Ja a l'anterior mandat 

municipal, la CUP demanava la municipalització del servei i ERC proposava 

iniciar el debat i els estudis per analitzar com s'haurà de gestionar l'aigua els 

propers anys a la ciutat. Amb la pressió de l'oposició –Junts també demanava 

un debat franc i sense apriorismes sobre el mètode de gestió– i d'una tendència 

a remunicipalitzar serveis que ha arrelat a municipis propers com Terrassa 

i Montornès, l'equip de govern va encarregar l'any passat un estudi sobre el 

futur model de gestió de l'aigua a Granollers. Ha estat un pas que serveix 

per assegurar que s'han estudiat alternatives i alhora per preparar el plec de 

clàusules del concurs pel qual el consistori vol tornar a adjudicar el servei a 

una empresa externa. El document, però, de moment no és públic, la qual cosa 

serviria per enriquir el debat que la recentment creada Taula de l'Aigua reclama.

DEBAT DE LA GESTIÓ DE L'AIGUA
Editorial

Bústia

Carta de la Pepita

Hola, em dic Josefa Jané Pla, però tothom 

em coneix com la Pepita. Tinc 85 anys, visc a 

Granollers, sóc pensionista amb dependèn-

cia i discapacitat reconeguda i vull fer públic 

que el jutjat de primera instància número 1 

de Granollers ha espoliat, sense previ avís, 

el compte on s'ingressa la meva pensió i l'ha 

deixat a zero, incomplint així la llei que asse-

gura un import mínim per tal de poder sub-

sistir i deixant-me totalment desemparada.

Es tracta d'una pensió que ja rebo amb la 

part corresponent embargada a través de la 

Seguretat Social, per tal de fer front a la de-

manda presentada per la meva pròpia filla, 

en reclamar la legítima del meu difunt espòs 

(EPD), la qual m'ha condemnat a la misèria 

i la tristesa durant el que em resti de vida.

El meu fill i cuidador, Joaquim Llerda Jané, 

va anar als jutjats de Granollers el 26 de març 

per tal de demanar explicacions i la restitu-

ció immediata de l'import expropiat, ja que 

només tinc la pensió com a única font d'in-

gressos per poder subsistir, i no puc comprar 

aliments, no puc obtenir la medicació que 

necessito prendre diàriament per prescrip-

ció mèdica, ni podré fer front al pagament 

de serveis bàsics i essencials que garantei-

xen la meva supervivència i benestar, com 

per exemple, el telèfon on hi tinc vinculat el 

servei de teleassistència i que contribueix en 

gran mesura a la meva seguretat individual.

Tot i aquestes al·legacions, crec que prou 

argumentades, la resposta del jutjat va ser 

"torni un altre dia" perquè la persona res-

ponsable de donar l'ordre d'embargament, 

ni hi era, ni se l'esperava. Aleshores, el meu 

fill va demanar ser assistit per un advocat 

d'ofici i aquesta petició va ser denegada, com 

també va ser denegat l'auxili de Serveis Soci-

als a través del jutjat. En resum, si les meves 

necessitats són cobertes durant aquests dies, 

no serà gràcies a la seu on suposadament es 

troba l'enteniment, el raonament i la saviesa.

La publicació d'aquesta carta em provo-

ca cert punt de neguit per por de possibles 

represàlies per part d'aquest jutjat (a hores 

d'ara, segueixo sense disposar dels meus 

diners i no puc comprar ni un paquet de 

galetes Maria), perquè aquesta és la justícia 

que ha sentenciat amb desencís i angoixa, la 

meva vellesa.

Sóc una persona molt sociable i, per tant, 

força coneguda per la gent de Granollers de 

tota la vida i és per aquest motiu, que em fa 

vergonya fer pública aquesta situació, però 

les greus circumstàncies que us explico 

m'han decidit a fer aquest pas i, més encara, 

quan sé que com a progenitors hem cobert 

amb escreix les necessitats dels meus dos 

fills, i la filla, tot i la sentència condemnatò-

ria d'una justícia que no va tenir cap mena 

d'escrúpols ni miraments en invalidar un 

testament d'últimes voluntats, i el que em 

dol més, la paraula del meu difunt espòs qui 

malauradament, no va tenir oportunitat de 

defensar-se durant el judici.

Gràcies per llegir aquest escrit i si em vo-

leu ajudar, compartiu-lo amb tots els vostres 

contactes. No pretenc que remogui la cons-

ciència a qui no en té, però si us pot servir 

l'experiència d'algú que ha viscut aquesta 

deslleialtat.

A la memòria del meu difunt espòs.

JOSEFA JANÉ / GRANOLLERS

s ben probable que la incertesa 

del futur ens permeti viure. Tot 

i que sovint es presenta com un 

maldecap. Qui voldria viure el 

que ja està escrit? El temps post-Covid és 

un espai tan incert com qualsevol altre ho 

ha estat abans, però la magnitud del que 

estem vivint ens convida a pensar que, "per 

força", ens espera quelcom ben diferent.

El futur no s'enlaira des del no-res. El fu-

tur s'escriu pas a pas, amb el camí que fem 

ara, en el present. Què tenim ara? El món 

està fent un pas enrere, no sembla que es-

tigui massa interessant ni en allò universal 

ni tampoc en la Humanitat. Torna amb for-

ça allò "del meu país i els meus per davant" 

(Bolsonaro, Trump, Putin, Le Pen, Jhonson, 

Salvini i alguns més) L'economia seguirà 

aquesta tendència. Una qüestió positiva 

pot ser que ja no valdrà tant allò de produir 

on sigui mentre sigui més barat.

El món s'encongeix, menys món, més 

pàtria. L'economia farà el mateix. Ara bé, 

alguna paradoxa és damunt la taula. Un 

món més petit tendeix a valorar la pro-

ximitat i al mateix temps la proximitat és 

un requeriment de l'ecologia. Serà la llui-

ta contra el canvi climàtic la que invertirà 

el moviment actual del món. No cal haver 

Una visió del temps que pot venir
llegit cap revista científica per tenir clar 

que "ningú no se salvarà sol". Quan falten 

uns 20 anys, sigui més que evident que 

és així. Les pàtries saltaran pels aires, i 

el món tornarà a estar interessat en allò 

"d'una sola Humanitat".

Encara que no serà tan fàcil ni tan direc-

te. Veurem força experiments pel camí, i 

en aquest sentit resulta força recomana-

ble una revisió de la pel·lícula Elysium. 

Perquè en això, o variants d'això, és en el 

que estan pensant alguns rics, molt rics, 

de la mà de la idea que la Terra ja està per-

duda, que no val la pena fer res per ella.

Tot plegat, ara i els propers anys, és molt 

millor notícia dependre de la indústria 

que no pas del turisme. Com el Vallès Ori-

ental. Cal aprofitar per mirar de fer coses 

aquí i ara que potser s'estaven fent fora. 

La Cambra de Comerç, el 2017, va afirmar 

que el Vallès Oriental era la comarca més 

exportadora de Barcelona. Doncs mentre 

que la mà dreta sap redescobrir mercats 

propers, la mà esquerra, ben al compàs, 

pot continuar insistint en l'exportació. I 

les dues juntes, en qualsevol cas, apostar 

per l'economia circular, que no és pas cap 

moda.

Per tot plegat, ara tenim més oportuni-

tats dins de les que hi havia abans, i fora 

continuen estant. El món, per imperatiu 

de supervivència, acabarà sent molt més 

obert i unit del que ara ens podem imagi-

nar. Ho serà "a desgrat de l'etzibada", que 

deia el mestre Puyal.

É

MARIÀ 
MORENO

Soci-Gerent d'Integral

Una visió del temps que pot 

L'ACUDIT de Manel Fontdevila
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La Generalitat de Catalunya, les ad-

ministracions locals i Endesa han 

signat un conjunt d’acords sense 

precedents per eixugar el deute que 

acumulen milers de famílies vulne-

rables i regular com fer front a la 

pobresa energètica. Amb aquests 

acords s’aconsegueix defensar els 

drets de les persones en situació de 

vulnerabilitat, protegir-les de cara 

al futur i oferir seguretat jurídica als 

ajuntaments. 

Amb aquest nou abordatge com-
partit de la pobresa energètica, les 
llars en situació de vulnerabilitat 
no hauran d’abonar les factures 
pendents, ni se’ls podrà portar als 
tribunals o incloure-les en llistats 
de morositat. En definitiva, aquests 
acords permetran a les famílies 
afrontar amb millors condicions la 
seva situació i garantir-los aquests 
subministraments bàsics.
Concretament, la Generalitat i 
Endesa han signat dos convenis 
per condonar el deute de més de 
35.000 famílies vulnerables des 
de 2015 i per regular el cost de la 
pobresa energètica que es generi 
en el futur. 
L’empresa subministradora assu-
meix el 100% del deute acumulat 
entre els anys 2015 i 2018 i el 50% 
dels anys 2019 i 2020, mentre que 
la Generalitat i les administra-
cions locals finançaran l’altre 50% 
dels dos darrers anys. D’altra ban-
da, Endesa es farà càrrec del 50% 
del deute generat en el futur per 
pobresa energètica amb efectes 
a partir de l’1 de gener d’aquest 
any. L’acord, fruit de dos anys de 
treball i un dels objectius de la le-
gislatura, suposa la regulació, per 
primera vegada, de l’aplicació de 
la Llei 24/2015, de mesures ur-
gents per afrontar l’emergència en 
l’àmbit de l’habitatge i la pobresa 
energètica. 

Un model per negociar amb la 

resta de subministradores

Els acords amb Endesa serviran 
de model per negociar la con-
donació del deute amb les altres 

ACORD HISTÒRIC PER COMBATRE 
LA POBRESA ENERGÈTICA

> MESURES PER DEFENSAR ELS DRETS DE LES PERSONES EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT I OFERIR SEGURETAT JURÍDICA ALS AJUNTAMENTS

companyies energètiques i per 
garantir el subministrament de 
serveis bàsics de gas i electricitat 
a les persones i famílies en situa-
ció de pobresa energètica i risc 
d'exclusió residencial. 
Des que es va aprovar la llei, s’han 
impedit 63.000 talls elèctrics a 
famílies vulnerables a Catalunya, 
un pas necessari per defensar els 
drets més bàsics i la seguretat de 
milers de famílies. Però calia un 
conveni regulador de l’Adminis-
tració amb les empreses submi-

La Generalitat crearà un 

Fons d'Atenció Solidària 

finançat com a mínim un 
50% per subministradores

La Generalitat, les administracions locals i Endesa pacten condonar el deute acumulat 
a més de 35.000 famílies vulnerables i regular el deute futur per pobresa energètica

NATE NEELSON / UNSPLASH

nistradores per cancel·lar el deute 
generat des de l’inici de l’entrada 
en vigor de la llei l’agost de 2015 
fins al 31 de desembre de 2020 i 
per regular la despesa creada per 
les situacions de pobresa energèti-
ca a partir de l’1 de gener de 2021. 
L'abast del conveni és comple-
mentari a qualsevol altre ajut, 
descompte o subvenció que les 
famílies puguin rebre per part d'al-
tres administracions públiques o 
entitats privades.
 
Corresponsabilitat en la pobresa 

energètica

A partir de l’1 de gener, les admi-
nistracions i la companyia s’han 
de  corresponsabilitzar de la des-
pesa social que suposa la po-
bresa energètica per protegir les 
persones vulnerables. És per això 
que la Generalitat crearà un Fons 
d’Atenció Solidària finançat com a 
mínim en un 50% per les submi-
nistradores i com a màxim en un 
50% per la Generalitat. 
En un futur, també s’acordarà un 
conveni interadministratiu que 
establirà repartir la part correspo-
nent a les administracions públi-
ques. La Generalitat es farà càrrec 
del 75% i el 25% restant l’assu-
miran les administracions locals, 

+ Per a més informació sobre els compromisos concretats als acords consulteu el web de la Generalitat de Catalunya, www.gencat.cat

EL DEUTE EN XIFRES
Segons les dades aportades per Endesa, el deute íntegre acumulat ascen-

deix a 38,8 milions d’euros. D’aquesta quantitat, la subministradora n’as-

sumirà prop del 73% (28,13 milions d’euros) i la resta se’n faran càrrec 

la Generalitat de Catalunya (7,99 milions d’euros) i les administracions 

supramunicipals (2,66 milions d’euros). Prèviament, les administracions 

públiques hauran de comprovar la vigència del deute i que, efectivament, 

les persones i famílies es troben en situació de risc d’exclusió residen-

cial d’acord amb la Llei 24/2015. Les administracions es comprometen a 

verificar tota la informació abans del 31 de maig. En els propers mesos, 
les famílies rebran una carta on se’ls informarà de la condonació del seu 

deute i que queden alliberades d’aquests pagaments.

que rebran el suport del Depar-
tament de Treball, Afers Socials 
i Famílies per fer front a aquesta 
quantitat.
El pacte històric amb Endesa 
s’ha treballat i negociat a través 
la Taula per abordar la pobresa 
energètica, formada pel Departa-
ment de Treball, Afers Socials i Fa-
mílies, el Departament d’Empresa 
i Coneixement, les quatre diputa-
cions, l’Ajuntament de Barcelona, 
l’Àrea Metropolitana de Barcelo-
na, la Federació de Municipis de 
Catalunya, l’Associació Catalana 
de Municipis, l’Aliança contra la 
Pobresa Energètica i la Taula del 
Tercer Sector Social de Catalunya.
La Llei 24/2015 és fruit d’una ini-
ciativa legislativa popular aprova-
da per unanimitat pel Parlament 
de Catalunya el 2015 i és de les 
més avançades del món quant a 
la lluita contra la pobresa energè-
tica. Segons la llei, qualsevol tall a 
una llar amb persones vulnerables 
d’acord amb l’informe d’exclusió 
residencial és un tall indegut san-
cionable.iFoto de família dels signants de l'acord / DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES 
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Malgrat que la situació de les em-
preses del Vallès Oriental pel que 
fa la seva digitalització és millor 
que la mitjana catalana o estatal, 
només el 39% de les empreses va-
llesanes compta amb un pla de di-
gitalització. Aquesta és una de les 
conclusions de la Diagnosi sobre 

l’ús, l’accés i la capacitació digital 

de les empreses del Vallès Oriental, 
un estudi encarregat pel Consell 
Comarcal i la Taula Vallès Oriental 
Avança per conèixer en profun-
ditat la importància de la bretxa 
digital en el teixit productiu de la 
comarca, entenent aquesta bretxa 
com "la desigualtat entre indi-

vidus, llars, negocis i àrees ge-

ogrà�iques en diferents nivells 
socioeconòmics respecte a les 

seves oportunitats d’accedir a 

les TIC i a l’ús d’Internet en una 

àmplia varietat d’activitats".
La diagnosi assenyala que la 

indústria i la construcció són els 
àmbits amb més digitalització 
d’empreses, seguides a curta dis-
tància pel sector serveis i el sector 
primari. També indica que el 90% 
de les empreses disposa de pàgina 
web i més del 70% utilitzen eines 
com signatura digital, serveis al 
núvol, mesures de seguretat tec-
nològica, factura electrònica i fa 
compres per internet. Això con-
trasta amb les dades del comerç 
en línia, ja que només el 22% 
d’empreses compta amb botiga 

ARXIU

DIGITALITZACIÓ  Al món de l'empresa

TECNOLOGIA UN ESTUDI DE LA TVOA PROPOSA ACCIONS PER REDUIR LA BRETXA DIGITAL

online i, a més, les que en tenen 
facturen un baix percentatge del 
seu volum total per aquest canal. Les barreres que més di�iculten la 
digitalització empresarial són les 
de tipus econòmic i la manca de 
temps, un fet, aquest últim, "que 
evidencia la manca d’importàn-

cia que es dóna a la transfor-
mació digital de les organitza-
cions". En aquest sentit, només el 
25% de les empreses té contractat 
personal especialista en TIC –la 
gran majoria homes–, i només el 
19% de les empreses ha incorpo-
rat noves tecnologies relaciona-
des amb la indústria 4.0.

Finalment, el 63% de les empre-
ses no ofereix formació en compe-
tències tecnològiques a les seves 
plantilles, i només el 25% pensen 
incorporar avaluacions de compe-
tències TIC en els seus processos 
de selecció futurs. 

L’objectiu de l’estudi és conèi-
xer les característiques del teixit 
productiu i reforçar la digitalit-
zació de les empreses per tal de reduir la bretxa i les di�icultats 
que en aquest àmbit encara avui 
pateixen moltes empreses del Va-
llès Oriental. En aquest sentit, a 

banda de l’anàlisi i explotació de 
dades, l’estudi també proposa un 
seguit d’accions per millorar les 
mancances detectades pel que fa 
a la bretxa digital, adreçades tant 
al teixit productiu com als agents 
socials i econòmics i l’administra-
ció local.

Aquesta diagnosi és una acció 
del Pla de Reactivació Econòmica 
del Vallès Oriental impulsat per la 
Taula Vallès Oriental Avança per 
fer front als efectes socioeconò-
mics de la pandèmia. ❉

Quatre de cada deu empreses 
tenen un pla de digitalització

Granollers Mercat, en col·laboració 
amb l’Ateneu Cooperatiu del Vallès 
Oriental, organitza dimarts (10 h) 
la formació online Què és l’econo-

mia social i solidària (ESS)? Què són 

i com funcionen les cooperatives? La 
sessió, programada amb el centre 
de serveis a les empreses Can Mun-
tanyola, introduirà aquest tipus de 
pràctiques econòmiques basades 
en els drets, les necessitats i les 
inquietuds de les persones. S’abor-

daran quins tipus d’iniciatives s’hi 
emmarquen i com el model em-
presarial cooperatiu es pot adaptar 
als seus valors. També com funci-
onen les cooperatives: principis,  
tipologies, òrgans principals i com 
es regulen. La sessió, de dues ho-
res, anirà a càrrec de l’equip tècnic 
de l’Ateneu Cooperatiu i s’imparti-
rà a través de Zoom. L’activitat és 
gratuïta, però cal inscripció prèvia 
al web de Can Muntanyola.

Només el 22%

de les societats del

Vallès Oriental compta 

amb una botiga online

Brocanters a plaçaNova junta als Polígons de les Franqueses

La plaça Maluquer i Salvador acollirà 
aquest dissabte, de 9 a 20 h, una nova 
edició de la Fira de les Il·lusions, amb
la presència de brocanters i artesans, i 
amb productes únics de col·leccionsime.

L'Associació d'Empresaris i Propietaris dels Polígons de les Franqueses ha renovat part de la junta directiva. El �ins ara vicepresident, Jordi Riera (Bopla), 
ha passat el relleu a Àlex Dude (Abrasivos de España), mentre que Núria Vila (Kinuma) s'ha incorporat a la junta. Jordi Deumal (Apen) continua com a 
president d'una entitat amb 65 empreses associades, el 21% del teixit industrial.

ECONOMIA

Sessió sobre les cooperatives
i l'economia social i solidària

La firma granollerina Plasticband, 
especialitzada en producció sos-
tenible de maquinària i consumi-
bles per a l’embalatge, ha llançat al 
mercat la primera fleixadora horit-
zontal 100% elèctrica i sostenible, 
un model que redueix el consum 
de fleix en més d’un 25% i amb un 
disseny que permet reduir l’emis-
sió de CO2 provocat pel transport 
en més d’un 60%. Es tracta d’una 
nova gamma de la marca Maturi, 
comprada per Plasticband el 2012 
i que enguany celebra el seu 60è 
aniversari. El nou model no utilitza 
energies contaminants (neumàti-
ca, hidràulica, gasoil...), sinó que té 
un sol punt de corrent, de manera 

que ofereix un important estalvi 
energètic. A més, el disseny per-
met utilitzar fleixos més lleugers i 
reduir un 30% el consum de plàs-tic. Segons Jordi Guimet, director 
general de Plasticband, aquesta 
"és una aposta més per disse-

nyar maquinària sostenible i 
ecològica per reduir al màxim 

l’impacte mediambiental". La 
nova fleixadora se suma al llança-
ment, els darrers mesos, del fleix 
Eco245, fabricat amb energia so-
lar i reutilitzant el 100% de l’aigua 
pluvial a la planta de Granollers. La 
firma té previst presentar enguany 
nous productes sostenibles i que 
incorporen la tecnologia 4.0.

EL NOU MODEL PERMET UN GRAN ESTALVI D'ENERGIA

Plasticband llança un
nou model de fleixadora
"100% elèctric i sostenible"
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Des de 1987
La garantia per a empreses 
i candidats

Grupo de restauración ubicado en 
el Vallès Oriental precisa incorporar:
SUB-CHEF EJECUTIVO 
Bajo las órdenes del Chef Ejecuti-
vo, se encargará de la gestión de 3 
restaurantes del grupo. Proyecto a 
medio plazo para convertirse en el 
Chef Ejecutivo del grupo. Candida-
tos con experiencia en cocina tanto 
de carta como menú y banquetes. 
Capacidad de liderazgo. Contrato 
estable e indefinido y con proyec-
ción. Tipo de puesto: Jornada com-
pleta. Indefinido.

Empresa Industrial de Granollers 
precisa incorporar:
ADMINISTRATIVO/A POLIVALENTE 
Se incorporará a una compañía líder en 
su sector realizando funciones adminis-
trativas varias (soporte contable, intro-
ducción de pedidos, logística, atención 
al cliente y recepción, administración 
general etc…) Candidatos/as con un 
perfil polivalente, multifuncional, con 
un alto nivel de autonomía, responsa-
ble y extrovertido/a. Formación a nivel 
CFGS Administración y/o Diplomatura 
en Empresariales o similar. Buen nivel 
ofimático, se valorará experiencia en el 
uso y manejo de ERP. Nivel alto hablado 
y escrito de inglés, catalán y castellano. 
Carnet de conducir y vehículo propio. Se 
valorará residencia cercana a Granollers. 
Contrato directo con la empresa, sueldo 
negociable. De lunes a viernes de 9 a 13 h 
y de 15 a 19 h Tipo de puesto: Indefinido. 

Empresa desenvolupadora de Solu-
cions Informàtiques per la Indústria 
Química ubicada a Granollers, pre-
cisa incorporar:
TÈCNIC/A QUÍMIC AMB ANGLÈS 
Cerquem candidats/es recent titu-
lats amb formació tècnica: CFGM Aux 
Laboratori / CFGS Laboratori / LLi-
cenciats/des en Química, Biologia, 
etc Imprescindible amb un bon nivell 
d’anglès (títol de F.C.) La seva princi-
pal funció serà fer tasques de despatx 
molt tècniques, com la notificació de 
productes. Cerquem persones meti-
culoses, molt precises i amb pacièn-
cia però efectives. No és imprescin-
dible experiència. Contracte directe i 
estable amb l’empresa, inicialment en 
contracte de pràctiques remunera-
des. Sou brut anuals: 21.000€. Jornada 
completa en horari de 9 a 14 h i de 15 a 
18.30 h i divendres de 9 a 15 h.

Gestoria especialitzada en autò-
noms, empreses i societats ubicada 
al Vallès Oriental precisa Incorporar: 
ADMINISTRATIU/VA ASSESSOR/A 
LABORAL 
El candidat/a s’incorporarà a una 
gestoria assessoria per encarre-
gar-se de la gestió i assessorament 
laboral de la cartera de clients. Altes, 
baixes, gestió de nòmines, tràmits 
SS, certificats digitals, contractes 
etc... Amb formació a nivell Graduat 
Social i experiència en assessori-
es com a gestor assessor laboral 
d’empreses i autònoms. Es valorarà 
experiència amb A3 i/o Sage. Can-
didats/es amb una àmplia vocació 
de servei, gestió de recursos propis i 
capacitat de comunicació i treball en 
equip. S’ofereix contracte indefinit, 
salari segons conveni en horari fle-
xible entre les 8 h i les 18 h.

Classifi cats
PER ANUNCIAR-TE EN AQUESTA SECCIÓ: publicitatdiarisom@som.cat

IMMOBILIÀRIA

VENDA

S’OFEREIX AUTÒNOMA PER 
PORTAR COMPTABILITATS/
FISCAL/IMPOSTOS, a pimes 
i autònoms amb A3 i Conta-
plus. Tel. 651 04 00 07.

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. 

PISO EN MONTORNÈS. ZO-

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

NA AYUNTAMIENTO. So-
leado, exterior y parquing. 
85 m2, salón salida a bal-
cón, cocina offi  ce con ga-
lería, 3 habitaciones (1 sui-
te, baño completo, 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. 

Després d'un periple de més de 80 

anys i de quedar-ne només un pa-

rell de soques, la carxofa morada 

del Vallès, originària de Palou, ja 

torna a florir. Pot fer-ho gràcies a 

la feina de recuperació que ha fet 

la consultoria agrícola l’Espigall, 

de l’Ametlla, que ha pogut replan-

tar una estaca d’aquesta varietat, 

avui pràcticament desapareguda i 

que ja s’esmenta en documents del 

segle XIX. Les soques originàries 

es van trobar en una prospecció el 

2012 a Lliçà de Vall, conservades 

per dues persones grans que n'ha-

vien mantingut la producció cada 

any des de feia dècades. La varie-

tat es va trasplantar aleshores en 

un altre camp, però una plaga de 

talpons menja-soques va arrasar la 

producció. "Jo ja donava la varie-

tat per desapareguda", diu Jordi 

Puig, de l’Espigall. Finalment, però, 

exemple, només creix de març a 

maig–, i no podia competir amb 

la clàssica carxofa de Tudela, 

que es cultiva al Prat". No obs-

tant això, diu Puig, "aquesta vari-

etat té un gust molt més intens; 

molt més interessant". 

A l'hort, les estaques es fan a 

l’abril –en aquesta fase s’ha de tras-

plantar amb fulla– i a l’agost –les 

estaques no tenen fulles i les gemes 

estan a punt de brotar–. En tots els 

casos, s’han de fer les operacions 

en lluna vella per incrementar-ne 

l’arrelament. El seu consum es fa 

majoritàriament en fresc i es menja 

sobretot el cor de la carxofa. 

Una opció per mantenir aquesta 

planta és mitjançant el banc de lla-

vors del Vallès Oriental, actualment 

amb 256 varietats conservades, tot 

i que en aquest cas és més difícil 

perquè les carxoferes no es repro-

dueixen per llavors, sinó per esta-

ques. "Per això la millor manera 

de conservar-ne la varietat és as-

segurant que les plantes siguin 

al camp, en contacte amb les 

condicions ambientals, i que es 

vagin cultivant contínuament", 

diu Puig. Per aconseguir-ho, la vo-

luntat és fer estaques que puguin 

aprofitar altres pagesos. "A més de 

l’estoc que s’emmagatzema en 

congeladors, el banc de llavors 

és també una xarxa de produc-

tors que hem de mantenir vives 

aquestes espècies".  x.l.

en un racó d’aquest mateix camp 

va continuar brotant una carxofe-

ra, de la qual ara se n’ha pogut fer 

una estaca que ha permès rescatar 

in extremis aquesta varietat.

Malgrat que hi ha altres carxofes 

morades en altres punts del país, 

aquesta, originària del Vallès, té 

unes característiques pròpies. Es 

caracteritza per tenir les fulles glau-

ques, amb lòbuls dentats i dividits, i 

disposades en roseta. La part supe-

rior és de color verd clar i la inferior 

és blanquinosa. La flor té aigües 

vermelloses i és plana en la part su-

perior. A més, la planta pot fer dins 

a 60 cm de llargada i 30 cm d'ample. 

Segons explica Puig, aquesta va-

rietat es cultivava antigament per 

tot Catalunya, però la seva produc-

ció era molt baixa i per això es va 

deixar de plantar. "Envelleix molt 

ràpidament –al prelitoral, per 

l'espigall

AGRICULTURA  LA CONSULTORIA AGRÍCOLA L'ESPIGALL RECUPERA UNA VARIETAT AUTÒCTONA QUE ES DONAVA PER DESAPAREGUDA

CARXOFA MORADA  Aquesta varietat és originària dels horts de Palou

La carxofa morada
de Palou torna a florir

Uns 70 comerços de les associaci-

ons Congost i Comerç Ral partici-

pen, fins al 20 d’abril, en la cam-

panya de promoció del comerç de 

barri en col·laboració amb l’Ajun-

tament. La campanya, amb el lema 

Comerç Ral es vesteix de primavera 

i Comerç Congost es vesteix de pri-

mavera, "dóna la benvinguda a la 

nova estació i contribueix a do-

nar color i alegria als barris". Les 

dues entitats han decorat, amb 800 

vinils, els aparadors dels establi-

ments amb flors i elements prima-

verals, i alhora promouen els va-

lors del comerç local. Així, la frase 

Jo compro al meu barri... es comple-

ta amb 10 valors del comerç local: 

per la qualitat dels productes; per 

proximitat; perquè genera llocs de 

treball; per mantenir-lo viu; per-

què són els nostres veïns; per con-

fiança i tracte personalitzat; per 

sostenibilitat i responsabilitat; per-

què distribueixen la riquesa; per-

què dinamitzen l'economia local i 

perquè compro el que necessito. 

COMERÇ

Nova campanya 
dels comerços
del Congost
i Sota el Camí Ral

La idea és fer-ne una vintena d'estaques 

perquè es puguin cultivar en altres indrets 
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L’expert respon

Jaume Cortés
Advocat de Col·lectiu Ronda

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

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

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

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

GRANOLLERS

www.cronda.coop

Guia clínica i de drets 
per a les persones afectades 
de Covid persistent

El personal sanitari disposa 
des del passat mes de març 
d’un protocol (Guia clínica) de 
seguiment i tractament clínic 
de la simptomatologia i les 
patologies derivades de la in-
fecció per la SARS-CoV-2, un 
compromís del Departament 
de Salut cap al col·lectiu de 
persones afectades de Covid 
persistent, que ho portaven re-
clamant fa temps i que asses-
sorades pel Col·lectiu Ronda 
havien denunciat la desatenció 
i vulnerabilitat que pateixen. Al 
mateix temps, la plataforma de 
persones afectades ha redac-
tat un document de preguntes 
freqüents confeccionat amb 
l’ajut de Col·lectiu Ronda que 
intenta respondre els dubtes 
més freqüents, com les qüesti-
ons relacionades amb la situa-
ció d’incapacitat temporal deri-
vada de la Covid-19, el paper 
de les mútues col·laboradores 
amb la Seguretat Social en la 
determinació de la contingèn-
cia o, entre d’altres, com actuar 
davant una eventual alta per 
part de l’ICAM (actual SGAM) 
quan encara no s’ha recuperat 
plenament la capacitat laboral.
Amb la publicació de la guia clí-
nica de la Generalitat s’intenta 
que es comencin a apreciar els 
efectes en l’abordatge clínic de 
la simptomatologia i patologi-
es derivades de la infecció per 
Covid-19, com reclama la pla-
taforma d’afectats i afectades 
per la Covid persistent. 

I és que moltes de les per-
sones malaltes no han estat 
avaluades precisament degut 
al col·lapse sanitari i no han 
rebut cap tipus de derivació a 
especialistes durant quasi un 
any. Amb el protocol i la guia es 
crea un codi específic de malal-
tia a l’eCAP, el programa d’his-
tòria clínica informatitzada que 
fan servir els centres d’Atenció 
Primària quan visiten els seus 
pacients. Un codi perquè sigui 
possible deixar de valorar i de 
tractar els diferents símptomes 
(cefalees, dolor toràcic, afecta-
cions de l’aparell digestiu, dis-
pnea...) com a expressions pa-
tològiques aïllades i s’abordi el 
seu tractament de forma més 
efectiva i amb la perspectiva 
del seu origen comú derivat de 
la Covid-19.

Per altra banda, la publicació 
de preguntes freqüents ha de 
permetre seguir informant 
les persones afectades sobre 
quins són els seus drets i com 
han de procedir, doncs, a ban-
da d’haver patit una situació 
de veritable oblit assistencial, 
també han sofert les conse-
qüències d’actuacions qüestio-
nables per part de les mútues 
de treball i, sobretot, de l’SGAM, 
l’antic tribunal mèdic, un orga-
nisme que continua col·lapsat 
i que provoca que tot i que 
moltes persones hagin estat 
en situació d’incapacitat tem-
poral durant llargs períodes de 
temps, no han estat cridades 
per a les pertinents revisions 
ni tenen cap proposta d’alta o 
incapacitat permanent. Al ma-
teix temps, s’han donat casos 
de persones a qui s’ha donat 
l’alta sense ni tan sols una vi-
sita presencial amb els faculta-
tius, simplement a partir de la 
lectura d’uns informes mèdics 
insuficients i incomplets. 
Així doncs caldrà que tant la 
guia de preguntes freqüents 
com la guia clínica permetin 
d’una vegada que es recone-
guin les afectacions i els drets 
de les persones amb Covid 
persistent.

Grup Montaner, hòlding d’em-

preses especialitzades en serveis 

de recursos humans, va tancar 

l’exercici 2020 amb més de 2.700 

contractacions realitzades (altes 

seguretat social) i 900 persones 

ocupades a Granollers. A l’oficina 

vallesana de Quality, especialitza-

da en treball temporal, situada a la 

plaça Pau Casals, es va tancar l’any 

amb una facturació de 2,8 milions 

d’euros. A escala global, la marca 

va aconseguir facturar 72,2 milions 

d’euros, només un 4% menys de 

l’objectiu marcat. Per tant, asegu-

ra Joan Montaner, director general 

del grup, "la facturació d’aquest 

exercici suposa un èxit en un any 

tant complicat". El 2019 el grup 

va facturar 82,8 milions, i es va 

convertir així en una de les FT1000 

empreses que més creixien a Euro-

pa segons el Financial Times. Així, 

Quality, l’ETT del grup, amb una 

facturació de 37,8 milions el 2020, 

va reforçar la seva incidència en 

sectors clau durant la pandèmia: 

alimentació (càrniques, pastisseria 

i productes elaborats), logística i 

comerç electrònic. A més, el coro-

navirus ha ajudat la firma a acon-

seguir un dels objectius estratègics 

del 2020: "convertir-se en part-

ner i oferir valor afegit als seus 

clients més enllà dels serveis 

que ofereix habitualment". 

Quality, del Grup Montaner, 

tanca l'any amb 2.700

contractacions a Granollers

L’empresa granollerina Lektulos, 

especialitzada en la fabricació i 

venda online de matalassos, ha 

signat un acord de col·laboració 

amb Gravity Wave, una start-up 

dedicada a la neteja de plàstic del 

mar Mediterrani. Així, per cada 

matalàs Lektulos que es vengui, 

Gravity Wave netejarà 1 quilo de 

plàstic del mar a nom de l’em-

presa i dels seus clients. L’objec-

tiu és netejar més de 300 kg de 

plàstic durant aquest any i mirar 

de donar circularitat a aquest ma-

terial. Lektulos és una empresa de 

productes de descans que pretén 

fer més sostenible aquest mercat. 

Entre altres productes ofereix un 

model de matalàs 100% persona-

litzable amb teixits confeccionats 

Acció de Lektulos per netejar 

de plàstics el mar Mediterrani

Segons les dades d’ocupació que 

publica cada mes l’Observatori 

- Centre d’Estudis del Vallès Ori-

ental, la comarca va tancar el mes 

de març amb 26.606 persones de-socupades i registrades a les O�i-
cines de Treball de la Generalitat. 

La xifra és un 0,5% més baixa que a �inals de febrer, quan a la comar-
ca hi havia 138 persones aturades 

més que ara. Respecte al març 

de 2020, l’atur ha augmentat en 

3.793 persones, un increment del 

16% que, malgrat tot, és inferior al 

que hi ha hagut els darrers mesos.  

En general, el març és un mes 

en què tradicionalment es regis-

tren descensos de l’atur, llevat de 

l’any passat, quan la irrupció sob-

tada de la Covid-19 va suposar la 

paralització de bona part de l’acti-

vitat econòmica. Enguany, gràcies 

al relaxament de les restriccions i 

al període de Setmana Santa, hi ha 

OCUPACIÓ AL CONJUNT DEL VALLÈS ORIENTAL, LA DESOCUPACIÓ BAIXA EN 138 PERSONES AL MARÇ

hagut una certa recuperació d’ac-

tivitats, sobretot de sectors vincu-

lats a l’hostaleria i el comerç.

Per municipis, Granollers va 

tancar el mes amb 4.557 persones registrades a les O�icines de Tre-
ball de la Generalitat, 16 menys 

que al febrer (-0,4%). En compa-

ració amb el març de 2020, ara 

hi ha 837 persones aturades més 

que aleshores a la ciutat (+22,5%).

A les Franqueses, en canvi, l’atur 

ha crescut al març en tres perso-nes (+0,2%), �ins a les 1.364 per-sones registrades a les O�icines de 
Treball. Respecte al març de l’any 

passat, l’atur al municipi és ara un 

21,2% més alt, amb 239 persones 

desocupades més que aleshores. 

La taxa d’atur a Granollers és 

actualment del 14,5% i a les Fran-

queses del 14,3%, al voltant d'un 

punt per sobre de la mitjana de la 

comarca (13,4%). ❉

amb plàstics reciclats obtinguts 

del mar, sota el certificat Seaqual. 

Amb aquesta col·laboració, les 

dues empreses volen demostrar 

que "es poden fer les coses d’una 

altra manera i hi ha solucions 

sobre la taula". "Aquest és l’any 

de la cooperació. Tenim molts 

reptes per davant i som consci-

ents de que per solucionar-los 

és necessària la cooperació des 

de les empreses, les entitats pú-

bliques i els ciutadans si volem 

frenar els efectes del canvi cli-

màtic a temps", diuen.

Els 336 treballadors de l'empresa 

Bosch van iniciar dimarts una vaga 

fins a finals d'abril contra el tanca-

ment "sense causa" de la planta 

de Lliçà d'Amunt. La plantilla es va 

concentrar davant l'Hotel Barceló 

Sants, a Barcelona, on va tenir lloc 

la tercera reunió de negociació de 

l'ERO i en van reclamar la retira-

da. "Ens sentim traïts. Si s'han 

hagut de fer esforços s'han fet. 

Hem fet congelacions i reducci-

ons", deia el president del comitè 

d'empresa, Emili Castells. Els sin-

dicats critiquen la deslocalització 

de l'empresa i exigeixen la deroga-

ció de la reforma laboral i elabo-

rar un pla de polítiques industrials 

per mantenir l'activitat.

La plantilla 

de Bosch inicia 

una vaga d'un mes

A Granollers baixa un 0,4%, mentre que a les Franqueses puja un 0,2%

L'atur, estancat en el 14,5%

■ El Programa Integral de Cualificación 
y Empleo (PICE) de Garantia Juvenil ha 
format 724 joves del Vallès Oriental amb 
l'objectiu de facilitar l'accés d'aquest 
col·lectiu al món laboral i l'autoocupa-
ció. En concret, el programa impartit per 
la Cambra del Vallès Oriental ha permès 
que els joves d'entre 16 i 29 anys hagin 
pogut accedir a un catàleg formatiu per 
capacitar-se en sectors clau de l'econo-
mia del territori com les TIC, la logística, 
la salut i l'administració i gestió d'em-
preses, entre d'altres. L'èxit del progra-
ma ha permès que 4 de cada 10 joves 
que hi han participat hagin assolit un lloc 
de treball en acabar el procés formatiu.

MÉS DE 700 JOVES 
VALLESANS, FORMATS 
PER LA CAMBRA
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Les Franqueses contra el Rubí'Pilots' s'estrena al 'Sense Ficció' de TV3
El CF Les Franqueses visitarà diumenge 

l'antepenúltim classificat, el Rubí. L'equip de 

Primera Catalana, que no va tenir partit el 

cap de setmana, jugava ahir contra el Mollet a 

l'hora del tancament d'aquesta edició del Som*. 

El programa Sense Ficció, de Televisió de Catalunya, va estrenar

dimarts el documental Pilots, que mostra la vida d'Albert López, 

jove jugador del BM Granollers que va lluitar contra el càncer des de 

l'adolescència a la seva manera i amb el lema Vivir a contracorriente.

El documental es pot veure en streaming al portal web de TV3. 

L'EC Granollers ja coneix el camí 

per fer l'ascens a la Segona RFEF, 

que substituirà la Segona Divisió 

B espanyola la temporada 2021-

2022. L'equip dirigit per José Soli-

velles iniciarà diumenge la lligue-

ta al camp d'un dels favorits per 

l'ascens, l'Europa, que és l'equip 

que arrossega el màxim de punts 

de la primera fase, amb 44. La 

classificació per l'ascens parteix 

amb l'equip barceloní líder, seguit 

de Vilafranca (40), Cerdanyola 

(40), Girona B (37), Terrassa (35) 

i com a cuer hi ha l'ECG (33). 

La lligueta enfrontarà l'equip 

vallesà contra els tres conjunts de 

l'altre grup en un format de dues 

voltes. Si bé el primer partit de 

l'ECG serà al Nou Sardenya, la prò-

xima setmana rebrà el Terrassa i 

acabarà la primera volta visitant 

el Vilafranca. A la segona volta, 

l'equip granollerí disputarà un 

partit de visitant i dos de locals, 

acabant la fase al camp del carrer 

Girona el 16 de maig contra els de 

Vilafranca. Els dos primers classi-

ficats de la lligueta ascendiran a la 

Segona RFEF, mentre que la res-

FUTBOL | Tercera Divisió  L'EQUIP GRANOLLERÍ ÉS EL CUER DE LA SEGONA FASE AMB 33 PUNTS

ta tindran una segona oportuni-

tat en disputar eliminatòries per 

l'ascens. El tercer i quart classifi-

cat passaran a la semifinal de les 

eliminatòries; i els dos últims, als 

quarts de final. 

El quart lloc, més assequible
L'objectiu de l'ECG, que està a set 

punts de l'ascens directe, és inten-

tar quedar al quart lloc, que està a 

quatre punts. "És molt complicat 
aspirar al primer i el segon lloc, 
llavors hauríem d'intentar que-
dar, com a mínim, al quart lloc, 
que ens donaria accés a dispu-

arxiu

tar la semifinal de les elimina-
tòries per l'ascens", apunta el 

tècnic José Solivelles, qui afegeix 

que, malgrat això, l'ECG voldria 

capgirar la classificació quan hi ha 

18 punts en joc, entre els sis par-

tits del calendari.

Un empat i una derrota
El primer rival és un conjunt cone-

gut de la pretemporada. L'ECG va 

disputar dos partits contra els bar-

celonins amb un empat al camp 

municipal del carrer Girona (1-1) 

i una derrota ajustada al Nou Sar-

denya (2-1).  jl.rodríguez b.

EN JOC  Un dels moments de l'últim duel de l'ECG contra la Grama

L’Esport Club inicia el camí 
per l'ascens a Segona RFEF

HANDBOL | Asobal  L'EQUIP VOL MANTENIR LA BONA RATXA

El Fraikin Granollers ha sumat una 

ratxa positiva de resultats amb 

tres victòries seguides contra el 

Cantabria, el Cangas i, el cap de set-

mana, davant el Puerto Sagunto a 

domicili, per 27 a 29. Una dinàmica 

que permet tornar a veure el Gra-

nollers a prop del segon i el tercer 

lloc, que ocupen Bidasoa Irun (39 

punts) i Bada Huesca (38).

El Fraikin, amb 33 punts i dos 

partits ajornats, es manté com un 

dels candidats per seguir lluitant 

per les places d'Europa. El conjunt 

d'Antonio Rama disputarà en vuit 

dies un total de tres partits, que 

El Fraikin suma una ratxa 

de tres victòries seguides

podrien ser clau per al tram final. 

Divendres rebrà l'Helvetia Anai-

tasuna; dimarts visitarà el Dicsa 

Modular en partit ajornat; i el dis-

sabte següent, el Bada Huesca. 

EUROPA - EC GRANOLLERS

Diumenge, 11 – 12 h Barcelona

FRAIKIN – ANAITASUNA

Divendres, 9 – 20 h Granollers

DICSA MODULAR – FRAIKIN

Dimarts, 13 – 20 h Pontevedra

PePa Conesa  / BMG

CELEBRACIÓ  L'equip granollerí celebra el triomf contra el Puerto Sagunto

Guerreras Iberdrola

El KH-7 Granollers disputarà dissabte 

la tercera jornada de la fase pel títol 

de la Lliga Guerreras Iberdrola contra 

l'Atlético Guardés, que empata al tercer 

lloc de la taula amb les granollerines 

amb vuit punts. Les vallesanes visitaran 

Pontevedra després de disputar ahir 

dimecres al vespre el duel de la segona 

jornada contra el Málaga. 

EL KH-7 VISITARÀ
L'ATLÉTICO GUARDÉS
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toni fontcuberta

El CB Granollers 1-Pisos.com 

afrontarà dissabte un partit a cai-

xa o faixa. Guanyar contra l'Almo-

zara suposaria la salvació de la 

categoria de la Lliga d'EBA a la pe-

núltima jornada de la fase regular; 

en canvi, perdre a Saragossa seria 

la condemna de l'equip de Ricard 

Ventura per tornar a la Copa Cata-

lunya. Davant una setmana trans-

cendental, l'equip granollerí vol 

riure per trepitjar la pista arago-

nesa amb la màxima confiança. 

El CB Granollers va rebre dilluns 

una sessió de riureteràpia, que va 

impartir Toni Fontcuberta, crea-

dor del Risobàsquet. "És un par-
tit en què ens ho juguem tot i 
serà molt important la gestió de 
les emocions. Haurem de jugar 
amb aquell mixt de cap i cor", 

admet el tècnic granollerí Ricard 

Ventura, que coneix la importàn-

cia de la cohesió dels equips amb 

BÀSQUET | Lliga EBA  EL CBG ES JUGA A CAIXA O FAIXA LA SALVACIÓ A LA PISTA DE L'ALMOZARA

Riureteràpia per afrontar el 
partit més important del curs

TENIS  EL PRESIDENT DEL CT ELS GORCHS TÉ PRECANDIDATURA

Jaume Marquès és el president del 

CT Els Gorchs, de les Franqueses, 

des de fa una dècada, i ara ha de-

cidit presentar-se a les eleccions 

de la Federació Catalana de Tenis, 

que es preveuen celebrar el di-

lluns 26 d'abril. La precandidatu-

ra de Marquès, sota el nom Junts 

farem una federació dels clubs, es 

presenta com a alternativa a l'ac-

tual president, Jordi Tamayo. 

La precandidatura del president 

franquesí s'havia queixat a la fe-

deració catalana en un comunicat 

sobre les eleccions perquè només 

tenia un únic punt de votació i 

es feien en dia feiner. Posterior-

ment, l'ens federatiu va acceptar 

la petició de la precandidatura de 

Marquès i hi haurà punts de vota-

ció a les delegacions territorials 

de l'ens federatiu. "Estem molt 
contents sobre la resolució de 
la junta electoral; creiem que 
han hagut de reconduir una si-
tuació que no tenia cap explica-

ció, i reafirma que la federació 
necessita un canvi perquè torni 
a ser gestionada per directius 
de clubs", diu Marquès, qui ani-

ma els clubs catalans "a exercir 
el dret de vot per poder elegir 
els dirigents que mirin pel bon 
govern de la federació". 

Marquès és precandidat a 

les eleccions de la federació

SESSIÓ  La plantilla granollerina durant la jornada de riureteràpia

j.m.

JAUME MARQUÈS

CICLISME | Ruta  S'AFEGEIX UNA CRONOESCALADA A LA GARRIGA

La clàssica cursa de la Primave-

ra de les Franqueses ha crescut 

aquest any per convertir-se en 

una ronda de dues etapes amb el 

nom Challenge del Vallès. La nova 

prova, de dos dies, és possible per 

la col·laboració entre la Unió Ci-

clista Les Franqueses i el Club Ci-

clista La Garriga, que convertiran 

aquest cap de setmana el Vallès 

Oriental en la capital catalana del 

ciclisme d'elit i sub-23 amb una 

cronoescalada i una etapa en ruta. 

La primera jornada, la tarda de 

dissabte, obrirà foc amb una cro-

noescalada de 2 km de recorre-

gut a la Garriga, a l'alt de Can Poi; 

mentre que diumenge tindrà lloc 

el GP KH-7 Les Franqueses –an-

teriorment, cursa de la Primave-

ra–, amb el seu recorregut clàssic 

de 160 km amb l'alt de Samalús 

com a principal dificultat i amb 

cinc voltes. "Teníem una cursa 
de prestigi d'un dia, ara volíem 
créixer i hem pensat fer dues 
etapes amb la col·laboració del 
club de la Garriga. Hem de con-
solidar aquesta nova prova de 
dues etapes, però, per què no 
pensar en una cursa vallesana 
de tres etapes?", es pregunta 

Toni Serra, responsable de la Unió 

Ciclista Les Franqueses, que ad-

met que el recorregut de la cursa 

de diumenge s'ha reduït el tram 

que passava per Cardedeu "i per 

això fem cinc voltes, en comptes 
de quatre".

La participació per a les dues 

etapes ja s'ha completat amb 200 

participants, comptant en prime-

ra instància amb els nou equips 

elit i sub-23 catalans. A més, hi ha 

conjunts d'arreu de l'Estat i inter-

nacionals, com ara la selecció de 

Mònaco o equips francesos. En-

tre els ciclistes destacats, hi ha el 

guanyador de la cursa franques-

ina del 2019, Stephan Bakker, 

Benjamí Prades (CC Rias Baixas), 

Raúl Rota (Lizarte) o Gerard Bo-

fill (Antiga Casa Bellsolà-Giro-

na). "Hem hagut de dir que no a 
un gran nombre d'equips per-
què per la Covid estem limitats 
a 200 participants. Pensem que 
estem fent un salt qualitatiu 
esportivament i en l'organitza-
ció", assenyala  Serra, que admet 

la tasca indispensable de Santi 

Segú, de Bicicletes Segú, com a en-

llaç entre els clubs de les Franque-

ses i la Garriga per crear la nova 

ronda vallesana. 

La cursa repartirà els premis de 

guanyador de la general i les clas-

sificacions per equips, de la mun-

tanya, les metes volants, guanya-

dor sub-23 i primer català, amb 

mallots patrocinats per KH-7, 

Sigma Serveis, Plàstics Comellas, 

Bicicletes Segú i Transports Segú, 

respectivament.  jl.rodríguez b.

La cursa de la Primavera 

dona pas a la Challenge

del Vallès amb dues etapes 

ALMOZARA – CB GRANOLLERS

Dissabte, 10 – 17 h Saragossa

la gestió dels grups: "són dinà-
miques de grups, de lideratge, 
resiliència, gestió d'egos i fer, 
sobretot, pinya, per travessar 
moments dolents".

El CBG necessita guanyar per 

salvar-se perquè ocupa el penúl-

tim lloc amb dues victòries, empa-

tat amb l'Almozara, que és cuer. Al 

partit de la primera volta, el Gra-

nollers va guanyar al seu pavelló 

(60-56) i ara voldria un resultat si-

ATLETISME

Genís Ferrández, de l'Atlètic Gra-

nollers, ha aconseguit la tercera 

posició en el Campionat de Catalu-

nya d'atletisme absolut de 10.000 

metres en pista. L'atleta de fons 

granollerí va penjar-se un bron-

ze diumenge al Camp d’Atletisme 

Antoni Amorós de Santa Coloma 

de Gramenet, on va quedar per 

darrere de l'atleta olímpic Reyes 

Estévez. 

Ferrández va travessar la meta 

amb un registre de 30 minuts i 22 

segons, a menys d'un minut del 

campió Reyes Estévez (29 minuts 

i 35 segons) i a 12 segons de la 

plata, de Xavier Badia.

Dos campions sub-23 vallesans
Dos vallesans van proclamar-se 

campions sub-23. Miquel Corbe-

ra (CA Montornès) va guanyar 

amb 31 minuts i 13 segons; i Irene 

Perales (CA Canovelles), amb 40 

minuts i 24 segons. 

Genís Ferrández, 

bronze català als 

10.000 metres

milar. "Qui guanyi, se salva. Ens 
sentim il·lusionats amb aquest 
partit, tot i que sabem que ju-
guem fora de casa. Tot i això, si 
algú em diu a l'inici de la tem-
porada que arribaríem a la pe-
núltima jornada depenent de 
nosaltres per salvar-nos, ha-
gués signat", sentencia Ventura, 

que confia en el tercer triomf de la 

victòria amb una plantilla del tot 

preparada.  jl.rodríguez b.

IOGA  SESSIÓ OBERTA A LA PISTA MUNICIPAL D'ATLETISME

Classe de ioga pel dia de l'Activitat Física

La pista d'atletisme municipal va acollir dimarts una sessió de ioga per a 
gent gran. La sessió va servir per commemorar el Dia Mundial de l'Activitat 
Física i va estar organitzada per l'Ajuntament. La classe de ioga va estar 
dirigida per Isabel Castañé i va comptar amb membres dels grups actius 
d'Activitat Física per a Gent Gran i del programa AFIS.

aj. GranoLLerS
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provec racing
Ana Carrasco s'ha tornat a posar la 

granota de treball per presentar la 

nova motocicleta amb Provec Ra-

cing, al Circuit de Barcelona-Cata-

lunya. La pilot murciana, establer-

ta a Granollers, va presentar dijous 

passat el projecte 2021 amb l'ob-

jectiu de lluitar pel títol de World- 

SSP 300 de Superbike, la mateixa 

categoria on es va proclamar cam-

piona del món el 2018 –va ser la 

primera dona a guanyar un Mun-

dial del Món FIM–.

La pilot s'ha trobat en perfectes 

condicions físiques durant els seus 

dos dies de tests al circuit vallesà 

i durant molts mesos s'ha prepa-

rat intensament fora dels circuits 

després de la seva operació per 

extreure la placa de la columna. 

"Estic molt contenta d'estar pre-

sentant la moto amb la qual llui-

taré aquest any de nou pel cam-

pionat". "Aquest any és encara 

més especial, perquè quan vaig 

tenir l'accident només pensava 

que aquest moment arribés". 

MOTOR | WoldSSP  LA PILOT, ESTABLERTA A GRANOLLERS, ÉS AMBICIOSA EN LA NOVA TEMPORADA

Ana Carrasco vol lluitar
pel segon Campionat del Món

PRESENTACIÓ  Ana Carrasco a la recta del Cicuit de Barcelona-Catalunya

"Amb l'equip ens coneixem tots 

bé i sabem treure'ns el millor 

de nosaltres mateixos i, a més, 

aquesta temporada s'incorpora 

Joan Lascorz. Què més puc de-

manar?", admetia Carrasco a la 

recta del Circuit, que explicava així 

que Carla Grau serà la seva team 

manager i Lascorz s'incorpora com 

a analista de rendiment. 

El campionat internacional esta-

rà format per 16 curses en 8 grans 

premis. La primera ronda del cam-

pionat tindrà lloc entre els dies 21 i 

23 de maig al circuit de Motorland, 

a l'Aragó.  

Superbike 

El Circuit de Barcelona-Catalunya 

va abaixar el teló de la pretem-

porada del Motul FIM Superbike 

World Championship  després 

de quatre jornades intenses la 

setmana pasada. Jonathan Rea, 

de l'equip granollerí Kawasaki 

Racing Team, va aconseguir adju-

dicar-se el registre més ràpid de 

la jornada (1:40.264), batent el 

rècord que ell maetix havia signat 

a la primera jornada (1:40.793). 

"Estem satisfets amb els re-

sultats. Hem provat molts ele-

ments de la motocicleta, des del 

punt de vista del xassís, del mo-

tor i l'electrònica. Em començo 

a sentir còmode amb la nova 

Ninja ZX-10RR", explica Jonathan 

Rea, vigent campió del Mundial de 

Superbike, que novament es posa 

com objectiu la victòria. 

Després de quatre dies d'inten-

sa activitat a pista, el WorldSBK 

es va acomiadar del traçat valle-

sà fins al mes de setembre, quan 

tindrà lloc la Catalunya WorldSBK 

Round.  

Jonathan Rea 
domina els tests 
oficials del Circuit

MotoGP 

Pol Espargaró (Honda Repsol 

Team) marxa de Qatar amb un 

bagatge de tan sols 11 punts en 

dos grans premis, però amb bones 

sensacions. Fa dues setmanes va 

ser 8è a 5,9 segons del guanyador, 

Maverick Viñales (Monster Ener-

gy Yamaha MotoGP); i diumenge 

va ser 13è, a 6 segons del cam-

pió, Fabio Quartararo (Monster 

Energy Yamaha MotoGP). "Vam 

demostrar una vegada més que 

el nostre potencial és increïble-

ment alt, que el nostre ritme 

era molt fort sobretot durant la 

meitat i el final de la cursa, però 

vaig cometre dos grans errors 

que van arruïnar les nostres 

possibilitats", deia en acabar el 

pilot, que afegia: "Me'n vaig sa-

bent que podem ser candidats 

al títol, però també és cert que 

ens hem deixat molts punts". 

Pel que fa a Aleix Espargaró 

(Aprilia Racing), va acabar 10è 

classificat. La tercera cursa de Mo-

toGP se celebrarà al circuit portu-

guès de Portimao, el 18 d'abril. 

Pol Espargaró 
marxa de Qatar 
amb confiança



dj, 8 abril 202120

CULTURA

Conversa amb Eva BaltasarExposició de cal·ligrafia artística a La Gralla
Avui, dijous (19 h), la llibreria La Gralla també  

acollirà la presentació de Boulder, l'èxit de la  

cardedeuenca Eva Baltasar, iniciat amb Permagel.  

L'autora conversarà amb els clients de La Gralla que 

hagin fet la inscripció a l'acte, amb l'aforament limitat.

L'espai La Gralla inaugurava dimarts l'exposició Geometria 

de l'ànima, de la dissenyadora vallesana Mònica Pinto, 

especialista en lettering i cal·ligrafia artística. Per donar el 
tret de sortida a la mostra, Pinto va fer una inscripció a la paret en directe. La proposta es pot visitar fins al 9 de maig.

TEATRE  EL TEXT D'ISIS MARTÍN I ALEIX FAURÓ ARRIBA DINS EL CICLE GIREM PROPOSTES SINGULARS

Amb una desena d'artistes dalt de 

l'escenari, teatre i circ i la incor-

poració de nous llenguatges com 

la poesia visual, la companyia La 

Virgueria –amb coproducció amb 

el Teatre Arnau, el Municipal de 

Lloret i Escena Nacional Andorra-

na– presenta al Teatre Auditori de 

Granollers (TAG) el seu espectacle 

més ambiciós fins ara, Com menja 

un caníbal, escrit i dirigit per Isis Martín i Aleix Fauró.
L'obra, emmarcada en la progra-

mació del cicle vallesà Girem Pro-

postes Singulars (GPS), resegueix 

la vida de la Dora, des de la seva ar-

ribada a la Barcelona gris dels anys 

50 i la descoberta d'un racó de pau, el Garito, un espai oníric i fantàstic 
on tothom qui hi arriba ho fa sen-

se voler i preferiria no ser-hi, però 

on tothom s’hi sent a gust: l’univers 

dels fràgils. O potser no, potser 

no són fràgils i potser el Garito no 

existeix, i només és la forma com la 

Dora explica la seva vida, carregada 

de màgia i de crua realitat, ara que 

aquesta està a punt d’acabar-se.

Referents al cine i la literatura
Com menja un caníbal és la vida 

d’una somiadora que la narra de 

la mateixa manera que Roberto 

Benigni explica al seu fill la reali-

tat dels camps de concentració a la pel·lícula La vita è bella. La Dora detalla com el seu germà Lluís, 
una persona amb discapacitat in-

tel·lectual, descobrirà un món de 

fantasia carregat de realitat i difi-

cultats. El Garito, una espècie de 

subunivers fantàstic, té les parets 

plendes de referents per entendre 

un món de fràgils, els que no com-

pleixen les espectatives producti-

ves del capitalisme –el canibalis-

me–. I sobre l'escenari, Guillem Barbosa, Patrícia Bargalló, Sílvia 
Capell, Maria Garrido, Guillem 

Gefaell, Carles Gilabert, David 

Menéndez, Núria Montes, Maria 

Pau Pigem i Lara Renard.  m.e.

'Com menja un caníbal', un 
conte poètic farcit de fantasia

la virgueria

n Dissabte (12 i 17 h) el TAG torna a 
programar sessions de la visita guiada 
familiar Més enllà dels miralls, en què la 
Filo –interpretada per Francina G. Ars–, 
una costurera despistada, acompanya 
per les instal·lacions del teatre i pre-
senta personatges que intervenen en la 
realització d'un espectacle. Amb la Filo 
es podrà conèixer la història del teatre, 
visitar els camerinos i trepitjar l'esce-
nari. El preu de l'entrada és de 3 euros.

NOVES SESSIONS DE 
LA VISITA GUIADA 'MÉS 
ENLLÀ DELS MIRALLS'

EL GARITO  L'espai protagonista del text que narra una vida onírica

El TAG rep l'espectacle més ambiciós de la companyia La Virgueria
Dos pits i una poma, la propera 

proposta a Llevant Teatre, vol ser 

un retrat de la figura femenina a 

través de la literatura i la músi-

ca. Per això és un recital d'òpera 

–gènere en què la dona s'ha sub-

jugat sovint amb personatges de 

femmes fatales que trenquen con-

vencioins–, però també de textos 

de poetes com Montserrat Roig, 

Maria Mercè Marçal i Montserrat 

Abelló, que conviden a reflexio-

nar sobre la situació de la dona a 

la societat.

D'una banda, sonaran grans pe-

ces d'autors d’òpera com Verdi, 

Puccini, Cilea, Mozart i Wagner, 

que han deixat la seva visió d'uns 

personatges femenins que han 

passat a la història del gran re-pertori operístic, i, d'una altra, un 

seguit de textos sobre l’emanci-

pació de la dona escrits també per 

Valerie Solanas, Rosario de Acuña 

i Maria Aurèlia Campmany, entre 

d'altres, que ofereixen una visió 

que contrasta amb aquells retrats de les heroïnes operístiques pas-

sats pel sedàs de la visió patriar-

cal dels compositors.

A escena hi haurà Núria Dardi-nyà i Júlia Genís, acompanyades de Lluís Avedaño al piano, i que 
han comptat amb l'assessorament 

de moviment de Roberto G. Alon-

so, la producció de La Bacanal, i el 

suport de l'Escola de Música del 

Palau i Eòlia Teatre. 

RETRAT DE LA FIGURA FEMENINA A TRAVES DE LES ARTS

'Dos pits i una poma' 

combina l'òpera i els versos

Dv 9 d'abril, 20 h
Teatre Auditori. Preu: 18 € (9, Zona B)

L'espectacle de cabaret Divas al 

rojo vivo! de la companyia Milno-

tes està sent el de més d'èxit de la 

temporada, de manera que aquest 

dissabte (18 i 20 h) hi haurà nova 

oportunitat de veure'l a la sala del carrer Joan Pere Fontanella. L'es-

pectacle musical i còmic, estrenat 

a finals de l'any passat, està pro-

tagonitzat per tres dives genuïnes 

–interpretades per Dani Bernabé, Adrià Fornos i Joan Garrido– que 
viuen la vida sense prejudicis, i, 

rere el glamur, descobreixen les 

seves emocions i somnis. El preu 

de l'entrada és de 15 euros. En 

cas de quedar-se sense entrades, 

hi haurà una nova oportunitat de 

veure Divas al rojo vivo! el dissab-

te 29 de maig.

Les 'Divas al rojo vivo' tornen 

dissabte a l'Espai Milnotes

DIUMENGE SERÀ EL TORN DEL PÚBLIC FAMILIAR AMB 'BARBACOA I POCAPENA'

D'altra banda, i després de l'es-

pectacle d'adults, l'Espai Milnotes 

serà ocupat diumenge (12 i 17 h)

pel públic familiar. Elena Codó i 

Laura Asencio hi interpretaran 

Barbacoa i Pocapena, dos bergants 

de bona mena, un xou de pallassos 

en què dos pirates troben un mapa 

i han d'anar a buscar un tresor. 

Per fer-ho necessiten una tripu-

lació de grumets que els ajudin en 

l'aventura, de manera que l'ajuda 

del públic serà imprescindible. El 

preu de l'entrada de l'espectacle 

és de 12 euros. 

Ds 10 d'abril, 20 h
Llevant Teatre. Preu: 15 € (7,5 jove)

El cicle de música sacra La músi-

ca del cel, que enguany arriba a la 

13a temporada a l'església de Sant 

Esteve de Granollers, estrenarà el 

cap de setmana un nou format 

d'activitats, de manera que canvi-

arà l'habitual concert per quatre 

activitats vinculades a l'orgue, en 

un Weekend organ pack.  Així, dis-

sabte s'han programat dues activi-

tats familiars: una audició matinal 

(12.30 h) amb música d'orgue de 

Johan Sebastian Bach –La 1/2 de 

Bach amb Ignasi Prunés–, adreça-

da especialment als vianants que 

passegen, i un conte musical –El 

ratolí de l'orgue, amb Esteve Ba-

nús de narrador (18 h)–, en què el ratolí Max explica les trifulgues 
del viatge que el porta d'orgue en 

orgue fins a Granollers (l'entrada 

té un preu de 2 euros).

Diumenge, els espectacles con-

tinuaran al migdia (12 h) amb la 

Missa in simplicate de Jean Lan-

glais amb la mezzosoprano Anna 

Tobella i entrada lliure. Ja a la tar-

da (17.30 h) hi haurà un concert 

amb el format habitual i el preu 

de 7 euros. Romàntic i solemne: 

Antonin Dvorak per a cor i orgue 

anirà a càrrec de la Coral Sant Jor-

di de Barcelona, dirigida per Oriol 

Castanyer, i Vicenç Prunés. 

Cap de setmana amb quatre 

recitals centrats en l'orgue

MÚSICA  EL CICLE LA MÚSICA DEL CEL ESTRENA NOU FORMAT

Toc Toc Teatre Laurona du 'Segona 

oportunitat' al Festival dels AmateursEl Festival dels Amateurs de les Franqueses rep aquest diumenge (18 
h) la participació dels locals Toc Toc Teatre Laurona, que durà al Tea-

tre Auditori de Bellavista la comèdia Segona oportunitat, amb perfor-mances, entrega de premis i pel·lícula teatralitzada. L'obra, adaptada i 
dirigida per Andreu Galán, explica com tres dones es posen d'acord per venjar-se del Narcís un faldiller i prepotent. El preu de l'entrada és de 7 
euros (6 amb descompte). 
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MÚSICA LA CANTAUTORA TORNA AMB 'VENTURA' I D'ANIELLO PRESENTA 'CONCERTS ÍNTIMS'

La música té especial protagonis-

me el cap de setmana als equipa-

ments d'Escena grAn, amb dos 

noms propis del pop al país.

Dissabte –en dues sessions a les 

18 i les 20 h– Delafé presentarà a 

la Nau B1 de Roca Umbert el seu 

format més íntim, amb la cantant 

i multiinstrumentista Marina Pra-

des. Com en el seu darrer treball, 

Hay un lugar (2019), Delafé dei-

xa enrere el vessant més hip-hop 

dels inicis i se centra més en temes 

pop plens de poesia, gràcies a un 

dels lletristes més personals del 

panorama musical del país. Gui-

tarra acústica, percusions, xilòfon 

o violí s’alternaran en un bonic 

espectacle on es podrà disfrutar 

de les paraules i del silenci entre 

cada nota. Una ocasió perfecta per 

poder escoltar grans clàssics del 

seu repertori, com Mar el poder 

del mar,  Enero en la playa, i també 

nous temes del seu últim àlbum, 

com La gran ola o Mixtape en un 

format molt proper.

La veterania d'Oscar d'Aniello 

deixarà pas diumenge (17.30 h) a 

Suu, la jove cantautora que torna-

rà al Teatre Auditori després d'un 

estiu en què ha estat pràcticament 

omnipresent als mitjans catalans 

gràcies al seu Tant de bo, del seu 

segon disc Ventura. Coneguda per 

la seva veu dolça i l'ukelele a les 

mans, al TAG hi arribarà acom-

Suu i Delafé, les propostes 
d'Escena grAn al TAG i la B1

panyada d'una banda completa, 

amb bateria, baix, guitarra, saxo 

i trombó. La jove cantautora bar-

celonina es va obrir camí a través 

d'Instagram i el 2018 ja va llançar 

Natural, amb el qual va rebre el 

premi Enderrock a millor artista 

revelació. Suu és ara una de les 

artistes catalanes més seguides i 

escoltades del moment.

TAG / NAU B1

ELS CONCERTS  Suu serà al TAG i Delafé a la Nau B1

Dv 9 d'abril, 20 h

Casino. Preu: 10 €

Magalí Sare i Manel Fortià 

duen temes iberoamericans 

i catalans al Festival de Jazz
Les fortes arrels jazzístiques que 

uneixen Magalí Sare i Manel Fortià 

els han obert les portes del Festival 

de Jazz de Granollers, en què pre-

sentaran Fang i núvols, un repertori 

de cançons tradicionals catalanes 

i iberoamericanes i dues cançons 

pròpies, fetes a partir de poesies, 

que obren i tanquen l’àlbum, publi-

cat el novembre de l'any passat. La 

proposta d’aquest duet consisteix a 

reformular les melodies, les formes 

i les claus rítmiques d’aquestes can-

çons mitjançant la frescor i el risc 

de la improvisació. La seva música 

és crua i despullada, amb el contra-

baix de Fortià i la veu de Sare. 

La cantant, multinstrumentista i 

compositora, que va llençar el pri-

mer disc –Cançons d'amor i dimo-

nis– el 2018, va estar nominada 

l'any següent com a talent emer-

gent als premis Alícia de l'Acadè-

mia Catalana de la Música, com a 

artista revelació als premis ARC, 

finalista amb Fortià al concurs 

Terra i Cultura i guanyadora del 

INTERPRETARAN PECES DE L'ÀLBUM 'FANG I NÚVOLS'

primer premi internacional del 

Festival Suns Europe d'Itàlia.

Fortià té una llarga trajectòria 

que l'ha portat a compartir esce-

nari i projecte amb Eliot Zigmund, 

Dave Liebman, Chris Cheek, Cha-

no Domínguez i Marco Mezquida, 

entre molts altres noms destacats 

de la música moderna. Ha tocat en 

prestigiosos festivals internacio-

nals i ha enregistrat més d'una qua-

rantena de discs, a més de guanyar 

el Festival de Jazz de Girona, el Jazz 

Fringe i el Fusion d'A Coruña. ❉

El duet presentarà el seu
 disc, editat al novembre, en

 què reformulen melodies i 
ritmes de cançons clàssiques 
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Amb motiu de la situació a causa del 
COVID-19, Ràdio Granollers va canviar la 
programació i ofereix punts informatius 
de servei a les 09.30 h, 11.30 h, 13.30 h.

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

P R O G R A M AC I Ó

PREVISIÓ METEOROLÒGICA
de dijous 8 al diumenge 11 d'abril

Dijous Divendres Dissabte Diumenge

16º 4º 16º 5º 16º 9º 17º 9º

LITERATURA  EL LLIBRE PARTEIX D'UNA CARTA DE LA LLIBRETERA FRANQUESINA FE FERNÁNDEZ

Tami, el maquinista, amb text de 

Núria Parera i il·lustracions de 

Dani Torrent, reivindica la nor-

malització de llibres infantils i 

juvenils protagonitzats per nens 

negres. Publicat per Babulinka Bo-

oks, la idea neix d'una experiència 

que va viure la llibretera franques-

ina de l'Espolsada, Fe Fernández, 

amb el seu fill Tami, i de la refle-

xió sobre la manca de referents 

de protagonistes negres als llibres 

infantils i juvenils.

Fernández, en una conversa amb 

l'editora de Babulinka Books, Mar 

González, li va expressar que a la 

literatura infantil feia falta que 

nens d'altres ètnies "no fossin 

una quota, sinó els protagonis-

tes". Aquesta és la història d'un 

nen maquinista, que un dia el seu 

tren descarrila i descobreix nous 

camins pels quals avançar. La idea 

del llibre il·lustrat va néixer d'una 

carta de Fe Fernández, en la qual 

parlava del seu fill: "Acompanyar 

en Tami en el seu creixement és 

un repte constant perquè la so-

cietat sovint no l’hi posa fàcil, és 

negre i això que no hauria de ser 

res més que un adjectiu es con-

verteix, sovint, en un insult, un 

motiu de burla i sobretot en una 

manca de referents". En la carta, 

Fernández també detallava com 

un dia anava en cotxe amb el nen, 

plovia i van veure per la finestra un 

noi carregat amb cartrons molls: 

"En Tami, amb aquells ulls des-

perts que tot ho veuen, em va 

dir que els negres aquí només 

els veia al carrer recollint car-

trons". Fernández considera que 

'Tami, el maquinista' reivindica 
el protagonisme de nens d'altres 
ètnies als contes infantils

falta literatura crea-

da "des de la diver-

sitat ètnica". Apun-

ta que els llibres amb 

infants negres com a 

protagonistes "es-

tan posats amb cal-

çador o per quota 

perquè la societat 

és diversa, però no 

és prou plural". La 

idea és que un nen 

negre "sigui prota-

gonista perquè sí", 

sense que sigui el 

personatge que s'ha 

de salvar. "Costa 

molt trobar llibres 

protagonitzats per 

nens negres", afe-

geix la llibretera.

La guionista i escriptora Núria 

Parera va crear la història en ple 

confinament i situació de pan-

dèmia. Confessa que necessitava 

escriure "alguna cosa lluminosa 

i esperançadora", i per això, a 

través de les aventures del Tami, 

va decidir centrar-se en la idea de 

"recuperar l'esperit individual, 

de llibertat i de trobar camins 

alternatius a la norma i a tot el 

que ens imposen".

Després de conèixer la història 

de la Fe Fernández i la carta que 

va escriure parlant del seu fill, van 

pensar que qui millor que el pro-

tagonista del conte fos el Tami. En 

aquest sentit, afegeix, van reflexi-

onar de com és que hi ha tan poca 

literatura infantil i juvenil amb 

protagonistes negres o que si ho 

són és perquè és un llibre sobre 

acn

LA PORTADA

el racisme. "La idea era narrar 

una història, una aventura, en 

la qual el protagonista no sigui 

el típic blanc o blanca". Parera 

diu que l'objectiu és que els nens 

es fixin en el protagonista i el fet 

que sigui negre sigui un adjectiu 

més com que és alt, prim o baix, i 

que la finalitat és normalitzar-ho. 

De fet, "la idea de la història era 

prèvia al fet que el nen fos ne-

gre", afegeix.

Parera, que ve del guió, indica 

que aquesta és una reflexió que 

es va fent des del món audiovisu-

al. "Les produccions catalanes 

o espanyoles no estan protago-

nitzades per nois marroquins 

o negres, i ara comencem a te-

nir-ho". "En la literatura infantil 

i juvenil esperem que arrenqui 

amb força tot això", remarca. i 
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Laboratori de llibre d'artista sobre el plec

El laboratori de llibre d'artista de la biblioteca Roca 

Umbert, adreçat a famílies amb infants majors de 8 anys, 

tractarà dissabte (17.30 h) sobre el plec dels llibres, amb el 

qual s'experimentarà. L'activitat, per a la qual cal inscripció 

prèvia, va a càrrec de la biliotecària Glòria Gorchs.

GRANOLLERS
DIJOUS, 8

18.30 h CIRD. En línia

Feminisme(s) per a principiants, 
amb Núria Alcaraz, de la cooperativa 
L'Esberla. Inscripció a wp.granollers.

cat/observatorigenere

19 h Cinema Edison

Club de lectura i cinema. 
La hija de un ladrón

19 h Museu de Granollers

Conferència Justícia Global, un repte de 

futur. Respostes des de l'ecofeminisme, 
a càrrec de Yayo Herrero
DIVENDRES, 9

17.15 h Museu de Ciències Naturals

Visita guiada a Tu investigues!

17.30 h Museu de Ciències Naturals

La vida dins d'un formiguer 
18.30 h Museu de Ciències Naturals

Insectes, crancs i aranyes a les mans
19 h Cinema Edison

The Mauritanian

20 h Casino

Jazz. Magalí Sare & Manel Fortià
20 h Teatre Auditori de Granollers

Teatre. Com menja un caníbal

AGENDA

DISSABTE, 10

9 h Plaça de les Olles

Mercat d'artesans d'alimentació
9 h Carrer Esteve Terrades

Mercat de Can Bassa. Fins a les 13.30 h
9 h Plaça de la Corona

Mercat del dissabte
12 i 17 h Teatre Auditori

Visita guiada teatralitzada. 
Més enllà dels miralls

16.30 h Museu de Ciències Naturals

Visita guiada a Tu investigues!

18 i 20 h Sala Nau B1. Roca Umbert

Concert de Delafé
18 i 20 h Espai Milnotes

Cabaret. Divas al rojo vivo 

18 h Cinema Edison

The Mauriutanian

20 h Llevant Teatre

Òpera i poesia. Dos pits i una poma

DIUMENGE, 11

11.10 h Museu de Ciències Naturals

Visita guiada a Tu investigues!

12 i 17 h Espai Milnotes

Teatre familiar. Barbacoa i Pocapena, 

dos bergants de bona mena

17.30 h Teatre Auditori

Concert de Suu

Exposicions
Museu de Granollers 

Afi nitats. Permanent 
Retorn a Granollers del retaule gòtic 

de Sant Esteve. Fins gener de 2022 
Pintant la 4a planta. 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 
Centre cívic Nord

Menja bé, tu hi guanyes! A partir 
de dilluns i fi ns al 26 d'abril

LES FRANQUESES
DIJOUS, 8

17.30 h Biblioteca Espai Can Prat

Hora dels conte.
L'illa d'en Lluís amb Mon Mas 
18 h Biblioteca Espai Can Prat

Espais de lectura. 
Si aquest carrer fos meu

DIVENDRES, 9

17.30 h Centre Cultural de Bellavista

Punt de Trobada i repte 
de Sant Jordi a l'Espai Zero

Pepa Plana pujarà dissabte (20 h) a 

l'escenari de Teatre Auditori de Can Palots a 

Canovelles amb la també reconeguda clown 

Noël Olivé. Ambdues són les protagonistes 

de Veus que no veus, un espectacle que 

parteix dels números clàssics dels pallassos 

en versió femenina. D'una banda, i com a 

pallassa augusta, la Pepa Plana. De l'altra, 

en el rol de pallassa blanca, la Noël Olivé. 

Com canvien i quin significat prenen quan es 

juguen des de dues pallasses en comptes de 

dos pallassos? El preu de l'espectacle és de 

12 euros (6 per a joves).

Pepa Plana serà a Can Palots

Voltem per l’entorn

DIUMENGE, 11

10 h Circuit de Cal Gavatx

Circulació de trens tripulats
18 h Teatre Auditori de Bellavista

Teatre. Segona oportunitat, 
amb Toc Toc Teatre Laurona

DIMARTS, 13

17.30 h Centre Cultural de Bellavista

Repte de Sant Jordi a l'Espai Zero
18 h Bellavista Activa

Taller. Com gestionar la comunitat 

en temps de Covid

DILLUNS, 12

10 h Centre d'Art en Moviment 

Producció. De la idea a l'estrena. 
Formació dinamitzada per Marine 
Budin i Marcela Imazio
10 h Espai de Gent Gran Caixa

Donació de sang
DIMARTS, 13

10.30 h Can Jonch. Centre per la Pau

Grup de documentació fotogràfi ca
19 h Cinema Edison

Documental. L'última cinta des de 

Bòsnia. Amb motiu dels 25 anys del 
confl icte
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LES MILLORS TAXACIONS

EN AQUESTA VIDA SEMPRE HI HA EL MILLOR.

I DESPRÉS TOTS ELS DEMÉS. 

“Jo sempre
he sabut

escollir bé”

Plaça Lluís Perpinyà, 1 - GRANOLLERS

93 860 60 73


