
SUCCESSOS  EL JOVE ES VA PRECIPITAR DES D'UNA ALÇADA DE 7 METRES I VA SER TRASLLADAT EN HELICÒPTER A SANT PAU  10

XAVIER SOLANAS

GUIA DE SANT JORDI 

❉ L'emplaçament 
de totes les parades 
de llibres i roses
❉ Presentacions 
literàries de la setmana
❉ Tota la informació 
d'activitats, concursos 
literaris i 
llibres 
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Galeries Sant Carles - 93 879 03 47

Un treballador ferit crític 
en caure del sostre del CNG

ADÉU A L'ÚLTIMA TÈXTIL

somgranollers.cat

SALUT

LES DADES EPIDEMIOLÒGIQUES MILLOREN I 
L'HOSPITAL REDUEIX TENSIÓ A L'UCI, TOT I QUE 
ENCARA HI HA 25 INGRESSATS, 18 DE COVID  12

ESPORTS

DISSABTE ES CORRERÀ EL TAST DE LA MITJA 
AMB UN MILER D'ATLETES I EL TRASLLAT
DE LA SORTIDA I ARRIBADA A CANOVELLES  30
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DIARI DE GRANOLLERS I LES FRANQUESES

literaris i 
llibres 
Km 0

ESPECIAL Pàgines 3 a 9

L'antiga Vissa –Viuda Sauquet SA– va funcionar 

fins al 2013; ara els terrenys del carrer Orient que 

ocupava deixaran pas a 48 habitatges i una plaça 18
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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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També li oferim: 
VALORACIÓ GRATUÏTA | 
PERITATGES JUDICIALS | 
ASSEGURANCES 
D’HABITATGE | CONTROL DE 
MOROSITAT | FINANÇAMENT 
| GESTIÓ POST LLOGUER | 
TRAMITACIÓ D’HERÈNCIES 
| DEPARTAMENT JURÍDIC | 
TRAMITACIÓ DE CÈDULES 
D’HABITABILITAT 
I CERTIFICAT ENERGÈTIC

La teva immobiliària

de confiança a Granollers

C. Barcelona, 126. Granollers. Tel. 93 181 82 96 · 697 323 311 · info@rivasgranhabitat.com · www.rivasgranhabitat.com

Acollidor pis moblat en bon estat 
de conservació a Can Bassa-Palou. 
Habitatge de 69 m2 de superfície amb 
ascensor. Disposa de cuina i menjador, 
tres habitacions, dues dobles i una 
individual. Fusteria exterior d’alumini.

Vine a veure’l i fem finançament a 
mida. Paga menys que un lloguer. 
Informa’t sense compromís.

Home Staging GRATUÏT
Oferim als nostres clients un reportatge fotogràfic 
gratuït. Treu el màxim valor al teu pis i accelera la 
seva venda. CONSULTEU-NOS

Pis en venda a Can Bassa-Palou
CALLE ESTEVE GARRELL · GRANOLLERS

120.000€Li tramitem el certificat energètic i la cèdula gratuïtament 

Tot i que la plaça de la Porxada no podrà 

ser el centre neuràlgic del Sant Jordi va-

llesà per evitar aglomeracions, sí que en-

guany la Diada recupera, tot i les restric-

cions, el to festiu que li va mancar al juliol 

–quan es va intentar recuperar el dia del llibre i la rosa que el con�inament va man-
llevar l'any passat–.

Així, malgrat que enguany les llibreries 

hauran de situar tanques, controlar cues i 

aforaments –com ja va fer la prova dissab-

te La Gralla amb la signatura d'autors–, en-

guany podran diposar parades de llibres a 

les portes dels establiments. A l'Espolsada 

es disposarà un circuit al llarg de la parada, 

perimetrada, amb una caixa a la sortida. A 

més, també s'ha previst una gran àrea infan-

til gran per evitar aglomeracions a la botiga.

A Granollers muntaran parada Abacus, 

a la plaça de la Caserna; l'editorial Alpina i 

l'entitat PamdeSis, a la plaça de la Corona; 

la llibreria Carbó, al carrer Anselm Clavé; 

La Gralla, a la plaça dels Cabrits; Molins, al 

carrer Joan Prim; Paper Idea, al passeig de 

la Muntanya; l'Anònims, al carrer Ricomà; la 

llibreria Santa Anna, a la plaça de la Caser-

na –que rebrà Eliseta Escobairó per signar 

llibres–, i Yuyucomics, al carrer Triomf. A més, els �loristes també podran muntar 
parada davant dels establiments i la plaça 

de la Corona acollirà el Mercat de roses.

Pel que fa a les Franqueses, la diada serà 

menys diferent d'altres anys, gràcies a 

que es manté la plaça de l'Espolsada com 

a espai per a les parades de llibres i roses 

de professionals, associacions i entitats, 

així com una activitat per al públic fami-

liar, el Titellarium. Això sí, la resta d'actes 

habituals s'han repartit per diferents es-

pais amplis, com l'entrega de premis del 

concurs literari que es farà al mirador de 

l'Espai Can Prat, la cafeteria del qual tam-

bé acollirà la tertúlia amb autors lo-

cals, conduïda per Núria Pujolàs.

Així, tot i que la diada haurà de ser més 

continguda que anys anteriors, els llibre-

ters veuen amb optimisme les vendes 

d'aquest Sant Jordi. "La gent ja va 

venint abans, serà més esglaonat. 

De fet, qui busca prescripció, la 

recomanació, l’opinió del llibre-

ter... ja sol venir abans, perquè 

per Sant Jordi és di�ícil", ex-

plica Fe Fernández de l'Es-

polsada.  Aquesta 

tendència a avan-

çar les compres 

també s'ha vist a 

La Gralla, que a més ha crescut 

en compres en línia. A més, tant 

avui, dijous, com divendres, la lli-

breria es mantindrà oberta ininter-

rompudament de 9.30 a 20.30 h. ❉

La recomanació

És un llibre de km 0; l'auto-
ra és de Cardedeu. És una 
novel·la sensacional, que a 
mi m’ha agradat moltíssim. 
Parla sobre el que hauria de 
ser l’amor al segle XXI, que 
trenca els esquemes mentals 
que tenim.

tot i les limitacions
Ganes de Sant Jordi,
A Granollers hi haurà una desena de parades de llibres i un mercat de roses 

TONI TORRILLAS

El tret de sortida oficial del Sant Jordi granollerí el fa el pregoner, enguany, el 
periodista i crític musical Donat Putx, que acaba de publicar Pascal Come-

lade, l'argot del soroll. El pregó serà avui, dijous (20 h), a través del canal de 
YouTube de l'Ajuntament i serà presentat per la també periodista i escriptora 
vallesana Anna Ballbona.

Donat Putx serà el pregoner

ELS 10 DARRERS PREGONERS

2020. Marina Miralles

2019. Carme Arenas

2018. Jordi Masó

2017. Ivette Nadal

2016. Esteve Plantada

2015. Anna Ballbona

2014. Albert Forns

2013. Núria Albó

2012. Jordi Julià

2011. Miquel Desclot

2010. Eulàlia Canal

PER FE FERNÁNDEZ. L'ESPOLSADA

AMOR I NO
Alba Dalmau.

Angle Editorial

Un bon llibre per als 
amants de la ciència 
ficció i alhora apte per a 
tots els públics. Mostra 
com de vegades la ficció 
s'acosta més a la realitat 
del que pensem.

PER LALI DIUMARÓ. LA GRALLA

JANOWITZ
Salvador

Macip i

Ricard Ruiz

Garzón

Grup 62
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RELATS CURTS

GRANOLLERS. SETZE 
HISTÒRIES D'UNA CIUTAT
Autors diversos. Ed. Alpina

Relats ambientats a la 

ciutat, escrit per autors 

vallesans de generacions 

diferents, amb edats que 

van dels 30 als 70 anys.

NOVEL·LA

ÀNGELS DE QUITRÀ
Arian Botey Prat 

Ed. Forment

Com cinc noies se'n 

surten dels diferents 

quitrans que taquen 

la vida per confluir 

en una història.L
L
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NOVEL·LA

EN NOM DE 
LES GERMANES
Carme Ballús. Editorial 3

Ambientada en la ruta de 

l'exili, la primera novel·la 

de l'autora entrellaça 

dues històries separades 

en el temps per 70 anys.

NO FICCIÓ

VIURE I CONVIURE AL 
CARRER TARAFA […]
Maribel Pou i Montserrat 
Domènech. Ed. Alpina

Una aproximació al  

veïnatge del carrer Tarafa 

a mitjans del segle XX

amb un toc d'humor.

Un llum de carbur, un fiscorn, una 

ràdio antiga, una escultura de Jo-

sep Maria Pou, una llançadora de 

Can Pinyol o un llarg estenedor. 

Aquests eren alguns dels objectes 

per evocar records que dilluns es 

van exposar a la Sala Tarafa en la 

presentació del llibre Viure i con-

viure al carrer Tarafa de Grano-

llers a mitjans del segle XX, escrit 

per dues veïnes que van néixer i 

créixer en aquest carrer a mitjans 

del segle passat, Montserrat Do-

mènech i Maribel Pou.

El llibre, amb imatges inèdites, 

explica records de vida, cases i ve-

ïns del tram del carrer Tarafa entre 

el carrer Minetes i la carretera de 

Cardedeu de mitjans dels 40 a fi-

nals dels 60, una època en què l’or-

questra Selecció marcava la banda 

sonora de Granollers, i en què la 

vida de barri i entre veïns tenia 

més importància. "És una micro-
història sobre com vivíem i es-
timàvem en aquella època", deia 

Domènech. "Sentiments com la 
il·lusió i les emocions suren per 
sobre la por i el silenci que impe-
rava aleshores a les cases", afegia 

Pou, qui apuntava que el testimoni 

està escrit "des de les emocions i 
la complicitat amb els veïns".

El llibre, editat per Alpina, tam-

bé ha comptat amb l’assessora-

ment de l’historiador Jaume Dan-

va parlar de la relació entre famí-

lies i veïnatge, i Masuet de tradi-

cions com el pessebre, els sopars 

d’estiu o la botiga de la Teresina 

de Cal Magret. També Ricard Sau-

rí va llegir alguns fragments del 

llibre, referents a les festes, el pas 

del tren –aleshores per l’actual 

carrer Girona– i la família de Cal 

Carboner, "un exemple de supe-
ració dels estralls de la guerra". 

"És una història plena de vi-
des que hem estimat i compar-
tit", concloïa Pou, qui afegia que 

"hem intentat ser rigoroses en 
el record, tant en el nostre com 
en de les persones que ens han 
ajudat a recordar".  x.l.

tí, qui destacava que la publicació 

recull "com es percebia la vida a 
la ciutat des d’un punt concret, 
si bé qualsevol carrer de Gra-
nollers de l’època s’hi podria 
veure reflectit". En la presen-

tació, en una Sala Tarafa plena, 

també van participar-hi alguns 

veïns del carrer, que van comen-

tar records d’anys passats. Eren 

Anna Maria Palé i la seva neboda 

Paquita Bellavista; Ricard Saurí i 

la seva dona, Marisa Masuet, i els 

germans Pili i Xani Rubia. Aquests 

dos últims van recordar l’arribada 

i la integració de noves famílies al 

carrer, en el seu cas procedents 

d’Almeria, mentre que Bellavista 

"Perquè és una ciutat llargueru-
da i anar Carretera amunt, carre-
tera avall és el que feien els nos-
tres avantpassats el diumenge". 

Aquest és el motiu del títol del nou 

llibre institucional de Granollers, 

Granollers, amunt i avall, segons ex-

plicava Santi Montagud, l'autor dels 

textos que acompanyen les imatges 

de nou fotògrafs de la ciutat –Enric 

Bartel, Arian Botey, Griselda Es-

crigas, Jordi Ribó, Pep Botey, Pere 

Cornellas, Roc Pont, Toni Torrillas 

i Xavier Solanas–. Editat per l'Ajun-

tament de Granollers i l'editorial 

Alpina, el director del segell gra-

nollerí, Martí Nadal, recordava el 

llarg procés de producció, durant el 

qual la dissenyadora Raquel Castro 

–que hi ha treballat conjuntament 

amb Sergio Ramírez– recordava 

que ha sigut mare dues vegades.

Sigui com sigui s'ha aconseguit 

"una criatura que és de tots, 
per ensenyar als forasters que 
no coneixen Granollers, però 
també als d'aquí que no la co-
neixen prou", deia Montagud. "Si 
algú es fa una mica més seva la 
ciutat gràcies al llibre, ja esta-
rem contents", deia l'escriptor. 

L'alcalde, Josep Mayoral, re-

cordava que abans els llibres 

d'obsequi institucional eren molt 

similars. "Afortunadament això 
ha canviat, i la combinació de 
talents en aquest llibre és úni-
ca. Serà un orgull repartir-lo 
pel món i parlar dels nostres 
autors", afegia.  m.e.

Un llibre per ensenyar 
a forasters i autòctons

xavier solanas

VOLUMS D'HISTÒRIA LOCAL  MONTSERRAT DOMÈNECH I MARIBEL POU EL PRESENTAVEN DILLUNS MONTAGUD HA ESCRIT ELS TEXTOS DEL REGAL INSTITUCIONAL

Records de vida, cases i veïns del 

carrer Tarafa a mitjans segle XX

LES AUTORES  Montserrat Domènech i Maribel Pou, a la taula, escolten Dantí

toni torrillas

ELS ARTÍFEXS  Els fotògrafs, escriptor, dissenyadors i editors del volum
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CONTE INFANTIL

ELS ANIMALS CONTRA 

EL CORONAVIRUS
Eliseta Escobairó i Enric 

Vilageliu. Ed. Alpina

Un conte sobre 
el confinament, 
la fragilitat, l'amor 
i la felicitat.

RELATS CURTS

LES ÚLTIMOS AÑOS
Miquel Fernández 

Beltrán. Ed. Circulo Rojo

Són 23 relats satírics, 
introspectius i en 
clau d'humor sobre
les pors i els dubtes
de l'adolescència.

NOVEL·LA

ABANS DE LES CINC SOM 

A CASA
Albert Forns. Edicions 62
És la reconstrucció de 
la vida d'un barceloní 
dels anys 60 a partir 
de la troballa del
seu dietari personal.

NOVEL·LA

LES LLAMBORDES
Joan Garriga i Andreu

Editorial Alpina

Narració un pèl àcida, 
però humorística, a 
través de la qual pare 
i fill es van descobrint 
després de la separació.

CONTE

LA PAELLA VOLADORA
Montserrat Medalla i 

Maria Ripol. Ed. Alpina

Un conte per a totes 
les edats sobre una 
cuina on els calamars, 
els pebrots i les boti-
farres cobren vida.

TORNA LA JORNADA 

DE SIGNATURES 

D'AUTORS A LA GRALLA

Dissabte, tot i les tanques i el control d'aforament, la llibreria La Gralla va poder re-

cuperar una de les activitats més esperades del Sant Jordi, la signatura de llibres 

d'autors, tant locals –com el periodista Vicenç Relats, el gastrònim Ramon Parellada 

i la pediatra Dra. Estapé– com cares conegudes de la literatura i la comunicació al 

país –com Gerard Quintana, Salvador Alsius i Marc Artigau, entre d'altres–.

XAVIER SOLANAS

Nova vida als llibres usats

Correos ven llibres de SusaetaL'o�icina de Correos y Telégrafos 
de Granollers ha posat a la ven-
da títols de l'editorial Susaeta, 
amb la qual ha signat un acord 
de col·laboració. Per això s'hi 
poden trobar títols com Can-

çons dels pobles de Catalunya, 
Sant Jordi i el drac, Les aventures 

del Rei Jaume I i La volta al món 

en 80 contes, entre d'altres.

Raúl García-Durán a l'Anònims

Dissabte (18 h) Raúl García-Durán 
serà a la llibreria restaurant Anònims 
per presentar els seus llibres Cami-

nantes. Hacia una sociedad ético-ecoló-

gica i Economia, no gracias, Renta 

Básica Universal, sí gracias. L'acompa-
nyarà l'activista social Xavier Gordo. 
D'altra banda, dimarts (19 h) s'hi pre-
sentarà Mujer, vida, libertad, sobre el 
moviment de dones al Kurdistan.

Nova vida als llibres usatsNova vida als llibres usats
Les deixalleries de la comarca han tornat a obrir l'activitat Deixa Llibres, que �ins al diumenge permetrà utilitzar les instal·lacions com a punt de reutilització de llibres usats provinents de la xarxa 
de deixalleries. L’objectiu de l’activitat, promoguda pel Consorci 
per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental, és allargar la vida 
útil d’aquest producte i que els usuaris i les usuàries d’aquestes 
instal·lacions recuperin gratuïtament llibres en bon estat. Mit-
jançant aquesta campanya, que el consorci va iniciar l’any 2010, 
ja s’han recuperat més 30.000 exemplars.
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RELAT NOVEL·LAT

SOMIANT EL RETORN
Vicenç Relats. Gent i T.

El llibre ressegueix 
el rastre a l'exili 
de Jaume Massot, 
l'últim alcalde 
republicà del Port 
de la Selva.

GASTRONOMIA

PICADES
Ramon Parellada

Rosa dels Vents

Receptes de 
padrines, mes-
tresses i fondes; 
el gran secret de 
la cuina catalana.L
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CONTES CURTS

VINT-I-UN CONTES
Autors diversos.

Ed. Gent i Terra

Contes publicats 
durant els 10 anys de 
Vallesos, amb firmes 
com Isabel-Clara 
Simó i Anna Ballbona.

MÚSICA. BIOGRAFIA

PASCAL COMELADE, 
L'ARGOT DEL SOROLL
Donat Putx. Empúries

Biografia d'aquest 
músic singular, que 
recull veus com les 
de Robert Wyatt, 
Enric Casasses i Sisa.

POESIA

L'ÀNGEL I LA 
INFERMESA DEL 
PENSAMENT
Ivette Nadal. Jardins 
de Smarcanda

Un poemari 
conceptual sobre 
la fragilitat

"Vint-i-un contes és un calidos-

copi vallesà, un llibre que fa del 

Vallès l'escenari literari". Així 
definia el director de la revista Va-
llesos, Vicenç Relats, el volum que 
l'editora Gent i Terra ha tret a la 
llum aquest Sant Jordi i que recull 
els 21 relats breus que la revista 
ha publicat en els seus 10 anys 
d'existència, signats per desta-
cats escriptors vallesans d'origen 
o d'adopció. És el cas de la Premi 
d'Honor de les lletres catalanes 
Isabel-Clara Simó (1943-2020), 
l'alcoiana que va viure una dotze-
na d'anys a l'Ametlla, i a la memò-
ria de la qual es dedica el llibre.

Per donar-lo a conèixer a Gra-
nollers, dimarts, l'Espai Tranquil 
Barbany obria les portes per pri-
mera vegada des de l'esclat de la 
pandèmia per acollir una presen-

recull "perquè resulta molt vari-

at, amb pinzellades d'humor, re-

alisme, poètiques". A més, Ballús 
reivindicava el conte com una 
gènere difícil i lamentava que fos 
menystingut. D'altra banda, el gra-
nollerí Jordi Masó, també defensa-
va el retal curt i recordava que als 
EUA és habitual el que fa Vallesos

d'incorporar contes a les revistes.
L’antologia es completa amb les 

creacions literàries d’Alba Dedéu, 
Antoni Dalmases, Lluís Oliván, Eloi 
Vila, Roc Casagran, Teresa Sagrera, 
Isidre Grau, Jaume Sesé, Alba Dal-
mau, Xavier Bertran, Pruden Pana-
dès, Anna Ballbona, Laura Pinyol, 
Mònica Boixader, Carles Castell, An-
toni López, Josep Gòrriz i Joan Lluís 
Bozzo –que es publicarà al juny al 
número 21 de Vallesos–. M.E.

tació que va comptar amb dos dels 
autors dels contes. D'una banda, 
la franquesina Carme Ballús, qui 
trobava una "excel·lent idea" el 

Viatge als records de Llerona és el 
nou llibre de la col·lecció Les Fran-
queses, el projecte editorial de 
l'Ajuntament a través del Patronat 
Municipal de Cultura, Educació, In-
fància i Joventut, que arriba al volum 
20 i que està dedicat al coneixement 
del patrimoni cultural material i im-
material del municipi. En aquesta 
ocasió el llibre és un recull d'articles 
de Montserrat Pocurull publicats a 
la revista Garbuix i dedicats a la me-
mòria dels habitants de les masies 
de Llerona. En cada article l'autora 
visita una masia i parla amb la gent 
que s'hi troba, amb uns testimo-
nis de gran valor documental per 
conèixer el passat. Avui, dijous (19 
h), es presentarà a Can Ribas. 

El nou llibre de la 

col·lecció local està 

dedicat a Llerona

XAVIER SOLANAS

RELATS 'VALLESOS' HA RECOLLIT ELS TEXTOS DE FICCIÓ PUBLICATS DURANT 10 ANYS DE REVISTA

Una dècada, 21 contes de luxe

PRESENTACIÓ  El director de 'Vallesos' amb Carme Ballús i Jordi Masó

Cap infant sense conteCap infant sense conteCap infant sense conte
Coincidint amb la diada de Sant Jordi, el projecte literari Cap infant 
sense conte, coordinat pel professor franquesí Toni Argent, publica 
el seu setè conte, que porta per títol La llegenda del cavaller Valentí. 
L'autora del text és la infermera Nàdia Umbert, veïna també de les Franqueses, i les il·lustracions són de la seva �illa de 10 anys, Lucía 
Rodríguez. La llegenda del cavaller Valentí, del qual se n’han editat 20.000 exemplars, s’afegeix als sis títols publicats �ins ara de la ma-
teixa col·lecció: El gat Romeu i el bosc màgic; La girafa Popota i l'ar-

bre savi; La llegenda del drac Dragui; El pastisser de Torregrossa; El 

tresor del pirata Ferric i Els �ills de l'emperador Xiao Ling. Els contes 
són una autoedició i tracten temes com la importància d’educar en la 
diferència, treballar en equip, deixar-se ajudar i del valor de l’esforç, 
entre d’altres. Els contes són gratuïts i les despeses de les correcci-ons, traducció a l'anglès, impressió i la distribució es �inancen amb 
aportacions econòmiques d’empreses, ajuntaments i entitats.

GENT I TERRA

Gent i Terra també ha publicat La 

vida del confinament. Imatges i his-

tòries d'ocells a Granollers, un llibre 

d'Enric Vilageliu Arnella (Santa Eu-

làlia de Ronçana, 1995), que, cà-

mera en mà, va anar observant com 

els ocells prenien protagonisme a la 

ciutat durant el confinament total de 

la primavera passada. Aquest és el 

seu primer llibre de fotografies, però 

Vilageliu, graduat en direcció de 

cinema a l'ESCAC, és autor del do-

cumental El Xoc (2018), entre altres 

treballs audiovisuals.

Els ocells i la vida del confinament

La granollerina Montserrat Medalla 
ha publicat un conte "per a totes 

les edats", segons descriu ella ma-
teixa, i que ha estat il·lustrat per la 
vallesana Maria Ripol. La paella vo-

ladora, editat per Alpina en el marc 
de la col·lecció Flor de Neu, és un 
relat ple d'escenes sorprenents i 
divertides que narren el periple de 
l'àvia Fina en una cuina on tot pren 
vida. L’autora va estudiar Filologia 
catalana (UAB), Humanitats (UOC) 
i escriptura creativa (Ateneu Barce-
loní). Amb Alpina també ha publicat 
De Sant Francesc a la Tarafa (2013), 
el recull de contes Nit de nuvis i al-

tres relats (2019) i va participar en 
el llibre Granollers, setze històries 

d’una ciutat (2020). 

Montserrat Medalla 

escriu un "conte per 

a totes les edats"



dj, 22 abril 2021 7



dj, 22 abril 20218

EN PORTADA    Dia del llibre i la rosa

Si hi ha una activitat teatral clàs·

sica de Sant Jordi és, sens dubte, 

la posada en escena de la llegenda 

de Sant Jordi i el drac, amb totes 

les versions possibles. I això és el 

que oferirà la companyia Milnotes 

aquest cap de setmana al Teatre 

Auditori de Granollers, en una re·

creació de La llegenda de Sant Jor-

di en un muntatge musical, que ja 

té les entrades exhaurides de les 

quatre funcions que oferiran.

A escena hi haurà tres actors 

per recrear el rei egoista, un poble 

lluitador, un Sant Jordi poruc amb 

el seu cavall blanc i una princesa 

molt valenta que, amb el conte 

adaptat al segle XXI, no necessi·

ta cap heroi que la salvi. Els més 

petits hauran d'ajudar als actors 

milnotes

ACTIVITATS PARAL·LELES  LA COMPANYIA EXHAUREIX LES ENTRADES PER AL MUNTATGE DE TEATRE MUSICAL

Milnotes recrea la llegenda del drac

FRAGMENT DEL CARTELL  Joan Garrido dirigeix i actua en el musical
La llegenda de Sant Jordi està di·

rigida per Joan Garrido i interpre·

tada per ell mateix, Elisa di Prieto 

i Neus García, amb la composició 

musical i direcció de Dani Pérez.  

a resoldre l'enigma del drac en 

aquest espectacle musical, còmic i 

didàctic, pensat especialment per 

a infants d'entre 4 i 12 anys.

A les Franqueses

Divendres, a la plaça de l'Espolsada de 

les Franqueses, s'instal·larà el Titellari-

uem, un espai que permet ser titellaire 

per un dia i conèixer la casa de l'àvia de 

la Caputxeta, les paraules màgiques de 

l'Alí Babà i com n'és de grossa la col d'en 

Patufet. Per participar-hi cal demanar 

cita prèvia al telèfon 93 840 57 80 o bé 

a infanciaijoventut@lesfranqueses.cat. 

Es fan reserves per unitat de convivèn-

cia i un màxim de sis persones.

TITELLARIUM A LA 
PLAÇA DE L'ESPOLSADA

El mateix divendres de Sant Jordi, 

a les 17 h, el Teatre Auditori de 

Bellavista acollirà també l'espec·

tacle sensorial en forma d'instal·

lació –un recorregut d'aventura 

per a famílies– Un conte d'estar 

per casa. La proposta de la com·

panyia Minions compta amb dos 

personatges que guien el públic 

per recórrer les estances d'una 

casa i viure·hi escenes del conte 

The dream of the twin worm, un 

compte de Yolanda Navarro escrit 

per als nens i nenes de l'escola 

Brooklyn Waldorf. En cada habi·

tació, els participants trobaran 

un llibre i un minimón o diorama, 

que servirà de fil conductor per 

explicar el conte. El muntatge està 

recomanat per a famílies amb in·

fants a partir dels 3 anys. Per par·

ticipar·hi cal reservar entrades a 

consergeria.ccb@lesfranqueses.

cat o al telèfon 93 840 57 82. 

Espectacle i 

contes sensorials 

al Teatre Auditori 

de Bellavista

GRANOLLERS. L’Arxiu Municipal 

de Granollers (AMGr) s'ha su·

mat a la celebració de Sant Jordi 

amb la difusió de dos documents 

antics referents a la diada. D'una 

banda, ha compartit a través del 

web granollers.cat/arxiu el docu·

ment Redacció d'un participant al 

concurs Fiesta del Libro organitzat 

per la Biblioteca popular –Tarafa– 

el 1956, en què l'autor, Fernando 

Cubells, que llavors tenia 14 anys 

i estudiava a l'escola Pereanton, 

va guanyar el segon premi en ca·

tegoria de grans per un text sobre 

l'estalvi. "No debemos quedarnos 

en casa todos los días festivos para 

ahorrar las pesetillas que nos cos-

taría el cine", deia.

D'altra banda, a partir de di·

vedres es podrà veure al portal 

d'imatges de l'Arxiu un film de la 

Diada de Sant Jordi a Granollers de 

1977, filmat per Jaime Ortuño. 

amgr

HA COMPARTIT TAMBÉ LA REDACCIÓ D'UN PARTICIPANT AL CONCURS LITERARI DE 1956

'FIESTA DEL LIBRO'  De l'any 1956

L'Arxiu difondrà un film de 

la diada de 1977 a la ciutat

La Lectura popular de poemes 

d'arreu del món, que organitza 

l'Ateneu de Granollers, arriba 

aquest divendres a la 22a edició. 

A partir de les 18 h, tothom qui 

ho desitgi podrà triar i llegir el 

poema que més li agradi i com·

partir·lo amb el públic assistent. 

L'aforament, això sí, serà limitat 

arran de les mesures Covid, i cal·

drà registrar·se amb nom i telèfon 

a l'entrada de la sala. La lectura 

popular està oberta a textos de to·

tes les llengües i cultural, així com 

a la música per acompanyar·los.   

Amics de la Ciutat de Granollers 

organitza dissabte –amb dues 

funcions a les 18.30 i les 20 h– el 

concert de Sant Jordi al Casino de 

Granollers, que anirà a càrrec del 

Jove Projecte Orquestral. Es tracta 

d'una proposta, dirigida per Josep 

Maria Sauret, en què la clarinetis·

ta Claudia Bosch i la recitadora 

Alba Bericat interpretaran obres 

de Mozart, Kovaks i Manuel de 

Falla. L'aforament és limitat i cal 

reservar entrada per whatsapp 

al telèfon 657 86 28 33, indicant 

nom, telèfon i hora triada. i

La Tarafa acull la 

22a Lectura popular 

de poemes d'arreu

Dissabte concert 

amb obres de Falla, 

Mozart i Kovaks

També a l'entorn de la diada, dis·

sabte (19 h) el Casal Cultural de 

Corró d'Avall acollirà l'espectacle 

Tractes de la companyia Poèsi·

ca, en què s'explica la història de 

l'Eva a través de la interpretació 

i la música. Tractes vol denunciar 

els maltractaments i conscienciar 

la gent a denunciar·los mitjançant 

una sèrie de cançons i poemes lli·

gats per una narració, amb la veu 

de Montse Reyes i Sònia Navas, 

i la música de la flautista Marta 

Estruch i el pianista Pere Datzira. 

L'entrada val 5 euros. i

El Casal Cultural de 

Corró d'Avall rebrà 

'Tractes' de Poèsica
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carrer corró 21 Granollers. www.tasmania.cat. whatsapp 938 792 166.

Joieria artesana amb elegància
    peces úniques fetes per encàrrec . transformació de joies usades

Escaneja’m per tenir 
tota la informació

Donació de sangEl Homrani visita el magatzem d'El Xiprer
La parròquia de Sant Esteve acollirà 
dilluns una nova jornada de donació de 
sang. Serà de 10 a 14 h i de 17 a 21 h, i
per assistir-hi cal reservar hora a través 
del web www.donarsang.gencat.cat.

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir El Homrani, va visitar 
divendres la Fundació El Xiprer i el seu magatzem d’aliments al polígon del 
Ramassar, on va reconèixer la tasca dels voluntaris de l'entitat. Durant la visita, 
també va poder conèixer el projecte de formació d'auxiliars de magatzem,
un curs que capacita una dotzena de persones com a mossos de magatzem.

SOCIETAT

Un noi de 28 anys i veí de Grano-
llers va caure dilluns al matí d'una 
altura d'uns 7 metres mentre tre-
ballava a les instal·lacions del Club 
Natació Granollers. El jove, que va 
resultar ferit crític, treballava en 
una empresa subcontractada pel 
club per fer tasques relacionades 
amb el projecte CNGreen per mi-
llorar l’eficiència energètica a les 
instal·lacions. Els fets es van pro-
duir a quarts de 9 del matí. Inicial-
ment, els Bombers indicaven que 
el noi havia caigut d'una bastida, 
però posteriorment es va confir-
mar que treballava a la coberta de 
les instal·lacions i que va caure en 
una sala de gimnàs.

El regidor d'Esports de l'Ajunta-
ment de Granollers, Álvaro Ferrer, 
ha explicat que la resposta tant 
del personal del CNG com dels 
serveis d'emergència va ser ràpi-
da. De seguida s’hi va desplaçar la 
Policia Local, dues dotacions dels 

confirmat que es tracta d'un ac-
cident laboral, per la qual cosa es 
traslladarà la informació del sinis-
tre a Mossos d'Esquadra perquè 
obrin la investigació pertinent. Els 
fets van succeir quan el treballa-
dor feia tasques de manteniment 
a les instal·lacions municipals. 

Bombers i el efectius del SEM, que 
van traslladar el ferit en helicòp-
ter medicalitzat fins a l'Hospital 
de Sant Pau de Barcelona, on, se-
gons les darreres informacions, el 
granollerí continua en estat crític, 
però estable. 

Precisament, fonts del SEM han 

Els Mossos d’Esquadra van execu-
tar dimarts al migdia un polèmic 
desnonament sense previ avís a 
Granollers. Vuit patrulles policials 
van presentar-se en un pis de Can 
Gili per fer fora la Norma i la seva 
filla menor d’edat, "en un mo-

ment de moratòria de desnona-

ments", recorden des de la PAH. 
En el moment del llançament, la 
filla, de 17 anys, era sola a casa. 
Després de donar-li uns minuts 
per treure les pertinences perso-
nals, la família va veure com les 
portes quedaven precintades per-
què ningú no pogués accedir-hi.

L’execució no tenia avís previ 
dels jutjats. La família només ha-
via rebut una carta de Coral Ho-
mes, la immobiliària propietària 
i participada en un 20% per Buil-

ding Center, filial de CaixaBank, 
indicant-los que les farien fora 
aviat. La Norma, que ara està a 
l’atur, va entrar al pis el 2017 amb 
un contracte que després va des-
cobrir que era fals.

Dimarts a la tarda, activistes 
de la PAH es van concentrar a la 
Porxada per reclamar un reallot-
jament. Des de la plataforma re-
corden que "l’Ajuntament i la 

Generalitat, d’acord amb la llei 

24/2015, tenen la responsabili-

tat de buscar una alternativa ha-

bitacional per a aquesta família 

que vagi més enllà del reallotja-

ment temporal en una pensió". 
En la trobada a la Porxada es va 
debatre com donar resposta a la 
situació que han viscut aquesta 
setmana la Norma i la seva filla. 

m.m.

SUCCESSOS  EL JOVE, DE 28 ANYS, VA SER TRASLLADAT EN HELICÒPTER A L'HOSPITAL DE SANT PAU LA PAH RECLAMA UNA ALTERNATIVA HABITACIONAL URGENT

Un noi ferit crític en caure
d'una alçada de 7 metres al CNG

ACCIDENT LABORAL  Policia, Bombers i SEM van intervenir en el cas

Reingressa a presó un intern fugit
Un intern de la presó de Quatre Camins va fugir corrents dimecres apro-
fitant una activitat programada a l’exterior. Era un home de 49 anys amb 
una discapacitat intel·lectual que compleix una condemna de 3 anys i 8 
mesos de presó –i que acaba el gener de 2022– per robatoris amb inti-
midació i resistència a l’autoritat. L'endemà al matí, d'acord amb la seva 
família, l'home va reingressar al centre acompanyat del seu germà. El pres 
estava ingressat al Departament d’Atenció Especialitzada (DAE) de la pre-
só, una unitat on hi ha presos amb discapacitat intel·lectual que han comès 
algun delicte. D'altra banda, també la setmana passada, els Mossos van 
aconseguir detenir un altre home que havia fugit el 2017 de Quatre Ca-
mins. En aquest cas va ser localitzat en una casa de luxe a Lloret de Mar. 

Polèmic desnonament
sense previ avís d'una família
amb menors a Can Gili

Tres homes de 24 i 22 anys, veïns 
de Martorell i Granollers, van ser 
detinguts a Igualada com a pre-
sumptes autors d'un delicte d'es-
tafa. La investigació es va iniciar el 
5 de febrer després que un home 

denunciés que algú havia fet tres 
càrrecs a la seva targeta de crèdit 
per un import de 1.300 euros. El 25 
de febrer un altre home també va 
denunciar un càrrec a la seva targe-
ta, en aquest cas de 366. Les dues 

Tres detinguts per estafar 
1.666 € a companys de feina

víctimes havien treballat a la ma-
teixa empresa i, en tots dos casos, 
van utilitzar les targetes per com-
prar bitllets d'avió amb destinació a 
Tenerife i Dubai. La investigació va 
concloure que els presumptes au-
tors eren tres, que van ser detinguts 
els dies 13 i 14. Van quedar en lli- 
bertat després de declarar a comis-
saria amb l'obligació de presentar- 
se al jutjat quan se'ls requereixi. 
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C. Roger de Flor, 45. Granollers. Tel. 938 795 559

De dilluns a divendres de 8.30 a 22.00 h. Dissabtes de 9.00 a 14.00 h i de 17.00 a 20.00 h

NOVETAT
ANÀLISI 
CAPIL·LAR
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Les crítiques no sempre són fàcils 
d’encaixar. En funció del to, de les 
paraules o del llenguatge no verbal 
el missatge pot perdre el seu fons 
causant un impacte negatiu en la 
persona que les rep.

Obviar el feedback, tanmateix, 
és igualment negatiu, ja que 
limita i simplifica la capacitat de 
progressar de l’individu, essent 
aquesta molt més reduïda si es 
compara amb la potència d’un equip. 

Per tal de solucionar aquest 
conflicte, el conegut empresari 
nord-americà Marshall Goldsmith, 
proposa un nou concepte que s’ha 
anat estenent amb el pas dels anys: 
El Feedforward. 

La paraula significa literalment 
alimentació (feed) cap endavant 
(forward) i suposa un canvi 
estratègic en la manera de valorar 
l’aportació de les persones.

Si tradicionalment el feedback ha 
consistit sempre en corregir allò que 
ja s’havia fet, el feedforward pretén 
donar suggeriments a la persona 
per tal de preparar-la pel futur 
i ajudar-la a obtenir uns millors 
resultats a llarg termini.

Aquesta nova concepció, doncs, no 
només promou una comunicació 
més eficient i efectiva dins de 
l’organització, sinó que també dona 
eines als treballadors per estar més 
previnguts davant dels nous canvis 
suscitats per un context laboral cada 
vegada més canviant.

Professionals dedicats a la millora 
dels entorns de treball et donaran 
més consells per incorporar aquesta 
nova estratègia i elevar el feedback 
a una nova dimensió molt més 
dinàmica i efectiva.

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

Feedforward: 
La comunicació 
dels líders eficients

Fa temps que l'Hospital de Gra-

nollers manté un nombre similar 

de persones ingressades per Co-

vid-19. Els pics pandèmics són 

més continguts, però més cons-

tants en el temps. Després d'un 

repunt fa 15 dies, els ingressats 

que han donat positiu a la prova 

PCR tornen a estar a l'entorn de 

la quarantena. La dada més sa-

tisfactòria de la setmana, però, és 

sens dubte el descens de malalts 

a l'UCI, ja que s'ha passat dels 35 

pacients de fa set dies als 25 de di-

des del març de l'any passat el 

centre acumula 1.499 altes, de les 

quals 13 s'han produït aquesta 

darrera setmana. Pel que fa a la 

mortalitat, aquests darrers set dies 

ha mort a l'hospital una persona, 

de manera que les defuncions acu-

mulades des de l'inici de la pan-

dèmia al centre arriben a les 261.

El risc de rebrot cau a la meitat
Després d'una tendència a l'alça 

dels indicadors epidemiològics, 

s'ha revertit la tendència, tant a 

Granollers com al conjunt del país. 

A la capital del Vallès Oriental, però, 

el canvi ha estat més evident, ja que 

en 15 dies el risc de rebrot ha caigut 

a la meitat, tot i que es manté alt, 

per sobre de 200 punts. Així, s'ha 

passat d'un risc de 467 a 226, se-

gons les dades actualitzades dime-

cres pel Departament de Salut.

També la velocitat de transmis-

sió  (Rt) ha baixat, tot i que es man-

té la preocupació per l'extensió de 

la soca britànica, que s'ha mostrat 

més contagiosa i que ja és molt 

present a tot el territori català. Els 

darrers dies, però, l'Rt s'ha tornat a 

situar per sota d'1. A Granollers és 

de 0,87, mentre que a les Franque-

ses encara continua alt, a 1,17. Al 

conjunt del Vallès Oriental el com-

mecres. D'aquests, 18 són a cures 

intensives arran de la Covid-19 

–mentre que la setmana passada 

n'eren 25, la qual cosa havia obli-

gat a obrir nous llits de crítics en 

plantes d'hospitalització–.

Pel que fa al nombre general 

d'ingressats positius de corona-

virus, aquest dimecres n'eren 40, 

mentre que la setmana anterior 

n'hi havia 43, unes xifres similars 

a les de principis de març.

Segons informa la Fundació Pri-

vada Hospital Asil de Granollers, 

SALUT LES DADES EPIDEMIOLÒGIQUES TAMBÉ MILLOREN I BAIXA LA MITJANA D'EDAT DELS CONTAGIATS ARRAN DE LES VACUNACIONS

Respir per a l'Hospital de Granollers, 

amb una tendència a la baixa a l'UCI

El canvi de tendència dels indicadors epidemiològics ha obert una escletxa a la 

possibilitat que, un cop acabin restriccions actuals dictades fins aquest diumenge,

es puguin relaxar algunes de les mesures. De fet, són moltes les fonts que han 

assegurat que el Govern estudia aixecar el confinament comarcal aquest dilluns, 

26 d'abril, tot i que la consellera de Salut, Alba Vergés, ha demanat que no  s'especuli 

amb els canvis que es puguin produir fins que no hi hagi l'anunci oficial, previst 

per aquest divendres. De tota manera, tot apunta que a partir de dilluns hi haurà 

mobilitat lliure per Catalunya. Les reunions del Procicat continuaven dimecres i la 

decisió no es donarà per tancada al 100% fins que no acabin les trobades. Diferents 

veus del Govern ja han apuntat les últimes hores que s'aixecaria el confinament 

comarcal si les dades acompanyaven. S'havia parlat de vegueries o regions

sanitàries, però el Govern opta de moment pel confinament perimetral de Catalunya. 

Els bons indicadors fan albirar 

un relaxament de les restriccions

EN AQUESTA VIDA
SEMPRE HI HA EL MILLOR.

I DESPRÉS TOTS ELS DEMÉS.

NÚM. 1 A CATALUNYA
30 ANYS DE TRAJECTÒRIA
LES MILLORS TAXACIONS

/ OR

/ RELLOTGES

/ DIAMANTS“Jo sempre
he sabut

escollir bé”

Plaça Lluís Perpinyà, 1 - GRANOLLERS93 860 60 73

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

11/04/2021 -
17/04/2021

90 143,39 304,31 226 0,87 1.417 7,05 38,16 45,56 14 0

04/04/2021 -
10/04/2021

101 160,92 248,55 467 1,86 1.628 6,92 40,57 50,49 19 4

28/03/2021 -
03/04/2021

55 87,63 199,16 172 0,85 946 6,35 46,24 54,5 14 1

01/03/2020 -
13/04/2021

5.447 8.678,40 80.431 7,22 41,93 51,92 150

5.179
LES PERSONES DE GRANOLLERS 

I LES FRANQUESES QUE TENEN LA 

segona dosi de la vacuna contra 

la Covid-19 ja superen les 5.000, 

concretament 4.076 de Granollers i 

1.103 de les Franqueses. Amb tot, el 

ritme de vacunació pel que fa a la 

segona injecció del vaccí és força 

lent. A Granollers s'ha administrat 

aquesta setmana a poc més de 550 

persones, i a les Franqueses, a 16. 

En canvi, s'ha prioritzat la primera 

dosi, que s'ha injectat a 13.235 

granollerins i granollerines i a 

3.696 persones en el cas de les 

Franqueses. La darrera setmana 

s'han vacunat 2.121 persones de 

Granollers i 580 de les Franqueses.

portament d'aquest índex ha estat 

similar al de la seva capital i ara és 

del 0,91%, una mica més alt que a 

Granollers, però, tot i això, més baix 

que el del conjunt del país (0,98%).

Amb tot, el percentatge de PCR 

positives encara és alt (7,05%), i 

s'ha començat a detectar un des-

cens en l'edat dels malalts gràcies a 

la vacunació de les persones d'edat 

més avançada. M.E.
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El conseller de Territori i Soste-

niblitat, Damià Calvet, va visitar 

dimarts la planta de revaloritza-

ció de residus Recypharmac que 

el grup Llorens GMR té al polígon 

Coll de la Manya de Granollers. 

Es tracta d’una planta pionera a 

Europa que separa les fraccions 

susceptibles de ser valorades de 

productes farmacèutics i cosmè-

tics que per raons de caducitat o 

defecte necessiten ser destruïts 

un cop envasats i embalats.

Els residus tractats es reciclen 

i es retornen al procés productiu, 

fomentant així l’economia circu-

lar. "D’una banda, separem tots 

els envasos per materials i els 

convertim en nous recursos 

per a la indústria, mentre que 

dels principis actius dels me-

dicaments en fem una barreja 

que serveix de combustible, per 

exemple, per a incineradores", 

explicava Marc Luque, director de 

la planta de Recypharmac.

En la visita, Calvet ha pogut 

conèixer de primera mà la tecno-

en la transició energètica, una 

mobilitat més sostenible i, so-

bretot, en una economia més 

circular".

Sobre la circularitat, posava 

d’exemple el paper de l’Agència de 

Residus de Catalunya (ARC) i els 

38 milions que l’agència ha con-

cedit en ajuts l’última legislatura 

a les empreses i entitats locals 

logia que utilitza aquesta empresa 

per reciclar una part important 

dels excedents farmacèutics i cos-

mètics. "L’emergència sanitària, 

social i econòmica que vivim ha 

fet evident que cal una econo-

mia més resilient i més prepa-

rada per a noves emergències", 

deia Calvet. "Per això la reacti-

vació econòmica s’ha de basar 

x.l.

MEDI AMBIENT  ENGUANY ES DOBLARAN ELS AJUTS, FINS ALS 60 MILIONS, A LES EMPRESES I ENTITATS QUE FOMENTIN LA CIRCULARITAT

Calvet: "La recuperació ha de 
passar per l'economia circular"

VISITA  El conseller Calvet i l'alcalde Mayoral amb responsables de Recypharmac

que practiquen el reaprofitament 

de residus. "Aquest 2021 gaire-

bé doblarem aquests recursos, 

fins als 60 milions", deia el con-

seller, qui també recordava que 

actualment gairebé 1.000 empre-

ses a Catalunya treballen en pro-

jectes d’economia circular, que 

impliquen 5.000 milions d’euros 

de moviment econòmic i 36.000 

treballadors.

"L’agenda verda ha d’estar al 

centre de totes les decisions, i 

en això és fonamental l’econo-

mia circular", insistia el conse-

ller. "En la legislatura que ara 

comença hem d’aprovar una 

llei de residus que optimitzi els 

usos dels recursos, de manera 

que cada cop es parli menys de 

residus i més de l’aprofitament 

dels recursos". "I també hem 

d’acabar de disposar del clús-

ter de l’economia circular per 

generar sinergies entre les em-

preses", deia Calvet.  x.l.

El conseller de Territori

i Sostenibilitat visita

l'empresa Recypharmac, 

al Coll de la Manya

Les entitats Pedalem la Garriga, 

Promoció Transport Públic, Defen-

sem l'R3 i Granollers Pedala parti-

ciparan dijous en la primera cursa 

de transports entre la Garriga i 

Granollers. La iniciativa, que coin-

cideix amb la commemoració del 

Dia de la Terra, "no és una com-

petició de velocitat, sinó que vol 

comparar diversos mitjans de 

transport amb l'objectiu de veu-

re’n el cost econòmic, l'impacte 

ambiental i el temps de viatge 

de cadascun". Fins ara, la majoria 

de curses d’aquesta mena havien 

tingut com a punt d'arribada algun 

indret de Barcelona. Enguany, en 

canvi, tindrà un caràcter comarcal, 

i es farà un desplaçament habitual 

entre municipis propers àmplia-

Primera cursa de transports 

entre la Garriga i Granollers

ment utilitzat per motius de feina, 

estudis o tràmits. Per això es farà 

entre setmana; dijous a les 8.30 h 

i respectant les normes de circula-

ció. El punt de sortida serà la plaça 

de l'Església de la Garriga, i l'arri-

bada serà a la Porxada.

Les dues poblacions compartei-

xen línia de tren i bus, de manera 

que els organitzadors també volen 

evidenciar la necessitat d'un trans-

port públic eficient i fiable. "El fet 

de tenir connexió pedalable de 

la Garriga a Granollers, passant 

per les Franqueses i Canovelles, 

també donarà uns resultats in-

teressants per posar en relleu 

la necessitat de connectar els 

municipis vallesans amb vies 

segures per a bicicletes", asse-

nyalen. L'aparició de nous mitjans 

de transport i la curta distància del 

desplaçament, d'aproximadament 

11 km, fa que els vehicles de mo- 

bilitat personal, la bicicleta i la 

bicicleta elèctrica puguin obtenir 

bons resultats pel que fa a velo-

citat. Les modalitats que es com-

pararan seran: a peu, corrents, en 

bicicleta convencional, bicicleta 

elèctrica, patinet elèctric, autobus, 

tren, tren més bici, moto i cotxe. 

El sanejament total i la regenera-

ció de l’aigua; l’ampliació i adequa-

ció de tractaments per valoritzar 

recursos; la conscienciació i peda-

gogia ciutadana; la recuperació de 

la biodiversitat i del 100% dels es-

pais fluvials i millorar el manteni-

ment dels ja recuperats són alguns 

dels objectius que recull el pla es-

tratègic que ha aprovat el Consorci 

Besòs Tordera amb l'horitzó fixat a 

l'any 2030. El pla és el full de ruta a 

seguir pel consorci en totes les se-

ves actuacions per fer-na la gestió 

més eficient. En total, s’han definit 

32 objectius estratègics i 40 pro-

jectes estratègics, com els plans 

directors integrals de sanejament 

i d’aigües regenerades, el desple-

gament de tancs de tempesta i de 

control de punts d’abocament als 

rius, i la redacció de plans d’usos 

dels espais fluvials. També preveu 

la recuperació ecològica d’hàbitats 

i l’erradicació d’espècies exòti-

ques, així com la renaturalització 

d’espais d’oportunitat i la millora 

de la connectivitat, amb camins 

fluvials i carrils bici. A més, el pla 

també aborda la gestió de les en-

titats que el consorci ha incorpo-

rat darrerament, com la Fundació  

RIVUS i el pla Viu el Besòs!. 

Segons assenyalen des del con-

sorci, aquesta planificació estra-

tègica ha tingut en compte "els 

efectes de la crisi econòmica, les 

reformes legislatives que afec-

ten els ens locals, la nova per-

cepció social del medi ambient i 

una demanda de transparència i 

participació creixents", així com 

"les crisis derivades d’accidents 

industrials i fenòmens meteoro-

lògics adversos que es produei-

xen cada vegada més sovint". 

MÉS RECUPERACIÓ ECOLÒGICA

El Consorci Besòs 

Tordera aprova

el full de ruta amb 

l'horitzó al 2030
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L'associació de familiars per a la 

salut mental del Vallès Oriental 

Daruma ja fa un quart de segle que 

ajuda l'entorn de les persones que 

pateixen una malaltia i lluita con-

tra l'estigmatització. Amb motiu 

d'aquest 25è aniversari, la setma-

na passada l'entitat presentava el 

seu primer pla estratègic, un full 

de ruta impulsat per la nova junta 

–al càrrec des de fa quatre anys– 

que pretén donar "un nou impuls 
a Daruma", deia la secretària de 

l'associació, Isabel Alcalde. Així, di-

mecres la Sala Tarafa acollia la po-

sada en comú d'aquest document 

que s'ha elaborat "amb tots els 
socis i tots els agents implicats 
en salut mental de la comarca"
–indica Alcalde–, des de l'àrea de 

Psiquiatria de l'Hospital, al CASS, 

passant per la regidora de Salut i 

tècnics de Serveis Socials. L'objec-

tiu, tal com indicava el president 

de Daruma, Francesc Ventura, és 

fer créixer l'entitat i fer més visible 

la seva tasca, que durant anys, a 

banda d'assessorar i donar suport 

als associats –ara uns 160–, també 

ha servit per fer pressió per rei-

vindicar més recursos assistenci-

als, i lluitar contra l'estigma social 

que encara pateixen les persones 

amb alguna malaltia mental.

El document ha analitzat les for-

taleses i la debilitat de Daruma. En 

el costat positiu de la balança, l'as-

sociació destaca l'àmplia xarxa de 

col·laboradors, la flexibilitat i in-

novació en projectes i el funciona-

ment dels grups terapèutics. De fet, 

ara disposa de quatre grups d'aju-

da familiar: n'hi ha un de veterans, 

de persones que es troben però 

que fa temps que han assimilat la 

situació; dos grups setmanals de 

persones que tenen fills que tenen 

una malaltia; i un grup de germans 

La Fundació Privada Vallès Ori-

ental (FVO) i la Fundació Apadis 

han iniciat converses per fusio-

nar-se amb l'objectiu de millorar 

l'atenció a les necessitats de les 

persones amb discapacitat del 

Vallès Oriental. Ambdues entitats 

comparteixen missió: "millorar i 
potenciar la qualitat de vida de 
les persones amb discapacitats 
i les seves famílies" i "vetllar 
perquè les seves oportunitats 
i drets com a persones siguin 
respectats". 

Apadis, que atén 132 persones, 

té una trajectòria reconeguda en 

la creació de projectes socials in-

novadors, una xarxa de formació 

i una relació àmplia amb instituci-

ons públiques i privades. La FVO, 

per la seva banda, dóna servei a 

508 persones; aporta una experi-

ència consolidada i disposa de 

tots els serveis que les persones 

poden necessitar en la seva vida 

adulta, tant a nivell laboral com 

ocupacional, residencial, rehabili-

tador i de lleure. La FVO disposa 

igualment d'una estructura admi-

nistrativa preparada per assumir 

projectes comuns.

XAVIER SOLANAS

SALUT MENTAL L'ENTITAT VA PRESENTAR LA SETMANA PASSADA EL SEU PRIMER PLA ESTRATÈGIC, AMB EL CONSELLER EL HOMRANI I L'ARTISTA CLARA PEYA

INCLUSIÓ SOCIAL LES DUES ENTITATS VOLEN AMPLIAR LES OPORTUNITATS D'INCLUSIÓ SOCIAL I D'INTEGRACIÓ LABORAL

Daruma traça un pla per 
créixer i fer-se més visible

CLARA PEYA  La pianista es va descriure com una activista per la salut mental

FVO i Apadis inicien un procés de 
fusió per enfortir els serveis per a 
persones amb discapacitat psíquica

A més, la FVO està immersa en 

un procés de canvi estratègic, in-

clòs el canvi de logotip i imatge 

corporativa, que la feina conjunta 

amb Apadis ajudarà a consolidar. 

Apadis, per la seva banda, tam-

bé incrementarà la presència en 

àmbits fins ara desconeguts per 

l'entitat, i amb una estructura ad-

ministrativa forta.

"Hem iniciat aquest camí cap a 
la unió amb l'horitzó que aquest 
procés doni més oportunitats, 
d'inclusió social i d'integració 
laboral, i més benestar al mà-
xim nombre de persones amb 
discapacitat intel·lectual a la 
comarca", comenta Rafel Arderiu, 

director general de la FVO. "És 
una molt bona notícia perquè 

aquesta aliança proporcionarà 
una estabilitat i continuïtat als 
projectes que actualment esta-
va desenvolupant Apadis, i que 
han patit l'impacte de la Covid, 
entre altres circumstàncies", 

afegeix Imma Navarro, presidenta 

de la fundació i associació Apadis.

Serveis de suport
La Fundació Apadis presta el ser-

vei d'orientació, acompanyament 

i suport a la inserció a l'empresa 

ordinària de persones amb disca-

pacitat i gestiona projectes d'in-

novació i inclusió que visibilitzen 

les capacitats d'aquestes perso-

nes. La Fundació Privada Vallès 

Oriental, per la seva banda, atén 

persones amb discapacitat intel-

lectual en l'àmbit de Catalunya 

per potenciar-ne el seu benestar 

i el de les seves famílies. L'enti-

tat està constituïda des del 1992, 

però els orígens es remunten al 

1965, quan un grup de pares i ma-

res preocupats per la qualitat de 

vida i el futur dels seus fills i filles 

van decidir unir esforços.

XAVIER SOLANAS

EL CONSELLER  El Homrani va ser present a la presentació del pla

o altres familiars de persones amb 

problemes mentals. "De vegades 
hi ha gent que qui té malalt és la 
mare o el marit, per exemple", 

indica Alcalde. Així, el pla estratègic 

veu oportunitats en la bona coordi-

nació de Daruma amb Activament, 

els proveïdors sociaosanitaris i 

l'Ajuntament de Granollers, així 

com l'interès creixent arreu de la 

comarca i la realització d'activitats. 

De fet, mentre que una quarantena 

de socis participen als grups, sí que 

hi ha altres tipus d'activitats, com 

xerrades sobre problemes con-

crets, que atrauen la majoria de la 

massa social de Daruma.

D'altra banda, en els punts dè-

bils, Daruma hi detecta el poc co-

neixement que en té la població, 

la manca d'espai per als grups i la 

falta d'actualització del web i les 

xarxes socials de l'associació, entre 

d'altres. Per això, el pla proposa la 

sistematització del funcionament 

intern de l'entitat i la seva gestió, i 

la promoció d'activitats d'inserció, 

a banda de seguir informant i ori-

entant familiars, sensibilitzant la 

societat i reclamant la millora de 

l'assistència sociosanitària.

La presentació comptava amb la 

presència del conseller de Treball, 

Afers Socials i Famílies, Chakir El 

Homrani, que va destacar que el 

50% de les persones han tingut, te-

nen o tindran alguna malaltia men-

tal al llarg de la vida, i va reconèixer 

que des de l'administració cal més 

feina de detecció i tenir en compte 

els entorns familiars que han de 

gestionar la situació. També l'alcal-

de, Josep Mayoral, va intervenir per 

lloar la tasca de Daruma i recordar 

com els confinaments han tingut 

repercussió en l'àmbit de la salut 

mental. "La partida que cada any 
destinem al suport d'infants i jo-
ves, aquest 2021 s'ha acabat en 
tres mesos i mig", alertava.

L'acte va acabar amb la inter-

venció de la pianista Clara Peya, 

qui fa 14 anys va ser diagnosti-

cada amb un transtorn obsessiu 

compulsiu (TOC). L'artista es va 

descriure com una activista per la 

salut mental i va destacar el paper 

de les persones cuidadores i d'en-

titats com Daruma. M.E.

Arderiu: "Un camí amb
 l'horitzó de més oportunitats  
d'integració social i laboral, i
benestar per a les persones"

Inserció laboral

Tres usuaris d'Apadis han iniciat un 

període de pràctiques en tres instal·la-

cions municipals de les Franqueses. Les 

pràctiques duraran fins al juny o juliol, i 

faran tasques de suport de consergeria 

i manteniment al pavelló de Can Prat, el 

pavelló poliesportiu de Corró d’Avall i 

l’Escola Camins. Dimarts es va formalit-

zar el conveni entre l'Ajuntament i la fun-

dació que referma la col·laboració entre 

les dues entitats per a la inserció laboral 

de persones amb discapacitat. De fet, 

gràcies a l'activitat laboral les perso-

nes se senten implicades en la societat 

i poden aportar-hi un valor a través de 

les seves habilitats. A més, la feina és 

fonamental per aconseguir una qualitat 

de vida digna. L'objectiu del conveni és 

que les persones amb diversitat funci-

onal tinguin les mateixes oportunitats 

i puguin desenvolupar plenament els 

seus projectes de vida laboral.

PRÀCTIQUES
EN EQUIPAMENTS
DE LES FRANQUESES
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El projecte Cinema a l’Escola, que 

promou l’associació de famílies 

d’alumnes (AFA) de l’escola Fer·

rer i Guàrdia, ha guanyat el tercer 

premi en la categoria Transfor·

mem la societat dels Premis AFFAC 

2021, que concedeix la federació 

d'associacions de famílies de Cata·

lunya. Aquesta categoria reconeix 

les iniciatives que generen canvis 

en la societat per construir un fu·

tur millor. El projecte comunitari 

i artístic de Cinema a l’Escola s’ha 

valorat entre una cinquantena de 

propostes com una eina de cohesió 

i transformació social tant de la co·

munitat educativa com del barri i 

de la ciutat. 

Coordinada amb l’escola i en col·

laboració amb el Cinema Edison, 

l'AFA organitza un festival obert 

al barri i a la ciutat i totalment 

gratuït. Hi projecta pel·lícules que 

transmeten els valors treballats 

a l’escola i que són d’alta qualitat 

cinematogràfica. A més, també hi fa 

cinefòrums amb la intenció de for·

mar espectadors crítics i fer xarxa i 

La iniciativa s’emmarca en el 

projecte educatiu del centre com 

un sistema de transmissió de va·

lors. Alhora, també pretén apropar 

i compartir el cinema amb tothom, 

i convertir la iniciativa en un apa·

rador obert per compartir i gaudir 

plegats l’art del cinema. Per a Nieto, 

el premi de l'AFFAC, de 300 euros, 

"dóna visibilitat a la iniciativa i 

ens anima a tirar endavant".  x.l.

comunitat. El projecte va arrencar 

el maig del 2019, i l’any passat la 

pàndèmia només va permetre fer·

ne la segona edició de manera vir·

tual. Enguany, l'AFa ja ha començat 

a preparar la tercera edició. "El 29 

de maig farem dues projeccions 

en doble sessió, matí i tarda, i 

per a final de curs farem una ses-

sió de cine a la fresca al pati", diu 

Thais Nieto, membre de l'AFA.

afa escola ferrer i guàrdia

EDUCACIÓ  L'ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES D'ALUMNES JA PREPARA LA TERCERA EDICIÓ PER AL MAIG

El Cinema a l'Escola, de Ferrer
i Guàrdia, 3r premi AFFAC 2021

FAMÍLIES AL CINEMA  El festival del 2019 va ser tot un èxit de públic

La setmana passada començava 

l’enderroc de la que va ser una 

de les últimes empreses tèxtils 

de Granollers. Es tracta de Viuda 

Sauquet SA, coneguda com a Vis·

sa, situada a l’illa que formen els 

carrers Llevant, Josep Pinyol, Ori·

ent i Quevedo. D’acord amb el pla 

de millora urbana (PMU) aprovat 

l’any 2016, en aquest espai s’hi 

construiran 48 habitatges plurifa·

miliars –15 dels quals de protecció 

oficial, s’hi farà un aparcament so·

terrat i un espai d’ús públic de més 

de 1.000 metres quadrats a peu 

del carrer Llevant, que s’afegirà a 

la plaça d’Amadeu Castellanos.

L'última fàbrica tèxtil del centre
Viuda Sauquet SA (Vissa) va néi·

xer el 1919, i el 1940 es va tras·

lladar en aquestes naus del carrer 

Orient. Dedicada a l’estampació 

i venda de teixits de cotó com a 

empresa especialitzada en articles 

per a l’hostaleria i la llar, va tancar 

definitivament el març de 2013. A 

da per més de 15 metres de docu·

ments. A més de mostraris de fil i 

roba d’èpoques antigues, la família 

va donar a l’Ajuntament béns mo·

bles de l’empresa, com màquines 

i equips de producció que custo·

dia el Museu de Granollers. Can 

Muntanyola va exposar durant un 

temps la maquinària donada. 

l’inici del segle XXI era una de les 

poques empreses tèxtils que con·

tinuava funcionant dins el nucli 

urbà, ja que altres empreses, com 

Roca Umbert, van deixar de fer·ho 

molts anys abans, concretament 

l’any 1991. Després del tanca·

ment, la família Sauquet va fer una 

donació a l’Arxiu Municipal forma·

xavier solanas

URBANISME  EN AQUEST ESPAI S'HI FARAN 48 PISOS, UN APARCAMENT SOTERRAT I UNA PLAÇA

ENDERROC  Espai situat entre els carrers Llevant, Josep Pinyol, Orient i Quevedo

El Centre d’Estudis de Granollers 

organitza dimarts (19 h), de ma·

nera virtual, la taula rodona Doctor 

Salvador Llobet i Reverter: carto-

grafia d’un home actiu i compro-

mès. Serà un acte d’homenatge al 

geògraf granollerí amb motiu dels 

30 anys de la seva mort. Obrirà 

l’acte Arnau Queralt, membre de la 

Comissió directiva del Centre d’Es·

tudis de l’AC, i tot seguit donarà 

pas a tres intervencions d’uns 20 

minuts cadascuna. Aniran a càrrec 

de Josep M. Panareda, catedràtic 

jubilat de Geografia Física a la UB 

i membre de l’Institut d’Estudis Ca·

talans, que parlarà de la geografia: 

passió, docència i recerca; Miquel 

Carandell, doctor en Història de 

la Ciència, professor associat de la 

UAB i encarregat de la Biblioteca i 

l’Arxiu del Museu La Tela, que par·

larà de la cultura: compromís cívic 

amb la ciutat de Granollers; i Ma·

ria Bassa, professora jubilada de 

geografia i història, que parlarà de 

l’institut: el compromís amb l’edu·

cació pública. Clourà l’acte el direc·

tor del Centre d’Estudis de l’AC de 

Granollers, Jaume Dantí. 

Danses urbanes, fotografia i au·

diovisuals, arts escèniques, acro·

bàcies, percussió, periodisme, 

cuina creativa, còmic o artesania. 

Aquestes són algunes de les acti·

vitats que els nois i noies de fins a 

16 anys podran fer del 28 de juny 

al 30 de juliol als itineraris d’es·

tiu del Gra en el marc del Fes·te 

l’Estiu. Per la seva banda, els nens 

i nenes de fins a 12 anys podran 

optar per una oferta variada de 

casals d’estiu en diverses escoles 

de la ciutat, el casal d’estiu escol·

ta, les estades musicals o activi·

tats esportives recreatives, amb 

opció en anglès, també per a joves 

de 12 a 16 anys. 

Aquest segon estiu marcat per 

la Covid·19, es garantiran les me·

sures sanitàries en totes les acti·

vitats, alhora que es potenciaran 

els hàbits d’higiene, l’autopro·

tecció de la salut i la seguretat de 

totes. A partir de dilluns i fins al 

7 de maig estarà obert el període 

d’inscripció per a totes les activi·

tats. El procés d’inscripció serà 

únic per a tots els casals de Fes·te 

l’Estiu, es farà en línia i no caldrà 

disposar de certificat digital ni 

aportar cap documentació fins al 

moment de la matrícula. Tancat 

el període d’inscripcions, el sor·

teig es farà l’11 de maig i la llista 

d’admesos es publicarà a la web 

de Fes·te l’Estiu el 13 de maig. Hi 

haurà un període de modificaci·

ons de la reserva o renúncia del 

14 al 16 de maig i el procés de ma·

trícula anirà del 24 al 31 de maig i 

podrà fer·se, preferentment, amb 

signatura o identificació digital a 

causa de la situació excepcional 

de la Covid·19. Qui necessiti fer 

la matrícula de forma presencial, 

ho podrà fer demanant cita prèvia 

entre el 25 i el 27 de maig al Cen·

tre Cívic Nord, Roca Umbert, Can 

Puntes o el Gra. 

El programa amb tota l’oferta 

d’activitats, així com la informa·

ció del procés d’inscripció i matrí·

cula es pot consultar al web www.

granollers.cat/estiu2021.  

EDUCACIÓ  SEGON ANY MARCAT PER LA PREVENCIÓ DE LA COVID

Obren les inscripcions per a 

les activitats de Fes-te l'Estiu

El termini per inscriure's 

de manera virtual arrenca 

dilluns i s'allargarà

fins al dia 7 de maig

Acte sobre Salvador Llobet

en els 30 anys de la seva mort

ENEI, de les Franqueses, fa 10 anys
Espai Nadó · Espai Infant (ENEI), de les Franqueses, celebra enguany el 

10è aniversari amb diverses activitats. L'entitat va néixer arran d'un grup 

de mares que es van conèixer fent sessions de postpart, ioga amb nadons i 

caminades amb els seus fills i filles. Els va unir la mateixa manera d'enten·

dre maternitat i la criança, i van decidir crear un espai per compartir ex·

periències, jocs i propostes amb altres famílies embarassades i amb infants 

de 0 a 9 anys. Durant aquests anys han ofert trobades setmanals obertes i 

gratuïtes en què s'han fet xerrades, jocs, experimentació i tota mena de ta·

llers. A més, durant un temps es va impulsar el projecte La Llavor, un espai 

familiar d'educació viva i activa a la natura adreçat a infants de 2 a 6 anys. 

Comencen a enderrocar 
l'antiga Vissa, al carrer Orient
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Set capçaleres d'informació en pa-

per i deu diaris digitals al Vallès 

Oriental. Aquest és el conjunt de 

mitjans de comunicació que ges-

tiona l'editora Som*, abans Con-

trapunt, després de 20 anys d'una 

aposta ferma per la informació de 

proximitat. El 27 d'abril farà dues 

dècades del naixement del germà 

gran del SomGranollers, el set-

manari local Contrapunt, que va 

aparèixer com a diari de Mollet, 

i que ha traspassat les fronteres 

molletanes i ha esdevingut mitjà 

de referència al Baix Vallès.

La trajectòria de l'editora en 

aquests anys ha estat de constant 

creixement. A principis de 2006, el 

setmanari en paper ampliava el seu 

territori de referència i incorpora-

va progressivament continguts de 

totes les poblacions del Baix Vallès. 

La consolidació del projecte al sud 

de la comarca permet que l'edito-

ra, el 2015, faci un salt important i 

traslladi el format a la capital de co-

marca, Granollers, i a altres munici-

pis de l'entorn, com les Franqueses, 

una iniciativa que, sis anys després 

ha demostrat la seva fortalesa i s'ha 

consolidat com a mitjà gratuït de 

referència a la capital. 

Empresarialment, Contrapunt 

SCCL naixia a Mollet el 2001 com 

COMUNICACIÓ CONTRAPUNT VA NÉIXER EL 2001 AL BAIX VALLÈS I POSTERIORMENT ES VA FUSIONAR AMB ALTRES COOPERATIVES PER FORMAR SOM*

L'editora del SomGranollers 
celebra 20 anys de trajectòria

INICIS  La primera portada de Contrapunt i l'actual capçalera de SomGranollers

2021: NUEVAS INSTALACIONES EN GRANOLLERS

celebra 20 anys de trajectòria

El proper dijous també serà el sisè 

aniversari del SomGranollers, que ha 

aconseguit cada cop més implantació 

a la ciutat i també a la conurbació, 

on també publica, des de març de 

2018, el SomlesFranqueses. L'any de la 

pandèmia ens ha palesat útils i l'edició 

digital ha triplicat usuaris únics, així 

com els seguidors a xarxes han passat 

dels 7.000 als més de 9.000 actuals.

A LA CIUTAT, 
D'ANIVERSARI

El setmanari 
SomGranollers va 
néixer el 29 d'abril 

de 2015, ara fa 6 anys

una petita cooperativa. El 2006, 

però, s'integrava a l'aleshores Grup 

Cultura 03, una cooperativa de se-

gon grau que aplegava SCCL del 

món de la cultura i la comunicació. 

El 2016, Cultura 03 es transforma 

en Som*, la cooperativa catalana 

líder en els sectors de la cultura, 

l’edició i la comunicació, amb mar-

ques tan importants com  Sàpiens, 

la revista Cuina o l'editorial Ara 

Llibres, entre d'altres. El canvi de 

nomenclatura va fer replantejar 

les denominacions dels periòdics 

que van rebatejar-se convertint-se 

en la xarxa de publicacions Som, 

com a relleu i ampliació de les pu-

blicacions Contrapunt, AraVallès i 

AraGranollers. A més, ara fa un any 

Som* va adquirir la publicació de-

gana a Mollet, el Mollet a Mà, que 

des d'aquest mes d'abril s'ha re-

llançat amb un nou disseny i nous 

continguts, que arriben mensual-

ment a les bústies.

Audiències digitals
L'àmplia presència digital al terri-

tori s'ha traduït en un creixement 

constant en audiències, unes dades 

auditades per l'OJD, que l'any pas-

sat assolien màxims històrics amb 

més de 165.000 navegadors únics 

només els mesos de març i abril 

(amb l'arribada de la pandèmia). 

En els tres primers mesos d'aquest 

2021, i segons les dades auditades 

per la OJD, ja s'han assolit més de 

270.000 navegadors únics. La pre-

sència a xarxes socials com Face-

book, Twitter i Instagram també 

proporcionen una gran visibilitat i 

difusió dels continguts, gràcies als 

gairebé 20.000 seguidors, amb què 

compten els diaris Som.  

Reconeguda amb premis com el 

Tasis-Torrent a la millor publica-

ció local i comarcal de Catalunya i 

l'Eugeni Xammar a la millor inicia-

tiva periodística al Vallès Oriental, 

la xarxa de diaris Som celebra els 

seus 20 anys amb el mateix vigor 

que als inicis i amb el compromís 

renovat de proporcionar informa-

ció local de qualitat. 

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

11/04 Francisca Jiménez Ávalos  76 anys 
12/04 Josefa Izquierdo Palacios  77 anys 
13/04 Josep Llòria i Sàez  90 anys 
13/04 Juan Serrano García  91 anys
13/04 Concepció Colomina Canal  83 anys
13/04 Francesc Serrat Salvadó  87 anys 
14/04 Florencio Meneses Caña  73 anys 
14/04 Joan Oliveras Xufré  87 anys
14/04 Cándida Javato Sanguino  90 anys 
14/04 José Oller López     86 anys 
14/04 Francesc Pina Montserrat  82 anys

15/04 Mariano González Martín      63 anys 
16/04 Elena Cot Requena  39 anys
16/04 Antonio Rodríguez Alberca  77 anys 
17/04 Emilia García Pedrosa   93 anys
17/04 Rafael Molina Castillo  44 anys
17/04 Marina González Rodríguez 78 anys
17/04 Joan Martí Francas  73 anys
17/04 Josep Cobo Perramon  89 anys 
18/04 José Galván Caballero  97 anys
18/04 Josep Vera Monasterio  94 anys
19/04 Marta Cortés Bru  66 anys

Els digitals de Som sumen 
en els primers mesos 

d’aquest 2021 més de
 270.000 navegadors únics
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2020

L’activista i escriptora Maria As-
sumpta Redondo és des de diu-
menge la nova coordinadora de 
l’Assemblea Nacional Catalana 
(ANC) a Granollers. Substitueix 
en el càrrec el fins ara coordina-
dor Manel Gener, que ha estat 
al capdavant de l’entitat des de 
l’abril de 2017, en dos períodes 
de dos anys. També hi ha hagut 
renovació en la tresoreria –Llu-
ís Pérez Costa substitueix Jaume 
Font–, mentre que la secretaria 
continua en mans d’Anna Castelló. 

Fent balanç del paper de l’ANC 
els últims anys, Gener explica que 
"abans del 2015 va tenir un 

paper molt important, perquè 

molts sobiranistes van fer el 

pas a l’independentisme, però 

ara hi ha un cert desencís amb 

els partits, que fan un paper que 

costa d’entendre". També afirma 
que els darrers quatre anys "han 

estat anys molt moguts i difí-

cils políticament", però valora 
el respecte i la bona entesa que hi 
ha hagut a la territorial de Grano-
llers, amb uns 600 associats, mal-
grat els debats i les discrepàncies 
polítiques.

M. Assumpta Redondo, per la 
seva banda, pren el relleu amb la 
idea de continuar la feina feta. Des-
taca que l’organització "funciona 

molt bé" i que alhora vol obrir-se 
a noves idees per tenir més força 
i capacitat de mobilització. Redon-
do també lamenta el paper dels 
partits independentistes, reclama 
"tornar a agafar les regnes de 

la mobilització popular" i con-

X.SOLANAS

POLÍTICA L'ASSEMBLEA DE LA TERRITORIAL DE GRANOLLERS TRIA EL RELLEU DE MANEL GENER DESPRÉS DE QUATRE ANYS

M. ASSUMPTA REDONDO

fia que l’independentisme "sabrà 

aprofitar el 52% dels vots".
A la reunió, en què van assistir 

una trentena de persones, també 
es van comentar les actuacions 
de futur que l’ANC té previstes a 
la ciutat, com mantenir la reivin-
dicació que cada dimarts es fa als 
carrers de la ciutat per l’allibe-
rament dels presos polítics i els 
exiliats, la campanya de sobirania 

fiscal, la campanya Alcem-nos.cat, 
relativa a enfortir els drets socials 
i coincidint amb l’1 de maig, i la 
celebració d’un debat per revisar 
i, si cal, presentar esmenes del do-
cument de treball del full de ruta 
de l’ANC que ha de ser aprovat a 
la propera assemblea general or-
dinària que a escala nacional se 
celebrarà el maig. X.L.

"L'independentisme

ha d'aprofitar el 52% 

dels vots i ha d'agafar les 

regnes de la mobilització"

Federalistes d’Esquerres i la Fun-
dació Cipriano García, vinculada 
a CCOO, han organitzat per avui, 
dijous (18.30 h), la presentació 
del llibre La pandemia del capita-

lismo, de Joan Coscubiela, a la sala 
d’actes del CTUG, a Roca Umbert. 
El llibre ofereix una lectura inte-
ressada de la crisi del coronavirus 
i proposa imaginar "un nou pacte 

social civilitzador, reconstruir 

el sentit moral de l’economia, 

assumir la nostra gran ecode-

pendencia, apostar per la coo-

peració i trobar nous equilibris 

entre societat i mercat". Coscu-
biela, advocat laboralista i sindi-
calista, va ser secretari general 
de CCOO de Catalunya de 1995 a 
2008; diputat al Congrés per ICV 
entre 2011 i 2015 i diputat i por-
taveu al Parlament de Catalunya 
Sí que es Pot entre 2016 i 2017. ❉

Joan Coscubiela 

presenta al CTUG

'La pandemia 

del capitalismo'

ACTE DE FEDERALISTES I CCOO

M. Assumpta Redondo, nova 
coordinadora local de l’ANC
L'entitat independentista compta amb uns 600 associats a la ciutat

El bisbe de Terrassa, Josep Àngel 
Saiz Meneses, serà el nou arque-
bisbe de Sevilla. El papa Francesc 
ha anunciat el nomenament des-
prés d'acceptar la renúncia de 
Juan José Asenjo pel seu delicat 
estat de salut i problemes de visió.
Saiz Meneses continuarà com a 
administrador diocesà de Terras-
sa fins a la presa de possessió com 
a arquebisbe de Sevilla, prevista 
per al 12 de juny. En una carta 
oberta d'agraïment i comiat, Saiz 
Meneses dóna les gràcies "pel 

camí recorregut" i pel "pelegri-

natge compartit". També agra-
eix el suport de "col·laboradors, 

laics i laiques, membres de la 

vida consagrada, diaques i pre-

veres, i especialment de qui ha 

estat fins ara el bisbe auxiliar, 

Salvador Cristau".
El bisbe de Terrassa destaca 

entre les fites aconseguides la 
creació del Seminari diocesà i la 
potenciació de la pastoral voca-
cional. "Al llarg d'aquests anys 

he ordenat un bon nombre de 

preveres joves que són un veri-

table signe d'esperança enmig 

El bisbe Saiz Meneses serà

el nou arquebisbe de Sevilla

del nostre món. Al seu costat, la 

pastoral juvenil amb les pere-

grinacions diocesanes i la pas-

toral familiar amb les seves di-

verses activitats", recorda.
"I també la potenciació de la 

formació i educació cristianes 

a través de la catequesi, les es-

coles diocesanes, parroquials i 

religioses, i especialment tot el 

treball de Càritas, actualment 

més necessari que mai a causa 

de la crisi de la Covid-19", pun-
tualitza el bisbe, qui convida els 
feligresos "a remar mar endins 

enmig d'unes aigües no sempre 

fàcils i, de vegades, tumultuo-

ses, com les que ara ens assoten 

amb la pandèmia i la crisi sani-

tària, econòmica i social". 

Ponències, la revista del Centre 
d’Estudis de Granollers, ha arribat 
al número 25. Des de fa 25 anys, 
amb periodicitat anual, la revista 
publica articles d’humanitats, ci-
ències socials i naturals sobre el 
Vallès Oriental. Aquest volum, que 
inclou les quatre ponències pre-
sentades l'últim any, se centra so-
bretot en l'educació, amb articles 
sobre l’ensenyament públic a la co-
marca entre els segles XVI i XVIII, 
la tasca pedagògica dels mestres 
Celestí Bellera i Rita Gibernau els 
anys 1920 i 1930, l’art urbà com a 

eina educativa a Granollers, i una 
ponència sobre el BM Granollers i 
l’esport femení, presentada fa pocs 
dies en el marc del 75è aniversa-
ri del club. També hi ha tres notes 
d’investigació sobre el patrimoni 
artístic de la comarca, amb arti-
cles sobre l’adquisició del retaule 
gòtic de Granollers, l’estendard de 
Gaudí conservat a Sant Feliu de Co-
dines i l’art romànic del Montseny. 
Clou el volum un resum del treball 
guanyador del darrer premi Camí 
Ral sobre la devesa Torre Surera 
de Llinars del Vallès.

'Ponències', del Centre

d'Estudis, arriba al número 25
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Aquest Sant Jordi, tot i que les parades no s'aplegaran a la plaça de la Porxada 

ni a la rambla barcelonina, es podrà viure al carrer, com toca en la diada de 

primavera del llibre i la rosa. Les parades de llibres i roses, i les activitats literàries

i culturals, en el sentit més ampli, tornaran a ser presents a les ciutats i pobles 

després d'un any d'interrupció oblidada en ple desconcert per la situació 

pandèmica. La recuperació de la normalitat –ni la vella ni la 'nova'– no s'està 

produint amb la celeritat que fa només uns mesos –quan s'injectaven les primeres 

vacunes– s'esperava. Però aquest Sant Jordi és un petit sender en el camí cap a

la recuperació de les llibertats de mobilitat i socialització que la ciutadania desitja.

Un espurna al final d'un llarg túnel, encesa gràcies a la cultura i el comerç 

de proximitat, dues peces clau en el teixit d'una societat cohesionada i justa. 

Aquest 23 d'abril és hora de tornar a passejar amb el llibre i la rosa a la mà. No 

només per gaudir-ne i per donar suport a dos sectors que van patir molt el 2020, 

sinó també com a símbol de com volem que sigui el futur que s'albira tan incert.

RECUPERAR LA CULTURA I EL COMERÇ

Editorial

es persones immigrants sense 
papers per treballar també te-
nen drets laborals. Avui dia en 
el nostre país hi ha persones 

immigrants que han de guanyar-se el pa de 
cada dia, com la resta de les persones que 
treballen legalment, però que ho fan sense 
contracte, perquè no tenen autorització per 
treballar. Per això, considerem que  els drets 
laborals han de ser per a tothom.

La Llei d'estrangeria que hi ha a l'Estat 
Espanyol és molt rígida i obstaculitza la 
tramitació de la documentació pertinent 
per aconseguir l'autorització de residència i 
treball i, per tant, per poder obtenir contrac-
te laboral. Hi ha persones que porten molts 
anys vivint en el nostre país, treballant en 
feines precàries i mal pagades, sense que 
hagin pogut regularitzar-se. Hi ha sectors 
laborals com el de les feines domèstiques i 
de les cures a persones grans, que estan ate-
ses per treballadores i treballadors, que fan 
una feia essencial i molt necessària, en una 
situació de precarietat i explotació laboral.

Per això, a Comissions Obreres disposem 
del CITE (Centre d'Informació per a Tre-
balladors Estrangers), que assessora, de 
manera gratuïta, els treballadors i treballa-
dores sense papers en la regularització de 
la seva situació administrativa, entre altres 
tràmits d’estrangeria, i en els seus drets 
laborals. Fem feina arreu del territori, amb 
33 oficines descentralitzades a diversos 
municipis, amb la col·laboració de diverses 
administracions, de tots nivells, especial-
ment l'administració municipal, i en col·la-
boració amb entitats socials. En concret, a 
la nostra comarca tenim oficines d'atenció 
pública a Granollers i Canovelles.

També impartim el mòdul B de coneixe-
ments laborals, i mòdul C, de coneixements 
de la societat catalana i el seu marc jurídic, 
cursos previstos a la Llei d’acollida de Cata-
lunya i que faciliten als i les  treballadores 
estrangeres sense papers la seva regularit-
zació administrativa.

Per tal de sumar esforços en l'objectiu 
d'aconseguir la regularització laboral i soci-
al, cerquem acords amb entitats d'inserció 

social i laboral arreu del territori. A la comar-
ca, hem iniciat aquesta sinergia amb dues 
entitats ubicades a Granollers: El Xiprer i 
Dimas, signant un conveni de col·laboració 
per fer formació en drets laborals, dins d’una  
formació ocupacional, que ajudi a obtenir 
una feina digna per a persones immigrants.

Aquest conveni ha estat molt bé signar-lo, 
ja que contribuïm amb aquestes dues enti-
tats, que fan una feina meritòria en la inte-
gració social i laboral de les persones immi-
grants, que necessiten informació, suport, 
formació i feina per assolir una vida digna.

Fruit d'aquesta iniciativa, hem donat dos 
mòduls B de coneixements laborals, amb 
joves que s'han format en el centre social 

d'El Xiprer, en l'ocupació de carreter de 
magatzem, i el mateix mòdul en l'empresa 
d'inserció social Dimas per a joves que re-
alitzen tasques en l'àmbit de les feines do-
mèstiques i de les cures a persones.

El contacte amb aquests joves procedents 
de diversos països del món (el Magrib, l’Àfri-
ca subsahariana, el centre i sud d’Amèrica) 
ens ha fet copsar de manera directa les di-
ficultats de vida que pateixen, que en casos 
voregen la supervivència. Són persones que 
volen treballar, amb empenta i decisió, com 
a mitjà per obtenir una vida digna. Per això, 
aquesta iniciativa laboral, en què col·labo-
rem, conjuntament amb les entitats socials 
esmentades, és de vital importància.

Cal que el Govern de l’Estat, que és qui té 
la competència, canviï l'actual Llei d'estran-
geria per tal de permetre la regularització de 
moltes persones treballadores que fan feines 
essencials en el món laboral, i així obtinguin 
contractes laborals i garantir una feina amb 
drets,  i que puguin contribuir a la millora de 
l'economia personal i per a tothom.

L

Hem iniciat una sinergia i hem

 signat un conveni de col·laboració

 amb El Xiprer i Dimas per fer 

formació en drets laborals per

 ajudar les persones immigrants

Els immigrants sense papers 
també tenen drets laborals

JORDI MAYOL  
QUIM FORNÉS 

Membres del Centre d'Informació per a Treballadors 
Estrangers (CITE) de CCOO

Les cartes i imatges han de fer constar el nom i cognoms de l’autor, l’adreça, un telèfon de contacte i el document 
d’identitat. Els escrits han de tenir una extensió màxima de 25 línies. En cas que es depassin, la redacció es reserva el 
dret d’escurçar-les. Podeu fer-les arribar a somgranollers@som.cat

que va a la feina i, mentre repassa totes 
les tasques a fer i la feinada que l’espera 
a l’oficina, desconnecta durant uns segons 
per contemplar una figura menuda, plena 
de vida que afronta el dia amb una il·lu-
sió supera, de lluny, amb tots els carrers 
vestits de grisor, mascaretes i persones 
caminen amb mil cabòries al cap sense ga-
nes de pensar massa.

La petita vianant sembla extreta d’un 
conte de la Pilarín Bayés i col·locada en 
aquell precís instant, en aquell pas de via-
nants, sembla que sigui fet expressament.

Quan ja s’han regalat els respectius som-
riures la Sunna segueix el seu trajecte per 
anar a buscar l’autovia que l’absorbirà en 
l’embús d’estrès diari que fa des de fa més 
de cinc anys, de dilluns a divendres, amb 
una rutina que l’ofega i la fossilitza com 
si la seva energia caigués dins d’un petit 
comptagotes.

Un cop agafi l’autovia hi trobarà el ma-
teix de sempre: botzines, fums, gent que 
mira i no veu més enllà que la matrícula 
del davant i camions que la fan sentir peti-
ta. Com la nena amb qui desitja creuar-se 
cada vegada més. Per creure més en algu-
na cosa. O qui sap què.

I en aquell moment, mentre avança a 
pas de tortuga enfilada al seu quatre per 
quatre, desitjaria arribar a la feina i tro-
bar-hi companys purs com ella; com la pe-
tita del pas de vianants que, a diferència 
d’ells, travessa el pas de vianants i la vida 
amb una motxilla petita plena de colors i 
d’il·lusions.

ls dimarts, quan la Sunna ana-
va cap a l’oficina amb cotxe, se 
la trobava. A la mateixa hora i 
agafada de la mà d’ell traves-

saven el pas de vianants del carrer Céllecs 
de Corró d’Avall. Un home de mitjana edat, 
atractiu, i que amb vestimenta informal 
però polida, pensava que devia fer molt 
bona olor. Però ell no la mirava mai.

Les dues es miraven. I somreien. Sense 
mascareta. La Sunna perquè estava al cot-
xe. Ella perquè era molt petita i tenia el 
privilegi d’olorar l’aire i els carrers que tot 
just es despertaven entre olors de cafès i 
aquella atmosfera d’encanteri matinal.

La Sunna frenava, ells travessaven i de 
cop, les dues es miraven, i ella, sempre 
girava el cap. I quan s’aturava, tot i els es-
cassos segons de contacte visual, la Sunna 
somreia amb la son a les orelles i la inno-
cència d’aquella infantesa, que ja quedava 
massa lluny, tornava per un instant.

La petita portava una bufanda de ratlles, 
un anorac cordat fins a dalt de tot i dues 
cuetes fetes amb la destresa d’una perru-
quera: impol·lutes i amb les puntes rinxo-
lades. La motxilla que portava, penjada a 
l’altre braç de l’home que l’acompanyava, 
era petita i plena de colors. Segur que a dins 
hi hauria un entrepà o tres o quatre galetes 
per fer el matí de guarderia més amè.

Aquella nena somreia sempre i la Sunna 
pensava que la felicitat també era allò. Re-
galar un somriure a una noia desconeguda 

E

PAS DE VIANANTS

Periodista cultural

CLARA M. CLAVELL
Ficcionant 

el Vallès
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       CICLE FORMATIU

      DE GRAU SUPERIOR

   DE TÈCNIC/A

  SUPERIOR EN

  TERMALISME

I BENESTAR

Generalitat de Catalunya
Departament
d’Educació

BRANQUES DE CONEIXEMENT   ciències de la salut i ciències

FAMÍLIA PROFESSIONAL   imatge personal 

DURADA   2.000 hores / dos cursos acadèmics, amb pràcti-  
                 ques a balnearis

Nova oferta formativa

única a Catalunya

especialitzada

en el sector termal

Per a més informació i matrícula: INSTITUT MANOLO HUGUÉ

c. Josep Maria Germà, 2 · 08140 Caldes de Montbui
T. 93 865 37 62 · iesmanolohugue@xtec.cat · www.xtec.cat/iesmanolohugue

Coordinador/a d’activitats de condicionament

   físic i hidrocinèsia

Director/a tècnic d’spa i balnearis

Monitor/a de lleure   

Socorrista d’instal·lacions aquàtiques

  SORTIDES PROFESSIONALS

Tècnic/a en tractaments estètics integrals

Especialista en tècniques hidroestètiques 

Tècnic/a en massatges estètics

Tècnic/a en drenatge limfàtic estètic

Instructor/a de grups d’hidrocinèsia i cura corporal 

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

Des de 1987
La garantia per a empreses 
i candidats

Multinacional líder en el sector 
lloguer vehicles industrials, 
precisa incorporar:

· MECÀNIC AUTOMOCIÓ  
  GRANOLLERS 

· MECÀNIC AUTOMOCIÓ  
  MERCABARNA

· PLANXISTA AUTOMOCIÓ 
  GRANOLLERS

· PLANXISTA AUTOMOCIÓ 
  MERCABARNA

· CUSTOMER SERVICE 
  AMB FRANCÈS

ponsable del Departamento. Realizar el 
seguimiento y control del SPV realizado 
y en definitiva la satisfacción del cliente. 
Velar por el cumplimiento en materia de 
PRL supervisando los trabajos realizados 
en casa del cliente como Recurso Pre-
ventivo. Requisitos: Formación: FPGS o 
Ingeniería Técnica. Idiomas: Inglés: nivel 
first o advanced; Alemán: valorable.
Experiencia: Valorable funciones de 
mantenimiento Tco. SPV de maquinaria/ 
instalaciones industriales del sector ali-
mentario. Disponibilidad: Ámbito geo-
gráfico: España, Portugal y puntualmente 
Internacional Disponibilidad para viajar: 
80%. Se ofrece contrato directo con la 
empresa, sueldo y condiciones nego-
ciables. Tipo de puesto: Jornada com-
pleta, Indefinido. Salario: 28.000,00€-
35.000,00€ al año

Empresa fabricant de materials per la 
construcció ubicada al Vallès Oriental 
precisa incorporar: 
ADMINISTRATIU/VA COMERCIAL 
AMB FRANCÈS 
Administrativa Comercial FP, amb 
idioma francès parlat i escrit, impor-
tant que sigui de la zona pels despla-
çaments al lloc de treball.
Tasques sota la supervisió de la seva 
Responsable Comercial: 
Fer ofertes, comandes, estudis. Parlar 
i gestionar amb Delegats d’Espanya i 
França. Mails. Control de CRM. Nocions 
en formes de pagament, cartes de crè-
dit, etc. Atenció al client. Rebre visites, 
gestionar centraleta... Recerca activa 
licitacions. 
Condicions laborals: De dilluns a di-
jous de 8.00h a 13.00h i de 14.30h a 
18.00h, divendres de 8.00h a 14.00h 
(feina 100% presencial).
Salari: 27.000€/bruts (14 pagues).

TÉCNICO SERVICIO POSTVENTA
Misión: Contribuir al desarrollo del Ser-
vicio de Asistencia Técnica teniendo en 
cuenta la atención personalizada, la ca-
lidad del servicio y el tiempo de entrega, 
satisfaciendo y fidelizando a los clien-
tes, tanto en la fase de instalación como 
en la de asistencia y mantenimiento.
Funciones: Realizar la instalación, 
reparación o mantenimiento de los 
equipos de almacenaje, transporte y 
dosificación de sólidos. Realizar asis-
tencias técnicas a clientes, compren-
dida la puesta en marcha y los man-
tenimientos preventivos ó correctivos 
(electro-mecánicos). Realizar asis-
tencia telefónica de asesoramiento a 
clientes. Realizar los partes de visita a 
clientes y entregarlos en tiempo. Reali-
zar informes técnicos derivados de sus 
intervenciones, reportándolos al Res-

Empresa fabricante industrial de soluciones integrales en la manipulación, automa-
tización y dosificación de productos, ubicada en el Vallès Oriental precisa incorporar:

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. 
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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...

Adhesió a PIMEComerçLa Roca Village estrena l'ampliació
Value Retail, l’empresa gestora de La Roca
Village, s'ha adherit a l'entitat PIMEComerç.
Aquesta adhesió ha de servir per impulsar
iniciatives que contribueixin a la difusió de l'oferta
comercial, gastronòmica i d'oci de la comarca.

El centre comercial La Roca Village ha obert aquesta setmana
l'ampliació del centre comercial, un espai de 2.400 metres quadrats 
amb 18 noves botigues, 2 restaurants i un aparcament per a 850 
places. L'ampliació, que ha suposat una inversió de 50 milions, pot 
generar 170 nous llocs de treball, que s'afegiran als 1.800 actuals.

ECONOMIA

"Malgrat que l'estiu no serà tan 

bo com esperàvem fa mesos, sí 

que serà l'inici de la represa de 

l'activitat turística, sobretot en 

els mercats de proximitat, on te-

nim una gran oportunitat", deia 
la diputada de l'Àrea de Desenvo-
lupament Econòmic, Comerç i Tu-
risme de la Diputació de Barcelona, 
Eva Menor, en la jornada anual de 
Turisme Vallès, que es va celebrar 
divendres de manera virtual. 

En la jornada, l'Associació de 
Comerciants Gran Centre, Ostrya-Celler del Ferrer, l'O�icina de Turis-
me, l'Hotel Granollers i l'Hotel Ibis 

Montmeló-Granollers van ser les 
empreses i els ens públics grano-
llerins que van rebre el segell Bios-
phere 2020, un distintiu del servei 
de turisme del Consell Comarcal 
que reconeix les organitzacions 
que dissenyen productes i serveis 
de turisme que, a llarg termini, 
garanteixin l'equilibri entre les di-
mensions econòmica, sociocultural 
i mediambiental. En la mateixa tro-
bada es van distingir 34 empreses 
i ens públics com a punts d'infor-

ARXIU

OFICINA DE TURISME DE GRANOLLERS

ACTIVITAT EL CONSELL COMARCAL RECONEIX 62 EMPRESES I INSTITUCIONS DEL SECTOR TURÍSTIC

mació turística de la comarca, com 
l'associació Gran Centre, la Biblio-
teca Can Pedrals, Ostrya-Celler del 
Ferrer, l'Hotel Ibis-Montmeló-Gra-nollers i l'O�icina de Turisme, de 
Granollers, i Mas Can Calet Apar-
thotel i l'Ajuntament de les Fran-
queses, a més de la mateixa institu-
ció del Consell Comarcal.

Arran de la pandèmia, la troba-
da de Turisme Vallès va haver de 
ser virtual. El pallasso Tortell Pol-
trona va fer d'ambaixador comar-
cal i va ser l'encarregat de lliurar 
personalment els distintius a una 
representació del sector a dife-
rents indrets de la comarca.

D'altra banda, en la trobada 

també va presentar-se el pla 
d'acció i Productes de la Terra 
2021, que gira al voltant de tres 
eixos per fomentar el sector 
agroalimentari: formació i as-sessorament; �ires i menjadors 
escolars; i la creació de la mar-
ca de qualitat Vera del Vallès. 
Pel que fa al pla d'acció comar-cal de turisme, s'han de�init 27 
línies de treball en creació de 
producte turístic, sostenibilitat 
i qualitat, comunicació i pro-
moció, turisme intel·ligent, as-
sessorament i governança.

El conseller de Turisme del 
Consell Comarcal, Àlex Valien-
te, destacava la feina del sector 
públic i privat a la comarca. 
"Som una de les comarques 

amb el sector empresarial i pú-

blic més compromès", deia en re-
ferència als 62 ens que en total han aconseguit algun dels certi�icats. El conseller feia referència a la di�ícil 
situació del sector provocada per 
la Covid-19 esperant que "aquells 

que han tancat les portes de for-

ma temporal les tornin a obrir 

amb la força i l'impuls que ho 

feien anteriorment", i posava 
en valor els atractius turístics de 
la comarca: "Turisme de natura, 

familiar, de benestar, esportiu, 

de shopping, cultural, gastronò-

mic, de benestar... tenim tot allò 

que volem i tot el que els visi-

tants volen que oferim", deia. ❉

El turisme es reprendrà a l'estiu, 

sobretot pel mercat més pròxim

Distinció per a més de 

60 entitats amb el segell 

Biosphere i com a punts 

d'informació turística

L'empresa de transport de merca-
deries internacionals Transitland 
Europea SL, amb seu a Palau-so-
lità i Plegamans, on opera des del 
2006, traslladarà la seva activitat 
a unes noves instal·lacions del Pla 
de Llerona. Ho farà previsiblement 
al juliol, quan ja estarà enllestida 
la nova nau que està construint a 
les Franqueses. Segons fonts de la 
companyia, l'objectiu del canvi és 
ampliar les instal·lacions actuals i 
passar d'una nau de lloguer a una 
de propietat. "Creiem que el polí-

gon de Llerona està molt ben si-

tuat per la seva proximitat amb 

la C-17", afirmen. Les noves instal-
lacions, que han de facilitar la cus-
tòdia de les mercaderies amb total 
seguretat, tindran 3.700 metres 
quadrats. Això permetrà triplicar la 
capacitat d'emmagatzematge actu-
al i reforçar l'activitat de custòdia 
i transport. La nova nau disposarà 
de sis molls amb àmplies zones per 
facilitar la maniobrabilitat i la càr-
rega i descàrrega directament dels 
tràilers. A més, també diferenciarà 
zones per al tràfic nacional, inter-
nacional i distribució a Catalunya.

La firma compta amb una plan-
tilla de 35 persones, personal de 
magatzem amb experiència en 
gestió de diferents tipologies d'em-
balums, palets, caixes, tubs, mà-
quines, bobines de grans dimensi-
ons, amb la maquinària necessària 
per a manipulació segura. També 
disposa d'una important flota de 
vehicles per cobrir al màxim les 
necessitats dels clients: camions de 

lona de 13,6 m, camions lleugers de 
repartiment, furgonetes, eixos o ca-
mió plataforma i vehicles homolo-
gats per al transport de mercaderi-
es perilloses. Transitland Europea 
SL ofereix serveis d'importació i 
exportació tant de grupatge com 
de càrregues completes, sobretot a 
França i Itàlia, però també a la pe-
nínsula i als països de l'est.

Transitland Europea es

trasllada al Pla de Llerona

La logística, amb seu a 

Palau-solità i Plegamans, 

compta amb una plantilla 

de 35 treballadors

EMPRESES LA LOGÍSTICA OPERA ARA AL VALLÈS OCCIDENTAL

Suport a projectes cooperatius
L’Ateneu Cooperatiu ofereix el 28 d'abril, 5 i 12 de maig, la segona edició 
del curs Cooperativitzem la incertesa, tres sessions grupals en línia i mento-
ries individualitzades per acompanyar fins a 10 projectes cooperatius en la 
definició del seu futur, avaluant l'organització, les potencialitats i els riscos 
i fent una anàlisi prèvia dels recursos i les oportunitats de cada entitat. 
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ELS NOSTRES DESPATXOS RECUPEREN EL SEU HORARI 
HABITUAL PER A VISITES I CONSULTES, RESPECTANT 

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

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

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

GRANOLLERS

www.cronda.coop

L’expert respon

Jaume Cortés
Advocat de Col·lectiu Ronda

Els drets de les persones que 
emmalalteixen per la feina

A l’Estat espanyol existeix un 
greu problema de manca de 
diagnòstic i reconeixement de 
l’origen laboral de moltes malal-
ties, especialment casos de 
càncer i afectacions psíquiques, 
però no només aquesta tipolo-
gia de patologies. També es dei-
xen de reconèixer com a malal-
ties professionals o causades 
per la feina un gran nombre de 
trastorns de diversa naturalesa, 
sobretot els de caràcter muscu-
loesquelètics que generalment 
tenen a veure amb la realitza-
ció de moviments repetitius i 
l’adopció de postures forçades 
en el decurs de la nostra pràc-
tica laboral diària.

Diverses estimacions assenya-
len que, com a mínim, un 20% 
de les baixes considerades com 
a derivades de malaltia comu-
na en realitat han estat provo-
cades per la feina i haurien de 
figurar com a malaltia professi-
onal. Unes dades que ens situ-
en a la cua d’Europa pel que fa 
al reconeixement de patologies 
laborals.

A la pràctica, aquesta manca 
de reconeixement suposa una 
vulneració dels nostres drets i 
un important perjudici per a les 
persones malaltes, tant en ter-
mes econòmics com sanitaris. 
Cal tenir present que, en cas 
d’haver emmalaltit com a con-
seqüència de la feina i causar 
baixa mèdica, tenim dret, per 
exemple, a percebre una pres-
tació per incapacitat temporal 
(IT) mentre el nostre estat físic 
no ens permeti recuperar la 
capacitat laboral. 

Però existeix una gran diferèn-
cia entre causar baixa per una 
malaltia comuna o una de pro-
fessional. En aquest segon cas, 
tenim dret a una prestació eco-
nòmica en concepte d’IT equi-
valent al 75% de la nostra base 
reguladora i des del primer dia 
de baixa. En canvi si la nostra 
malaltia es declara com a co-
muna, la prestació econòmica 
es calcularà inicialment a partir 
del 60% de la base reguladora 
i la cobrarem a partir del 4 dia 
de baixa. 

Aquesta no és pas l’única dife-
rència substancial. Per cobrar 
la baixa quan la malaltia és co-
muna, cal acreditar un període 
mínim de cotització a la Segure-
tat Social previ a la incapacitat 
temporal. Aquest requisit no 
existeix pas quan la malaltia és 
professional. A més a més, per 
a les patologies d’origen labo-
ral queda garantida de forma 
absoluta l’assistència sanitària, 
sense que la persona malal-
ta hagi d’afrontar cap tipus de 
despesa relacionada amb els 
tractaments clínics o farmaco-
lògics que necessiti per recupe-
rar-se plenament.

La transcendència de veure 
reconeguda la nostra malaltia 
com a professional i no pas co-
muna encara s’accentua més 
en el supòsit de què la incapaci-
tat temporal esdevingui perma-
nent i, malauradament, l’entitat 
de la nostra afectació sigui tal 
que no puguem recuperar ple-
nament l’activitat laboral. En 
aquest escenari, la diferència 
econòmica entre les respecti-
ves prestacions encara adqui-
reix més transcendència, per 
no parlar del fet que si la malal-
tia és professional es pot incre-
mentar notablement l’import 
de les prestacions que ens cor-
responen si ha existit incompli-
ment per part de l’empresa en 
matèria de prevenció o a l’hora 
de protegir la nostra salut.

Per tot plegat, és important 
recordar que si patim una ma-
laltia que ha estat qualificada 
de comuna i no estem d’acord, 
podem reclamar davant l’INSS 
per tal que hi hagi una deter-
minació de contingència i sigui 
considerada professional.

L'associació de comerciants Gran 

Centre renovarà la targeta de fi-

delització després de 25 anys per 

ampliar-ne les prestacions i els 

avantatges. Així ho han signat el 

director de negoci de CaixaBank 

al Vallès Oriental, Lluís Lázaro, i la 

presidenta de Gran Centre, Laura 

Sabatés. La nova targeta es podrà 

utilitzar a tots els comerços, inde-

pendentment de si estan associats 

a l'entitat o no. "Funcionarà com 

una Visa clàssica; es podrà fer 

servir a tot arreu, però als co-

merços adherits a Gran Centre 

els pagaments es podran frac-

cionar a 1, 2 o 3 mesos, sense 

interessos", diu Sabatés. A més, 

els clients de Gran Centre podran 

continuar gaudint dels descomptes 

i les promocions dels establiments 

i serveis associats. Malgrat passar 

a ser global i útil per a qualsevol 

tipus de compra, la targeta mantin-

drà el logotip de Gran Centre i con-

tinuarà suposant la "moneda prò-

pia i solidària" de l'entitat. "Tot el 

que genera la targeta reverteix 

sempre a Granollers", recorda 

Sabatés, qui afegeix que ara tindrà 

més prestacions. "La targeta que 

teníem fins ara ha quedat obso-

leta. Ara evoluciona: incorpora 

xip i contactless, i es podran fer 

compres online amb més como-

ditat". A més, "ja no caldrà portar 

dues targetes a sobre, sinó que 

amb una n'hi haurà prou per 

fer pagaments normals i alhora 

gaudir dels avantatges de Gran 

Centre". Aquesta és la primera tar-

geta d'aquestes característiques a 

l'Estat gràcies a l'acord entre una 

entitat bancària, CaixaBank, i una 

associació de comerciants. X.L.

La targeta de Gran Centre: 
més prestacions i avantatges

Les instal·lacions de l’Escola Mu-

nicipal del Treball han acollit, els 

darrers dos mesos, el primer curs 

de soldadura de la Fundació Paco 

Puerto, entitat vinculada a CCOO 

dedicada a impartir formació con-

tínua per a l’ocupació i a orientar 

els treballadors en matèria laboral, 

independentment de quina sigui la 

seva situació d’ocupació. El curs, de 

60 hores, s’ha fet en un taller habi-

litat a l’institut, amb diversos boxs 

equipats amb la maquinària neces-

sària per fer treballs de soldadura i 

amb les sortides de fums reglamen-

tàries. De fet, els darrers quatre 

anys, l’Ajuntament ha invertit uns 

200.000 euros en l’adequació dels 

antics tallers i construir-ne un de 

nou, amb una nova aula d’electri-

citat i una de control numèric. Això 

ha permès homologar les instal·la-

cions davant del SOC i el Consorci 

de Formació Contínua i fer-hi for-

mació subvencionada, com la que 

ofereix la Fundació Paco Puerto.

L’adequació del taller s’afegeix 

a les instal·lacions i maquinària 

que la fundació va cedir a l'EMT el 

2015, després de tancar els seus 

espais formatius al polígon Palou 

Nord, on impartia formació en me-

marca, Gonzalo Plata, feia una crida 

als treballadors a formar-se per mi-

llorar la seva ocupabilitat, perquè 

"tenir feina és l’única manera de 

créixer, continuar sent lliures, 

tenir un projecte de vida propi i 

formar part de la societat". Mayo-

ral, per la seva banda, assegurava 

que la formació i la competitivitat 

"són clau per escriure el futur", 

i recordava que "el país necessita 

la indústria per tirar endavant". 

En aquest sentit, recordava, "el 

21% de llocs de treball de Gra-

nollers són industrials". X.L.

canització, electricitat i soldadura. 

Així, Granollers fa un pas més per 

tenir un centre de formació espe-

cialitzat en professions industrials, 

com la fabricació mecànica, elec-

tricitat i electrònica i instal·lació i 

manteniment, i per reforçar l’EMT 

com a centre de referència a la co-

marca en formació professional.

En aquest primer curs de solda-

dura hi han participat 16 alumnes, 

que han pogut millorar la seva 

qualificació professional en l’àmbit 

industrial. En la cloenda del curs, el 

secretari general de CCOO a la co-

FORMACIÓ 16 ALUMNES ACABEN EL PRIMER CURS DE SOLDADURA DE LA FUNDACIÓ PACO PUERTO

L'EMT estrena un taller per 
reforçar la formació industrial

Estabanell Energia, de Granollers, 

ha rebut el premi Graustic a la sos-

tenibilitat mitjançant les TIC de 

mans de l'Associació d'Enginyeria 

Tècnica de Telecomunicació de Ca-

talunya, que cada any reconeix el 

paper de professionals, empreses i 

organitzacions que actuen d'acord 

amb criteris d'innovació digital, 

de suport a les dones i els joves 

emprenedors, de la sostenibilitat 

i d'integració social a través de 

les tecnologies de la comunicació 

(TIC). El lliurament es va fer en el 

marc de la Diada de les Tecnologies 

de la Informació i la Comunicació a 

Catalunya, en què també hi va ha-

ver la jornada Tecnologia per a una 

vida més sostenible i saludable, cen-

trada en el protagonisme que ha 

pres la tecnologia durant la pandè-

mia. Entre d'altres, van assistir al 

lliurament el vicepresident del Go-

vern, Pere Aragonès, i la presidenta 

del Parlament, Laura Borràs.

Estabanell,
premi Graustic
a la sostenibilitat
mitjançant les TIC

X.L.

CLOENDA DEL CURS  La formació s'ha fet en un taller habilitat a l'EMT

El pagament als serveis

i comerços associats

es podrà fraccionar a tres 

mesos sense interessos
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El comitè d'empresa de Bosch, a Lliçà 

d'Amunt, ha arribat a un principi d'acord 

amb la direcció de la companyia sobre el tan-

cament de la fàbrica, que afecta 336 emple-

ats, dels quals, desenes de granollerins. Se-

gons el text acordat, que ara haurà de validar 

l'assemblea de treballadors, Bosch tancarà la 

planta el 30 de juny del 2022, un any després 

del plantejament inicial. Amb tot, s'estableix 

el 31 de desembre com a data de referència 

per desplegar la resta de punts preacordats. 

Per exemple, s'ha pactat un increment salari-

al del 2,5% per sobre del sou teòric del 2020 

amb retroactivitat a 1 de gener del 2021, i 

aquest sou serà la base per calcular les in-

demnitzacions. Alhora, l'entesa preveu afa-

vorir un procés de reindustrialització i recol-

locacions de part de la plantilla dins el grup. 

Al preacord, segons ha informat CCOO, 

es planteja un procés de reindustrialització 

amb la gestió dels actius en favor de l’em-

presa que es quedi les instal·lacions, amb el 

compromís de Bosch de no lucrar-se amb 

la venda. Pel que fa a les recol·locacions, es 

prioritzaran els treballadors de Lliçà dins el 

mateix grup, però també es preveuen casos 

de formació i reorientació laboral durant 

nou mesos, ampliables a tres mesos més.

Pel que fa al calendari, hi haurà un primer 

bloc d'acomiadaments l'agost d'aquest any 

amb 45 voluntaris que rebran 10.000 euros 

addicionals d'indemnització. Més endavant, 

al desembre, hi haurà un segon bloc amb les 

mateixes condicions. Mentrestant, l'empresa 

es compromet a no fer acomiadaments for-

çosos fins al 30 de juny de 2022. Sobre les 

indemnitzacions, el preacord preveu que 

els menors de 50 anys tinguin dret a 50 dies 

per any treballat sense topall, amb un lineal 

de 1.600 euros. Els treballadors d'entre 50 i 

54 anys tindran la mateixa indemnització, a 

més de l'import del conveni especial amb la 

Seguretat Social fins als 63 anys. Finalment, 

els majors de 55 anys rebran una renda del 

71% del salari brut de referència fins als 63 

anys, amb regularització de l’1% anual i con-

veni especial amb la Seguretat Social.

EMPRESA LA DECISIÓ DE LA FIRMA AFECTA DE MANERA DIRECTA 336 EMPLEATS

Preacord a Bosch per ajornar el

tancament fins al juny de 2022

Entre d'altres, s'ha pactat

un increment salarial

del 2,5% sobre el qual es

calcularan les indemnitzacions
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El CBG s'acomiada amb derrotaEl Club Atlètic es manté al grup B de Catalunya
El CB Granollers 1-Pisos.com s'ha acomiadat 
de la Lliga d'EBA amb derrota contra el Mataró, 
per 57 a 72. D'entre els comiats de l'últim duel, 
va haver-hi el d'Albert Griso, que va anunciar 
que es retira com a jugador als 35 anys. 

L'Atlètic Granollers es manté una temporada més al grup B del 
Campionat de Catalunya, després de completar amb èxit les dues 
jornades. La primera va tenir lloc fa dues setmanes a Santa Coloma 
de Gramenet i, la segona, el cap de setmana a Tarragona. 
El Granollers ha acabat al quart lloc de la general amb 610 punts.

El Tast de la Mitja es correrà dis-
sabte amb més d'un miler d'atle-
tes en un nou circuit a Canovelles. 
La cursa s'adapta al protocol Co-
vid i avança la sortida de dissabte 
fins a les 8.45 h. La cursa no per-
drà el seu caire popular –amb un 
miler d'atletes-, tot i que reunirà 
prop d'una cinquantena de noms 
destacats del fons estatal. Aquesta 
és la tercera vegada que es repro-
grama la cursa i sembla que serà 
la definitiva. Durant la tardor del 
2020, la cursa popular es va haver 
d'ajornar fins a dues vegades per 
l'afectació de la Covid-19. 

Entre els atletes masculins més 
destacats hi ha l'olímpic Ayad Lam-
dassem (CA Bikila), resident a Llei-
da, que el 2020 va establir el nou 
rècord estatal de marató a València, 
en córrer en 2 hores, 6 minuts i 35 
segons; Fernando Carro (Nike Run-
ning), plusmarquista estatal dels 
3.000 metres obstacles i subcampió 
d'Europa el 2018, i Ibrahim Chakir 
(Numantino), que n'ha guanyat fins 
a dues vegades la cursa granolleri-
na, una d'elles, en 29 minuts.

ATLETISME  EL TAST ES CORRERÀ DISSABTE AMB PROTOCOL COVID I MÉS D'UN MILER D'ATLETES

En categoria femenina, les com-
panyes del Bilbao Atletismo, Ele-
na Loyo i Azucena Díaz, parteixen 
com les principals aspirants a la 
victòria. Loyo ha estat doble cam-
piona d'Espanya de mitja marató 
els anys 2020 i 2019, a més, va 
ser segona a l'estatal de la Mitja 
Granollers el 2017; mentre que 

arxiu

Díaz, va ser campiona estatal de la 
mitja marató els anys 2009, 2010 
i 2012, i els darrers anys ha acu-
mulat el títol estatal de 10 km en 
ruta el 2018, i el subcampionat de 
la mitja marató el 2020. 

A banda, d'altres atletes de re-
nom, també hi haurà una desena 
de corredors francesos.  jl.r.b.

CAMPIÓ  Ibrahim Chakir, que ha guanyat dues edicions, és un dels favorits

A la tercera va la vençuda
HANDBOL | Lliga Guerreres  PARTITS CONTRA DINAMARCA

Ona Vegué i Nicole Wiggins, ju-
gadores del KH-7 Granollers, van 
debutar amb l'absoluta d'Espanya 
contra Dinamarca. El combinat es-
tatal que dirigeix el granollerí Car-
los Viver, va disputar fa uns dies un 
doble enfrontament amb la selecció 
danesa. També va anar convocada 
Janna Sobrepera. Totes tres eren la 
novetat  de la llista absoluta.

Espanya va caure en els dos par-
tits amistosos contra Dinamarca. 
Al primer, que va tenir lloc dijous 
passat, va perdre 30 a 27, va su-
posar el debut de Nicole Wiggins 
i Ona Vegué. En acabar el duel, 

Wiggins i Vegué s'estrenen 

amb la selecció espanyola
Vegué estava satisfeta del debut 
amb l'absoluta. "Puc estar molt 

satisfeta, és un plaer apren-

dre d'aquest grup i jugar amb 

aquestes jugadores que tantes 

vegades he vist per la televi-

sió i admiro. Ha estat un partit 

igualat, s'ha fet un bon paper, 

se'ns ha escapat al final, però 

l'actitud ha estat excel·lent. Es-

tic molt contenta per estar aquí 

i gaudeixo de tot el que estic 

vivint aquests dies", deia als mit-
jans oficials de la federació espa-
nyola. La selecció va perdre també 
el segon partit amistós contra Di-
namarca, per 27 a 23. 

El KH-7 contra el Bera Bera
El KH-7 reprendrà la Lliga Guerre-
res a casa contra el líder, el Super 
Amara Bera Bera, que encadena 8 
victòries i 1 empat.  

rfebm

A DINAMARCA  Wiggins, emmig, i Vegué, a la dreta, debutants

El Tast de la Mitja estrenarà nou 
recorregut dissabte davant l'allau 
d'inscripcions d'atletes de primer 
ordre estatals. L'organització ha 
projectat un nou circuit de 10 km 
amb sortida i arribada a Canove-
lles, que ja està homologat per la 
Federació Catalana d'Atletisme.

L'antic recorregut, entre la Gar-
riga i Granollers, tenia un desnivell 
negatiu i les marques assolides no 
serien vàlides per a federacions 
o poder presentar-les per optar 
a campionats estatals o interna-
cionals. Fa unes setmanes es va 
decidir el canvi de circuit, amb 
un desnivell neutre, i amb sortida 
i arribada a Canovelles, tot just 
davant la fàbrica de KH-7, al pas-
seig de la Ribera, 111. "A tot això 

s'hi afegeix que, amb el protocol 

La sortida i arribada d'El Tast 

es trasllada a Canovelles
Covid, hem d'evitar al màxim 

passar pels nuclis urbans de les 

ciutats", indica el responsable de 
l'AE La Mitja, Toni Cornellas, que 
explica que la sortida serà esglao-
nada amb sis calaixos dividits pel 
temps dels corredors i, comenta, 
"hi haurà una gran zona d'escal-

fament en l'aparcament que hi 

ha al costat de la caserna de la 

Guàrdia Civil, per esperar a fer 

les diverses sortides".
La mascareta serà d’ús obligato-

ri a la zona d'escalfament, abans i 
durant la sortida de la cursa, i en 
l'arribada a meta. L’organització 
repartirà mascaretes entre els 
participants en l’arribada, per a 
qui ho necessiti. És obligatori dur 
la mascareta als primers metres 
de la cursa.  

El Tast ha lliurat el dorsal 0 a 
l'atleta Javier López, de 69 anys i 
veí de Montornès. El corredor és 
un habitual de les curses grano-
llerines i dissabte correrà la seva 
primera prova atlètica després de 
recuperar-se de la Covid-19, que 
va patir el 2020. L'atleta va entrar 
a l'hospital granollerí el 9 de març 
i va sortir del de Mollet, el 25 de 
maig. Entremig, va passar 21 dies 
a l'UCI i des d'aleshores es prepa-
ra per tornar a còrrer.

L'organització ha volgut reco-
nèixer l'esforç de Javier López i el 
seu esperit de superació. El cor-
redor l'any 2017 va ser campió 
d'Espanya màster a la Mitja de 
Granollers i campió d'Europa de 
trail màster amb Espanya.  

Javier López lluirà el 

dorsal 0 de la cursa 

en superar la Covid

El transcendental duel entre el 
Fraikin Granollers i el BM Logroño 
La Rioja s'ha ajornat. El duel s'ha-
via de disputar divendres al Palau 
d'Esports i ha estat posposat a 
petició del club de la Rioja per un 
positiu amb la Covid-19. El duel 
significava la lluita pel tercer lloc, 
que defensa el Fraikin després de 
guanyar el Bada Huesca (28-31). 
El partit s'ha programat per dis-
putar el 19 de maig. 

S'ajorna el duel 
del Fraikin contra el 
BM la Rioja Logroño

Asobal

L'EC Granollers va encaixar la se-
gona derrota de la promoció d'as-
cens després de perdre contra el 
Terrassa (0-3). L'ECG és cuer  amb 
33 punts i s'allunya de les dues 
primeres places d'ascens direct. 
El líder és l'Europa, amb 50 punts, 
mentre que al segon lloc hi ha un 
triple empat a 41 punts, entre 
Terrassa, Cerdanyola i Vilafranca. 
Diumenge, l'ECG visitarà el Vila-
franca (17 h). 

L'ECG es despenja de 
l'ascens directe amb 
la segona derrota

FUTBOL | Tercera Divisió

KH-7 - SUPER AMARA BERA BERA

Dissabte, 24 – 18.45 h Granollers

La cursa popular granollerina presenta un cartell de luxe 

amb una cinquantena d'atletes del primer ordre estatal del fons 
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La junta directiva del Club Natació 

Granollers (CNG), encapçalada per 

Eduard Escandell, es mostra forta 

i alhora dolguda pel vot de censu-

ra que van sol·licitar presentar els 

socis Toni Gili i Gustavo Brun. De 

fet, divendres passat, segons infor-

ma el club, va ser acceptat legal-

ment el procés, i ara els impulsors 

del vot hauran de presentar les 

signatures, el 6 de maig.   

Per tal que el vot de censura 

tiri endavant, s'hauran de recollir 

un 15% de signatures del cens de 

la massa social –a hores d'ara és 

d'uns 3.000 socis–. Un cop s'hagin 

presentat les signatures necessà-

ries, i aquestes siguin validades, el 

club convocarà una assemblea, que 

haurà de reunir, com a mínim, un 

terç de la massa social. "L'assem-

blea se celebraria presencial-

ment. Ja veurem on es pot cele-

brar segons les mesures Covid, i 

amb un únic punt", va explicar di-

marts el president Eduard Escan-

POLIESPORTIU  LES SIGNATURES DEL VOT DE CENSURA ES PODRAN LLIURAR FINS AL 6 DE MAIG

"Des del 2017 hi ha una 
campanya en contra nostra"

CNG  Roda de premsa d'Eduard Escandell, acompanyat dels dos vicepresidents, Joan Rueda i Anna Rusiñol

dell en una roda de premsa, que va 

comptar telemàticament amb una 

vintena de socis. A més, segons re-

cullen els estatuts, perquè el vot de 

censura prosperi, haurien de votar 

a favor del vot dues terceres parts 

dels assistents a l'assemblea. 

Primer vot de censura al CNG
Des de la fundació del club l'any 

1967, mai no s'havia produït l'in-

tent d'un vot de censura en una 

directiva del club. Escandell as-

segurava que ara s'ha produït la 

proposta per part de dos socis en 

plena pandèmia, però que des que 

va arribar a la directiva el 2017 

"hi ha una campanya en contra 

nostra des del minut zero", deia 

el president, qui no assenyalava 

ningú en concret, sinó que més 

aviat considerava que "pot ser 

una confluència d'interessos de 

tot plegat". "Arribarem al final 

de tot plegat, i tot havent-nos 

equivocat en moltes coses, tinc 

la consciència molt tranquil·la 

de tot el que s'ha fet i perquè ho 

hem fet: per garantir la viabili-

tat del club i garantir els llocs 

de treball", apuntava Escandell, 

qui va respondre a les queixes dels 

dos socis impulsors del vot de cen-

sura: "estem dolguts perquè ens 

agradaria que les coses fossin 

molt més clares, que ens diguin 

el motiu concret del vot". 

Judicis pendents
"Hem estat una junta molt pa-

cient, no hem entrat en cap pi-

cabaralla a les xarxes socials. 

Tenim la paciència suficient per 

fer-ho públic quan toqui", expli-

cava Escandell sobre uns fets que 

no va voler explicar, però que va 

admetre que estan dins d'un pro-

cés judicial "fruit dels xantatges 

d'alguns socis; i això sortirà, hi 

ha prou testimonis i prou coses 

que cal tenir paciència i dir-les 

quan toqui".  jl.r.b.

El Gran Premi de Fórmula 1 
se celebrarà sense públic

MOTOR | F1  TINDRÀ LLOC ELS DIES 7, 8 I 9 DE MAIG AL CIRCUIT

La Fórmula 1 Aramco Gran Pre-

mi d'Espanya 2021 se celebrarà 

els dies 7, 8 i 9 de maig sense pú-

blic, en el marc de les mesures de 

salut pública per a la contenció 

de la pandèmia provocada per la 

Covid-19. Segons ha informat el 

Circuit, el Procicat ha comunicat 

al Circuit de Barcelona-Catalunya 

que la celebració del Gran Premi 

no es pot dur a terme en les con-

dicions previstes en el protocol 

d'accés al públic. En aquestes con-

dicions, no es pot determinar amb 

total certesa si els dies 7, 8 i 9 de 

maig la situació epidemiològica i 

assistencial permetran avançar en 

la flexibilització de mesures, que 

restringeix també la mobilitat en 

l'àmbit comarcal i que, per tant, 

farien inviable el desplaçament 

dels aficionats de fora de la comar-

ca del Vallès Oriental. Tanmateix, 

segons han comunicat els depar-

taments d’Interior i de Salut de la 

Generalitat, ni la situació epidemi-

ològica ni, especialment, la situació 

als hospitals permeten preveure, a 

hores d'ara, una revisió de les me-

sures vigents o una liberalització 

rellevant de les restriccions, tenint 

en compte la proximitat de les da-

tes de celebració del Gran Premi.

Reemborsament de l'entrada
La direcció del Circuit ha comuni-

cat a Formula One Management 

Limited que la Fórmula 1 Aramco 

Gran Premi d'Espanya 2021 s'hau-

rà de celebrar sense públic. El Cir-

cuit de Barcelona-Catalunya farà 

el reemborsament a tots els aficio-

nats que tenen entrada pel Fórmu-

la 1 Aramco Gran Premi d'Espanya 

2021 i la compensació proporcio-

nal als abonats del Circuit. 

MotoGP  EL PILOT GRANOLLERÍ, SATISFET AMB EL GP DE PORTUGAL

Aleix Espargaró (Aprilia Racing 

Team Gresini) ha acabat les tres 

primeres curses de MotoGP entre 

els deu primers classificats. La mi-

llor posició assolida va tenir lloc 

diumenge amb el Gran Premi de 

Portugal amb un meritori 6è lloc, 

on va acabar per davant de Marc 

Márquez (Honda Repsol). El pilot 

granollerí es va quedar a vuit se-

gons del guanyador del gran pre-

mi, Fabio Quartararo (Monster 

Energy Yamaha MotoGP), i a qua-

tre del podi. 

L'Aleix mai no havia iniciat una 

temporada a MotoGP amb un ba-

gatge tan positiu després d'un 7è i 

un 10è lloc a Qatar, i ara amb un 6è 

lloc a Portugal, tot i que semblava 

que a Portimao podia optar al podi 

perquè en l'escalfament mostrava 

un alt nivell competitiu. "Em va 

faltar una mica d’adherència a 

la part posterior de la motoci-

cleta", explicava Aleix Espargaró.  

Pel que fa a Pol Espargaró (Rep-

sol Honda) va tenir un problema 

mecànic al fre del darrere de la 

motocicleta que va provocar el seu 

abandonament. 

Aleix Espargaró apunta 
amunt amb el 6è lloc
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LES FRANQUESES. El Club Twirling 

Les Franqueses es va crear en ple 

confinament, al juny, i des d'ales-

hores no ha parat de créixer. Si bé 

es va fundar amb una desena de 

noies, ara ja arriba a la trentena. El 

twirling té com a base la gimnàs-

tica artística i incorpora el bastó, 

que feien servir les majorets. La 

nova entitat franquesina està lide-

rada per Aida González, de 25 anys 

i veïna de les Franqueses, que va 

fundar el club amb Alba Merino.  

Totes dues fundadores compar-

teixen un passat esportiu amb el 

Twirling La Torreta, i González hi 

va ser una esportista destacada 

amb quatre medalles de bronze a 

l'Europeu –tres en parella amb Ju-

dith Berruezo i una en individual– 

i un sisè lloc al Mundial. "L'accep-

tació a les Franqueses està sent 

molt bona. Ja feia temps que 

volia crear un club propi i al 

juny ens vam decidir. Sóc de les 

Franqueses i sempre se m'ha 

tractat molt bé com a esportista 

i tenia ganes de fer-ho aquí", ex-

plica Aida González, que està molt 

contenta de posar en marxa el 

club franquesí: "des dels sis anys 

he competit amb el twirling, el 

2019 va ser la meva última tem-

porada i aleshores vaig decidir 

TWIRLING  L'ENTITAT ES VA FUNDAR AL JUNY DEL 2020 I JA SUMA UNA TRENTENA DE NOIES

Neix el Club Twirling amb 
esportistes internacionals

PATINATGE ARTÍSTIC  SET MEDALLES BARCELONINES DEL CPA LES FRANQUESES A TORREDEMBARRA

LES FRANQUESES. Marta Sallent, del 

Club Patinatge Artístic Les Fran-

queses, va quedar subcampiona 

del Campionat Territorial de Solo 

Dance de Barcelona, que va tenir 

lloc el cap de setmana al Pavelló 

Municipal Sant Jordi de Torredem-

barra. El club franquesí va sumar 

fins a set medalles entre una àm-

plia delegació d'esportistes amb 

Marta Sallent, subcampiona 

territorial de Solo Dance

EN CREIXEMENT  El club ha triplicat el nombre d'esportistes en menys d'un any

m.s.

FUTBOL AMERICÀ  EL FEMENÍ AL PLAY OFF DEL 9è AL 12è LLOC

L'Spartans Granollers masculí ha 

acabat al quart lloc de la fase re-

gular de la Divisió d'Honor Catala-

na. L'equip granollerí competia al 

grup A i ha tancat qualsevol opció 

per disputar la fase pel títol des-

prés d'un balanç de dues victòries, 

un empat i dues derrotes. 

L'equip masculí pretenia passar 

a la segona fase pel títol, però les 

derrotes contra el Químic i el Sant 

Cugat B, primer i segon respecti-

vament, han privat l'Spartans de 

lluitar en l'última jornada per pas-

sar de ronda. 

"No hem aconseguit l'objec-

tiu, però ha estat una tempora-

da molt complicada i hem aca-

bat satisfets, perquè hem pogut 

jugar, i sobretot, consolidar 

alguns nous jugadors al projec-

te", admet Juan Antonio Garzón, 

responsable tècnic del club. 

En l'últim partit de la jornada 

passada els granollerins van aca-

bar amb bones sensacions des-

prés de guanyar clarament contra 

el GEIEG, per 5 a 21, i ara esperen 

conèixer el calendari de la fase per 

definir els últims llocs de la clas-

sificació.

El femení, del 9è al 12è lloc
El sènior femení va tancar la fase 

regular al tercer lloc del grup D 

amb una victòria i dues derrotes. 

El conjunt femení disputa ara el 

play off del 9è al 12è lloc. "Hem 

guanyat un partit, ha estat un 

èxit. El propòsit és que aquest 

equip tingui continuïtat", asse-

nyala Garzón. El pròxim partit de 

les granollerines serà el 2 de maig 

contra el Sitges.  jl.rodríguez b.

L'Spartans acaba la fase 

prèvia al quart lloc del grup

que volia apostar-ho tot per la 

formació".  

El club iniciarà al maig la com-

petició territorial per accedir a la 

fase final de l'Europeu, que tindrà 

lloc a Croàcia a la tardor. "Farem 

tres jornades al maig i tenim 

serioses opcions de classificar 

algunes nenes en la fase final", 

considera González, que aspira, 

fins i tot, al Mundial del 2022 amb 

quatre participants amb les cadets 

Sara Cano i Iris Márquez; la infan-

til, Martina Lupiáñez, i la júnior 

Judith Pujulà. "Tenim esportistes 

de nivell avançat, però també 

som un club obert per inici-

ar-se. Som competitives, però 

el més important és que les 

nenes siguin felices. Si després 

poden fer podis internacionals, 

perfecte, però fins a on elles se 

sentin més còmodes", explica 

l'entrenadora responsable, que fa 

de tècnica juntament amb Merino, 

Berruezo i Cristina Ruiz. 

Els entrenaments del nou club 

tenen lloc entre setmana a l'Escola 

Colors i els caps de setmana al pa-

velló municipal.  jl.r.b.

El FS Ciutat B, colíder del grup 1

El FS Ciutat Granollers ja competeix amb tots els seus equips a la Federació 
Catalana de Futbol. L'entitat de futbol sala s'ha bolcat aquesta temporada 
en les lligues de l'FCF i ha presentat dos equips sèniors a la Tercera 
Catalana amb el clar objectiu de pujar a Segona. Després d'un primer tram 
competitiu, el sènior B colidera el grup 1 amb deu punts, empatat amb la 
Base Montcada B. Els granollerins encadenen una ratxa positiva després 
de tres victòries i un empat. Pel que fa al sènior A, que milita al grup 2, és 
novè amb tres punts després d'una victòria i tres derrotes.

xavier solanas

sParTans

EN JOC  Un moment d'aquesta temporada de l'Spartans masculí

EN PISTA  Marta Sallent en un moment del Campionat Territorial

dos ors, quatre plates i un bronze. 

Sallent va sumar la medalla 

de plata de la categoria sènior 

territorial amb una puntuació 

de 46.59, quedant a menys de cinc 

punts de la campiona. Pel que fa 

als dos ors de l'entitat franquesina 

van ser pel júnior Miquel Pagès i la 

juvenil Marta Domingo. 

El club també va pujar tres ve-

gades més al segon esglaó amb els 

júniors Sergi Ortiz i Marta Men-

gíbar i la infantil Judit Sallent. El 

bronze va ser per la júnior Núria 

Domingo. 

El Club Patinatge Artístic va sumar dues 

medalles al Campionat de Catalunya 

de Quartet de xous, que va tenir lloc fa 

dues setmanes. L'equip cadet femení va 

guanyar la medalla d'or i l'equip sènior 

va aconseguir un tercer lloc. 

DUES MEDALLES 
DEL QUARTET DE XOUS

FUTBOL SALA |  Tercera Catalana  COMPETEIX A L'FCF
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CULTURA
'Detectiu Conan' a l'OCine'Zog i els doctors voladors' al Petit Edison
L'Ocine del Ramassar ha afegit per aquest cap de 

setmana una nova sala per projectar el nou cas del 

detectiu Conan en català, La bala escarlata, que es va 

començar a projectar la setmana passada. Així, avui, 

dijous, hi haurà passi a les 19.30 h i a les 19.45 h.

Diumenge (12 h) el cinema municipal acollirà una nova sessió 

del Petit Edison, la programació de pel·lícules familiars. En 

aquesta ocasió, es podrà veure Zog i els doctors voladors (2020), 

que viatgen per curar sirenes, lleons i unicorns. El pitjor pacient 

serà el rei, que no accepta que la seva neboda vulgui ser metgessa.

QUATRE OBRES BREUS EN QUATRE ESPAIS DE ROCA UMBERT

La programació estable de prima-

vera de l'Espai Milnotes continua 

aquest dissabte –en doble sessió 

a les 18 i 20 h– amb un espectacle 

musical, en què es recuperen grans 

clàssics de tots els temps. Amb el 

títol d'Èxits inoblidables, Lorena 

Blanco i Mario de la Vega inter-

pretaran les balades més populars, 

boleros i grans àries de l'òpera.

D'altra banda, s'han fet alguns 

canvis a la programació de maig 

inicialment prevista, de mane-

ra que el diumenge 2 tornarà El 
brindis, i el 8 de maig, Divas al 
rojo vivo, mentre que diumenge 

9 tornaran els moments lírics de 

sarsuela i òpera. 

Balades, boleros i l'òpera, 

protagonistes a l'Espai Milnotes

ESPECTACLES  'ÈXITS INOBLIDABLES' AMB BLANCO I DE LA VEGA

CRÍTICA TEATRAL  EL TAG ACULL DIUMENGE EL MUNTATGE DE LA COMPANYIA LA CALÒRICA

'Els Ocells', riure i reflexió 
crítica sobre les democràcies

Parlar de la companyia La Calòrica, 

des de fa ja bastants anys, és parlar 

de nivell. Al record encara el seu 

Profeta, després d’una setmana 

de residència al Teatre de Ponent, 

Sobre el fenomen de les feines de 
merda, la premiada Fairfly i la re-

centment estrenada De què parlem 
mentre no parlem de tota aquesta 
merda? (que tan de bo també arribi 

a Granollers). Totes elles amb nota, 

un excel·lent. El tàndem Joan Yago, 

que teixeix uns textos brillants, i 

Israel Solà a la direcció, acompa-

nyats d’un equip d’actrius i actors 

que dominen el canvi de registre 

i l’escena, i ajuden en la creació 

col·lectiva de l’espectacle, fan que 

qualsevol de les seves propostes 

siguin d’aquelles que cal apuntar a 

l’agenda quan s’estrenen.

Ara aterren a Granollers amb Els 
Ocells, una actualització del clàssic 

grec d’Aristòfanes escrit l’any 414 

aC, i ho fan amb un trepidant joc 

de canvi de registres (4 intèrprets 

fent 15 personatges), una interpre-

tació esplèndida i una posada en 

escena i un vestuari –obra l'Albert 

Pascual– sorprenent i –per què no 

dir-ho?– un punt kitsch.

Una comèdia sobre la democrà-

cia, el poder, l’auge del populis-

me neoliberal, la postveritat… En 

la qual no hi falta el sarcasme, la 

ironia, la crítica, situacions còmi-

ques –molt còmiques–, que alhora 

transporten a escenes i moments 

del'imaginari personal i col·lectiu, 

present, passat, i qui sap si futur?

tag

A ESCENA  Els actors són personatges que han de sortir de la cambra tancada

Una comèdia molt recomanable 

per a aquell públic a qui li agrada 

que el facin reflexionar sobre te-

mes actuals, però, que en aquests 

temps de pandèmia en què es ne-

cessita aire i alegria, ho vol fer de 

manera divertida, vol riure.

Un últim apunt: una de les mi-

llors escenes –tot i que és difí-

cil escollir un moment d’entre 

tants–: la de la família de coloms 

al voltant de la taula. Aneu-la a 

veure i ho comentem després a les 

xarxes –@txellremolins– o al col-

loqui post-funció amb la compa-

nyia: una gran oportunitat per de-

batre sobre el tema i descobrir les 

entranyes de la creació d’aquest 

espectacle brillant.  txell remolins

Dg 25 d'abril
A les 19 h. Al Teatre Auditori
Preu: 25 euros (zona A)

            12 euros (zona B)

	Títol. Els Ocells

	Dramatúrgia. Joan Yago, a 

partir de l'obra d'Aristòfanes

	Repartiment. Marc Rius, Xavi  

 Francés, Aitor Galisteo-Rocher  

 i Esther López

	Direcció. Israel Solà

	Producció. La Calòrica amb 

 el suport de la Sala Beckett

La fitxa artística

300 persones gaudeixen del Microteatre

Prop de 300 persones han passat aquest cap de setmana per Roca Umbert 
en un dels tres passis que s'hi han fet del Microteatre, una mostra de 
quatre espectacles breus de dramaturgs i autors novells, que enguany  
giraven a l'entorn del terme col·lapse. Cronovida, de Dácil Zurita; Es busca 

company de pis net i polit, de Fanny Ferran; Una fruita estranya, d'Eduard 
Olesti; i El col·lapse gravitacional, d'Elena Roca s'han pogut veure a diferents 
espais del recinte fabril, enguany triats més amplis arran de la pandèmia.

xavier solanas
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UN ALTRE MÓN, UNA ALTRA 
MANERA D’APRENDRE

DIMARTS 27 D’ABRIL DE 2021 

PORTES OBERTES PRESENCIALS DE BATXILLERAT 

En tres sessions: a les 17, 17.30 i 18 h.
Caldrà inscriure’s prèviament a la web del centre. 

DIMARTS 4 DE MAIG DE 2021 

PORTES OBERTES VIRTUALS DE BATXILLERAT 

En dues sessions via MEET: a les 17 i a les 18 h.
Els enllaços a les sessions es penjaran a la web del centre. 

El Festival MiniBeat serà el 19 de setembre 

si la pandèmia finalment ho permet. L'or-

ganització –Arcada Koncerts i Ajuntament 

de Granollers– han hagut de tornar a pos-

posar el certamen que estava previst per al 

maig a Roca Umbert, després que ja s'ha-

gués de renunciar a l'edició de 2020 arran 

de la Covid-19.

Així, la cinquena edició d'aquest festival 

familiar de música independent s'ha tornat 

a posposar amb la idea que la nova data 

"sigui la definitiva, tant per la nostra 

salut mental, com per la de les bandes, 

artistes i col·lectius participants", diuen 

des d'Arcada Koncerts. "Tot i que la si-

tuació millora, per al sector cultural es 

mantenen unes fortes restriccions que 

fan inviable la celebració amb unes mí-

nimes condicions", argumenta l'organit-

zació per al nou canvi de data.

En l'actual situació "se'ns ha fet impos-

sible de trobar la manera que el Festival 

MiniBeat no perdi la seva essència, la 

seva finalitat, que no és més que trans-

metre als més petits els valors de la mú-

sica alternativa i de qualitat". El Festival 

MiniBeat consta d'una sèrie de concerts i 

activitats, que no es poden dur a terme as-

seguts en cadires i respectant la distància 

de seguretat que marquen les autoritats. 

"La música del MiniBeat necessita el 

contacte, necessita llibertat de movi-

ments, necessita la calor i la vitalitat 

dels més petits sense restriccions", ex-

pliquen en un comunicat.

Qui ja tingui entrada la podrà utilitzar 

el 19 de setembre i, en cas de no poder-hi 

assistir, l'organització retornarà l'import a 

través d'un formulari al web del MiniBeat 

(www.minibeat.cat/venda-dentrades).

El cartell i l'homenatge a Sex Pistols
Com a cada edició, el festival homenatja un 

grup o artista destacat de la història de la 

música moderna; i aquest any serà el torn 

de la banda britànica Sex Pistols. El Mini-

Beat feia mesos que també tenia tancat un 

cartell que s'intentarà mantenir, tot i el 

canvi de dates.  Als nou escenaris distribu-

ïts pel recinte de Roca Umbert s'hi preveien 

les actuacions de Tokyo Sex Destruction, 

Azucarillo Kings, Camping, Illinoise, Per-

ro Pachingo, Furguson, Esperit!, Rombo, 

Mas Squad, Pinpilinpussies, The Bounties, 

Taska, Victor Segundo i Zesc, entre altres 

directes i activitats paral·leles. i m.e.

El MiniBeat ha de tornar a 

posposar-se fins al setembre

MÚSICA  ARCADA KONCERTS I ROCA UMBERT VAN ANUL·LAR L'EDICIÓ DE 2020
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A la meitat del concert de diumen-

ge al TAG, el director Edmon Co-

lomer va presentar Aeternam de 

Bernat Vivancos comentant que 

“entre dos pilars de la cultura 

occidental” com Händel i Bach 

s’oferia aquesta breu peça “d’un 

dels nostres compositors actu-

als més importants”. I és que en 

una sala plena fins on la pandèmia 

permetia es va presentar en poc 

menys d’una hora un exemple 

de música de caràcter polític (els 

himnes de la coronacio de Hän-

del), una obra de to introspectiu 

(la ja esmentada de Vivancos) i 

una peça que celebra la fe en co-

munitat (el Magnificat de Bach).

Durant tota la vetllada l’Or-

questra de Cambra de Granollers 

va romandre a l’escenari. Primer 

acompanyant el Cor Jove Amics de 

la Unió, que va interpretar amb ele-

La música que uneix

CRÍTICA MUSICAL  CONCERT DE L'OCGR I ELS CORS JOVE I DE CAMBRA D'AMICS DE LA UNIÓ, DIRIGITS PER EDMON COLOMER

xavier solanas

TRES FORMACIONS  L'OCGr es va mantenir a l'escenari, primer amb el Cor Jove i, després, amb el de Cambra

El FemPinya és un servei nascut 

el 2016 que facilita la feina als 

equips tècnics de les colles cas-

telleres i muixerangueres. Fins 

ara, funcionava com a aplicació 

de Telegram gestionada pel seu 

creador, Pepe Martín, informàtic 

jubilat i membre dels Xics de Gra-

nollers, i ara s'ha constituït com a 

associació.

L’objectiu de l'aplicació és la 

gestió dels equips tècnics de les 

colles: permet conèixer amb an-

terioritat l’assistència als assaigs 

i actuacions amb la confirmació 

dels castellers des dels seus dispo-

sitius mòbils o ordinadors. També 

permet analitzar les dades d’as-

sistència i gestionar les posicions 

a pinyes i troncs automatitzant la 

feina de compondre les estructu-

res. Les pinyes es poden consultar 

fàcilment mitjançant un sistema 

de missatgeria instantània.

Fins a la darrera temporada, 

2019, els Xics van implementar 

totalment l'aplicació i va ser l’úni-

ca eina utilitzada per cantar les pi-

nyes, ja que millora el temps dedi-

cat a la tasca –va permetre ampliar 

el nombre de proves en assaig–. 

Ara, que la pandèmia no permet 

l’activitat castellera, es constitu-

eix l’associació FemPinya, un pas 

que suposa una gestió col·lectiva 

per part dels membres implicats i 

aportacions de totes les colles be-

neficiàries –més d'una vintena–. La 

junta estarà presidida pel creador 

de FemPinya, Pepe Martín Arta- 

cho; la vicepresidenta és Xelo Sos 

Muñoz; el secretari Carles Puig-

gros Guitart; el tresorer Arnald 

Morató Gutiérrez, i hi haurà dos 

vocals –Llorenç Llaberia Melción i 

Paula Soto Reina–. i

EL VIOLINISTA CORRADO BOLSI I L'ORQUESTRA DE CAMBRA PARTICIPARAN AL CONCERT AL PALAU

Empremta granollerina a 

l'acte central de l'Any Gerhard
El violinista i director de l'Or-

questra de Cambra de Granollers 

(OCGr), Corrado Bolsi, actuarà 

conjuntament amb la soprano 

Sara Blanch i el tenor Joan Cabe-

ro en el concert extraordinari de 

l'Any Gerhard, que diumenge tin-

drà lloc al Palau de la Música Ca-

talana. Serà l'acte central del pro-

grama previst per commemorar 

el 125è aniversari del compositor 

nascut a Valls, que va morir el 

1970. La peça central del concert 

serà la Cantata L'Alta Naixença del 

Rei En Jaume –fruit d'una col·labo-

ració de Gerhard amb el poeta Jo-

sep Carner el 1931–. Precisament, 

el director serà Edmon Colomer –

POPULAR

L'aplicació de 
gestió de castells 
FemPinya, ara és 
una associació

gància dos dels esmentats himnes 

de Händel; un repertori realment 

exigent que va ser defensat amb ri-

gor i presència. Seguidament es va 

presentar la versió per a orquestra 

de corda de l’Aeternam de Vivancos. 

Això va generar un moment especi-

al de pau que va permetre al públic 

preparar-se per a l’obra central del 

vespre que venia a continuació, el 

Un Teatre Auditori de Granollers amb totes les localitats exhaurides 

va acollir diumenge un 'Magnificat' de Bach de primer nivell

Magnificat de Bach amb les veus del 

Cor de Cambra de Granollers, que 

va mostrar la seva habitual soli-

desa en interpretar les parts corals 

mantenint en tot moment una bona 

connexió amb l’orquestra.

Cal fer una menció especial als 

solistes, tots quatre guanyadors 

de diverses edicions de la Beca 

Bach de la Fundació Salvat, que 

van mostrar el bon nivell dels 

qui passen per aquest planter de 

cantants que des de 2014 ha ofert 

un magnífic trampolí a joves veus 

que treballen a casa nostra. No es 

pot destacar cap moment en con-

cret de les seves interpretacions, 

ja que la qualitat va ser immillora-

ble en tots els casos.

Així doncs, els dos pilars de la 

cultura occidental als que es re-

feria Colomer es van confirmar 

com a dues obres amb el poder 

d’unir les persones, ja sigui en el 

desig dels pobles, expressat per 

Händel, de ser governats de forma 

justa i sàvia; o en la comunió ritual 

de caire transcendent que sempre 

il·lustra la música de Bach. Alho-

ra, el parèntesi aconseguit amb la 

peça de Vivancos recordava que 

cadascú té un petit món a dins 

mentre que la sala del tot plena 

confirmava que allò que ens mou 

és allò que ens uneix.  oriol padró

que, a més, és el comissari de l'Any 

Gerhard– i que també comptarà 

amb l'OCGr, així com amb la Ca-

merata Eduard Toldrà de Vilano-

va i la Geltrú, la Coral Cantiga de 

Barcelona i el Cor de Cambra de 

l'Auditori Enric Granados de Llei-

da. El programa del concert inclou 

el ja conegut pel públic granollerí 

Aeternam de Bernat Vivancos, que 

es va poder sentir diumenge al 

TAG. El repertori al Palau es com-

pletarà amb Violinkonzert d'Alban 

Berg.  m.e.
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MÚSICA  LA CANTAUTORA I ESCRIPTORA PRESENTA NOUS VERSOS A LA SALA NAU B1

Ivette Nadal estrena espectacle 
amb més pòsit poètic i filosòfic
Fa cinc anys, Ivette Nadal va triar 

la Sala Nau B1 de Roca Umbert 

per al seu retorn als escenaris, 

amb l'àlbum Tornar a mare i un 

directe recordat per la força de la 

cantautora d'actitud rockera i les 

col·laboracions dalt de l'escenari, 

com la de Manolo García. Ara, pas-

sat aquest lustre, la música i poe-

ta granollerina torna a triar Roca 

Umbert –en aquest cas a l'exterior 

i en horari de vermut– per estre-

nar nou espectacle i donar el toc 

d'inici d'una nova etapa en què la 

poesia té més pes i agafa fort pro-tagonisme la filosofia. 

Ivette Nadal (Granollers, 1988) 

surt a la recerca d’identitats po-

ètiques, filosòfiques i musicals. 

Ara, amb una identitat liberal i 

feminista de la mà dels poetes, 

Nadal estrena un espectacle-disc 

influenciat per Frida Kahlo i altres 

pensadors, també amb cançons 

noves de collita pròpia, alegres i 

madures. 

Alhora, en l’espectacle també 

hi consta d’una adaptació del nou 

treball discogràfic En nom de la 
ferida (2019 –editat en edició li-

mitada–) concebut amb el músic 

català septentrional Pascal Come-

lade, i ara presentat a guitarra i 

veu, acompanyant-se pels darrers 

poemes del seu últim llibre publi-

cat L’àngel i la infermesa del pen-
sament. 

De tot plegat neix aquest es-

pectacle nou amb arranjaments 

arxiu / x.s.

NAU B1  Ivette Nadal hi va presentar 'Tornar a mare' amb col·laboracions

que aporten un so cosmopolita i 

mediterrani de la mà del virtuós i 

tel·lúric guitarrista gironí Marcel 

Torres, fent sonar la guitarra es-

panyola. 

Dg 25 d'abril, 12 h
Roca Umbert. Preu: 12 €

El cicle Viu la Primavera als cen-
tres cívics! es reprendrà el 7 de 

maig amb el primer espectacle 

d'un programa d'actuacions i ta-

llers a la xarxa de centres cívics 

de la ciutat. Aquest dilluns, dia 

26, a partir de les 16 h, s'obriran 

les inscripcions als actes  gratu-

ïts –que tindran aforament limitat 

arran de la Covid-19–. El tràmit es 

podrà fer per mitjà del web muni-

cipal granollers.cat.

Nini, Sergi Estella i Nara Trio
El primer concert tindrà lloc el 

divendres 7 de maig (19.30 h) al 

centre cívic de Can Bassa, i anirà 

a càrrec de Nini, ni nom ni vergo-

nya, un duet vallesà format per 

Cesc Martorell –contrabaix i veu– 

i Raimon Molà –percussió i cors–, 

que fa versions de clàssic d'una 

manera desenfadada i divertida.

El programa als cívics continuarà 

el dijous 13 de maig amb Sergi Este-

lla - One man band i la seva propos-

ta de country i blues cantat en ca-

talà. Serà a la plaça de Sant Miquel, 

davant del centre cívic Jaume Oller. 

Estella va treure el 2017 l'àlbum Ho 
superes i et fots, i l'any passat va pu-

blicar el single 12 pack blues.

La següent proposta de directe 

estarà vinculada al centre cívic de 

Palou. El dijous 20 de maig el bar-

celoní Nara Trio ocuparà el pati de 

les antigues escoles per oferir el seu 

TAMBÉ S'INCLOURÀ AL CICLE UN ESPECTACLE FAMILIAR

S'obren les inscripcions per 

als concerts de primavera 

de la xarxa de centres cívics
repertori instrumental de música 

contemporània, que parteix del jazz 

però passa pel folk, la música me-

diterrània i la clàssica. Marc Mas, 

al piano, Bernat Guardia al baix i 

Pep Terricabras a la bateria inte-

gren aquest original i eclèctic trio. 

Individualment, a més, han acom-

panyat artistes i projectes com La 

Troba Kung-Fú, Gertrudis, Sabor 

de Gràcia, Sol Picó, The Gospel Viu 

Choir, Xarim Aresté i Yacine and 

the Oriental Groove, entre d’altres.

El premiat 'Adéu Peter Pan'
L'endemà, el divendres 21 (17.30 

h), el Viu la Primavera inclourà 

també una proposta de teatre fa-

miliar amb l'Adéu Peter Pan de la 

companyia Festuc, una peça que 

ha obtingut el premi a millor es-

pectacle infantil de la 21a Fira de 

Teatre de Castella i Lleó i ha estat 

finalista al Premi Xarxa Alcover de 

la Mostra d'Igualada. L'adaptació 

amb titelles del clàssic durà la Ma-

ria, una nena molt imaginativa, al 

País de Mai Més per viure en pri-

mera persona les aventures de Pe-

ter Pan que li explicava el seu avi.

Concert literari
Finalment, el divendres 28 de maig, 

el centre cívic Nord acollirà la pro-

posta de la companyia Professors 

substituïbles, el concert literari Del 
mort i de qui el vetlla, ideat a partir 

dels microrelats de diversos autors 

del país –Joaquim Carbó, Mercè Ro-

doreda, Pere Calders i Jordi Masó, 

entre d'altres– i músiques dedica-

des a la mort. El concert s'omple 

d'ironia i bon humor, i els contes 

breus s'alternen amb històries tra-

gicòmiques hereves dels millors 

compositors de tots els temps. 

David Aran · Tel. 678 32 94 42 · finestrambient@gmail.com · GRANOLLERS · AIGUAFREDA 

www.finestraambient.com

Persianes i motoritzacions

Divisions d’oficina

Mampares de bany i dutxa

Mosquiteres

Cortines i tendals

Falsos sostres

Tanques de jardí

El concurs de curtmetratges ju-

venils Gra d'Or ja té guanyadors. 

Divendres el Gra va acollir la gala 

d'entrega de premis, que enguany 

va haver de ser de petit format i 

limitada a 22 persones. Amb tot, 

els resultats es van donar a conèi-

xer per mitjà de l'Instagram del 

@grajove. El curt guanyador de 

la categoria d'autors entre 12 i 

17 anys, en què participaven cinc 

treballs, va ser per a Game Over, 

de MAC Records. El jurat també 

va decidir atorgar una menció 

especial a Crisimatografia d'Eric i 
Àlex, d'Edison Jove.

CREACIÓ AUDIOVISUAL  MENCIÓ ESPECIAL PER AL CURTMETRATGE D'EDISON JOVE

DMedia, Hurón Producciones i 

Mac Records, premiats al Gra d'Or

Las pequeñas cosas, d'Hurón 

Producciones, va ser el curtme-

tratge premiat a la categoria de 18 

a 24 anys, amb tres competidors. 

Finalment, en la categoria de 25 

a 35 anys, el guanyador va ser el 

curt Evitern, de DMedia, que com-

petia amb Punt i Inici.
Tots els guanyadors tenen un 

passi doble durant 3 mesos al cine-

ma Edison i 200 euros en metàl·lic. 

En el cas de la menció especial, la 

dotació es redueix a 100 euros.  

Les propostes, que inclouen
 música jazz, blues i versions 

còmiques, es faran els
 dijous i divendres de maig
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FUTBOL. DISSABTE 24, 17 h
FC VILAFRANCA - EC GRANOLLERS  
Pavelló de Vilafranca del Penedès
Amb Roger Santaeugènia i Emma Montané

HANDBOL. DISSABTE 24, 18.45 h
KH7 BMG GRANOLLERS - SUPER AMARA  
Palau d'Esports 
Amb Aitor Compañón i Arnau Moya

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

PREVISIÓ METEOROLÒGICA
de dijous 22 al diumenge 25 d'abril

Dijous Divendres Dissabte Diumenge

17º 7º 19º 9º 19º 11º 20º 12º

ART  L'ESPAI D'ARTS INAUGURA AVUI, DIJOUS, LA MOSTRA DE DISSENY I TRANSFORMACIÓ SOCIAL

Amb l'atenció centrada en la 

veneració i la iconoclàstia en-

vers les respresentacions del 

dictador Franco, i l'estudi de 

les polítiques patrimonials de 

l'Estat respecte a l'herència pú-

blic franquista en la monarquia 

parlamentària, el projecte Gre-

dits –grup de recerca en dis-

seny i transformació social– ha 

ideat l'exposició Fantasma '77. 

Iconoclàstia espanyola, que des 

d'avui, dijous, es podrà veure a 

la Sala Zero de l'Espai d'Arts de 

Roca Umbert. 

Matteo Guidi, Jorge Luis Mar-

zo i Rebecca Mutells són els 

comissaris d'aquesta mostra, 

a la qual dijous a les 19 h els 

dos darrers faran una visita co-

mentada –que repetiran el 9 de 

maig–. El proper dijous 29 d'abril, 

tornaran a ser a l'Espai d'Arts, jun-

tament amb la dissenyadora gràfi-

ca Lulu Soto, per fer la presentació 

de la publicació Fantasma '77 que 

completa el projecte. Les activi-

tats són gratuïtes però cal inscrip-

ció prèvia a rocaumbert.cat.

'Fantasma '77' reflexiona sobre 
la iconografia eqüestre de Franco

plaça pública va ser la de Va-

lència el 1983 per ordre de 

l'Ajuntament, i la darrera, el 

2016 de Barcelona també per 

ordre municipal. La mostra 

reflexiona: A València, va ser 

el govern de la ciutat la mà 

iconoclasta que va enderro-

car la figura eqüestre, i fran-

quistes els qui van protago-

nitzar l’oposició. En canvi, a 

Barcelona va ser el consistori 

qui va reposar Franco al car-

rer –per uns dies, de manera 

neutra, en el context d’una 

exposició sobre patrimoni i 

dictadura–, i va haver de re-

tirar-lo destrossat per les ires 

antifranquistes. L'exposició 

analitza les polítiques de me-

mòria històrica i l'explotació 

del paper de les imatges.

Els horaris de l'exposició a la 

Sala Zero són de dijous a dissabte, 

de 17.30 a 20 h, i diumenge, d'11 a 

13.30 h. A més, la mostra compta 

amb un programa educatiu pen-

sat per a alumnat de primària i 

secundària.  

r.u.

EL CARTELL DE LA MOSTRA

L'artista granollerí, resident a 

Roca Umbert, Lluís Estopiñan, 

presentarà dissabte, a l'exposi-

ció Diàlegs de la Galeria Espai G 

d'Art de Terrassa, les edicions en 

format de llibre d'artista de les 

sèries Disclosed Memory i Missing 

Memory, que es va editar a Roca 

Umbert l'abril de 2018 i que es 

va mostrar a la fira Arts Libris del 

mateix any a l'Arts Santa Mònica 

de Barcelona. Cada capsa-llibre 

consta d'una peça original i 24 re-

produccions d'altres peces de la 

sèrie, impreses a la Impremta mu-

nicipal de Granollers, en una edi-

ció de sis exemplars de cadascuna 

de les sèries, numerada i signada. 

Es presenten coïncidint amb l'ex-

posició col·lectiva Diàlegs (fins al 

6 de maig), en què Estopiñan par-

ticipa amb 13 peces. 

Estopiñan presenta dos llibres 

d'artista a l'Espai G de Terrassa
La Galeria Sol –antiga Casa Matas–, 

al número 47 del carrer del Sol, 

inaugurava divendres passat una 

nova mostra artística, en aquesta 

ocasió de gravats de la barcelonina 

Lourdes Déu Jover, també conegu-

da per la seva pintura sobre seda. 

La mostra es pot visitar durant tot 

l'abril en horari de dilluns a dissab-

te de 10 a 13 h, i de dilluns a diven-

dres també de 17 a 20 h.  

La Galeria Sol exposa 

una mostra pictòrica 

de Lourdes Déu

La primera estàtua eqüestre del 

dictador es va emplaçar davant de 

l'entrada de l'Instituto Ramiro de 

Maeztu de Madrid el 1942. L'úl-

tima, a Melilla, a la caserna de la 

Legión el setembre de 1978, tres 

anys després de la seva mort. La 

primera que va ser retirada d'una 
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Descriure cartes de postguerra

El grup de treball de l'Arxiu Municipal de Granollers

es trobarà dimecres (de 16 a 17.30 h) per fer el taller de 

descripció de correspondència històrica Obrim les cartes 

de la postguerra –documents dels anys 40–. La inscripció 

és gratuïta (arxiu@ajuntament.granollers.cat).

Canovelles dedica l'acte  

de poesia al carrer a Quino

Voltem per l’entorn

GRANOLLERS
DIJOUS, 22

18.30 h Roca Umbert

Acció participativa resultat del 

Laboratori de Recerca col·laborativa 

La (de)colonització de la imatge
20 h En línia. YouTube Ajuntament

Pregó de Sant Jordi a càrrec

de Donat Putx, periodista musical

20 h Cinema Edison

A Ghost Story, de David Lowery

DIVENDRES, 23

15.30 h Sala Francesc Tarafa

XXII Lectura popular de poemes

17.30 h Museu de Ciències Naturals

La vida dins d'un formiguer

18.30 h Museu de Ciències Naturals

Insectes, crancs i aranyes a les vostres 

mans

DISSABTE, 24

8.45 h Passeig de la Ribera

El Tast de la Mitja

9 h Plaça Maluquer i Salvador

Mercat de Brocanters. Tot el dia

9 h Carrer Esteve Terrades

Mercat de Can Bassa. Fins a les 13.30 h

9 h Plaça de la Corona

AGENDA

Mercat del dissabte. Matí

9 h Plaça Lluís Perpinyà

Encants solidaris. Protectora Vilanimal

11 h Espai Natural de Can Cabanyes

Sortida familiar a Can Cabanyes, 

recomanada a partir dels 3 anys

11.15 h Museu de Ciències Naturals

Planetari: Llegendes del cel

16 h Casino

Concert de Sant Jordi d'Amics de la 

Ciutat, amb Jove projecte orquestra

16.30 h Museu de Ciències Naturals

Visita guiada a Tu investigues!
18 h Teatre Auditori de Granollers

La llegenda de Sant Jordi. Milnotes

18 i 20 h Espai Milnotes

Espectacle musical. Èxits inoblidables
19 h Espai d'Arts. Roca Umbert

Presentació de la publicació artística

Fantasma 77 
DIUMENGE, 25

11 h Museu de Ciències Naturals

Visita guiada a Tu investigues!
12 h Roca Umbert

Concert de nous temes d'Ivette Nadal

12 h Cinema Edison

Petit Edison. Zog i els doctors voladors
19 h Teatre Auditori de Granollers

Els ocells, de la companyia La Calòrica

DILLUNS, 26

10 h Parròquia de Sant Esteve

Donació de sang

18 h Biblioteca Roca Umbert

Literatura i arts. Club de lectura

DIMARTS, 27

19 h Biblioteca Roca Umbert

Taller de pràctica fi losòfi ca (en línia)

També pots participar al sorteig
de la panera cultural de manera telemàtica

AQUEST SANT JORDI,
TU TAMBÉ SIGNES

VALLÈS ORIENTAL
Divendres 23

Caldes de Montbui – Plaça 1 d’octubre
Montmeló – Plaça de la Vila

Sant Celoni – Plaça de l’Ajuntament
Sant Feliu de Codines – Plaça de l’Ajuntament

Dissabte 24
Granollers – Plaça Salvador i Maluquer

Podràs signar per l’Amnistia i participar en el sorteig d’una panera 
cultural que inclou els llibres El polsim màgic (de Jordi Cuixart), 

L’aigua que vols (premi Sant Jordi), Boulder (premi Òmnium a la millor novel·la de l’any), 
una mascareta, una llibreta, una motxilla i un domàs.

Canovelles ha volgut fer aquest Sant Jordi un 

homenatge a Quino, el creador de la popular 

Mafalda que va morir el setembre de 2020. Així, 

l'Ajuntament, amb la col·laboració de l’associació 

Comerç Actiu Canovelles, celebrarà Poesia al 

carrer, una iniciativa per omplir l’espai públic de 

versos que aquest any estarà dedicada a l’obra de 

Quino. Així, la façana del Centre Cultural, així com 

els aparadors dels establiments, lluiran vinyetes 

del famós còmic. A més, la Biblioteca Frederica 

Montseny acull, fins al 19 de maig, l'exposició 

Sempre Mafalda. A banda de recordar Quino, 

l’equipament també dedicarà la celebració de la 

diada al poeta Joan Margarit i al dibuixant Picanyol.

Exposicions
Museu de Granollers 

Afi nitats. Permanent 

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

Pintant la 4a planta. Projecte artístic 

realitzat in situ per Vicenç Viaplana, 

Frau i Soler. Fins al 8 de maig

Sant Jordi entra al Museu. 

Mostra de dibuixos dels infants

de 3r de primària de la ciutat sobre 

la llegenda de Sant Jordi

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 
Espai d'Arts a Roca Umbert

Fantasma'77. Iconoclàstia
espanyola. Des de dijous (17.30 h)
i fi ns al 27 de juny

DIJOUS, 22

19 h Can Ribas

Presentació del llibre Viatge als records 
de Llerona de Montserrat Pocurull 

DIVENDRES, 23

17 h Teatre Auditori de Bellavista

Un conte d'estar per casa. The dream
of the twin worm, de Yolanda Navarro

17 h Plaça de l'Espolsada

Titellàrium

DISSABTE, 24

19 h Casal Cultural de Corró d'Avall

Tractes amb Poèsica

DIUMENGE, 25

10 h Circuit de Cal Gavatx

Circulació de trens tripulats

LES FRANQUESES
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Edifici Àgora, Carrer Josep Umbert, 129, 08402, Granollers

938 706 408  ·  agora@agora-sa.com

A GRANOLLERS 
DES DE 1987

BONA DIADA 
DE SANT JORDI


