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DIARI DE GRANOLLERS I LES FRANQUESES

CULTURA

SALUT

ESCENA GRAN 'AIXECARÀ EL VOL' AL SETEMBRE AMB
MÉS DE 60 ESPECTACLES I NOMS COM PERE ARQUILLUÉ,
CLARA SEGURA, CLARA PEYA, HAMLET I ROBA ESTESA 27

EL RISC DE CONTAGI ES DISPARA I ELS
INGRESSOS A L'HOSPITAL PER COVID-19
ES DUPLIQUEN EN MENYS DE 15 DIES 6

MOBILITAT L'AJUNTAMENT PREVEU INICIAR LA INSTAL·LACIÓ AL SETEMBRE I HA ADJUDICAT ELS TREBALLS PER 1,7 MILIONS I UN TERMINI D'EXECUCIÓ D'UN ANY 4

Les noves rampes mecàniques
s'enllestiran a ﬁnals de l'any vinent

MANIFESTACIÓ A PEDALS
Unes 130 persones van reclamar dijous millores urbanes
per fomentar l'ús quotidià de la bicicleta a Granollers 3 i Edit.
ANA MORENO

ENTITATS

COMUNICACIÓ

ECONOMIA

La fundació Espavila premia
l'associació Trenquem Armaris
per l'esforç en la lluita contra
l'estigma del col·lectiu LGTBI 10

Les cooperatives Som* i Abacus
es fusionen per liderar
el sector cultural i educatiu
des de l'economia social 11

Amb el relaxament de les
restriccions i la recuperació
de l'activitat, l'atur s'ha reduït
al juny un 5,5% 15

ESPECIAL

MONOGRÀFIC

MOTOR
18 a 23
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EN PORTADA

'Bicifestació' per una
ciutat més pedalable
Bicibox

'ARA BICI' Aquest era el lema que lluïen les pancartes que portaven els ciclistes en el seu recorregut

ROCA UMBERT, EL PAVELLÓ DE CAN
BASSA, EL PAVELLÓ CONGOST, EL CNG,
les places Pau Casals i Can Trullàs, el
Centre Cívic Nord, l'Hospital i el barri
de Primer de Maig són els primers
punts clau de la ciutat on l'Ajuntament
preveu instal·lar aparcaments segurs
per a bicicletes, uns mòduls tancats
semblants al de l'estació de Granollers
Centre, però molt més petits. De fet,
cada un d'aquests hangars tindrà
capacitat per a 5 o 6 bicicletes, i per
accedir-hi caldrà descarregar-se
una aplicació al mòbil. La instal·lació,
valorada en 120.000 €, sorgeix dels
pressupostos participatius del 2018.
L'Ajuntament l'ha licitat aquest estiu
per executar-la els pròxims mesos.

Unes 130 persones van participar
dijous en la bicifestació convocada
per Granollers Pedala pel centre
de la ciutat per reclamar canvis
en el model de mobilitat, i més i
millors infraestructures per a la
bicicleta que permetin incorporar
aquest mitjà de transport com una
opció de mobilitat quotidiana.
Això passa, segons l'organització, per consolidar una xarxa
ciclable a la ciutat i fer que les bicicletes guanyin protagonisme en
la mobilitat quotidiana, per exemple amb iniciatives com el recent
bicibús a les escoles. Per a això es
proposen carrils bici segregats als
carrers principals i ramals que
arribin als equipaments; aparcaments segurs i especí�ics per a
bicis; la reducció de l'espai per als
cotxes, i garantir connexions ciclables segures amb els municipis de

ja preveu el Pla de Mobilitat, com
la instal·lació de més aparcaments
segurs en llocs estratègics de la
ciutat –a la tardor se n'instal·laran
9– o l'ampliació de la xarxa ciclable existent. Per exemple, prolongant el carril bici actual del carrer
Girona –�ins a les Franqueses pel
Nord i �ins a Can Bassa pel sud–,
creant un nou carril nord-sud paral·lel a la carretera, pels carrers
Corró, Rosselló i Sant Jaume; o un
altre entre l'estació de GranollersCanovelles i el carrer Girona, passant per la plaça de la Constitució
i el carrer Torras i Bages.
A més, també es van abordar altres projectes, com la creació d'un
micro hub de ciclologística a la
zona centre que faciliti la distribució de productes mitjançant cargobicis, tricicles i bicicletes. ❉ X.L.

La convocatòria de Granollers Pedala
va aplegar dijous passat uns 130 ciclistes,
de totes les edats, que van fer un
recorregut festiu pels carrers del centre
l'entorn, entre altres mesures.
La marxa, festiva i reivindicativa, va sortir del carrer Joan
Camps, davant l'Escola Municipal
del Treball (EMT), i va fer un recorregut pels principals carrers i
avingudes del centre �ins a acabar
a la Porxada, on es va llegir un manifest, amb el lema Ara bici.

Fons Next Generation
A més de recuperar l'activitat al
carrer després de molts mesos,
Granollers Pedala insta l'Ajuntament a presentar projectes de

mobilitat sostenible als fons europeus Next Generation, dels quals
hi haurà dues convocatòries:
2021 i 2022. "Aquests fons, als
quals poden aspirar les ciutats
de més de 50.000 habitants, són
una oportunitat per aconseguir
�inançament per transformar
Granollers des del punt de vista
de la mobilitat sostenible", diu
Benjamí Aguilar, secretari de Granollers Pedala.
Per això l'entitat es va reunir
dimarts amb representants municipals per valorar actuacions que

Una desena
d'actuacions
per fer camins
escolars segurs
L'Ajuntament ha licitat el contracte
d'obres per millorar l'accessibilitat i la
seguretat als camins escolars. Aquesta
és una de les propostes guanyadores
dels pressupostos participatius 20182019, pensada per facilitar que nens
i nenes es puguin desplaçar a l'escola a
peu, en bicicleta o en transport públic
de manera autònoma i segura. Els
últims mesos, una comissió ha treballat
les propostes –fruit de la participació
de la comunitat educativa– i ha
prioritzat les actuacions a dur a terme,
una desena de les quals requereixen
una certa intervenció d'obres per
millorar connectivitat, accessibilitat i
seguretat viària al voltant dels centres
educatius. El pressupost de licitació
és de 118.284 euros, IVA inclòs, i el
termini d'execució previst és de tres
mesos. Concretament, es construiran
passos de vianants elevats als carrers
Caterina Albert i Capcir (davant de
l'INS Celestí Bellera) i al carrer Rosselló
(escola Lledoner), així com orelleres
amb guals per a vianants al carrer
Pallars (Bellera). També es reubicarà
el pas de vianants semaforitzat al
carrer Josep Umbert amb Maresme per
facilitar l'accés a l'escola Granullarius,
se senyalitzarà amb llums led diversos
passos de vianants a Enric Prat de
la Riba i Roger de Flor, es millorarà
l'accessibilitat al Salvador Espriu i al
carrer Jaume Corbera (El Teler), i la
connectivitat d'itineraris de vianants
al carrer Manuel Masjuan Bellonch
(El Turó de Can Gili). A banda d'això,
el projecte de camins escolars segurs
també aborda altres iniciatives, com
prohibir l'aparcament davant dels
centres o l'impuls del bicibús, una
modalitat de transport en bicicleta que
consisteix a anar pedalant a l'escola
en grup i que alguns centres, amb el
suport de les AMPA i Granollers Pedala,
estudien d'implantar el curs que ve.

www.advaloremadvocats.cat

SERVEI DE VALORACIÓ INTEGRAL A VÍCTIMES
ÚNIC DESPATX AL VALLÈS DE L’ASSOCIACIÓ D’ADVOCATS DE VÍCTIMES D’ACCIDENTS DE CATALUNYA
Accidents de trànsit i laborals, negligències mèdiques, incapacitacions...

Telèfon d’atenció a víctimes: 93 135 21 94
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SOCIETAT

En procés la compra de reductors de velocitat

Més murs pintats

L'Ajuntament de Granollers ha licitat un contracte de
subministrament i instal·lació d'elements reductors de velocitat
i la senyalització vertical pertinent. El pressupost és de 16.420 euros
(IVA inclòs). Un cop s'adjudiqui el contracte, l'empresa tindrà
30 dies naturals per finalitzar la instal·lació.

El projecte Murs que parlen i, concretament,
l'art a les parets del recinte de Roca Umbert,
estan a punt de sumar una nova obra, en
aquesta ocasió de Jofre Oliveres, que fins
divendres estarà treballant a la fàbrica d'arts.

MOBILITAT LES OBRES AL CARRER CARLES RIBA, ENTRE EL PASSEIG DE LA MUNTANYA I EL CARRER LLUÍS VIVES, TINDRAN UNA DURADA D'UN ANY

El tram sud de les rampes mecàniques
es començarà a instal·lar al setembre
Les obres de la segona fase per a
la instal·lació de les rampes mecàniques al carrer Carles Riba,
en el tram entre el passeig de la
Muntanya i el carrer Lluís Vives,
començaran al setembre i tenen
un pressupost d'1.778.459 euros
–una de les inversions més destacades del pressupost municipal
d'enguany, que inclou la redacció
del projecte, la instal·lació i dos
anys de manteniment–. Segons les
previsions municipals, els treballs
–adjudicats a l'empresa Abolafio– tindran un any de durada, de
manera que l'Ajuntament espera
que la nova infraestructura pugui
estar en marxa a finals de 2022.
Les rampes mecàniques al carrer Carles Riba tenen per objectiu
facilitar la mobilitat al veïnat de la
zona alta de la Font Verda, especialment dels col·lectius que tenen
més dificultat per desplaçar-se, així
com fer més accessibles els equipaments i serveis, com el Centre Vallès, l'Arxiu Comarcal, la Comissaria
dels Mossos d'Esquadra, el camp
de futbol, el cementiri i el tanatori.
El 2020 es van posar en funcionament els cinc trams de la primera
fase, a la part superior del carrer.
Aquesta segona part tindrà tres
trams de rampes i es va deixar en
segon lloc a causa de la seva complexitat, explicava el regidor d'Obres
i Projectes, i Medi Ambient, Albert

arxiu / s.solanas

Més de 124.000 usos al tram superior
Al maig va fer un any de la posada en marxa de les rampes de la part nord,
entre els carrers Lluís Vives i Veneçuela. Els períodes de confinament i les
restriccions als equipaments n'han condicionat l'ús, però, en termes
generals, Camps en fa una valoració positiva. Segons les dades recollides
per les càmeres de les mateixes rampes, hi han passat una mitjana de 341,4
persones al dia. Es calcula que durant un any n'han fet ús 124.617 persones.
Camps. "En aquest tram inferior
hi ha molts habitatges i, a més,
tenim voluntat de transformar
la mobilitat, ampliar les voreres
i incrementar el verd urbà", deia
Camps, qui fa uns mesos ja indicava
que la intenció és que la part baixa
del carrer Carles Riba es transformi
urbanísticament en un passeig.
Així, entre el passeig de la Muntanya i el carrer Lluís Vives la ram-

pa mecànica es col·locarà a partir
de la meitat de l'eix longitudinal
del carrer, pujant a la dreta. Això
comportarà la demolició de l'actual
vorera i de l'asfalt, fet que permetrà construir una vorera de més de
5 metres d'amplada entre la façana
sud dels edificis del carrer Carles
Riba i el límit de la rampa. Aquesta vorera servirà per al pas de vianants i per a l'accés als guals exis-

tents o que en un futur es puguin
crear. Alhora, s'hi plantarà arbrat i
s'hi instal·larà nou mobiliari urbà.
L'aparcament de la vorera nord del
carrer Carles Riba es mantindrà.
El projecte també preveu renovar tots els serveis del subsòl
(clavegueram, recollida d'aigües
pluvials, abastament d'aigua potable, enllumenat, soterrament
de les línies aèries d'electricitat i
telefonia) i reurbanitzar les noves
voreres i les cruïlles amb els carrers Josep Maria de Segarra i Lluís
Vives, per millorar l'accessibilitat.

Els treballs, amb un
pressupost de més d'1,7
milions, s'han adjudicat
a l'empresa Abolafio
L'actuació afecta 165 metres
de carrer, amb un pendent que
s'acosta al 10% de mitjana, mentre que la primera fase abastava
420 metres amb un pendent mitjà
d'11,31%. "Als carrers de pendent superior al 6% és recomanable instal·lar-hi rampes o
escales", recordava Camps.
Quan aquestes rampes entrin
en funcionament, el carrer Carles
Riba, entre el passeig de la Muntanya i el carrer Lluís Vives, passarà

LA PACIFICACIÓ DEL
CARRER VENEÇUELA,
TAMBÉ PER A L'ÚLTIM
TRIMESTRE DE 2021
n Camps explicava que aquesta actuació forma part d'un itinerari per connectar la Serra de Ponent i la de Llevant.
"Tot i que és a l'altra punta, la reurbanització de la carretera de Lliçà amb
voreres per a vianants té a veure amb
aquest projecte, que es connectarà a la
Font Verda a través del centre històric i
el carrer Vinyamata", apuntava. Durant
la presentació del projecte, l’alcalde de
Granollers, Josep Mayoral, destacava
que les rampes responen a una aposta
"per la sostenibilitat, per una ciutat de
més qualitat i que té cura de la gent".
Mayoral també assegurava que els propers mesos començaran les obres per
pacificar el carrer Veneçuela –es transformarà per reduir la velocitat dels vehicles i afavorir els desplaçaments a peu–,
gràcies a un conveni amb l'Ajuntament
de la Roca a punt de ratificar, així com
s'emprendran reformes al Puig de les
Forques. "Les rampes complementen
una actuació urbana rellevant, singular
i transformadora", considerava, i apuntava que "molta gent ha deixat el cotxe
per desplaçar-se als equipaments de
la Font Verda, de manera que les rampes són una nova eina de mobilitat".

a tenir un sol sentit de circulació,
de pujada. La mesura permetrà
pacificar el carrer i resoldre els
problemes existents actualment
amb la connexió a la rotonda de la
plaça de la Font Verda. m.e.
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URBANISME LA REFORMA, QUE AFECTA 1.640 METRES QUADRATS DE SUPERFÍCIE, TÉ UN PRESSUPOST DE PROP DE 300.000 EUROS

TRANSFORMACIÓ SOCIAL

A concurs les obres per fer de
vianants els carrers Sol i Unió

Convocats els
Premis Eines per a
idees d'innovació
social al Vallès

Un nou tràmit situa més a prop la
reforma integral dels carrers del
Sol i Unió, que es reurbanitzaran
per fer-los de plataforma única –és
a dir, la forma utilitzada des de fa
anys per pacificar el trànsit i fer
els vials de preferència per a vianants–. L'Ajuntament de Granollers
ha licitat els treballs, que afecten
1.640 metres quadrats de superfície i tenen un pressupost d'execució de 299.932 euros. (IVA inclòs).
Les empreses que vulguin aspirar
al concurs podran presentar-s'hi
fins al dia 15 d'aquest mes i, un cop
adjudicats els treballs, la guanyadora tindrà 5 mesos per executar
l'obra, de manera que la transformació urbanística podria ser una
realitat a principis de l'any vinent.
A banda de la intenció municipal d'ampliar l'illa de vianants de
la ciutat, la proposta de reordenació urbana també ve donada per
la necessitat d'adaptar les voreres
a la normativa vigent, ja que actualment tenen una amplada apro-

arxiu

BARRERES ARQUITECTÒNIQUES Actualment les voreres són massa estretes
ximanda d'1 metre i dificulten la
mobilitat dels vianants. Per això
es planteja la plataforma única,
de manera que quedarà tota l'amplada del carrer a la mateixa cota i
s'eliminaran barreres arquitectòniques. El carrer del Sol tindrà un
carril central de 2,8 metres amb
paviment asfàltic i serà la zona de

pas de vehicles. La resta de l'espai
serà per al pas dels vianants i tindrà una amplada d'entre 1,3 i 2,5
metres, segons la zona del carrer.
El paviment de panots tindrà tres
colors diferents per diferenciar
zones de vianants.
El carrer Unió, encara més estret, tindrà un carril central as-

faltat sense rigola i unes voreres
de paviment de peces de formigó
gris, seguint el mateix criteri del
carrer Corró i d'un primer tram
del mateix carrer Unió. A més, a
les cruïlles amb el carrer Torras
i Bages amb Sol i Joan Prim amb
Unió se suprimiran les barreres
arquitectòniques existents, de
manera que s'alçarà el nivell actual perquè els vianants trobin
sempre el mateix, mentre que els
vehicles hauran de frenar per enfilar-se a la plataforma.
El projecte de reforma també
inclou l'ampliació de la xarxa soterrada d'electricitat d'Estabanell
per tal de cobrir també el cablejat elèctric aeri existent i la fibra.
També es renovaran les canonades de subministrament d'aigua,
actualment de fibrociment, per
una de fosa dúctil. Tot i que el
clavegueram es mantindrà perquè està en bon estat, el projecte
preveu renovar la xarxa de sanejament del carrer del Sol des del
pou de Joan Prim i fins a un nou
pou que es construirà abans d'arribar a la cruïlla del carrer Corró.
També se substituiran els llums
ancorats a les façanes per nous
projectors de tecnologia led i un
suport al vial. M.E.

La Càtedra en Emprenedoria i Innovació Social, adscrita a la UAB,
ha convocat els Premis Eines 2021
per als millors projectes de transformació social d'àmbit general,
vallesà i local –amb el suport del
Consell Comarcal del Vallès Oriental, el del Vallès Occidental, la
Diputació i els ajuntaments de Sant
Cugat i Mollet. Les línies d’actuació
dels projectes candidats hauran
d’emmarcar-se en almenys un dels
17 objectius de desenvolupament
sostenible (ODS) de l’Assemblea
General de Nacions Unides. Poden
presentar-s'hi organitzacions orientades a assolir objectius socials,
mediambientals i comunitaris, així
com projectes encara no constituïts. Els premis tenen dotacions econòmiques que van de 2.500 a 5.000
euros, segons la categoria, i el termini màxim de presentació és el 14
de setembre. La resolució es farà
pública el 6 d’octubre de 2021 a la
cerimònia que tindrà lloc a l’Auditori de Sant Cugat del Vallès.
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SALUT MALGRAT LA VACUNACIÓ COMPLETA DEL 40% DE LA POBLACIÓ, ELS CONTAGIS S'HAN DISPARAT I S'HA ACABAT TRADUÏNT EN MÉS CASOS A L'UCI

L'Hospital duplica
ingressats en 10
dies i suma una
nova mort de Covid
Aquesta setmana, l'Hospital de
Granollers ha hagut de lamentar
la mort d'un pacient de Covid-19,
després de cinc setmanes consecutives en què no es produïa cap
defunció. De fet, en 15 dies, el centre ha duplicat els ingressats que
han donat positiu en una PCR, i la
darrera setmana s'ha passat dels
10 pacients ingressats als 17 de
dimecres. Les dades a la Unitat
de Cures Intensives (UCI) també
han empitjorat, i s'ha passat de 3
pacients Covid crítics fa 15 dies,
als 5 de la setmana passada i als 7
d'aquest dimecres. En total, a l'UCI
hi ha 18 pacients ingressats, 3 més
que fa una setmana.
Segons les dades facilitades per
la Fundació Hospital Asil de Granollers, des de l'inici de la pandè-

mia, el març de 2020, s'acumulen
273 defuncions i 1.652 altes de
pacients Covid, de les quals 13
s'han donat els darrers set dies.
L'any passat, a principis de juliol, l'Hospital estava tractant entre
2 i 3 persones per coronavirus, i a
finals de mes, els pacients s'havien
triplicat, amb xifres similars a les
actuals. Fa un any, es va aconseguir frenar el virus amb mesures
estrictes de confinament, mentre
que en aquesta ocasió les autoritats confien en les vacunes, que, de
fet, han fet baixar la mitjana d'edat
dels encomanats a 28 anys.
A Granollers, més del 58% de la
ciutadania té injectada la primera
dosi de la vacuna, mentre que més
del 43% ja disposen de la pauta
de vacunació completa. i m.e.

SALUT POSA EN MARXA UN BUS ITINERANT
PER PODER-SE VACUNAR SENSE CITA
n Salut va activar dimecres una nova estratègia de vacunació: un bus itinerant
–de la flota del Banc de Sang i Teixits i motorhomes de la Seat– que recorrerà
el territori per arribar a la població que encara no s'ha vacunat, en especial
persones de més de 40 anys i col·lectius, que per l'idioma o la bretxa digital,
tenen més difícil l'accés a la vacuna de la Covid-19. Els primers llocs on s'ha
posat en marxa aquesta campanya és la regió metropolitana nord –a la
qual pertany el Vallès Oriental–, Barcelona i les Terres de l'Ebre. A la regió
metropolitana nord, els busos aniran vacunant sense cita els proper 15 dies,
cada dia de la setmana, de 9 a 20 h, tot i que el conseller Josep M. Argimon
ha obert la possibilitat que també vacunin de nit. Cada bus podrà administrar
unes 600 vacunes al dia, que seran Janssen perquè només requereixen una dosi.
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Casos confirmats
per PCR

Taxa confirmats
per PCR / TA

IA14

Risc de
rebrot
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PCR
i TA

% PCR
Positives

11/04/2021 17/04/2021

226

359,67

401,05

1.670

4,13

1.728

14,16

04/04/2021 10/04/2021

26

41,38

82,76

84

1,01
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4,12

28/03/2021 03/04/2021

26

41,38

54,11

156

2,85

778

3,55

01/03/2020 06/07/2021

6.288

10.007,16

80.431

7,12

La pitjor remuntada del risc de contagi
Mayoral considera que la desescalada s'ha fet massa de pressa
En una setmana, el risc de rebrot
a Granollers s'ha multiplicat per
10 i ha passat de 82 a 973 punts
(dilluns), i en només dos dies arribava a 1.670 (dimecres). "Mai
no havíem tingut un increment
així en tan poc temps", alertava l'alcalde, Josep Mayoral, qui
demanava novament prudència.
"Comencem el juliol igual que
l'any passat. De nou, hem anat
massa de pressa i això no s'ha
acabat", afegia.
Davant les dades d'ingressos
hospitalaris, Mayoral recordava
que "la vacuna minva l'efecte,
però no l'elimina. Cal actuar
amb responsabilitat, i m'adreço
a la gent jove: el virus continua
viu i ningú no sap què vol dir
per a cada franja d'edat haver
passat la Covid", alertava, i posava sobre la taula la mitjana d'edat
dels positius: 27,9 anys.
Pel que fa als casals d'estiu a la
ciutat, Mayoral assegurava que
funcionen bé i que "només" hi ha
dos grups confinats (dilluns), tot
i que també indicava que divendres es va haver de substituir un
dels grups que havien de tocar al
Musik N Viu per un positiu. De mo-

INFRAESTRUCTURES L'AJUNTAMENT TRASLLADA L'ACCÉS A L'APARCAMENT I NOVES PLACES

L'edifici sanitari es prepara
per a les obres d'ampliació
L'Ajuntament de Granollers està
preparant l'entorn de l'Hospital
per a les futures obres d'ampliació del centre sanitari anunciades
pel Departament de Salut de la
Generalitat. Durant les obres del
nou edifici annex, es tallarà l'entrada al pàrquing del centre, així
com l'actual accés a Urgències, de
manera que l'Hospital ja treballa
en un itinerari alternatiu per accedir al servei. A més, el consistori ha iniciat les obres d'un vial nou
d'accés al pàrquing de pagament,

per davant del geriàtric Adolfo
Montañá. L'Ajuntament també
habilitarà noves places d'aparcament gratuït en un terreny a l'entorn de l'Hospital –gràcies a un
conveni amb els propietaris– per
substituir les places dels aparcaments habilitats el 2017, que es
perdran a causa de l'ampliació.
Tot i que Salut encara no ha fet
pública la resolució de l'adjudicació de les obres i la data d'inici dels
treballs, els tràmits que depenen
de l'Ajuntament granollerí s'han

anat succeïnt. De fet, la junta de
govern s'ha vist obligada a passar
del sistema de reparcel·lació de
l'entorn de l'Hospital (Sector W)
en modalitat de compensació a la
modalitat de cooperació; és a dir, la
iniciativa del desenvolupament urbanístic ja no recau en els propietaris, sinó en l'administració. Ho feia
després de desestimar un recurs de
reposició interposat per una de les
propietàries del sòl del sector en
desacord amb aquest canvi i amb el
repartiment dels costos d'urbanització de vials i zona verda.
Paral·lelament, la Generalitat
encara està en fase prèvia de l'adjudicació de l'ampliació i, per tant,
no hi ha data d'inici dels treballs.

ment, l'Ajuntament no es planteja
anul·lar cap programació prevista
i Mayoral assegura que es "garanteix que les nostres activitats es
fan de la manera que pertoca".
Pel que fa a la resta de dades
epidemiològiques, també han
empitjorat molt la darrera setmana, en què la velocitat de contagi
(Rt) s'ha multiplicat per quatre i
és ara de 4,13, mentre que la taxa
de positius és del 14,16%, quatre
vegades més que fa una setmana.
Pel que fa a la incidència a 14 dies,
s'ha passat de 63 a gairebé 360 casos per cada 100.000 habitants.
A les Franqueses les dades no
són millors. De fet, el risc de rebrot

és encara més alt, amb un índex de
1.860, tot i que l'Rt és menor que
a Granollers, tot i ser també massa alta, i se situa en 3,77 –és a dir,
cada persona contagiada ho encomana a gairebé quatre persones
més–. La incidència acumulada
a 14 dies també és altíssima, de
488,41 casos per cada 100.000 habitants, mentre que al conjunt de
la comarca és de 455,04, una xifra
similar a la del conjunt del país.
El Govern català ja parla de la
cinquena onada, i l'Organització
Mundial de la Salut ha alertat d'un
repunt de contagis a Europa i del
risc d'una nova onada de pandèmia aquest estiu. i m.e.

Torna a tancar l'oci nocturn
El Govern ha decidit tornar a tancar l'oci nocturn en espais interiors a partir
d'aquest cap de setmana i també obligarà a fer test d'antígens (TA) o tenir la
pauta de vacunació completa per poder assistir a esdeveniments amb més de
500 persones. Una PCR de les últimes 12 hores també seria vàlida. El conseller de
Salut, Josep Maria Argimon, confia que amb les noves mesures es comenci a frenar
l'increment de casos, però ha advertit que els contagis hi seran "tot l'estiu". També
ha indicat que la Rt entre els més joves se situa entre 8 i 10 en aquests moments.
Tot i aquesta situació, el conseller no preveu ara com ara mesures de tancament
"més dràstiques". Argimon ha argumentat que no anirien "a l'arrel del problema",
que és una "bossa de contagis en un grup concret i pràctiques molt concretes"
i que, en canvi, tindrien una afectació important emocional, social i econòmica
per a molta gent. Sobre l'ús de la mascareta, ha dit que el departament aposta per
recuperar-la a l'exterior perquè és "senyal" que la pandèmia no ha acabat.

Nou grup de criança en línia
L'Equip d'Atenció Pediàtrica Territorial de Granollers ha posat en marxa
una nova edició del grup de criança, adreçat a famílies amb infants de 0 a 4
mesos. Aquest grup farà trobades en línia, a través de la plataforma Teams,
amb l'objectiu de crear un espai per compartir informació i resoldre dubtes. La primera sessió tindrà lloc avui, dijous, i tractarà sobre les cures del
nadó i de la pell. Hi ha previstes cinc sessions, que tindran lloc cada quinze
dies, i que aprofundiran en qüestions com la lactància, l'estimulació infantil, els primers auxilis i la prevenció d'accidents infantils. Al final de cada
trobada hi haurà un torn de preguntes per resoldre els dubtes i compartir
inquietuds de les famílies. La previsió és poder fer les xerrades en grups
petits, de màxim 15 persones, per establir un entorn de confiança que faciliti les intervencions. Les persones interessades a inscriure's al grup han
d'enviar un correu electrònic a l'adreça pediatriagranollers.mn.ics@gencat.cat, indicant nom i cognoms del nadó, telèfon de contacte i correu.
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CIVISME

MEDI AMBIENT CONTRARI A L'OCUPACIÓ DE SÒL AGRÍCOLA

Serveis a la
comunitat com
a alternativa a la
sanció econòmica

Les Franqueses presentarà
un recurs de reposició
contra el parc solar a Marata

LES FRANQUESES. D'acord amb

Després que la Ponència d'Energies Renovables de la Generalitat
valorés com a "viable" l'emplaçament previst per al projecte de
parc fotovoltaic que el grup Green
Concept Manegement Ltd. vol instal·lar a Marata, l'Ajuntament ha
anunciat la presentació d'un recurs
de reposició contra la instal·lació.
L'empresa ha sol·licitat instal·lar
un parc fotovoltaic al paratge de
les Joncardes, a prop de la finca de
Can Ramis, "ben connectat amb
la carretera de Marata a Corró
d'Amunt, proper a la línia de distribució de mitjana tensió i amb
bons nivells d'irradiació solar
anual", destaca el projecte de la
companyia, que es defineix com a
"parc agrovoltaic", instal·lacions
col·locades al mateix terreny en
què hi ha un cultiu sense que els
panells solars perjudiquin els treballs agrícoles i ocupin el menor
espai possible, en alguns casos per
sobre dels conreus. En el cas de
Marata, l'empresa assegura que el
projecte –amb 19.656 mòduls fotovoltaics i una producció de 8,85
MWp de potència pic– mantindria
l'activitat agrícola basada en la colza, que hi hauria una compensació
econòmica per a finalitat sostenible
i una garantia de desmantellament
al final de la vida útil de la planta
solar per tornar la parcel·la al seu
estat original. L'espai, però, tindria
diverses construccions de manteniment, nous accessos i estructures
de drenatge, cablejat de baixa i mitja tensió i una tanca perimetral.
De moment, el consistori ja ha
presentat dos informes desfavorables a l'actuació –un de l'Àrea
d'Urbanisme i un altre de l'Àrea
d'Agricultura i Medi Ambient– en

l'ordenança municipal de civisme
i convivència ciutadana, l'Ajuntament implementa mesures alternatives a la sanció econòmica
(MASE) per resoldre els conflictes de convivència. Les MASE són
un conjunt d'accions que l'Ajuntament pot oferir als infractors,
mesures educatives i de conscienciació centrades a evitar la reincidència. D'aquesta manera, es fomenta la cohesió social i el civisme
mitjançant la mediació i l'acompanyament. Amb aquesta iniciativa,
les persones que compleixin els
requisits, de manera voluntària
podran commutar les sancions
per accions que es proposaran segons les circumstàncies personals
de l'infractor i seguint un criteri de
proporcionalitat a la infracció comesa. Les accions podran ser molt
diverses, des de netejar parets
amb pintades fins a col·laborar en
esdeveniments esportius o culturals o fer voluntariat en qualsevol
activitat del municipi.
Les persones susceptibles d'acollir-se a una MASE rebran un avís
informatiu sobre aquesta possibilitat i un document de sol·licitud que
hauran d'emplenar en cas d'acceptar aquesta alternativa. Si passats
10 dies hàbils no es presenta la sollicitud, s'entendrà que la persona
hi renuncia i el procés sancionador
seguirà el seu curs. D'altra banda,
fruit de la municipalització del servei de mediació del municipi, ara fa
uns mesos, el consistori ha actualitzat el nom del servei, que passa a
denominar-se Servei de Mediació i
Veïnatge. Així, el servei es consolida per millorar les relacions entre
el veïnat del municipi.

què recorda que els terrenys estan
catalogats com a zona d'especial
protecció tant al Pla Territorial Metropolità del 2010, pel seu interès
natural i agrari, com al Pla General
d'Ordenació Urbana, que classifica
els terrenys com a no urbanitzables i d'especial protecció, i que,
per tant, no s'hi admeten els usos
ara proposats. També alerta que
el projecte tindria un fort impacte
visual i que afectaria terrenys d'alt
valor agroecològic, en ser de regadiu i productors d'un cultiu singular com la mongeta del ganxet.
Tot i reconèixer possibles afectacions ambientals per la proximitat
a la zona d'especial protecció del
riu Congost i a la seva xarxa aqüífera; la proximitat amb els jaciments

Fins ara, la Generalitat
ha rebutjat dos informes
del consistori i qualifica
de "viable" el projecte
arqueològics de Ca l'Aimeric i Can
Viure i admetre les afectacions
a nivell urbanístic, paisatgístic i
de territori i valorar els emplaçaments alternatius, la Ponència
d'Energies Renovables determina
que no hi ha elements insalvables
o que desaconsellin la instal·lació
del parc fotovoltaic en aquests
terrenys de Marata. Per tot plegat,
l'Ajuntament està preparant un
recurs de reposició contra el projecte i assegura que esgotarà totes
les vies legals per evitar que Green
Concept Management Ldt implementi les plaques solars en zones
agrícoles a les Franqueses.

EDUCACIÓ EL RELLEU ES VA DECIDIR EN L'ASSEMBLEA DEL JUNY
casal del mestre

NOVA JUNTA L'entitat s'ha proposat d'iniciar una nova etapa més activa

Víctor Velasco, escollit nou
president del Casal del Mestre
Víctor Velasco Prats, actualment
mestre de música a l’Escola Mestres Montaña, és el nou president
del Casal del Mestre de Granollers
i el Vallès Oriental en substitució
de la fins ara responsable, Lola
Reche Domene, que continuarà
col·laborant com a membre de la
junta del Casal del Mestre. El relleu es va produir en l'assemblea
de socis i sòcies de l'entitat el passat 15 de juny.
D'aquesta manera, el Casal del
Mestre obre una nova etapa, postpandèmia, en la qual s'organitzaran un seguit d'activitats formati-

ves, debat o reflexió, entre d'altres,
al voltant de temes com l'ecofeminisme, l'alfabetització digital, l'art
i la sostenibilitat, així com altres
de continuïtat, com els berenars
pedagògics, iniciats aquest curs.
L'entitat vol fer una crida als
mestres de Granollers i comarca,
les famílies i tothom que ho desitgi
perquè, en aquesta nova etapa del
Casal, comparteixin i participin de
les seves propostes "en benefici
d'una educació de qualitat que
s’adapti als nous reptes educatius i en general a la realitat social", assenyalen.

Castaño pren el relleu al Rotary
El Rotary Club Granollers oficialitzarà aquest divendres, amb un
sopar a l'Hotel Granollers, el canvi
de president que ja va anunciar fa
uns mesos. Així, Margarita Arderiu
passarà el testimoni a Manuel Castaño, dissenyador multidisciplinari
i impulsor de l'empresa Ingrup Estudio, dedicada al disseny integral
d'espais i la comunicació visual i el
grafisme de locals comercials, res-

taurants i particulars. Castaño, de
39 anys, serà el president més jove
que ha tingut l'entitat fins ara. Entre
els projectes de l'entitat destaquen
els actes solidaris amb entitats com
El Xiprer i Creu Roja, l'organització
del sopar Somriures a taula per recaptar fons per diverses iniciatives
de l'Hospital de Granollers i la collaboració amb ONG en matèria de
refugiats entre d'altres.
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LLEURE CASALS INFANTILS, ACTIVITATS ESPORTIVES I RECREATIVES I ITINERARIS GRA

EDUCACIÓ CADA ANY S'ANIRAN AVALUANT ELS OBJECTIUS

Gairebé 800 infants i joves
participen en el Fes-te l'Estiu

La FVO defineix les
prioritats dels pròxims anys

La setmana passada arrencaven a
Granollers les activitats del programa Fes-te l’Estiu 2021, que
inclou els casals infantils, les activitats esportives recreatives i els
Itineraris Gra. Aquest any s'han
inscrit a aquestes activitats 782
infants i joves, força més que l'any
passat, quan la pandèmia va reduir notablement les inscripcions
a aquestes activitats. Enguany, arran de l’elevada demanada de sollicituds rebudes, l'Ajuntament va
incrementar l'oferta amb 120 places més per tal que totes les famílies empadronades a la ciutat que
havien fet la preinscripció poguessin accedir a les activitats. Així,
els participants han pogut escollir
diferents períodes: tot un mes, la
primera o la segona quinzena.
Als casals infantils hi ha 515 infants inscrits per la primera quinzena (del 28 de juny al 9 de juliol) i
465 per a la segona quinzena (entre el 12 i el 23 de juliol). A més,
hi ha una altra setmana opcional

ajuntament

Seguretat

MESURES CONTRA
LA COVID ALS CASALS

MÉS PLACES ALS CASALS D'ESTIU

Aquesta és la segona edició del Fes-te
l'Estiu marcada per la Covid-19, i les
mesures que s'han aplicat són com les
que hi ha hagut durant tot el curs escolar. Es permeten grups de convivència
de fins a 24 infants i es prioritzen les activitats en espais oberts i la ventilació. A
més, Salut Pública es fa el seguiment de
possibles casos i assessora els responsables dels casals mitjançant els gestors
Covid dels centres d'atenció primària.

(entre el 26 i el 30 de juliol) amb
35 infants inscrits i que es farà únicament a l'escola Ferrer i Guàrdia.
Pel que fa a les activitats esportives recreatives, hi ha 185 persones inscrites per fer la primera
quinzena i 168 per fer la segona
quinzena. I als Itineraris del Gra hi
participen un total de 103 joves.

A més d’aquestes activitats, enguany també s’ha organitzat el Casal inclusiu a l’escola Montserrat
Montero, els casals lingüístics de
primària i de secundària, i també
s’ha col·laborat l'Esplai Guai de
Palou que organitza un casal infantil a Palou.

La Fundació Vallès Oriental (FVO)
ha finalitzat aquest estiu un procés participatiu amb els usuaris
de la fundació, les seves famílies,
els professionals i el patronat de
l’entitat per definir les prioritats
a treballar els pròxims anys. Entre d’altres, s’ha reflexionat sobre
l’envelliment dels usuaris, l’increment dels trastorns mentals, els
canvis en les polítiques públiques
sobre discapacitat i els canvis en la
indústria i els serveis que condicionen els centres especials de treball.

Fruit d’aquest procés s’ha elaborat el document Sumem capacitats
per fer camí, que recull 24 objectius
estratègics basats en cinc grans eixos de futur: respondre a les noves necessitats i expectatives dels
usuaris i famílies, teixir complicitat amb el territori, emprenedoria
social, organització socialment
compromesa i nou model organitzatiu. Cada un d’aquests objectius
s’avaluarà cada any i s’adaptarà a
les necessitats dels usuaris de la
fundació i les seves famílies.

Amal El Arrak, primer premi
del Vallbona a Ciencia en Acción
Amal El Arrak Rouass, alumna de
segon de batxillerat a l'IES Carles
Vallbona el curs passat, ha estat
guardonada amb el primer premi,
en la categoria de biomedicina i
salut, en el certamen internacional
Ciencia en Acción, que se celebrarà en versió virtual o presencial a
l'octubre a Granada. El seu treball,

tutoritzat per Ivan Nadal i amb el
títol Com ho veus? Estudi dels camps
visual i lector, així com d'alguns
trastorns oculars, estudia l'òptica
i les malalties oculars. D'altra banda, Gerard Rodríguez, d'Educem,
també ha rebut una meció d'honor
pel seu treball Mars Odyssey. Simulació d’un viatge espacial a Mart.
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IGUALTAT L'ENTITAT COMBAT ELS ESTIGMES ASSOCIATS AL COL·LECTIU LGTBI A LA CIUTAT

SUCCESSOS ELS BOMBERS HI VAN DESTINAR NOU DOTACIONS
bombers la garriga

Trenquem Armaris guanya un
premi de la Fundació Espavila
La Fundació Espavila, dedicada a
fomentar la cultura de l'esforç especialment amb finalitats educatives,
d'aprenentatge i humanes, així com
la recerca i difusió d'estudis i tècniques de motivació, va lliurar dijous
els primers premis Espavila a la cultura de l'esforç i d'ajuda als altres.
Un dels premis, amb una dotació de
400 euros, va ser per a l'entitat granollerina Trenquem Armaris, dedicada a lluitar, de manera col·lectiva
i organitzada, contra els estigmes
associats al col·lectiu LGTBI.
La Fundació Espavila, per la seva
banda, pretén ajudar a persones
directament o a través d'institucions reconegudes, mancades de
recursos econòmics, que vulguin
millorar els seus coneixements
culturals o professionals per a una
millor integració en la societat o
el món del treball. Els premis, per
tant, reconeixen persones o entitats que, malgrat les circumstàncies de cadascú (dificultats econòmiques, socials, laborals, etc.) són
capaces de fer l'esforç d'avançar i
millorar la seva formació, o aquells
col·lectius capaços d'inculcar valors fonamentals com el treball o
la responsabilitat per a l'ajuda edu-

la malgirbada

NOU DOTACIONS Els Bombers van activar un ampli dispositiu

Alçats contra la violència LGTBIfòbica
Unes 150 persones es van concentrar dilluns a la Porxada, convocades
per diverses entitats, per denunciar les agressions creixents contra
el col·lectiu LGTBI, i especialment per condemnar l'assassinat d'un jove
de 24 anys el cap de setmana a La Corunya. En la protesta es van llegir dos
manifestos que recordaven que "l'homofòbia, el racisme i el masclisme
són formes d'odi i discriminació que atempten contra els drets humans".
cativa o professional dels altres.
A més de Trenquem Armaris, altres entitats premiades en aquesta
primera edició han estat el Centre
d'Acollida Assís, de Barcelona, per
un projecte de formació i inserció
laboral de persones en situació

juntsxcat

Puigneró, amb
l'afiliació de Junts
a les Franqueses
El vicepresident de la Generalitat, Jordi Puigneró, va participar
divendres a Can Ribas, a les Franqueses, en la primera jornada municipalista de les comarques de
Barcelona que va celebrar Junts
per Catalunya, en què es va parlar, entre d'altres, de lideratges i
equips, el paper dels municipis en
la construcció del país i la implantació de JxCat al territori.

de sense llar; la Fundació Privada Ramon Martí i Bonet contra la
ceguera, de Barcelona; la Federació Esportiva Catalana de Paràlisi
Cerebral, de Barcelona; o l'Escola
d'Educació Especial l'Arboç, de Mataró, entre d'altres.

Crema un contenidor
d'escumes en una fàbrica de
matalassos del Pla de Llerona
LES FRANQUESES. Un incendi va
afectar dimarts a la tarda, poc
abans de les 15 h, un contenidor
d'una empresa de matalassos del
carrer Andorra, al polígon Pla de
Llerona. El foc, que va cremar restes d'escuma i part de la matèria
primera necessària per a la fabricació de matalassos, es va originar
en un dels quatre contenidors situats a l'exterior de l'empresa Gersan, i al voltant de les 17 h ja es va
donar per extingit.
Segons van informar els Bombers, que van arribar a destinar-hi
fins a nou dotacions, el foc va cremar totalment un dels contenidors, mentre que els altres tres,
situats en línia al pati de la fàbrica,
van quedar parcialment afectats.
De fet, la feina dels bombers va
consistir, en part, a protegir la res-

ta de materials emmagatzemats
que hi havia al voltant per evitar
que el foc s'estengués més enllà
del punt original. A més, mentre
va durar l'incident, els Bombers
també van desallotjar l'empresa,
de manera que cap persona no va

El foc va generar una
espessa columna de
fum negre visible des de
Granollers i les Franqueses
resultar ferida. L'incendi va generar una espessa columna de fum
negre, molt visible des de diversos
punts de la comarca, que va cridar
l'atenció de molts veïns, sobretot
de les Franqueses i Granollers.

ELS MOSSOS D'ESQUADRA INFORMEN

Compte amb el 'phishing'
PUIGNERÓ El vicepresident va participar en la jornada municipalista de Junts

El català, per defecte Concentració per a
al web de Sant Carles una energia pública

Marcel Mauri, a
la trobada d'Òmnium

L'Ajuntament ha requerit a l'empresa responsable del web www.
mercatsantcarles.com, que permet
la compra online dels productes del
mercat, que el català sigui la llengua
predeterminada en la plataforma.
El requeriment s'ha fet per una petició de Primàries, que recorda que
el ROM confereix al català un paper
predominant a l'administració.

Òmnium Cultural celebrarà dijous
vinent, a la Sala de Cultura Sant
Francesc, l'assemblea per renovar
els càrrecs principals de l'entitat
a la comarca. També s'abordarà el
pla de treball i el pressupost per a
l'exercici actual, hi haurà torn obert
de paraula i es clourà la trobada
amb un parlament del vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri.

La CUP Granollers ha convocat una
concentració aquest dijous (19 h),
davant l'oficina de Naturgy a la
ciutat (c. Alfons IV, 44), per reclamar la nacionalització de la llum i
un canvi en el model de producció
i distribució. "Perquè l'energia
sigui de tothom, sigui un dret i
no un luxe i prioritzi criteris socials i climàtics", apunten.

La pesca de credencials, coneguda com a phishing, s'ha convertit en una de les estafes
digitals més comunes amb més persones afectades cada any. L'estafa s'inicia quan el
delinqüent envia missatges suplantant una entitat legítima com pot ser un banc, un servei o una entitat pública, mitjançant un correu electrònic, les xarxes socials o sistemes de
missatgeria instantània, per tal d'obtenir informació confidencial i personal com contrasenyes bancàries o dades de targetes de crèdit. La intenció de l'estafador és que l'usuari
punxi un enllaç que el porta a un lloc web fraudulent, estèticament igual o molt semblant
a l'original, on faci alguna acció que posi en perill les seves dades. Per fer-ho encara
més creïble, el missatge va acompanyat d'una excusa, com per exemple "per problemes
tècnics o de seguretat", i una solució senzilla al problema del tipus "accedeixi al seu banc
utilitzant aquest enllaç". Davant d'això és important no facilitar la informació sol·licitada
ni contestar aquests missatges. En cas de dubte cal consultar directament l'empresa o
servei, que suposadament representen, a través dels seus canals oficials. També recomanem no accedir als enllaços facilitats en el missatge ni descarregar cap document
adjunt que pot contenir, ja que podria tractar-se de programari maliciós.

Informació facilitada per
l'Àrea Bàsica Policial de Granollers
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COMUNICACIÓ LA NOVA EMPRESA NEIX AMB UNS FONS PROPIS DE 35 MILIONS D'EUROS I PREVEU ARRIBAR A UNES VENDES DE 91 MILIONS D'EUROS EL 2021
SOM

Les cooperatives Som* i
Abacus es fusionen per liderar
el sector cultural i educatiu
Les assemblees generals de les
cooperatives Abacus i Som* van
aprovar, el 30 de juny, la fusió
dels dos projectes cooperatius
per afrontar conjuntament els
reptes derivats de la digitalització
i configurar el primer gran operador de l’economia social especialitzat en la creació i distribució de
continguts culturals i educatius. A
l’acte en què se celebrava l'acord
de fusió hi va assistir el president
de la Generalitat, Pere Aragonès;
el tinent d’alcalde de l’Ajuntament
de Barcelona, Jaume Collboni; i el
conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent.
La fusió permet abordar amb
garanties el continu i accelerat
procés de digitalització que està
vivint la cultura i l’educació en
tots els seus àmbits, des del model
de creació, els nous suports, els
hàbits de consum o la distribució.
La fusió també vol assolir una
major massa crítica i la diversificació d’activitats necessàries per
competir amb els grans grups
resultants del procés de concentració que estan vivint les indústries culturals i de l’educació els
darrers anys. Un dels objectius de
la cooperativa és afavorir la pluralitat i contribuir a dinamitzar la
indústria cultural al país.
Amb 48 establiments a Catalunya, València i les illes Balears i la
botiga en línia, la nova cooperativa és líder en la comercialització
de llibres i molt especialment en
llibre infantil i juvenil, i actua en el
camp de la creació de continguts
amb projectes com les revistes

Sàpiens, Cuina, Descobrir i Arrels,
les editorials de ficció Amsterdam
i no-ficció Ara Llibres, la col·lecció
de clàssics Bernat Metge de La Casa
dels Clàssics, i la xarxa de diaris de
proximitat Som* al Vallès Oriental
–inclosos SomGranollers i SomlesFranqueses–. A més, és el primer
distribuïdor de béns per a la comunitat educativa, tant de material educatiu com de llibres de text.
La complementarietat d’ambdues organitzacions no genera redundàncies en els llocs de treball,
per la qual cosa es mantindran totes les posicions.

Projectes en clau de futur
La direcció de la cooperativa fusionada s'ha posat en marxa per
elaborar un pla estratègic que defineixi les principals línies d’actuació més immediates i a més llarg
termini, que han d’actuar com a
tractors del nou projecte cooperatiu. Es preveu la seva presentació
a finals de 2021. L’experiència de
compra dels usuaris; el gran potencial per oferir continguts culturals i educatius a una gran comunitat amb prop d’un milió de socis
i sòcies i a 40.000 subscriptors; la
incorporació de la intel·ligència
artificial en el tractament de les
dades o l’aprofitament del potencial logístic són, entre d'altres, els
aspectes que es treballaran en el
nou pla estratègic de la cooperativa. També s’inicia un treball per
reforçar l’arquitectura de marques
que utilitzen actualment Abacus i
Som*, que acabarà determinant el
nom definitiu de l’organització.

Defuncions
24/06
27/06
28/06
29/06
29/06
29/06
29/06
30/06

José David Ramírez Motato
Robin Paul Harris
Mercè Borrell Padrós
Antolín Mangas Blasco
Jaume Llopart Canal
Consol Grau Ferrandis
Carmen Gesa Codina
Alejandra Hernández García

23 anys
60 anys
90 anys
70 anys
65 anys
86 anys
96 anys
88 anys

30/06
30/06
02/07
02/07
03/07
03/07
03/07
03/07

Teresa Camps Vernet
95 anys
Presentación Vallecillos Hdez. 80 anys
Enric Vives Ródenas
92 anys
Isabel Acosta Chacón
85 anys
Victorino Alonso Cascajares 89 anys
Jordi Martí López
84 anys
Jesús Gómez Gómez
80 anys
María Arredondo Padilla
81 anys

Informació facilitada per la Funerària Cabré Junqueras

Decideixi amb antelació com vol que sigui el seu servei funerari.
TRUQUI’NS I L’ASSESSOREM T. 937 415 370
funeraria@cabrejunqueras.com

La cooperativa fusionada està
presidida per Maravillas Rojo;
Miquel Àngel Oliva en serà el director general, i Oriol Soler –fins
ara director de Som*–, el director
d’estratègia i de negoci. A més,
Abacus i Som* han acordat que
la nova cooperativa fusionada
continuï treballant com a membre del grup cooperatiu Clade per
potenciar l’economia social com
una alternativa d’emprenedoria.
La presidenta de la cooperativa,
Maravillas Rojo, afirmava que

FUSIÓ Els directius de Som* i Abacus, Oriol Soler i Miquel Àngel Oliva
"volem una organització econòmicament sòlida que actuï
com a motor de la indústria de
continguts en educació i cultura, que enforteixi l’economia
social i contribueixi a la trans-

formació social". Per la seva banda, Jordi Creus, fins ara president
de Som*, assegurava que "és un
moment històric per al món de
la cultura, l’educació i el cooperativisme al nostre país".
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MEMÒRIA HISTÒRICA LA CAMPANYA 'CONTRA L'OBLIT' ES VA POSAR EN MARXA ARRAN DE LA INICIATIVA D'ALBERT FORNS D'ESCRIURE UN DIARI DEL 31 DE MAIG DEL 38
amgr

L'Arxiu repesca 14 testimonis
més del bombardeig del 1938
amgr

GRANOLLERS. La crida per recuperar testimonis i documents del
bombardeig de 31 de maig de
1938 està donant els seus fruits.
Des que es va fer pública a final de
maig la campanya Contra l’oblit.
Crida a la memòria del bombardeig, 14 persones s’han posat en
contacte amb l’Ajuntament de
Granollers a través dels diversos
canals disponibles (el telèfon 93
842 67 62, el correu electrònic
memoriabombardeig@granollers.
cat i el Whatsapp 689 65 21 43)
per oferir el seu record dels fets.
En concret, tres persones han
fet arribar la seva vivència com
a testimonis directes per escrit i
quatre més ho han fet com a testimonis indirectes, compartint el
que en saben a través d’un familiar (ja sigui a través d’un àudio o
bé també per escrit). D’altra banda, set persones que van viure els
fets en primera persona quan eren
infants han estat o seran entrevistades els propers dies per tal de

JOSEP ESTAPÉ Qui va viure el bombardeig quan era un nen, amb la seva dona
recollir els records d’aquell dia,
entre els quals Josep Estapé, Matilde Saborit i Maria Valldeneu, que
van viure el dia tràgic quan eren
petits, i que se sumaran a la seixantena de testimonis que ja s'han
anat gravant les darreres dècades.
Tot plegat servirà per fer reali-

tat la iniciativa de l’escriptor granollerí Albert Forns, que es proposa fer un diari del bombardeig
de 31 de maig de 1938, a partir de
les vivències recollides, com va fer
l'alemany Walter Kempowski sobre el dia de la detenció de Hitler.
A més, tant els documents com

VA SER RECTOR DE LES PARRÒQUIES DE MARATA (1957-2020) I CORRÓ D'AMUNT (1986-2020)

MATILDE SABORIT Amb la seva filla

MARIA VALLDENEU

les entrevistes es guardaran a
l’Arxiu (a la col·lecció de documents i a la secció de fonts orals),
com a part del patrimoni històric
de la ciutat.
En la majoria dels casos són familiars, fills o néts dels testimonis
els qui contacten amb Can Jonch i
amb l’Arxiu, que són els dos serveis municipals que gestionen la
crida. Els testimonis són persones
nascudes entre els anys 20 i 30 del
segle passat, i que, per tant, eren
infants o adolescents el dia que
l’aviació feixista va bombardejar
la ciutat i va provocar almenys

224 morts, nombrosos ferits i la
destrucció de molts edificis.
La crida continua oberta tant
per aportar el testimoni directe i
documents o fotografies, com si la
persona n’és testimoni indirecte i
coneix els fets a través d’un familiar que els va viure –pot enviar un
àudio amb l'explicació a través de
Whatsapp–.
Així, Forns estudiarà tots els
testimonis i documents fins a finals d'any i, a partir de 2022, començarà a treballar en el llibre,
que es vol que estigui enllestit pel
maig de 2023. m.e.

PER LA REPARACIÓ DE LA MEMÒRIA DE LES ENCAUSADES

Granollers s'adhereix a la
La família de mossèn Cardús
dóna el seu fons a l'Arxiu Comarcal campanya 'No eren bruixes'
LES FRANQUESES. El sociòleg Salvador Cardús, nebot i marmessor
del llegat de mossèn Josep Cardús,
ha donat bona part del fons de qui
va ser el rector de les parròquies
de Marata i Corró d'Amunt a l'Arxiu Comarcal del Vallès Oriental.
El fons inclou documents, cartes,
fotos, vídeos i gravacions sonores
de diversos temes, tant pastorals
com culturals i socials, escoltisme,
ecumenisme i altres afers vinculats a les Franqueses, al Vallès i a
Catalunya en general.
El fons ocupa uns 4 metres
lineals, i la documentació va de
l'any 1939 al 2017. "Com a fons
personal és un dels més importants que tenim, i és realment
rellevant per entendre la història dels anys 50, 60 i 70 a la comarca i a Catalunya", diu Xavier
Pérez, director de l'Arxiu Comarcal. "Aquells anys les parròquies
eren espais d'agitació política i
social, i mossèn Cardús era una
persona que es relacionava amb
tothom, des d'alts càrrecs del
règim fins a polítics i activistes

clandestins". Per això la documentació que es conserva és molt diversa. Destaquen, per exemple, correspondència personal de quan va
estudiar al seminari o amb polítics
com Jordi Pujol i Josep Verde Aldea,
i dossiers amb informació política i
sindical de la clandestinitat d'entre
1960 i 1974. També hi ha carpetes temàtiques sobre escoltisme

"Cardús es relacionava
amb tothom, des d'alts
càrrecs del règim
fins a polítics clandestins"
(1955-1970), la història de Marata,
Montserrat, l'abat Escarré, l'estada
de Ramon Buxarrais a Granollers
(1969-1971) i tota mena de temes
eclesiàstics i ecumènics.
Cardús també tenia vincle amb
Granollers a través de l'Associació
Cultural i el Centre d'Estudis, així
com la parròquia de Sant Esteve
i l'arxiprestat, dels quals conser-

vava força documentació (19681972). També hi ha arxius de quan
va ser professor a l'Institut de
Batxillerat i l'Escola Municipal del
Treball (1969-1974) i de l'Escola
de Catequistes del Vallès Oriental
(1979-1984), entre d'altres.
Després de la classificació inicial, s'inventariarà tot el material i,
més endavant, es digitalitzaran els
documents més significatius. D'altra banda, una petita part del fons
de Cardús també s'ha donat a l'Arxiu Municipal de les Franqueses.

Activista cultural
Cardús va morir l'octubre passat
a 89 anys. Durant dècades, va ser
part activa del teixit associatiu,
promotor del Centre Cultural i de
cicles com els Concerts a Marata
i els Dijous Culturals. Reconegut
pel seu compromís amb el país,
es va implicar en la lluita antifranquista i va ser molt actiu en les
reivindicacions veïnals en defensa
del territori. El 2017 va ser distingit amb la Medalla d’Honor de les
Franqueses. x.l.

Granollers s'ha adherit a la campanya No eren bruixes. Eren dones,
impulsada el març per la revista Sàpiens –de la cooperativa Som*– per
reparar i restituir la memòria de les
dones acusades de bruixeria al llarg
de la història. El ple municipal va
aprovar per unanimitat la proposta,
presentada pel grup d'ERC, que reconeix les acusades i condemnades
per bruixeria com a víctimes innocents d'una persecució, i inclou el
compromís de fer actes d'homenatge i reparació de la seva memòria.
De fet, l'Atles de la cacera de buixes, que Sàpiens va publicar amb
l'assessorament dels historiadors
Pau Castells i Agustí Alcoberro, té
una entrada a Granollers. Alcoberro, ja en un article publicat el 2019
a la revista Ponències del Centre
d'Estudis de Granollers, destapava el procés a 48 dones i 2 homes
de 17 municipis del Vallès. A Granollers va localitzar 8 execucions,
que també es detallen en el mapa.
Al Vallès Oriental la cacera de bruixes s'inicia el maig de 1619 amb la
detenció a la Garriga de Margarita
Codonyera, qui va ser torturada i

va acabar confessant que era bruixa i citant altres dones de Caldes i
Granollers. A la Batllia de Granollers, segons descriu Alcoberro, es
van detenir vuit persones, de les
quals sis dones i dos homes –Eulàlia Lafarga Ramoneta, Elionor
Reig Maurineta, Gabriela Boira,
Anna Boirons la Rajolera , el músic
Joan Vives Llarg i Jaume Fonolleda
–tots jutjats el 1619– i Maria Rosa

L'Ajuntament estudiarà
accions per conèixer
millor aquest episodi
històric i les seves causes
Solera –jutjada el 1620–.
Segons la moció aprovada al ple,
el consistori es compromet a valorar la possibilitat de tirar endavant
una proposta per aprofundir en el
coneixement d'aquest episodi històric i les seves causes, i emplaçar
el Govern català a impulsar estudis
científics amb perspectiva de gènere sobre la cacera de bruixes. m.e.
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>> PROMOCIÓ D'INAUGURACIÓ / L'HIPERMERCAT REGALA MÉS DE 1.000 ARTICLES I UN COTXE ENTRE ELS SEUS COMPRADORS

FAÇANA PRINCIPAL. L'hipermercat està situat a l'avinguda Sant Julià, a l'emplaçament de l'antic Caprabo

UNA GRAN OFERTA. Macro Hiper ofereix de 100.000 referències

Macro Hiper Granollers sorteja un magníﬁc
vehicle Citroën C3 entre els seus clients
El passat 13 de maig obria les portes a la ciutat el nou Macro Hiper
Granollers, una gran superfície multiproducte situada a l'avinguda Sant
Julià, 1, a les instal·lacions de l'antic Caprabo. A l'establiment s'hi poden
trobar centenars de productes decoratius per a la casa i parament de
la llar, així com productes tant d'alimentació mediterrània com asiàtica.
Més de 30.000 articles als millors preus que fan d'aquest hipermercat
una visita obligada. A més, com a promoció inaugural, Macro Hiper
Granollers sorteja fins a 1.000 productes (patinets, assecadors,
rellotges...) i un espectacular cotxe entre els seus clients.
Una superfície de 2.200 metres quadrats destinada a la comercialització
de productes per a la llar, de decoració i d'alimentació als millors preus.
Aquesta és la proposta de Macro Hiper Granollers, que des de mitjans de
maig obria les seves portes. Una oferta excel·lent i variada que inclou més
de 30.000 articles diferents i més de
100.000 referències.
L'establiment ha volgut celebrar
aquesta obertura amb premis per a
les persones que des del 13 de maig
i ﬁns ara hagin efectuat compres en
l'hipermercat. Així, per cada compra
superior a 20 euros es lliurava una
papereta al comprador o compradora
que podia dipositar en una urna que
donava dret a participar en el sorteig
d'un espectacular vehicle, un Citroën

C3, que s'ha exposat a l'exterior del
recinte durant aquests dies. Quaranta
euros de compra donaven dret a dues
paperetes; 60 euros, a tres; 80 euros,
a quatre, i 100 euros, a cinc butlletes, per tenir més opcions de rebre el
premi gros. A més a més, en el mateix moment de dipositar la butlleta,
el client o clienta podia fer girar una
ruleta per optar a un premi alternatiu,
dels més de 1.000 que Macro Hiper
Granollers ha triat per premiar els
seus primers compradors: planxes
elèctriques, bufadors de jardí, fregidores-fondue, sandvitxeres, assecadors
professionals, patinets elèctrics i aspiradores de mà, entre d'altres.
L'horari de l'establiment és de dilluns
a dissabte de 9 a 21 h ininterrompudament. ◗

QUI EL GUANYA SE SABRÀ AVUI DIJOUS
Aquest dijous dia 8 de juliol a les 16 h es procedirà, davant de notari, al
sorteig del cotxe entre les més de 10.000 tiquets participants. El sorteig
es farà al mateix hipermercat. El vehicle, que des de la inauguració ha
presidit la part exterior del recinte de Macro Hiper Granollers, a l'àrea
d'aparcament de les instal·lacions, tindrà doncs aviat propietari o
propietària. Per a aquelles persones que no vulguin o puguin assistir-hi
en directe, el sorteig es retransmetrà en viu a través del canal d'instagram
de Macro Hiper Granollers: @macro_granollers. Sort a totes les persones
participants!

Aviguda Sant Julià, 1 · Granollers
(antic Caprabo, al costat de la Bimbo)
T. 93 844 32 33
☞ Per a més informació, www.macrogranollers.com

SITUAT A L'ANTIC CAPRABO
Macro Hiper Granollers s'ha instal·lat
a l'ediﬁci que des de primers d'any va
deixar lliure el grup Caprabo, davant
de l'empresa Bimbo i al costat de
l'ediﬁci Tilma. Aquest va ser el primer
local que Caprabo va tenir a la ciutat,
l'any 1995, i que havia adquirit de
la cadena Valvi. Caprabo decidia el
tancament d'aquest espai, efectiu al
gener d'aquest any adduint una
estratègia de replegament dels
seues establiments cap a carrers
cèntrics. Amb una magníﬁca
situació i accessibilitat i amb un
ampli aparcament, a tocar de dues
benzineres, Macro Hiper Granollers
esdevé així un dels espais
comercials amb la superfície de
venda més gran que hi ha a
la ciutat. ◗
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Classiﬁcats
PER ANUNCIAR-TE EN AQUESTA SECCIÓ: PUBLICITATDIARISOM@SOM.CAT

pectacular. Sup. 250 m2,
5 han. Jardín de 100 m2,
garaje para 2 coches. Gran
vestíbulo. Comedor con
CEDO APARTAMENTO. Ce- chimenea y cocina office
sión de apartamento a una con salida a jardín. EstuEmpresa fabricant de materials per la
Empresa Industrial ubicada en la
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persona a cambio de pe- dio abuhardillado. 2 baños
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· MECÀNIC AUTOMOCIÓ
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Precio: 330.000 €. Tel. 647
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IMMOBILIÀRIA
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BAÑERA·Y COMEDOR
DE 5075
M2 CON
www.sopseleccio.com
T. 93 849
74CHIMENEA.
tro. Casa adosada es- 577 183.
IMMOBILIÀRIA
CESSIÓ

SE
COMPRA
COLECCIONISMO
Monedas, billetes, sellos, figuras Swarovski, antigüedades, colecciones y herencias.
SERIEDAD, DISCRECIÓN Y PAGO EN EFECTIVO
L'APARADOR
DE LA SETMANA

AJUNTAMENT DE CANOVELLES
plaça de l'Ajuntament, 1 · Canovelles
Tel. 93 846 45 55 · www.canovelles.cat

Andrés Nateras

654 80 76 11

CAMBRIDGE SCHOOL
plaça de la Porxada, 39 · Granollers · Tel. 93 870 20 01
www.cambridgeschool.com · granollers@cambridgeschool.com

'L'objecte infiltrat', campanya de
Comerç Actiu Canovelles fins al dia 10

Cambridge School, centre acreditat
per l'Escola d'Idiomes Moderns de la UB

Fins al 10 de juliol els establiments de Comerç Actiu Canovelles et conviden a visitar
els seus aparadors, a trobar l'objecte infiltrat –un objecte que no té res a veure amb
l'activitat normal del comerç– i a participar
en el concurs d'Instagram en què es poden
guanyar vals descompte per comprar a les
botigues de l'associació.
Els 70 establiments de l'associació s'han
intercanviat objectes entre ells per col·locar
de manera dissimulada als seus aparadors.
Així, per exemple, pots trobar un objecte de
llibreria en un establiment d'alimentació;
un objecte de vestir en un aparador de farmàcia, etc. A més, els clients poden participar a través d'Instagram de l'associació en
un concurs en què han d'endevinar quins
són els objectes infiltrats, i poden guanyar
vals de descompte per gastar a les botigues
de l'associació.
Tot i l'època digital que vivim, l'aparador
físic dels comerços continua sent un element primordial del comerç com a carta de
presentació dels establiments i dels seus
productes. A més, dóna vida i color als carrers de les ciutats. Aquesta campanya, però,

L'Escola d'Idiomes Moderns de la Universitat de Barcelona, basant-se en els criteris
de qualitat i experiència, ha seleccionat
un nombre reduït d'acadèmies d'idiomes
de tot Catalunya que ofereixen un seguit
d'avantatges exclusius amb el segell de la
mateixa universitat. Per escollir aquests
centres, la UB ha tingut en compte que
siguin escoles "serioses, amb sistemes
d'avaluació contínua, amb programes
d'estudi definits, rigor cap a l'alumnat i
professors qualificats".
Els adults i adolescents que estudien a
les escoles Cambridge School, a partir del
nivell T2, reben a final de curs un certificat
de l'EIM de la Universitat de Barcelona que
reconeix el seu nivell d'anglès, alemany,
francès o italià de manera oficial per la UB.
Així mateix, tots els estudiants de Cambridge School tenen a la seva disposició
una targeta d'estudiant de la Universitat de
Barcelona (Escola d'Idiomes Moderns) que
els permet beneficiar-se de diversos avantatges, així com de descomptes exclusius
en centres comercials, restaurants, hotels,
establiments de salut, etc.

també pretén presentar i promocionar
l'aparador a les xarxes socials i potenciar la
presència dels comerços i de l'entitat a les
xarxes socials. A Instagram son els mateixos comerciants que, davant dels seus aparadors, conviden els clients a visitar-los i a
participar en aquesta divertida campanya.

En el decurs de la seva trajectòria a la
comarca, Cambridge School ha format milers de vallesans, fins al punt que ha comptabilitzat més de 4.000 exàmens oficials
aprovats des de l’any 2000. A dia d'avui,
Cambridge School compta amb deu centres a la comarca. Són a Granollers, Caldes
de Montbui, Cardedeu, la Garriga, la Roca,
Mollet, Parets, Sant Celoni, Vilanova del Vallès i Llinars del Vallès.
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Formació per a la integració i prelaboral

Tómbola de 'Redbaixes'

Un total de 17 dones immigrants en procés de regulació de documents,
derivades de Serveis Socials de Granollers, Canovelles i les Franqueses, han fet
un curs de cures per a persones dependents que les ajudarà en el seu procés
d’inserció laboral. Forma part d'un projecte de formació per a la integració
i prelaboral que duen a terme Dimas i El Xiprer amb el suport de CCOO.

Gran Centre permetrà "estirar el fil vermell
de les Redbaixes" divendres i dissabte en
una tómbola que s'instal·larà en quatre
punts del centre. Els participants guanyaran
premis, obsequis o vals de descompte.

OCUPACIÓ GRANOLLERS REDUEIX L'ATUR EN 292 PERSONES I LES FRANQUESES EN 59 EN UN MES

COMERÇ EN PRO D'HÀBITS DE COMPRA RESPONSABLES
ajuntament

La recuperació de l'activitat
redueix l'atur un 5,5% al juny
L’atur s'ha reduït al Vallès Oriental durant el mes de juny en 1.404
persones, un dels descensos més
pronunciats en un mes dels darrers anys. Amb aquesta forta caiguda s'accelera la tendència iniciada
els darrers mesos, segons les dades
de l'Observatori-Centre d'Estudis
del Vallès Oriental. Actualment, el
nombre de persones apuntades a
les Oficines de Treball a la comarca
és de 24.130, un 5,5% menys que
les registrades a finals de maig. Respecte a fa un any, l'atur ha disminuït en 2.565 persones, un descens
de gairebé el 10%. La taxa d'atur
se situa ara en el 12,2%. Amb tot,
les dades de l'atur no inclouen les
persones afectades per expedients
de regulació temporal d’ocupació
(ERTO), ja que la seva situació no
es considera com a atur registrat.
Per municipis, Granollers tenia
registrades al juny 4.042 persones en situació d'atur, que són 292
menys que el mes anterior (-6,7%).
Respecte a fa un any, el descens és
de 389 persones (-8,78%). Aquest
descens situa la taxa d'atur de Gra-
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'TEIXIM EMOCIONS' El lema de la campanya, imprès a les bosses
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nollers en el 13%, lluny encara de
les dades prepandèmia. A les Franqueses, el nombre de persones
sense ocupació és de 1.234, que
són 59 menys que el mes anterior

(-4,6%). Respecte al mateix mes de
l'any anterior, aleshores en plena
pandèmia, el descens és de 87 persones (-6,6%). Actualment, la taxa
d'atur al municipi és del 13,1%. i

Inkema trasllada la central al
Ramassar per guanyar capacitat
L’empresa logística Inkema, especialitzada en la fabricació de molls
de càrrega i en la gestió d’accessos mitjançant tancaments industrials, ha estrenat una fàbrica de
13.500 metres quadrats, situada
en una parcel·la de 30.000, al polígon del Ramassar, a les Franqueses. L’empresa ha traslladat així la
seva antiga central de Parets de
Vallès amb l’objectiu d’incrementar la seva capacitat productiva i
logística, i centralitza en un mateix
espai els departaments de comercial, producció, logística, R+D i
servei tècnic. "Amb aquest gran
impuls, no només augmentem
capacitat de producció, sinó
que incrementem la productivitat i el model logístic intern",
asseguren fonts de l’empresa, que

x.l.

L’associació Comerç Ral, l’Ajuntament de Granollers i la Fundació
Vallès Oriental (FVO) ha col·laborat per impulsar la campanya
Teixim emocions, que té els objectius de promocionar el comerç de
proximitat, aconseguir hàbits de
compra més responsables i millorar l'autonomia i la integració sociolaboral de persones amb discapacitat intel·lectual. La campanya
s’emmarca en el Dia internacional
sense bosses de plàstic, que se celebra el 3 de juliol. Per això, la FVO

ha confeccionat a mà 600 bosses
de roba amb l’eslògan imprès Teixim emocions, per conscienciar
dels perills i efectes negatius per
al medi ambient que comporta l’ús
de bosses de plàstic. Del 3 al 31 de
juliol, tothom qui compri als 36
comerços de l'associació Comerç
Ral adherits a la campanya i que
emplenin la cartilla amb el segell
de tres establiments diferents, rebrà com a obsequi una d’aquestes
bosses de roba com a agraïment
per comprar al comerç del barri.

intern de producció eficient i sostenible amb el medi ambient que
permeti reduir residus i reciclar els
que es generin. La demanda de tot
tipus d'equips logístics s'ha accelerat els últims mesos tant en l'àmbit
nacional com internacional, de manera que el nou espai permetrà incrementar la producció actual i donar resposta a la creixent demanda
de mercat en àmbits com els molls
de càrrega, taules elevadores, passarel·les de càrrega i portes industrials. Per això, la companyia preveu la plena recuperació dels seus
volums de negoci aquest mateix
exercici després dels mesos d’impacte per la Covid-19.

El Consell Comarcal
contractarà 22
joves en pràctiques
durant sis mesos

Gran presència internacional
NOVA SEU L'empresa, fins ara a Parets, obre noves instal·lacions al Ramassar
valoren la situació estratègica i les
bones comunicacions del polígon.
Les instal·lacions estan equipades
amb un sistema de producció en línia i eines pròpies de sistema Lean

Manufacturing, amb processos que
es desenvolupen “sota la filosofia de millora contínua”. Pel que
fa a sostenibilitat, Inkema preveu
seguir a mitjà termini un protocol

Inkema té presència en més de 85
països. Compta amb dues fàbriques productives a Mèxic i Romania, i amb delegacions comercials
a Portugal i Polònia. A l’Estat, té
delegacions comercials a Madrid,
Sevilla i València. x.l.

El Consell Comarcal té previst contractar en pràctiques, durant un
període de mig any, 22 joves beneficiaris del programa de Garantia
Juvenil, convocat pel Servei Públic
d'Ocupació de Catalunya, que incentiva la contractació en pràctiques de joves amb formació per millorar la seva ocupabilitat i afavorir
la seva incorporació al mercat laboral de manera estable i duradora. El
perfil que es busca són joves titulats
universitaris o de grau superior de
cicle formatiu en diverses matèries,
amb titulació recent. Entre altres
requisits, cal estar inscrits com a
demandants d’ocupació no ocupats
al SOC. La convocatòria es va obrir
divendres i el termini per presentar-s'hi finalitza el 26 de juliol. i
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L'accés universal a les vacunes

Editorial

PEDALANT PER LA MOBILITAT FUTURA
Compaginar mobilitat, seguretat i qualitat ambiental és, sens dubte, un dels reptes
més rellevants del segle XXI. La dependència de la benzina s'ha demostrat
insostenible, però s'ha trigat massa temps a reaccionar-hi. I tot i que el canvi
climàtic és cada cop més evident, encara hi ha un bon gruix de la ciutadania que
no està disposada a canviar els seus hàbits per al bé comú i el futur dels seus fills.
Dijous, Granollers Pedala convocava una manifestació per demanar accions
que permetin transitar en bicicleta amb seguretat. Dilluns, el govern municipal
presentava una nova fase de les rampes mecàniques de la Font Verda com un nou
'mitjà de transport', que ha afavorit els desplaçaments a peu. Tot plegat porta a
imaginar municipis sense cotxes als nuclis urbans. Canviar els hàbits pot ser lent,
però sense polítiques valentes de mobilitat serà etern. I el planeta no té temps.

Sigui el que sigui
hi estic en contra

JORDI PAGÈS
Artista

62.419 ARBRES, PLANTES I FLORS A PLANTAR
e veritat? Vols fer aquest món a
imatge i semblança de la Terra,
eh? Convertir-lo en un desert de
ciment? Ho escriu la nord-americana Ursula K. Le Guin (1929-2018) en la
novel·la El nom del món és bosc, publicada el
1972 i acabada d'editar per Raig Verd amb
traducció de Blanca Busquets. Le Guin escriu
amb frases senzilles sobre persones que se
senten destrossades pel poder tecnològic,
polític i econòmic, i que lluiten amb coratge
per mantenir-se senceres. Adverteix sobre la
catàstrofe ecològica i, tot i ser publicat per
primer cop fa uns 50 anys, té una vigència
esfereïdora. És una mirada furiosa cap a les
pràctiques colonialistes, bèl·liques i extractives de l'ésser humà a la Terra; una defensa
de la natura amb una intensa crítica cap a la
destrucció, no només de l'entorn sinó d'altres cultures. Aquesta denúncia anticolonialista, ecologista, antimilitarista i feminista és
més necessària que mai.
L'editorial proposa al lector un petit joc.
Amb el llibre hi va una postal amb el següent
missatge: "I si un llibre de Raig Verd fos una
llavor". I a continuació s'hi pot llegir: "Aquesta postal es pot plantar". I ensenya com ferho. Només cal terra i la postal, que està feta
de paper natural amb llavors. Després, evidentment, s'ha de regar. I, si confiem en el
darrer dibuix del manual d'instruccions, en
naixerà alguna planta (o arbre).
Tot llegint aquest magnífic llibre he pensat que a Granollers, sobretot al centre, hi
manquen espais verds, arbres, flors, plantes i terra, i el ciment va augmentant a una
velocitat esfereïdora i els ciutadans patim
la desaparició de molts arbres i, en conse-

D

qüència, de l'ombra tan necessària per passejar pel bell mig de la ciutat.
L'autora escriu missatges per conscienciar-nos: "Del 2002 al 2019 el món ha perdut
3,36 milions d'hectàrees de bosc tropical
per any, un espai una mica més gran que la
mida de Bèlgica". Cal prendre consciència
de la magnitud de la tragèdia. El "què fan?"
es converteix de sobte en un "què fem?".
Què he de fer com a ciutadà per contribuir
a una ciutat més vivible, més verda… Doncs
faig una proposta a l'alcalde: que l'Ajuntament compri 62.419 exemplars d'El nom del
món del bosc amb la corresponent postal-llavor i que es reparteixin als 62.419 habitants
per, un cop llegit el llibre, sembrar per tots
els indrets de la ciutat i que cada ciutadà es
faci responsable de regar les llavors per fer
una ciutat ecològica, agradable, amb aire net
i amb molta ombra per afrontar el futur.
Caldria aturar edificacions i aprofitar els
solars per fer-hi horts i plantar arbres. Els
amics de Granollers Pedala podrien repartir
els llibres; Blancs i Blaus s'encarregarien de
plantar les llavors i cada ciutadà es faria responsable de regar. Els infants en sortir de les
escoles anirien observant com van creixent
plantes, vegetals, arbres, flors i es conscienciarien que la Terra l'hem de cuidar.
I per acabar, una cita de Le Guin: "I el
món canvia completament, quan un home
té a la mà el fruit d'aquell arbre, del qual
són més profundes que el bosc". Granollers
era (o és) la Vila oberta, però a partir d'ara
podria esdevenir la Vila verda, un model de
ciutat a copiar per altres ciutats i capdavanter de la lluita pel canvi climàtic i la salut de
les persones.

MÒNICA RIBELL
Metgessa i regidora de Granollers
per la Independència - Primàries

a Declaració Universal dels Drets
Humans l’any 1948, en el seu article 25 afirma que tota persona
té dret a un nivell de vida que asseguri la salut i el benestar, i especialment
quant a alimentació, vestit, habitatge, assistència mèdica i els serveis socials necessaris. Més de set dècades han transcorregut
des d’aleshores i el món de forma global es
troba immers en l’emergència de salut pública més greu de la història recent. La nostra ciutat no queda al marge de la greu crisi
de salut pública i social. A l’Hospital General
de Granollers per exemple, fins a dia 16 de
juny d’enguany, 1970 persones haurien ingressat per Covid-19, amb una mortalitat
global durant els mesos de pandèmia del
14% (el més jove de 49 anys; els afectats no
necessàriament amb malalties cròniques
prèvies). No són dades de la ciutat, només
d’un dels dispositius sanitaris del municipi, però ja reflecteixen la importància de
la situació. El Pacte Internacional de Drets
Econòmics, Socials i Culturals de Nacions
Unides de l’any 1966 diu que “La salut és un
dret humà fonamental i indispensable per a
l’exercici dels altres drets humans”
El grup municipal de Granollers per la
Independència-Primàries Catalunya vol recordar avui aquestes declaracions que ens
afecten a tots davant l’aprovació d’aquesta
moció en aquest Plenari, que respon a les
peticions d'Amnistia Internacional Catalunya, Medicus Mundi, Metges del Món, Metges Sense Fronteres i Oxfam Intermón per
fer una crida a "cooperar a escala mundial i
eliminar els possibles obstacles que impedeixin garantir que les vacunes es desenvolupin i es fabriquen en quantitat suficient i
que es distribueixen a temps i de manera
inclusiva a tot el món".
Un centenar de països, liderats per l'Índia
i Sud-àfrica, reclamen davant l'Organització
Mundial del Comerç que se suspengui excepcionalment el model actual de patents
per als medicaments per tractar els malalts
de Covid-19. El que demanen és suprimir
temporalment els drets de propietat sobre
tecnologies, medicaments i vacunes contra
la Covid fins a aconseguir la immunitat de
grup, que l’OMS estima al voltant del 70%
de la població mundial. L’exempció proposada per Sud-àfrica i l’Índia facilitaria la
possibilitat de compartir la propietat intellectual i el coneixement. Recentment, amb
el suport de l'OMS, s'ha creat una organitza-
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ció internacional anomenada COVAX per garantir l'equitat en la distribució de vacunes
i fàrmacs. En aquesta col·laboració per a un
accés equitatiu mundial a les vacunes contra la Covid-19 participen 172 països que
busquen donar accés als països més pobres.
Compartim la posició del director general de l’Organització Mundial de la Salut,
de més de 100 governs nacionals, de centenars d’organitzacions, de la societat civil
i de sindicats, i ens hi unim igual que en el
darrer mes han fet ciutats properes a Granollers com Sant Cugat o Terrassa per instar la Comissió Europea i els estats membres de la UE, també al nostre Departament
de Salut – esmena proposada i acceptada
per amnistia internacional - que treballin
per donar suport a l’exempció temporal i
puntual de determinades obligacions recollides als Acords sobre els aspectes dels
drets de propietat intel·lectual relacionats
amb el comerç (ADPIC). Per nosaltres és
important "assegurar que els drets a la
propietat intel·lectual no impedeixen a cap
país garantir el dret a la salut".
La confrontació entre el dret a la Salut
pública com a bé comú per a tothom, i el
dret a la propietat intel·lectual – com a bé
individual, és legal; però en moments com
aquests és realment legítima? Estem d’acord
que la innovació farmacèutica ha de rebre
una recompensa econòmica per a seguir
progressant, però ha de tenir un límit legal
millor definit en el cas de les patents biotecnològiques. També és necessari una major
transparència de la inversió en investigació
i desenvolupament per part de la indústria
farmacèutica i uns comitès ètics de patents
que revisin cada patent, amb uns examinadors que realitzin exàmens acurats de cada
una de les patents pel que fa a la innovació.
Cooperar a escala mundial i eliminar els
possibles obstacles que impedeixin garantir
que les vacunes es desenvolupin i es fabriquin en quantitat suficient i que es distribueixen a temps i en termes d’equitat és
necessari. Una cooperació de tots els actors
implicats en el cas de les patents biotecnològiques possibilitarà que s’evitin patents
amb impacte negatiu en la salut pública,
com en el cas dels medicaments essencials;
respectant la superioritat del dret a la salut
respecte al dret a la propietat intel·lectual.
Si les lleis formen part de la vida política
i regulen la vida del ciutadà –la vida de tots
nosaltres–, cal reivindicar la seva revisió
quan afecten directament a la vida biològica, donat que legalitat i legitimitat no van
sempre de la mà. D’aquesta manera podrem
avançar cap a una societat més decent i solidària que cooperi bastint ponts entre tots
els actors en el món globalitzat on vivim.

Promou:
somgranollers@som.cat
Centre Audiovisual de Roca Umbert
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"La condició humana"
MANEL GENER
Membre de l'ANC i
Debat Constituent

És impossible deixar de pensar,
no hi ha manera de no reflexionar
sobre les coses que passen. I he
de confessar que, tal com està tot,
sovint res em vindria més de gust que deixar de pensar. Però és impossible. Qualsevol
cosa, qualsevol soroll, qualsevol veu et retorna a la realitat en què estem submergits.
2. Fa molts mesos que quan penso en què
passa al nostre país em pregunto per què és
tan difícil treballar per construir un entorn
nacional més lliure, més just, més pensat per
a les persones. Trobo que hi ha dues maneres centrals i bàsiques d'entendre Catalunya:
la dels qui pensen que hauria de ser un Estat
independent i la dels qui pensen que hauria
de ser un territori més d'un Estat, d'això que
en diuen Espanya. Dit d'una altra manera, hi
ha qui pensa que per tenir un país amb justícia social, on les persones fossin l'eix central,
la participació ciutadana tingués sentit i hi
hagués més igualtat d'oportunitats, caldria
fer-ho en un Estat nou, ja que amb Espanya
és impossible, i al contrari, hi ha qui creu que
la "unidad nacional" és la millor demostració i possibilitat que la veritable democràcia
s'acabi instal·lant a les nostres vides.
D'entrada, cadascuna d'aquestes ma-

1.

neres d'entendre Catalunya implica molts
factors, que sens dubte donen complexitat
a la situació. Però en l'essència del plantejament hi ha un debat entre el sí o el no
d'aquestes dues maneres. Tots els humans,
davant aquesta divergència, som iguals o
almenys crec que hauríem de ser-ho. Hauríem de tenir el dret de decidir.
3. Tradicionalment, i si revisem la història, aquestes divergències s'han solucionat
emprant la violència i amb processos bèl·lics, i en alguns casos, pocs, enraonant (o
sigui, fent servir raonaments) i posant a la
consideració de la població l'opinió sobre
què fer. I vet aquí que ja ens trobem amb
una primera pinzellada d'allà on vull anar
a parar quan titulo aquest escrit "Condició
Humana" (entre cometes).
4. Estem en un moment històric i social,
on solucionar les coses per la via violenta
està fora de lloc. Però la "condició humana"
és la que és, continua marcant les relacions
i continua sent difícil deixar la força del privilegi, del poder que dona controlar l'economia; resulta difícil gestionar l'avarícia, la
luxúria, la mandra, l'enveja, l'orgull, la ira i
la golafreria. Sí!... allò que els catòlics en diuen pecats capitals... però que en definitiva
són aquelles característiques que defineixen bona part de la "condició humana".
5. Els humans som capaços del millor i
del pitjor. Però encara hi ha una cosa que
ens defineix amb més precisió: som éssers

amb capacitat d'aprendre i millorar, però
normalment ni aprenem ni millorem... Un
bon exemple seria el que estem fent amb el
planeta. Hi ha molta gent que fa coses fantàstiques, honestes, justes, però sempre hi
ha una força major d'aquesta "condició humana" que tendeix a minimitzar la millora,
imposant els interessos d'alguns en detriment de la majoria. […]
6. Tornem a la divergència de mirades que
afecta la realitat del nostre país. Fins quan
haurem d'esperar a poder decidir quina de
les dues mirades hauria de prevaldre, tenint
en compte que la resultant podria fins i tot
permetre que tothom hi estigui bé? Ara que
tothom podria acceptar que dialogant s'hauria de poder solucionar la divergència, resulta que el diàleg, tal com estan plantejades
les coses, és inviable. Diàleg vol dir que les
dues parts tinguin la possibilitat d'exposar
les seves raons. I això, en el conflicte espanyol-català no és possible avui dia. Espanya
nega sistemàticament el diàleg en termes
d'igualtat. Aquesta afirmació no té discussió.
Espanya ha d'estar sempre per sobre...
7. Davant de situacions com aquesta, només queda la presència del tercer. Hauria
de ser obligatori que el tercer, en lloc d'inhibir-se deixant que el conflicte es cronifiqui,
intervingués "obligant" a allò que tothom
creu central: dialogar en termes d'igualtat.
8. Mentrestant, els ciutadans, que en
"condició humana" diferim poc dels polítics,
anem fent. Veiem com cada cop el valor de
la nostra opinió, expressada a les urnes, té
menys importància. […] Contemplem com

els àmbits de la salut, la cultura i l'educació s'han de conformar amb una resposta
resilient. Ens desesperem davant les grans
empreses, que cada cop ens tenen més controlats. Descobrim perplexos que la maquinària de les administracions públiques ha
perdut el sentit comú […]. I millor no entrar
en el que representen les entitats financeres, els bancs, que fan exactament el que
volen amb els nostres diners, si és que són
nostres, que un ja no ho sap.
9. I com que no puc deixar de pensar i ferme preguntes, ai senyor!, em pregunto si tot
això milloraria si el nostre país fos un estat
nou, independent del decadent imperi espanyol. I m'ho pregunto tot i ser clarament
partidari i sense dissimular-ho de la independència del nostre país […]. Si és cert que
la "condició humana" acaba traient el cap
en la nova organització social i política de
Catalunya, potser ja estem bé com estem.
10. Però no! No ens deixarem envair per
pensaments d'aquesta dimensió. Malgrat
tot, creiem profundament en el dret d'autodeterminació, i sembla que malgrat tots els
impediments i desesperances, continuarem
sortint al carrer, el nostre humil lloc, des d'on
podem expressar la nostra força, si és que en
tenim alguna. No en queda una altra. […]
(P.D. És el moment oportú d'interessar-se pel Debat Constituent, exercint el
dret de participar. Tinguem la mirada que
tinguem, aquesta iniciativa ens interpel·la
i convida a descriure com volem que sigui
el futur de Catalunya. Registra't i participa
a debatconstiuent.cat).
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CITROËN C3 AIRCROSS, EL SUV IDEAL
PER A LA CIUTAT I L'OCI, A AUTO BERTRAN

Portes obertes
d'Opel amb unes
condicions
Des d'avui dijous, dia 8, i ﬁns dissabexcepcionals
cessiori
oﬁdijous,
cial Opel
Granollers
Des d'avui
dia 8,dei ﬁns
dissabte, Automòbils Bertran celebra unes
nals
de ﬁnançament
perquè El
puguis
jornades
de portes obertes.
concessiori oﬁcial Opel de Granollers
reixen
a 2.500
euros addicionals
ofereixﬁns
unes
condicions
excepcionals de ﬁnançament perquè puguis
oﬁ
cial devehicle
mercataquest
per posar-te
estrenar
estiu i més
ofefàcil
compra
teuaddicionals
nou Opel.
reixenlaﬁns
a 2.500del
euros
Aproﬁ
aquests
dies,
informa't
pel teutacotxe
usattres
sobre
la valoració
oﬁcial de mercat per posar-te més
fàcil la compra del teu nou Opel.
Aproﬁta aquests tres dies, informa't
de les condicions i fes una tasació
del
concessionari.
i aproﬁa
sense
compromís Afanya't
del teu vehicle
Automòbils Bertran. També pots
Opel,
amblatota
la innovació
demanar
tasació
a travéstecnolòdel web
del concessionari. Afanya't i aproﬁta l'oportunitat per estrenar un nou
Opel, amb tota la innovació tecnològica i ecològica que tenen els seus
models, que combinen un disseny
Descobreix
pur i atrevit.el nou Opel Mokka, amb
unes condicions de ﬁnançacament

Els nous models

Amb un disseny més enèrgic, major confort a bord i una modularitat de
referència, el nou Citroën C3 Aircross és el SUV òptim per gaudir de la
ciutat i del temps de lleure. Produït a Saragossa, el nou C3 guanya en
caràcter i maduresa sense perdre la seva singularitat: un frontal
completament redissenyat i més expressiu, però conservant la seva
posició elevada sobre la carretera i les seves proteccions. En definitiva,
un SUV polivalent que pots veure a Auto Bertran, concessionari oficial
des des del seu llançament a ﬁnals de
Citroën a Granollers.
Amb més de 340.000 unitats venudes des del seu llançament a ﬁnals de
2017 el C3 Aircross continua la seva
ofensiva a un segment molt competit.
Els seus compradors i compradores
han lloat el seu disseny, atractiu i altament personalitzable, així com la
seva habitabilitat i la seva modularitat. Amb una gran polivalència d'ús,
una mida exterior contingut i un gran
espai a bord, és el vehicle ideal per a
persones amb un estil de vida actiu
que busquen el màxim confort i modularitat completa, però conservant la
manejabilitat i l'agilitat imprescindibles en un ús quotidià.
El nou Citroën C3 Aircosss és un SUV
polivalent: les seves capacitats per
circular fora de l'asfalt es mantenen

intactes amb les funcions Grip Control® i Hill Descent Assist, que pernir
la velocitat
en la
elsmotricitat
descensos,
ns
meten
gestionar
deﬁles
rodes davanteres en funció del tipus
de terreny per on es circula i mantenir la velocitat en els descensos, ﬁns
i tot en els més pronunciats. I també
s'adapta a la perfecció a un estil de
vida actiu: manté la seva modularitat,
la seva habitabilitat i la seva lluminositat de referència i incrementa la
seva experiència de confort gràcies a
laPel
que fa a la
seguretat
comodiintroducció
dels
seients iAdvanced
Comfort, estrenats al C4 Cactus i en
el C5 Aircross.
 Pel que fa a la seguretat i comoditat, incorpora una nova pantalla tàctil
més gran, de 9 polzades, nous espais
portaobjectes integrats a la consola

central, 5 tecnologies de connectivitat
i 12 tecnologies d'ajuda a la conducció com el head-up display o la càsitat
a unes
àmplies
merainteriorgràcies
de visió posterior
amb Top
Rear
superfícies
amb ﬁnestral. Pots trobar
vision.
ﬁns
a 70 combinacions
possibles
de
El model
presenta una gran
lluminositat interiorgràcies a unes àmplies
superfícies amb ﬁnestral. Pots trobar
ﬁns a 70 combinacions possibles de
personalització, amb set colors externs, tres dels quals són novetat: blanc
polar, gris caquii i voltaic blue.
Disposa d'una modularitat perfecta,
gràcies als seients del darrere partits
en dues parts independents i lliscants
amb un recorregut de 150 mm, així
com la possibilitat de plegar el suport
del seient de l'acompanyant per generar una longitud de càrrega de 2,40
m que permet transportar fàcilment
objectes especialment llargs (mobles
en equip, accessoris esportius, etc.).
obtenir-se
ﬁnsdea maleter
1.289 litres
a l'abatre
El seu volum
oscil·la
entre
els 410 i els 520 litres en funció de la
posició de seient del darrere i poden
obtenir-se ﬁns a 1.289 litres a l'abatre
el respatller dels seients posteriors.
També integra un gran espai per de-

sar objectes en la part posterior, accessible tant per als passatgers davanters com per als del darrere i que
es pot amagar mitjançant una tapa de
persiana. Tots els passatgers disposen d'espais per a emmagatzematge
a la seva conveniència: guanter per
al passatger davanter, portabegudes
integrat en el reposabraços extraïble
de la banqueta del darrere, butxaques
a la part del darrere dels respatllers
davanters i múltiples petits comparmotoritzacions
de gasolina
timents per deixar
objectesPureTech
a la part
idavantera
Dièsel BlueHDi,
eﬁcients
i d'elevat
de la consola
central.
rendiment:
PureTech
110gamma
6v, PureEl nou SUV
ofereix una
de
Tech
130 EAT6, BlueHDi
110 PureTech
6v i Bluemotoritzacions
de gasolina
HDi
120 EAT6.
El nou
C3 Aircross
pot
i Dièsel
BlueHDi,
eﬁcients
i d'elevat
ser
teu des 16.290
€ o des
€ al
rendiment:
PureTech
110de6v,125
PureTech 130 EAT6, BlueHDi 110 6v i BlueHDi 120 EAT6. El nou C3 Aircross pot
ser teu des 16.290 € o des de 125 € al
mes. Vine a conèixe'l a Auto Bertran!

Auto Bertran Citroën
Crta. Nacional 152A, Km 25.5
Granollers
938 40 49 99
www.citroengranollers.com

Descobreix el nou Opel Mokka, amb
pat.
el nou Opel
des
unesOcondicions
de Crossland,
ﬁnançacament
excepcionals, des de 240 euros al
mes, sense entrada i 100% equipat. O el nou Opel Crossland, des
de 195 euros al mes. I si no et vols
desplaçar, pots accedir al seu web i
t'atendran des de la seva àrea virtual
o et poden dur el vehicle a casa perquè el provis (consulta condicions i
disponibilitat a la teva zona).

Grans promocions en taller
Automòbils Bertran vol facilitar-te
de
primeres
marques
Micheles les
coses
de cara
a l'estiu
amb
lin,
Goodyear
i Continental
ﬁns ali
grans
promocions
de postvenda
taller com la de 2x1 en pneumàtics
de les primeres marques Michelin, Goodyear i Continental ﬁns al
31 d'agost (consulteu condicions).
ﬁTambé
ns al 31ofereix
de juliol50i revisions
visuals
euros de
descompte en reparacions de carrosseria a partir de 250 euros de despesa
ció
ﬁnsjuliol
al 31i revisions
d'agost. visuals
ﬁnsvigent
al 31 de
gratuïtes (comprovació de 22 punts)
per evitar ensurts estiuencs, promoció vigent ﬁns al 31 d'agost.

Automòbils Bertran Opel
Crta. Nacional 152A, Km 25.5
Granollers
938 49 41 33
www.automobilsbertran.net
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> EL MODEL INCORPORA FUNCIONS DE SEGURETAT I CONNECTIVITAT I MOTORS AMB UN SISTEMA D'HIBRIDACIÓ LLEUGERA

MOTORPRIM PRESENTA EL HYUNDAI BAYON,
UN CROSSOVER SEGUR, ESPAIÓS I AMB ESTIL
Bayon es produeix seguint els estàndards més alts possibles, reforçats
amb la garantia de quilometratge
il·limitat de 5 anys. A més, amb les
condicions de finançament de Hyundai Finance vigents fins al 31 de juliol,
pots tenir el nou Bayon híbrid 48 V des
de 120 euros al mes.

Motorprim al Vallès

Motorprim, el concessionari oficial
de la marca Hyundai del grup
Movento, ja té disponible el nou
model Bayon, un vehicle compacte
per fora i gran per dins. Aquest
crossover compta amb tecnologia
intel·ligent, assistents de seguretat,
funcions de connectivitat i un motor
equipat amb un sistema híbrid
opcional de 48 V.
El nou Bayon és el model més compacte i l'última incorporació a la família SUV de Hyundai. Aquest crossover
està revolucionant el seu sector amb
un estil atrevit, un interior espaiós i

un equipament intel·ligent que inclou
funcions de seguretat i connectivitat
i motors amb un sistema d'hibridació
lleugera.
Cada element d'aquest SUV compacte ha estat cuidat al màxim per crear
una imatge única que destaca entre
la multitud. A més, permet gaudir de
més seguretat i tranquil·litat al volant
gràcies als assistents avançats de
Hyundai, molts dels quals s'inclouen
de sèrie en l'equipament del vehicle.
També destaca per la seva comoditat
i el seu interior espaiós, amb gran capacitat d’emmagatzematge, així com
per la posició elevada dels seients,

que donen sensació de seguretat i
robustesa.
El nou Bayon també disposa d’un
quadre d’instruments digital i d’una
pantalla tàctil central de 10,25”, amb
funció de pantalla dividida, que funciona amb Apple CarPlay i Android
Auto per poder accedir a les funcions
del propi telèfon. Aquestes funcions
de connectivitat d'última generació mantenen el conductor informat
mentre és a la carretera, de manera
que les opcions de transmissió i tren
motriu fan de la conducció una experiència refinada i sostenible.
Com cada model Hyundai, el nou

Motorprim va obrir l’any passat unes
noves instal·lacions a Lliçà de Vall
que se sumen als dos concessionaris
que el grup ja té a Badalona i Mataró.
El nou espai, de més de 4.000 metres quadrats, està dotat de l’última
tecnologia i ofereix els serveis tant
de venda com de postvenda oficials
de la marca Hyundai. A més, també
compta amb una zona d’exposició de
vehicles nous i d’ocasió amb uns 80
cotxes en estoc, així com de taller.
Motorprim forma part de Movento,
grup d’automoció amb més de 60
anys d’experiència amb 20 marques
representades i líder en mobilitat privada amb la prestació de serveis de
distribució, venda de vehicles nous,
seminous i ecològics, serveis associats i reparació d’automòbils, vehicles industrials lleugers, motocicletes
i camions i motocic. Movento comercialitza cada any 28.000 vehicles,
nous i d’ocasió, i atén uns 130.000
clients de taller amb una plantilla de
800 persones.

Motorprim Hyundai
Avinguda Puigcerdà, 14 / Lliçà de Vall
937 06 00 42
hyundai.es/concesionarios/motorprim

OFERTES A KAI MOTOR

Ja no hi ha cap
excusa amb el
rènting integral
de Toyota
Amb el rènting tot inclòs de Toyota,
el teu únic maldepcap aques estiu
serà pensar on anar de vacances,
perquè com anar-hi ho tindràs resolt. Kai Motor, concessionari oficial
Toyota a Granollers t'ho posa fàcil.
Kai Motor t'ofereix les millors ofertes en la seva gamma, amb quotes de 445 euros al mes pel Toyota
RAV4, de 299 euros al mes en el Toyota C-HR i de 325 euros pel Toyota
Corolla Hybrid Touring Sports. Consulta aquesta promoció al concessionari i no deixis perdre aquesta
oportunitat.
També pots sol·licitar a través del
seu web la possibilitat de descobrir
l'experiència de conduir el model
Toyota que més s'ajusti a la teva
personalitat.
Toyota està d'enhorabona, ja que el
Yaris Elèctric Hybrid ha estat escollit
com a cotxe de l'any a Europa 2021.
També pots descobrir a Kai Motor el
C-HR Elèctric Hybrid, i conèixer les
seves constants promocions per a
particulars i empreses, així com la
seva oferta de vehicles d'ocasió i
excel·lent servei postvenda.
Kai Motor forma part del grup d'automoció CSM, amb concessionaris
Toyota, Lexus, Hyundai i Mazda, al
Vallès i al Maresme: concretament a
Terrassa, Rubí, Sant Cugat, Mataró i
també a Granollers.

Toyota Kai Motor
Avinguda Europa, 5-7
Granollers
938 495 088
www.kaimotor.toyota.es

> EL RENOVAT CONCESSIONARI, SITUAT DAVANT DEL PARC FIRAL, INCLOU ALTRES MARQUES COM SUBARU, CHEVROLET, SSANGYONG, APRILIA I DERBI

MAVA MOTOR INCORPORA SUZUKI AUTO A GRANOLLERS
Suzuki compta amb un concessionari
oficial a Granollers, de la mà de Mava
Motor. El grup va néixer el 1968 a Granollers de la mà de Valeriano Baldich
Xiol, que va crear un taller de reparació de vehicles: Tallers Moval. Actualment el grup gestiona set concessionaris d’automòbils i motocicletes a la
demarcació de Barcelona.
Gràcies a la professionalitat i dedicació de l'equip humà que forma
part de cadascuna de les seves línies
de negoci, Mava Motor s’ha guanyat el reconeixement de les marques
amb què treballa, aconseguint grans
èxits en vendes i serveis postvenda
i recanvis. Els anys 2018 i 2019, per
exemple, el grup va superar cada any
les 860 unitats venudes, mentre que

l’any passat va aconseguir-ne fins a
670 malgrat totes les restriccions.
Actualment, el grup es divideix en tres
grans àrees d’actuació. D’una banda,
el taller de reparació multimarca, amb
especialitats en xapa i pintura. D’una
altra, la secció de motos, (Motoespai)
comercialitzant marques com Piaggio, Sym, Aprilia, Derbi o Macbor. I,
finalment, l’àrea d’automòbils, representant marques com Ssangyong,
Subaru, Suzuki i Chevrolet.
Les instal·lacions de Mava Motor
són al carrer Londres, al polígon Palou Nord, just davant del Parc Firal.
Els seus responsables atenen amb la
professionalitat que els caracteritza,
resolent les necessitats dels clients
i les dels seus vehicles. El seu afany

per una millora constant dels seus
serveis els porta a estar sempre actualitzats i, fins i tot, a anticipar-se a
les necessitats del futur.
Per això, el grup, que va portar ja en
el seu moment marques com Mazda
(1992) i Daewoo (1995) a Granollers,
ha obert enguany les renovades instal·lacions del carrer Londres, davant
del Parc Firal, més grans, àmplies i
funcionals, i alhora ha esdevingut elconcessionari oficial de Suzuki Auto
a la ciutat.

Mava Motor
Carrer Londres, 3
Granollers
938 604 696
www.mmgrup.com
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GAMMA
TOYOTA
PROFESSIONAL
Quan el teu negoci és molt més,
necessites un vehicle que s’adapti
a les teves necessitats.
Descobreix-lo a Kai Motor

TOYOTA KAI MOTOR
kaimotor.toyota.es

Avinguda d'Europa, 5, 7,
08401 Granollers, Barcelona
Tel: 938 49 50 88

Emissions CO (g/Km): 139 – 150. Consum mitjà (l/100km): 5,3 – 5,7.

Instagram: @toyotagranollers
Facebook: Toyota Granollers
CSM GRUP AUTOMOCIÓ
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GUIA PRÀCTICA

D'AUTOMOCIÓ

TOYOTA KAI MOTOR
Avinguda Europa, 5-7 - Granollers
93 849 50 88 - www.kaimotor.toyota.es

Kai Motor Vallès, integrat en el grup d'automoció CSM i premiat l'any 2018 a l'excel·lència com a
concessionària, ofereix promocions en vehicle nou i d'ocasió, solucions de finançament i també
servei postvenda. Descobreix les seves ofertes de rènting amb tot inclòs en els seus models RAV4, CH-R Hybrid i Corolla Hybrid.

MAVA MOTOR

QUEROAUTO

Carrer Londres, 3 - Granollers
93 860 46 96 - www.mmgrup.com

Carrer Jaume I, 4-6 - les Franqueses del Vallès
93 840 39 94 - www.queroauto.com

Suzuki automòbils torna a Granollers de la mà de Mava Motor. Les seves noves instal·lacions a
tocar del Parc Firal, acullen les marques de motociletes més punteres (Vespa, Kawasaki, Honda,
Macbor, Gilera, Derbi, Aprilia...) i també és concessionari oficial de vehicles Subaru, Ssangyong,
Chevrolet i des d'ara, de Suzuki.

Amb més de 30 anys d'experiència i amb un equip en permanent formació i renovació, Queroauto
són especialistes en el sector mecànic i ofereixen serveis de qualitat en reparació. Ofereixen als
seus clients un servei personalitzat i adaptat a les necessitats de cadascú. Són un taller multimarca, amb garantia oficial dels seus serveis i especialitzats en tecnologia ECO, com és el cas de
la instal·lació d'autogas (GLP) que permet estalviar en combustible i allargar la vida del motor.

AUTO BERTRAN CITROËN

OILPRIX ESTACIÓ DE SERVEI AVENIDA

Carretera N152A, km. 25,5 - Granollers
93 840 49 99 - www.citroenranollers.com

Avinguda Prat de la Riba, 100 - Granollers
93 849 25 82 - www.oilprix.business.site

El nou SUV C3 Aircross és la nova punta de llança de la gamma Citroën. Un vehicle versàtil que
podeu veure a les instal·lacions de Bertran. Ja al setembre de l'any passat, el concessionari va
presentar el nou C3 que ha estat també un èxit de vendes i ara presenta aquesta versió crossover polivalent que presenta una línia més expressiva.

L'estació de servei Oilprix Avenida és una benzinera situada al poligon industrial Jordi Camp que
presta servei les 24 hores del dia de dilluns a diumenge. A través del seu lloc hi ha la possibilitat
d''obtenir un pressupost específic. Ofereixen la millor qualitat i quantitat al millor preu. En cas
que reposteu de manera periòdica amb Oilprix, podeu demanar una factura mensial amb els
avantatges de la targeta de soci.

SEGIMON AUTOMOCIÓ

MOTORPRIM HYUNDAI

Camí Antic de Vic, 29 - les Franqueses del Vallès
93 861 63 39 - segiauto@gmail.com

Avinguda Puigcerdà, 14 - Lliçà de Vall
93 706 00 42 - hyundai.es/concesionarios/motorprim

Segimon, taller mecànic multimarca, és instal·lador autoritzat d'autogas GLP, sistema que permet un estalvi de fins al 45% en combustible (i que permet a més obtenir l'etiqueta mediambiental ECO). És taller autoritzat col·laborador dels segells Europe Gas, STAG Autogas Systems
i iRCONGAS. Segimon Automoció, especialitzat en mecànica i electricitat de l'automòbil, està
situat a Corró d'Avall.

El concessionari oficial Hyundai per a Granollers presenta el nou SUV Hyundai Bayon. El nou Bayon és el model més compacte i l'última incorporació a la família SUV de Hyundai. Aquest crossover està revolucionant el seu sector amb un estil atrevit, un interior espaiós i un equipament
intel·ligent que inclou funcions de seguretat i connectivitat i motors amb un sistema d'hibridació
lleugera.

AUTOMÒBILS BERTRAN OPEL

PEUGEOT EUTRASA

Carretera N152A, km. 25,5 - Granollers
93 849 41 33 - www.automobilsbertran.net

Carrer Catalunya, 49 - Les Franqueses del Vallès
93 849 41 00 - www.eutrasa.com

Arriben del 8 al 10 de juliol les jornades de portes obertes amb condicions especials en els vehicles de la gamma Opel. El concessionari ofereixe ﬁns a 2.500 euros addicionals pel teu cotxe
usat sobre la valoració oﬁcial de mercat per posar-te més fàcil la compra del teu nou Opel.
Fes la taxació sense compromís del teu vehicle i aproﬁta aquests dies per estrenar cotxe
aquest estiu.

Eutrasa, concessionari oficial Peugeot, es va fundar l'any 1965 i d'ençà s'ha convertit en referència del motor a la comarca. Disposa d'unes instal·lacions àmplies de 1.800 m2 d'exposició i
vendes, 1.500 m2 de taller mecànic i 1.800 m2 de taller de planxa i pintura. Sempre amatent a les
novetats, ofereix el millor servei en vehicle nou, d'ocasió i postvenda.
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El conseller Roger Torrent, president del Circuit

García, Wiggins i Gassama

Roger Torrent, conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat,
ha estat nomenat president del Circuit de Barcelona-Catalunya.
El Consell d'Administració de Circuits de Catalunya, S.L. ha ratificat
el nomenament de Torrent sota proposta del Govern català i en
substitució de Ramon Tremosa.

Antonio García i Nicole Wiggins, jugadors del
BMG, i la granollerina Kaba Gassama segueixen
la preparació amb les seves respectives
seleccions espanyoles per a la convocatòria
dels Jocs Olímpics de Tòquio.

HANDBOL | Divisió d'Honor Plata EL CLUB BUSCA NOU TÈCNIC I FARÀ ENTRE DOS O TRES FITXATGES

NATACIÓ ARTÍSTICA

POLIESPORTIU

Confirmat l'ascens del filial
del KH-7 a Divisió de Plata

Calvo, Parra i
Julià guanyen
quatre metalls a
l'Europeu júnior

Gili i Brun porten
el cas contra la
directiva del CNG
al Tribunal Català

Fins a quatre ocasions van pujar
al podi de l’Europeu júnior les
nedadores d’artística del Club
Natació Granollers, que van participar amb la selecció espanyola a
la competició continental a Malta,
que va acabar el passat diumenge. Les granollerines van brillar
amb una medalla de plata i tres de
bronze. Judith Calvo, Valeria Parra
i Clàudia Julià van contribuir a la
plata del Highligt que es va endur
l’equip espanyol. Com també van
merèixer un triple bronze per les
proves de combo, equip tècnic i
equip lliure. Per la seva banda, Mireia Hernández tenia la responsabilitat del solo lliure i tècnic, i, tot
i la gran actuació, es va quedar a
les portes del podi, amb un doble
quart lloc en competició.

Els socis del CN Granollers Toni
Gili i Gustavo Brun han portat el
cas contra la directiva del CNG, pel
vot de censura fallit, al Tribunal
Català de l'Esport (TCE). Els dos
socis granollerins han denunciat
la resolució del Comitè d'Apel·lació de la Federació Catalana de
Natació, que va al·legar falta de
competència per dictaminar sobre
el vot de censura contra la directiva presidida per Eduard Escandell
del CNG. Segons indica al document presentat dilluns al TCE, els
impulsors demanen "la nul·litat
del procés antidemocràtic dictat pel seu president i la totalitat de la seva junta directiva i es
reprovi i censuri la seva gestió
durant tot aquest procés". Toni
Gili es queixa del procès electoral
perquè "el CNG no ens va donar
ni el temps, ni el lloc per recollir
signatures. I tampoc vam tenir
el cens amb el nombre de socis
total" i, a més, torna a demanar
"que ens presentin els comptes
amb guanys i pèrdues".
Segons informa el CNG, no han
rebut cap document i en cas de rebre'l el posaran a disposició dels
serveis jurídics. A més, la junta
manté que el club ha estat transparent pel que fa al procés del vot
de censura, que va acabar sense
signatures. jl.r.b.

El filial femení del KH-7 Granollers militarà finalment a la Divisió d'Honor de Plata amb l'objectiu de la permanència. Fa uns
anys, l'equip també havia assolit
l'ascens, però tan sols va estar un
any a la segona màxima categoria
estatal. La intenció del club és evitar convertir-se en un equip ascensor i per això des del cos tècnic
i la coordinació es planifica una
plantilla amb recorregut. La coordinació busca nou entrenador i
intentarà reforçar la plantilla amb
dues o tres incorporacions.
Un cop el club ja ha fet la inscripció de l'equip a Plata, esvaint
qualsevol dubte per qüestions
econòmiques, un dels responsables de la seva planificació és l'entrenador artífex de l'ascens, Álex
Gontan, que el pròxim curs serà
el segon entrenador perquè no té
la titulació requerida. Tot i això,
es manté dins el cos tècnic i juntament amb el coordinador, Aleix
Causa, està muntant la plantilla
del filial, i buscant el nou tècnic.

Mantenir el bloc i fitxatges
"Apostem per mantenir el bloc
de l'equip que ha aconseguit
l'ascens. A més, pujaran sis
jugadores del juvenil", indica
Gontan, que augura fer entre dos
o tres fitxatges: "volem fer una
plantilla més llarga perquè les
noies joves treballen o estudi-

bm granollers

PLANTILLA L'equip filial va asoslir l'ascens a la fase final
en i poden fallar, i volem estar
ben coberts tota la temporada.
També poden haver-hi lesions.
Aleshores, farem dos o tres fitxatges, que aportin experiència
en la categoria i puguin pujar el
nivell del grup".

Projecte a llarg termini
La intenció amb el filial femení és
que continuï sent l'enllaç entre el
juvenil i el primer equip. Tot i que
les temporades anteriors el salt
era gran, i enguany es té l'oportunitat que aquest pas sigui més
accessible. Això sí, el nivell competitiu pujarà. "Com a primer
objectiu que tenim és assolir el
nivell que exigeix la categoria

i així aconseguir la permanència", comenta Gontan, que es mostra molt content de la temporada
completada. "La intenció era
intentar estar en les posicions
d'ascens, tota la resta ha estat
un premi", recorda el tècnic, que
assumia el seu primer any amb el
filial, i afegeix: "ara tindré temps
per formar-me, però abans hem
de buscar el nou entrenador o
entrenadora de les noies".
El filial del KH-7 espera començar la pretemporada a finals de
l'agost. Encara no s'ha publicat
l'agrupació de les granollerines,
però s'espera que sigui en el grup
dels equips catalans i de la Comunitat Valenciana. jl.rodríguez b.

L'aleví venç l'estatal
El CN Granollers aleví va guanyar el Campionat d'Espanya de
natació artística de promoció a
Mallorca, que va tenir lloc el cap
de setmana. Les granollerines
es van imposar amb la suma de
458.6180 punts, que les va permetre guanyar l'estatal i ser les
millors d'un total de 28 clubs. El
grup aleví també va aconseguir el
títol de campiones estatals tant en
la modalitat d’equip com en la de
combo.
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FUTBOL | Preferent JOAN GARCIA SEGUIRÀ SENT L'ENTRENADOR DEL SÈNIOR FEMENÍ

MOTOR | Motociclisme GUANYA PER VUITÈ COP LA MÍTICA CURSA
circuit

El Llerona es queda a Preferent
i renova el projecte esportiu
El sènior femení del CE Llerona
seguirà una temporada més a la
Preferent Territorial, que és la
màxima categoria catalana del futbol femení. L'equip franquesí havia perdut la categoria en l'última
jornada, però durant l'Assemblea
de la Federació Catalana de Futbol es va aprovar que no hi hagi
descensos aquesta temporada al
futbol amateur territorial. La reunió del futbol català va tenir lloc fa
uns dies i va ser tota una sorpresa
la suspensió dels descensos. "És
un regal, que hem d'interpretar
així, però també hem de dir que
és merescut", diu el director esportiu del Llerona, David Hidalgo.
El CE Llerona va estrenar-se a
la Preferent amb la mala fortuna
de patir un confinament per un
positiu de la Covid-19, que va alterar els plans de l'equip dirigit
per Joan Garcia. Tot i això, a mesura que van passar les setmanes
l'equip es va adaptar a la categoria i va fer un tram final de mèrit,
que no va evitar el descens. "Estem contents i satisfets perquè
tot i la desgràcia de perdre la
categoria, de manera injusta,
creiem que hem fet un final de
tram molt competitiu. Si haguéssim jugat una volta més,
ens hauríem salvat. L'equip estava evolucionant i creixent",
assenyala Hidalgo.

Renovació del tècnic i plantilla
La bona tasca dins el camp ha fet
decidir a la secretaria esportiva

ce llerona

CAMPIONS L'equip celebra el triomf al Circuit de Barcelona-Catalunya

El Català Aclam venç les 24
Hores amb rècord de voltes
Als EUA amb una beca esportiva
Laia Roch, Clàudia López –en imatge– i Rita Aguyé són jugadores de
l'equip juvenil del CE Llerona que la pròxima temporada estudiaran i
jugaran en equips universitaris dels Estats Units d'Amèrica. Totes tres
han aconseguit beques per realitzar els estudis universitaris per mèrits
esportius. Clàudia López i Rita Aguyé encadenen moltes temporades a la
base del CE Llerona. Aguyé estudiarà el doble grau de Química i Biologia
Molecular a la Universitat de Cumberlands de Kentucky; mentre que
López farà el grau de Psicologia Esportiva a la Universitat de Tenesse
Wesleyan. Pel que fa a Laia Roch estudiarà Ciències Jurídiques a la
Universitat de Tenesse Wesleyan.
a apostar per la continuïtat del
projecte amb Joan Garcia novament a la banqueta. "Seguirà com
a tècnic, i ara estem en el punt
de conversar amb les noies per
parlar de renovacions. La prioritat és donar continuïtat al projecte perquè s'ho han merescut,
tal com s'ha acabat", explica
Hidalgo que intentarà reforçar la
plantilla amb alguna golejadora:

CICLISME | BTT LA CURSA FRANQUESINA APLEGA 165 CICLISTES
federació catalana ciclisme

"estem mirant jugadores ofensives perquè hem detectat que
enguany hem patit falta de gol,
creiem que és una demarcació
que necessitem".
L'objectiu del CE Llerona per a
la pròxima temporada serà quedar el més amunt possible. Tot i
que l'equip i cos tècnic treballaran
per salvar la categoria i continuar
en l'elit del futbol català. jl.r.b.

El Circuit de Barcelona-Catalunya va clausurar diumenge la 26a
edicicó de les 24 Hores de Catalunya de Motociclisme de rècord. El
Kawasaki Català Aclam va tornat a
escriure el seu nom en la història
de la resistència, signant la seva
vuitena victòria en la mítica prova. El conjunt de Molins de Rei és
el segon equip amb més victòries
–el primer és el Folch Endurance
amb 11– , i diumenge va marcar
un rècord de voltes amb un total

de 759. Enguany la prova o va
arribar a la cinquantena d'equips
habituals, tot i que va sumar 33.
El podi es va completar amb
l'equip francès del Team BMD
Performance, al segon lloc; i el sabadellenc Box 69 Racing, la tercer
lloc, que va comptar amb el pilot
Marc Guillamet, de Sant Antoni de
Vilamajor.
D'altra banda, l'FR Moto, de Bigues i Riells, va haver d'abandonar per problemes al motor.

Superbike

Automobilisme

Jonathan Rea
perd el lideratge

Belén Garcia,
al novè lloc de les
W Sèries a Àustria

Jonathan Rea, de l'equip granollerí
Kawasaki Racing Team (KRT), ha
perdut el lideratge després de la
darrera cursa d'Anglaterra. El nou
líder és el turc Troprak Razgatlioglu, amb 183 punts, dos més que
Jonathan Rea.

Carretera IGNASI LAMBEA GUANYA EN UN ESPRINT AJUSTAT
ff-unió ciclista

Moreno i Alejandro, campions de l'Open Triplet del Finques Feliu a Terrassa
Noemí Moreno (73 Factory Eco) i Ever Alejandro Gómez (RR Bikers) han
guanyat la tercera edició de l'Open Barcelona BTT KH7 de les Franqueses
del Vallès, que va tenir lloc dissabte. La prova, que va organitzar la Unió
Ciclista Les Franqueses, va aplegar 165 ciclistes en un exigent circuit
vallesà, de 5 quilòmetres per volta. També es va celebrar la Kids Cup.

El Finques Feliu Unió Ciclista Les Franqueses va ser el protagonista
diumenge del Memorial Ramon Tejedor, de Terrassa, amb un triplet al podi
júnior. El conjunt franquesí va guanyar la prova vallesana a l'esprint final
amb Ignasi Lambea. El podi es va completar amb dos franquesins més amb
Sergi Galvany, al segon lloc, i Iker Bernal, al tercer.

Belén García, granollerina i veïna
de l'Ametlla, va acabar dissabte al
novè lloc de la segona cursa de les
W Series a Àustria, on una setmana abans havia fregat el podi amb
un meritori quart lloc. En aquesta
segona ronda al circuit Red Bull
Ring, la vallesana va tenir problemes amb la vibració d'una roda
davantera, que va trastocar-li
l'ambició del debut.
La pilot va aconseguir el desè
lloc de la graella de sortida i durant la cursa, tot i guanyar una
posició, va tenir problemes amb
el seu monoplaça a causa de la
vibració. "Ha estat un cap de
setmana complicat. Des del primer moment, he patit la vibració en una roda davantera esquerra, que no hem aconseguit
solucionar. En cursa va anar a
pitjor perquè feia la sensació
que la roda estava fluixa i he
patit algun ensurt important",
deia resignada Belén García.
Amb els dos punts de la segona
cursa, Belén Garcia és setena de la
classificació general. La pròxima
cursa serà a Gran Bretanya el 16
i 17 de juliol.
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Més d'una vintena d'espectacles familiars

'Jaleiu', l'espectacle inaugural

Com sempre, la programació d'Escena grAn té molt en compte
els més menuts de la casa. En aquest cas, hi haurà més d'una vintena
d'espectacles familiars, la majoria al Cinema Edison –un espai més ampli
que la Sala Sant Francesc–, però també al TAG i a la Nau B1. Hi passaran
el Circ Cric, Xiula, La Tal, Brodas Bro i l'Estaquirot Teatre, entre d'altres.

La temporada d'Escena grAn s'obrirà el 25 de
setembre amb l'habitual espectacle inaugural,
que, en aquesta ocasió, comptarà amb
el Jaleiu de Guillem Albà i la Marabunta.
A més, es descobriran detalls de la temporada.

TEMPORADA DE TARDOR EL TAG VA ACOLLIR DIMARTS LA PRESENTACIÓ DE LA PROGRAMACIÓ, QUE INCLOU GRANS NOMS DE L'ESCENA TEATRAL I MUSICAL DEL PAÍS

Escena grAn aixeca el vol amb 60 propostes
Després de la duresa dels darrers
temps per a sales i artistes, Escena grAn presenta la nova temporada de tardor 2021-2022 amb
un eslògan que deixa clares les intencions: Aixequem el vol!. I és que
els diferents equipaments que
formen part d'Escena grAn han
presentat una programació ambiciosa, amb més d'una seixantena
d'espectacles i molts grans noms
de l'escena cultural del país.
Dimarts al vespre, el Teatre Auditori de Granollers acollia la presentació de les propostes que aniran de setembre a gener de l'any
vinent, i per a les quals des d'aquesta setmana ja es poden comprar
tant les entrades com els abonaments –fins al 24 de juliol a les taquilles, els dijous de 10.30 a 13 h i
de 17 a 19.30 h, i divendres només
a la tarda, o bé a través del web escenagran.cat, en què també es pot
consultar el programa complert–.
Passaran pel TAG actors de luxe
com Pere Arquillué, Clara Segura,
Juan Diego Botto i Julio Manrique,
així com artistes rellevants de
l'escena musical com Maria José
Llergo, Clara Peya i Judit Nedderman. Els concerts es completaran
a la Nau B1 amb Toundra, Roba
Estesa i Paul Fuster, entre d'altres.
La programació, com sempre
variada, també oferirà circ, dansa
i música clàssica, amb les temporades d'òpera i de les formacions
locals residents al TAG –unes propostes que es presentaran el setembre amb més detall–. i M.E.

TASTET DE LA PROGRAMACIÓ DE SETEMBRE A GENER
COMÈDIA
53 diumenges de Cesc Gay,
al Teatre Auditori –2 d'octubre–
Pere Arquillué, Cristina Plazas,
Àgata Roca i i Lluís Villanueva
treballen sota la direcció de Cesc
Gay en aquesta comèdia sobre les
relacions entre tres germans que
han quedat per parlar del seu pare.

TEATRE
Canto jo i la muntanya balla,
dirigida per Guillem Albà i Joan
Arqué, al TAG –22 d'octubre–
Basada en el llibre d'èxit d'Irene
Solà, adaptat per Clàudia Cedó i
amb música de Judit Nedderman,
en un híbrid de teatre de gest,
text i música en directe.

MÚSICA
Maria José Llergo presenta el disc
Sanación al TAG –30 d'octubre–

CONCERT EN ACÚSTIC
Hamlet, a la Nau B1 –23 d'octubre–
Una de les bandes de metal més
importants del país, amb més de
30 anys de trajectòria i 13 discos a
l'esquena, es reinventa i s'embarca
en un nou projecte: una gira en format
acústic en què repassa tots els èxits

Amb només dues cançons i un vídeo a
YouTube, va entrar al line-up del darrer
Primavera Sound. Barreja de tradició i
modernitat, el seu flamenc rep influència
del rap, l'indie, el jazz i l'electrònica.

MONÒLEG
Una noche sin luna, de Juan
Diego Botto, al TAG –13 de gener–
La peça teatral, creada i
interpretada per Botto, apropa
el públic als aspectes menys
coneguts de la vida i obra de
Federico García Lorca, des d'una
sensibilitat del segle XXI.

TEATRE
Filumena Marturano, dirigida per
Oriol Broggi, al TAG –6 de novembre–
Després de 25 anys de viure mantinguda
per Domenico Soriano i múltiples negatives
a casar-se amb ella, Filumena (interpretada
per Clara Segura) decideix fingir una greu
malaltia per aconseguir que al llit de morta
Domenico accepti contraure matrimoni.

MÚSICA
Toundra, a la Nau B1
–22 de gener–
Fa més d'un any que Toundra
havia de ser a la Nau B1. Després
de dues anul·lacions, al tercer
cop no falla i els madrilenys
hi presentaran el sisè disc.

TEATRE
L'oncle Vània, d'Anton Txékhov,
al TAG –29 de gener–
El lituà Oskaras Koršunovas dirigeix
aquesta versió del clàssic de Txékhov,
una de les obres més importants de
la literatura dramàtica del segle XIX.
I amb un repartiment de luxe,
encapçalat per Julio Manrique.
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LITERATURA I ESPECTACLES MIREIA CALAFELL I BJÖRT RÙNARS L'ENCETEN AMB 'VAROSHA'

DANSA L'ARTISTA HA FET RESIDÈNCIA A ROCA UMBERT

Les biblioteques traslladen
Lletra Estesa a la Sala Tarafa

Neus Masdeu presenta la
seva performance artística
'El desig de ser un llimac'

el pèsol feréstec

Avui, dijous (19 h), les biblioteques de Granollers encetaran el
cicle Lletra Estesa, que arran de la
Covid ha hagut de traslladar l'escenari habitual del terrat de Can
Pedrals a la sala Francesc Tarafa
per guanyar aforament.
Malgrat el canvi d'emplaçament, el cicle de lletres i art manté
l'essència, amb tres espectacles
durant el juliol que combinen les
lletres, en especial la poesia, amb
la música. En aquesta edició, s'hi
podran sentir els textos de Mireia Calafell, Carles Riba, Guillem
d'Efak, Ramon Llull, Maria Mercè
Marçal, Ausiàs March, Enric Casasses, Maria Cabrera, Blai Bonet
i Erri de Luca.

La primera proposta
Avui, doncs, Mireia Calafell, una
de les veus més potents de la poesia catalana contemporània, engegarà el cicle amb la proposta
Varosha, en què l'acompanya la
violoncel·lista i compositora islandesa Björt Rùnars, també amb
un teclat i pedals per a loops electrònics. Varosha és un dels destins
turístics més concorreguts de la
Mediterrània a finals dels 60, que
va quedar deshabitat arran de la
invasió turca de 1974. Aquesta
ciutat fantasma "representa avui
la lògica pròpia d'una manera
d'entendre el món com a lloc
que pot ser devorat pel turisme

corporitzar i materialitzar com
ens afecta el capitalisme. La peça,
interpretada per Paula Castellsagué i Joana Castellano, està formada per una sèrie d’accions en
diàleg amb objectes quotidians,
treballant els conceptes oposats
d’obligació i desig, treball i lleure,
mecanització i llibertat a través
d’un humor àcid, i amb un punt
nostàlgic.
Neus Masdeu (Arenys de Mar,
1995) ha estudiat a la Llotja de
Barcelona el grau superior d'arts
aplicades al mur, i a l'escola Eòlia
art dramàtic.

El laboratori de
creació amb Big
Bouncers mostra
el treball escènic

Liant la Troca
presenta un nou
espectacle de
dansa integrada

Divendres, a les 19 h, a l'exterior
de Roca Umbert, es podrà veure
l'espectacle fruit del treball fet al
laboratori de creació del Col·lectiu Big Bouncers, fet durant la
primera setmana de juliol. El projecte Alta conductivitat treballa
tres conceptes: contagi, trànsit i
rastre. L'entrada és gratuïta però
cal inscripció prèvia a granollers.
koobin.com/mostradispositiuescenic. Big Bouncers és una iniciativa
d'Anna Rubirola, Cecilia Colacrai
i Mireia de Querol per potenciar
el pensament col·lectiu i generar
llenguatges propis i resultants de
visions múltiples.

Aquí no baila ni dios és el títol del
nou espectacle resultant dels tallers de dansa integrada que Liant
la Troca organitza a Roca Umbert.
Dissabte, a les 18 h i a les 20.30 h,
es podrà veure a la Nau Dents de
Serra del recinte fabril, amb inscripció prèvia a granollers.koobin.
com. Dirigit per Jordi Cortés, tracta sobre els límits autoimposats i
com amb el moviment es pot fer
el que es desitja. Liant la Troca es
va constituir el 2011 i compta amb
persona amb diferents capacitats,
tan artístiques com motrius. Per
això, apropa a l'espectador els conceptes de capacitat i integració.

SEGONA SESSIÓ La banda de pop folk El Pèsol Feréstec actuarà el 15 de juliol
o la guerra, i alhora el misteri
i la bellesa contradictòria d'un
espai que permet pensar una
nova manera de fer", a la qual es
referiran els versos.

El Pèsol Feréstec
Lletra Estesa continuarà el 15 de
juliol amb l'espectacle Treure'n
robins –disc editat per The Indian
Runners el 2017– de la banda de
pop folk El Pèsol Feréstec, formada per la rapsoda Maria Cabrera,
la veu de Carlota Serrahima, la
guitarra de Gerard Segura i la bateria de Marià Codina. El repertori
d'aquesta formació passarà per la
poesia de Carles Riba i Marià Mer-

cè Marçal fins a la d'Enric Casasses i Blai Bonet. El Pèsol Feréstec
també va publicar el 2019 l'EP
L'exemple dels ocells.
Finalment, el 22 de juliol, serà
el torn de David Fernàndez, que
recitarà acompanyat per la instrumentista Lu Roi, per apropar la
poesia reivindicativa de l'escriptor italià Erri de Luca, referent de
l'esquerra, les lluites socials i la
defensa de l'ecologisme i els drets
humans. Fernàndez posa veu a
una selecció de poemes de l'italià,
amb les melodies de Lu Rois.
Els actes de Lletra Estesa són gratuïts, però cal inscriure's a granollers.cat/inscripcionsbiblioteques.

CINEMA L'ACTE AL CINEMAFRESHHH! ENCETA EL 10è ANIVERSARI

ARQUEOLOGIA

Nit de curtmetratges amb
els guanyadors del Fantàstik

El Museu organitza
sortides a les restes
del poblat ibèric del
Castell de Samalús

Fantàstik
Granollers iniciarà la
celebració del seu
10è aniversari, que
culminarà la propera tardor, amb
la col·laboració habitual al festival de
cinema a l'aire lliure Cinemafreshhh!. Així, divendres, Roca Umbert acollirà la Nit
de curtmetratges fantàstics i de
terror, que projectarà els treballs
guanyadors de totes les nou edicions que s'han celebrat al llarg
de la darrera dècada. Serà, doncs,
vetllada especial d'aniversari,
amb les millors peces que han
passat pel festival de cinema fan-

L'artista resident a Roca Umbert
Neus Masdeu presentarà divendres (20.15 h), al Centre d'Arts en
Moviment (CAM) de Roca Umbert,
una acció vinculada al projecte
que ha estat treballant a la fàbrica
d'arts, El desig de ser un llimac (si
els llimacs són cargols sense closca). Es tracta d'una performance
i instal·lació artística que parteix
de qüestionar la societat de producció i consum, i les dinàmiques
que se'n deriven. "Els objectes
són creats per cobrir necessitats o a la inversa", es pregunta.
La instal·lació mira de sonoritzar,

tàstic granollerí.
D'altra banda, dimarts s'iniciaven les
sessions del Cinemafreshhh! al parc
Torras Villà, que dimarts vinent acollirà la projecció de La
boda de Rosa. A més,
avui, dijous (22 h), la plaça de davant del centre cívic Nord acollirà
una nova projecció a la fresca, en
aquest cap de la pel·lícula Viaje a
Darjeeling, de Wes Anderson.

Dv 9 de juliol, 22 h
Exterior de Roca Umbert. Gratuït
amb reserva a granollers.koobin.com

El Museu de Granollers organitzar, els dimecres 14 i 21 de juliol
(de 9.30 a 13 h), visites al poblat
ibèric del Puig del Castell de Samalús, aprofitant la campanya
d'excavacions arqueològiques. De
la mà de l'arqueòleg del Museu, es
podrà conèixer l'assentament laietà i les novetats resultants de les
darreres tasques arqueològiques,
en especial l'accés monumental i
una de les torres que el flanquejaven, excavat el juliol de l'any
passat. Per participar a l'activitat
cal inscripció prèvia per mitjà del
correu museu@granollers.cat o bé
trucant al 93 842 68 40.

Tanaka durà 'El peix irisat'
al DiverEstiu de Can Bassa
El programa del DiverEstiu durà,
dimarts (18.30 h) a la pista annexa al pavelló municipal de Can
Bassa, l'espectacle familiar El peix
irisat, de la companyia Tanaka
Teatre. Cal demanar les entrades
gratuïtes a granollers.cat/segueixcultura. L'espectacle explica com

el peix irisat és l'animal més bonic de l'oceà, però està molt sol
perquè els altres peixos no volen
jugar amb ell. Tot això, però, anirà canviant un cop vagi coneixent
un munt d'animals i plegats descobreixin la importància de compartir i ajudar els altres.

Curs de videodansa i creació coreogràfica
Dilluns (10 h) al Centre d'Arts en Moviment (CAM) de Roca Umbert,
Ignasi Castañé i Laia Santanach conduiran un laboratori de videodansa i
creació coreogràfica, de manera que les dues disciplines es treballadran
conjuntament per fer una proposta col·lectiva. El preu és de 36 euros.
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MÚSICA LA VIGATANA, AMB ORÍGENS IRLANDESOS, PRESENTARÀ UN AVANÇAMENT DEL NOU ÀLBUM

INCLOURÀ L'ESTRENA D'UNA PEÇA D'ORIOL GARCÍA I JOAN VIDAL

Núria Graham a Roca Umbert

El concert d'estiu de
l'OCGr farà un recorregut
del barroc fins al segle XX

Avui arriba una cap de cartell
del cicle Obert x Vacances a Roca
Umbert, que es podrà escoltar
al vespre a l'espai exterior de la
fàbrica. Es tracta de la cantant i
compositora vigatana, amb orígens irlandesos, Núria Graham,
que acaba de presentar At Last,
un avançament de dues cançons
del seu proper àlbum, després de
l'èxit de Marjorie (2020), no només a Catalunya, sinó que també
va captar l'atenció de la BBC i de
publicacions internacionals.
Graham va debutar el 2015 amb
First Tracks, quan només tenia 16
anys. En poc més de dos anys va
llançar els EP Bird Eyes i In The
Cave, i el 2017 arribava el segon
disc, Does it ring a bell?. La vigatana ha actuat a festivals i recintes
de Portugal, Alemanya, França i
Gran Bretanya, així com ha omplert sales arreu del país.

La formació
Núria Graham –veu, guitarra i
teclat– actuarà a Roca Umbert
acompanyada de Jordi Casadesús
–que també acompanya sovint
Gemma Humet i Pau Vallvé, i és

n.g.

Més veus femenines

CLARA GISPERT PREN
L'ESCENARI DE PALOU

NÚRIA GRAHAM
integrant del grup La Iaia– al baix
i al teclat, i Aleix Bou, a la bateria
–músic també de bandes com Mazoni i The Gramophone Allstars
Big Band, i ha col·laborat amb artistes com Pau Riba i Maria Rodés,
entre d'altres–. i

Dj 8 de juliol, 20 h
Roca Umbert. Gratuït amb reserva a
granollers.koobin.com/nuriagraham

L'aposta per la veu femenina continuarà divendres (22 h) al pati de les
antigues escoles de Palou, amb el cicle
que pròpiament té per objectiu destacar artistes dalt de l'escenari i fer
contrapès a la major presència masculina dalt de l'escenari. Així, el cicle
Les dones prenen l'escenari rebrà la
jove Clara Gispert (Barcelona, 1990),
una cantautora influenciada pel jazz, el
blues i el country, que està sent una de
les revelacions musicals del darrer any,
després que el 2020 sortís el seu àlbum
de debut On and on. De fet, el dia abans
d'actuar a Granollers serà als Jardins
de Pedralbes de Barcelona, on també
tocarà el 15 i el 23 de juliol. Clara Gispert és també una de les artistes convidades a festivals com el Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols, el White
Summer de Pals, el Petit Paradís de
Tossa de Mar i el festival familiar Petit
Camaleons de Sant Cugat del Vallès.

L'Orquestra de Cambra de Granollers (OCGr), dirigida per Corrado
Bolsi, tornarà a sortir al carrer per
apropar-se a la ciutadania amb
una repertori fresc, apte per a tots
els públics, amb peces conegudes.
Un estiu d'orquestra! durà l'OCGr
a l'espai exterior de la fàbrica
Roca Umbert diumenge (20 h) per
fer gaudir el públic d'una passejada per les melodies més populars

de la història de la música clàssica, des del barroc i fins al segle XX.
La passejada musical inclourà
també una novetat, l'estrena de
l'obra Deixalles en concert, amb text
d'Oriol García i música de Joan Vidal, un encàrrec del projecte educatiu Carles Riera, emmarcat en el
conveni de col·laboració de l'OCGr
i l'Escola Municipal de Música i
Conservatori Josep M. Ruera. i

Conversa del musicoterapeuta Josep
M. Aragay i la fotògrafa Tanit Plana
El cicle de diàlegs Gandulegem, dels dimecres d'estiu a Roca Umbert,
continuarà el 14 de juliol (19 h) amb la conversa de l'educador social i
musicoterapeuta Josep Maria Aragay –responsable del projecte Basket
Beat– i la fotògrafa i artista visual Tanit Plana. La xerrada, conduïda
per la gestora cultural Margarida Troguet, tractarà l'art com a eina de
transformació social a través del treball amb la comunitat. Precisament,
Aragay ha estat el director de la primera edició del Festival de les Arts
Comunitàries de Catalunya, que es va celebrar al maig a Fabra i Coats.
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TRADICIÓ AMB LES COBLES JOVENÍVOLA DE SABADELL, LA PRINCIPAL DEL LLOBREGAT I SANT JORDI
ESCOLTA RÀDIO GRANOLLERS
AMB EL TEU DISPOSITIU MÒBIL
DES DE QUALSEVOL LLOC.
Descarrega't l'aplicació disponible
per Android i iOS!

L'Agrupació Sardanista reprèn
l'Aplec de Nit al parc Torras Villà

107.6 FM
@RadioGrEsports
radiogranollers.cat

Nou pas per a la recuperació de
la cultura popular al carrer, en
aquesta ocasió amb la represa de
l'Aplec de Nit de Granollers, que
dissabte arriba a la 71a edició,
després de l'aturada obligatòria
per la pandèmia –en què l'Agrupació Sardanista de Granollers el va
haver de substituir per un concert
sense ballada–. Enguany, amb les
mesures de seguretat i prevenció
pertinents, el parc Torras Villà
tornarà a ser l'escenari d'una vetllada sardanista a la fresca, que
comptarà amb la participació de
les cobles Jovenívola de Sabadell,
La Principal del Llobregat i Sant
Jordi Ciutat de Barcelona. A més,
algunes sardanes comptaran amb
les timbales del vilassarenc Jaume
Yelo.
El 71è Aplec de Nit començarà
a les 20 h i, com és habitual, s'organitzarà un concurs de colles
improvisades, que ballaran l'Essència de l'Aplec, d'Enric Ortí i Matín. Totes les colles participants
rebrant un obsequi, i se sortejarà
un pernil i una panera de fruita.
Les tres cobles interpretaran
en total una vintena de sardanes i
clouran l'aplec conjuntament amb
La Santa Espina d'Enric Morera.
La Jovenívola, La Principal i la
Sant Jordi també tocaran plegades
Sant Feliu de Guíxols, ànima de la
sardana de Xavier Cassanyes, Pa-

A.SARDANISTA

La primera ballada passat un any i mig
L'Aplec de dissabte, però, ja va tenir una prèvia amb motiu de Sant Joan,
quan l'Agrupació Sardanista va poder recuperar el divendres 25 la seva
habitual revetlla sardanista a la plaça Perpinyà. Aquesta va ser la primera
ballada a la ciutat des de l'inici de la pandèmia, una fita de la represa de
la tradició sardanista, que va comptar amb la cobla Ciutat de Granollers.
lafrugell i Tamariu de Conrad Saló,
i L'Aplec de Granollers de Francesc
Camps i Comellas. Els compositors
locals també estaran representats
al programa per Ramon Vilà, Joan
Vilà i Pau Marons.
Enguany, per la situació arran de
la Covid-19, l'Aplec es perimetrarà
amb tanques per al control d'aforament –cal reservar al correu
sarsanistagranollers@gmail.com o
bé a través del telèfon 691 91 25

65. En aquesta ocasió no es podrà
oferir l'habitual Butisardana –el
servei de bar i entrepans–, però
l'organització instal·larà taules i
cadires perquè els dansaires hi
puguin dur el sopar. Finalment, les
persones que s'atansin al parc en
cotxe podran aparcar al pàrquing
El Sot de l'avinguda de Sant Esteve per 4 euros, de les 19 h a la 1 h,
gràcies a un acord entre l'empresa
i l'Agrupació Sardanista.

ARRENCARÀ DIVENDRES AMB EL PREGÓ I ES CLOURÀ DIUMENGE AMB ELS DIABLES DE CANOVE
CANOVELLES

Can Gili recupera la festa
de barri amb restriccions

PREVISIÓ METEOROLÒGICA
de dijous 8 al diumenge 11 de juliol
Dijous

27º

19º

Divendres

29º

180º

Dissabte

32º

180º

Diumenge

31º

20º

L'Associació de Veïns (AV) de Can Gili
ha estat la primera entitat veïnat a reprendre les festes de barri, després de
l'aturada obligada de l'any passat. La
Covid-19, però, farà que el programa
d'enguany tingui menys activitats i que
els aforaments hagin de ser limitats,
amb controls d'accessos. Amb tot, la
gresca està assegurada amb activitats
variades pensades per al veïnat de totes les edats.
Les festes del barri començaran divendres (18 h) amb el pregó al pati del
centre cívic. A les 20 h la plaça de les
grades, davant del cívic, acollirà el monòleg de la humorista Mayte Carreras
[a la fotografia] per començar el cap de
setmana amb bones rialles. La música
també hi serà present amb el grup Fase
3, a les 22.30 h a la plaça Bonanova.

Dissabte a la tarda (18
h), a la plaça de les grades, el protagonisme serà
per a la màgia i el duet granollerí Niñas del Mago, amb
una llarga trajectòria d'aparicions televisives i producció d'espectacles propis, que arriben a tot el públic
familiar. Per cloure el dissabte, la plaça
Bonanova acollirà el Dj EmeKa a partir
de les 22.30 h.
Finalment, diumenge, la festa començarà a les 10 h amb la missa rociera a
la plaça Bonanova. A la tarda (18 h), al
mateix indret, hi haurà una nova edició
del Got Talent del barri (al qual cal inscriure's abans de dimarts). El programa es clourà a les 22 h a les pistes de
bàsquet amb un espectacle de foc dels
Diables de Canovelles.
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AGENDA

GRANOLLERS
DIJOUS, 8
19 h Sala Francesc Tarafa
Lletra estesa. Espectacle Varosha,
amb Mireia Calafell i Björt Rúnars
20 h Roca Umbert
Obert x Vacances.
Concert amb Núria Graham
20.45 h Plaça Folch i Torres
Nit boja al voltant del llibre
Sexe fora de norma, d'Alba Serrano
22 h Centre Cívic Nord
Projecció del film Viaje a Darjeeling
DIVENDRES, 9
9 h Plaça Lluís Perpinyà
Tot el dia. Mercat del disc
9 h Plaça de la Corona
Tot el dia. Mercat d'Artesans
9 h Plaça Can Trullàs
Encants de l'Assemblea d'Aturats
18 h Centre Cívic Can Gili
Festes del barri de Can Gili. Fins
diumenge [més detalls a la pàgina 22]
18.30 h Museu de Ciències Naturals
Insectes, crancs i aranyes a les mans
19 h Roca Umbert

Teràpia grupal amb música i bàsquet

Voltem per l'entorn

La Troca de Roca Umbert acull avui, dijous (16 h), una
formació de treball grupal amb música i pilotes de bàsquet
com a instruments per generar situacions, diàlegs i
preguntes al voltant del rol del professional. El preu és de
20 euros i cal inscripció a granollers.koobin.com/basketbeat.

Nou format adaptat per a la
festa de l'Escaldàrium de Caldes

Mostra del laboratori de creació amb
el Col·lectiu Big Bouncers
20.15 h Roca Umbert
El desig de ser un llimac. Performance
i instal·lació artística de Neus Masdeu
22 h Centre Cívic Palou
Concert amb Clara Gispert
22 h Roca Umbert
Nits de curtmetratges fantàstics i de terror
23 h Masia de Palou
Monòleg de Dani Lagi
DISSABTE, 10
9 h Plaça Lluís Perpinyà
Tot el dia. Mercat del disc
9 h Plaça Josep Maluquer i Salvador
Fira de Brocanters. Tot el dia
9 h Plaça Can Trullàs
Encants de l'Assemblea d'Aturats
9 h Carrer Esteve Terrades
Mercat de Can Bassa. Fins les 13.30 h
9 h Plaça de la Corona
Mercat setmanal del dissabte
18 h Roca Umbert
Obert x Vacances. Dansa integrada:
Aquí no baila ni dios, de Liant la Troca
22 h Parc Torras Villà
Aplec de Nit amb les cobles Sant Jordi,

La Principal del Llobregat i Jovenívola
23 h Masia de Palou
Flamenc amb Rubén i Raúl Blanco
DIUMENGE, 11
11 h Museu de Ciències Naturals
Visita guiada a Què mengem avui?
20 h Roca Umbert
Obert x Vacances. Un estiu d'orquestra!
amb l'Orquestra de Cambra (OCGr)
DILLUNS, 12
10 h Roca Umbert
Laboratori de videodansa i creació
coreogràfica, a càrrec d'Ignasi Castañé
i Laia Santanach
DIMARTS, 13
22 h Parc Torras Villà
Cinemafreshhh! La boda de Rosa
DIMECRES, 14
18.30 h Pavelló de Can Bassa
DiverEstiu. Espectacle familiar
El peix irisat de Tanaka Teatre
19 h Roca Umbert
Gandulegem amb Josep Maria Aragay
i Tanit Plana

Tot i que la festa principal de l'Escaldàrium no es
farà per la pandèmia, Caldes de Montbui viurà
el cap de setmana un extens programa d'actes
i un espectacle final amb música de la festa i
elements teatrals. Les activitats van començar la
setmana passada amb la inauguració del mural
commemoratiu a la plaça de la Font del Lleó
[a la fotografia]. La culminació de la celebració,
però, serà dissabte (22 h) amb el Concertarium,
un espectacle escènic que seguirà l'estructura
de l'Escaldàrium de Cambra amb versions
acústiques de les 10 danses, intercalades amb la
llegenda explicada per un narrador. Per primera
vegada, s'aplegaran a l'escenari les formacions
musicals de l'Escaldàrium de Cambra i de
l'Escaldàrium principal, formant-ne una de sola de 20 músics. Per a l'ocasió, els
directors musicals Ramon Solé (també compositor) i Andreu Brunat han adaptat les
instrumentacions per a la nova formació. L'entrada és gratuïta, però cal reservar-la.

Exposicions
Museu de Granollers
Afinitats. Permanent
Retorn a Granollers del retaule gòtic
de Sant Esteve. Fins al gener de 2022
Arqueologia d'un inventari.
Ignasi Prat. Fins al 26 de setembre
El modernisme i les flors. Al 9 de gener
Museu de Ciències Naturals

Tu investigues! Permanent
Invertebrats. Sala permanent
Què mengem avui? Fins a l'11 de juliol
Ajuntament de Granollers
Una passejada per la Fira de
l'Ascensió, dels anys 40 als 60.
Fins al 13 d'agost
Galeria Sol - Antiga Casa Matas
Il·lustracions de Pol Pons. A partir
de divendres i fins al 9 d'octubre
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