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EN PORTADA

Sara Romero és una jove de 21 anys que viu 

a l'Ametlla del Vallès. Aquest curs ha estat 

estudiant Tècniques d'Actuació Teatral, un 

cicle de grau superior que ofereix l'escola 

Arsènic. Espai de Crea·

ció de Granollers.

Ella, des de petita, es 

va endinsar en el món 

del teatre, gràcies a una 

extraescolar que la va 

ajudar a superar la seva 

timidesa i trobar un es·pai on sentir-se ella mateixa. Segons afirma, 
ha anat creixent i ha seguit amb aquesta il·

lusió cap a l'expressió corporal. "El que més 

em crida l'atenció del teatre és la seva 

part pedagògica, el treball que es pot fer 

amb els joves i infants", confessa.

La Sara té la convicció que la cultura no 

només és molt important, sinó que la consi·

dera vital. Posa com a exemple la pandèmia 

per posar de rellevància el treball de la in·

dústria de l'art i la cultura, ja que va ser per 

a molts la medicina 

per superar el tan·

cament a la llar. Els joves, afirma, són 
un factor molt im·

portant dins l'àm·

bit cultural, però a 

escala social es tro·

ben poc valorats i laboralment estan molt 

precaritzats.

Malgrat la situació de precarietat econòmi·

ca que molts joves han de viure, la Sara creu 

que són imparables i que en un futur pròxim, 

mitjançant beques i ajuts en l'educació, és 

possible revertir aquesta "injustícia". i

Avui, 15 de juliol, és el Dia Mundial de les Habilitats de la Joventut, 
una jornada per apoderar i reforçar els talents i habilitats de les persones 
joves i reivindcar el reconeixement de la societat. Una xifra que fa
que aquest dia existeixi és la preocupant taxa de desocupació juvenil a  

escala internacional. A Catalunya la taxa d'atur juvenil ha augmentat 
un 34% el darrer any. Malgrat aquesta situació, els joves catalans  
tenen capacitat d'aportar molt a la societat, com ho demostren els  
quatre testimonis vallesans d'aquest reportatge. –per Àgata Lasheras

Grans habilitats, limitades oportunitats

a.l.

a.l.

LES ARTÍSTIQUES: EL TEATRE

LES ESPORTIVES: L'ATLETISME

SARA ROMERO. 21 anys. Estudiant a Arsènic. Espai de creació

GERARD LLUÍS. 24 anys. Titulat en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport

"Si vols dedicar-te al futbol, 
com que mou molts diners, 
l'entorn et fa costat. Costa més
en el cas d'esports minoritaris"

"Molts joves artistes, a la
llarga, han d'abandonar el seu 
somni, perquè es troben amb 
greus barreres econòmiques"

Gerard Lluís té 24 anys i és titulat en Cièn·

cies de l'Activitat Física i l'Esport per l'INEF. 

Actualment, es dedica a entrenar joves at·

letes del Club Atlètic Granollers, alhora que 

ho combina amb els seus propis entrena·

ments de salt amb perxa i altres activitats 

com el senderisme, l'alpinisme i l'escalada.

Es va introduir en el món de l'esport 

des de petit, fent extraescolars, però no va ser fins al batxillerat que va tenir clar que, 
més que un passatemps, es volia dedicar 

professionalment a l'esport. Per al Gerard, 

és imprescindible: "Dedico entre 15 i 20 

hores setmanals a l'esport. M'ajuda a 

desconnectar de la rutina i em fa sentir 

molt bé". Les perspectives laborals són 

poder treballar tant d'entrenador d'atle·

tisme (com fa actualment), com de guia de 

muntanya, combinant les dues disciplines. 

En l'àmbit esportiu, el seu somni és poder 

superar la seva marca en salt amb perxa i 

arribar a 4 metres d'alçada.

En Gerard constata que els joves espor·

tistes es valoren depenent de l'esport que 

practiquen –no és el mateix jugar a futbol 

que a un esport minoritari–. En general, 

afirma que es tendeix a infravalorar els 
joves i se'ls deixa "poc marge de manio-

bra per poder desenvolupar les seves 

capacitats". Tot i això, està convençut que 

els joves tenen molt potencial i només cal 

deixar·los explorar·lo. i
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EN PORTADA

a.l.
LES SOCIALS: L'ECOLOGISME

FIONA ARRIZABALAGA. 22 anys. Impulsora de 'La Teva Merda'

"Cal preparar els nens des
de petits perquè quan arribin
a la vida adulta ja tinguin
consciència mediambiental"

Fiona Arrizabalaga té 22 anys i viu a les 
Franqueses. Tot i que professionalment no 
s'hi dedica, és una de les propulsores de La 

Teva Merda, un projecte mediambiental en 
què participen un grup de joves. El grup es 
dedica a divulgar l'impacte de les deixalles 
en entorns naturals i urbans, i ho fa a tra-
vés de la conscienciació i sensibilització per 
mitjà de les xarxes 
socials i les accions 
de recollides d'es-
combraries.Com afirma, ella 
sempre ha tingut 
predilecció per l'e- 
cologisme, els ani-
mals i la natura en 
general. "Els meus pares són biòlegs i des 

de petita em van encaminar una mica en 

aquesta direcció". Segons la Fiona, ja feia 
anys que recollia deixalles que veia a la na-
tura, però el detonant d'aquest projecte va 
ser el cas concret d'una veïna del seu poble. 
"Va compartir a les xarxes que el torrent 

de vora casa seva estava molt brut. Vam 

ser molts els que vam reaccionar, ens 

va fer llàstima, i juntament amb quatre 

joves vam decidir ajudar-la". Després de 
la recollida van fer el dinar en el qual es va 
gestar La Teva Merda, una iniciativa amb 

l'objectiu de visibilitzar i donar a conèixer 
aquesta problemàtica.

Actualment el seu compte d'Instagram 
(@latevamerda) té més de 4.000 seguidors. 
Tot i que no ho considera essencial, la Fiona 
creu que les xarxes socials són un element 
molt útil per fer ressò de projectes socials 
com aquest, ja que és una manera fàcil d'ar-

ribar a molta gent i, 
sobretot, al públic 
jove, al qual es vo-
len adreçar princi-
palment. A banda 
de la feina que fan a 
internet, el projecte 
promou activitats 
pedagògiques a es-

coles i instituts. "Hem de poder preparar 

els nens des de petits, de manera que 

quan arribin a la vida adulta ja tinguin 

una consciència sobre l'impacte medi-

ambiental", conclou. i

Sergi Soldevila té 21 anys i estudia Biotecno-
logia. Viu a Granollers i es desplaça cada dia a 
Vic per formar-se per ser un futur biotecnò-
leg especialitzat en bioinformàtica. A l'ESO va decidir optar pel batxillerat científic, i un cop 
a segon curs, quan ja tocava escollir carrera, 
va tenir dubtes. Quan va anar al Saló de l'En-
senyament va topar-se amb la biotecnologia. 
"Abans no n'havia sentit a parlar, però em 

vaig informar i vaig veure que encaixava 

molt amb els meus gustos i motivacions, 

i la vaig acabar triant". Segons diu, aquesta disciplina científica és vital en el dia a dia, i 
encara més actualment, amb la Covid-19. 
"Les vacunes que ens poden acabar tra-

ient d'aquesta situació estan fetes gràci-

es a professionals biotecnòlegs", afirma. 
És aquesta aportació a la societat la que ha 
motivat el Sergi a dedicar-se a la ciència.Ell considera que els joves científics són 
vitals, ja que poden aportar noves idees i 
molta energia als projectes de recerca. Mal-

grat la seva importància, constata que no es 
valoren prou, ja que s'aposta més per una 
llarga experiència que per donar l'opor-
tunitat a noves generacions, que "podem 

oferir punts de vista diferents". En gene-
ral, el Sergi opina que els joves s'haurien de 

fer valer més. "L'àmbit científic potser és 
un dels menys afectats per aquesta situ-

ació, però de tota manera patim discri-

minació pel fet de ser joves". Com afirma, 
els joves són el futur de les generacions que 
actualment treballen, fet que hauria de do-
tar-los de més oportunitats. i

a.l.

LES CIENTÍFIQUES: LA BIOCIÈNCIA
SERGI SOLDEVILA. 21 anys. Estudiant de biotecnologia

"Els joves tenim altres
maneres de veure el món
i, per tant,  podem oferir
punts de vista diferents"

"No ens falten habilitats,
sinó una reflexió
per part de la societat"

Els quatre joves vallesans coincideixen en lamentar la manca de valoració de la societat als 
més joves i posen èmfasi en el talent i la passió. Amb tot, també reconeixen que sovint són ells 
mateixos que es menystenen. Com a solucions proposen un millor accés a educació espe- 
cialitzada i més tutorització durant l'etapa escolar que pugui guiar els joves i deixar-los des-
cobrir per ells mateixos quina és la seva vocació.
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ERTOS, acomiadaments, reestructuracions empresarials, herències, divorcis i desnonaments.
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ADVOCATS D’EMPRESA I PARTICULARS 

25 ANYS A GRANOLLERS

Adif licita el desdoblament de l'R3 

entre Parets i la Garriga per 66 milions
Adif, l'administador d'infraestruc-
tures de l'Estat, va licitar dilluns 
les obres del projecte de la via i 
l'electrificació del desdoblament 
del tram de l'R3 entre Parets i la 
Garriga, de la línia de Barcelona- 
Puigcerdà. El pressupost és de 
66.087.938 euros (IVA inclòs), 
una quantitat a la qual cal sumar 
8.436.330 euros més en concepte 
de subministraments. El termini 
d'execució previst és de 25 me-
sos i l'actuació rebrà finançament 
dels fons de recuperació europeus 
Next Generation.

Adif l'ha descrit com una de les 
actuacions més rellevants inclo-
ses al Pla de Rodalies, ja que ha de 
millorar la línia R3, amb una ele-
vada densitat de trànsit, i incre-
mentar el servei entre Barcelona i 
la Garriga, absorbir més circulaci-
ons i reduir els temps de trajecte. 
També augmentarà la fiabilitat i 
eficàcia de la línia, actualment una 
de les que pateix més incidències.

Duplicació de 17,1 quilòmetres
El desdoblament es farà en un 
tram de 17,1 quilòmetres, als ter-
mes municipals de Parets, Mont-
meló, Granollers, Canovelles, les 
Franqueses i la Garriga. Entre 
les principals obres que s'hi han 
de fer, hi ha l'aixecament de la 
superestructura de la via actual i 
dels aparells de via i la rectificació 

MOBILITAT  AL PRESSUPOST, FINANÇAT AMB FONS EUROPEUS NEXT GENERATION, CAL AFEGIR-HI 8,4 MILIONS MÉS EN CONCEPTE DE SUBMINISTRAMENTS

arxiu / x.l.

del traçat per a l'execució d'una 
nova plataforma sobre la qual es 
muntarà la nova via.

Pel que fa a les infraestructu-
res, es faran 9 viaductes, 7 passos 
superiors i 9 passos inferiors, així 
com 5.304 metres de murs. De 
forma paral·lela, es faran nous 
drenatges transversals i obres ci-
vils de cunetes i col·lectors.

Respecte al sistema d'electri-
ficació, es desmuntaran els actu-
als sistemes, s'executaran noves 

fonamentacions i el muntatge 
de pals de catenària, l'estesa de 
25.110 metres de fil de contacte 
i la instal·lació d'altres elements 
d'aquest sistema.

Altres actuacions consistiran a 
fer noves instal·lacions ferrovià-
ries de la plataforma i la reposi-
ció de servituds, camins i serveis 
afectats.

Precisament, dilluns, l'impuls 
d'aquestes obres va ser un dels 
primers anuncis de la nova minis-

Sortida a Puig del CastellL'Once lliura 35.000 euros a Granollers del Cupó
Dimecres el Museu de Granollers 
organitzarà una nova sortida matinal a 
l'excavació arqueològica del poblat ibèric 
del Puig del Castell de Samalús. Per anar-hi 
cal inscriure's a museu@granollers.cat.

 El Cupó Diari de l'Once va repartir dimecres passat 35.000 euros a 
Granollers. El cupó guanyador va ser venut al quiosc de l'Once del 
número 2 del carrer Roger de Flor, per l'agent Marcos Álvarez, que va 
vendre un cupó electrònic per Terminal Punt de Venda (TPV), gràcies al 
qual el client va poder escollir a l’instant el número que més li agradava.

SOCIETAT

n Paral·lelament, Adif continua tre-

ballant amb les obres i els projectes 

relacionats amb el desdoblament, com 

l'adequació de les instal·lacions i la 

millora de l'accessibilitat a les estaci-

ons de Parets, Granollers-Canovelles, 

les Franqueses i la Garriga, i la supres-

sió de 5 passos a nivell –2 dels quals a 

Granollers–. De fet, la reforma de les 

estacions es va licitar a l'abril i està en 

procés d'adjudicació. L'import conjunt 

per a les quatre parades és de gairebé 

17 milions d'euros (16.008.284), en una 

actuació que també rebrà finançament 

europeu i que permetrà adequar les 

platges de les vies i adaptar les anda-

nes per arribar als 210 metres de llar-

gada, per poder acollir trens més llargs 

–com els Civia de cinc vagons en doble 

composició–. A més, els treballs, que 

tenen un termini d'execució de 28 me-

sos, també s'enfocaran a eliminar pas-

sos de vianants superiors i crear-ne 

d'inferiors amb escales i ascensors per 

garantir la seguretat i accessibilitat.

RETIRADA DE PASSOS 
A NIVELL I MILLORA 
DE L'ACCESSIBILITAT 
A LES ESTACIONS

DESDOBLAMENT  L'actuació inclou 17,1 quilòmetres de via, entre els quals els del tram de Granollers i les Franqueses

Impulsem el pla de @rodalies. Licitarem les obres
de duplicació de via al tram Parets - la Garriga
per 66 milions d'euros d'obra i 8,4 en subministraments.
Permetrà augmentar les freqüències de la línia R3 i 
millorar la fiabilitat.

RAQUEL SÁNCHEZ @raquelsjimenez
Ministra de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana

tra de Transport, Mobilitat i Agen-
da Urbana, Raquel Sánchez.  m.e.
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LES FRANQUESES. La plataforma Sal-
vem Corró d'Amunt ha iniciat els 
tràmits per constituir-se en entitat 
"per poder defensar la identitat 

rural de Corró d'Amunt", especi-
alment davant la propera urbanit-
zació del Sector C. En aquest àmbit, 
entre el camí d'accés a Can Suquet i 
les Antigues Escoles, s'hi preveu la 
construcció de 31 habitatges uni-
familiars i plurifamiliars amb una 
alçada de 9,75 metres, en planta 
baixa més dues alçades. És un pla 
parcial que, segons la plataforma, 
no s'adequa als paràmetres que 
marca el pla general d'ordenació 
urbana (PGOU) de les Franqueses.

Per a la plataforma, aquest crei-
xement suposaria un augment del 
50% de la població del nucli urbà 
de Corró d'Amunt i, per tant, "més 

contaminació acústica, lumínica 

i ambiental". També lamenten que 
la urbanització permet la instal·la-
ció de "comerços, hotels, serveis 

i indústria; fet que comportarà 

la pèrdua del nostre paisatge i la 

el Consell del Poble no va poder in-
formar del pla parcial als veïns ni 
tampoc del termini d'al·legacions 
en el període d'exposició pública. 
Igualment, l'Associació de Veïns 
també ha registrat dues instàncies 
a l'Ajuntament per exposar defec-
tes de forma, que corresponen a les 
discrepàncies entre el PGOU i el pla 
parcial i la falta d'un informe pre-
ceptiu del Consell de la Pagesia. 

nostra identitat", diuen.
D'altra banda, la plataforma 

ha presentat queixa al Síndic de 
Greuges a través de l'Associació 
de Veïns perquè, segons diuen, el 
Consell del Poble no va ser convo-
cat des que es va aprovar la urba-
nització del sector inicialment –el 
28 de març de 2019– fins que es va 
aprovar definitivament –el 26 de 
setembre de 2019–, de manera que 

arxiu

URBANISME  LA PLATAFORMA HA INICIAT ELS TRÀMITS PER CONSTITUIR-SE COM A ENTITAT

Salvem Corró porta al Síndic la 
futura urbanització del Sector C

SOT DEL PLA  L'espai que està previst urbanitzar pròximament

La CUP Granollers es va concentrar 
dijous a les portes de l'oficina de 
Naturgy a la ciutat per reclamar la 
nacionalització de la llum i un can-
vi en el model de producció i distri-
bució, amb l'objectiu que l'energia 
"sigui de tothom, sigui un dret 

i no un luxe, i prioritzi criteris 

socials i climàtics". Els concen-
trats recordaven que el preu de 
quilowatt hora del juny va doblar 
el preu mitjà de l’any anterior, i el 
preu de la llum va arribar a màxims 

històrics. També recordava que els 
darrers 20 anys el preu de la llum 
ha pujat un 100% a l’Estat, mentre 
que el salari mitjà només ho ha fet 
un 20%. Per això reclamaven que 
es garanteixi l’accés per a tothom 
als subministraments bàsics, des-
centralitzar la producció i "capgi-

rar el model", de manera que la 
generació, transport i distribució 
de l’electricitat siguin públiques, 
transparents i democràtiques per 
acabar amb la pobresa energètica. 

POLÍTICA  RECLAMEN LA NACIONALITZACIÓ DE L'ELECTRICITAT

Concentració de la CUP per 

capgirar el negoci de la llum

Exposició sobre el Granollers 

obrer i revolucionari de 1936
El sindicat CNT, en col·laboració 
amb l'Assemblea Llibertària del 
Vallès Oriental, organitza un acte 
dilluns (18.30 h), a la plaça Malu-
quer i Salvador, per commemorar 
la revolució social de 1936 a Gra-
nollers. Serà amb l'actuació musi-
cal de La Garibanda, que interpre-
tarà cançons revolucionàries de 

l'època, i amb l'exposició El Gra-

nollers obrer i revolucionari (1850-

1936), que repassa la història del 
moviment obrer, anarquista i 
revolucionari de la ciutat. Tres 
ponents –Sonia Turón, Just Casas 
i Carlos Taibo– també abordaran 
els fets històrics i les conquestes 
revolucionàries del moment. 
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L'Hospital General de Granollers 
tenia ahir, dimecres, 32 persones 
ingressades que han donat posi-
tiu en una PCR, gairebé el doble 
que fa una setmana, quan dime-
cres n'hi havia 17 i fa 15 dies, 10. 
Les nefastes dades epidemiològi-
ques, doncs, s'estan traduint en 
les xifres hospitalàries, malgrat 
que bona part de la població més 
gran està vacunada.

A més, aquesta setmana l'Hos-
pital de Granollers ha hagut de 
lamentar la mort d'un pacient 
de Covid-19, com ja va passar la 
setmana anterior, després de cinc 
setmanes consecutives en què no 
es produïa cap defunció. Així, des 
de l'inici de la pandèmia el març 
de 2020, el centre ha vist morir 
274 pacient de coronavirus.

També han anat creixent els in-
gressos a la Unitat de Cures Inten-
sives (UCI), de manera que hi ha 
10 persones a l'UCI que són posi-
tives de Covid-19, mentre que la 
setmana passada n'eren 7; fa 15 
dies, 5 i fa tres setmanes, 3. Amb 
tot, el conjunt de pacients a l'UCI 
s'ha reduït de 18 a 16.

Segons les dades facilitades per 
la Fundació Hospital Asil de Gra-
nollers, des de l'inici de la pandè-
mia el març de 2020, s'acumulen 

1.670 altes de pacients Covid, de 
les quals 18 s'han donat els dar-
rers set dies.

L'any passat, per aquestes dates, 
l'Hospital tenia molt pocs ingres-
sos i, fins i tot, va arribar a no tenir 
cap pacient de Covid-19 durant 
algun dia. A finals de mes, però, 
els pacients s'havien triplicat, amb 
xifres similars a les actuals.

Saturació també als CAP
Les dades epidemiològiques a 
Granollers i les Franqueses han 
millorat respecte a la setmana 
passada, però són encara molt 
lluny de tenir una situació òpti-
ma. De fet, el risc de rebrot conti-
nua altíssim –a 1.386 punts a Gra-
nollers, 1.426 a les Franqueses i 
1.467 a Canovelles–, per sobre al 
del conjunt de Catalunya (1.338). 
L'índex de velocitat de reproduc-
ció de la malaltia ha millorat mol-
tíssim, però continua superant 
l'1 i és similar al de la mitjana del 
país, amb un 1,4. La incidència 
acumulada a 14 dies (IA14) ha 
empitjorat i s'apropa al miler de 
casos per cada 100.000 habitants, 
mentre que el percentatge de pro-
ves positives ronda el 18%.

Segons les dades facilitades pel 
Departament de Salut, tot ple-
gat s'ha traduït també amb més 
pressió assistencial a la primària 
(CAP), de manera que el darrer di-
lluns –el dia en què habitualment 
acudeixen més malalts– als cen-
tres granollerins s'hi van atendre 
464 persones amb Covid-19, men-
tre que el dilluns 28 de juny –15 
dies abans–, en van ser 75. i m.e.

L'Hospital triplica 
en dues setmanes 
els ingressats Covid

SALUT  LES DADES EPIDEMIOLÒGIQUES SEGUEIXEN EMPITJORANT COMENCEN LES OBRES DE L'ESPAI DOMUM GRANOLLERS, A LHOSPITAL DE DIA ONCOHEMATOLÒGIC

Dimecres començaven les obres 
a la sala d’espera de l’Hospital de 
Dia Oncohematològic per crear 
l’espai Domum Granollers, pensat 
per a les persones en procés onco-
lògic que són tractades a l’Hospital 
de Granollers. El model planteja 
transformar les sales d’espera dels 
centres hospitalaris en “sales d’es-

tar”, on les persones que esperen 
tractaments de quimioteràpia i ra-
dioteràpia s’hi trobin com a casa. 
Aquesta serà la segona experiència 
del model Domum, creat per l’Àrea 
de Benestar Emocional de la funda-
ció Nous Cims, després de la seva 
implantació a l’Hospital del Mar.

El projecte neix a partir de la 
identificació per part de l’Hospital 
de Granollers –a través del projecte 
Més de Tots. Fem junts l’Hospital de 

vols –de la necessitat de comptar 
amb espais més humans. Així, es 
va desenvolupar un procés partici-
patiu amb pacients oncològics, fa-
miliars i professionals, per tal d’ex-
plorar oportunitats de millora en 
l’atenció, i l’Hospital ha incorporat 
les demandes resultades d’aquest 
procés de treball participatiu.

L’equip de Nous Cims, en alian-
ça amb l’Hospital, ha desenvolupat 
un model al voltant de la necessitat 
de disposar d’espais més humans i 
més activitats de suport psicosocial 
a la cartera de serveis de les Uni-
tats d’Oncologia. Domum Grano-
llers s’ha concebut com un entorn 
terapèutic dissenyat d’acord amb 
l’evidència científica per a tenir 
cura de les persones, a partir de 

l’interiorisme emocional (mobiliari 
ergonòmic, sostenible i ètic, natura 
i vegetació, aromes i textures) i el 
diàleg de l’art amb la salut. A més, hi 
haurà racons per a l’aïllament i al-
tres racons per a socialitzar, espais 
terapèutics i pràctiques d’acompa-
nyament a les persones com el min-
dfulness, l’artteràpia o la musicote-
ràpia. També hi haurà connectivitat 
i altres recursos per a entretenir-se.

Pel que fa a l’interiorisme de 
Domum Granollers, porta el segell 
de l’Estudi Aura, format per les 
emprenedores barcelonines Sònia 
Domingo i Júlia Huysmans. El seu 
projecte va ser seleccionat d’entre 
més de 30 empreses. Pel que fa als 
mobles, són una aportació d’Actiu, 
fabricant de mobles d’Alacant que 
uneix innovació, espai i mobiliari 
per a crear ambients que millo-
rin el benestar de les persones. 
Està previst que les obres de Do-
mum Granollers finalitzin a finals 
d’agost.  m.e.

nous cims

Transformar les sales d'espera 
per a tractaments oncològics 
en espais més acollidors

DOMUM La sala reformada a l'Hospital de Mar de Barcelona

El Govern ha tornat limitar les trobades a 10 persones, mesura que fins ara era 

una recomanació, i farà tancar tota mena d'activitats a les 00.30 hores, ja siguin 

bars, restaurants, cinemes, teatres o l'oci nocturn a l'exterior, encara obert. Les 

mesures han estat avalades aquest dimecres pel Tribunal Superior de Justícia 

(TSJC) La intenció del Govern és que les noves restriccions entrin en vigor de 

seguida que les publiqui el DOGC, de manera que a partir d'avui ja podrien ser 

una realitat. A més, tots els esdeveniments es faran asseguts i es recomana als 

ajuntaments que restringeixin platges i parcs per evitar aglomeracions.

També es prohibeix el consum de begudes i aliments al carrer excepte en entorns 

escolars, segons explicava la portaveu, Patrícia Plaja, en roda de premsa amb els 

consellers de Salut i Interior. A més, el Govern decidia dimecres demanar al TSJC 

que avali un toc de queda per als municipis de més de 5.000 habitants amb una 

incidència acumulada (IA14) superior a 400, com Granollers i les Franqueses. El 

toc de queda s'aplicar en funció de les dades epidemiològiques de cada municipi 

i no a tot el país, perquè no hi ha decretat l'estat d'alarma. El Govern vol aplicar la 

mesura a partir d'aquest cap de setmana d'1 a 6 h, com a mínim durant 7 dies.

Restriccions i toc de queda

El Servei de Dermatologia de 
l'Hospital de Granollers ha liderat 
el primer estudi europeu sobre 
les reaccions cutànies a les vacu-
nes de la Covid-19 i aquesta set-
mana n'ha publicat els resultats a 
la revista de prestigi British Jour-

nal of Dermatology. 
Segons l'estudi, que ha recollit 

405 casos de reaccions cutànies 
de 15 províncies de l'Estat, les 
reaccions a la pell després de les 
vacunes Covid són més freqüents 

a les dones i el tipus més obser-
vat és l'anomenat braç-Covid, que 
implica vermellor, dolor i calor a 
la zona de la injecció i que sobre-
tot succeeix amb la Moderna. A 
més, s'han descrit altres patrons 
d'erupcions com urticària, grans i 
taques vermelles per descamació. 
Als investigadors els han cridat 
l'atenció també algunes reaccions 
d'herpes, sobretot després de la 
Pfizer. La reacció més freqüent 
en el cas de l'Astrazeneca ha estat 

GRANOLLERS LIDERA EL PRIMER ESTUDI EUROPEU SOBRE LES REACCIONS CUTÀNIES AL VACCÍ

Les reaccions a la pell per la 

vacuna afecten més les dones

l'urticària. La majoria de les erup-
cions han estat lleus i, després 
d'un tractament d'antihistamínics 
o corticoïdes, han deseparegut en 
un termini mitjà de 12 dies.

El doctor Carlos Muñoz de Gra-
nollers ha estat un dels inves-
tigadors principals de l'estudi, 
juntament amb Alba Català de 
l'Hospital Clínic de Barcelona i 
Cristina Galván de l'Hospital de 
Móstoles (Madrid). L'estudi pot 
ajudar al personal sanitari a re-
conèixer millor aquestes erup-
cions i poder aconsellar i tran-
quil·litar la població durant les 
campanyes de vacunació massiva 
contra la Covid-19.  m.e.

Els darrers 15 dies s'hi 
han produït dues morts,

després de cinc setmanes 
sense defuncions

n D'altra banda, arran de l'increment 

de casos de Covid a l'Hospital, a partir 

del 15 de juliol i fins que millori la situ-

ació, l'Hospital de Granollers ha decidit 

restringir els accessos de visites a tots 

els pacients ingressats, exceptuant al-

guns casos. Així, només podran estar 

acompanyats per una persona, sempre 

la mateixa, els menors d'edat –du-

rant 24 hores–, les mares que tenen el 

part a l'hospital –durant tot l'ingrés–, 

els pacients amb dependència física o 

cognitiva, final de vida i situacions greus 

–les famílies seran autoritzades des de 

l'Hospital, per part de l'equip assisten-

cial–, i els pacients amb el perfil Cuida'm 

–la targeta sanitària amb l'especificació 

"cuida'm" identifica els pacients amb 

una alta fragilitat relacional–.

VISITES DE NOU 
RESTRINGIDES PER 
L'AUGMENT DE CASOS
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Mitigar els conflictes que es poden 

produir per la proliferació de sen-

glars, també a zones periurbanes 

i urbanes. Aquest és l'objectiu del 

conveni que han signat 14 ajun-

taments del Vallès Oriental, entre 

els quals Granollers, les Franque-

ses i Canovelles, per tal d'elaborar 

una diagnosi de la situació de l'es-

pècie a la zona i un pla d'acció, així 

com implementar mesures adap-

tades a cada municipi. 

El conveni es va gestar el 2019, 

en una reunió que va tenir lloc el 

8 d'abril a Palou, amb represen-

tants d'alguns dels ajuntaments 

signants i amb un representant 

anys ençà. "A partir de 2010 hi ha 

força incidències als municipis, 

i cada municipi ha fet les seves 

actuacions, però la pròpia dinà·

mica de l'espècie requereix acci·

ons conjuntes", assegura. Per això, 

un cop feta l'avaluació del territori 

d'aquests 14 municipis –que supo-

sa 107 quilòmetres quadrats i una 

població de 235.000 habitants– la 

intenció és implementar mesures 

preventives, de sensibilització ciu-

tadana i "de retirada i captura si 

hi ha un senglar que s'habitua al 

medi urbà", indica Romero. "Fins 

ara hem basat el control po·

blacional en la caça, però hi ha 

llocs on no es pot, com en el cas 

de Granollers", apunta López. En 

els municipis, per exemple, apunta 

que "cal evitar residus i parcel·

les incontrolades, però no hi ha 

una única mesura i dependrà de 

cada medi", insisteix.

L'alcalde de Granollers, Josep 

Mayoral, apunta que a Palou són 

habituals els senglars als camps i 

que també hi ha hagut incidències 

en entorns urbanitzats, sobretot 

a partir de 2015. "Cal posar·se 

a treballar perquè no sigui un 

problema greu", conclou.  m.e.

de la Generalitat, per abordar la 

proliferació de senglars, ha expli-

cat el regidor de Medi Ambient de 

Granollers, Albert Camps. Allà es 

va decidir crear una taula tècnica 

de treball i avançar en el conveni, 

que té una durada de 4 anys, pror-

rogables. "Hem obert camí, el 

nostre model de treball conjunt 

és extrapolable", deia el regidor.   

De fet, el representant del Depar-

tament d’Acció Climàtica, Alimen-

tació i Agenda Rural de la Genera-

litat, Txema López, ha insistit en 

el fet que "aquest nou model de 

governança l'estem intentant 

replicar".

El tècnic del Servei de Medi Am-

bient de l'Ajuntament de Grano-

llers i membre de la comissió tècni-

ca creada el 2019, Xavier Romero, 

ha explicat com l'abandonament 

del món rural i la gran capacitat 

d'adaptació del senglar han dut a 

la seva proliferació, sobretot de 25 

m.e.

MEDI AMBIENT  GRANOLLERS I LES FRANQUESES COMPARTIRAN EXPERIÈNCIES I ACCIONS PER MITIGAR ELS EFECTES DE LA PROLIFERACIÓ DE L'ESPÈCIE

Aliança de 14 ajuntaments per controlar 
els senglars a espais urbans i periurbans

SIGNATURA DEL CONVENI Alguns dels representants municipals a Granollers

L'Agència Catalana de l'Aigua 

(ACA) destinarà més de 132.400 

euros en actuacions per a l'elimina-

ció i erradicació d'espècies invaso-

res vegetals a la conca del riu Besòs.

Concretament, s'actuarà contra 

la planta Alternanthera philoxe-

roides, una espècie provinent de 

l'Amèrica del Sud i considerada 

d’alt risc per la Comissió Europea 

pel seu alt potencial invasor i pels 

seus efectes negatius sobre l’eco-

sistema. Les mesures previstes 

es duran a terme en dues fases 

(estiu d'enguany i primavera de 

2022) per l’empresa pública Fo-

restal Catalana, SA.

Davant de la ràpida prolifera-

ció, alta resistència i capacitat 

d'expansió d'aquesta planta en 

els últims 18 mesos, l'ACA ha for-

malitzat aquest encàrrec que es 

focalitzarà a la riera de Cànoves 

i en un tram dels rius Mogent i 

Besòs. Les actuacions previstes 

es concentraran en la retirada 

d'aquesta planta, juntament amb 

el seu rizoma i el sediment del 

voltant per evitar el seu rebrot, 

amb molta cura en el seu trans-

port a un abocador autoritzat. Es 

faran també diverses proves pilot 

d’eradicació segons la localització 

en el riu i s’avaluarà la forma més 

efectiva.

L’actuació comportarà una cer-

ta alteració temporal (en uns mo-

ments de l’any que, tot i no ser els 

més idonis, són els únics en què la 

planta és visible i permet la seva 

extracció), i controlada del siste-

ma fluvial, que a la llarga s’espera 

que comporti la millora del medi i 

de l’ecosistema aquàtic.

Els darrers mesos, l'ACA i el 

Consorci Besòs Tordera, junta-

ment amb els Agents Rurals, la 

Universitat Autònoma de Barcelo-

na i el CREAF (Centre de Recerca 

Ecològica i Aplicacions Forestals), 

han fet diverses actuacions per 

testejar la millor metodologia per 

eradicar aquesta espècie vegetal i 

amb aquesta intervenció es pre-

tén fer un pas més en l'eliminació 

de l'Alternanthera philoxeroides i 

en la gestió de les espècies exòti-

ques invasores aquàtiques.  

ÉS UNA ESPÈCIE PROVINENT DE L'AMÈRICA DEL SUD

L'ACA destina 132.400 euros 
a erradicar de la conca del 
Besòs una planta invasora



dj, 15 juliol 2021 9



dj, 15 juliol 202110

El grup musical Xiula i el Museu 

de Ciències Naturals de Granollers 

han iniciat una campanya de col·

laboració que, amb el nom Xiula 

per la Biodiversitat. #XiulaBiBIO, 

vol difondre la importància de 

preservar la biodiversitat a través 

de cançons.

Aquesta setmana s'ha llençat el 

primer videoclip RAP-PENAT i des 

de l'estiu fins a l'hivern del 2021 

s'emetran més videoclips dedicats 

la Generalitat (SGR 2017/1250). 

Gran part d'aquesta activitat de 

recerca se centra en seguiments 

basats en la ciència ciutadana.

D'altra banda, el grup musical 

Xiula és una formació compromesa 

socialment i amb un gran impacte 

educacional que ha ajudat petits 

i grans a millorar en hàbits com 

l'alimentació i la diversitat social. 

Aquesta tasca la du a terme mitjan·

çant concerts, tallers, clips, etc.  

a altres àmbits d'estudi del Museu 

com les papallones, els petits ma·

mífers/lirons, els amfibis i els rèp·

tils. La campanya s'acabarà amb 

un concert a Granollers.

El Museu de Ciències Naturals 

de Granollers s'ha convertit en 

un referent nacional i internacio·

nal en l'estudi d'algunes espècies 

d'animals gràcies al seu grup de 

recerca de Biodiversitat i bioin·

dicadors (BiBIO) homologat per 

xiula

CIÈNCIA I MEDI AMBIENT  UNA CAMPANYA MEDIAMBIENTAL DEL MUSEU I EL GRUP MUSICAL XIULA LLANÇA EL PRIMER VIDEOCLIP DEDICAT ALS RATPENATS

La Tela 'xiula per la biodiversitat'

'RAP-PENAT' El primer videoclip del grup Xiula i el Museu La Tela

El Museu de Ciències Naturals de 

Granollers ha estat capdavanter 

en l'adaptació i millora dels mè·

todes per estudiar els ratpenats. 

De fet, la bioacústica, una tècnica 

impulsada des de Suècia per en·

registrar i analitzar els sons d'alta 

freqüència emesos pels ratpenats, 

ha estat clau perquè l'equip del 

Museu elabori un protocol per sa·

ber quines comunitats de ratpe·

nats ocupen els diferents hàbitats 

i elaborar índexs ecològics per 

il·lustrar l'estat de conservació 

d'aquests indrets on viuen ratpe·

nats.

Gràcies a aquesta tècnica s'han 

pogut obtenir les primeres dades 

de tendències poblacionals de rat·

penats a Catalunya, i concloure 

que les espècies més generalistes 

i resistents a les pertorbacions 

de ratpenats han incrementat les 

seves poblacions, mentre que les 

més exigents, les que necessiten 

ecosistemes en bon estat de salut, 

mostren una lleugera tendència 

a disminuir. Per fer·ho possible, 

els investigadors del Museu han 

desenvolupat una metodologia 

basada en una xarxa d’estacions 

d’escolta d’ultrasons que ha per·

mès analitzar per primera vegada 

aquestes dinàmiques poblacionals.

El protocol es basa en la col·lo·

cació de detectors en 32 localitats 

que han enregistrat milions de 

crits d’ultrasons de ratpenats en 

els darrers 5 anys, que són emma·

gatzemats i analitzats per poder 

valorar l’estat de les comunitats 

de ratpenats en diferents hàbitats. 

Moltes de les estacions s'estan 

fent gràcies a la plataforma de ci·

ència ciutadana ratpenats.org, un 

tipus de xarxa de seguiment que 

només està instaurada a Catalu·

nya, el Regne Unit i França.  m.e.

Primeres dades de 
tendències poblacionals 
de ratpenats al país

RECERQUES GRANOLLERINES A 

LES WORLD BAT TWITTER CONFERENCE
n L'equip d'investigadors del Museu granollerí ha presentat les seves recerques 

al segon World Bat Twitter Conference. Tomàs Villada hi va exposar la cerca durant 

un any de coves de swarming, uns espais on durant uns dies a l'any centenars de 

ratpenats de 50 quilòmetres a la rodona es reuneixen de manera sobtada i discreta 

per aparellar-se. Cecilia Montauban ha detectat per primer cop espècies que 

poden ser un plaga per a l'arròs gràcies a l'estudi d'excrements de ratpenats. Laura 

Torrent va mostrar les fotos espectaculars de ratpenats en una expedició a Guinea 

Equatorial. L'estudiant Sarah Rowley va presentar els resultats de l'estudi sobre 

els efectes de la fragmentació dels boscos amazònics en ratpenats. Maria Mas va 

alertar de com la reducció d'aiguamolls afecta la conservació d'aquests animals i, en 

la mateixa línia, David López Bosch va denunciar l'efecte de les hidroelèctriques de 

la Xina sobre ratpenats. Carme Tuneu Corral va presentar els serveis ecosistèmics 

que proporcionen els ratpenats en els agrosistemes i, finalment, Adrià Baucells va 

reflexionar sobre el rol dels mitjans de comunicació en la conservació de ratpenats.

L'equip del Museu 

de Ciències Naturals 

ha estat clau per millorar

els mètodes d'estudi 
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Decideixi amb antelació com vol que sigui el seu servei funerari.
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Informació facilitada per la Funerària Cabré Junqueras

Defuncions

05/07 M. Teresa Masachs Corbera 78 anys 

05/07 Francisco Molina Perea   86 anys

05/07 Ascensión Méndez Valverde 59 anys 

06/07 Candelaria Pérez Tordable  89 anys 

06/07 Manuel Ros Pérez  55 anys

06/07 Miguel Ruiz Guerrero  83 anys 

06/07 Rafael Pérez Ibáñez  68 anys

07/07 Dolores López Gallego  86 anys 

07/07 Albert Romero Comabella  60 anys 

07/07 Antonia Luque Cobos  69 anys 

08/07 María Soberbio Serrano  86 anys 

08/07 Aniceta Gallego Sánchez  87 anys

09/07 Pere Ribas Argemí     71 anys 

10/07 Pilar Iglesias Pujol      93 anys 

10/07 José de la Pena Bautista  93 anys

10/07 Adriana Giacobbe Bondi  69 anys 

11/07 Candelaria Zarza Rodríguez 64 anys 

11/07 M. Carmen Cabello Adamuz 56 anys 

12/07 M. Dolors Font Montané  81 anys

12/07 Lina Puigdomènech Morales 90 anys 

Diferents grups de consum agroe-

cològic de Granollers (La Magrana 

Vallesana), la Garriga (La Magra-

na), Cardedeu (La Fresca) i Mollet 

(Cinc Quarteres) s'han trobat re-

centment a l'hort de La Magrana 

per coordinar-se i dur a terme l'ela-

boració de conserves i organitzar 

la distribució de tomàquets agro-

ecològics de la comarca. Posterior-

ment també s'hi ha afegit El Rodal, 

de Sabadell, i l'Associació Egarenca 

de Terrassa, així com el grup de 

consum vinculat a l'Hort de l'Es-

pelt, de Santa Eulàlia de Ronçana. 

Tots aquests grups fa temps que 

treballen conjuntament per com-

partir experiències, detectar neces-

sitats i col·laborar entre elles. Ara 

han decidit fer un pas més i encar-

regar, conjuntament, la producció 

tomàquets i conserves per abastir 

els associats a aquests grups, que 

sumen unes 750 famílies. 

i utilitzar els obradors de la comar-

ca. A més, "l'acció també és relle-

vant perquè posem a prova la 

col·laboració entre diferents en-

titats i grups de consum, teixint 

aliances per tenir més força", 

El projecte és una prova pilot 

que pretén impulsar la pagesia del 

Vallès i mostrar què implica consu-

mir productes fets al territori, uti-

litzar varietats locals, donar suport 

als petits productors agroecològics 

LA MAGRANA VALLESANA

AGROECOLOGIA UNES 750 FAMÍLIES VINCULADES A SET GRUPS DE CONSUM DEL VALLÈS ORIENTAL I OCCIDENTAL PODRAN BENEFICIAR-SE DE LA INICIATIVA

Grups de consum agroecològic 

impulsen la distribució conjunta 

de conserves de tomàquet

GRUPS DE CONSUM  Una visita a l'hort de La Magrana va impulsar el projecte

destaca Alexia de Udaeta, presi-

denta de La Magrana Vallesana. 

Així, l'Horta de la Fanecada, de 

Cardedeu, és la finca encarregada 

de produir per a aquests col·lectius 

més de 1.000 quilos de tomàquet 

de pera rastrera de l'Ebre, una 

varietat que fa un fruit gran, tipus 

pera, de gran duresa i ideal per ser 

pelat, tallat a daus, deshidratat i 

concentrat. Un cop elaborades les 

conserves, a l'agost, s'envasaran a 

l'Agrària del Vallès, a les Franque-

ses, i a Can Garriga Biocibus SL, de 

la Garriga, de manera que a comen-

çaments de setembre ja estaran a 

punt per ser distribuïdes.

La iniciativa, explica De Udaeta, 

implica pagar un preu just tant als 

productors com als obradors a par-

tir d'un compromís escrit per totes 

les parts. La Fresca, de Cardedeu, ja 

havia fet iniciatives d'aquest tipus 

amb cigrons i mongetes, però "la 

idea és ampliar-ho a més col·lec-

tius perquè se'n pugui produir 

una quantitat prou elevada i 

surti més a compte", diu la presi-

denta de La Magrana. De Udaeta 

també insisteix que aquesta és una 

acció pedagògica per "comunicar 

que amb voluntat es poden fer 

projectes alternatius a la indús-

tria alimentària, apostant per 

Les Franqueses celebrarà a finals 

de novembre la 10a edició de la 

Festa de la Mongeta del Ganxet. 

L'Ajunatment ja ha començat a 

preparar l'efemèride i ha convocat 

un concurs de cartells per escollir 

la imatge de la festa. El concurs és 

obert a qualsevol persona física o 

entitat jurídica i servirà per crear 

tot el material de difusió de la 10a 

Festa de la Mongeta del Ganxet de 

Llerona. Les propostes es poden 

presentar a l'Ajuntament entre el 

26 de juliol i el 26 d'agost i el pre-

mi és de 500 euros. Les bases del 

concurs es poden consultar al web 

municipal, i el veredicte es donarà 

a conèixer el 14 de setembre.

Concurs de cartells de la 10a

Festa de la Mongeta del Ganxet

l'agroecologia i la proximitat i 

fomentant la sobirania alimen-

tària". Les pròximes setmanes 

també gravaran un vídeo recollint 

tot el procés, des del cultiu de to-

maqueres al camp fins a la distri-

bució final de les conserves. X.L.

Pagesia

El 24 i 25 de juliol, La Fàbrica de Santa 

Eulàlia de Ronçana acollirà l'11a edició 

de la Fira del Tomàquet, organitzada 

pel Consell Comarcal, l'Ajuntament de 

Santa Eulàlia i Llavors Orientals. Els visi-

tants obtindran el llibret Varietats anti-

gues de tomàquets del Vallès i podran 

comprar tomàquets i productes locals 

directament als pagesos que cultiven 

i elaboren de forma artesana. Entre 

d'altres, es podran fer visites guiades a 

l'hort de l'Espelt amb Llavors Orientals, 

tallers familiars a càrrec d'Agromosaic, 

tasts de varietats antigues, un showco-

oking a càrrec del Gremi d'Hostaleria o 

assistir i degustar el gaspatxo Termal, 

elaborat amb aigua termal de Caldes i 

tomàquets de proximitat.

FIRA DEL TOMÀQUET
A SANTA EULÀLIA
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EN AQUESTA VIDA
SEMPRE HI HA EL MILLOR.

I DESPRÉS TOTS ELS DEMÉS.

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

/ OR

/ RELLOTGES

/ DIAMANTS“Jo sempre
he sabut

escollir bé”

Plaça Lluís Perpinyà, 1 - GRANOLLERS93 860 60 73

Dilluns es va convocar el plenari 

del Consell de Ciutat, que per pri-

mer cop ha renovat els seus mem-

bres des de la seva creació el 2016. 

De fet, el propi reglament del mà-

xim òrgan de participació ciutada-

na de Granollers estipula que la 

renovació s'ha de fer cada 4 anys. 

El Consell de Ciutat està format 

per una quarantena de persones, 

de les quals una desena s'escullen 

per mitjà d'un sorteig aleatori fet 

entre les persones majors de 18 

anys del padró municipal i són: 

Jahayra Marjorie Bacilio Luque, 

Ferran Fernández Gutiérrez, Carla 

Sánchez Piñero, Sergio Bote Carre-

tero, Irene Abellan Rosa, José Ma-

nuel Matias Hueltes, Daisy Ocreto 

Valdez, Zosimo Adrian Uceda Vil-

chez, Montserrat Sabatés Chesa i 

Manuel Molina Delgado. 

Les entitats que tenen represen-

tació al Consell de Ciutat també 

Les entitats del Vallès Oriental 

que treballen per donar servei a 

persones amb discapacitat intel-

lectual han formalitzat acords de 

col·laboració per tal de reforçar 

les demandes del sector. Aquest 

grup d'entitats –que conformen 

Afadis, Apadis, Apindep, Acció 

Baix Montseny, FVO, l'IMSD de 

Mollet, l'escola Montserrat Mon-

tero, Grupdem i Viver de Bell-

lloc– ha demanat una reunió amb 

la consellera de Drets Socials, Vio-

lant Cervera, per comentar la situ-

ació actual del sector i adherir-se 

a una prova pilot per flexibilitzar 

l'atenció a les persones amb dis-

capacitat. També ha sol·licitat una 

reunió amb la Diputació. 

TONI TORRILLAS

PARTICIPACIÓ PER SORTEIG S'HAN TRIAT REPRESENTANTS DE LA CIUTADANIA MAJORS DE 18 ANYS, I EL CONSISTORI HA TRIAT UN GRUP D'EXPERTS

Reunió del Consell de Ciutat renovat

PLENARI  La primera trobada amb els nous membres del Consell es va fer al Centre d'Arts en Moviment de Roca Umbert

Les entitats que 

atenen discapacitats 

demanen reunir-se 

amb Violant Cervera

La Xarxa emet un directe a la Porxada

El programa de La Xarxa de televisions locals –a la qual pertany VOTV– va 
aterrar dimecres a la tarda a Granollers, per retransmetre el programa des 
de la plaça de la Porxada, amb la participació de la directora de VOTV, Clara 
Armengol, i els granollerins Arnau Moya i Txell Remolins, entre d'altres.

LA XARXA
COMUNICACIÓ NOU PROGRAMA D'ESTIU, 'A LA FRESCA'

Manuel Castaño, president del Rotary

El Rotary Club va formalitzar divendres amb un sopar a l'Hotel Granollers el 
relleu a la presidència, que ara recau en Manuel Castaño, qui pren el relleu de 
l'empresària Margarita Arderiu. La renovació de la junta es va acordar la tardor 
passada, i des d'aleshores Castaño ha estat vicepresident. Castaño, dissenyador 
veí de les Franqueses, té 39 anys i en fa 6 que està vinculat al Rotary.

ROTARY
COOPERACIÓ ÉS EL MÉS JOVE QUE HA TINGUT MAI L'ENTITAT

da), Papers i Drets per a Tothom 

(Ramon Bosch), Club Petanca 

Font Verda (Frederic Santacreu), 

Partenaire Club de Ball Esportiu 

(Francesc Gutiérrez), Associació 

de Ressortissants de la Comu-

ne de Sare Coly (Abdoul Sabaly), 

AMPA Mestres Muntanya (Cristi-

na Muñoz), Comunidad Islámica 

Achoura (Mohamed Lemoudden), 

AMPA Ponent (Maryeme Mafssi-

oui) i Associació Cultural Ponterà-

pia (Jordi Delclòs). 

Finalment, les persones desig-

nades com a expertes de ciutat a 

proposta del ple van ser Arnau 

Queralt, Daniel Boil, Mariano 

Fernández, Josep Marquès, Adrià 

González, Marina Garrell, Moussou 

Sylla, Marta Montserrat, Mercè Co-

mas i Marina Miralles Mestre.

La resta de membres del Con-

sell de Ciutat –de les associacions 

de veïns i dels grups municipals– 

es van renovar fa ja 2 anys. 

han estat escollides per mitjà d’un 

sorteig  i cada associació ha triat, 

posteriorment, la persona que la 

presentarà al Consell. Les noves 

entitats i els seus representants 

són: Associació Vilanimal per la 

Protecció i Defensa dels Animals 

(Elena Manso), Associació Grano-

llers Pedala (Vicenç Sáez de Teja-
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Els Mossos d'Esquadra, amb la col·
laboració de la Policia Local de Gra·
nollers i les Franqueses i la Policia 
Nacional, van organitzar dijous al 
vespre un dispositiu de seguretat 
ciutadana i de control de l'espai 
públic. Va ser al límit entre Grano·
llers i les Franqueses, a la plaça de 
la Malagarba, darrere de Can Mò·
nic, un espai on fa temps que grups 
de joves es reuneixen i provoquen 
molèsties, amb actes incívics i ven·
da i consum de drogues. Segons els 
Mossos, la intervenció policial esta·

crementar la sensació de seguretat 
dels veïns de la zones afectades.

En total es van identificar 25 
persones, dues de les quals van ser 
detingudes per la Policia Nacional 
per aspectes relacionats amb la Llei 
d’estrangeria. Una altra va ser cita·

va motivada per la sobreocupació 
de l’espai públic per part d’aquests 
grups de joves amb dinàmiques 
incíviques que genera conflictivi·
tat, el consum i la compravenda de 
substàncies estupefaents a la via 
pública i l’incompliment de la nor·
mativa sanitària Covid·19. 

Amb tot, l’objectiu de l’operatiu 
–que s’afegeix a un altre que hi va 
haver al mateix entorn a finals de 
maig– era treballar la prevenció a 
la zona, normalitzar la presència 
policial uniformada i de paisà i in·

mossos

SUCCESSOS  AQUEST ÉS EL SEGON DISPOSITIU CONJUNT QUE DUEN A TERME ENGUANY ELS COSSOS POLICIALS EN AQUEST ENTORN

Més control contra
el tràfic de drogues a 
l'entorn de Can Mònic

UN DETINGUT  La Policia Nacional s'encarrega dels aspectes d'estrangeria

LES FRANQUESES. Durant el cap de 
setmana passat algú va talar un 
arbre al parc del Mirador de Be·
llavista. Un veí de les Franqueses 
va alertar l'Ajuntament d'aquest 
acte vandàlic, que va suposar la 
destrossa de l'arbre. Es tracta d'un 
exemplar de 17 anys de castanyer 
d'Índia blanc, una espècie catalo·
gada com a vulnerable, ja que, en 
el seu hàbitat habitual, estan greu·
ment afectats per una plaga. Des de 
l'Ajuntament s'ha qualificat aques·
ta acció com a molt greu, no només 
per ser un acte de vandalisme gra·
tuït, si no pel greuge que suposa a 
nivell de zones verdes i ambiental. 
Els serveis municipals ja estan tre·
ballant per reposar el castanyer 
d'Índia i, de moment, s'ha deixat 
preparada la soca per a la propera 
replantació. El cost d'aquesta actu·
ació serà de més de 800 euros. 

LA BRETOLADA, 800 EUROS

Talat un castanyer 
al parc del Mirador 
per un acte vandàlic

da per la Policia Nacional pel ma·
teix motiu, una altra va ser denun·
ciada per tinença de substàncies 
estupefaents i una altra per manca 
de respecte als agents. El dispositiu 
va suposar una forta presència po·
licial a la zona d’actuació, fet que va 
generar una gran expectació entre 
els veïns, que van agrair l'actuació 
policial després d’anys de queixes 
per la inseguretat al barri. 

L'Ajuntament de Granollers s'ha 
adherit a l'Aliança Catalunya 
2030 després que el ple munici·
pal aprovés l'Acord Nacional per a 
l'Agenda 2030, amb el qual reafir·
ma el seu compromís amb les 
agendes globals i els 17 Objectius 
de Desenvolupament Sostenible 
(ODS) de les Nacions Unides. En·
tre d'altres, l'adhesió implica que 
l'Ajuntament treballi perquè la Ca·
talunya del 2030 sigui sostenible 
i resilient al canvi climàtic, ober·
ta al món, més justa i igualitària, 
solidària, diversa i integradora, 
garant dels drets humans i de la 
pau. Per complir els ODS i les 169 

fites que s'hi associen, és impor·
tant transformar·los en polítiques 
i accions concretes a cada territori. 
Per això, el Consell Assessor per al 
Desenvolupament Sostenible de la 
Generalitat impulsa un partenari·
at entre sector públic i privat: l'Ali·
ança Catalunya 2030. 

D'altra banda, l'Ajuntament 
també ha activat el web de Gra·
nollers 2030 (granollers.cat/ods), 
en què es fa seguiment del com·
pliment dels ODS vinculats al pla·
neta i que anirà ampliant la infor·
mació amb els objectius vinculats 
a les persones, la prosperitat, la 
pau i els partenariats. 

Granollers s'adhereix a
l'Aliança Catalunya 2030

Òmnium Cultural del Vallès Ori·
ental renovarà avui, dijous, al 
vespre, en un acte a la Sala de 
Cultura Sant Francesc, bona part 
de la seva junta directiva. L'única 
candidatura que s'ha presentat 
està encapçalada per la grano·
llerina Clàudia Garcia Novellón, 
de 32 anys, actual vicepresidenta 
de l'entitat, llicenciada en Traduc·
ció i Interpretació i amb un grau 
en Mediació Lingüística. "Em pre-

sento per treballar per la llen-

gua, la cultura i la llibertat del 

nostre país a partir d'una junta 

més integrada i cohesionada, 

organitzada i diversa en tots 

els sentits, que arribi a nous 

sectors i àmbits de la nostra so-

cietat", diu Garcia en la seva pre·
sentació. L'acompanyen la també 
granollerina Meritxell Corbera 
Vilardebò, de 31 anys, com a can·
didata a la vicepresidència; Maria 
Taulats, de Caldes de Montbui, 
com a tresorera; i Maria Carme 
Canyelles, també de Granollers, 
com a secretària. A les vocalies 
hi ha Roc Badiella (Sant Feliu de 
Codines), Montserrat Pagès (Mo·
llet), Francesca Simeon (Montme·
ló), Joaquim Calvet (Sant Celoni), 
Oriol Gasull (Cardedeu) i Eduard 
Guerra (la Garriga). 

òmnium

ENTITATS  UNA ASSEMBLEA DE LA TERRITORIAL COMARCAL RENOVARÀ LA JUNTA AQUEST DIJOUS

CLÀUDIA GARCIA NOVELLÓN

La granollerina Clàudia 
Garcia, única candidata a 
presidir Òmnium al Vallès

En l'assemblea d'aquest dijous 
també s'abordarà el pla de tre·
ball i el pressupost per a l'exercici 
actual, hi haurà torn obert de pa·
raules i es clourà la trobada amb 
un parlament del vicepresident 
d'Òmnium, Marcel Mauri. 
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Deixa tots els tràmits 

a les nostres mans

Som una Gestoria de 

Vehicles autoritzada

 Gestions legals 
   en cas de sinistre

 Matriculació, taxació 
   i transferència de vehicles

 Informes de la DGT 
   per adquisició de vehicle

 Assegurances

 Duplicats de permís 
   de circulació i permís de conduir

EL TEU TEMPS 
ÉS VALUÓS 

C. Miquel Ricomà, 18, 2n 2a i 3r, Granollers
C. Major, 4, Santa Maria de Palautordera
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Les infraestructures ferroviàries tenen un procés lent de planificació i execució, 

i suposen un gran esforç financer. Tot això és cert, però són també una peça 

clau en el desenvolupament econòmic i social dels territoris, un aspecte que, 

si més no, a Catalunya sembla que l'Estat ha tingut poc en compte. Ara que 

Pedro Sánchez ha renovat el seu govern, la nova consellera de Transports i 

Mobilitat encetava el seu mandat amb un anunci transcendent per al Vallès 

Oriental i, de fet, per al conjunt del país. Finalment, Adif ha licitat les obres del 

desdoblament del tram de la línia R3 entre Parets i la Garriga, un primer pas per 

a una adequació que hauria de ser integral en aquesta via de Rodalies, amb 

velocitats iguals a la de fa un segle i incidències constants al llarg del seu 

recorregut. Fa dècades que des dels municipis afectats es reclama aquesta 

duplicació de via, que permetrà augmentar freqüències, si més no de Barcelona 

a la Garriga. Això sí, anant bé, no serà una realitat fins al 2024. L'anunci triomfal 

de Sánchez –Raquel– és benvingut, però arriba tard; amb retard, com el tren.

DESDOBLAMENT EL 2024?

Editorial

avant l'augment de presenta-
cions de sol·licituds per aco-
llir-se a la Llei de la Segona 
Oportunitat, els tribunals de 

justícia busquen solucions en la seva apli-
cació per a què persones insolvents pu-
guin tornar a començar.

El dia 7 de juny de 2021 la Secció d'Es-
tadística del Consejo General del Poder 
Judicial publicava que en el primer tri-
mestre del 2021 s'han presentat 4.925 
concursos de creditors arreu d'Espanya 
(tant concursos de persones físiques em-
presaris, de no empresaris, com d'empre-
ses); un 50,4% més que en el mateix perí-
ode de l'any anterior.

Per la seva banda, Catalunya ha estat 
la comunitat autònoma on més concur-
sos de persones físiques no empresàries, 
d'empresaris i d'empreses s'han sol·licitat 
durant el referit període (una quota del 
27,14% i del 34,12% de l'Estat, en aquests 
dos últims casos).

Els concursos de creditors de persona fí-
sica (recordem que és el procediment que 
se segueix en la Llei de la Segona Oportu-
nitat) són eines per donar una nova opor-
tunitat a les persones insolvents i que po-
den arribar a ajudar als creditors a cobrar 
una gran part del seu crèdit.

En aquest sentit, cada vegada més so-
vint els magistrats fan una interpretació 
de la Llei concursal flexible i més favo-
rable a donar una segona oportunitat al 
deutor, amb l'objectiu de complir amb la 
finalitat de la norma, així com per seguir 
les directrius del que estableix el legisla-
dor europeu.

Fa poc més d'un mes, amb motiu de 
l'augment de concursos que es preveuen 
com a conseqüència de la crisi econò-

La interpretació flexible de la 
Llei de la Segona Oportunitat

mica existent pel coronavirus, els jutges 
mercantils de Barcelona van adoptar una 
sèrie d'acords per tramitar amb més ce-
leritat concursos de creditors de deutors 
(siguin persones físiques no empresàries 
o empresaris) que no tenen actius patri-
monials –o bé, si els tenen, són inembar-
gables, no tenen valor o el cost de venda 
seria desproporcionat segons el seu valor 
venal– amb l'objectiu de poder satisfer als 
seus creditors i accelerar l'exoneració del 
deute insatisfet per part del deutor i con-
cloure el concurs.

A més a més, en el mes de setembre de 
2020 va entrar en vigor el text refós de la 

Llei concursal, és a dir, es va harmonitzar 
i aclarir la Llei concursal que hi havia vi-
gent. En contra del que va determinar la 
Sentència del Tribunal Suprem 381/2019, 
de 2 de juliol, es va regular la prohibició 
d'exoneració del crèdit públic (deutes 
contrets amb la Seguretat Social, Hisen-
da, etc.). Els tribunals, en la seva majoria, 
s'estan oposant a la nova regulació i estan 
permetent l'exoneració d'aquest tipus de 
crèdit, d'acord amb la sentència referida.

Totes aquestes mesures adoptades pels 
jutges mercantils i de primera instància 
estan encaminades a optimitzar el procés 
concursal, en benefici del deutor –ja que 
s'agilitza la tramitació del procediment 
i s'adopten solucions judicials per donar 
una segona oportunitat real i efectiva, 
sempre segons la finalitat de la norma– i 
dels creditors –agilitzar el procediment 
concursal al màxim per satisfer el màxim 
nombre de crèdits–.

D

JOSEP JUÀREZ
Departament jurídic d'Àgora

CIBERACTIVITAT Segueix-nos a @DiariSomGRN

Adif licita el desdoblament del tram Parets – 
la Garriga de l'R3 per prop de 75 milions. 
A Granollers-Canovelles renoven la data 
de finalització de les obres amb enganxines 
fins que el plafó es rovella i l'han de canviar. 
Fa 30 anys i encara no hi ha res fet.

Aleix Salvans @aleixsalvans Granollers Pedala @GranPedal

Cerdanyola i @granollers, les 2 ciutats de 
més de 50.000 hab amb més cotxes/hab de 
tot l'àmbit metropolità. Que l'aparcament per 
a cotxes sigui una prioritat inqüestionable 
en la gestió de l'espai públic no ens acosta a 
una ciutat més saludable, segura i inclusiva.

Els jutges mercantils de

Barcelona van adoptar una sèrie

d'acords per tramitar amb més

celeritat concursos de creditors

No hi haurà referèndum 
d'autodeterminació, Sánchez dixit

JOAN 
SALA VILA

Escriptor i activista cultural

ot, Sr. president, una Constitució 
prohibir un dret i deure demo-
cràtics? Quan Espanya preferí 
ser democràtica, va complir la 

llei franquista vigent? Una dictadura és 
voluntat d'una persona, la democràcia és 
voluntat d'un poble, i Catalunya, li agradi o 
no, és un poble. Un poble més antic que l'es-
panyol amb lleis, bandera i moneda, segles 
abans que Espanya. Espanya per història és 
un conjunt de pobles i tots tenen dret a ser 
independents, que és l'espasa de Dàmocles 
que amenaça l'Estat espanyol. L'Estat ha 
perdut el tren de què significa unitat polí-
tica. La unitat és la màxima representació 
i definició de la diferència. Ser diferents i 
conviure unitàriament és la lliçó de la his-
tòria que l'estat espanyol no ha entès, ni vol 
entendre. Si la Constitució confon unitat de 
convivència amb unificació sota la llei, no 
parlem de democràcia, referèndum és la 
veu del poble en la proclamació del seu mo-
del polític de convivència. Espanya ha sig-
nat la Declaració Universal dels Drets Hu-
mans, el Pacte Internacional de drets civils 
i polítics i el Pacte internacional de drets 
econòmics, socials i culturals. La signatura 
comporta l'obligat compliment.

Art. 19 de la Declaració Universal dels 
Drets Humans: "Tot individu té dret a la lli-
bertat d'opinió i d'expressió; això compor-

P

ta el dret a no ser inquietat per causa de 
les opinions i el de cercar, rebre i difondre 
les informacions i les idees per qualsevol 
mitjà d'expressió i sense consideracions 
frontereres"

Sr. Pedro Sánchez, compleix aquest arti-
cle l'estat espanyol? Amb ell a la mà jo puc 
portar arreu les meves opinions, també 
fora d'Espanya i demanar informacions a 
l'efecte. Que fa l'Estat espanyol? Multar els 
pensadors encara que els porti a la misè-
ria. És així com es compleix la llei i demo-
cràticament treballar pel progrés?

Continuem: l'article 1 del Pacte Internaci-
onal dels drets civils i econòmics i també el 
n.1 del Pacte Internacional dels drets econò-
mics, socials i culturals, coincideixen en el 
redactat que diu: "Tots els pobles tenen dret 
a l'autodeterminació. En virtut d'aquest 
dret determinen lliurement el seu estat po-
lític i promouen també el seu desenvolupa-
ment econòmic, social i cultural".

Què diu la Constitució al respecte? En el 
Preàmbul i llegim: "Protegir tots els espa-
nyols i els pobles d'Espanya en l'exercici 
dels seus drets humans, les seves cultures 
i tradicions, llengües i institucions." Com 
ho fa? Multant. Però l'argument a favor de 
l'autodeterminació continua en l'article 
10-2 de la Constitució: "Les normes rela-
tives als drets fonamentals i a les llibertats 
que la Constitució reconeix s'interpre-
taran de conformitat amb la Declaració 
Universal dels Drets humans i els tractats 
i els acords internacionals sobre aquestes 
matèries ratificats per Espanya.

Sr. Sánchez, no cal que m'allargui més.
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Des de 1987
La garantia per a empreses 
i candidats

Empresa fabricant de materials per la 
construcció ubicada al Vallès Oriental 
precisa incorporar: 
Administratiu/va comercial exportació 
amb anglès
Perfil: Administrativa Comercial FP, amb 
idioma Anglès parlat i escrit nivell avançat, 
valorant idioma Francès. Important que si-
gui de la zona per els desplaçaments al lloc 
de treball. Tasques sota la supervisió de la 
seva Responsable Comercial: Fer ofertes, 
comandes, estudis, parlar i gestionar amb 
Delegats de España y França, mails, control 
de CRM, nocions en formes de pagament, 
cartes de crèdit, etc. Atenció al client, rebre 
visites, gestionar centraleta... Recerca activa 
licitacions. Condicions laborals: Horari: De 
Dilluns a Dijous de 8h a 13h i de 14.30h a 18h, 
Divendres de 8h a 14h (feina 100% presen-
cial) • Salari 22-23.000€/bruts (14 pagues).

Concesionario oficial de vehículos industria-
les (camiones) ubicado en el Vallés Oriental, 
precisa incorporar: 
Comercial vehículos industriales
Se incorporará a la red comercial con una amplia 
cartera de clientes en la provincia de Barcelo-
na. Se encargará de la gestión de la cartera de 
clientes así como captación de nuevos clientes.
Gestión de ofertas, tramitación de pedidos, 
seguimiento de la fecha de entrega, entrega 
de vehículos, especificaciones técnicas, tra-
mitación de la documentación, seguimiento de 
clientes etc… 
La venta se centra en tractoras y vehículo indus-
trial ligero carrozado. Imprescindible experien-
cia demostrable en venta de vehículo industrial, 
así como manejo de aplicaciones informáticas. 
Se valorará idioma Inglés, así como poseer el 
carnet de camiones C.
Se ofrece contrato directo y estable con em-
presa. Salario base aproximado de 30.000€ 
brutos anuales más comisiones. Coche de em-
presa para uso profesional y particular.
Tipo de puesto: Jornada completa, Indefinido

Empresa Industrial fabricante 
de materiales para la cons-
trucción, líder en su sector, 
necesita incorporar para sus 
instalaciones ubicadas en el 
Vallès Oriental: 
Director/a Técnico sector 
Construcción
En dependencia de Dirección 
General y Dirección Ejecutiva, 
sus responsabilidades serán:

Proporcionar la asistencia 
técnica necesaria a Dirección 
general y Ejecutiva en la cre-
ación de nuevos productos, 
dar el nivel de asesoramiento 
que precisen los departa-
mentos comerciales, marke-
ting, producción y calidad y 
medio ambiente, así como el 
soporte técnico a los clientes 
que lo precisen y a las obras 
ejecutadas.

Coordinación con Dirección de 
marketing para la elaboración de 
catálogos y nuevos productos.

Interlocución con las diferentes 
asociaciones del sector (AIF, AN-
DECE, SF, etc...). Responsabilidad 
técnica del sistema de muros de 
contención Allan Block.

Apoyo y redacción de los siguien-
tes informes técnicos:
 -Desarrollo de proyectos.
 -Recomendación de instalación.
 -Análisis de patologías.

Formación:
-Arquitectura, Ingeniería de la 
construcción, Ingeniería de cami-
nos, etc...
-Conocimientos en AUTOCAD, SW, 
Revit, BIM.

Nivel Alto de Inglés.

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

IMMOBILIÀRIA

CESSIÓ

SE COMPRA COLECCIONISMO

Andrés Nateras       654 80 76 11

Monedas, billetes, sellos, figuras Swarovski, antigüedades, colecciones y herencias.

SERIEDAD, DISCRECIÓN Y PAGO EN EFECTIVO

industrial,notificación de incidencias, 

mini del paquet Office. Nivell Català Alt. Es 
responsabilitzarà de la Gestio diària de 
les finques, així com el tracte amb clients 
(reunions). Disponibilitat horària. Horari 
oficina: De dilluns a dijous: de 9 a 13.30 h 
i de 16 a 19 h. Divendres de 8 a 15 h. (Més 
aprox. 2’5 hores en reunions setmanals 
fora d’horari que es facturaran a part del 

són escassos. Persona autosuficient en la 

comunicatius i amb mà esquerra. S’ofereix 
contracte per substitució de 6 mesos. 

En dependència del Cap d’Obres, les se
ves fucnions principals seràn: Assistir al 
Cap d’Obra, transport del material a les 

de Barcelona), seguiment de l’obra, re

cessitat de formació específica, valorant 
certa experiència en el món de la cons
trucció (es valorarà tenir vigent el curs en 

trucció). Candidats/es dinàmics, autosu
ficients, responsables, polivalents, i amb 
ganes de creixement. S’ofereix contracte 
directe amb l’empresa (6 m+indefinit). 
L’empresa facilita vehicle per al transport.

ESTUPENDO PISO ZONA DE LA ESTACIÓN DE FRANCIA. 
PARQUING INCLUIDO! CONSTA DE 90 M2, REPARTIDOS EN 4 HABITACIONES (2 DOBLES), 
COCINA OFFICE EQUIPADA CON LAVADERO, BAÑO COMPLETO CON DUCHA Y COMEDOR 
DE 20 M2 CON SALIDA A BALCÓN. CALEFACCIÓN DE GAS NATURAL. FINCA CON 2 ASCEN

ESPECTACULAR CASA INDEPENDIENTE EN VENTA EN LA 
ZONA DE TERRA ALTA. OBRA VISTA (PAREDES DE POLIURETANO) CON JARDÍN Y PISCINA. 
CONSTA DE 380 M2 CONSTRUIDOS EN PARCELA DE 490 M2. GARAJE DE 140 M2.

RECIBIDOR, COCINA OFFICE EQUIPADA, 2 HAB. DOBLES, BAÑO COMPLETO CON DUCHA Y 
BAÑERA Y COMEDOR DE 50 M2 CON CHIMENEA. 

CEDO APARTAMENTO. Ce-
sión de apartamento a una 
persona a cambio de pe-
queños trabajos de man-
tenimiento de la casa. Tel. 
629 545 033.

AIGUAFREDA. Centro. Bo-
nito ático con terraza de 82 
m2, 3 han., baño y cocina. 
Calefacción y con electro-
domésticos. Las ventanas 
son de aluminio, las puer-
tas de madera y los suelos 
de parquet. El precio in-
cluye una plaza de parking. 
Piscina comunitaria. Precio: 
215.000 €. Tel. 647 577 183. 

PISO EN MOLLET. Can Bor-
rell. Ref. JV14342. Piso re-
formado con parking en la 

finca. 111 m2, cuenta con 
4 habitacions y 2 baños. 
Suelo de parqué, ventanas 
de aluminio. CEE: E. Precio. 
225.000 €. Tel. 93 579 33 33.

MARTORELLES. Ref.JV14333. 
Piso reformado de diseño 
rústico, 2 hab., baño, coci-
na, salón-comedor, suelos 
de parquet, ventanas de 
aluminio, calefacción. Co-
munidad con parque pri-
vado. CEE: E. Precio: 150 €. 
Tel. 93 579 33 33.

CASA EN MONTORNÈS. 
CENTRO. Obra nueva, casa 
de 2 plantas, 140 m2 cons-
truidos. Planta baja: salón 
comedor, cocina, baño, 
lavadero, patio trasero y 
porche delantero. Primera 
planta: 3 hab. (2 dobles y 1 
individual), baño completo, 
balcón y terraza. Acabados 
de primera calidad. CEE: C. 
Precio: 292.500 €. Tel. 93 
568 35 45.

IMMOBILIÀRIA

VENDA

L'empresa distribuïdora d'energia elèctrica 

Estabanell Distribució, amb més de 1.700 

km de xarxa pròpia, ha posat en funciona-

ment la seva nova subestació elèctrica de 

Vic, connectada a 220.000 volts. Situada al 

polígon Les Malloles i amb una inversió de 

prop de 4 milions d'euros, la nova subestació 

pretén reforçar la capacitat de subministra-

ment de la xarxa elèctrica per mantenir els 

estàndards de qualitat a Osona i el Ripollès. 

A través d'un transformador de potència de 

80 megavoltioampers (MVA), la nova subes-

tació converteix l'energia d'alta tensió, pro-

vinent de Red Eléctrica, en energia a nivells 

de tensió de 40 i 20 kilovolts, adequada per 

a la distribució a indústries, pobles i ciutats, 

i en baixa tensió per a petites empreses i 

llars. A més del transformador, la subestació 

compta amb un edifici on hi ha la sala de con-

trol de xarxa, els interruptors d'alta i mitjana 

tensió i la resta d'equipaments necessaris. 

El cap d'explotació d'Estabanell Distribució, 

Alberto Llanos, destaca que "en el disseny 

i execució de la subestació s'han utilit-

zat tecnologies punteres que han per-

mès reduir l'espai de construcció fins als 

Estabanell inverteix 4 milions d'euros
en una nova subestació elèctrica a Vic

ESTABANELL DISTRIBUCIÓ
carrer Ponent, 7 · Granollers

Tel. 900 103 247 · www.estabanell.cat

L'APARADOR

DE LA SETMANA

Tradicionalment, Comerç Actiu Canove-

lles organitza per la festa major del poble 

activitats de lleure per als més petits, tot i 

que aquest any, a causa de la pandèmia, no 

serà possible. Per aquest motiu l'associació 

ha dissenyat una campanya per a infants 

i adults que es du a terme a les mateixes 

botigues. Així, els establiments adherits a 

l'entitat entreguen gomets per enganxar en 

un pòster que conté una imatge de l'esce-

nari de la plaça de la Joventut (recentment 

enderrocat) amb un conjunt de Cans i un 

altre d'Ovelles tocant a l'escenari. Infants i 

clients han d'enganxar el gomet a la zona 

dels Cans o de les Ovelles en funció de qui-

na sigui la seva colla preferida. 

A partir d'avui, dijous, una comitiva for-

mada per un capgròs dels Cans i un de les 

Ovelles recorrerà els comerços per veure 

quina és la colla guanyadora, i proclamar 

en cada cas si aquell comerç es Can o Ove-

lla. A més, els comerços que vulguin podran 

participar en el Concurs d'Aparadors, de-

corant-lo amb motius de la colla que hagi 

guanyat a cada comerç. Els aparadors tam-

bé hauran de contenir els elements i colors 

Comerç Actiu Canovelles: campanya
'Ets can o ovella?' i concurs d'aparadors

COMERÇ ACTIU
www.comercactiu.cat

Facebook @associaciocomerciantscanovelles

167 metres quadrats, la meitat de l'àrea 

convencional". Amb aquest augment de la 

capacitat de subministrament, Estabanell 

dóna resposta als nous hàbits de consum. 

"Les noves necessitats de consum d'ener-

gia del territori, marcades sobretot pel 

sector industrial, fan necessària una mi-

llor seguretat de la xarxa elèctrica per 

continuar garantint el servei amb la qua-

litat de sempre", assenyala Albert Estapé, 

director d'Estabanell Distribució.

típics de la festa major (blau i groc), i in-

corporar la temàtica de les olimpíades que 

s'inauguren precisament coincidint amb la 

festa major de Canovelles. Un jurat format 

per veïns i veïnes del poble valorarà els 

aparadors per escollir-ne el guanyador. 
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FEMVallès va formalitzar dijous, en 

un acte a la seu de la UEI, al polígon 

Palou Nord, el pas de plataforma a 

associació, "un pas lògic fruit del 

creixement i de la col·laboració 

durant 10 anys de les entitats que 

en formem part", deia el president 

de Cecot i de FEMVallès, Antoni 

Abad. L'associació, integrada per 

una quinzena d'entitats, patronals, 

sindicats, col·legis professionals i 

agents econòmics del Vallès Orien-

tal i l'Occidental, ha de facilitar la in-

teracció amb la política, participar en la definició del model territorial 
i ser "palanca de canvis" en la rei-

vindicació del pes del Vallès. 

"Som la regió manufacturera 

i exportadora més important 

del sud d'Europa", recordava 

Abad. "Això vol dir que la minis-

tra d'Indústria hauria de passar 

almenys una setmana al mes en-

tre nosaltres", afegia per consta-

tar el pes de la indústria a les dues 

comarques. "El Vallès Oriental i 

l'Occidental sumen 1,3 milions 

d'habitants, més que Biscaia o 

x.l.

MEMBRES DE LA JUNTA  Antoni Abad, president de Cecot i de FEMVallès, va encapçalar la trobada, dijous

TERRITORI  L'ENTITAT, AMB UNA QUINZENA D'AGENTS ECONÒMICS I COL·LEGIS PROFESSIONALS, VA FER OFICIAL DIJOUS EL CANVI DE PLATAFORMA A ASSOCIACIÓ

que Barcelona, i aquestes dues 

tenen una centralitat pròpia, 

amb poder polític, consorcis i 

estructures que donen força a 

les seves empreses i a la quali-

tat de vida dels seus habitants", 

afegia Manel Larrosa, urbanista i 

membre de la junta de FEMVallès.

Dèficit d'infraestructures
Abad assegurava que el dinamis-

me industrial i econòmic dels dos 

vallesos "no ha anat acompanyat 

de les inversions necessàries 

al territori", unes inversions que 

"tindrien molt retorn". En aquest 

sentit, Larrosa exposava la situació 

global de les inversions en infraes-tructures al Vallès, que qualificava de deficitàries. "Els últims 10 anys 

hem pressionat per millorar les 

infraestructures del territori, 

FEMVallès: "El pes industrial del Vallès 

és el més important del sud d'Europa"

L'ens reclama deixar 

enrere les corones

metropolitanes i passar a 

organitzar-se en districtes

Preparant la Gran Fira al CarrerL'Ateneu assessora per consolidar cooperatives
Gran Centre i Comerç de Dalt celebraran el

4 de setembre una nova edició, i especial,

de la Gran Fira al Carrer. Els comerços i serveis 

que vulguin participar-hi poden inscriure'si reservar el seu espai fins al 23 de juliol.
L'Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental ha engegat una nova iniciativa per 

recordar la seva tasca d'assessorament i acompanyament en la consolidació de cooperatives i entitats de l'economia social i solidària de la comarca.
Són dues tires còmiques que representen situacions reals que viuen

actualment moltes empreses arran dels efectes econòmics de la pandèmia. 

ECONOMIA

na". Malgrat això, l'entitat lamenta 

que "hi ha una visió de metròpoli 

que ens exclou", massa centralista, 

amb una "concentració d'inversi-

ons a la capital". Per això aposta 

per un canvi de model metropoli-tà, "més integrador", que compti 

amb la participació del teixit pro-

ductiu de la perifèria. "Més enllà 

de Collserola també hi ha vida 

intel·ligent; cal comptar amb el 

potencial productiu i econòmic 

del voltant de Barcelona, no li-

mitar-se només a la ciutat", deia 

Larrosa, qui apostava per "tenir 

un discurs potent i coherent per 

acabar aconseguint canvis".

Centralitat pròpia
Un dels canvis que persegueix 

FEMVallès és deixar enrere el mo-

del de corones metropolitanes i 

fer divisions per districtes, com la 

majoria de ciutats importants del 

món. I fer que aquests districtes 

tinguin força per si mateixos par-

ticipant i aportant competitivitat. 

"No podem ser segona corona ni 

un polígon de perifèria, sinó que 

hem de ser centre a tots els efec-

tes", deia Larrosa, qui insistia en la 

necessitat d'una centralitat pròpia, 

independent del pol d'atracció de 

Barcelona. Abad, per la seva ban-

da, concloïa que "l'immobilisme 

és l'única resposta impossible", i 

apostava per "fer evolucionar les 

coses, basant-se en la confiança 
en el territori".  x.l.

però no hem avançat gaire", la-

mentava, i llistava les propostes que la fins ara plataforma ha fet arribar 
a l'administració: "hem vetllat per 

la finalització dels peatges, per 
avançar en l'estació intermodal 

de la Llagosta, hem plantejat 

trens semidirectes de FGC, mi-

llors connexions amb el Bages i 

hem fet seguiment del Pla de Ro-

dalies", deia Larrosa. "També hem 

proposat revisar les 160 línies de 

bus del Vallès per fer una xarxa 

potent, i la creació d'una Autori-

tat Metropolitana del Transport 

com la que hi ha a les demarca-

cions de Girona, Lleida i Tarrago-

La seu de la Unió Empresarial Intersectorial (UEI), al polígon Palou Nord, serà 

alhora la central de la nova entitat. Joaquim Colom, director de la UEI i secretari 

de FEMVallès, explicava que aquesta és una "aposta ferma de l'associació per 
desmuntar el mite que Sabadell i Terrassa es mengen Granollers i Mollet".  

I afegia: "Això beneficia la comarca que té més necessitat d'infraestructures, 
tot i ser un dels principals motors productius de Catalunya".

Palou Nord, seu de la nova entitat

El sector de l'hostaleria i la restau-

ració és un gran generador de resi-

dus, sobretot de brics, cartró, vidre 

i embalatges. De fet, es calcula que 

el sector genera el 50% dels resi-

dus d'envasos de vidre d'un sol ús 

que es comercialitzen a tot l'Estat, 

de manera que el compromís de 

restauradors i distribuïdors és clau 

per aconseguir els objectius de re-

ciclatge que marca la Unió Europea 

per als pròxims anys. Per això, el 

Gremi d'Hostaleria del Vallès Ori-

ental, juntament amb els principals 

productors i distribuïdors del sec-

tor, ha impulsat un projecte vincu-

lat als ODS per mirar de reduir els 

residus que el sector genera en el 

seu dia a dia, i avançar així cap a un 

model "més sostenible". 

Dimecres, al Teatre Can Palots 

de Canovelles, restauradors, pro-

ductors i distribuidors van fer una 

signatura pública del document 

que els compromet a treballar en 

aquest sentit. "Hem de generar 

menys residus, ja sigui comprant 

a granel o, en el cas de productes 

envasats, procurant que tinguin 

el mínim d'embalatge possible, 

o bé que sigui reciclable o reuti-

litzable", explicava David Vázquez, 

president del Gremi d'Hostaleria. 

Els establiments participants, de 

moment una vintena, tindran un segell que els identificarà. 

Compromís per reduir 

els residus en l'hostaleria

ASAJA I LA XARXA KM0 PROMOCIONEN
ELS PRODUCTORS AGRARIS DE PROXIMITAT 
n Amb l'objectiu de defensar les produccions de proximitat, el sindicat agrari 

Asaja i la xarxa de productes de proximitat Km0 han iniciat una campanya per  

donar a conèixer els productors agraris de comarca i les seves produccions. 

Dijous va ser el torn del Vallès Oriental amb una trobada a Ca l'Ollé, a Corró d'Avall, 

on es van presentar la vintena de productors locals que formen part del canal de 

distribució del Vallès Oriental. La xarxa inclou producció de carns, làctics, olis, 

horta, llegums, ous, bolets i vins, sempre de proximitat i fruit de produccions 

sostenibles, i posant especial atenció als productes de temporada. "És important 
que la gent conegui el que té al costat de casa", diu Rosa Pruna, presidenta 

d'Asaja Barcelona, qui aposta per una relació cada cop més directa entre

productors i consumidors per fer més sostenibles les explotacions i la pagesia.
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400 regals a la tómbola de les 'Redbaixes'

Coincidint amb el període de rebaixes d'estiu, Gran Centre i Comerç de Dalt 
han impulsat la campanya Segueix el fil vermell de les Redbaixes!. Del 23 de 
juny al 10 de juliol, tots els clients d'algun dels establiments o serveis adherits
a l'entitat comercial han obtingut un tiquet que, divendres i dissabte, els va 
permetre estirar el fil vermell d'una tómbola instal·lada en diversos espais  
del centre. Tothom qui va estirar el fil vermell de la tómbola va guanyar  
algun dels 400 premis, obsequis o vals de descompte aportats per prop de
50 establiments i serveis associats, fins que es van exhaurir les existències.

x.solanas

COMERÇ  DINAMITZACIÓ DE GRAN CENTRE I COMERÇ DE DALT

Gran Centre i l'Ajuntament cele-

braran enguany –el 8 d'octubre– 

la 3a edició dels Premis Porxada 

per reconèixer el sector comercial 

de la ciutat. En aquesta edició es 

lliuraran un màxim de 10 premis 

a l'establiment històric –amb més 

de 100 anys d'història a la ciutat– 

i 2 premis honorífics, en què po-

den ser premiats tant els comer-

ços com les persones d'acord amb 

la proposta motivada pel jurat 

dels premis. També hi haurà pre-

mis a l'antiguitat –establiments 

que el 2020 o 2021 compleixin 

25, 50 o 75 anys–. Els comerços 

que vulguin presentar la seva can-

didatura en aquesta categoria, po-

den fer-ho mitjançant instància al 

registre general de l'Ajuntament o 

a Gran Centre fins al 15 de setem-

bre adjuntant els documents que 

acreditin l'antiguitat. 

Convocatòria oberta

per a la tercera edició 

dels Premis Porxada

Granollers ha iniciat una campanya 

per promoure el turisme de proxi-

mitat amb un perfil d'Instagram de 

turisme i diversos vídeos de la ciu-

tat que donen a conèixer el patrimo-

ni, la cultura i l'oferta gastronòmica, 

hotelera i comercial de Granollers. 

Aquesta és una més de les actuaci-

ons que s'han fet els darrers mesos 

per promoure el turisme de pro-

ximitat, a les quals s'han destinat 

uns 55.000 euros amb l'objectiu de 

"millorar el posicionament de la 

ciutat, augmentar l'ocupació ho-

telera i incrementar la despesa 

diària dels turistes en comerços i 

equipaments", explicava la regido-

ra de Promoció Econòmica, Gemma 

Giménez. De fet, es tracta d'una de 

les accions del pla de mesures soci-

oeconòmiques per pal·liar els efec-

tes de la Covid-19 aprovat pel ple 

de l'Ajuntament l'any passat.

Instagram i vídeo
Entre les novetats de la campanya, 

destaca el nou perfil a Instagram de 

Visit Granollers (@visitgranollers). 

Instagram serà a partir d'ara la 

xarxa oficial de promoció turística 

de Granollers, ja que actualment es 

considera la xarxa més influent en 

temes relacionats amb els viatges 

i el turisme. En aquest perfil s'hi 

compartiran fotos i vídeos de tot 

el que es pot veure i descobrir a la 

hotels uns adhesius amb codis QR 

que enllacen amb el web visitgra-

nollers.com, on hi ha continguts 

d'interès per als visitants, des 

d'informacions pràctiques fins a 

propostes de visites, rutes i itine-

raris tant a la ciutat com a l'entorn 

proper, oferta d'allotjament i res-

taurants, agenda d'activitats i un 

bloc amb articles suggeridors.

Sílvia Brunet, presidenta d'Ho-

tels Vallès Oriental, remarcava 

que "és important fer promoció 

turística de la ciutat més enllà 

dels visitants que vénen per ne-

gocis o esports, i fer-ho amb la 

denominació visit, que és la que 

utilitzen la majoria de ciutats". 

L'alcalde Mayoral, per la seva ban-

da, valorava la col·laboració publi-

coprivada entre l'Ajuntament i el 

sector turístic de la ciutat. "Estem 

desenvolupant una estratègia 

compartida, que és el que cal 

fer en moments difícils", deia, 

i destacava el "gran potencial" 

que suposa per a Granollers ser 

una "cruïlla de camins". "Aques-

ta és una ciutat atractiva; hi ha 

molts motius per venir a Gra-

nollers més enllà del turisme, 

i és que hi passen moltes coses 

al mateix temps", deia l'alcalde. 

"Hem de ser atractius en indús-

tria, esports o com a ciutat de 

serveis", deia.  x.l.

ciutat. Paral·lelament, també s'ha 

editat un vídeo, d'un minut i mig, 

en què famílies, parelles, amics, 

treballadors i empresaris passegen 

pels llocs més emblemàtics de Gra-

nollers. El vídeo se segmenta tam-

bé en petites peces per focalitzar 

el tipus de visitants que es busca 

en cada moment, i alhora promou 

l'oferta gastronòmica, hotelera i 

comercial de la ciutat, el patrimoni 

i la cultura, així com la proximitat a 

Barcelona, la costa o el Montseny.

La campanya, desenvolupada 

en col·laboració amb l'Associació 

d'Hotels del Vallès Oriental (HVO) 

i amb l'assessorament de l'empresa 

Aqa Consulting, s'adreça al turisme 

familiar, cultural i de negocis proce-

dent de Catalunya, la resta de l'Es-

tat i el sud de França. Durant l'últim 

any, s'ha fet publicitat a través de 

xarxes socials i mitjans de comuni-

cació especialitzats i s'ha millorat el 

posicionament del web de turisme i 

dels recursos i activitats vinculades. 

També s'han proporcionat als 

TURISME  TAMBÉ S'HA EDITAT UN VÍDEO ADREÇAT A FAMÍLIES, GRUPS D'AMICS I PROFESSIONALS

La nova campanya

s'afegeix a les millores

de posicionament

web dels darrers mesos

Instagram per promoure 
el turisme de proximitat
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Circuit, reindustrialització,

infraestructures i FP, 

els quatre eixos clau de 

Pimec al Vallès Oriental

Pimec del Vallès Oriental ha propo-

sat als agents econòmics, polítics i 

socials del territori la creació d'un 

centre d'R+D+I sobre el vehicle 

elèctric vinculat al Circuit de Barce-

lona-Catalunya, una "infraestruc-

tura estratègica que cal alinear i 

posar al mateix nivell que altres 

centres importants, com el sin-

crotró Alba", diu el president de 

la patronal al Vallès Oriental. La 

proposta passa per aprofitar la in-

jecció de fons Next Generation per 

potenciar la innovació en el sector 

de l'automòbil, d'acord amb el pla 

que presentava dimarts el govern 

espanyol. "Es tracta d'organit-

zar-se per captar la indústria del 

vehicle elèctric", diu Boil, "apro-

fitar el Circuit i el seu entorn 

perquè sigui un espai de proves 

de vehicles connectats, cosa que 

ens faria ser més competitius en 

aquest àmbit". En aquest sentit, 

diu Boil, la idea no és desenvolupar 

el PDU del Circuit tal com està dis-

senyat, sinó reformular-lo i adaptar 

a les línies de transició energètica 

que marca la Unió Europea. "No es 

tracta d'asfaltar per asfaltar l'en-

torn del Circuit, sinó de dotar-lo 

d'un component tecnològic per-

què esdevingui una estructura 

estratègica nacional", assenyala. 

"Això atrauria finançament de 

l'Estat, indústria de valor afegit, 

aportaria talent i turisme de ne-

gocis a la comarca i potenciaria 

la formació", afegeix. 

Aquest és un dels grans eixos de 

treball que s'ha marcat Pimec per 

als pròxims anys al territori, junta-

una crida a petits empresaris i au-

tònoms a participar de les organit-

zacions empresarials per enfortir 

el lobby i fer de contrapoder a les 

grans corporacions.  x.l.

ment amb el desenvolupament de 

la FP –que "ha de ser el pal de pa-

ller de la formació"–; la reindus-

trialització de la comarca –i ajudar 

les pimes a créixer–; i la millora en 

infraestructures –desdoblar l'R3, 

activar l'estació de mercaderies de 

la Llagosta, connectar el Vallès i el 

Maresme en tren i enllaçar els polí-

gons amb les estacions de tren–.

100 dies de mandat
Daniel Boil explicava el pla de tre-

ball de Pimec al territori acompa-

nyat del president de la patronal 

a Catalunya, Antoni Cañete, en un 

acte a Granollers, en què aquest 

últim feia balanç dels seus primers 

100 dies al capdavant de la patronal. 

D'una banda, recordava, s'ha incidit 

en la necessitat d'accelerar la vacu-

nació i la patronal forma part de la 

comissió de reconstrucció econò-

mica i social de l'Estat. També s'ha 

impulsat la patronal estatal Conpy-

mes, una confederació de petites 

agrupacions per donar veu pròpia a 

petites i mitjanes empreses i autò-

noms a escala estatal. Això, explica-

va el president de Pimec, va en la lí-

nia de "situar les pimes al pont de 

comandament", ja que suposen el 

98% de les empreses del país. Tam-

bé recordava que les pimes acu-

mulen grans problemes de finan-

çament derivats, justament, de la 

falta de representativitat que tenen 

en les grans estructures de poder. 

"Actualment, les pimes paguen a 

63 dies però cobren a 193. Això 

és insostenible; cal aprovar un 

règim sancionador de la moro-

sitat per evitar-ho", deia Cañete. 

I afegia: "Cal pensar i legislar en 

petit per després fer-ho en gran; 

fer discriminació positiva cap 

als més petits". Finalment, Cañete 

també apuntava per l'acció descen-

tralitzada al territori, i anunciava 

que al novembre es farà un acte a 

Granollers d'activisme empresarial, 

x.l.

PATRONALS  EL PRESIDENT DE LA PATRONAL A CATALUNYA, ANTONI CAÑETE, TRIA GRANOLLERS PER FER BALANÇ DELS SEUS PRIMERS 100 DIES DE MANDAT

Pimec proposa crear un gran 
centre d'R+D sobre el vehicle 
elèctric al voltant del Circuit

PIMEC  Daniel Boil i Antoni Cañete, dimecres a Granollers

Tasts de vins per impulsar el turisme
L'Associació d'Hotels del Vallès Oriental (HVO) iniciarà al novembre el 

projecte Enhotels per promocionar el sector turístic i l'hostaleria mitjan-

çant la cultura vitivinícola del territori DO Alella, que inclou el Maresme 

i el Vallès Oriental. Així es preveu incentivar l'ocupació d'hotels i restau-

rants després de la crisi de la Covid-19. El projecte es basa en potenciar 

els tasts de vins de la mà d'un professional encarregat de donar a conèi-

xer el producte i el lligam amb el territori de manera amena i propera, 

adreçat a un públic de proximitat, generalista i no expert en la matèria. 
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Vuit medalles catalanes sub-18Antonio Hidalgo segueix amb el CE Sabadell

L'Atlètic Granollers va sumar vuit medalles al 

Campionat de Catalunya sub-18, que va tenir 

lloc el cap de setmana a la ciutat. L'entitat 

granollerina en va aconseguir tres d'or, una 

de plata i quatre de bronze. 

El granollerí i veí de Canovelles, Antonio Hidalgo, seguirà una 

temporada més vinculat amb el projecte esportiu del CE Sabadell. 

El tècnic vallesà continuarà com a entrenador del primer equip, tot 

i haver consumat el descens a la Primera RFEF aquesta temporada. 

L'objectiu del club sabadellenc serà recuperar la Segona Divisió. 

El Fraikin Granollers jugarà la 

lliga europea EHF de la pròxima 

temporada. La federació con-

tinental va confirmar dimarts la 

presència de l'equip dirigit per 

Antonio Rama per dispurar la se-

gona màxima competició europea 

d'handbol. 

L'equip vallesà entrarà al sor-

teig continental del pròxim 20 

de juliol, que treurà el rival dels 

granollerins de la primera elimi-

natòria. En total, participaran en 

la primera eliminatòria 32 equips, 

segons ha confirmat la federació 

europea. Aquesta primera ronda 

es disputarà a doble partit, d'ana-

da i tornada, entre el 28 d'agost i 

el 5 de setembre. D'entre els pos-

sibles rivals, hi ha equips de re-

nom, com ara el Logroño La Rioja, 

el Benfica o el Celje, entre d'altres.

L'objectiu de l'equip granollerí 

serà arribar a la fase de grups, i, 

per fer-ho, haurà de superar una 

segona ronda prevista disputar 

entre el 21 i el 28 de setembre. La 

fase de grups estarà formada fi-

nalment per un total de 24 equips, 

que d'aquests, 11 ja han passat 

directament i d'entre aquests n'hi 

ha el Magdeburg, el Nantes o el Bi-

dasoa Irun.

Última participació continental
L'última presència europea del 

Fraikin Granollers va tenir lloc fa 

tres temporades durant el curs 

2018-19. L'aleshores competició 

continental s'anomenava Copa 

EHF i els granollerins, dirigits pel 

HANDBOL  EL CLUB ENTRA AL SORTEIG DE LA PRIMERA RONDA DE LA LLIGA D'EUROPA EHF

mateix Antonio Rama, van quedar 

eliminats contra el potent Kiel 

alemany, en un doble compromís 

amb dues derrotes vallesanes.  

La presència europea havia 

estat un desig del club després 

de la bona feina a la pista feta 

per l'equip, que es va rubricar 

amb una meritòria quarta plaça 

a l'Asobal el curs 2020-21. La re-

compensa a la tasca esportiva ha 

estat la invitació de la federació 

europea després de la petició for-

mal de la directiva. A més, el fet 

de jugar a Europa comportarà un 

benefici econòmic, com a mínim, 

amb el patrocinador principal del 

Fraikin, perquè segons s'informa  

del contracte, el club vallesà rebrà 

un afegit econòmic per disputar 

competició continental.  jl.r.b.

El Fraikin torna a Europa

EN JOC  Un partit d'aquesta temporada del Fraikin Granollers al Palau

arxiu

Lliga Guerreres

El KH-7 jugarà la primera jornada de 

la Lliga Guerrers Iberdrola 2021-22 a 

la pista de l'Elche el cap de setmana 

de l'11 i el 12 de setembre. Aquesta 

campanya, la competició recupera 

el format d'un sol grup a dues voltes. 

El primer duel de les granollerines 

al Palau d'Esports serà a la segona 

jornada contra el Morvedre, que 

suposarà el debut oficial del nou 

tècnic, Salva Puig. Enguany hi haurà 

derbi contra el Sant Quirze –equip que 

debuta enguany–, a les jornades 9 i 22.

EL KH-7 S'ESTRENA 
CONTRA L'ELCHE

Internacional  KABA GASSAMA CAU DE LA LLISTA DEFINITIVA

El lateral esquerre Antonio García 

Robledo i la portera Nicole Wig-

gins, jugadors del BM Granollers, 

disputaran amb la selecció espa-

nyola els Jocs Olímpics de Tòquio, 

que s'inicien e pròxim 23 de juliol.  

Antonio García Robledo, de 

37 anys, ha estat el jugador més 

valuós d'aquesta temporada del 

Fraikin i li ha valgut per tornar 

amb la selecció espanyola després 

de 5 anys. “La primera convoca-

tòria va ser inesperada, ja no 

pensava que tornaria a la se-

lecció. Em va fer molta il·lusió i 

en cada entrenament i partit he 

anat a més. Ho he donat tot per 

complir un dels meus somnis”, 

explica el llagostenc. 

Pel que fa a Nicole Wiggins, per 

a la qual també serà la seva pri-

mera cita olímpica –als 20 anys–, 

va debutar aquest mateix any amb 

la selecció absoluta i va entrar als 

plans dels Jocs Olímpics superant 

les tres primeres fases de prepa-

ració. Tot i anar convocada Wig-

gins, serà la jugadora reserva de 

la selecció perquè viatjarà amb 

l'equip i restarà en territori japo-

nès per si hi ha algun imprevist 

per lesió. "Sóc molt jove i tinc 

més recorregut, a més, hi ha dos 

grans porteres. El meu rol serà 

ajudar a l'equip en tot allò que 

pugui i continuar amb el meu 

aprenentatge", indica Wiggins.

De la llista espanyola cau la pi-

vot granollerina Kaba Gassama, 

Antonio García i Nicole 
Wiggins, als Jocs de Tòquio

ANTONIO GARCIA

bmg

que milita al Fleury Loiret de 

França, i havia superat les tres 

fases anteriors. D'altra banda, el 

combinat estatal femení també 

estarà representat pel Vallès Ori-

ental amb els tècnics Carlos Viver 

i Robert Cuesta.  jl.r.b.

Dos jugadors més del BM Granollers 

disputaran els Jocs Olímpics de 

Tòquio. Giulia Guarieiro, del KH-7, i 

el nou porter fitxat al Fraikin, Rangel 

Luan, han estat convocats amb les 

seves respectives seleccions del Brasil. 

D'aquesta manera, el club granollerí 

aportarà quatre esportistes a Tòquio. 

GUARIEIRO I RANGEL, 
AMB EL BRASIL
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Pep Busquets formarà part de 

ple dret de la plantilla del Club 

Joventut Badalona la temporada 

2021/22. El de Granollers, que ja 

es va reincorporar a les files de la 

Penya durant el final de la tempo-

rada passada, ve de realitzar un 

gran any cedit al Bàsquet Girona 

a la Leb Or.

Amb els de Fontajau, Busquets 

va sumar de mitjana 9 de valora-

ció i 11,6 punts per partit, amb 

espectaculars percentatges d’en-

cert: 63,6% en tirs de camp i 41% 

en triples. La bona feina del valle-

sà a terres gironines el va portar 

novament a disputar el tram fi-

nal de les fases pel títol de l'ACB 

amb la Penya. El conjunt badaloní, 

però, va perdre els quarts de final 

contra el FC Barcelona, que final-

ment guanyaria la competició. 

Format a la Penya
Pep Busquets va arribar al planter 

de la Penya per incorporar-se a la 

disciplina de l'equip infantil B i és 

BÀSQUET | ACB  L'ESCORTA GRANOLLERÍ ES QUEDA AL JOVENTUT DE BADALONA EL CURS 2021-2022

Pep Busquets formarà part 
del primer equip de la Penya

EN JOC  Un dels moments del duel contra el Barça a la fase final de l'ACB

una de les joies dels jugadors for-

mats a casa. L’escorta va debutar 

a la Lliga Endesa ACB en un duel 

a l'Olímpic de Badalona contra el 

València Basket, el 6 de gener del 

2019, i va formar part de la planti-

lla verd-i-negre a la Fase Final Ex-

cepcional de la Lliga Endesa 2019-

20 a La Fonteta.

Amb la confirmació de Bus-

quets, els badalonins continuen 

la seva aposta per la formació i 

poder comptar amb jugadors for-

mats al club per al primer equip.  

JOVENTUT BADALONA

FUTBOL  FORMAT PER NOIES EN PETICIÓ D'ASIL I REFUGIADES

L'AE Ramassà ha posat en marxa 

l'equip inclusiu de nouvingudes a 

la província de Barcelona en pe-

tició d'asil o refugiades. L'equip 

franquesí, que és ambaixador dels 

Objectius de Desenvolupament 

Sostenible de les Nacions Unides, 

va entrenar-se al maig al Camp 

Municipal del Carmel, de Barce-

lona, i des d'aleshores fa entrena-

ments setmanals els dimecres. 

El primer entrenament, amb 

En marxa el futbol femení 

inclusiu de l'AE Ramassà
unes 14 noies, va tenir lloc amb 

el suport de l'empresa Celebreak 

i des de llavors es realitzen sessi-

ons d’entrenaments i partits amb 

l’objectiu de facilitar un espai 

d’oci i per a la pràctica esportiva 

adreçat a les noies refugiades o 

sol·licitants d'asil. "Per circums-

tàncies externes i la Covid, fins 

ara no l'havíem pogut posar en 

marxa", explica Marc Larripa, co-

ordinador del projecte.  

AE RAMASSÀ

JUGADORES  L'equip femení s'entrena a Barcelona
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La tercera edició de la cursa CN-
G4Camins tornarà a ser presen-
cial i el CN Granollers preveu 
celebrar-la el 28 de novembre. 
L'entitat vol oblidar la cursa de 
contrarellotge que va haver de 
fer durant la segona edició per su-
perar la Covid-19, i tornarà a fer 
una prova atlètica presencial per 
camins i corriols dels termes mu-
nicipals de Granollers, la Roca i 
Vilanova del Vallès.

La prova continuarà sent de 
trail, i constarà de dos recorreguts 
de 6 i 13 quilòmetres. La cursa 
curta serà més accessible amb 94 
metres de desnivell, mentre que 
la llarga acumularà un desnivell 
de 236 metres. Entre totes dues 
proves, el club preveu un màxim 
de mig miler de participants i ja 
prepara un protocol Covid amb 
sortides esglaonades i l'ús obliga-
tori de la mascareta abans i des-
prés de la cursa. 

Les inscripcions ja estan ober-
tes, coincidint amb la presentació 
pública de la cursa, que va tenir 
lloc dimarts. Per a la de 6 km, el 
preu de la inscripció anticipada 
abans de l’1 d’octubre és de 13 eu-
ros (12 euros per socis del CNG), 
i, posteriorment, serà de 14,50 
euros. Per a la de 13 km, l’antici-
pada és de 18 euros (17 euros per 
socis) i de 19,50 euros la tarifa re-
gular. La data màxima d’inscripció 
serà el 25 de novembre a través 
de la pàgina web del club i inclou 

ATLETISME | Cursa popular  ELS DINERS RECAPTATS SERÀ PER UN EQUIP DE NATACIÓ INCLUSIU

La CNG4Camins tornarà a ser 
presencial el 28 de novembre

una samarreta amb bossa de cor-
redor, avituallaments en cursa i 
arribada, dorsal amb xip, sistema 
de cronometratge, classificacions 

i servei de guarda-roba. A més, el 
CNG ha fet una crida per cercar 
voluntaris que vulguin col·laborar 
amb l'organització.  jl.r.b.

MOTOR  L'EXECUTIU APROVA 11 MILIONS DE TRANSFERÈNCIA

El Govern de Catalunya ha auto-
ritzat la societat Circuits de Ca-
talunya SL a iniciar el procés de 
negociació per renovar el contrac-
te de la Fórmula 1 i la cursa de 
MotoGP. També a prioritzar que 
aquesta renovació sigui a mitjà o 
a llarg termini. L'executiu també 
ha aprovat transferir 11 milions 
d'euros perquè el Circuit pugui 
afrontar les despeses previstes 
per enguany.

La negociació per renovar els 
Grans Premis està vinculada a la 
definició d’un pla estratègic del 
Circuit de Barcelona-Catalunya 
per modernitzar el projecte i di-
namitzar-lo, i adequar l’equipa-
ment als nous valors associats al 
món de l'automoció i el motor. A 
més de la infraestructura, el pla ha 
d'incloure el model de gestió. S'hi 

El Govern autoritza el Circuit 
a negociar les renovacions 
de la Fórmula 1 i la MotoGP

ha d'associar la sostenibilitat, la 
innovació tecnològica, l'equilibri, 
el valor afegit i la digitalització.

Pilots mundialistes al Circuit
Alguns mundialistes de motoci-
clisme van triar dimarts el Circuit 
com a banc de proves. D'entre els 
participants, hi havia el grano-
llerí Pol Espargaró (Repsol Honda 
Team) i d'altres noms destacts de 
MotoGP, com ara Alex Rins (Team 
Suzki Ecstar), Maverick Viñales 
(Monster Energy Yamaha Moto-
GP) i Jack Miller (Ducati Lenovo 
Team). Tots ells van sortir a pista 
amb motos de sèrie, represen-
tant una gran varietat de mar-
ques. També hi havia pilots de 
Superbike i Supersport 300, entre 
aquests la pilot establerta a Gra-
nollers, Ana Carrasco. 

circuit

ENTRENAMENTS  Dimarts van fer assajos al Circuit diversos pilots

JL.r.B.

Projecte solidari amb la FVO

Els fons recaptats en aquesta cursa aniran a la Fundació Vallès Oriental 
(FVO) –que té com a finalitat potenciar la qualitat de vida de les persones 
amb discapacitat intel·lectual–, que pretén destinar-los a crear un nou 
equip de natació inclusiva. L'objectiu és poder competir en els Special 
Olympics de Catalunya. Montse Ávila i Nuria López van expressar la 
voluntat de tirar endavant aquest equip de natació. "A mi em va bé la 
natació perquè m'agrada, però els meus companys volen competir", 
explica Ávila. Al seu costat, López deia que per a ella "la piscina és com la 
meva segona casa".  “Aquesta cursa passa pel costat de casa i quan una 
institució emblemàtica de Granollers com és el CNG ens va presentar la 
proposta, ens vam engrescar de seguida”, comentava el director general 
de la FVO, Rafael Arderiu. Tanmateix, Eduard Escandell, president del CNG, 
valorava positivament el treball conjunt amb la FVO i explicava que els 
diners recaptats aniran tots destinats al nou projecte de natació inclusiva.

POLIESPORTIU  TROBADA D'ESPORTISTES AMB L'AJUNTAMENT

Distingits pels mèrits esportius

Esportistes de la secció d’handbol del Patronat Municipal d'Esports de les 
Franqueses i l’AE Handbol LF, del Club Patinatge Artístic les Franqueses, 
del Club Twirling, del Club Futbol Les Franqueses i del Club Okamishin han 
rebut una distinció de l'Ajuntament pels mèrits esportius de la temporada. 
L'acte va tenir lloc dilluns a la sala de plens. 

aJuntament

CICLISME | Carretera  EASTERN WATTS GUANYA LES 24 HORESGIMNÀSTICA ARTÍSTICA

El CN Granollers ha reconegut la 
tasca dels gimnastes campions 
que han disputat competicions, 
tot i l'afectació de la Covid. L'acte 
va tenir lloc a la sala Aurora Mo-
rata i va consistir en la descoberta 
d'un mural amb els darrers cam-
pions. D'entre els homenatjats hi 
ha Abel i Gabriel Samper, Eduard 
Serrano, Marina Esteban, Ona 
Perxachs, Carlota Garcia, Joana 
Sarrate, Mariona Masjoan i Rut 
Soler, a més dels entrenadors Li-
min Jia, Elisabet Valle i Anna Pa-
rera. També s’ha dut a terme el 
reconeixement a l’equip de feme-
ní que ha pujat a Primera. 

El CNG reconeix 
diversos gimnastes 
amb un mural

Íker Bernal, del Finques Fe-
liu-Unió Ciclista Les Franqueses, 
s'ha imposat a la prova júnior del 
BiCircuit Festival, que va tenir lloc 
diumenge al Circuit de Catalunya. 
El corredor de l'equip franquesí 
va guanyar en la categoria júnior 
després de ser el més ràpid d'un 
recorregut de 58 quilòmetres, que 
va consistir a donar 12 voltes al 
traçat mundialista. 

El corredor del club franquesí 
va travessar la meta amb un temps 
d'1 hora, 23 minuts i 8 segons, 
amb una mitjana de 42 km/h i va 
guanyar amb un marge de sis se-
gons amb el segon classificat, Jan 
Castellon (UCV Bikersport), i de 

Íker Bernal, del Finques 
Feliu, guanya el BiCircuit

set amb el tercer, Guillem Bel (CC 
Mollet-Translujan).

L'Eastern Watts guanya les 24H
L'equip Eastern Watts ha aconse-
guit la seva segona victòria conse-
cutiva a les 24 hores Mussara del 
BiCircuit, que va tenir lloc el cap 
de setmana al circuit de Barcelo-
na-Catalunya. El conjunt format 
per vuit components de tota Es-
panya va aconseguir també com-
pletar un total de 194 voltes, esta-
blint així el nou rècord de la prova.

La cursa de 6 hores va ser pel 
Club Ciclista Lloret, que també va 
ser el segon classificat, i pel que fa 
la de 12 hores, per l'equip Ettix. 
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Aparador i balcó guarnits

L'ambient festiu també es farà palès 

als balcons del veïnat i als aparadors 

dels comerços del municipi gràcies 

al concurs de balcons i aparadors, amb 

inscripció a canovelles.cat.

EL PUNT LILA
Contra les violències masclistes

La Festa Major de Canovelles 2021, 

que se celebrarà del 22 al 26 de ju-

liol, estarà marcada pel retorn de 

les activitats al carrer, tot i que els 

actes s'hauran d'adaptar a la situ-

ació sanitària, amb control d'afo-

raments i mesures higièniques. 

Després d'una edició passada cen-

trada en la virtualitat, Canovelles 

encararà enguany una quarantena 

d'activitats perquè la ciutadania de 

totes les edats pugui gaudir-ne. 

Els espectacles de circ tindran un 

especial protagonisme en el pro-

grama d'enguany, en què les acro-

bàcies, els jocs malabars, l'humor i 

la màgia ompliran el pati de l'Esco-

la Congost –un dels escenaris que 

s'incorporen en aquesta edició–, en 

tres ocasions diferents i de la mà 

de companyies catalanes referents 

en el seu àmbit. Així, la companyia 

argentina arrelada a Montblanc 

Baires Bozzà presentarà divendres 

(21 h) Bozzà!, un espectacle de car-

rer en què es fusionen disciplines 

de circ, el tango i el teatre. També 

ho farà diumenge (19 h) el mun-

tatge de circ i pallasso FiliBusters, 

de la companyia Passabarret, i di-

lluns (19 h) la producció Antipasti, 

d'EQM Serveis Culturals, dues pro-

postes caracteritzades per l'humor 

esbojarrat dels seus protagonistes.

A més, dijous 22, la festa comen-

çarà a escalfar motors amb l'espec-

tacle Improshow i la projecció d'un 

vídeo de la festa major de l'any pas-

BAIRES BOZZÀ / M.CORDOBA

Torna la gresca al carrer, 
però sense abaixar la guàrdia

L'encarregada de donar el tret de 

sortida a la festa major d'aquest 

any serà l'Associació de Veïns de 

l'avinguda de Canovelles. L'Ajun-

tament ha encarregat el pregó a 

aquesta entitat amb motiu de la 

celebració del seu 25è aniversari. 

Així, divendres 23, a partir de les 

20 h, es podrà seguir el discurs que 

ha preparat l'associació a la plaça 

Margarita Xirgu, un acte que anirà 

precedit de la cercavila dels Cans 

i les Ovelles, que enguany tindrà 

lloc a la mateixa plaça en compli-

ment de les mesures per evitar la 

propagació de la Covid-19.

La commemoració del quart de 

segle de l'AV de l'avinguda coin-

cideix amb un any marcat encara 

per la pandèmia. Per aquest mo-

tiu, a banda de ser la protagonista 

del pregó, l'entitat ha decidit sus-

pendre la festa de barri i limitar 

molt els actes de celebració. De 

moment, només es va celebrar un 

acte simbòlic amb la participació 

de la Colla Gegantera i la Colla de 

Diables dissabte passat. ❉

El circ i la música seran protagonistes d'un programa amb uns 40 actes

CIRC  El duo acrobàtic Baires Bozzà actuarà divendres al vespre

AJUNTAMENT

L'AV de l'avinguda de 

Canovelles farà el pregó 

en el seu 25è aniversari

al concurs de balcons i aparadors, amb 

inscripció a 

Divendres 23 s'instal·larà a la pista 

polivalent; dissabte, també a la pista i 

a Can Carrencà i la plaça Pau Casals, i 

diumenge, a Pau Casals i la pista.

sat, a les 22 h a la pista polivalent. 

L'humor també serà protagonista 

de la cloenda de la festa major el 

dilluns 26 (23 h), amb el monòleg 

de Dani Pérez, a la sala polivalent.

D'altra banda, en el programa 

també hi ha espai per a la músi-

ca, amb les orquestres Aquarium 

divendres i la Banda del Drac dis-sabte, la nit �lamenca de divendres 
(21 h), el concert de Los Gandules 

dissabte (22.30 h), el concert jove 

de diumenge (12 h) i les havaneres 

de Les Anxovetes dilluns (20 h). 

La cultura popular
La cultura popular també tornarà a 

l'espai que li correspon al progra-

ma de festa major. Ja dijous, a les 

22.30 h, la Colla de Diables faran 

el Correbou de foc i el Burricorni a 

la plaça Margarida Xirgu i als car-

rers Barcelona, Sant Jordi i Lluís 

Companys. Divendres (21 h), serà 

el torn del correfoc infantil, limitat 

als mateixos espais, i la cremada 

del bestiari (23 h). Dissabte (22.30 

h) serà el torn del correfoc de la 

Colla de Diables, que també serà 

l'encarregada de la tronada del 

migdia de dissabte i de la gran ta-

balada de diumenge (20.30 h).

La colla Gegantera també torna-

rà a fer cercavila dissabte (19 h) i 

el toc a plegar de diumenge (19.30 

h), i la Colla Bastonera de la Comis-

sió Sant Antoni actuarà diumenge 

(21 h) a l'Era de Can Castells. ❉

La Trobada de Puntaires fa 28 anys

Un altre dels actes arrelats i populars de la festa major és la Trobada 

de Puntaires Cati Barnet, que arribarà a la seva 28a edició. El Grup de 

Puntaires de Canovelles l'ha programada a la plaça de la Joventut el 

diumenge 25 de juliol, a partir de les 17 h.
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EL JOVE CANOVELLÍ PAU PUJADAS HA IDEAT EL MUNTATGE QUE CLOURÀ LA FESTA

Estrena d'un espectacle de 

cloenda amb llum, foc i música
Enguany, la Festa Major de Ca-
novelles s'acomiadarà dilluns 26 
amb un acte nou que substituirà 
l'habitual castell de focs. Es tracta 
d'un espectacle multimèdia que 
combina la pirotècnia, la il·lumi-
nació i la música, tres elements 
que es projectaran l'últim dia, a 
partir de les 22.15 h, a la plaça 
Margarida Xirgu i a l'edifici del Te-
atre Auditori Can Palots. 

L'espectacle, molt poc habitu-
al en el circuit de festes majors, 
és una iniciativa del jove veí del 
municipi Pau Pujadas, membre 
de la Colla de Diables de Canove-
lles. L'Ajuntament i Pujadas han 
treballat plegats, juntament amb 
les empreses ARA So –que s'en-
carrega de la il·luminació i la mú-
sica–, Pirotècnia Garcia –del foc– i 
l'estudi LightingLab –del disseny 
3D i multimèdia de l'exhibició–. A 
més, l'edició de la música l'ha fet 
Dj Trabubu, un habitual de la festa 
major canovellina. En total, hi hau-
rà una trentena de persones impli-
cades en el muntatge i l'execució.

L'acte, d'uns 20 minuts de dura-
da, comptarà amb un escenari des 
d'on es projectarà la il·luminació, 
un dels punts centrals de l'experi-
ència pionera. A més, la cloenda 
també servirà per conèixer el re-
lator de l'any vinent, el canovellí 
Sergio García. L'actual relatora, 
Gemma Duran, i ell n'han preparat 
el discurs inicial, un homenatge a 
la festa.

L'any passat Pau Pujadas ja va 
tenir la pensada de dividir la piro-
tècnia en sis punts diferents del 
municipi per adaptar el castell de 
focs a la situació de confinament. 
En aquesta ocasió, ha presentat 
una nova proposta similar a un 
piromusical, però que incorpora 
també la il·luminació com a un 
element essencial. La voluntat és 
que pugui tenir continuïtat.

L'espectacle compta amb el pa-
trocini de les empreses canove-
llines Saplex i Puig – Hi-Tech Parts, 
i de l'Associació Comerç Actiu. En 
cas de pluja, es traslladarà a l'en-
demà, 27 de juliol. 

Malgrat que el gruix dels actes de 
festa major se celebraran del 23 
al 26, avui, dijous (19 h), hi hau-
rà unes de les primeres activitats 
del programa 2021. Es tracta de 
l'estrena del documental sobre la 
memòria local Sis mil anys i un dia. 

Relats de la memòria oral de Cano-

velles (1930-2021), que es presenta-
rà al Teatre Auditori Can Palots. Es 
tracta del colofó d'un projecte que 
l'àrea tècnica de Cultura i Patrimoni 
de l'Ajuntament va posar en marxa 
a principis d'any per tal de recu-
perar i conservar la memòria oral 
del passar recent, des de la Segona 
República i fins a l'actualitat. Així, 

va encarregar el projecte a l'asso-
ciació Memòria Visual, formada per 
Jordi Vacca, Carles Riobó i Ramon 
Ferrandis, i especialitzada en la 
realització de documentals sobre 
memòria històrica. Sis mil anys i un 

dia fa un repàs al passat canovellí 
per mitjà del testimoni d'una dot-
zena de persones que han detallat 
aspectes sobre la societat del segle 
passat, les tradicions, els canvis ur-
banístics del municipi i com s'hi va 
viure la Guerra Civil, la postguerra, 
la Transició i la democràcia. L'acte 
és gratuït, però, com que l'afora-
ment és limitat, cal confirmar assis-
tència al telèfon 670 01 04 01. 

'SIS MIL ANYS I UN DIA' ES PRESENTA AVUI, DIJOUS

Estrena del documental 

que recull la memòria oral 

FESTA MAJOR DE CANOVELLES

■ La periodista canovellina Gemma 
Duran tornarà a ser la relatora de la 
festa major, després que l'any passat 
fos la segona persona que s'encarre-
ga d'aquesta tasca, però que la fes-
ta fos virtual. Enguany, Duran tindrà 
l'oportunitat de narrar les activitats 
que es van recuperant, fins a la festa 
de cloenda, quan traslladarà el relleu 
al relator de 2022, el també canove-
llí Sergio García Rodríguez, autor del 
volog Singularia i comunicador –l'any 
passat va publicar un text al blog sobre 
el concurs de truites de patates–.

LA PERIODISTA GEMMA 
DURAN TORNARÀ 
A SER LA RELATORA

El programa inclou una desena d'activitats ideades per joves i per a joves, 
com el concert de grups de la comarca de diumenge, que des del migdia 
durà a la pista polivalent el quintet Sugus, el grup de rock Rose'n'Wine, 
les bandes pop Ütopia i Eco, el rap de Los Niños del Balcón, l'indie de 
Sabana i el meestissatge de Seyka. D'altra banda, divendres (19 h), el Col-
lectiu Jove Intoxicades també ocuparan la pista per fer-hi el Non Stop La 
Festa, amb tast de cerveses, tómbola musical i ball amb Kevin Deké i PD 
Acción LK. Prèviament, el Club Slot organitza el 9è Ral·li Festa Major. 

Concert, festa i jocs ideats per joves

Farmàcia Girbau

Canovelles

T’oferim atenció 
personalitzada 

per cuidar 
la teva salut

Horari: De dilluns a divendres 

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

Dissabtes de 9 a 13.30 h

Carrer Sol, 65 · Canovelles 

farmaciagirbau.cat 

    938 40 61 08   

    676 463 944

Segueix-nos a les xarxes socials:
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Nathalie Rey reflexiona a través de 

l'art sobre el trauma postpandèmic
Divendres, a partir de les 18 h, la sala Zero de l'Espai d'Arts de Roca Um-
bert mostrarà la instal·lació Reconstrucció, ideada per l'artista resident 
Nathalie Rey i a cura de Sara Catalán. Es tracta d'un projecte híbrid de 
producció i exhibició que reflexiona sobre el futur social arran de la pan-
dèmia de la Covid-19. No és una exposició, sinó un treball en curs que 
vol ser una metàfora dels moments difícils que venen per als artistes, 
galeries, institucions culturals i societat en general després del trauma 
pandèmic. La idea és que cal reconstruir-se, reinventar-se per tirar en-
davant. El projecte ha comptat amb la col·laboracio dels centres Chiquita 
Room, Galeria Alalimon, Galeria Esther Montoriol, Fundación Ideograma, 
Espronceda Institute of Art and Culture, Hotel Pol & Grace, The Over,  
Galeria És-fera,  Museu de Cardedeu, santcorneliarts (2) i Roca Umbert. 

Núria Bendicho, a La GrallaIl·lustracions de Pol Pons, a la Galeria Sol

La Gralla farà dilluns la darrera sessió de la  
temporada del club de lectura, que ha girat a  
l'entorn del llibre Terres mortes, de Núria Bendicho. 
L'autora hi serà, acompanyada de Jordi Sánchez, que 
dirigeix el club. Cal reservar a activitats@lagralla.com.

Les il·lustracions del jove granollerí Pol Pons es  podran visitar fins al 9 d'octubre a la Galeria Sol,  
l'antiga Casa Matas, que inaugurava aquesta nova mostra  
fa una setmana. Pons hi exposa una col·lecció de dibuixos 
en tinta i a blanc i negre.

CULTURA

ART  L'OBRA, QUE HA TREBALLAT A ROCA UMBERT, S'INSTAL·LARÀ A IGUALADA DISSABTE

Fontcuberta estrena el mural 
gegant sobre el confinament
L'artista resident a Roca Umbert 
Joan Fontcuberta ha ultimat els 
detalls del mosaic gegant que re-
trà homenatge als treballadors 
que es van situar a primera línia 
durant la primera onada de la 
pandèmia a Catalunya. Juntament 
amb Òmnium Cultural i el Festival 
Cruïlla, van idear un homenatge 
que quedarà instal·lat de mane-
ra permanent i que il·lustrarà 11 
persones de diversos col·lectius 
–entre els quals el granollerí Ra-
mon Aumedes del taller Saranda-
ca, veí de l'espai que el fotògraf té 
a la Fàbrica d'Arts–. 

Unes 40.000 fotos
Les imatges es formen a partir d'unes 40.000 petites fotografies 
quotidianes del dia a dia del con-finament i que han enviat unes 
15.000 persones. L'element, que 
està imprès sobre ceràmica, que-darà oficialment inaugurat dissab-
te a la plaça de Cal Font d'Igualada, 
com homenatge a la Conca d'Òde-
na, on es van registrar els primers 
casos de Covid massius del país.

Sota el títol Mirades des del 

confinament, l'obra la configuren 
11 panells amb una llargada de 
42 metres on s'il·lustren repre-
sentants d'alguns col·lectius que 
van ser al peu de canó durant el confinament, com una conducto-
ra d'ambulàncies, una botiguera 
o una infermera, totes elles per-
sones anònimes, amb l'excepció 
del president d'Òmnium, Jordi 
Cuixart. Tots ells fan una lletra 
amb la mà en el llenguatge de 
signes, que una rere l'altre crea 
la paraula solidaritat. "Aquest és 

un projecte de participació po·

pular que es concreta amb la 

construcció d'aquest mural fet 

amb milers de fotos, una contri·

bució d'aquells que lliurement 

s'hi han sumat per il·lustrar al·

gunes de les vivències que van 

tenir durant el confinament", 
explica Fontcuberta. Els dar-
rers mesos ha estat treballant en 
aquest projecte des del seu taller 
a l'antiga fàbrica Roca Umbert, on ha recollit les fotografies per con-
vertir-les en el fotomosaic gegant.

Per poder participar-hi no hi 

havia cap condicionant. "Vam de·

manar que ens enviessin tantes 

fotos com volgués la gent, i que 

les haguessin fet durant el con·

finament, hi havia carta blanca, 
i en vam rebre 64.000 de 15.000 

participants, de les quals n'hem 

fet servir unes 40.000", detalla.
Gossos, gats, roses per Sant Jor-

di, receptes de cuina, videotruca-
des, missatges amb tot d'anima-lons, i fins i tot alguna fotografia 
pujada de to formen part d'aquest 
llegat que es podrà contemplar a 
partir del 17 de juliol a Igualada.

El procés va començar amb la 
creació dels retrats dels grans 
protagonistes, i, un cop triats, es 
va aplicar un procediment a tra-
vés d'un programa informàtic per 

acn / albert segura

m.e.

A L'ESTUDI  Joan Fontcuberta treballant a l'espai de Roca Umbert

EN PROCÉS  L'artista encara treballava dimecres en la darrera fase

crear fotomosaics amb l'objectiu d'elegir les fotografies que els 
ciutadans havien enviat per ubi-
car-les sobre les tessel·les. A par-
tir d'un algoritme, s'han escollit 
les imatges utilitzant criteris per 
mesurar el color, el to o la densitat 
de les imatges, per després impri-
mir-les amb una tècnica amb un 
procés de recobriment determi-
nat per a peces ceràmiques. 

"L'obra es pot considerar un 

document i un monument, per·

què és un mirall d'una sèrie 

d'experiències que dins del con·

finament expliquen de manera 
visual què va passar, i a la vega·

da és un homenatge a uns col·

lectius que ho van passar mala·

ment", diu Fontcuberta.  acn

Fa un parell de setmanes que un 
dels muralistes més reconeguts 
del país treballa a la fàbrica Roca 
Umbert, concretament al mur de 
davant del Taller Sarandaca. El 
gironí Jofre Oliveras hi està plas-
mant una baralla entre membres 
de la comunitat científica, a jutjar 
per les bates blanques. Es preveu 
que el mural pugui estar enllestit 
la setmana vinent i se'n presentin 
més detalls.

Oliveras (Girona, 1989) és un 
prolífic muralista, que intenta que 
la seva obra a l'espai públic esta-
bleixi un diàleg amb el públic per 
mitjà d'un llenguatge propi que 
qüestiona els convencionalismes 

socials. L'any 2019, juntament 
amb Nil Safont, va pintar el mural 
d'art urbà més gran de Catalunya, 
amb una superfície total de 1.358 
metres quadrats, repartits entre 
tres grans sitges d'una fàbrica de 
pinsos a Torregrossa (el Pla d'Ur-
gell). L'obra pictòrica d'Oliveras 
parteix de la tradició –el seu pare 
era dibuixant i li va despertar l'in-
terès pels clàssics– i hi incorpora 
una mirada simbòlica i contempo-
rània, per lligar la història de l'art i 
l'ús social de la pintura. Ha partici-
pat a projectes com Tàpia, a la Nau 
Bostik de Barcelona, on hi va pintar 
Terrorist Grandma, un mural crític 
amb les actuacions policials.  

L'ARTISTA GIRONÍ FA DIES QUE TREBALLA A LA FÀBRICA

Jofre Oliveras ultima un nou 

mur artístic a Roca Umbert
acn / albert segura

MOSAIC  La imatge final s'ha creat a partir d'unes 40.000 fotos
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MÚSICA  CONCERT RETROSPECTIU I AMB ALGUN AVANÇAMENT DEL DISC QUE SORTIRÀ A LA TARDOR

El Petit de Cal Eril, a la fresca
L'espai exterior de davant de la 

Nau B1 serà l'escenari avui d'un 

nou concert de l'Obert x Vacan-

ces. En aquesta ocasió, el directe 

serà el d'El Petit de Cal Eril, que 

repassarà temes dels seus dar-

rers discos Energia fosca (2019), 

el disc triangular (2018) i La for-

ça (2016) –que constitueixen una 

trilogia dedicada al cosmos–, així 

com avançarà el que serà el vui-

tè treball de la seva trajectòria, 

N.S.C.A.L.H, que veurà la llum el 10 

de setembre. De moment, ja se'n 

pot escoltar un single, Cauen les 

estrelles, publicat al maig i que va 

donar el tret d'inici a la gira d'es-

tiu que ara el du a Granollers –una 

plaça ja coneguda, ja que hi han 

presentat tots els seus àlbums, 

ha sigui a la B1 com a escenaris al 

carrer–.

El Petit de Cal Eril, des del seu 

debut el 2007 amb l'autoeditat 

Per què es grillen les patates? i so-

bretot amb …i les sargantanes al 

sol (Bankrobber, 2009), ha anat 

guanyant seguidors i prestigi fins 
a consolidar-se com un dels noms 

clau de l'escena musical catalana, 

amb un inusual ritme de producció 

de discos i centenars de directes.

El Petit de Cal Eril són Joan Pons 

–de fet, de Ca l'Eril, de Guissona–, 

a la veu i guitarra; Artur Tort, als 

ru

EL PETIT DE CAL ERIL  Joan Pons lidera la formació, nascuda a Guissona

Dj 15 de juliol, 20 h
Exterior de Roca Umbert. Gratuït 
amb reserva a granollers.koobin.com

Lletra Estesa continua avui, dijous 

(19 h), a la Sala Francesc Tarafa, 

amb l'espectacle Treure'n robins  

–disc editat per The Indian Run-

ners el 2017– de la banda de pop 

folk El Pèsol Feréstec, formada 

per la rapsoda Maria Cabrera, la 

veu de Carlota Serrahima, la gui-

tarra de Gerard Segura i la bateria 

de Marià Codina. El repertori 

d'aquesta formació inclou la po-

esia de Carles Riba, Maria Mer-

cè Marçal, Enric Casasses i Blai 

Bonet, a més de  Guillem d'Efak, 

Ramon Llull, Ausiàs March i la 

mateixa Cabrera. El Pèsol Ferés-

tec també va publicar el 2019 l'EP 

L'exemple dels ocells.

Finalment, el 22 de juliol, el ci-

cle Lletra Estesa acabarà amb la 

proposta de David Fernàndez i la 

instrumentista Lu Roi, per apro-

par la poesia reivindicativa de l'es-

criptor italià Erri de Luca, referent 

de l'esquerra, les lluites socials i la 

defensa de l'ecologisme. 

Els poemes musicats d'El Pèsol 
Feréstec aterren a la Tarafa

LLETRA ESTESA REPASSARÀ VERSOS DE RIBA, MARÇAL I CASASSES

El teatre arriba a l'Obert x Vacan-

ces de Roca Umbert amb un mun-

tatge que parteix dels clàssics, 

però té una concepció absoluta-

ment contemporània, de la mà de 

la companyia Obskene, resident a 

la Sala Beckett i una de les més in-

novadores del país.

Diumenge duran a Roca Umbert 

el muntatge Fuenteovejuna. Breve 

tratada sobre las ovejas domésti-

cas, una adaptació del clàssic de 

Lope de Vega que explica la his-

tòria del poble que, cansat de les 

atrocitats d'un comanador corrup-

te i violador, decideix unir-se per 

combatre i matar el seu opressor. 

Mentre succeeix l’acció, els actors 

comenten i opinen sobre aquest 

fet en concret, basat en una situa-

ció real (Crónica de Rades S.XVI) en 

la qual Lope es va inspirar.

Fuenteovejuna és un especta-

cle trepidant que necessàriament 

conta la història des d’un punt de 

vista contemporani, en què els ac-

tors opinen sobre els fets, es fan 

preguntes i interpel·len als es-

pectadors. Ells mateixos són víc-

times i culpables d’allò que estan 

narrant, una història d'opressors 

i oprimits que es repeteix cons-

tantment.

Inspirats en La Barraca de Lor-

ca, Obskene vol apropar els clàs-

sics al públic. Per a això, barregen 

la força dels versos de Lope amb 

el llenguatge actual. I per això 

també, surten al carrer per buscar 

un lloc de trobada on presentar, 

sota la seva mirada, un clàssic.  

TEATRE  LA COMPANYIA S'INSPIRA EN 'LA BARRACA' DE LORCA

Obskene apropa el clàssic 
'Fuenteovejuna' amb una 
mirada contemporània

Els montornesencs Proyecto Píha-

ro i els també vallesans A. Matraka 

(autors de la maquesta Anti Folk, 

2021), dues formacions que s'au-

toanomenen de folk de guerrilla, 

seran dissabte (18 h) a l'Anònims, 

per oferir un concert obert que 

funcionarà a taquilla inversa.  

El Cor de Cambra d'Amics de la 

Unió actuarà aquest cap de set-

mana al Festival de Música Antiga 

dels Pirineus (FëMAP) amb l'es-

pectacle Renaissance. Dissabte (20 

h) serà al Santuari del Miracle de 

Riner (el Solsonès), i diumenge, a 

l'església de Sant Joan de Berga.  

El folk d'A. Matraka i 
Píharo, a l'Anònims

El Cor de Cambra du 
'Renaissance' a Berga

El cicle dedicat a dones artistes que 

a l'estiu recorre els centres cívics de 

Granollers s'atura aquest divendres 

(22 h) a la plaça Sant Miquel per 

presentar la cantant Anna Andreu 

–ex-Cálido Home–. Andreu, que va 

mantenir durant dos anys el silenci 

musical, ha tornat amb aquest pro-

jecte personal, acompanyada a la 

bateria de Marina Arrufat, amb qui 

completa un directe ple de màgia i 

calidesa. El concert és gratuït, però 

cal reservar entrada a granollers.

cat/segueixcultura.  

Anna Andreu du 
'Els mals costums' a 
la plaça Sant Miquel

Dg 18 de juliol, 20 h
Exterior de Roca Umbert. Gratuït 
amb reserva a granollers.koobin.com

teclats; Dani Comas, al baix; Ilde-

fons Alonso, a la bateria, i Jordi 

Matas, a les guitarres i teclats.  

ADVOCATS

BUFET  ESPAÑOL  MOREDA

MOLLET DEL VALLÈS  Avinguda Burgos, 29, 1ª planta ·       93 570 73 09 ·  93 716 12 75

SABADELL Carrer Capmany, 4, 2-A ·  MADRID Paseo de la Castellana, 79, 6ª planta   

DRET IMMOBILIARI · ARRENDAMENTS · DESOCUPACIONS 

RECLAMACIONS DE QUANTITAT · DRET HIPOTECARI 

25 ANYS D’EXPERIÈNCIA

bufetespanol.es

Dissabte (20 h), Arsènic organitza una nova jam de teatre a l'exterior 

de Roca Umbert per als joves creadors que tinguin ganes de mostrar el 

seu treball. Hi podran fer peces de màxim 10 minuts de diferents disci-

plines. Cal inscripció a granollers.koobin.com.  

Arsènic celebra una nova jam de teatre
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ESCOLTA RÀDIO GRANOLLERS 
AMB EL TEU DISPOSITIU MÒBIL 
DES DE QUALSEVOL LLOC. 
Descarrega't l'aplicació disponible 
per Android i iOS!

107.6 FM
@RadioGrEsports
radiogranollers.cat

MÚSICA  AMICS DE LA CIUTAT ORGANITZA EL CONCERT SIMFÒNIC DIRIGIT PER JOSEP MARIA SAURET

El Casino, després d'acollir qua-

tre assajos aquesta setmana, serà 

l'espai on aquest divendres (20 h) 

el Jove Projecte Orquestral, dirigit 

per Josep Maria Sauret, iniciarà 

una petita gira d'estiu, que el durà 

a Sant Feliu de Codines i Puig-reig 

(el Berguedà). La formació, que  

des de 2018 aplega una seixante-

na de joves talents del país d'en-

tre 15 i 25 anys, va fer els darrers 

recitals el novembre de 2020 a 

El Jove Projecte Orquestral 
arrenca gira d'estiu al Casino

En el marc dels actes del seu 40è 

aniversari, la llibreria Santa Anna 

de Granollers celebrarà divendres, 

a partir de les 20 h, la festa de la 

marededéu del Carme, a la terras-

sa de la parròquia de Sant Esteve. 

La commemoració començarà 

amb un còctel de benvinguda, que 

deixarà pas a una sèrie de micro- 

entrevistes de joves a gent gran –a 

partir de 75 anys– per crear un ví-

deo en el seu honor. Seguidament 

s'obrirà un col·loqui sobre D'on 

venim i on anem en el pensament 

i la cultura, amb la participació 

d'Esteve Banús, del consell pasto-

La llibreria Santa Anna celebra 
els 40 anys amb un col·loqui

L'ACTE TAMBÉ INCLOURÀ MÚSICA I PISCOLABIS AMB MOTIU DE LA MAREDEDÉU DEL CARME

RAMON FERRANDIS

Cervera i a l'abril també al Casi-

no. Així, doncs, aquesta serà una 

esperada oportunitat d'escoltar el 

Jove Projecte Orquestral, que di-

vendres oferirà un repertori amb 

obres de Jordi Cervelló, Txaiko-

vski i Beethoven.

El concert al Casino està or-

ganitzat per Amics de la Ciutat 

de Granollers, i comptarà també 

amb les clarinet i violoncel solista 

Clàudia Bosch i Carla Conangla.

Josep M. Sauret és professor del 

Conservatori Josep Maria Ruera i 

té una àmplia trajectòria en la di-

recció orquestral, en formacions 

com l'Orquestra Simfònica de Bar-

celona - Nacional de Catalunya, 

l'Orquestra del Gran Teatre del 

Liceu, la Polifònica de Puig-reig, 

la Hungarian Radio Symphony Or- 

chestra, la Capella de Sant Peters-

burg i la Junge Philharmonie Köln, 

entre d'altres. 

JOSEP MARIA SAURET  A la direcció de l'orquestra que aplega joves talents

PREVISIÓ METEOROLÒGICA
de dijous 15 al diumenge 18 de juliol

Dijous Divendres Dissabte Diumenge

28º 18º 28º 18º 29º 19º 32º 20º

L'Aplec de Nit es reprèn amb èxit

Amb restriccions i control d'aforament. Amb tot, però, l'Aplec de Nit de 
l'Agrupació Sardanista de Granollers va tornar dissabte al parc Torras Villà, 
amb una bona acollida per part dels assistents i una vetllada per recuperar 
les ballades sardanistes i la música de cobla.

xAvIER SOlANAS

Un centenar de llibreries de 40 ciu-

tats, entre les quals Abacus Grano-

llers, celebraran avui, dijous, el Lli-

brestiu, una iniciativa de la Cambra 

del Llibre de Catalunya que vol des- 

estacionalitzar els esdeveniments 

relacionats amb el llibre i organit-

zar activitats per portar els lectors 

a les llibreries de proximitat. 

Abacus celebra 
avui el Llibrestiu

ral; P. Rodolf Puigdollers, arxiprest 

de Granollers; mossèn Toni Deulo-

feu, delegat de Cultura del Bisbat, 

i Alba Barnusell, primera tinenta 

d'alcalde. L'acte es clourà amb un 

pica-pica i música de les quatre dè-

cades de vida de la llibreria.

L'aniversari continuarà el 26 

de juliol, per Sant Joaquim i Santa 

Anna, amb una missa solemne a 

Sant Esteve i venda de ciris i ico-

nes a la llibreria. 

Després que fa unes setmanes els 

grups infantils de l'Esbart actues-

sin a la plaça Maluquer i Salvador, 

dissabte (19.30 h) serà el torn dels 

adults. Per assistir-hi cal inscriu-

re's a granollers.koobin.com. 

L'Esbart actuarà
a la plaça Maluquer
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Trobada de fi  de curs de WordPress 
L'entitat WordPress Granollers ha programat per dimarts 

(18.30 h) una trobada presencial i en línia amb els assistents 

més assidus als seus cursos, en què es lliuraran premis, 

es xerrarà una estona amb un piscolabis i es recolliran 

impressions i propostes per a la propera temporada.

La festa major de la Torreta 

s'adapta a les mesures sanitàries

Voltem per l'entorn

GRANOLLERS

DIJOUS, 15

19 h Sala Francesc Tarafa
Lletra estesa. Espectacle Treure'n 

robins d'El Pèsol Feréstec

20 h Roca Umbert
Obert x Vacances. 

Concert amb El Petit de Cal Eril

22 h Casa dels Mestres de Palaou
Cinemafreshhh! Projecció 

de la pel·lícula Captain fantastic, 

de Matt Ross

DIVENDRES, 16

9 h Plaça Can Trullàs
Encants de l'Assemblea d'Aturats

18 h Espai d'Arts. Roca Umbert
Instal·lació Reconstrucció, a càrrec de 

Nathalie Rey i a cura de Sara Catalan

19 h Roca Umbert
Projecció i col·loqui de videodansa

20 h Plaça de Sant Miquel
Nits d'Estiu. Concert amb Anna Andreu

22 h Roca Umbert
Nits de projeccions audiovisuals 

experimentals

23 h Masia de Palou
Monòleg d'Alberto Demomento

AGENDA

DISSABTE, 17

9 h Plaça Lluís Perpinyà
Encants de la protectora Vilanimal

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

19.30 h Plaça Maluquer i Salvador
Ballem la terra, amb l'Esbart Dansaire

20 h Roca Umbert
Jam de teatre d'Arsènic

23 h Masia de Palou
Música amb la Calet Band

DIUMENGE, 18

20 h Roca Umbert
Obert x Vacances. Arts escèniques amb 

Fuenteovejuna, amb la cia. Obskene

DIMARTS, 20

18.30 h Plaça Jaume I
DiverEstiu. Jardineries a bon ritme

a càrrec de la companyia A Bon Ritme

22 h Parc Torras Villà
Cinemafreshhh! No mataràs

DIMECRES, 21

9.30 h Museu de Granollers
Sortida matinal a l'excavació 

arqueològica del poblat ibèric 

del Puig del Castell de Samalús

Amb el públic assegut i control d'aforament és com 

s'haurà de celebrar la festa major de la Torreta, 

que obre el calendari estival roquerol, entre avui 

i diumenge. Els actes s'inicien, doncs, dijous amb 

el Cinema a la Fresca a Can Tàpies i la pel·lícula 

Qué te juegas? (22 h). Divendres, però, serà el dia 

de la traca i el repic de campanes d'inici oficial de 

festa major (19.30 h), que estaran seguides de 

balls de gegants (20 h) i del pregó (22 h), a la plaça 

Valldoriolf. Després hi haurà els espectacles de foc 

infantil i adult dels Diables i, a Can Tàpies, el concert 

amb els grups Desmadraos i Mil Hombres (23 h).

Dissabte s'iniciarà amb el Mag Pep al Centre 

Cultural (11.30 h) i tot seguit a l'exterior hi haurà 

tallers infantils. Al migdia, el tast de cerveses (reserva prèvia al 661 44 31 57) i després 

el vermut La Birra Musical (reserva prèvia al 661 79 97 58). Pel que fa al concurs de 

truites, enguany tornarà a ser online. A la tarda, hi haurà activitats infantils a càrrec 

d'A Parts Iguals a l'exterior del Centre Cultural (18 h). A partir de les 20 h torna la 

música, amb el Cor G de Gòspel. A la plaça Valldoriolf hi tronarà l'espectacle de 

foc els Diables 666 (22 h) i la sessió nocturna a Can Tàpies la protagonitzaran el 

monologuista Dani Lagi (23 h) i el grup de música Pacto entre Caballeros (00 h).

Diumenge començarà amb l'espectacle d'animació infantil La Maleta que Sona a 

Can Tàpies (11.30 h), i a l'Església hi haurà la tradicional missa al migdia. Tot seguit a 

Can Tàpies, el grup de covers Jartbreikers. A la tarda la Unió Coral Centre i Energia 

farà un recital al Centre Cultural (18 h), i a la plaça Valldoriolf hi haurà exhibició de 

balls a càrrec del Club de Twirling la Torreta i l'escola de dansa Rocío Cárdenas (19.30 

h). Per acabar, Can Tàpies acollirà a les 21 h les entregues de premis del concurs de 

decoració de balcons i patis i també dels premis literaris La Miranda. A més, també 

es farà un homenatge a un veí/veïna per la seva contribució al barri. En acabar, el 

grup d'havaneres Els Pescadors del Replà hi posaran la música. I el fi de festa serà un 

gran castell de focs que s'instal·laran a la Devesa del Cargol.

Exposicions
Museu de Granollers 

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 fl ors. 9 de gener 

Museu de Ciències Naturals

Tu investigues! Permanent

Invertebrats. Sala permanent

Ajuntament de Granollers

Una passejada per l'Ascensió, dels 

anys 40 als 60. Fins al 13 d'agost 

Anònims

85è aniversari de la revolució del 36. 

Fins al 17 de juliol

Galeria Sol - Antiga Casa Matas

Il·lustracions de Pol Pons. 

Fins al 9 d'octubre
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