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EN PORTADA

SERVEI DE VALORACIÓ  INTEGRAL A VÍCTIMES

www.advaloremadvocats.cat

Telèfon d’atenció a víctimes: 93 135 21 94

ÚNIC DESPATX AL VALLÈS DE L’ASSOCIACIÓ D’ADVOCATS DE VÍCTIMES D’ACCIDENTS DE CATALUNYA

Accidents de trànsit i laborals, negligències mèdiques, incapacitacions...

La Festa Major de Blancs i Blaus, que se celebrarà 

del 21 al 29 d'agost, tindrà enguany un format més 

reduït, adaptat a la situació de pandèmia, i sense 

competició, però mantindrà el relat i la litúrgia 

pròpia de la festa granollerina, amb el toc d'inici i els castells de focs �inals, i amb la majoria dels 
elements festius habituals.

Roca Umbert va acollir divendres la presentació 

del programa que, tot i les noves restriccions ac-

tuals, "només ha calgut modi�icar mínimament 
algun horari, però tots els actes previstos es 
mantenen", indicava la regidora de Cultura, Maria 

Villegas, qui assegurava que tant el consistori com 

les entitats han estat "prudents".

Tots els actes, doncs, tindran control d'afora-

ment, de manera que caldrà reservar entrades 

prèviament. La festa també canviarà alguns espais 

habituals per indrets més amplis, com la plaça Ba-

Uns 60 actes recuperen la
festa major de Blancs i Blaus

Tot i que no hi haurà competició entre les colles, la gresca del 21 al 29 d'agost mantindrà el relat i la litúrgia

que la caracteritzen, així com donarà protagonisme a la música, amb concerts com els de Zoo i Mishima

rangé, Roca Umbert, el parc Torras Villà, el parc 

de Ponent i el Parc Firal. Aquest darrer acollirà els 

concerts joves organitzats per la Comissió de la 

Festa, amb Zoo i Mishima.

La música també serà protagonista cada dia de la 

festa, amb un concert diari organitzat conjuntament 

per Blancs i Blaus. Així, pel parc de Ponent hi passa-

ran El Pony Pisador i Catfolkin, amb una primera nit 

folk; el reggae contemporani de Roger Santaeugènia 

i The Gramophone All Stars Big Band; el hip-hop de 

31FAM i Still III; la música més caribenya de Maruja 

Limón i CapiNàs; els cantautors Exceso i Tacho, i la 

rumba amb Joan Garriga i el Mariatxi Galàctic, i Pe-

lat i Pelut. El darrer vespre, la música es traslladarà 

al Torras Villà amb Sabana i Ginestà, i divendres hi 

haurà una matinal familiar amb Reggae per Xics.

"Aquest any hem anat més de la mà que mai. 
Necessitem recuperar la cultura, encara que si-

gui amb aforament limitat", exclamava la cap de 

la colla blava, Jenni Moreno. Amb tot, va voler dei-

xar clar que "l'any que ve, Blaus anirem a totes 
a per la quarta", etzibava al cap de la colla blanca, 

Xavi Raich, qui recordava que, tot i no competir, 

es recupera el pique entre la Guspira i la Gralla. A 

més, també es farà una activitat familiar per pre-

parar els propers rajolers, en què petits i grans po-

dran aprendre amb els rajolers actuals de Blancs i 

Blaus a fer maons i cairons.

Les colles també han preparat un gruix d'actes 

de producció pròpia, com el XaiFest, el combat de 

glossa i el Correaigua dels Blancs, i la Blau Night 

Show, l'espectacle de dansa de Pinkblaus i el Vine a 

ballar la rata de Blancs, entre d'altres.

La cultura popular, també present

"A banda de les colles, no s'entendria la festa 
sense les entitats de cultura popular", deia el cap 

d'Acció Cultural de l'Ajuntament, Marcel Oliveres, qui 

agraïa com s'han adaptat a unes circumstàncies "es-
pecialment dures per a la cultura de carrer". Amb 

tot, Diables, Passaltpas, Drac de Granollers, Agrupa-

ció Sardanista, Olla dels Pobres, Amics dels Gegants i 

els Capgrossos, Xics i l'Esbart tindran un dia per a les 

seves activitats, adaptades al context pandèmic.

A més, amb el retorn de la festa major també s'ha 

recuperat una litúrgia granollerina, que començarà 

el primer dissabte amb el toc d'inici, i que ha adap-

tat moments com el lluïment de les colles, el repte, i 

el lluïment dels elements de cultura popular.

"Volem viure la festa i la farem. Tenim força i 
ganes, però hem de recordar d'on venim", deia 

l'alcalde, Josep Mayoral, qui va posar sobre la taula 

les darreres dades epidemiològiques i va demanar 

de tenir-les en compte. Amb tot, assegurava que 

en una reunió, el conseller Argimon va demanar 

als ajuntaments mantenir les festes majors, però 

"adaptant-les a la realitat". ❉ M.E.

El cartell de la festa, 

dissenyat per Núria 

Vila, també s'ha adaptat 

a les circumstàncies i 

proposa "preparar-nos, 
posicionar-nos, per 
quan puguem tornar a 
competir", diu l'autora, 

que ha ideat una desena 

de models per convidar 

a decorar la ciutat de 

blanc i blau. No compe-

tim, però ens entrenem, 

diu una de les imatges

A partir d'avui, dijous 

22, a les 10 del matí, es 

poden fer les reserves 

d'entrades d'actes de 

festa major al web 

blancsiblaus.cat, i també 

avui i demà, i el dies 26 i 

27 d'agost a les taquilles 

del Teatre Auditori.

Cartells

Reserves

XAVIER SOLANAS

HÀBITS DE JULIOL  L'exterior de Roca Umbert va acollir, com és tradició, la presentació dels actes de festa major
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Salut adjudica les obres d'ampliació 
de l'Hospital per 29 milions d'euros
El Servei Català de la Salut ha resolt 

el contracte de la redacció del pro-

jecte i les obres de construcció de 

l'ampliació de l'Hospital de Grano-

llers per un import de 29.249.380 

euros, un import de més de 2 mili-

ons més que el pressupost màxim 

de licitació. El projecte ha estat 

adjudicat a la unió temporal d'em-

preses (UTE) formada per ACSA –

del grup Sorigué–, Sogesa i Bosch 

Pascual. El contracte té un termini 

d'execució de 30 setmanes i les 

obres, segons indicava fa uns dies 

a VOTV l'alcalde de Granollers, Jo-

sep Mayoral, començaran a inicis 

de tardor. L'Ajuntament ha com-

prat el solar que cedeix a Salut per 

construir l'ampliació.

Al concurs per als treballs, que 

s'especifica que es faran amb pro-

cediments industrialitzats i meto-

dologia Lean, s'hi van presentar 11 

empreses i la UTE ACSA-Sogesa-

Bosch Pascual ha obtingut la millor 

puntuació econòmica i un total de 

94,67 punts sobre 100, unes dèci-

mes per sobre de la segona, Comsa.

EQUIPAMENTS EL CONTRACTE S'HA ATORGAT A LA UNIÓ TEMPORAL D'EMPRESES FORMADA PER ACSA, DEL GRUP SORIGUÉ, SOGESA I BOSCH PASCUAL

ARXIU / GENCAT

De la proposta de l'UTE per a 

la construcció de l'ampliació de 

l'Hospital es considera molt ben 

resolta la transició entre l'aparca-

ment i l'accés principal, "transfor-

mant un recorregut funcional en 

un espai públic de marcat caràc-

ter mediterrani i d'extraordinà-

ria qualitat", que s'adapta per-

fectament amb la volumetria del 

seu entorn. També es considera 

resolta de manera molt favorable 

l'adaptació amb el turó, que s'in-

tegrarà amb la coberta de l'edifici.

'Guerra a Cerberus', de la PAHNou telèfon de Pediatria al CAP Sant Miquel
La PAH ha organitzat per dissabte (18.30 h), 

a la plaça Maluquer i Salvador, la xerrada

El moviment per l'habitatge contra els fons voltor, 

per presentar la campanya Guerra a Cerberus i la 

proposta de regulació de lloguers segons la renda.

Nou telèfon de Pediatria al CAP Sant Miquel
L'equip pediàtric territorial de Granollers ha habilitat una línia 

telefònica directa per gestionar totes les trucades que facin referència 

a la població pediàtrica assignada al CAP Sant Miquel, de Granollers. 

El número és el 93 860 37 04 i ja està actiu. Fora de l'horari del centre 

o en cas d'urgència, caldrà trucar al 061 i, en cas d'emergència, al 112.

SOCIETAT

■ Les obres del nou Centre de Salut de 

Granollers, iniciades el març de 2018 al 

solar de l'antiga Policlínica, ja es troben 

en la fase d'equipament de l'interior i la 

previsió és que els pròxims mesos pugui 

anar entrant en funcionament progres-

sivament. Es tracta d'un edifici de 7.917 

metres quadrats, de quatre plantes i so-

terrani, on hi haurà els vestidors i altres 

equipaments d'ús per als treballadors, 

així com aparcaments per a les ambu-

làncies, que hi accediran per mitjà d'una 

rampa des del carrer Girona. A plan-

ta baixa hi haurà el servei d'urgències 

ambulatòries i de suport a la cronicitat, 

i el vestíbul. Les urgències tindran un 

despatx de triatge, un d'atenció ràpida, 

la sala de consulta d'adults, la de pedi-

atria, sala de cures, sala d'emergències i 

boxs d'observació. Aquesta serà la pri-

mera planta que entrarà en funciona-

ment la pròxima tardor. Més endavant, a 

començaments de 2022, obriran la resta 

de serveis. A la primera planta hi haurà 

la unitat quirúrgica ambulatòria, amb sis 

quiròfans i els espais de pre i postope-

ratori per a estades de llarga durada i les 

habitacions d'ingrés. La segona planta 

no estarà oberta al públic, i la tercera i 

quarta acolliran unes 30 consultes ex-

ternes (oftalmologia, anestèsia i infer-

meria), com la unitat de serveis d'aten-

ció a la salut sexual i reproductiva –amb 

despatxos, 15 consultes (3 més grans 

amb ecògraf i lavabo), una aula d'edu-

cació sanitària i una sala de reunions–.

EL CENTRE DE SALUT 
DEL CARRER GIRONA, 
A PUNT PER
OBRIR A LA TARDOR

AMPLIACIÓ  El nou edifici es farà al costat de l'actual accés d'urgències

La forta proposta de creació 

d'espai públic, conformant una 

plaça d'accés que permet segregar 

clarament la logística de visitants, 

es considera molt positiva. "En 

relació amb els valors estètics 

i compositius, la proposta es 

considera excel·lent", diu la re-

solució d'adjudicació. La proposta 

de façana es considera apropiada, 

elegant i amb un marcat caràcter 

intemporal. L'ordre clàssic dels 

estrats s'aprofiten per integrar els 

diferents usos i les prestacions re-

querides, controlant la incidència 

de la llum natural en els espais, tot 

ennoblint el conjunt de la propos-

ta i de l'hospital.

90 punts d'atenció a Urgències
El nou espai, d’uns 9.000 metres 

quadrats, allotjarà el servei d’ur-

gències a la planta baixa (uns 

4.000 metres quadrats), amb 

90 punts d’atenció. A la primera 

planta s’hi sumaran 2.000 metres 

quadrats per a l’àrea de crítics 

–afegirà 8 llits als 20 consolidats 

a l'estructura actual–, semicrítics 

i d’hospitalització convencional, 

fins a una capacitat de 32 llits. 

Segons el projecte que Salut va 

presentar a finals de 2020, en una 

segona fase (encara no licitada) 

s’abordarà l’ampliació quirúrgica 

del centre, en un nou pis de l'edifi-

ci que s'ha adjudicat ara. M.E.

Un cop s'iniciïn els treballs, 
que es preveu que sigui a

la tardor, l'UTE tindrà 30 
setmanes per alçar l'edifici
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La situació a l'Hospital General de 

Granollers continua empitjorant 

pel que fa als casos de Covid-19 

que s'hi tracten. De fet, des de fi-

nals de juny que setmana rere set-

mana el nombre d'ingressats es 

multiplica per dos. De manera que 

s'ha passat dels 10 positius hospi-

talitzats el 30 de juny i 17 el dia 7 

de juliol, als 32 de la setmana pas-

sada i els 65 d'aquest dimecres.

Els responsables del centre con-

sideren que, anant bé, encara que-

den un parell de setmanes crítiques 

a l'Hospital, tot i que les dades epi-

demiològiques milloren lentament.

De moment, l'Hospital ha hagut 

de lamentar una altra mort un pa-

cient de Covid-19, com ja ha pas-

sat les dues setmanes anteriors, i 

suma 275 defuncions acumulades 

de pacients de coronavirus des de 

l'inici de la pandèmia.

La situació a l'UCI torna a ser 

dolenta, amb una nova situació de 

col·lapse en arribar a la trentena 

de pacients ingressats, dels quals 

25 hi són arran de la Covid-19  

–mentre que la setmana passada 

n'eren 10–. Així, ha calgut habili-

tar nous llits de crítics més enllà 

dels 20 estructurals de l'UCI.

D'altra banda, segons les dades 

facilitades per la Fundació Hospi-

tal Asil de Granollers, des de l'inici 

de la pandèmia el març de 2020, 

s'acumulen 1.686 altes de paci-

ents Covid, de les quals 16 s'han 

donat els darrers set dies.

El risc de rebrot baixa lentament
Les dades epidemiològiques al 

Vallès i al conjunt del país millo-

ren, però lentament. Si fa 15 dies 

la velocitat de contagi a Granollers 

se situava per sobre dels 4 punts, 

aquesta setmana és de l'1,12, 

mentre que al conjunt del país és 

del 0,99. Amb tot, el risc de rebrot 

continua molt alt, amb un índex de 

1.489 a Granollers, per sobre de 

la mitjana catalana, i de 907 a les 

Franqueses, on les dades milloren 

més ràpidament.  m.e.

SALUT  L'HOSPITAL TÉ DE NOU COL·LAPSADA LA UNITAT DE CURES INTENSIVES, AMB 30 PACIENTS

El nombre d'ingressats per 
Covid-19 es torna a duplicar

L'Ajuntament de Granollers, apro-

fitant les vacances d'estiu, farà 

obres de millora i manteniment 

als centres educatius públics. La 

majoria de les intervencions, que 

tenen un cost total de 413.844 

euros, responen a necessitats de 

millora de l'eficiència energètica i 

dels usos socials dels centres.

A Turó de Can Gili es continuarà 

amb el canvi de finestres, i a Mes-

tres Montaña i Granullarius es farà 

la renovació d'alguns lavabos. A 

Joan Solans s'hi instal·larà parquet 

i es canviaran les portes a cicle in-

fantil, i se substituiran els bombins 

de totes les portes. A Ponent s'ins-

tal·laran cortines ignífugues a totes 

les finestres d'educació infantil, i es 

col·locaran piques a l'aula de músi-

ca i a les aules de 3r. També s'instal-

larà una escala d'accés a la coberta i 

una línia de vida. A l'escola Perean-

ton es posarà una pica a l'aula taller 

de la primera planta. A Salvador 

Espriu es col·locarà una reixa a la 

terrassa de dalt. A Salvador Llobet 

es farà la insonorització del menja-

dor i el canvi de vidres de 19 fines-

tres i la instal·lació de ventiladors 

al sostre de la biblioteca i a la sala 

de mestres, entre altres actuacions.

A l'EMT s'instal·larà una cabina 

de pintura de vehicles i un com-

pressor d'aire al taller d'automo-

ció, i es faran arranjaments per 

reconduir les aigües pluvials del 

pati. Al Centre Vallès, s'instal·larà 

un nou projector i dues càmeres 

al pàrquing de patinets, i es tira-

rà a terra un envà pel taller del 

gremi d'electricistes, es canviarà 

la porta d'entrada d'alumini i es 

faran arranjaments a la recepció. 

D'altra banda, gràcies al 95.526 

euros del pla de xoc d'equipa-

ments responsables de la Dipu-

tació, es podrà adequar la xarxa 

elèctrica i la connexió wifi de l'es-

cola Salvador Llobet i de l'Escola 

de Música. També s'instal·larà 

wifi a les escoles bressol munici-

pals Tortuga i El Teler. L'escola 

Montserrat Montero tindrà una 

nova centraleta telefònica i nous 

ordinadors per a les aules, i la Sal-

vador Llobet amb nova vegetació 

a la zona d'esbarjo. 

EDUCACIÓ  TREBALLS PER MILLORAR L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Mig milió per a reparacions 

estiuenques a les escoles

n El Govern català demanava dime-
cres al Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya (TSJC) allargar les restric-
cions ara vigents una setmana més, 
entre les quals el toc de queda, les re-
unions de 10 persones com a màxim i 
el tancament de tots els establiments a 
les 00.30 h. La portaveu del Govern ha 
reiterat que la situació de la pandèmia 
"continua sent dolenta, encara que 
les dades apuntin a una estabilitza-
ció", i apunta que, "si bé el nombre de 
persones contagiades de menys edat 
sembla que s'alenteix", els contagis 
afecten ara a persones més grans.

De fet, la mitjana d'edat de perso-
nes contagiades per la Covid-19 era la 
setmana passada a Granollers d'uns 29 
anys, mentre que aquesta setmana es 
calcula que és de 33,5 (31 a Catalunya).

EL GOVERN ALLARGA 
EL TOC DE QUEDA
UNA SETMANA MÉS
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millor tractament?

–Portem quatre onades prèvies. A la primera ona-

da vam fer servir medicaments, que després hem 

vist que no servien. I ara, el tractament que tenim, 

que és molt poc i és simptomàtic, tenim més clar 

quan l'hem d'aplicar, i més directrius del CatSalut. 

Però no disposem de nous tractaments.

–No hi ha nous tractaments i hi ha persones 

que ingressen tot i tenir la pauta completa…

–Sí, però cal enfocar l'estratègia en la vacunació, 

perquè encara que tinguem alguns ingressos, el 

percentatge de malalts ingressats a l'UCI amb pau-

ta completa és molt baix. Sí que es veu que la va-

cunació completa protegeix d'un ingrés a l'UCI. Per 

tant, cal seguir apostant per la vacunació i també 

per les mesures –mascareta, distància, higiene–.

–Què en pensa de la mascareta a l'aire lliure? 

–Encara que no sigui obligatòria, recomano que la 

gent la porti. Si tu surts a caminar per una zona de 

bosc, el sentit comú ja et diu que te la pots treure. 

Però si vas pel centre d'una ciutat, és bo que la por-

tis. A més, si surts de casa sense mascareta posada, 

és fàcil que se t'oblidi, i et pots trobar en una situa-

ció de risc en què no es poden mantenir distàncies.

–I, a banda d'aquesta recomanació, és partidà-

ria d'aplicar més restriccions?

–Nosaltres estem focalitzats en el tema mèdic, però 

també és social i econòmic. Clar, quan van decidir 

tancar activitat a les 00.30 h vaig pensar que era 

insuficient. Amb el toc de queda a la 1... bé, és sufi-

cient sempre que siguem responsables, i evitem al 

màxim la interacció social. La responsabilitat indi-

vidual ha d'anar molt més enllà de les restriccions.

–Ara que, malgrat la campanya de vacunacions, 

hi ha aquesta cinquena onada, els professionals 

mèdics veieu la fi de la pandèmia propera?

–El personal està molt desanimat; no veiem la llum 

al final del túnel. Tant de bo a la tardor estiguem 

millor, però de moment tenim un virus circulant i 

cal tenir en compte que tots els virus muten.

–I, doncs, què s'hi pot fer?

–Intentar que la gent estigui vacunada i tenir en 

compte que els virus no es multipliquen sols, ne-

cessiten un organisme. De manera que, si el per-

centatge de gent vacunada i que no desenvolupa 

la malaltia és més alt, no tindrem tant virus circu-

lant i no tindrem aquest risc de mutacions.  m.e.

Elisabet Deig

Perfil

Elisabet Deig Comerma va ser nomenada el 19 d'abril d'enguany 
cap del Servei de Medicina Interna de l'Hospital de Granollers, on ha 
desenvolupat una llarga trajectòria professional des de 1998. El 2003 
ja es va incorporar com a adjunta a Medicina Interna i va ser també 
responsable de la Unitat d'Infeccions - VIH.

–Quina és la situació actual d'ingressos per Co-

vid-19 i la progressió de les últimes setmanes?

–El dia 25 de juny ens vam quedar només amb un 

malalt de Covid-19 a l'UCI, i, des de llavors, de for-

ma progressiva i constant, hem tingut un augment 

de casos i ingressos, tant a planta d'hospitalització 

convencional com a la Unitat de Cures Intensives. 

Actualment [dimarts], hi ha 62 ingressats, dels 

quals 15 són a l'àrea de crítics i semicrítics.

–I com s'hi ha arribat?

–Hi ha diversos punts que fan que la situació si-

gui difícil. Tenim la variant índia, que és tremen-

dament contagiosa i l'evolució dels símptomes 

cap a gravetat és més ràpida. Fins ara pensàvem 

que, quan un s'infecta de Covid, al cap de 7-10 dies 

apareix la pulmonia; ara potser estem parlant de 

5 dies. I una altra circumstància és que els profes-

sionals ja portem un any i mig de pandèmia, amb 

el cansament físic i psicològic que comporta. I ens 

enganxa en plena temporada d'estiu, amb gent de 

vacances i gent que necessita fer-les.

–I, a més, hi ha els malalts que no són Covid.

–Sí, sembla que ningú no se'n recorda. Tothom 

parla de la Covid-19, però ningú dels seus efectes 

col·laterals. Hi ha malalts que es troben malament 

a casa i no volen venir a l'hospital per por d'infec-

tar-se, però que poden tenir una malaltia greu que 

es diagnostica tard. Això ens preocupa i no podem 

oblidar que existeix.

–Després del primer confinament, que va ser 

total, aquest problema ja es devia detectar.

–Però no hi ha registre d'això. Tot són impressions. 

Espero que els responsables globals alertin que això 

existeix i existirà mentre hi hagi la pandèmia. Hem 

de ser molt curosos perquè la gent no s'infecti, però, 

clar, els recursos sanitaris són els que són, i hem 

d'atendre tant el malalt Covid, com el no-Covid.

–I ara també hi ha afectacions al funcionament 

ordinari de l'Hospital?

–Sí, s'estan endarrerint exploracions i cirurgies no 

urgents… o considerades no urgents, perquè un 

pot estar a casa i tenir pedres a la bufeta que s'ha-

gin d'operar i, a priori, no és una operació urgent, 

però potser per la persona que ho pateix, sí.

–S'han augmentat plantes per a Covid?

–Sí, estem en una situació similar a la de l'hivern, i 

estem començant l'onada. Diuen que, a escala ge-

granollers

“La vacuna completa 
protegeix d'anar a l'UCI”

L’ENTREVISTA

Cap del Servei de Medicina Interna de l'Hospital

neral, les noves infeccions diagnosticades van a menys, però aquí anem amb 

retard. Creuant els dits, encara ens queden un parell de setmanes molt dures.

–Quin és ara el perfil de persona ingressada?

–La setmana passada teníem una edat mitjana d'ingressats a planta conven-

cional de 62 anys, i a l'UCI, de 54. Hem tingut malalts amb pneumònies greus, 

de 20 a 30 anys, sigui a l'UCI o amb tractaments que necessiten oxigen.

–De fet, la població més infectada actualment és jove.

–Sí, per sort, la majoria són asimptomàtics o tenen malaltia lleu, però un per-

centatge petit, no menyspreable, es posaran malament. El fet que tinguis 20 

anys no t'eximeix que necessitis una UCI per una Covid.

–Encara que no es tinguin patologies prèvies?

–Exacte. Hem tingut nois i noies menors de 30 anys sense patologies prèvies 

i ingressats a l'UCI. Evidentment la Covid pot ser més greu en malalts que en 

tinguin, però no ho respecta.

–I aquesta variant índia, a banda de ser més contagiosa, és més virulenta?

–Això, desgraciadament, ho sabrem un cop hagi passat l'onada. Però sembla 

que, ja com a la tercera i quarta onada, hi ha un percentatge més alt de ma-

lalts que ingressen a l'Hospital que necessiten llit de crítics. I això ens donen 

pistes de la virulència d'aquesta variant.

–Tot i que ha augmentat l'ingrés a l'UCI, la mortalitat ha baixat. Hi ha un 
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Òmnium Cultural del Vallès Ori-
ental, amb més de 9.000 socis 
a la comarca, va renovar dijous 
al vespre, en un acte a la Sala de 
Cultura Sant Francesc, bona part 
de la seva junta directiva. L'única 
candidatura que es va presentar 
va ser la que encapçalava la gra-
nollerina Clàudia Garcia Novellón, 
de 32 anys, fins ara vicepresiden-
ta de l'entitat, llicenciada en Tra-
ducció i Interpretació i amb un 
grau en Mediació Lingüística. 

Garcia, per tant, va sortir escolli-
da i substituirà en el càrrec el fins 
ara president, Sergi Bolea. Com a 
vicepresidenta hi haurà la també 
granollerina Meritxell Corbera, de 
31 anys, i Maria Carme Canyelles 
en serà la secretària. A més també 
es van renovar la majoria de voca-

Marcel Mauri, qui va mostrar el 
compromís de l'entitat "en la de-

fensa de la llengua i la cultura" 
i per "l'amnistia dels represali-

ats i l'autodeterminació". 

lies i el càrrec de tresorera.
A l'assemblea van participar-hi 

el responsable de relacions insti-
tucionals de l'entitat, Jordi Arca-
rons, i el vicepresident d'Òmnium, 

x.solanas

ENTITATS  TAMBÉ ES VA APROVAR EL PRESSUPOST DEL 2021 I EL PLA DE TREBALL DE FUTUR

Renovació a la junta d'Òmnium

RELLEU  Marcel Mauri, Clàudia Garcia Novellón i Sergi Bolea, dijous

El restaurant Anònims va acollir 
dimecres la presentació del llibre 
Tothom pot ser antifa, de Pol An-
diñach i Viñals, un manual pràctic 
que, segons l'escriptor i membre 
del col·lectiu Cuellilargo, té com a 
propòsit destruir el feixisme. Genís 
Ferrero, secretari d'Acció Sindical 
de CNT al Vallès Oriental, va acom-
panyar l'autor en una conversa que 
reflexionava sobre el feixisme actu-
al. Andiñach afirmava que el llibre 
li ha servit per expressar una sèrie 
de neguits i plasmar-los en paper. 
L'assaig pretén mostrar com un 
ciutadà comú pot participar en la 
lluita contra la ideologia feixista, in-
dependentment de les seves moti-
vacions, disponibilitat i capacitats. 
"L'antifeixisme és una cosa de 

tots i totes, ha de ser conjunt", 
deia. L'autor, molt present a les xar-
xes socials i impulsor de Cuellilargo 
(un perfil de periodisme indepen-
dent), va rebre l'encàrrec de fer un 
llibre i, tot i que inicialment no va 
veure-ho clar, va acabar trobant la 
motivació en la voluntat de comu-
nicar el missatge. Segons sosté, el 

feixisme és present en discursos 
d'odi com l'homofòbia i el racisme, i 
s'obre pas en esferes com el mateix 
Parlament espanyol. "No cal que 

es pengin esvàstiques per veure 

que hi ha feixisme", afirmava per 
sostenir la idea del feixisme que viu 
"camuflat" en molts àmbits de la 
societat. Andiñach i Ferrero van re-

flexionar sobre la paraula feixisme, 
el seu ús i les maneres de comba-
tre'l pacíficament, erradicant els es-
tereotips que atribueixen a la lluita 
antifeixista la característica de vio-
lenta. Segons deien, l'antifeixisme 
d'espectre complet trenca amb la 
visió que la violència és la solució i 
troba alternatives de lluitar contra 
l'opressió a partir de xarxes veïnals 
i altres entitats.  à.lasheras

POLÍTICA  PRESENTACIÓ DE 'TOTHOM POT SER ANTIFA'

Pol Andiñach: "No cal que
hi hagi esvàstiques per
veure que hi ha feixisme"

"L'antifeixisme d'espectre 
complet trenca amb la visió 
que la violència és la solució 
i troba alternatives de lluita"

85 anys de la revolució social del 36
La CNT, en col·laboració amb l'Assemblea Llibertària del Vallès Oriental, va 
commemorar dilluns la revolució social de 1936 a Granollers. Va participar-hi 
el grup La Garibanda i s'hi va exposar El Granollers 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–  
van abordar els fets històrics i les conquestes revolucionàries del moment.

cnt

Pla per desenvolupar l'Agenda Urbana
L'alcalde de Granollers, Josep Mayoral, ha signat aquesta setmana amb 
la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, 
els protocols per desenvolupar el pla local d'Agenda Urbana. D'aquesta 
manera, la ciutat segella el compromís amb els objectius que defensa 
l'Agenda 2030 i que s'han definit en el tercer pla estratègic de la ciutat, 
amb l'objectiu de "defensar la triple sostenibilitat: l'econòmica, la 

social i l'ambiental sense deixar ningú enrere". 
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L'Ajuntament de Granollers ha identificat 

els projectes estratègics de ciutat suscepti-

bles de ser finançats amb els fons europeus 

de recuperació Next Generation. La tria 

s'ha fet d'acord amb els eixos de l'Agen-

da Urbana, que marquen el camí per a un 

desenvolupament urbà sostenible. Segons 

l'Ajuntament, els projectes identificats 

"avancen cap a una ciutat inclusiva i més 

cohesionada, solidària i compromesa 

amb la sostenibilitat social, ambiental i 

econòmica". Els projectes s'emmarquen en 

tres eixos estratègics: transició ecològica, 

cohesió social i transformació digital.

El primer conté projectes de regeneració 

urbana i rehabilitació energètica d'edificis, 

desenvolupament i millora d'infraestruc-

tures verdes i blaves, economia circular, 

generació sostenible d'energia i mobilitat 

sostenible. Concretament, s'hi inclou el pla 

de regeneració integral del barri Primer de 

Maig, com ha s'avançava fa unes setmanes. 

També hi ha la rehabilitació integral de di-

versos equipaments públics per millorar-ne 

l'eficiència energètica i reduir la contamina-

ció, com és el cas de l'Escola Municipal del 

Treball i el Centre Vallès. 

Pel que fa a la cohesió social, els projectes 

triats són l'aplicació de tecnologia i digitalit-

zació de serveis socials i la introducció de la 

tecnologia en nous equipaments per aten-

dre persones amb factors de vulnerabilitat. 

ESTRATÈGIC  S'HI INCLOU LA REHABILITACIÓ DE L'EMT I EL CENTRE VALLÈS

Petició dels Next Generation 

per a la transició ecològica, 

la cohesió i la digitalització
També hi haurà l'impuls d'una oferta forma-

tiva amb finalitats professionals i de mercat 

laboral per fomentar l'ocupació juvenil. 

I en transformació digital, l'Ajuntament 

vol impulsar l'observatori de ciutat i el cen-

tre d'anàlisi de dades per millorar la gestió 

de les polítiques i actuacions municipals, així 

com modernitzar i actualitzar la transició 

digital de l'Ajuntament per aconseguir una 

prestació més eficient dels serveis públics.

Alguns d'aquests projectes ja s'han treba-

llat conjuntament amb altres organismes, i 

les properes setmanes continuaran els con-

tactes amb institucions, empreses i entitats 

perquè puguin fer-hi aportacions per ampli-

ar i millorar els projectes plantejats. A més, 

segons destaquen des del consistori, aquests 

projectes es complementaran amb altres 

propostes que incideixen en el territori 

presentades per altres entitats, com les vin-

culades al PDU del Circuit, el programa Viu 

el Besòs, impulsat des del Consorci Besòs 

Tordera per a la recuperació ambiental de 

la conca del Besòs, o la iniciativa Bioenergia 

circular Vallès Oriental, del Consorci per a 

la Gestió dels Residus, sobre el tractament 

mecànic biològic de la fracció orgànica del 

residu municipal i la producció de biometà. 

A més, el Consell Comarcal també ha mos-

trat la voluntat de desenvolupar projectes 

basats en les noves tecnologies per millorar 

l'atenció a la ciutadania. 

Endavant i Crida per Granollers-CUP, a 

través del grup municipal d'ERC, han de-

manat que el ple debati una moció de reco-

neixement públic a la figura d'Enric Valor, 

gramàtic, escriptor, periodista i activista 

en favor de la llengua catalana i doctor 

honoris causa de cinc universitats dels 

Països Catalans. També consideren que el 

reconeixement a Valor és necessari "espe-

cialment quan la dreta espanyola nega 

contínuament els nostres drets lingüís-

tics en el marc dels Països Catalans". La 

moció manifesta la preocupació per l’estat 

de la llengua catalana "al conjunt de la na-

ció", arrenca el compromís de "vetllar per 

la seva bona salut i ús social, així com 

a reconèixer-ne i destacar-ne la unitat 

dins de la varietat dialectal que la fa 

rica i viva", i insta el govern municipal a 

incorporar el nom d'Enric Valor a algun 

espai públic que "encara tingui un nom 

que representi un greuge a la memòria 

històrica". 

Els dies 4 i 5 de setembre tindrà lloc a Roca 

Umbert la cinquena Escola d'Estiu de la 

CUP, dues jornades per "generar espais 

de debat, anàlisi i reflexió de qualitat 

sobre temes que enforteixen el projecte 

polític" de la CUP. Les inscripcions, ober-

tes a militants i no militants, ja estan ober-

tes. L'escola d'estiu servirà per "dotar-se 

d'eines que permetin afrontar el repte 

de generar nous horitzons de superació 

del capitalisme, des del socialisme, el fe-

minisme, l'ecologisme i la independència 

dels Països Catalans". En total, més de 70 

ponents intervindran en 24 taules rodones, 

que abordaran des del model econòmic i la 

Unió Europea fins al model d'organització 

política, passant per l'ecologisme, la llengua, 

el feminisme, la unitat popular o la cons-

trucció nacional entre d'altres. Entre els po-

nents, a més d'activistes, experts i docents 

en diverses matèries, destaca el reconegut 

periodista Asad Haider i l'expresidenta del 

Parlament grec Zoe Konstantopouplou. i

La CUP, Endavant i ERC 

demanen de batejar 

un carrer amb

el nom d'Enric Valor

La cinquena Escola 

d'Estiu de la CUP es 

farà a Roca Umbert

el 4 i 5 de setembre
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Decideixi amb antelació com vol que sigui el seu servei funerari.

TRUQUI’NS I L’ASSESSOREM T. 937 415 370

funeraria@cabrejunqueras.com

Informació facilitada per la Funerària Cabré Junqueras

Defuncions
13/07 Rosa Belmonte Rodríguez  97 anys 
13/07 Juana García Giménez  95 anys 
13/07 Pedro Garrido García  71 anys 
13/07 Alfonso Chavero Angulo  86 anys 
13/07 Andrés Melero Lobel     70 anys 
13/07 Rafael Sequera Aguilera   74 anys
13/07 Josep Maria Padrós Parera     81 anys 
14/07 Diego García Martínez  84 anys
14/07 Josep Llobet Llonch  59 anys 
14/07 Dolores Fernández Martínez 91 anys 
14/07 Pere Rosell Samon  90 anys 
15/07 Josep Canaletas Puigpey     86 anys

15/07 Juan Vicente Galán Zango  60 anys 
15/07 Ángeles Ordóñez Fernández 74 anys 
16/07 Josep Colomé Boté  77 anys 
16/07 Clara Verdura Montserrat  76 anys
16/07 José Márquez Vaquero  46 anys
16/07 Manuel Tijerín García   73 anys
16/07 Concepción Vilarrubia Fdez. 92 anys 
17/07 Mariano Ortega Almendros  76 anys 
17/07 Juan García Toral  74 anys 
18/07 Serafín Sierro Cantero  75 anys
19/07 Lluís Munilla Guiñon  76 anys
19/07 Bartolomé Bejarano Tabla  63 anys

La Policia Nacional ha detingut a 
Granollers un home de 60 anys i de 
nacionalitat espanyola com a pre-
sumpte autor dels delictes d'estafa, 
usurpació de funcions públiques 
i amenaces. Aquesta persona es 
feia passar per comandament de la 
Guàrdia Civil i oferia a dones joves 
estrangeres, sobretot llatinoameri-
canes i magribines, la possibilitat 
de treballar com a secretàries ad-
ministratives per un sou de 1.500 
euros mensuals. Aquest engany 
amb què les captava finalment re-
sultava ser una proposició perquè 
treballessin per a ell com a acom-
panyants de luxe, per prestar els 
seus serveis en hotels de Barcelona. 

La investigació va començar ar-
ran d'una denúncia anònima que 
alertava que un individu es dedi-
cava a captar i reclutar dones joves 
amb bona presència física, de dife-
rents nacionalitats estrangeres, so-
bretot del nord de l'Àfrica i Llatino-
amèrica, per prostituir-les. Abans 
de ser seleccionades, les dones eren 
citades a una reunió a Barcelona en 
què se'ls explicava la feina que real-
ment farien i que no tenia res a veu-
re amb l'oferta, així com les retribu-
cions que rebrien a canvi i l'horari 
en què prestarien els seus serveis.

La investigació policial va deter-
minar que el detingut havia ordit 
una estratègia per enganyar altres 
socis potencials, enganyant-los per 

des, s'identificava davant les dones 
entrevistades i els seus socis com 
a capità de la Guàrdia Civil, i ma-
nifestava que pertanyia a la unitat 
de lluita contra el narcotràfic i la 
prostitució. Malgrat no haver for-
mat mai part del cos, exhibia una 
insígnia de la Guàrdia Civil i fins i 
tot va arribar a mostrar i fer osten-
tació d'una arma.

En l'escorcoll al seu domicili, la 
Policia va trobar-hi una arma si-
mulada, amb un carregador i una 
falsa placa de la Guàrdia Civil, ins-
truments que el detingut feia ser-
vir per acreditar la seva suposada 
condició d'agent de l'autoritat.

dur a terme un negoci de venda de 
béns immobles i mobles embar-
gats pel Ministeri d'Hisenda. Tot 
plegat, a més, afavorit per un supo-
sat xeic àrab, encarregat de finan-
çar els projectes empresarials. Per 
donar-se importància i captar les 
víctimes, presumia dels seus con-
tactes amb grans empresaris, així 
com dels comandaments policials 
i judicials.

Segons la Policia, cap d'aquests 
projectes no va arribar a materia-
litzar-se, però sí que hauria causat 
perjudicis econòmics a algun dels 
seus socis per un valor d'uns 5.000 
euros. Per reforçar les seves menti-

POLICIA NACIONAL

SUCCESSOS EL GRANOLLERÍ, DE 60 ANYS, PRESUMIA DE TENIR CONTACTES AMB JUTGES I EMPRESARIS

Detingut un home que es
feia passar per guàrdia civil i
reclutava dones per prostituir-les

ESCORCOLL  Part del material intervingut a l'home, al seu domicili

La Policia Local de Granollers va 
detenir dimecres de la setmana 
passada dues persones –pare i 
fill– per un presumpte delicte de 
robatori amb força a l'interior de 
vehicle. Els fets van passar pels 
volts de les 16 h, quan la Policia 
Local va interceptar un vehicle 
al carrer Ramon Llull carregat 
amb diverses capses de sabates 
de les quals els ocupants no van 
poder acreditar-ne la legítima 
procedència. Just en aquell mo-
ment, agents del cos de Mossos 
d'Esquadra de Granollers estaven 
atenent una dona al polígon del 

Ramassar que informava que just 
aleshores li acabaven de robar di-
verses capses de sabates de l'in-
terior d'una furgoneta, valorades 
en 1.400 euros.

La conductora va reconèixer les 
capses de sabates trobades a l'in-
terior del turisme dels dos detin-
guts, i va acreditar-ne la propietat 
documentalment, de manera que 
se li van poder retornar les sa-
bates el mateix dia. Els detinguts 
són veïns de Canovelles, pare i fill. 
El fill, menor d'edat, va ser posat 
en llibertat la mateixa tarda lliu-
rant-lo a la seva mare.

ATRAPATS POC DESPRÉS DE BUIDAR UN FURGÓ AL RAMASSAR

Un pare i un fill menor, 

detinguts per robar desenes

de capses de sabates

40 anys de la llibreria Santa Anna

El col·loqui D'on venim i on anem en el pensament i la cultura, celebrat 
divendres a la parròquia de Sant Esteve, va ser un dels actes principals per 
celebrar la festa de la marededéu del Carme en el marc dels 40 anys de la 
llibreria Santa Anna. Van participar-hi Esteve Banús, del consell pastoral; 
Rodolf Puigdollers, arxiprest de Granollers; Toni Deulofeu, delegat de Cultura 
del Bisbat, i Alba Barnusell, primera tinenta d'alcalde. La celebració 
continuarà el 26 de juliol amb una missa a Sant Esteve.

XAVIER SOLANAS

RELIGIÓ L'ACTE PRINCIPAL, UN COL·LOQUI SOBRE LA CULTURA

LES FRANQUESES. Un dels ascensors 
de la plaça de la Malagarba, entre 
Bellavista i Can Mònic, es troba 
actualment inoperatiu a conse-
qüència d'un acte vandàlic. Una o 
diverses persones van colpejar fa 
uns dies la porta de la instal·lació
fins a desencaixar-la de les guies 
i enfonsar-la, i van trencar els vi-
dres, deixant el mecanisme sense 
capacitat de funcionar. La Policia 
Local treballa per aclarir els fets, 
identificar els infractors i fer les 
diligències judicials pertinents 
per reclamar els danys i perjudi-
cis ocasionats. Durant els pròxims 
dies s'iniciarà la reparació de l'ele-
vador per tal que torni a funcionar 
al més aviat possible. 

Una bretolada deixa 

fet malbé l'ascensor 

de la Malagarba

Durant el curs escolar 2020-2021, 
3.790 alumnes d'una seixantena 
d'escoles i instituts procedents de 
23 municipis de les conques del 
Besòs i la Tordera han pres part 
del programa d'educació ambien-
tal Descobreix el riu, que impulsa 
la Fundació Rivus. En total, aquest 
curs s'han ofert 13 activitats adap-
tades a les restriccions arran de la 
Covid-19, com El meu riu en viu, 
una sortida al riu més proper a 
cada centre educatiu. Una de les 
activitats tradicionalment més de-
manades, Coneguem la depurado-

ra, ha estat la més afectada per la 
conjuntura sanitària, ja que du-
rant aquest curs no s'han pogut vi-
sitar aquestes instal·lacions en ser 
considerades un servei essencial. 

El programa s’adreça sobretot a 
estudiants de segon cicle d'educa-
ció infantil, primària, secundària 
obligatòria, així com a estudiants 
de batxillerat i cicles formatius i 
d'altres tipologies de centres. Po-
den sol·licitar de participar-hi els 
centres educatius dels 64 muni-
cipis que formen part de les con-
ques del Besòs i la Tordera.

EDUCACIÓ UNES 60 ESCOLES PARTICIPEN EN EL PROGRAMA

Descobreix el riu arriba
a gairebé 4.000 alumnes
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  www.sopseleccio.com   ·   T. 93 849 75 74

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
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OPINIÓ

Promou:
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prevista per la llei. Dirigeixi’s a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necessita fotocopiar o escanejar fragments d’aquesta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)
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Granollers celebrarà a finals d'agost una festa major atípica, plena de 

restriccions i amb aforaments controlats i limitats contraris a l'essència d'una 

gresca. Amb tot, Granollers recordarà un dels seus trets identitaris i, malgrat 

que no podrà ser com sempre, inclourà actes que rememoren una litúrgia que 

caracteritza la Festa Major de Blancs i Blaus, des del toc d'inici i fins al veredicte 

–enguany substituït per un acte televisiu de cloenda, ja que ni es pot aplegar 

la gent a la Porxada ni hi haurà juguesca entre les colles–. Tant Blancs i Blaus 

com les entitats de cultura popular que participen a la festa han mostrat la seva 

generositat i responsabilitat per adaptar-se a les mesures que, sens dubte, no 

arriben de bon grat i desvirtuen la litúrgia festiva. La bona notícia, però, és que hi 

haurà festa, emmotllada a com d'adverses siguin les dades epidemiològiques, 

però n'hi haurà. Ningú vol que es repeteixi l'anul·lació del (Parèntesi) de l'any 

passat. I tothom s'ha adaptat perquè el diumenge 22 d'agost soni la Guimbada.

RECUPERANT TRADICIONS

Editorial

Granollers hem tornat al toc de 

queda, com altres 160 munici-
pis de Catalunya, conseqüència 
dels increments de contagis i 

una nova pressió sanitària als CAP i als 
hospitals, amb l'arribada de la variant 
Delta de la Covid-19. Noves restriccions i 
regust amarg que augura un mes d'agost 
magre. La vacunació progressiva avança, 
però continuem amb pandèmia. S'han 
cercat fórmules d'obertura de sectors com 
l'oci o el turisme per donar continuïtat a 
activitats econòmiques i a llocs de treball 
que han patit durant molts mesos i hem 
comprovat que calia fer-ho, però que calia 
fer-ho bé. I s'han fet rectificacions. Tanma-
teix, aquest cinquè rebrot fa necessari que 
haguem de ser preventius i curosos a l'ho-
ra de programar les festes majors i d'al-
tres activitats en l'espai públic. Enguany a 
Granollers hi haurà Festa Major de Blancs 
i Blaus, però amb la contenció, control 
d'aforaments i activitats selectives i en 
distints espais. No pot ser d'altra forma.

Aquest virus ens posa a prova a tota la 
ciutadania perquè obliga a actuar amb 
cura i amb responsabilitat en el nostre 
dia a dia, i a les administracions perquè la 
presa de decisions i la gestió sanitària i la 
dels propis recursos ha de ser realitzada 
amb bones pràctiques, eficiència òptima i 
establint consensos polítics en aquest en-
torn postpandèmic.

El nostre grup Junts per Granollers, amb 
la responsabilitat que ens pertoca com a 
força representativa de la ciutat, ha im-
pulsat i treballat juntament amb el govern 
de l'alcalde Mayoral tot el desplegament 
del pla socioeconòmic de la Covid-19 per 
aquest 2021. I de ben segur que el setem-
bre haurem de començar a dissenyar el 
pressupost i ordenances fiscals de 2022 
amb noves mesures d'actuació de suport 

Com encarar la nova situació
econòmic i social. La resposta a les sub-
vencions i ajudes als agents més afectats 
–autònoms i empreses– s'estan desple-
gant amb una bona acollida i això és cer-
tament important perquè confirma que 
s'ha donat resposta en la línia correcta a 
ajudes que pal·lien d'alguna manera una 
situació complexa. Estem satisfets de la 
tasca efectuada, però haurem de ser-hi i 
oferir un altre cop les nostres propostes.

Aquests dos anys que resten de l'actual 
mandat són molt importants per aconse-
guir desenvolupar projectes i una bona 
transformació de Granollers. Els fons de 
recuperació europeus Next Generation 
i altres tipus de finançament han de ser 
rellevants al món municipal. I és aquí on 
el nostre grup vol ser-hi també per tirar 
endavant reptes com el de la residència de 
gent gran, la pròpia ampliació dels equi-

paments sanitaris, el nou model de gestió 
de recollida de residus, recosir la ciutat 
en trams amb el cobriment de la via del 
tren, gestionar polítiques de millora d'ha-
bitatge social i, sobretot, una atenció molt 
més dedicada a la gent gran, a les perso-
nes amb discapacitat i a persones que han 
vist truncades les seves expectatives per-
sonals i professionals per la situació so-
brevinguda. Sense descuidar una mirada 
molt necessària a les inquietuds, neguits i 
projectes de la gent jove.

La Generalitat, els municipis, tots els 
governs, han de saber exercir l'autoritat 
ben entesa i no caure en imposicions en 
aquests temps de pandèmia i de decisions 
difícils. I és que cal més empatia i millor 
connexió amb la ciutadania. És fonamen-
tal en aquests temps complexos. Hi estem 
compromesos tots.

A

JOSEP MARIA 
NOGUERA

Regidor de Junts per Granollers

CIBERACTIVITAT Segueix-nos a @DiariSomGRN

L'any 2020, població i sanitaris vàrem viure 
igual l'estiu #Covid19. Aquest any, l'estiu és 
molt més complicat pels sanitaris assistencials, 
mentre una part important de la població hi viu 
d'esquena. No s'ha acabat encara. Tenim només 
les mesures i #VacunaCOVID19. Cuidem-ho.

Mònica Ribell Bachs @monicaribell Pau Llobet @Pau_Llobet

Aquests són anys de compartir. Per això, 
@CollaDelsBlancs i @blausgranollers
han après a treballar juntes i a remar 
malgrat el complex moment que vivim. 
Temps tindrem de recuperar piques, 
dialèctica, rivalitat i lluites de carrer...

El nostre grup també vol ser-hi

per tirar endavant la residència

de gent gran i el nou model de

gestió de recollida de residus

Aturem la contaminació a Llerona

ÈLIA  MONTAGUD
MARTA  MOLINÉ

En nom d'Aturem la Contaminació

l juliol de l'any passat es va crear 
un grup de Whatsapp d'uns 80 
veïns i veïnes, de Llerona i Corró 
d'Avall sobretot, afectats per les 

molèsties que provoquen les fàbriques del 
Pla de Llerona.

El 28 de setembre de 2020, al Consell de 
Poble de Llerona, l'Ajuntament presenta 
els resultats de la sonometria feta al juliol 
per una empresa de control, que conclou 
que el soroll està dins dels límits perme-
sos. “Com pot ser que sigui legal aquest ni-
vell de soroll?” es pregunten els assistents.

A primers de setembre es crea el grup im-
pulsor de la plataforma Aturem la Contami-
nació, i el 16 de novembre, la plataforma fa 
una penjada de pancartes a la via pública i 
es presenta a les xarxes socials i a la premsa. 
Té com a objectius donar a conèixer la pro-
blemàtica i les repercussions sobre la salut 
de les persones, i que les administracions 
obliguin les indústries a complir la normati-
va i implementar mesures correctores. Tres 
dies després, l'Ajuntament anuncia la crea-
ció d'una taula participativa sobre el soroll, 
que es constituirà el 20 de gener.

A primers de desembre Aturem la Con-
taminació presenta un escrit a l'Oficina 
d'Acreditació de les Entitats Col·labora-
dores de la Generalitat per demanar que 
es revisi la sonometria de juliol, que creu 
que no és vàlida. A l'abril de 2021 arriba 
a resolució de la Generalitat invalidant-la.

Mentrestant l'Ajuntament ha demanat 

E

una nova sonometria, ara a la Diputació. 
Els mesuraments es fan a primers de ge-
ner durant 7 dies i per objectius de quali-
tat acústica; el resultat indica que cal fer-
ne una altra per avaluar cada empresa per 
separat i aplicar penalitzacions segons el 
tipus de soroll. Aquesta sonometria, anun-
ciada per a la primera quinzena de juliol, 
s'ha endarrerit i encara no té data.

Poc abans de Nadal, la plataforma havia 
iniciat una recollida de signatures per de-
manar més control sobre la contaminació 
atmosfèrica i acústica de les empreses del 
polígon, sobretot Befesa i Ascable. El 10 
de març la plataforma presenta a l'Ajunta-
ment les 555 signatures recollides.

Paral·lelament, el 26 de gener es reuneix 
amb el Centre de Medi Ambient de la UPC 
per exposar-li la problemàtica de contami-
nació atmosfèrica al municipi i per extensió 
a la conca del Congost. Els tècnics presenten 
una proposta que el mes d'abril es presenta 
al govern municipal; consisteix a analitzar i 
monitoritzar les partícules que produeixen 
aquest tipus d'indústries a fi de proposar 
solucions concretes. A data d'avui, l'Ajunta-
ment està valorant la proposta.

El 26 d'abril Aturem la Contaminació es 
presenta a tots els grups polítics munici-
pals del consistori per explicar-los el camí 
fet per la plataforma i cercar complicitat 
en la resolució d'una problemàtica molt 
greu i que afecta tothom.

Aturem la Contaminació va sorgir per 
avançar en la resolució d'aquesta proble-
màtica, que té efectes negatius sobre la sa-
lut. Continuarem treballant-hi amb rigor 
i transparència, amb actitud propositiva i 
de col·laboració amb l'administració local, 
fins que ho aconseguim.



dj, 22 juliol 2021 13



DJ, 22 JULIOL 202114

El mercat del treball del Vallès Ori-

ental accelera la recuperació i ja 

ofereix 2.349 llocs de treball més que �inals del 2019, un 1,6% més 
que aleshores. També el nombre d'a�iliats a la Seguretat Social a la comarca és ara 1,9% més alt que a �inals de 2019, i de, fet, és la xifra 
més alta assolida des de mitjans de 2008, amb 149.239 vallesans a�ili-ats. Malgrat això, el nombre de llocs 
de treball que ofereix la comarca són 181.318 –la xifra absoluta més 

OCUPACIÓ LA CAMBRA ES MOSTRA OPTIMISTA DE CARA A LA RECUPERACIÓ ECONÒMICA

alta assolida des del 2012–, i és que moltes persones de comarques ve-
ïnes treballen al Vallès Oriental.Aquestes són algunes de les da-des que el delegat de la Cambra al Vallès Oriental, Jaume Aragall, va explicar dimecres sobre l'evolució 
del teixit empresarial i el mercat 

de treball el primer semestre de l'any a la comarca. Segons el règim d'a�iliació, el nombre d'assalariats és ara un 5,4% superior al de fa un any, mentre que el d'autònoms és 

de l'1,9%. El creixement en l'a�ili-
ació també ha estat més alt entre les dones (5,1%) que els homes (3,8%), i en la majoria de casos 
ha estat de persones de més de 44 anys, ja que els menors d'aquesta 
edat encara no han assolit els ni-vells previs a la crisi (-5,2%).Pel que fa a l'atur, el semestre va tancar amb 24.130 persones de-socupades, un 9,6% menys que el mateix mes del 2020, però encara un 18% per sobre dels nivells que hi havia el juny de 2019, abans de l'esclat de la crisi sanitària. Amb tot, l'estimació de la taxa d'atur regis-tral se situava al juny en el 12,3%, 
la xifra més baixa des del març del 2020. Aquestes dades, però, no in-
clouen les persones en ERTO i que 

continuen donades d'alta com a a�iliades, que cotitzen malgrat que no estiguin laboralment actives. La Cambra estima que la comarca va tancar el juny amb 5.500 persones en situació d'ERTO, una xifra que 
"cal anar reduint d'ara i �ins a 
�inal d'any si no volem que s'aca-
bin convertint en persones deso-
cupades", deia Aragall. ❉ X.L.

L'afi liació a la Seguretat Social 
assoleix el màxim des de 2008

L'OPAE estudia condicions
d'urbanització, mobilitat
i accessibilitat dels polígonsL'Observatori dels Polígons d'Ac-tivitat Econòmica del Vallès Orien-tal (OPAE) ha fet una anàlisi dels plans i programes d'actuació pre-vistos als 126 polígons del Vallès Oriental en matèria d'urbanitza-ció, accessibilitat i mobilitat. El tre-
ball forma part d'un dels principals projectes impulsats enguany pel Consell Comarcal i la Taula Vallès Oriental Avança (TVOA) –formada per sindicats, patronals i adminis-tracions locals– en matèria de po-lígons. Les 196 actuacions i línies estratègiques recollides parteixen de tots els plans i programes que 
afecten de manera directa o indi-recta els polígons vallesans, siguin 
d'àmbit local o supramunicipal. A Granollers, per exemple, des-taquen les millores d'urbanització i accessibilitat als polígons i plans de mobilitat específics al Coll 
de la Manya i Font del Ràdium. També es preveuen millores en la 
mobilitat a peu i en transport pú-blic, impulsar plans de mobilitat als polígons i empreses i millorar les connexions ferroviàries amb 

els polígons, així com millorar les 
infraestructures i la instal·lació de fibra òptica. Entre les actua-cions previstes a les Franqueses, 
destaquen la implementació de sistemes de videovigilància per millorar la seguretat i l'aplicació 
de millores als sectors més estra-tègics i innovadors.

L'estudi neix a partir de les línies de treball de la TVOA i del llegat del Pla Estratègic de Desenvolu-pament Econòmic Local i l'Ocupa-ció 2018-2025, amb l'objectiu de 
consolidar el Vallès Oriental com a pol industrial de referència, rein-dustrialitzar la comarca, enfortir i fixar l'activitat industrial existent i generar les condicions territori-
als per impulsar-la.

INFRAESTRUCTURES EN TOTAL HI HA PREVISTES 196 ACTUACIONS

'Apropa't i viu' el Vallès Oriental
El Servei de Turisme del Vallès Oriental ha presentat una campanya 
destinada a captar el turisme de proximitat. Amb el lema Apropa't i viu, 
la campanya vol donar a conèixer la singularitat i diversitat dels municipis 
de la comarca a través d'una cançó, 40 vídeos, dues tanques publicitàries, 
accions a les xarxes socials i publicitat en mitjans online i offline. El 
compositor Dani Vega, membre de la banda Mishima, ha creat la peça que 
fa de fil conductor dels vídeos, que mostren els principals atractius de 
cada municipi de la comarca. La cançó, de to vitalista i alegre, convida a 
gaudir de les coses que tenim a prop i a visitar el Vallès Oriental.

TURISME VALLÈS

L'estudi de Jordi Ribó fa 33 anysL'estudi de fotogra�ia de Jordi Ribó, a la plaçaFolch i Torres, celebra 33 anys aquest 22 de juliol.Durant aquests anys, Ribó s'ha centrat en el retrati el reportatge social, així com en la docència iel retoc aerogrà�ic transformant imatges urbanes.

Entre d'altres, Granollers 

reforçarà la fibra òptica

i les Franqueses preveu

instal·lar videovigilància

El Vallès Oriental va tancar el 2020 amb 869 empreses menys que just un any abans. La Covid-19 va 
fer que la comarca passés de tenir 12.498 comptes de cotització actius a tenir-ne 11.629, un 7% menys. La reducció va ser inferior a la del con-junt de Catalunya, on el teixit em-presarial es va contraure un 7,9% –20.480 empreses menys–. Sobre el 2021, la Cambra encara no disposa de les dades de l'evolu-
ció empresarial del primer semes-tre, però Jaume Aragall intueix que 
seran semblants o fins i tot pitjors que les de finals de 2020. "Les em-
preses que s'estan recuperant i 
fins i tot creixent són firmes ja 

existents i consolidades, però 
encara no hi ha una creació sig-
nificativa de noves empreses". Segons la Cambra, la crisi actual ha tingut un impacte molt més de-sigual que crisis anteriors, ja que 
en aquest cas els efectes s'han con-centrat sobretot en l'hostaleria, l'oci, el comerç i el transport, les àrees amb més turisme estranger 
i les firmes més petites. Una altra conseqüència de la Covid-19 és 
que "ha accelerat les tendències, 
com la requalificació del mercat 
laboral –amb un augment de les 
ocupacions tècniques de més qua-lificació, del 37%– i la transfor-
mació digital de les empreses".

El teixit empresarial del 
Vallès Oriental es va reduir el 
2020 un 7% respecte al 2019

La delegació vallesana de la Cambra de Barcelona 

impulsarà, la propera tardor, uns premis per promoure la 

formació professional al territori. Els guardons, que duran 

per nom Futur Cambra, es lliuraran en el marc del Dia 

de la Cambra i seran un reconeixement als millors finals 

de cicle d'FP, tant per als alumnes com per als centres i 

les empreses que acullen estudiants en pràctiques. "Volem posar en valor el futur 
talent de la comarca", i "contribuir que els joves tinguin més oportunitats i no 
marxin de la comarca per treballar", diu Jaume Aragall, delegat de la Cambra al 

Vallès Oriental. L'entitat vol que el Dia de la Cambra es dediqui al futur econòmic de 

la comarca, i que els premis "apuntalin el talent que tenim als nostres municipis".   

Futur Cambra, premis per a l'FP

La UGT de Catalunya ha denunciat 
"el dè�icit alarmant" de l'ofer-ta de places d'FP a Catalunya, i 
ha posat com a exemple Grano-llers, on hi ha hagut més de 1.100 preinscripcions de grau mitjà per a una oferta aproximada de 500 places. Davant d'aquest escenari, el sindicat exigeix que s'incre-
menti "urgentment" l'oferta de cicles formatius de grau mitjà per-què els joves tinguin més opcions formatives. Mentre això no passa, proposen impulsar una política formativa integrada i comple-
mentària amb els recursos dels centres d'innovació i formació ocupacional i del SOC que sigui convalidable per adquirir més de 
competències professionals.

La UGT demana 
augmentar l'oferta 
de places d'FP

Carles Gironès, reelegit a PIMEComerçCarles Gironès va ser reelegit la setmana passada pel consell d'associacions de comerç com a president de PIMEComerç del Vallès Oriental per als pròxims quatre anys. En la sessió, Gironès es va comprometre a treballar des de
la patronal per millorar el comerç de proximitat del territori.

ECONOMIA
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El Consell Comarcal del Vallès Ori-
ental gestionarà un fons de presta-
ció del sector de l'automoció per 
reforçar aquest àmbit productiu 
els pròxims dos anys. Serà a partir 
d'una aportació de la Diputació de 
Barcelona, de 165.000 euros, que 
servirà per abordar els canvis i la 
modernització que experimentarà 
el sector la pròxima dècada en as-
pectes com la formació, la digitalit-
zació o el comerç electrònic, entre 

La primera fase del procés serà 
fer una diagnosi de les necessitats 
del sector en matèria de formació o 
digitalització, entre d'altres, a par-
tir de les mateixes aportacions dels 
professionals de l'automoció. En 
funció de les seves respostes s'ela-
borarà després un pla d'actuació 
més concret basat en l'anomena-
da Taula Automoció, formada per 
agents públics i privats, i l'Oficina 
Tècnica de suport al sector i pla de 
recol·locació, que assessorarà les 
empreses de la cadena de valor.

També hi haurà un pla de capa-
citació per reconvertir els treballa-
dors mitjançant les formacions, i 
un d'acreditacions perquè els tre-
balladors de la cadena de valor pu-
guin assolir-les; i es faran accions 
amb els tallers mecànics de digi-
talització, formació, vendes online, 
nous serveis, etc.  x.l.

d'altres. "Aquesta setmana hem 

sabut que la UE ha fixat el 2035 

com a límit per produir vehicles 

de combustió", recordava Jordi 
Manils, conseller de Promoció Eco-
nòmica del Consell Comarcal. "Per 

això volem acompanyar el sector 

en la transició que ha de viure 

els pròxims anys, des dels tallers 

mecànics fins a la indústria auxi-

liar i de components que hi ha al 

Vallès Oriental", assenyalava.

Segons les dades de l'Observatori 
dels Centres Urbans de la Funda-
ció Comerç Ciutadà, Granollers és 
la ciutat metropolitana que millor 
s'està recuperant de l'impacte de 
la pandèmia pel que fa a vitalitat 
comercial, després que durant el 
2020 l'activitat caigués prop d'un 
5% a la ciutat. Especialment signi-
ficatiu ha estat el repunt durant el 
primer trimestre del 2021. De fet, 
els darrers mesos han obert nous 
establiments que han contribuït a 
dinamitzar novament el centre. 

Entre les últimes obertures co-
mercials i de serveis hi ha un es-
tabliment d’empanades de la ca- 
dena Las Muns entre el carrer San-
ta Anna i la plaça de la Caserna, a 
l'antic local de la botiga Àfrica 
Complements. També la setmana 
passada, el grup de moda femeni-
na Encuentro traslladava la seva 
botiga de la plaça de la Porxada a 
un local més ampli del carrer Santa 
Anna, a l'espai que fins a l'octubre 

havia ocupat la firma Mango Man. 
Agudo Stores també ha anunciat 

que al setembre obrirà una nova 
botiga de moda femenina i com-
plements al carrer Santa Esperan-
ça –la quarta de la família Agudo a 
la ciutat–, i també hi ha previstes 
les obertures, al carrer Anselm Cla-
vé, d'una parafarmàcia al local de 

l'antic Viena; una mútua a l'antic 
Saterra Joiers; i una perruqueria a 
l’antiga botiga de moda Asia. 

A més, entre d'altres, també es 
preveu que obri una botiga de de-
coració a Santa Esperança; un res-
taurant a l'antic forn Granier, a Sant 
Roc; i una perruqueria a les Olles. 

L'1 de juliol, el Govern espanyol va 
arribar a un acord amb els princi-
pals sindicats i patronals per asse-
gurar la sostenibilitat i el futur del 
sistema públic de pensions. L’acord 
recull la derogació de la reforma 
de pensions del PP del 2013 i ani-
quila el factor de sostenibilitat, que 
significava una reducció directa de 
les pensions. En canvi, s'assegura 
la revaloració de les pensions amb 
l'IPC, i destinarà anualment un 2% 
del PIB a pensions mitjançant els 
pressupostos generals de l'Estat, 
garantint així una part del finança-

ment addicional que necessitarà el 
sistema fins al 2050. L'acord tam-
bé reconeix nous drets, com l'equi-
paració de les pensions de viduïtat 
de les parelles de fet, l'extensió de 
cotització per a tots els programes 
de formació i la millora dels conve-
nis especials per a treballadores de 
les cures i persones dependents, 
entre d'altres.

Per explicar les novetats sobre 
aquest acord sobre les pensions, 
CCOO va organitzar dimecres una 
assemblea informativa i oberta a 
tothom al Cinema Edison. 

arxiu

TEIXIT PRODUCTIU  LA TVOA L'ACOMPANYARÀ EN LA TRANSICIÓ QUE HA DE VIURE ELS PRÒXIMS ANYS LA BOTIGA DE MODA ENCUENTRO ES TRASLLADA A SANTA ANNA

Pla de treball per actualitzar el 

sector de l'automoció al Vallès

TALLERS  El pla abordarà aspectes com la formació i la digitalització

Després que la setmana passada Pimec proposés de crear un gran centre de recerca 

sobre el vehicle elèctric al voltant del Circuit, aquesta setmana també s'hi han mostrat 

favorables la TVOA i la Cambra de Barcelona, que recorda que l'octubre passat ja  

va organitzar un acte a Barcelona, amb el suport de la UEI i els ajuntaments de  

Granollers, Montmeló i Parets, per reclamar l'impuls i el desenvolupament del PDU.  

"El Circuit ha de ser una peça clau en la modernització del sector de l'automoció", 

diu Jordi Manils en nom del Consell Comarcal. "L'activitat a la comarca pujaria un 

3%, i també es reduiria un 3% l'atur al Vallès Oriental", diu Aragall, qui insta  

l'administració a moure fitxa per assegurar la F1 i Moto GP durant almenys 5 anys més 

per acabar captant inversions privades, "moltes de les quals podrien venir del 

Regne Unit ara que el país ha sortit de la Unió Europea". Tots els agents econòmics 

aposten per teixir el màxim d'aliances que permetin tirar endavant aquests projectes,  

que han de comptar amb una "col·laboració publicoprivada real", deia Manils.

'Hub' tecnològic al Circuit

Noves obertures
de comerços al centre

Xerrada informativa de CCOO 

sobre el nou acord de pensions

Es preveu que en poques 

setmanes obrin una 

desena d'establiments 

comercials i de serveis

n La reunió de la TVOA va fer balanç del 

Pla de Reactivació Social i Econòmica 

aprovat ara fa un any, del qual s'han 

complert més del 90% dels objectius.  

"De les 12 línies d'acció que ens ha-

víem marcat, n'hem complert 11",  

destacava Manils. "Queda pendent 

reduir el termini de pagament de fac-

tures a proveïdors per part dels ajun-

taments", lamentava. Manils també 

assegurava que el pla es manté obert, 

però amb una nova perspectiva de re-

cuperació de cara al 2022. "Calculem 

que amb l'arribada dels fons Next 

Generation el PIB de la comarca pot 

créixer un 6%", assegurava el conse-

ller de Promoció Econòmica.

CREIXEMENT
DEL 6% DEL PIB
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Belén García, sense puntsIgnasi Vilarrasa fi txa per l'Atlètic Balears
Belén García va lluitar pels punts fins a l'última 

volta del mític circuit de Silverstone en la 

tercera cursa de les W Series. La pilot vallesana 

va rebre un toc al seu monoplaça a una volta 

del final que la va obligar a abandonar.

El granollerí Ignasi Vilarrasa, de 21 anys, ha fitxat per l'Atlètic 

Balears, que milita a la nova Primera RFEF. El lateral esquerre 

ha signat per una temporada amb l'equip de Palma de Mallorca 

després de desvincular-se del filial del Real Valladolid, on va arribar 

a debutar amb el primer equip a la Copa del Rei.  

La flama olímpica tornarà a encen-

dre's divendres amb l'inici dels 

Jocs Olímpics de Tòquio 2020, tot 

i que ha planejat la cancel·lació de 

l'esdeveniment fins a les últimes 

hores del seu inici. L'olimpisme se 

celebrarà un any després del que 

estava previst per culpa de la pan-

dèmia de la Covid-19. Això sí, no 

hi haurà públic a les graderies dels 

estadis i les mesures pel coronavi-

rus són extremes per evitar con-

tagis. Del 23 de juliol al 8 d'agost, 

Granollers i les Franqueses també 

estaran atents als esportistes va-

llesans, que tornen a tenir repre-

sentants en unes olimpíades. 

El BMG aporta 4 esportistes
El BM Granollers suma quatre ju-

gadors, amb Antoni García Roble-

do i Nicole Wiggins, a les selecci-

ons espanyoles, i el recent fitxatge 

Rangel Luan i Giulia Guarieiro, a 

les del Brasil. L'handbol a Tòquio 

s'inicia dissabte i les medalles no 

es lluitaran fins al 7 i 8 d'agost.  

Amb la selecció espanyola, 

García Robledo debutarà en una 

olimpíada amb 37 anys després 

d'una gran temporada al Fraikin. 

L'equip espanyol es jugarà el pas-

si als vuitens de final en la fase 

de grups contra Noruega, Fran-

ça, Alemanya, Argentina i el Bra-

sil de Rangel Luan. "És un grup 
molt complicat, però sabem 
que si passem, en la primera 
eliminatòria potser tenim un 
equip més assequible. Estem 
concentrats en lluitar per les 
medalles", explica el llagostenc, 

que des de principis d'aquesta 

setmana ja està a la vila olímpi-

ca de Tòquio. Pel que fa a l'equip 

espanyol femení, Nicole Wiggins 

és jugadora reserva, així i tot es 

manté dins la concentració espa-

nyola amb l'objectiu de buscar el 

metall. "Sempre agrada mirar 
el més amunt possible, si pot 
ser una medalla, millor. Els Jocs 
Olímpics són una competició 
molt dura, haurem de passar la 
fase de grups i després partit a 
partit", diu Wiggins. El combinat 

femení estatal es jugarà el passi de 

ronda al grup contra Rússia, Suè-

JOCS OLÍMPICS  TÒQUIO 2020 ES PREVEU INICIAR DIVENDRES, TOT I ELS DUBTES PEL CORONAVIRUS

cia, Hongria, França i el Brasil de 

Giulia Guareiro. 

A més, el cos tècnic estatal 

comptarà amb els vallesans Car-

los Viver i Robert Cuesta. 

Tres vallesanes a la 'sincro'
La natació artística serà l'altre 

esport amb vallesanes. Meritxell 

Mas, del CN Les Franqueses, for-

marà part de l'equip titular esta-

tal; mentre que Abril Conesa, del 

CN Granollers, serà nedadora re-

serva, i Cecília Jiménez, del CN Les 

Franqueses, que havia competit 

amb l'equip estatal en anteriors 

campionats farà tasques dins el 

cos tècnic. L'equip espanyol va 

ser sisè al Mundial del 2019 i el 

diploma olímpic seria una gran 

fita. "A Rio ens vam quedar al 

Olímpics, tot i la Covid

A LA VILA OLÍMPICA  Antonio García debutarà dissabte a Tòquio

antonio garcía

Preolímpic i l'any passat quan 
es van ajornar els Jocs, sembla-
va que no arribaria el moment. 
Hem de gaudir i intentar millo-
rar el paper del Preolímpic. Ve-
iem complicada la medalla", diu 

Txell Mas, de 26 anys, que avui 

dijous hauria d'arribar al Japó: 

"nosaltres hem de pensar no-
més a competir, sabem que es 
diuen moltes coses referents a 
la Covid, però això ja no ho po-
dem controlar". Amb la màxima 

il·lusió també ho afronta Conesa, 

amb ganes "de poder demostrar 
totes juntes del que som capa-
ces de fer amb aquest equip".

La sincronitzada competirà el 

6 i 7 d'agost, però abans farà una 

estada a la ciutat japonesa de Ya-

maguchi.  jl.rodríguez b.

Jordi Madera no disputarà els seus 

tercers Jocs Paralímpics als 41 

anys. L'atleta de les Franqueses és 

el referent estatal de l'atletisme en 

cadira de rodes i, finalment, no ha 

estat inclòs dins l'equip espanyol 

d'atletisme per disputar la marató 

de la cita paralímpica de Tòquio, 

que tindrà lloc del 24 d'agost al 5 

de setembre. 

A finals de la setmana passada, 

el Comitè Paralímpic Espanyol, va 

donar la llista dels 136 esportistes 

que aniran a Tòquio i Madera no 

hi era. "Ja m'ho ensumava per-
què havia tingut algunes reuni-
ons, però és un pal, la veritat", 

explica Jordi Madera, molt afectat 

per no disputar la cita japonesa. El 

franquesí estava preparat a cons-

ciència per lluitar per les medalles 

a Tòquio en la marató, tot i estar al 

número 10 del rànquing mundial. 

Això sí, feia mesos que s'entrena-

va sense descans per superar una 

lesió, de la que ara estava del tot 

recuperat. "A mesura que passen 
els dies ho vaig superant per-
què m'he d'animar a mi mateix. 
He de mirar ara altres objectius, 
però és complicat", assenyala 

l'atleta paralímpic, que ja va par-

ticipar en els Jocs de Pequín i Rio. 

Tot i que Madera ja ha supe-

rat l'impacte de no ser a Tòquio, 

apunta molest a la federació 

pel tracte rebut. "Sento que no 
m'han valorat com a esportis-
ta i tampoc la meva disciplina 
esportiva. No hi ha cap atleta 
espanyol d'atletisme en cadira 
de rodes i penso que no els in-
teressa", comenta el franquesí, 

que destaca que "potser han va-
lorat aconseguir més medalles 
en altres disciplines, que no pas 
en la meva on estic al 10è lloc 
mundial. En la marató de cadira 
de rodes hi ha molt nivell, i per 
tota aquesta situació s'han fet 
molt poques proves". 

La marató de Berlin, nou repte
De tot plegat, Jordi Madera es posa 

com a nous objectius les maratons 

de Berlin, Londres i Chicago que 

disputarà a partir del setembre, 

"No m'han valorat com 

a esportista i tampoc la 

meva disciplina esportiva"

PARALÍMPICS  JORDI MADERA ES QUEDA SENSE TÒQUIO

tot i que es mostra desanimat: 

"com li puc dir a un jove que 
faci atletisme en cadira de ro-
des, si no veu referents que hi 
vagin als Jocs Paralímpics". 

Tot i això, el franquesí continu-

arà competint, però veu complicat 

tornar a ser atleta paralímpic per 

a les olimpíades de París, d'aquí a 

3 anys.   jl.r.b.

Quatre esportistes del BMG, dues sincronistes del CN Les 
Franqueses i una més del CN Granollers, dins del somni dels Jocs

CAMÍ A TÒQUIO  Txell Mas farà una primera estada a Yamaguchi

txell mas

JORDI MADERA

arxiu

El nedador Miquel Luque i la jugadora 

de bàsquet en cadira de rodes Judith 

Núñez han estat convocats pels Jocs 

Paralímpics amb Espanya. Luque, de 

44 anys, és veí de Parets però durant 

el cicle olímpic va entrenar al CN 

Granollers sota les ordres del tècnic 

Joan Serra –ara desvinculat del club, 

tot i que segueix com a entrenador del 

paretà–. El paretà farà els seus sisens 

paralímpics ja que participa en les cites 

paralímpiques des de Sidney 2000. El 

nedador és un autèntic referent dels 50 

metres braça i ja suma un total de sis 

medalles, amb dos ors, dues plates i dos 

bronzes. Pel que fa a Judith Núñez, que 

és entrenadora de l'equip de bàsquet 

del CB Granollers i veïna de Montmeló, 

s'estrenarà com a paralímpica. 

MIQUEL LUQUE I JUDITH 
NÚÑEZ, CONVOCATS
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BMG
Granollers guanya pes al Mundial 
d'Handbol Femení del 2021, que 
tindrà lloc del 2 al 19 de desem-
bre. La ciutat ha estat escollida 
per la Federació Internacional 
d’Handbol (IHF) per acollir les 
semifinals i la final de l'esdeve-
niment mundial, en comptes de 
Barcelona. Les darreres fases de 
la competició es disputaran ín-
tegrament al Palau d’Esports de 
Granollers, incloent-hi les dues 
semifinals i la final. 

La IHF, que va fer les correspo-
nents visites tècniques a les seus 
del Mundial Femení d’Handbol 
2021, ha seleccionat l’equipament 
esportiu granollerí per les condici-
ons òptimes de funcionament que 
presenta, per la seva proximitat a 
Barcelona i per la implicació mu-
nicipal en l’organització de l’esde-
veniment des del primer moment. 
El canvi d’ubicació està motivat 
per la situació generada per la Co-
vid-19. Així Barcelona ja no serà 
una de les seus del Mundial, que 

HANDBOL | Internacional  GRANOLLERS SUBSTITUEIX BARCELONA, QUE CAU COM A SEU DE LA CITA

El Palau acollirà la final i les 
semifinals del Mundial femení

PISTA La renovada pista del Palau d'Esports

es redueixen a quatre, amb Gra-
nollers, Torrevella, Llíria i Caste-
lló. D'aquesta manera, Granollers 
substitueix la capital catalana. La 
determinació es pren davant la 
complicació i costos que suposa-
ria adequar el Palau Sant Jordi per 
acollir les dues darreres jornades 
de la competició, un espai inicial-
ment idoni per la seva capacitat, 

però que avui dia probablement 
és excessiva.

L’equip d’organització treba-
lla intensament en les tasques de 
planificació, amb la finalitat que 
esdevingui el millor mundial de la 
història. Granollers  acull aquest 
gran repte esportiu que projecta-
rà la ciutat com a seu d’un mundi-
al de referència. 

MOTOR | Automobilisme

El Mundial de 

Ral·licròs s'inicia 

divendres al Circuit

El WorldRX Catalunya estrena-
rà el curs esportiu del FIA World 
Rallycross Championship al Cir-
cuit de Barcelona-Catalunya. El 
certamen fa més de mig any que 
està inactiu i el traçat vallesà va 
ser precisament l'escenari que 
inesperadament va tancar la tem-
porada 2020 a l'octubre passat. El 
format del Mundial de Ral·licròs 
presentarà novetats enguany amb 
un nou horari, de tarda, i amb la 
competició concentrada en diven-
dres i dissabte. El Mundial de Ral-
licròs al Circuit vallesà compta 
amb una àmplia oferta d'entrades, 
presentant des de tiquets d'un 
sol dia fins a l'abonament de dos. 
Preus a partir de 19,95 euros.  

El Fraikin Granollers ha evitat els 

equips potents del sorteig i disputarà 

la primera ronda de la lliga europea 

EHF contra un rival assequible, el 

Prolet 62. L'entrenador Antonio Rama 

és conscient que el conjunt granollerí 

no ha sortit mal parat de Viena. "El 
sorteig podia haver estat pitjor, 
evidentment. El fet que el Prolet 62 
sigui el quart equip de Macedònia, i 
que la tornada la juguem a casa, no 
és un mal sorteig", analitza el tècnic 

granollerí. Tot i aquesta primera 

valoració positiva, Rama adverteix que 

l'eliminatòria serà molt dura perquè 

els equips macedonis són complicats. 

"Tenen una lliga duríssima amb equips 
extremadament forts i contundents, 
seran molt durs. Haurem de treure 
un bon primer partit i després a la 
tornada tancar l'eliminatòria a casa", 

assenyala el tècnic, que afegeix que 

no serà gens fàcil: "potser de les 
coses més complicades i més dures 
sigui el fet de viatjar a Macedònia i 
jugar un partit allà. Veurem què ens 
trobem d'ambient, arbitratge i duresa 
extrema, que entenc que així serà".

ANTONIO RAMA: "NO 
ÉS UN MAL SORTEIG"

L'EC Granollers ha anunciat els 
nou primers fitxatges de la nova 
era de Javi Pérez, que aposta pel 
jovent en jugadors amb experi-
ència en la Tercera Divisió. D'en-
tre les incorporacions, hi ha el 
defensa Martí Serra, de 22 anys, 
que torna al Camp Municipal del 
Carrer Girona després d'una tem-
porada al Vilassar de Mar, també 
de la Tercera Divisió. El central 
complirà una segona etapa a l'ECG 
–va jugar dos anys al carrer Giro-
na procedent del juvenil de l'Al-
meria– amb l'objectiu de ser un 
eix decisiu a la defensa.

Un altre dels jugadors que es-
tan cridats a ser importants és el 
nou migcampista Jandro Sánchez, 
de 20 anys, i del filial del Girona. 
La temporada passada va comen-
çar-la al filial gironí i va acabar-la 
a l'Horta –va marcar 4 gols en 14 
partits–, també de la Tercera Divi-
sió. A més, la campanya passada 
va debutar en un partit del primer 
equip del Girona, a la Segona Divi-
sió espanyola.

Les altres set incorporacions 

L'ECG incorpora nou jugadors 

menors de 23 anys per a l'era Pérez
també són joves sub-23, tot i que 
d'aquests n'hi ha tres que tot just 
són amateurs de primer any. Dos 
d'aquests han completat la seva 
formació al juvenil de la Damm, el 
defensa Marc Fuentes i el migcam-
pista Nacho Bonet, i un altre al Cor-
nellà, amb el defensa Marc Rayo.

L'ECG ha reforçat la porteria 
amb Álex Baños, de 21 anys i pro-
cedent del Santfeliuenc, de Ter-
cera, tot i que s'ha format a les 
categories inferiors del Barça; els 
laterals  Joel Luna, de 20 anys, pro-
cedent del Terrasa i format entre 
el Girona i la Damm; i Arnau Cu-
adras, de 20 anys, i de l'Igualada; 
i el davanter José Enrique, de 20 
anys, que el curs passat va marcar 
un gol al Terrasa i anteriorment 
havia format part de la base de la 
Damm i el Jabac i Terrasa.

La pretemporada s'inicia dilluns
L'ECG segueix amb la planificació 
de la temporada 2021-22 i es rep-
veuen més fitxatges en una plan-
tilla, del tot rejovenida amb juga-
dors, majoritàriament, menors als 

FUTBOL | Tercera Divisió D'ENTRE ELS FITXATGES HI HA JANDRO, QUE HA DEBUTAT A SEGONA

Girona fc

JANDRO SÁNCHEZ

El Fraikin jugarà a l'EHF 

contra l'HC Prolet 62

EHF European League  UN RIVAL MACEDONI A PRIMERA RONDA

El nom del Fraikin Granollers va 
trigat a sortir en escena en el sor-
teig de la lliga europea EHF, que va 
tenir lloc  dimarts a Viena. L'equip 
dirigit per Antonio Rama disputa-
rà la primera eliminatòria contra 
l'HC Prolet 62, de Macedònia del 
Nord. L'anada tindrà lloc a terres 
macedònies el 28 o el 29 d'agost; i 
la tornada, al Palau d'Esports, el 4 
o 5 de setembre.

El Prolet 62 va acabar al tercer 
lloc de la lliga de Macedònia del 
Nord de la temporada passada, i 
va assolir l'última plaça continen-
tal. L'últim partit europeu del ri-
val granollerí va ser la temporada 
2018-2019 en la segona ronda de 
l'EHF Cup, quan va ser eliminat 
per l'HCB Karvina, de la Repúbli-
ca Txeca. En l'última dècada suma 
tres presències més en competici-
ons continentals, concretament a 
la Challenge Cup. Va ser eliminat 
a la tercera ronda els anys 2015 i 
2011, i a la segona, el 2009. 

Amb tot plegat, el Fraikin suma 
més bagatge continental i és el te-
òric favorit de l'eliminatòria. Els 
vallesans arribaran a la primera 
cita continental amb gairebé un 
mes d'entrenament perquè el 
BMG preveu iniciar la pretempo-
rada a principis d'agost.  

L'objectiu de l'equip granollerí 
serà arribar a la fase de grups 
de l'octubre, i per aconseguir-ho 
haurà de superar la primera ron-
da contra l'HC Prolet 62 i, poste-

riorment, disputarà una segona 
eliminatòria, que es preveu cele-
brar entre el 21 i el 28 de setem-
bre, també a doble partit.  jl.r.b. 

Plata femení

El filial del KH-7 

s'estrena a Divisió de 

Plata contra el Gavà 

23 anys. L'equip dirigit per Javi 
Pérez iniciarà la pretemporada el 
pròxim dilluns al Camp Municipal 
del carrer Girona amb l'objectiu 
de completar unes setmanes de 
preparació per encetar la Tercera 
Divisió el 4 de setembre.  jl.r.b.  

El filial femení del KH-7 Granollers 
s'estrenarà a la Divisió d'Honor 
Plata a la pista de l'Handbol Gavà. 
El segon equip granollerí debuta-
rà al segona màxima categoria es-
tatal el cap de setmana del 18 i 19 
de setembre. La federació espa-
nyola ha publicat les agrupacions 
del pròxim curs i les granollerins 
competiran al grup C contra les 
catalanes de la Roca, l'Amposta, 
el Joventut Mataró, l'Handbol Sant 
Vicenç, el Gavà, l'OAR Gràcia Sa-
badell i el Sant Joan Despí. Al grup 
també hi ha cinc equips de la Co-
munitat Valenciana amb el Grupo 
Usa, de Mislata, el Levante, el Cas-
tellón, l'Elda i el Benidorm; i un de 
l'Aragó amb l'Almassora.  
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Víctor Segundo 
presenta maqueta 
al Dràstik Punkaires
El raper granollerí Víctor Segundo 

presentarà dissabte (20.07 h), al 

local de Dràstik Punkaires –carrer 

Joanot Martorell–, la seva nova ma-

questa Esto (no) es un panfleto. Rit-

mes de rap clàssic i reggae alegres 

que constrasten amb lletres de-

pressives i carregades de contingut 

polític, en un directe contundent. 

Cal reservar entrada online. 

Taller d'escriptura amb Xavi BarrosoAcaba el termini per al concurs Microteatre

L'escriptor i guionista granollerí Xavi Barroso  

–autor de L'avinguda de les il·lusions– impartirà un 

taller d'escriptura creativa a La Gralla els dimecres a partir 6 d'octubre i fins al 25 de gener. El preu  
del curs, que té places limitades, és de 210 euros.

Diumenge acabarà el termini per presentar obres al concurs 

Microteatre, que convoca Arsènic i Roca Umbert. Enguany, gira 

a l'entorn del concepte Jo voldria, i les obres han de ser pensades 

per un màxim de tres actors i per ser representades en un 

màxim de 20 minuts. Els guanyadors es coneixeran al setembre.

CULTURA

MÚSICA  ELS DE LLEIDA VAN ACTUAR EN EL MARC DEL CICLE OBERT X VACANCES A ROCA UMBERT

La Fundació Pro Música Sacra 

Granollers, conjuntament amb el 

Conservatori Josep Maria Ruera 

i l'Escola Superior de Música de 

Catalunya (ESMUC), reeditarà el 

proper curs el projecte Granoll- 
orgue XXI, una iniciativa que pre-

tén estimular l'alumnat de compo-

sició de l'ESMUC a escriure peces 

per a orgue, que són estrenades 

en el marc del cicle de concerts La 

Música del Cel, que es desenvolu-

pa a l'església de Sant Esteve. Prè-

viament, els compositors també 

les presenten en format de classes 

magistrals a l'alumnat del conser-

vatori granollerí. "L'edició 2019-

2020 va ser molt positiva. Tant 

de bo els joves compositors ca-

talans experimentin l'orgue a la 

pràctica i puguin llegar-li obra 

contemporània", indica l'orga-

nista i membre de Pro Música Sa-

cra, Vicenç Prunés.

Gravacions
D'altra banda, l'orgue de Grano-

llers ha estat partícep de la gra-

vació del CD Valentí Miserachs, da 
camera & da chiesa, un enregis-

trament amb la Camerata Mise-

rachs dirigida per Joen Bardolet, 

amb la soprano Ulrike Haller, el 

baríton Toni Marsol i la direcció 

parcial de Daniel Mestre. 

També s'ha gravat una part de 

la partitura 7 obres per a orgue del 

jove compositor Pol Requesens.  

EL PROJECTE ESTIMULA ELS JOVES A ESCRIURE PECES PER A ORGUE

El proper curs es reeditarà 
el projecte 'Granoll-orgue'

L'espai exterior que hi ha davant la Nau B1 va ser l'escenari, dijous, d'un nou con-

cert del cicle Obert x Vacances. En aquesta ocasió, el directe va ser el d'El Petit de 

Cal Eril, que va repassar temes dels seus darrers discos, Energia fosca (2019), El 

disc triangular (2018) i La força (2016) –que constitueixen una trilogia dedicada 

al cosmos–, i també va avançar el que serà el vuitè treball de la seva trajectòria, 

N.S.C.A.L.H, que veurà la llum el pròxim 10 de setembre.

XAVIER SOLANAS

EL PETIT DE CAL ERIL 

OMPLE EL DARRER 

CONCERT A LA FRESCA

Amics de la Ciutat amb els joves talents

Divendres, Amics de la Ciutat de Granollers va organitzar, al Casino, un 

concert de la mà del Jove Projecte Orquestral, una inciativa del director 

Josep Maria Sauret que aplega els talents joves del país. En aquesta ocasió 

van interpretar obres de Txaikovski, Beethoven i els Capricis per a violí i 

Concertina per a clarinet i cordes de Jordi Cervelló.

RAmON fERRANdIS

El cicle d'estiu dels centres cívics, 

dedicat al talent femení, durà 

divendres (22 h) la cantautora 

Maria La Blanco a la plaça Joan 

Oliver. Aquesta cantant, guitar-

rista i compositora, nascuda a 

Barcelona, és de família gallega i 

andalusa. La seva música presen-

ta una varietat d'influències musi-

cals que transiten entre els ritmes 

llatins, la música mediterrània i 

el flamenc, amb pinzellades de 

bossa-nova o funky. Les composi-

cions tracten sobre històries quo-

tidianes, deixant també un espai 

per reivindicar temes socials com 

la diversitat o la igualtat.

El concert és gratuït, però cal 

fer una reserva prèvia a grano-
llers.cat/segueixcultura. 

AjuNtAmENt

La cantautora Maria La 
Blanco, a la plaça Joan Oliver

David Fernández recita Erri De Luca
El cicle Lletra Estesa que organitzen les biblioteques 

de Granollers es clourà avui, dijous (19 h), a la sala 

Francesc Tarafa, amb l'espectacle La força incendià-
ria de les paraules, un recital de poesia musicat dedi-

cat per Erri De Luca, de la mà de David Fernàndez i la 

instrumentista Lu Roi.Erri De Luca (Nàpols, 1950) ha publicat més de 60 
obres des de la primera que va escriure quan tenia 39 

anys. Vinculat sempre a moviments d'esquerra, De Luca 

va ser membre actiu del No TAV, contrari a la línia fer-

roviària de la vall de Susa, per la qual cosa va ser acusat d'incitació al sabotatge el 2015, i absolt. Arran d'aquest 
judici va escriure La paraula contrària, en què defensa 

els seus arguments i el dret a la llibertat d'expressió.

El concert és gratuït, però cal fer una reserva prèvia 

a granollers.cat/inscripcionsbiblioteques.  

AjuNtAmENt

LLETRA ESTESA  Lu Roi i David Fernàndez clouran el cicle

El director David 
Victori present 
al Cinemafreshhh!
Dimarts, la sessió del Cinemafres-

hhh! al parc Torras Villà va acollir 

la pel·lícula No matarás, que va 

comptar amb la presència del seu 

director, el manresà David Victori, 

acompanyat del director artístic, 

Balter Gallart, i del coach d'actors 

Gerard Oms. Tots tres van conver-

sar amb els assistents una hora 

abans de la projecció a la fresca. 
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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

CIRC  LA COMPANYIA FRANCESA PRESENTARÀ L'ESPECTACULAR MUNTATGE 'PERCEPCIONS'

La companyia francesa Bivouac 

aterra aquest cap de setmana a 

Granollers, per dur un espectacu-

lar muntatge al Parc Firal, gràcies 

al projecte de col·laboració inter-

fronterer Transversal. Es tracta 

de la proposta circense Percep-

cions, en què s'alternen la dansa 

aèria, les acrobàcies, el pal xinès 

i la música en directe. En un món 

aperentment incert i caòtic, els 

acròbates busquen l'estabilitat 

dins d'una impressionant arqui-

tectura quadrangular que, mit-

jançant motors, marca el ritme de 

cinc virtuosos artistes de circ.

El públic granollerí ja ha tin-

gut altres oportunitats de veu-

re aquesta companyia francesa, 

associada a l'escola de circ de 

Burdeus des de 2011, ja que ha 

presentat al Teatre Auditori l'es-

pectacle A cops  perdus-Opus 2, 

Bivouac du al Parc Firal la 
dansa aèria i les acrobàcies

Dijous, el Centre Cívic Nord va 

acollir el veredicte del 22è Ral·li 

Fotogràfic Granollers es Revela, 

celebrat el 13 de juny i en què van 

participar 60 persones. Enguany el 

concurs es va centrar en la temàti-

ca Granollers industrial.

El jurat, format per persones 

reconegudes o assignades per la 

Federació Catalana de Fotografia, 

professionals de la fotografia i per 

representants d'entitats culturals, 

socials i cíviques de la ciutat, va 

atorgar, dins de la categoria infan-

til, el premi a la millor fotografia 

Preindustrialització: l'adoberia, a 

Rafaela Morales Céspedes; el premi 

a la millor fotografia de La indús-

tria tèxtil del s. XIX: les xemeneies, 

a Nora Carreras Godas; el premi a 

la millor fotografia De fàbrica tèxtil 

a fàbrica de les arts: Roca Umbert, a 

Roger Segarra Bellavista, i el premi 

a la millor fotografia Nova indús-

tria (el polígon industrial): fàbrica 

Camp, a Gala Teixidó Castro. Tots 

els premiats de la categoria infantil 

han estat de Granollers. Cada pre-

mi està dotat amb material fotogrà-

fic per valor de 100 euros.

En la categoria adulta, el premi 

a la millor fotografia de Preindus-

trialització: l'adoberia, va ser per 

a Josep Homs, de Vic; el premi a la 

millor fotografia de La indústria 

tèxtil del s. XIX: les xemeneies, per 

a Ismael Abarca Porcel, de Grano-

llers; el premi a la millor fotogra-

fia De fàbrica tèxtil a fàbrica de 

les arts: Roca Umbert, per a Diego 

Martínez, de Granollers; i el premi 

a la millor fotografia Nova indús-

tria (el polígon industrial): fàbrica 

Camp, per a Agustí González Cor-

Uns 60 participants al Ral·li Fotogràfic

FOTOGRAFIA  EL CERTAMEN ES VA DEDICAR ENGUANY AL GRANOLLERS INDUSTRIAL

bivouak
també amb acrobàcies i pal xinès.

Ara, amb Percepcions, Bivouac 

proposa un viatge al cor de la ima-

ginació en què allò infinitament 

gran es barreja amb allò més petit. 

L'espectacle, de 50 minuts de 

durada, és per a tots els públics 

i es recomana als infants a partir 

dels 6 anys. El muntatge ompta 

amb el suport de Travesía – Pi-

rineus de circ, un projecte de co-

operació cofinançat per la Unió 

Europea a través del programa 

Interreg V-A Espanya-França-An-

dorra (Poctefa 2014-2020) del 

fons europeu Feder. 

PREVISIÓ METEOROLÒGICA
de dijous 22 al diumenge 25 de juliol

Dijous Divendres Dissabte Diumenge

34º 22º 33º 22º 31º 21º 30º 21º

tés, de Granollers. Cadascun està 

dotat amb un premi de 100 euros.

El segon premi a la millor col-

lecció de quatre fotografies va ser 

per a Josep Manel Agustí Aguilar, 

de Vilafranca del Penedès, premi 

dotat amb 200 euros; i el primer 

premi a la millor col·lecció de 

quatre fotografies el va rebre Juan 

José Vera Caballero, de Granollers, 

dotat amb 299 euros.

En el transcurs de l'acte, es va 

atorgar un premi simbòlic a la mi-

llor fotografia, triada per votació po-

pular, premi que va correspondre a 

Luz Ramos, de la categoria infantil.

El Ral·li Fotogràfic Granollers 

es Revela l'organitza l'Ajuntament 

de Granollers i l'Associació Foto-

gràfica Jaume Oller, amb la col·la-

boració de Federació Catalana de 

Fotografia. 

ajuntament

VEREDICTE  Els premiats amb l'alcalde i la regidora de Cultura, dijous al centre cívic Nord

Ds 24 de juliol, 20 h. Parc Firal 
Reservar a granollers.koobin.com
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Campanya 'Contra l'oblit'

Continua la campanya Contra l'oblit. Crida a la memòria del 

bombardeig per trobar nous testimonis orals o documentals 

del bombardeig del 31 de maig de 1938. Tot el material 

recopilat servirà a l'escriptor Albert Forns per fer un diari 

col·lectiu d'aquella jornada tràgica (Arxiu: 93 842 67 62).

Santa Eulàlia de Ronçana 
acull l'11a Fira del Tomàquet

Voltem per l'entorn

GRANOLLERS
DIJOUS, 22

19 h Sala Francesc Tarafa

Lletra estesa. Espectacle La força 

incendiària de les paraules amb David 
Fernàndez i Lu Roi
22 h Plaça Sant Miquel

Cinemafreshhh! Projecció  
de la pel·lícula Moonrise kingdom, 
de Wes Anderson

DIVENDRES, 23

9 h Plaça de la Corona

Mercat d'Artesans
9 h Plaça Can Trullàs

Encants de l'Assemblea d'Aturats
20 h Plaça Joan Oliver

Nits d'Estiu. Concert de Maria La 
Blanco
23 h Masia de Palou

Monòleg d'Ángel Miralles

DISSABTE, 24

9 h Carrer Esteve Terrades

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

Mercat setmanal del dissabte

AGENDA

20 h Parc Firal

Circ: Percepcions, de la cia Bivouak
23 h Masia de Palou

Concert de Generación Límite

DIMARTS, 27

22 h Parc Torras Villà

Cinemafreshhh! Projecció de 
la pel·lícula La odisea de los Giles

Aquest cap de setmana el Centre Cívic 
i Cultural la Fàbrica de Santa Eulàlia 
de Ronçana acollirà l'11a edició de la 
Fira del Tomàquet, que l'any passat 
es va haver de suspendre arran de la 
pandèmia, i que enguany s'ha adaptat 
a les mesures sanitàries per garantir 
tant la fira com les activitats paral·leles 
programades. Els visitants de la fira, 
organitzada pel Consell Comarcal, 
l'Ajuntament de Santa Eulàlia de 
Ronçana i Llavors Orientals, obtindran el llibret Varietats antigues de tomàquets del 

Vallès i podran comprar tomàquets i productes locals directament als pagesos i 
productors de la comarca que cultiven i elaboren de forma artesana.

Entre altres activitats, es podran fer les visites guiades a l'Hort de l'Espelt a càrrec 
de Llavors Orientals (dissabte a les 9.15 o a les 11.15 h), tallers familiars a càrrec de 
l'associació de productors ecològics Agromosaic (10.15 h), tasts de varietats antigues 
a càrrec d'Slow Food Vallès (11.45 h), un showcooking a càrrec del Gremi d'Hostaleria 
o assistir i degustar el gaspatxo Termal, elaborat amb aigües mineromedicinals de 
Caldes de Montbui i amb tomàquets de proximitat (13 i 12.15 h). També a les 12.15 h, 
però de diumenge, es farà la presentació del projecte Conserves de tomàquet fetes 
amb tomàquets de varietats locals, a càrrec de Llavors Orientals. Cal fer inscripció 
prèvia per a totes les activitats.

Enguany, la fira també acollirà la segona edició del concurs de cuina del  
tomàquet de varietats locals i del producte de proximitat. Es farà diumenge a les  
13 h i els participants hauran de presentar el seu plat a les 12.30 h al punt d'informació 
de la fira. Tothom qui hi participi rebrà un davantal commemoratiu. Una vegada 
recollits els plats, s'exposaran al públic i el jurat farà un tast per deliberar els plats 
guanyadors. A més, diumenge a la mateixa hora hi haurà música en directe amb els 
músics de Santa Eulàlia Francesc Torner i Xavi Sada, i el grup Sí senyor.

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 flors. 
Fins al 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 

Galeria Sol - Antiga Casa Matas

Il·lustracions de Pol Pons. 
Fins al 9 d'octubre

LES FRANQUESES

DILLUNS, 26

19 h Telemàtic

Consell del Poble de Corró d'Amunt

DIJOUS, 29

20 h Telemàtic

Ple municipal
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OR / RELLOTGES / DIAMANTS
NÚM. 1 A CATALUNYA · 30 ANYS DE TRAJECTÒRIA

LES MILLORS TAXACIONS

EN AQUESTA VIDA SEMPRE HI HA EL MILLOR.

I DESPRÉS TOTS ELS DEMÉS. 

“Jo sempre
he sabut

escollir bé”

Plaça Lluís Perpinyà, 1 - GRANOLLERS

93 860 60 73


