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EN PORTADA

Augmenten els
trastorns en salut
mental en infants
i adolescents
L'Espai Situa't, que gestiona Daruma, ha
atès 37 casos de persones d'entre 11 i 30
anys de les 142 atencions totals de 2021
Les conseqüències de la pandèmia
en la salut mental s'estan fent notar
des de fa mesos, en especial en infants, adolescents i joves. El darrer
any han incrementat els casos de
trastorns de conducta alimentària, estats depressius i d'aïllament,
autolesions, i �ins i tot, suïcidis, en
franges d'edat molt joves. Així ho
revelen també les dades de serveis com l'Espai Situa't –gestionat
per l'associació de familiars de
persones amb malalties mentals
Daruma–, que el 2021 ha atès 142
demandes, de les quals 15 han estat per persones afectades per algun trastorn d'entre 11 i 20 anys,
i 22 persones, d'entre 21 i 30 anys.
La �ins ara tècnica de l'Espai Situa't,
Cristina Domínguez, ha explicat
com des del juny de 2020 i, sobretot, des del gener de l'any passat,
han augmentat molt les consultes de familiars d'adolescents –a
partir dels 13 anys– i de persones
joves d'entre 20 i 25 anys. "El con�inament i restriccions, per una
banda, van fer a�lorar problemes
que �ins que els nois i noies anaven a l'escola no s'havien percebut", explica, com ara trastorns
d'anorèxia i bulímia. A més, aquests

Cita
PER SER ATÈS A L'ESPAI SITUA'T, AL
NÚMERO 9 DE L'AVINGUDA DEL PARC,
hi ha tres vies: presencialment amb
cita prèvia, per telèfon o per correu
electrònic. Les demandes ateses són
registrades en la base de dades de
manera anònima o amb consentiment
i cessió conﬁdencial de dades,
seguint la normativa de la LOPD. El
canal d'atenció de la major part de les
demandes és per trucada telefònica,
en un 56% –sobretot arran de
la pandèmia, quan també es van
adaptar per fer vídeotrucades–,
seguit de les entrevistes presencials,
en un 29%.

adolescents i joves "han estat moltes més hores exposats a xarxes
socials", que sovint empenyen a
modi�icar la imatge per seguir els
cànons de bellesa que s'hi estableixen, així com afavoreixen l'aïllament, que pot derivar en simptomes depressius. També, a més,

incrementaven els problemes de
convivència i l'agressivitat a la llar.
Domínguez explica que també
s'ha produït un augment d'idees
suïcides i autolesions, i que Situa't
ha atès tant persones preocupades per aquests pensaments com
familiars que han detectat aquestes conductes. Actualment, a Catalunya només hi ha una associació
de prevenció del suïcidi, lamenta.
Per tot plegat, Daruma reclama
més recursos per a la salut mental
infantojuvenil, així com prepara
un projecte adreçat especialment
a aquest col·lectiu [més informació
a la pàgina següent].
Pel que fa als adults, el darrer
any i mig també han a�lorat casos
complexos que no estan vinculats
a serveis sanitaris perquè "el sistema públic està saturat".
L'Espai Situa't va iniciar la seva
activitat el 2015 –dins el programa
Activa't per la salut mental– i és
un servei d'orientació i assessorament a persones amb inquietuds

relacionades amb la salut mental
–ja sigui una persona amb patiment mental, amb o sense diagnòstic, o un familiar o amic, o professional–. Des de l'inici del projecte i
�ins al desembre de 2021 s'hi han
atès 716 persones, però més de la
meitat de les atencions s'han fet els
darrers tres anys. El 2019 va ser
l'any amb més usuaris al servei,
amb 154, una xifra que pràcticament s'ha recuperat després d'un
2020 marcat per la pandèmia i
els períodes de con�inament, amb
menys activitat i 110 atencions.
La majoria de persones que demanen ajuda són dones, en un
74%, malgrat que, quan es tracta
de persones que pateixen algun
trastorn, el 58% són homes i el
39% són dones. Aquesta diferència
es deu al fet que el per�il majoritari
al servei són mares (28%) d'una
persona amb una malaltia mental,
seguides de les persones afectades
per algun trastorn (25%) i professionals (23%). ❉ MONTSE ERAS

Pendent del compromís

Daruma gestiona l'Espai Situa't del Vallès Or
impulsat fa uns 7 anys gràcies a una subven
anys va deixar de finançar. Des de llavors, e
de la Generalitat (80% del cost) i l'ajuda de
anys, però, la Generalitat es va comprometr
cartera de serveis, una demanada en la qua
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EN PORTADA

El Rotary destinarà la recaptació del
sopar 'Somriures a taula' a Daruma
ARXIU

La trobada solidària, amb el suport del
Gremi d'Hostaleria del Vallès Oriental, es
farà el 28 d'abril al restaurant Can Biel de
Llinars, que també col·labora en el projecte

IL·LUSTRACIÓ: PAU FARELL / @PEUFARCELL
XAVIER SOLANAS

s de la Generalitat

riental –al conjunt del país n'hi ha 12–,
nció de l'Obra Social de la Caixa, que fa 4
el servei funciona a través d'una subvenció
l'Ajuntament de Granollers (20%). Fa 4
re ha incorporar l'Espai Situa't a la seva
al Daruma insisteix davant l'incompliment.

El Rotary Club Granollers, amb
el suport del Gremi d'Hostaleria
del Vallès Oriental, celebrarà el
dijous 28 d'abril la cinquena edició del sopar benè�ic Somriures
a taula, una iniciativa anual pensada per recaptar fons per a una
�inalitat solidària. Precisament, en
aquesta ocasió, l'entitat farà una
aportació a l'associació de familiars de persones amb problemes
de salut mental Daruma, per tal
que aquests familiars, i no només
els malalts, puguin disposar de
l'acompanyament de psicòlegs. En
concret, la recaptació ha d'ajudar
al desenvolupament d'un nou projecte adreçat a les famílies amb joves que pateixen algun trastorn.
Així, doncs, el sopar s'orienta a

aconseguir �inançar unes 300 hores de servei de psicòlegs, en especial adreçats a l'ampliació d'un
dels serveis de l'entitat, el d'assessorament directe a famílies amb
una persona amb problemes de
salut mental. "Volem ampliar-lo
a famílies amb nois i noies joves perquè hem detectat que
els casos s'han incrementat en
aquest col·lectiu, especialment
després del con�inament i la
pandèmia", explica la secretària
de Daruma, Isabel Alcalde. Daruma oferirà el servei amb col·laboració amb el CESMIJ –Centre de
Salut Mental Infantil i Juvenil– per
a usuaris entre 6 i 18 anys.
Rotary Granollers i el Gremi
d'Hostaleria faran el sopar el 28

Demanda

ALGUNES PERSONES AMB UN TRANSTORN NO ES VINCULEN AL SISTEMA PÚBLIC; SÍ A ALTRES RECURSOS

L'ESPAI SITUA'T DE GRANOLLERS ÉS
EL QUART AMB MÉS DEMANDA DELS
15 que existeixen, i el segon, darrere
de Sabadell sense comptar els de
Barcelona, amb més densitat de
població per centre. Així, entre 2015 i
2020 Granollers va atendre 574
persones, mentre que una ciutat més
gran com Santa Coloma de Gramenet
va fer 433 atencions. A Sabadell se'n
van fer 714; a Girona, 402; a Lleida,
375; a Manresa, 292, i a Tarragona, 331.
El Situa't amb més atencions va ser
el servei central de Barcelona (1.851).

IMPULSORS En anteriors edicions Can Biel també hi ha participat
d'abril al restaurant Can Biel de
Llinars, que també col·labora en
la iniciativa. Per assistir-hi cal fer
una aportació mínima de 75 euros
a través de la plataforma Mi grano
de arena o bé al número de compte ES93 2100 0542 2602 0041
0747 –posant Sopar somriure a
taula, Daruma Associació i enviant

El canvi de paradigma
cap a una visió comunitària
Si hi ha alguna cosa que hagi propiciat la pandèmia és que s'ha
reduït l'estigma de la malaltia
mental. "El fet que algunes persones hagin patit angoixa, per
exemple, les ha sensibilitzat,
perquè han empatitzat", explica
Cristina Domínguez. Malgrat tot,
la psicòloga reconeix que també
hi ha un autoestigma que, sumat a

la manca de recursos de la sanitat
pública, n'ha expulsat persones
amb una malaltia que "han anat a
tants llocs, que acudeixen a l'Espai Situa't com a últim recurs.
Nosaltres no portem bata i tractem el problema de la persona
atesa no només des del vessant
sanitari, sinó també laboral, formatiu i personal", de manera que

el comprovant a arderiu@arderiu.
net, amb el nom del comensal–.
Daruma, per la seva banda,
contactarà amb organitzacions
solidàries perquè col·laborin a la
�ila zero per ajudar a aconseguir
l'objectiu, com la Fundació Medialanum que doblarà la quantitat
recaptada. ❉

es fa un acompanyament. De fet,
aquesta visió ha anat arribant també al sistema públic, que inicia una
canvi cap a l'atenció comunitària.
Així, aquest abril, Salut ha contractat personal referent de benestar
emocional comunitari a l'atenció
primària i precisament Domínguez
s'ha incorporat a aquesta tasca al
CAP Sant Miquel. "Fem preveció
perquè no calgui una atenció
més especialitzada, amb teràpies grupals i prescripció social",
explica, i, com a Daruma, també es
"cuida el cuidador". M.E.

Vine a descobrir

la nova carta!
Carrer Miquel Ricomà, 55

93 870 31 62
GRANOLLERS

NOVETATS
cada setmana

www.pitapes.cat
www.facebook.com/pitapes

Horari: De dimarts a diumenge nits,
i de divendres a diumenge, també migdies.
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SOCIETAT

Signatura al llibre d'honor de la ciutat
Divendres, la ministra Raquel Sánchez va visitar també l'Ajuntament
de Granollers, on va ser rebuda per l'alcaldessa –una setmana
després d'haver assistit també al ple de presa de possessió
del càrrec d'Alba Barnusell– i va signar el Llibre d'Honor de la ciutat.
Barnusell la va obsequiar amb una rèplica de la Pedra de l'Encant.

REIVINDICACIÓ HISTÒRICA
2006. PRIMERES CONVERSES
A l'estiu, Foment, Generalitat i
Ajuntament van acordar un protocol
de col·laboració per a la integració
de la via a la trama urbana i el 2008
Adif redactava el projecte constructiu
del cobriment, pressupostat en
40,77 milions i distribuït en dos trams.

URBANISME LA MINISTRA DE TRANSPORTS, RAQUEL SÁNCHEZ, RATIFICAVA DIVENDRES L'ACORD DEL COBRIMENT DE LA VIA
2011. PAPER MULLAT

Adif preveu construir 468 pisos
al sòl de l'estació i Esteve Terrades

Després de la crisi econòmica de 2008
i concloure que la inversió prevista
no es podria assumir, les tres parts
van subscriure un nou conveni amb
una proposta que prioritzava el primer
tram del projecte, que ara s'aborda.

L'Administrador d'Infraestructures licitarà abans de l'estiu
la reordenació de Granollers Centre, per alliberar terrenys

A causa de la impossibilitat de trobar
una empresa, pública o privada, que
es fes càrrec de la urbanització amb
les condicions previstes, el desembre
de 2018 Adif es va comprometre
amb l'Ajuntament a redactar un nou
projecte constructiu. La redacció
es va licitar el juny del 2019 i es van
iniciar els treballs el març del 2020.

2018. NOU COMPROMÍS

m.e.

A L'ESTACIÓ Al centre, l'alcaldessa Barnusell, la ministra Sánchez i la presidenta d'Adif, M. Luisa Domínguez
Després que l'Ajuntament de
Granollers aprovés per ple el
conveni amb Adif de l'operació
urbanística que permetrà finançar el projecte de cobriment de
les vies, entre els carrers Josep
Umbert i Agustí Vinyamata (356
metres), divendres la ministra
de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez,
visitava la ciutat per ratificar el
compromís del govern de l'Estat
i assegurava que una de les parts
del projecte, la reordenació de
l'estació Granollers Centre, es

licitarà abans d'aquest estiu.
Per la seva banda, la presidenta d'Adif, María Luisa Domínguez, assegurava que aquest
abril el consell d'administració
d'Adif donarà llum verda al conveni amb l'Ajuntament, i recordava que el BOE ja ha publicat la
relació de béns afectats.
L'acord entre l'Ajuntament i
Adif recull l'operació urbanística que ha de permetre finançar
el cobriment de les vies i els
compromisos de cada administració. D'una banda, la reorde-

nació que Adif farà de l'estació
Granollers Centre té un pressupost de 5,7 milions d'euros i un
termini d'execució de 8 mesos.
El trasllat de les instal·lacions
de la base de manteniment a
un altre terreny, a l'altre costat
de le vies, permetrà alliberar
16.000 metres quadrats per a
sòl residencial d'un Pla de Millora Urbana previst al POUM,
que l'Ajuntament s'ha compromès a tramitar en un màxim
de 18 mesos. Les parcel·les,
propietat d'Adif, podran acollir

468 habitatges, dels quals, destacava la ministra, 140 seran de
protecció oficial.
Aquesta operació urbanística
i immobiliària ha de permetre a
Adif obtenir finançament per a
la cobertura de 356 metres de
vies, entre els carrers Vinyamata i Josep Umbert. El projecte
executiu preveu un pressupost
d'11,7 milions i un termini
d'execució de 20 mesos. La ministra Sánchez no va posar calendari a aquesta segona fase,
tot i que va dir que "també es
licitarà ràpidament, un cop el
projecte estigui revisat".
Amb el cobriment, la ciutat
disposarà d'una nova superfície
d'espai públic i zona verda de
més de 8.000 metres quadrats,
que l'Ajuntament s'encarregarà
d'urbanitzar, amb un pressupost d'uns 2 milions. "Granollers veurà com el tren deixa
de separar i la barrera esdevé un nou espai urbà", deia la
ministra. Sánchez també situava
el cobriment parcial de les vies
com a exemple de "l'aposta
d'aquest govern per Catalunya
i la mobilitat sostenible", deia.
Per la seva banda, l'alcaldessa,
Alba Barnusell, agraïa "el compromís de la ministra, que ha
respost a una reivindicació
històrica de la ciutat". i m.e.

MÉS INFRAESTRUCTURES

Signat el contracte per
al desdoblament de
la R3 Parets-la Garriga
La ministra de Transports assegurava
que els contractes amb les empreses
que han de desenvolupar el desdoblament de la línia R3 entre Parets i
la Garriga ja estan signats, de manera
que l'inici dels treballs és imminent.
Sánchez, que divendres també visitava Parets per presentar el projecte de
la futura estació, va assegurar que tant
aquesta intervenció "del segle XXI"
–com la definia l'alcalde, Francesc
Juzgado– com el desdoblament de la
línia R3 són un "projecte estratègic
per al Vallès Oriental", del qual se'n
beneficiaran altres comarques, com
Osona, Ripollès o la Cerdanya, deia
Sánchez, qui destacava la voluntat de
"seguir treballant sobre l'R3".
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INFRAESTRUCTURES ADJUDICATS ELS TREBALLS A LANTANIA

SERVEIS CANONADA DEFINITIVA PER A CAN GILI I TERRA ALTA

Contracte de 3,4
milions per reformar
l'electrificació de la via
L'Administrador d'Infraestructures Ferroviàries (Adif) de l'Estat
adjudicava la setmana passada,
amb un pressupost de 3.468.338
euros (IVA exclòs), els treballs de
tractament integral de la línia aèria del sistema d'electrificació de
la via del tram La Sagrera - Mollet
del Vallès - Granollers, a la línia
d'ample convencional de Barcelona a Portbou.
El contracte s'ha adjudicat a
l'empresa Lantania, que té un
termini estimat d'execució de les
obres d'1 any. L'objectiu de l'actuació, inclosa al pla de Rodalies,
és dotar les instal·lacions de nous
equipaments per augmentar la �iabilitat, durabilitat i disponibilitat
de les instal·lacions essencials per
garantir la qualitat de l'explotació
ferroviària.
A més, les obres permetran
racionalitzar les necessitats de
manteniment i reduir la probabilitat d'incidències relacionades

VIA PÚBLICA

XAVIER SOLANAS

amb el sistema d'electri�icació en
un tram amb molta densitat de
circulació, sobretot de les línies
R2 nord i R11 de Rodalies.

Sistemes antirobatoris
Les operacions es faran en un
tram de 19 quilòmetres aproximadament, entre la sortida de
l'estació de Sant Andreu Comtal i
l'entrada de la de Granollers-Centre, passant per Montcada i Reixac, Mollet-Sant Fost i el túnel de
Montmeló.
Les feines s'executaran en els
diferents elements del sistema
d'electrificació i inclouran la neteja del 50% dels massissos, la
renovació d'equips, la regulació
de l'alçada de la catenària i el
muntatge de pòrtics i pals, i de
conjunts atirantats i seccionaments. També s'implantaran mesures com les proteccions antiescalada als pals i d'antirobatori de
les contrapeses. ❉ M.E.

A TOCAR DE L'R3 Els operaris van perforar el punt en què creua la xarxa d'aigua

Restituir la canonada
Dijous van començar les obres per
a la restitució definitiva de l'abastament d'aigua potable als barris
de Can Gili i Terra Alta. El gener
es va produir una avaria en la canonada que abasteix aquesta zona
a l'alçada del pas per sota de les
vies del tren, al final del carrer de la
Sardana. Es van fer actuacions provisionals per restablir i garantir el
servei i ara es fan els treballs definitius, atesa la complicació del punt
on es fa produir l'avaria. Les obres
es faran en tres fases. Fins ahir, dimecres, van consistir en la perfora-

ció en el punt d'encreuament de la
xarxa d'aigua amb la línia R3. Tot
seguit, del 19 al 29 d'abril, es faran els treballs d'instal·lació d'una
nova canonada ja fora de l'àmbit
de la línia de tren. D'aquesta manera es faran rases i es prolongarà la
xarxa als carrers de la Sardana i a la
carretera de Canovelles. Finalment,
és previst que el dilluns 2 de maig
es facin les connexions definitives
a la xarxa existent. Així, es preveu
que l'únic moment en què el servei
d'aigua es veurà interromput serà
la nit del 2 al 3 de maig.

MENÚS
DIARIS
DE DIMARTS
A DIVENDRES

SETMANA
SANTA:
OBERT
TOTS ELS DIES
INCLÒS DILLUNS
DE PASQUA

Tall de trànsit
per obres al passeig
de la Muntanya
Dilluns van començar al passeig de
la Muntanya, a l'alçada dels números
127-129, les obres de connexió al
clavegueram d'un edifici plurifamiliar en construcció. Les actuacions,
que està previst que s'allarguin unes
tres setmanes, implicaran el tall del
carrer. Així, el tram del passeig de la
Muntanya comprés entre la plaça de
la Font Verda i el carrer de Francesc
Ribas quedarà tancat al trànsit i només hi podran accedir els vehicles
del veïnat. Hi ha senyalització per
indicar els itineraris alternatius.
Les obres també afectaran el servei d'autobusos i quedaran anul·lades les parades de la plaça de la Font
Verda en ambdós sentits i del passeig de la Muntanya-Hospital, també
en ambdós sentits. Mentre durin les
actuacions, s'habilitaran dues parades provisionals als carrers Minetes i Enginyer en ambdós sentits. El
tall d'aquest tram del passeig de la
Muntanya afecta les línies 512, L6,
L51, L52 de Transgran; les línies
420, 340/342, 416, 500 i N73 de
Granollers i les línies 260 de Caldes,
560 de Sant Celoni i 407 de Vic.

3 PLATS
A ESCOLLIR
PRIMER, SEGON
I POSTRE:

8,90€
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PROCÉS DE PARTICIPACIÓ ES POT TRIAR ENTRE ELS 26 PROJECTES FINALISTES DELS 150 ADMESOS I ELS 241 PRESENTATS PER LA CIUTADANIA

Dimarts comença la votació per
als pressupostos participatius
GRANOLLERS. Dimarts, 19 d'abril,
engega la fase de votació dels
Pressupostos Participatius 20192023. Fins al 3 de maig es podran
votar els 26 projectes finalistes,
resultat de la fase de priorització en què la ciutadania va poder
donar suport i prioritzar les 150
propostes admeses, del total de
241 presentades per la ciutadania. Poden votar totes les persones majors de 16 anys i empadronades a Granollers des d'abans de
l'1 d'octubre del 2021.
Es pot votar en línia al web
www.granollers.cat/pressupostospariticipatius. Per a les persones
que ho necessitin, s'habilitaran
punts de votació amb suport en
10 equipaments municipals de la
ciutat. I el dia 23 d'abril, es podrà
votar a la plaça de Maluquer i Salvador, de 17 a 19 h. Durant l'abril

els projectes s'han anat presentant als centres cívics.
Cada una des les propostes
plantejades té un cost màxim de
150.000 euros, i suposa un projecte d'inversió –millora de l'espai públic i la creació o reposició
d'infraestructures (urbanització,
enllumenat, parcs, jardins i zones
verdes, adequació de solars, fonts,
remodelació de voreres o asfaltat,
senyalització viària, compra de
mobiliari urbà...), reforma d'edificis i equipaments de titularitat
municipal (escoles, centres cívics,
instal·lacions esportives, biblioteques...), i adquisició d'aplicacions
o infraestructures informàtiques i
propietat intel·lectual–.

Fins a 2 milions d'euros
Com a novetat, en aquesta edició
dels Pressupostos Participatius

es poden votar tants projectes
com es desitgin, fins a arribar al
pressupost total d'aquest procés
participatiu: 2 milions d'euros. En
el recompte de vots, que es durà
a terme el 4 de maig, se seleccionaran els projectes amb més vots,
fins a esgotar els 2 milions d'euros màxims de la partida destinada als pressupostos participatius.
Alguns projectes multiplicaran
els vots rebuts per 1,5. Són els
que contribueixin a promoure
la igualtat de gènere, la igualtat
d'oportunitats i la cohesió social;
els que enforteixin comunitats i
els que fomentin la innovació social i la transició ecològica i permetin fer front a l'emergència
climàtica; així com els que donin
resposta a l'Agenda 2030 i als Objectius de Desenvolupament Sostenible. m.e.

HABITATGE DEBAT SOBRE ELS REPTES DE L'ACCÉS A UN SOSTRE PER INCORPORAR AL PLA ESTRATÈGIC

LES PROPOSTES
1. Naturalització i millora dels patis de l'Escola Salvador Espriu
2. Naturalització i millora dels patis de l'Escola Granullarius
3. Millora del Centre d'Acollida d'Animals
4. Carrils bici que connectin les vies principals de la ciutat
5. Unió i millora dels parcs que hi ha al voltant de la llera del Congost
a Lledoner i Ponent
6. Convertir en un espai jugable la plaça Barangé
7. Crear un espai esportiu polivalent al Parc Firal
8. Millorar la il·luminació del parc Firal i el passeig Fluvial
9. Instal·lar megafonia a l'Escola Mestres Montaña
10. Millorar la zona verda i de lleure del costat del Congost
11. Instal·lar zones d'aparcament segur per a bicicletes a prop de les
escoles
12. Aportar tres tricicles per al projecte En bici sense edat
13. Millorar i adequar les infraestructures de l'espai d'alimentació de
les colònies dels gats de carrer
14. Incrementar l'arbrat als carrers de vianants del centre
15. Instal·lar plaques solars a edificis públics –sobretot a escoles–
16. Instal·lar una xarxa de seguretat a la sala de l'Aplegador per a
l'activitat castellera
17. Renovar les pistes de bàsquet de l'espai públic
18. Millorar les voreres i passos de vianants per a les persones amb
mobilitat reduïda
19. Fer una pista de ball al parc del Congost
20. Museïtzar l'espai expositiu dels gegants de la ciutat
21. Millorar l'enllumenat en diversos punts de la ciutat
22. Millorar les zones esportives del Parc Firal
23. Recuperar el carril bici des de l'estació de Renfe i fins al riu
24. Fer més murals als edificis
25. Millorar els parcs infantils dels carrers del Mas Lledó, el Mas
Esteper i el Camí Vell de Lliçà
26. Millorar l'skatepark del parc del Congost.

LA PAH RECLAMA UN LLOGUER SOCIAL PER A LA FARIDA
PAG GRN

L'esforç econòmic per llogar un pis
suposa el 41% de la renda familiar
En el marc del procés d'elaboració
del pla estratègic Granollers 2030,
el Museu de Granollers acollia dimecres de la setmana passada una
xerrada sobre habitatge i reptes de
futur, que va comptar amb el director de la Fundació Hàbitat3, Xavi
Mauri; la cofundadora de Mediaurban i arquitecta, Maria Sisternas, i
l'arquitecte i coordinador tècnic de
l'Associació de l'Arc Metropolità
de Barcelona, Pere Montaña, amb
Montse Òdena, directora de serveis d'urbanisme de l'Ajuntament
de Granollers, com a moderadora.
A Granollers hi ha uns 22.800
habitatges i, d'aquests, un 19%
són de lloguer, amb un preu mitjà
de 665 euros mensuals, amb un
increment des de 2014 de més del
43%. L'esforç econòmic de compra representa el 32% de la renda
familiar i el lloguer el 41%, segons
les dades que exposava Òdena, tot
fent notar el "desajust claríssim
entre el lloguer i la capacitat
econòmica de l'habitatge".
Mauri recordava que la Constitució sosté el dret a l'habitatge, però
només com a declaració, i Catalunya va ser la primera autonomia
que va fer una llei del dret a l'habitatge el 2007, del qual "fins llavors

no se'n parlava enlloc". "Normativament el dret a l'habitatge ha
avançat, però alhora són els anys
en què aquest dret s'ha vulnerat
més", lamentava el ponent, qui
afegia que s'està molt lluny dels estàndars d'habitatge perquè aquest
dret sigui efectiu, després d'anys
en què la política d'habitatge era

Només el 36% dels habitatges
de Granollers tenen
certificat energètic i un 10%
mostren deficiències greus
purament econòmica i amb un dèficit d'inversió pública. "El parc de
lloguer social és del 2%, mentre
que altres països estan al 15%
i, tot i així, tenen problemes",
alertava el director d'Hàbitat3, que
promou l'aliança de tots els actors
–públics, privats, socials– per fer
front a aquesta mancança.
A banda del problema de l'accés
a l'habitatge, la xerrada també va
abordar la manca de rehabilitació
dels edificis residencials –a Granollers tenen una mitjana d'antiguitat de 38 anys, i el 31% tenen

més de 48 anys–. De fet, només
el 36% dels habitatges de Granollers tenen certificat energètic, i
un 10% tenen deficiències greus.
Per això, Montaña considerava
que les estratègies conjuntes amb
els municipis de l'arc metropolità
són imprescindibles. "Barcelona
expulsa les rendes baixes i, per
això, les ciutats de l'entorn pugen en població però baixen en
renda –sobretot en alguns barris–, de manera que és demandant de més serveis", indicava
Montaña, que afegia el problema
del "dèficit de manteniment
estructural, quan ja s'hauria
d'abordar la rehabilitació energètica. El capítol de l'habitatge
necessitat recursos", afegia.
D'altra banda, Sisternas demanava "valentia i transparència
dels plans urbanístics, amb els
preus de la construcció i també
les càrregues, per conèixer qui
és el preu just". Precisament, per
això demanava a les administracions apostar per arquitectura de
qualitat, "mirar què estan fent
les cooperatives, que fan pisos
més funcionals amb espais comuns, o el que fa Habitat3, que
recupera patrimoni". m.eras

CONCENTRACIÓ Una vuitentana de persones s'apleguen al carrer Ponent

Unes 80 persones
aturen un desnonament
Una vuitantena de persones s'aplegaven dilluns al carrer Ponent de
Granollers convocats per la PAH
i aconseguien aturar el desnonament de la Farida, que viu de lloguer a una casa amb el seu fill i la
seva mare des de fa anys. Des de
la mort de l'antiga propietària, la
PAH denuncia que el nou propietari l'ha volgut fer fora per especular
amb l'habitatge i incrementar-ne el
preu. Segons explica la PAH, la Farida fa 9 anys que va llogar la casa
que estava en mal estat i la va anar
arreglant. "La intenció [del nou
propietari] des del dia zero ha estat la de fer-les fora per reformar

l'habitatge i doblar el preu de lloguer", assegura la PAH. La Farida es
troba sense feina i no pot pagar el
preu de mercat d'un lloguer, de manera que la PAH ha contactat amb
el propietari per mirar de negociar
per proposar-li acudir al programa
Reallotgem de la Generalitat, en
què l'administració paga el preu de
mercat al propietari i cedeix l'ús a
la família a preu de lloguer social.
Segons la plataforma, el propietari
s'hi ha negat. La Farida és membre
activa de la PAH i fa acompanyaments a Jutjats o als Serveis Socials
per fer traduccions, així com participa a les accions de l'entitat. m.e.
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SALUT EL CENTRE COMPLETA AMB ÈXIT UNA GASTROENTEROANASTOMOSI ENDOSCÒPICA

Tècnica pionera a l'Hospital
per tractar tumors intestinals

SOLIDARITAT ES CONVERTIRÀ EN HOSPITAL DE CAMPANYA
kh-7 lloreda

hospital de granollers

18

SÓN ELS PACIENTS
POSITIUS DE COVID

que dimecres estaven
incressats a l'Hospital, una xifra
lleugerament superior a la de fa 15
dies. En aquest període s'han produït
2 defuncions, que fan un acumulat
de 372 des de l'inici de la pandèmia,
i s'han donat una trentena d'altres.

INTERVENCIÓ Gastroenteroanastomosi endoscòpica realitzada amb èxit
L'equip de digestologia de l'Hospital de Granollers, per primera
vegada al Vallès Oriental, ha dut
a terme amb èxit una intervenció
de gastroenteroanastomosi guiada
per ecoendoscòpia. De fet, aquest
procediment només s'ha realitzat a
Catalunya en una dotzena de casos
i l'Hospital de Granollers és el sisè
centre català a dur-lo a terme.Hi ha
treballat un equip multidisciplinari
i coordinat dels equips de Digestiu,
Anestèsia, Cirurgia, Oncologia i In-

fermeria de l'Hospital, així com el
del Servei de Medicina Interna de
l'Hospital de Sant Celoni on estava
ingressada inicialment la pacient.
Aquesta tècnica, innovadora i
d’alta complexitat, consisteix a realitzar una unió artificial entre l’estómac i una nansa intestinal, sobrepassant així l’estretament tumoral
del tub digestiu a través de la nova
via artificial creada, en pacients diagnosticats de càncers abdominals
avançats, sobretot pancreàtics.

Aquests pacients poden patir un
estretament i tancament del tub digestiu per l’evolució de la malaltia
oncològica, provocant que la ingesta oral no sigui tolerada a causa de
l’incorrecte funcionament del tracte
gastrointestinal. Amb la intervenció
es restableix la normalitat del trànsit intestinal, i permet de nou l’alimentació de la persona per via oral.
La tècnica utilitzada és una de
les més complexes i exigents dins
del món de l'endoscòpia digestiva i
requereix una exhaustiva formació,
coneixements tècnics i habilitats endoscòpiques per a dur-la a terme.

Autobús de KH-7 solidari amb Ucraïna
L'empresa KH Lloreda ha cedit un autobús que habitualment utilitza
per a actes promocionals a l'entitat Sonrisas de Ucrania perquè pugui
utilitzar-lo per traslladar a la frontera amb Ucraïna desenes de caixes
de material humanitari recollit aquest mes per diverses entitats. A més,
un cop a Ucraïna, el bus es convertirà en hospital de campanya. La
recollida de material de primera necessitat va ser una iniciativa solidària
promoguda per Amics de la Ciutat de Granollers, el Consell Local de la
República de les Franqueses, l'ANC de les Franqueses i Òmnium Vallès
Oriental, i a la qual també es van adherir l'ANC de Granollers, el Consell
Local de la República de Granollers-Canovelles, Primàries Granollers
i l'Escola Pia. Com a punts de recollida hi han participat el restaurant
Tagliatella, Casal de la Gent Gran de Llerona, Cardio Vallès Centre Mèdic
Granollers, La Cívica de Corró d'Avall, Residència Palau de les Franqueses,
Elan Vital-Centre Mèdic Granollers, Associació de Veïns de Bellavista,
Parròquia Sant Esteve, Associació Casal Granollers Centre i les farmàcies
Viñamata, Nova Bellavista, Torrents, Dalmau i Pilar Jiménez Ucero.
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POLÍTICA XERRADA A LA TARAFA AMB LA PRESIDENTA DE L'ENTITAT I EL DIRECTOR DE 'VILAWEB'

GRANOLLERS PER LA INDEPENDÈNCIA VOTARÀ CANDIDATS L'1-O
M.E.

L'ANC crida l'independentisme
a "tornar a marcar full de ruta"
ANC

QUIM TORRA DURÀ
'LES HORES INCERTES'
A LA SALA TARAFA
■ Òmnium Cultural del Vallès Oriental,

en col·laboració amb La Gralla, ha organitzat la presentació dimecres (19 h),
a la Sala Tarafa, del llibre del president
Quim Torra Les hores incertes. Dietari
de Canonges (Símbol Editors). El mateix
Quim Torra presentarà al volum acompanyat del sociòleg Salvador Cardús.

XERRADA Vicent Partal, Elisenda Paluzie i la granollerina M. Assumpta Redondo
Coincidint amb el 10è aniversari
de l'Assemblea Nacional Catalana
(ANC), la presidenta de l'entitat,
Elisenda Paluzie, va ser dimecres
a Granollers convidada per la secció local de l'entitat per conversar
amb el periodista Vicent Partal,
director de Vilaweb, sobre el paper dels mitjans de comunicació
durant el procés independentista.
Per a Paluzie, els mitjans han
de ser un mirall dels neguits de la
societat, i apuntava que "un dels

problemes de la premsa és que
està molt condicionada per l'actualitat política i pel poder dels
aparells dels partits, i no tant
pels debats de fons". Sobre els
partits independentistes, lamentava que "no estan complint el
mandat de l'1 d'octubre", i cridava a fer la màxima pressió en
tots els àmbits per no retrocedir,
per exemple, en l'ús de la llengua.
"Si a finals d'abril s'aprova la
reforma de la llei de política

La CUP activa el procés
per presentar candidatura
a les municipals del 2023
Crida per Granollers CUP concorrerà a les eleccions municipals
de l'any que ve. Així es va decidir diumenge en una assemblea
oberta de la formació, que també
ha traçat el full de ruta per preparar la candidatura a partir de tres
eixos: diagnosi de la situació de
la ciutat, debat amb especialistes
i concreció de propostes. La diagnosi es farà els mesos d'abril
i maig, temps durant el qual es
recolliran al web cridapergranollers.cat/2023 les opinions dels
veïns sobre la situació actual de
la ciutat en diferents àmbits: habitatge, mobilitat, educació, cul-

tura, qualitat de vida, etc. A partir d'aquesta diagnosi s'entrarà
a la fase de debat. Entre maig i
octubre s'organitzaran trobades
i debats temàtics per analitzar el
resultat de la diagnosi amb especialistes i sessions sobre temes
d'interès per a la ciutat. Finalment, de novembre a abril tindrà
lloc la fase de concreció, en què, a
partir de les aportacions ciutadanes i els debats organitzats, s'elaborarà el programa polític per a
les municipals de l'any que ve.
Per als integrants de la CUP, la
ciutat "es mereix un canvi". Per
això s'organitzaran amb la inten-

lingüística, la majoria independentista haurà fet del castellà
llengua vehicular a l'escola catalana", alertava.
També Vicent Partal acusava els
partits del desencís dels votants
independentistes. "La gent té la
sensació que els partits independentistes han traït els seus
ideals i les raons pels quals els
votaven", deia, i feia una crida a
l'independentisme a pressionar de
nou la classe política perquè faci
passos cap a la independència.

ció d'aportar "una mirada crítica a la política municipal", que
plantegi "alternatives" i amb la
prioritat de lluitar contra l'emergència climàtica. També s'han
proposat "trencar el comportament clientelar de la resta de
forces polítiques" del consistori,
així com "millorar la comunicació, amb un llenguatge més proper a la ciutadania".
"L'esquerra independentista
de Granollers comença a tenir
caliu i els moviments socials
estan en plena ebullició", diu
Roser Rodríguez, de la CUP Granollers. "I nosaltres podem donar veu a aquests col·lectius". I
Josep Maria Gontán afegeix: "La
ciutat es mereix un canvi, i per
això plantejarem una alternativa transversal, municipalista,
feminista i ecologista, amb un
to positiu i amb propostes de
transformació social". X.L.

A L'EUROPA Representants de Granollers per la Independència-Primàries

Primàries presenta el
segon llibre '1.477 veus'
"Volem explicar bé a tothom que,
per a nosaltres, primer és Granollers i Catalunya", diu el regidor
de Primàries, Joan Ricart. I aquesta
és una de les premisses que també
es palesa al segon volum del llibre
1.477 veus, 1 sola història, que dimarts (19.30 h) es presentarà a la
Sala Tarafa, en un acte que vol ser
també un termòmetre de cara al
procés de primàries que la formació vol tornar a engegar per a les
eleccions de 2023. Segons el darrer
reglament, el procés necessita un
mínim de 8 persones que presentin
candidatura, tot i que Ricart espera arribar a la dotzena. Primàries
vol tenir enllestit el reglament del
procés abans de l'estiu per poder
iniciar la campanya de primàries
al setembre i poder votar els candi-

dats l'1 d'octubre. Tota la informació del procés estarà disponible al
web primariesgranollers.cat.
1.477 veus, 1 sola història recull
de 65 articles –11 més que l'anterior volum– i 148 imatges d'una
trentena d'autors, ordenats en quatre apartats –Ciutadà, Ciutat i República, i el nou Companys de viatge
amb aportacions d'altres representants de Primàries i altres entitats
d'arreu del país–. El volum compta
també amb un pròleg de Núria de
Gispert, presidenta del Parlament
entre 2010 i 2015, i amb l'epíleg de
Joan Manel Ximenis, impulsor de la
consulta d'Arenys de Munt el 2009.
La publicació es clou amb un recordatori al desaparegut Jordi Guimet.
En aquesta ocasió s'han editat 600
exemplars del llibre. M.E.

Defuncions
04/04
05/04
05/04
05/04
05/04
06/04
06/04
07/04
07/04
07/04

Jaume Casabella Vidal
Joaquima Parera Pujadas
Carmen Rodríguez Martínez
Felisa Álvarez Orejuela
Josep Calbó Barbany
Fernando Méndez Barrios
Juan José Roncero Martín
Rosario Muñoz Estepa
Lluís Galbany Serra
Emília Roca Carles

88 anys
93 anys
88 anys
78 anys
97 anys
76 anys
78 anys
59 anys
92 anys
97 anys

07/04
08/04
08/04
09/04
09/04
09/04
10/04
10/04
10/04
10/04

Pinguan Zheng
70 anys
Carmen Sola Gallardo
94 anys
Josefa Martínez García
Francisco González Lorenzo 100 anys
Alberto Enrique Serrano
65 anys
Francisco Matamala Icart
93 anys
Antonio Sola Pallarès
81 anys
Irene Fraguas Pérez
92 anys
José Anguita Ocaña
93 anys
Martín Mora Torrente
75 anys

Informació facilitada per la Funerària Cabré Junqueras

Decideixi amb antelació com vol que sigui el seu servei funerari.
TRUQUI’NS I L’ASSESSOREM T. 937 415 370
funeraria@cabrejunqueras.com
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RELIGIÓ DIVENDRES, SANT ESTEVE TORNARÀ A ACOLLIR EL VIA CRUCIS I DIVERSOS PASSOS, RECUPERATS EL 2016

COOPERACIÓ

La benedicció de rams enceta
la litúrgia de la Setmana Santa

El CNG omple
120 caixes de
solidaritat amb
el poble ucraïnès

La plaça de l'Església de Granollers
lluïa com en època prepandèmica
en un Diumenge de Rams que va
aplegar centenars de persones a la
tradicional benedicció de palmes i
palmons, que mossèn Monfort va
oficiar al migdia. Prèviament, els
armats van entregar rams d'oliveres i van col·laborar en la sessió de
Des-armats per la pau impulsada
pels joves de Sant Esteve. La benedicció va comptar, a més, amb els
cants dels Pueri Cantores, abans
de l'inici de la missa de Rams.
Aquest va ser l'inici de la litúrgia de Setmana Santa a la ciutat,
que avui, dijous (19.30 h), inclourà la Missa de la Cena del Senyor
amb la participació de la coral
Albada, seguida de l'Adoració del
Santíssim sagrament.
Divendres (10 h) de la parròquia de Sant Esteve en sortirà el
Via Crucis, recuperat el 2016, amb
diversos passos que recordaran la
Passió i Mort de Crist (a les 17.30
h amb el Cor Rogent a Sant Esteve,

a.mulrooney

PALMES I PALMONS Diumenge de Rams es va fer la tradicional benedicció
i a les 19.30 h, a Santa Agnès de
Malanyanes).
La jornada de dissabte s'obrirà
amb l'ofici de lectura i laudes a les
9.30 h, i es clourà a les 21 h amb
la Vetlla Pasqual, en què intervindran totes les corals de Pueri Cantores de la parròquia.

Diumenge de Pasqua hi haurà
misses a totes les esglésies granollerines: a les 10 h a Sant Julià de
Palou, a les 11 h en castellà a Sant
Esteve, a les 12 h la missa solemne
de Sant Esteve, a les 12.15 a Santa
Agnès de Malanyanes, i a les 19.15
h, de nou a Sant Esteve. Els actes

MÉS ACTES A
LES FRANQUESES
n A les parròquies de les Franqueses

també se celebrava Diumenge de Rams
amb la benedicció de palmes i palmons.
La litúrgia de Setmana Santa continua
aquest Dijous Sant amb la missa vespertina de la Cena del Senyor a Sant
Mamet de Corró d'Amunt (18.30 h), Sant
Francesc d'Assís (19 h), Santa Maria de
Llerona (19 h) i Santa Eulàlia de Corró
d'Avall (20 h). Bellavista (11 h) i Llerona
(17 h) també tindran un Via Crucis divendres, i es faran oficis a Santa Maria
(17.45 h), Sant Mamet (18.30 h), Sant
Francesc d'Assís (19 h) i Santa Eulàlia
(20 h). Dissabte, les misses de la Vetlla Pasqua seran a les 18.30 h a Corró
d'Amunt i a les 20 h a Corró d'Avall, Bellavista i Llerona. Finalment, Diumenge
de Resurrecció, la parròquia de Santa
Eulàlia farà una missa solemne al migdia; Llerona a les 10.45 h i Bellavista a
les 11 h. A Llerona també hi haurà una
ballada de sardanes i la tradicional rifa
d'ous davant l'església (18 h).

es clouran Dilluns de Pasqua amb
les Vespres (19.45 h) i la missa
(20 h) a Sant Esteve.

El Club Natació Granollers (CNG)
ha tancat aquest dimarts la campanya de recollida d'aliments i
material de primers auxilis que va
iniciar fa un mes, coincidint amb
la invasió russa a Ucraïna. Així,
el CNG ha aconseguit omplir 120
caixes (de 25 l) amb aportacions
de socis, abonats i usuaris, que donarà a l'associació És per tu.
Durant aquest temps s’han recollit aliments –cafè soluble instantani, cafè natural, xocolata, cacau,
llet en pols, llet en pols infantil, llet
en pols sense lactosa, conserves
de carn o peix, pasta, arròs, sucre,
fruits secs–, material de primera
necessitat –sacs de dormir, bolquers, compreses femenines, ulleres de protecció, roba– i material
sanitari –gasses estèrils, guants de
làtex, farmaciola primers auxilis,
xeringues, sèrum fisiològic, guix
adhesiu, pegats anticremades,
manta tèrmica, llanternes, i medicaments com Betadine, o similars,
i altres antisèptics–.
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SUCCESSOS

LA COMARCA TÉ ARA 14 ASSOCIACIONS DE DEFENSA FORESTAL

LA POLICIA DE LES FRANQUESES IDENTIFICA TRES INFRACTORS

Un ciclista de
55 anys, ferit
molt greu en un
accident de trànsit

Martí Rosàs, elegit nou
president de la Federació
d'ADF del Vallès Oriental

Sancions als responsables
d'abocaments incontrolats

Un ciclista de 55 anys va resultar
ferit molt greu en un accident de
trànsit diumenge a Granollers. El
xoc es va produir poc després de
les 11 h a la rotonda de l'avinguda
Europa i al carrer Lluís Companys
entre un turisme i un ciclista, un veí
de Granollers que circulava sense
casc. L'home va ser traslladat conscient a l'Hospital de Granollers.
Posteriorment, el seu pronòstic
es va complicar i va haver de ser
traslladat a Vall d'Hebron, on continua ingressat en estat molt greu.
La Policia Local s'ha fet càrrec de
la instrucció de l'atestat per determinar-ne les causes i elevar-les al
jutjat. La conductora del turisme va
donar negatiu a les proves de detecció d'alcohol i drogues.

La Federació d'ADF del Vallès Oriental, que aplega 14 associacions
de defensa forestal de la comarca,
ha escollit el franquesí Martí Rosàs,
fins ara cap operatiu de l'ADF Montseny-Congost, com a nou president
de l'entitat, dedicada sobretot a la
prevenció d'incendis. Rosàs explica
que la federació s'ha proposat quatre objectius per als pròxims anys.
D'una banda, "coordinar totes les
ADF de la comarca i estandarditzar la formació en aspectes com
els vehicles o les emissores", així
com "intensificar la relació amb
les administracions i gestionar
ajuts i subvencions". També apunta que cal "reforçar la comunicació i donar-se a conèixer a la població, guanyar voluntariat jove
i organitzar xerrades i debats
sobre el bosc per augmentar el

Xoc múltiple a l'AP-7
entre quatre cotxes
Quatre vehicles van veure's implicats diumenge, poc abans de les 7
h, en un xoc múltiple al km 132 de
l'autopista AP-7, en terme de Granollers. Cada un d'aquests vehicles
circulava amb un sol ocupant, i dos
d'ells van resultar ferits de diversa
consideració i traslladats a l'Hospital de Granollers. Van intervenir-hi
dues dotacions dels Bombers.

LES FRANQUESES. La
arxiu

MARTÍ ROSÀS
coneixement del medi". Sobretot,
però, apunta que cal "lluitar per un
pla de gestió forestal que tingui
en compte els petits propietaris",
ja que actualment els boscos "no
són rendibles" per a ells. "Hem
de trobar la fórmula perquè això
canviï, potser agrupant aquests
petits propietaris", afirma. i x.l.

Crema un tercer vehicle a
la ciutat en només dos mesos
Un cotxe, un Nissan Qashqai, va
quedar calcinat dimarts, poc després de les 19 h, al polígon Palou
Nord. Es dóna el cas que, a començaments de febrer, van cremar dos
cotxes més a la ciutat. Un, al polígon Ramassar, va ser provocat, i

la Policia va identificar dos homes
de 39 anys com presumptes autors dels fets. L'altre es va produir
al polígon de Can Cabanyes. La Policia reconeixia aleshores que els
indicis feien pensar que aquests
focs podien ser provocats.

ajuntament les franqueses

unitat de policia rural de les Franqueses va identificar la
setmana passada
els responsables de
tres abocaments incontrolats en zones
forestals de Corró
d'Amunt, Llerona
i Marata. La policia, després de localitzar les restes
dipositades, va fer
gestions per comprovar-ne la procedència i va acon- INCIVISME Restes abocades en camps i boscos
seguir localitzar-ne
l'origen i els responsables. Les cull l'ordenança de civisme i conpersones i empreses infractores vivència ciutadana. D'altra banda,
no només han hagut de retirar els la Policia Local també treballa per
abocaments, sinó que també han identificar els responsables d'alestat sancionades amb les multes tres abocaments que també s'han
d'entre 100 i 300 euros, com re- trobat darrerament al municipi.

Tres detinguts a Canovelles
per la baralla a trets del març
Els Mossos d'Esquadra van detenir
la setmana passada tres membres
d'un clan familiar de Canovelles
per la seva relació amb la baralla
de l'11 de març a la via pública, en
què es van disparar almenys quatre trets en un enfrontament entre

dos grups. Els fets van passar pels
volts de les 14 h en una cruïlla de
la Barriada Nova i dues persones
van resultar ferides, una per una
ferida de bala al peu. Els Mossos
havien citat els sospitosos a comissaria i un cop allà els va detenir.
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Vallès Oriental

catalunyaencomu.cat

Un Vallès en comú

Acte 10 anys de
govern a Montornès
Xerrada reforma
laboral a Granollers
Acte pels drets dels
animals a Montmeló

FEINAJUSTICIAHABITATGESANITATECOLOGIA
EDUCACIÓDIGNITATPAULLIBERTATDIVERSITAT
FEMINISMESANIMALISMEMUNICIPALISMEDRETS

SOM COM TU. T'HI APUNTES?

vallesoriental@catalunyencomu.cat
622.547.830
catalunyencomu.cat
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OPINIÓ

Tercera República ja!

Editorial

L'ATENCIÓ ALS CAPS MÉS JOVES
Fa anys que la salut mental és la menystinguda del sistema sanitari públic i,
això, encara ha aflorat més en un moment complex de gestionar emocionalment
com la pandèmia –amb missatges de confinaments i restriccions… i pors–.
És positiva la injecció de recursos que la Generalitat hi està abocant –i la que
s'ha compromès a abocar–, amb una visió comunitària del benestar i la salut
mental de la ciutadania –com la que treballen fa anys entitat com Daruma i
Activa't, entre d'altres–. Amb tot, fa tants anys que es va tard que difícilment
s'assoliran nivells òptims d'atenció a curt termini.
Arran de la pandèmia, doncs, s'han fet evidents casos greus que no han
arribat a tenir una atenció al sistema sanitari, així com s'ha vist com els
trastorns mentals creixen en els més joves de les llars. Tant de bo la reacció
social i institucional faci bona aquella dita que diu que d'un gran mal en surt
un gran remei. S'ha avançat un pèl en l'atenció precoç als CAP, i sembla que
també en la lluita contra l'estigma, gràcies a la difusió que es fa de la
incidència de les malalties mentals i, dissortadament, al fet que el darrer
any i mig més ciutadans ho han viscut en primera persona.

L'ACUDIT de Manel Fontdevila

CIBERACTIVITAT Segueix-nos a @DiariSomGRN
Ells, que hi creuen, @JoseSolivelles que
ens guia, vosaltres que ens empenyeu.
Aquest dijous a les 20 h us necessitem
al carrer Girona! Abans de marxar de
vacances… Cridem, tots junts: Sí se puede!
@GRN_esports #OmplimelMunicipal

Un orgull veure que els projectes es
consoliden, que la vida torna al carrer
també per les entitats, que el comerç
de Granollers batega i que comprar
amb el cor i de proximitat és una
prioritat per moltes persones. Gràcies

Esport Club @ECGranollers

Laura Sabatés @laura_sabates

ESTHER CONTE I
ANTONIO SEGURA
Granollers En comú

l 14 d'abril de 2022 es compleixen
91 anys de la proclamació de la
Segona República espanyola, després d'unes eleccions municipals
en què els partits republicans van guanyar
en les principals àrees urbanes, gràcies a
un programa alternatiu i de canvi social
que trencava amb la vella Espanya cacic de
la Restauració.
La seva Constitució, una de les més avançades d'aquell temps a Europa, definia
l'Estat espanyol com "una república democràtica de treballadors de tota classe, que
s'organitza en règim de llibertat i de justícia", declarava explícitament la "renúncia
a la guerra com a instrument de política
nacional", i defensava acatar "les normes
universals del dret internacional" i incorporar-les al dret positiu.
Entre els principals avenços socials, destaca que la Segona República va obrir la porta a la participació política de les dones, que
van conquerir el dret a vot i l'any 1932 van
participar per primer cop en unes eleccions,
així com en aquest període es va aprovar el
matrimoni civil i el dret al divorci.
Es va avançar en matèria educativa i cultural democratitzant uns pilars socials bàsics, es va entomar la reforma agrària, es
va donar protagonisme al moviment obrer,
es va treballar per la separació entre l'Estat
i l'Església, i es van instaurar mesures pel
control democràtic dels cossos armats, entre altres. Per altra banda, es va donar una
resposta política a la pluralitat nacional de
l'Estat espanyol, aprovant-se els estatuts
d'autonomia de Catalunya, Euskadi i Galícia.
En definitiva, l'adveniment de la Segona República es va traduir en avenços per
transformar la nostra societat, per defensar les llibertats individuals i col·lectives, i
per la consecució de la justícia social.
El cop d'estat del 18 de juliol de 1936 va
truncar tot aquest procés, i de la primavera republicana es va passar, després d'una
cruenta guerra civil, a la llarga nit de la
dictadura franquista. Milers de morts i 40
anys de repressió sense que avui, encara,
s'hagi fet justícia a les seves víctimes.
El 14 d'abril ha de ser una data per reivindicar tant la memòria històrica democràtica d'aquells homes i dones, com la
plena vigència dels valors republicans, la
Llibertat, la Igualtat, la Fraternitat, que també inclouen, òbviament, el dret a escollir el
model d'Estat, i en conseqüència, el dret a

E

escollir-ne democràticament el cap d'Estat.
Joan Carles de Borbó va arribar a ser rei
per la voluntat de Franco. El dictador va
imposar al poble la forma d'Estat. A la mort
d'aquest no es va permetre al poble votar
democràticament i de manera separada si
desitjava monarquia o república al referèndum de la Constitució de 1978.
És hora, 44 anys després de la consulta
de la Constitució i amb una societat política, social i generacionalment molt diferent,
i partint de l'existència d'una realitat plurinacional, que la ciutadania pugui decidir
sobre el model polític i institucional territorial i escollir la forma d'Estat, pronunciant-se democràtica i lliurement en un referèndum clar si vol tenir una monarquia o
vol instaurar la III República.
Els esdeveniments dels darrers anys al
voltant de la Casa Reial, en especial del rei
emèrit, posen de manifest que no es pot seguir furtant a la societat aquest debat i decisió sobre quin model d'Estat volem, imposant ser representades per una família
reial tacada per múltiples escàndols i casos
de corrupció, evasió fiscal, i tractes de favor al refugi de monarquies autoritàries,
que no poden ser obviats a pesar de l'arxiu
per part de Fiscalia de les causes obertes
contra el rei emèrit.
Per nosaltres, homes i dones compromesos amb els valors republicans i fidels
als grans avanços que va suposar la II República, no hi ha cap dubte de quin model
triar com a base per transformar la societat
i construir un futur més just, més solidari
més igualitari i molt més democràtic.
Davant d'una institució obsoleta i corrupta des de temps immemorials com és la
monarquia espanyola, funcionant a la pràctica com una empresa amb l'únic objectiu
de facilitar l'enriquiment de tots els seus
integrants i de tota la cort que l'envolta, no
podem restar callats ni un dia més.
Els recents esdeveniments greus que ens
ha tocat viure com a societat, amb pèrdua
de drets humans, d'expressió i democràtics, empobriment de la societat en general,
privatització de serveis bàsics com sanitat,
ensenyament, cura de les persones necessitades, politització de la justícia –institució
aquesta última plena de personatges afins al
franquisme– ens ha demostrat que, a més, la
monarquia és una institució totalment inútil
i innecessària en la societat actual.
Monarquia enfront d'un model d'estat democràtic encapçalat per un president elegit
periòdicament per la ciutadania i amb la
base dels valors republicans defensats per
la II República. No tenim cap dubte: Fora la
monarquia inútil i corrupta! Tercera República ja! El poder del poble i per al poble!

Promou:
somgranollers@som.cat
Centre Audiovisual de Roca Umbert
08401 Granollers · T- 93 861 49 41 (ext. 5207)

Premi de periodisme Eugeni Xammar d’Òmnium Cultural (2017)

somlesfranqueses@som.cat
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Vine a celebrar la teva festa d’aniversari!
A Diverparc et sentiràs segur com a casa
HORARI
D’OBERTURA
S’ORGANITZEN

Divendres

FESTES
PRIVADES

de 17 a 20 h

DE DILLUNS
A DIJOUS

Dissabte
d’11 a 14 h
i de 17 a 20.30 h

Diumenge
PER

SETMANA
SANTA

d’11 a 14 h
i de 17 a 20 h

OBRIM
DE DIVENDRES
A DIUMENGE

PREUS
menors de 3 anys:
5 € la sessió

SEGUEIX-NOS!

a partir de 3 anys:
una hora: 5 €

NOVA GERÈNCIA

més d’una hora: 7 €
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Ivana Navarro, a la xerrada de Gran Centre

Dissabte de fires i mercats

Ivana Navarro, creadora del mètode Core Dance, formadora de txikung,
taitxí i altres tècniques de consciència corporal i emocional, serà la
convidada dijous 21 d'abril (20.30 h) a la Sala Tarafa en la xerrada d'El
repte de ser persones de Gran Centre. Navarro hi parlarà de Core Dance,
consciència corporal, emocional i energètica mitjançant el moviment.

Dissabte tornarà a ser un dia de fires i mercats.
A més del de proximitat a la Corona i el mercat
setmanal a Can Bassa, hi haurà el mercat de segona
mà (també a Can Bassa), els Encants Solidaris a
Can Trullàs i la fira de productes naturals a les Olles.

PATRONAL L'ENTITAT DEMANA UNA TAULA PERMANENT DE REINDUSTRIALITZACIÓ A LA COMARCA

COMERÇ

EMPRESES

Pimec: "Cal actuar abans que
les empreses entrin en fallida"

Sarsa inaugura
un espai dedicat
a la marca Cupra

Ajuts per reactivar
la contractació
a les Franqueses

Sarsa, concessionari oficial d'Audi,
Volkswagen, Seat, Cupra i Skoda,
ha inaugurat noves instal·lacions
a Granollers –carretera de la Roca,
km 17– dedicades exclusivament
a la marca Cupra. Les noves installacions tenen 400 m2, i tenen exposats set models de la marca, inclòs
el Cupra Born, un model 100%
elèctric. Amb aquesta obertura,
Sarsa, del grup Movento, suma
19 establiments a Catalunya i reforça la seva estratègia de creixement. La firma comercialitza més
de 12.000 vehicles a l'any (nous i
d'ocasió), atén 51.000 clients als
seus tallers oficials i compta amb
un equip de 260 persones.

L'Ajuntament de les Franqueses i
la Diputació invertiran 50.000 euros en ajuts a les empreses, emprenedors i autònoms del municipi
per fomentar i reactivar la contractació. Se subvencionaran els contractes d'una durada mínima de
6 mesos –amb jornades mínimes
del 50%– formalitzats entre l'1 de
gener i el 31 de desembre de 2022
–o fins que s'exhaureixin els diners
pressupostats–. Per optar als ajuts,
la sol·licitud s'ha de tramitar a través del Servei Local d'Ocupació, i
les persones contractades també
han d'estar inscrites com a demandants de feina al SLO i al Servei
d'Ocupació de Catalunya.

La patronal de la petita i mitjana
empresa, Pimec, ha plantejat la
creació d'una taula de reindustrialització del Vallès Oriental per fer
un seguiment d'empreses que estiguin en una situació delicada i que
corrin risc d'entrar en concurs de
creditors. Així ho va explicar dijous
el president de la patronal a la comarca, Daniel Boil, en l'acte d'activisme empresarial Reactivem-nos,
en què també va participar el
president de l'entitat, Antoni Cañete. L'acte, pensat per conèixer les
inquietuds i necessitats de pimes
i autònoms i definir així les prioritats de Pimec per als pròxims anys,
va reunir uns 260 empresaris de la
comarca, a més de representants
institucionals i d'altres gremis i associacions professionals.
La proposta de creació d'aquesta
taula, deia Boil, pretén donar resposta a un dels reptes més importants que té la comarca en aquests
moments: la necessitat de reindustrialització. "Actualment, sindicats, patronals i administracions
ja treballem conjuntament per
abordar el cas de Cricursa" –en
situació de concurs de creditors i
pendent de la venda per evitar el
tancament de la planta del Coll de
la Manya–. "Però caldria una taula permanent per donar servei
a altres empreses que pateixen
i que necessiten un impuls per
poder avançar", deia Boil, que

x.l.

ANTONI CAÑETE Dijous, a Vilanova
insistia en la necessitat d'actuar
abans que arribin les crisis i que
les empreses entrin en concurs.
Pimec també ha demanat que,
en el marc del Pacte Nacional per
la Indústria, que s'ha de posar en
marxa pròximament, hi hagi partides específiques per al Vallès Oriental més enllà del pla d'electromobilitat del Circuit. "Hi ha riscos
en molts sectors", alertava Boil,
qui també plantejava altres reptes,
com l'augment de preus de l'energia i de matèries primeres, la inflació, la pèrdua de competitivitat,
les infraestructures, el desenvolupament de l'entorn del Circuit, la
digitalització i la necessitat de reforçar la formació per adaptar els
perfils professionals a les necessi-

tats de les empreses.
El president de Pimec, Antoni
Cañete, destacava el moment de
"canvi transcendental" que estem vivint, fet que obliga a tenir el
màxim d'informació sobre el present i el futur per donar certeses a
les empreses. "En un moment tan
volàtil, les empreses necessiten
informació per abordar la presa
de decisions", apuntava Cañete,
i alertava: "Aquesta escalada de
preus que vivim no és conjuntural, sinó que durant algun
temps hi haurà problemes amb
els costos del transport de mercaderies, els subministraments
i l'augment de preus de matèries primeres, entre les quals
l'energia". I davant d'això, explicava, calen mesures immediates:
"La configuració actual dels
preus de l'energia no és correcta ni justa, i això cal corregir-ho
immediatament", insistia.
L'acte amb l'empresariat de la
comarca, a Vilanova del Vallès, va
tenir un format innovador, ja que
els assistents podien escollir, a través del mòbil, quins temes volien
abordar en la trobada d'una llista
plantejada per l'organització. Entre d'altres, morositat, energia,
reforma laboral, fiscalitat, compra
pública, finançament dels crèdits
ICO, fons Next Generation, formació, representativitat i canvis futurs en el món. i x.l.

Les altes laborals a
Curs de la Cambra
la comarca creixen
sobre la cadena
de subministrament un 17% al març
La Cambra del Vallès Oriental
organitza a la seu de Can Muntanyola un curs de 12 hores de Lean
Supply Chain Management –gestió
Lean de la cadena de subministrament–, adreçat a responsables
de logística i aprovisionament,
directius i assistents logístics que
vulguin aprofundir en la gestió de
la cadena de subministrament. El
curs, teòric i pràctic, serà els dimecres 27 d'abril i 4 i 11 de maig, de 9
a 13 h, i té un cost de 275 euros.

Segons les dades de l'Observatori-Centre d'Estudis del Consell
Comarcal durant el març es van
formalitzar a la comarca 13.217
contractes, 2.281 més que el mateix mes de l'any passat (+17,3%).
D'aquests, el 35% van ser indefinits, mentre que fa un any eren el
17%. Per municipis, a Granollers
es van formalitzar 3.626 contractes (+18,3%), i a les Franqueses
van ser 701, set menys que al
març de l'any passat (-1%). i
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RESTAURACIÓ LA SEGONA RUTA GASTRONÒMICA DEL MUNICIPI SE CELEBRARÀ DEL 22 D'ABRIL A L'1 DE MAIG

EMPRESES

TastaLFdV: pintxo i beguda per
2,50 euros en vuit establiments

QEV Technologies,
a punt per liderar la
reindustrialització
de Nissan

x.l.

LES FRANQUESES. Llàgrimes de
presa ibèrica amb salsa corile,
torrada d'escalivada i botifarra o
pastís dolç de mongeta del ganxet
amb coco i pinya. Aquestes són
algunes de les propostes que es
podran tastar del 22 d'abril a l'1
de maig en vuit bars i restaurants
de les Franqueses, en la segona
edició del TastaLFdV, una ruta
gastronòmica en què servirà un

Premis als participants

Participants
 Casal Cultural de Corró d'Avall
(pl. Mossèn Pere Baixeras, s/n)
 Mas Colomé (c. Mas Colomé, 6)
 Cafeteria Espai Can Prat
(c. Verge de Montserrat, 21)
 The Bervis Bar (c. Llevant, 9-11)
 La Pirilacha (ctra. de Ribes, 12)
 Tapas del mar Rodri (c. Sant Ponç, 6)
 Espai Nòmada Catering
(ctra. de Ribes, 202)
 Cafeteria Lotteria (pl. Ajuntament, 1)

una característica d'aquesta edició
de la ruta: l'ús de productes locals
i de proximitat.
La presentació del TastaLFdV
es va fer dilluns a la Cafeteria de
l'Espai Can Prat, a Corró d'Avall,
l'establiment guanyador de la
primera edició amb un pastís de
pastanaga. "Participar-hi va ser
un repte i un al·licient, i ens
va servir molt per donar-nos a
conèixer, perquè aleshores només feia dos mesos que havíem
obert", deia Carme Elcacho, una
de les responsables de la cafeteria.

PRESENTACIÓ A la Cafeteria de l'Espai Can Prat, guanyadora de l'any passat
pintxo i una beguda per només
2,50 euros.
La primera edició d'aquesta ruta,
el 2020, va servir per promocionar
els bars i restaurants del municipi,
molt afectats aleshores per la pandèmia. Amb aquesta segona edició es vol donar un nou impuls al
sector. "La pandèmia ens va per-

metre descobrir molts indrets
del municipi que desconeixíem,
també de restauració, on hi ha
molt talent", deia l'alcalde, Francesc Colomé, en la presentació de
la ruta. "I ara tornem a fer un
acte de suport al sector, per fer
poble i tastar els productes de
casa". De fet, aquesta és també

El TastaLFdV sortejarà tres àpats
per a dues persones, valorats en
50 euros, entre les persones que
tastin almenys quatre pintxos
diferents i omplin la butlleta de
participació als mateixos establiments participants, que també podran aspirar a tres premis: el del
jurat professional, el del vot popular, i el de productes de proximitat.
La ruta, la localització i els horaris dels bars i restaurants participants es poden trobar en un
desplegable de paper en diversos
punts del municipi. Pel que fa al
sorteig dels premis, es farà el 7 de
maig, durant la fira de Sant Ponç.

El consorci d'empreses que ha de
substituir Nissan, liderat per la firma de Montmeló QEV Technologies, amb seu al polígon del Circuit,
planteja fabricar 100.000 models
de dues noves marques de vehicles
elèctrics en cinc anys, especialment
furgonetes i autobusos. Això permetrà absorbir el 100% de la plantilla
que el fabricant japonès va deixar
sense feina –1.400 treballadors, actualment a l'atur–. Així ho anunciava fa uns dies el conseller delegat de
QEV, Joan Orús, en la presentació de
la marca Zeroid a l'antiga planta de
Nissan a la Zona Franca. La resta de
la producció, fins a 40.000 models,
aniria a càrrec de la marca Ebro. Els
impulsors d'aquest hub d'electromobilitat han reclamat "rapidesa"
als governs per tancar el procés i
començar a fabricar el 2023. "Si
som aquí no és per la fàbrica, els
robots o les línies d'assemblatge,
sinó perquè hi ha més de 1.000
persones que saben fer vehicles",
assegurava Orús.
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Kaba Gassama, a per l'Europeu amb Espanya

En la permanència, sense punts

La granollerina Kaba Gassama torna a una convocatòria de
la selecció espanyola per disputar els transcendentals partits
contra Eslovàquia, el 20 d'abril, i Portugal, el 24 d'abril. Espanya
s'hi juga la classificació per a l'Europeu del 2022, que tindrà lloc
al novembre entre Eslovènia, Macedònia del Nord i Montenegro.

El sènior masculí de l'AEH Les Franqueses ha
passat a la fase de permanència sense punts
i en la primera jornada va descansar. L'equip
franquesí és cuer del grup B de la fase de
permanència a la Primera Catalana.

HANDBOL | Lliga Guerreras EL KH-7 CONFIRMA EL SEU BON MOMENT CONTRA L'EQUIP DE CUESTA

Asobal EL PRÒXIM PARTIT SERÀ EL 21 D'ABRIL A LOGRONYO
XAVIER SOLANAS

Triomf de mèrit contra el
Rocasa abans del derbi català
XAVIER SOLANAS / LLIGA GUERRERAS

SANT QUIRZE - KH-7 BMG
Dijous, 14 - 19 h Sant Quirze
El KH-7 Granollers segueix amb
la línia ascendent en el joc i ho va
refermar dissabte amb una victòria incontestable contra el Rocasa
Gran Canaria, de l'exentrenador
Robert Cuesta (34-27). L'equip
de Salva Puig va dominar el duel
de principi a fi amb un alt ritme a
pista, que no va donar cap opció
a les canàries, que feia pocs dies
que s'havien classificat per a la final de la Copa d'Europa EHF.
"S'han confirmat les bones
sensacions de l'equip, estem
en una línia molt bona. A Gijón,
contra el Bera Bera, i ara hem
fet un altre gran partit davant
el Rocasa, classificat per a una
final d'Europa. Hem fet un partit extraordinari i és una gran
victòria", deia en acabar el partit
el tècnic Salva Puig, que admet
que l'equip està en un gran moment de forma: "Ara mateix estem amb molta confiança, molt
sòlides en totes les facetes del
joc i amb molta participació de
moltes jugadores, amb molta
rotació i un ritme molt alt", afegia el tècnic.
El KH-7 ocupa el setè lloc amb

EMPAT Al Palau, el Fraikin va empatar contra l'Ademar (32-32)

"Agrairem la pausa,
sobretot mentalment"
TRIOMF El BMG ocupa el setè lloc i té a un punt el sisè de l'Elx
24 punts, a tan sols un del sisè,
l'Elx. L'empenta granollerina serà
clau per mantenir una inèrcia positiva en la disputa del derbi català
avui, dijous, contra el Sant Quirze,
que ocupa l'antepenúltim lloc, amb
sis punts, i té una dinàmica d'un
triomf en els últims vuit partits.
"Aquesta confiança ens permet
seguir pensant en aquesta lliga
i saber que tenim molt a prop la
Copa de la Reina i l'equip hi arribarà molt bé", assenyala Puig,
que recorda que el Granollers jugarà el 29 d'abril a Sant Sebastià
els quarts de final contra l'Atlético
Guardés. JL.RODRÍGUEZ B.

Baixa

CARMEN PRELCHI,
AL BM PORRIÑO
La pivot Carmen Prelchi marxarà a final
de temporada del KH-7 Granollers per
incorporar-se a la disciplina del BM
Porriño, també de la Lliga Guerreras.
La jugadora tanca una etapa esportiva
reeixida al Palau d'Esports des que va
debutar la campanya 2017-2018. De
fet, el club gallec va informar de la
seva incorporació amb una piulada a
les xarxes socials.

El Fraikin Granollers atura l'activitat competitiva pels compromisos internacionals de les seleccions. L'últim partit de l'equip
dirigit per Antonio Rama va ser
dissabte, amb un empat èpic contra l'Ademar de Lleó (32-32). El
pròxim partit previst del BMG
serà el 21 d'abril a la pista del Logronyo, és a dir, hi haurà 12 dies
de diferència entre els dos partits
de la lliga Asobal. "Agrairem la
pausa, sobretot mentalment. El
parèntesi de la Copa del Rei va
ser molt dens amb els entrenaments, la preparació de partits
i la disputa dels duels seguits.
l'equip necessita desconnectar
una mica", admet Antonio Rama,
que assegura que es positiva
aquesta pausa perquè "ens farà

Base

UNA VINTENA DE
JUGADORS AL CESA
La base del BM Granollers és una de les
destacades del Campionat d'Espanya
de Seleccions Autonòmiques (CESA),
que té lloc aquesta setmana a la
Manga del Mar Menor, a Múrcia. El
club granollerí té jugadors a les sis
seleccions catalanes participants amb
un total de 20 representants; mentre
que l'AEH Les Franqueses aporta tres
jugadores.

tornar amb més ganes".
El Fraikin és tercer, amb 33
punts, a 1 del segon, el Bidasoa.
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FUTBOL | Tercera RFEF EL TRIOMF CONTRA EL FIGUERES (0-2) DONA ESPERANCES PER A LA SALVACIÓ A L'EQUIP DE JOSÉ SOLIVELLES

Primera Catalana

L'Esport Club afronta el partit
més important de la temporada

Un punt de mèrit
de Les Franqueses
a Palamós (1-1)

ECG

ECG - MANRESA
Dissabte, 9 - 16.30 h Granollers
"És el partit més important que
afronto com a entrenador de
l'Esport Club". Ho diu el tècnic
José Solivelles, que la temporada
passada va dirigir l'ECG durant la
fase d'ascens contra el Sant Andreu. "El partit del curs passat
era per passar a la final i optar
per un premi, que era l'ascens.
Dijous [avui] contra el Manresa
és jugar per no baixar", assenyala contundent.
L'equip granollerí arriba a l'antepenúltima jornada amb opcions
de permanència, però en llocs de
descens. L'ECG ocupa el quart lloc
per la cua, amb 31 punts, empatats
amb el Sants, que és cinquè per la
cua i qui marca la salvació. La jornada passada va ser rodona per-

s'hi juguen el títol de lliga i la promoció d'ascens a la Segona RFEF.
Curiosament, el Sants rebrà divendres, precisament, l'equip de
la Garrotxa, que tampoc ho tindrà gens fàcil. L'equip dirigit per
Solivelles té l'aval que, contra els
equips de la part alta, acostuma
a fer bons partits i treure resultats
positius –com ara en els empats
contra Olot i Manresa i el triomf
contra el Sant Andreu–. "Pel tipus de plantilla que tenim, som
un equip que ens costa portar
la iniciativa en el joc. Contra
els equips de la part alta no cal
portar-la i som un equip treballador, que defensa molt bé i tenim un contracop potent", diu el
tècnic granollerí, que confia en la
victòria.

Crida a l'afició
CELEBRACIÓ La plantilla de l'ECG celebra la victòria a Figueres
què l'equip granollerí va guanyar
contra un rival directe, el Figueres
(0-2), i el Sants va perdre contra
el Vilassar de Mar (1-0). "Vam superar a Figueres un match point
perquè guanyar al seu camp
no era gens fàcil i l'equip ho va
fer molt bé. A més, va perdre el

rival directe, el Sants", diu Solivelles, que comenta que contra
el Manresa "ens juguem tota la
temporada".
Si bé l'ECG s'hi juga la permanència, el Manresa és el segon
classificat i empata a punts amb el
líder, l'Olot. Així que els del Bages

Des del club s'ha iniciat una campanya a les xarxes socials per intentar omplir avui, dijous, el camp
municipal del carrer Girona contra
el Manresa. D'aquesta manera, el
club donarà una entrada gratuïta
a les persones nascudes a Granollers que vulguin anar a l'encontre.
"El públic serà molt important
en aquest partit; serà bàsic", augura Solivelles. JL.RODRÍGUEZ B.

El CF Les Franqueses va fer els deures a mitges al camp del Palamós
(1-1), amb un gol en la segona part
de Maute Balde per situar l'empat.
L'equip dirigit per Juanma Fernández no va guanyar el cap de setmana, però va sumar un punt que li
permet escurçar la diferència amb
el quart per la cua, el Banyoles, que
marca els llocs de la permanència.
Els franquesins són antepenúltims,
amb 28 punts, i tenen a 1 el Banyoles (29 punts), amb el gol average
perdut, i a 3 el cinquè per la cua, el
Martinenc (31), amb la diferència
de gols guanyada.
Aquesta setmana no hi ha competició per la Setmana Santa, però
el 24 d'abril la tornada al camp
serà providencial. Les Franqueses
visitarà el Parets, cinquè classificat amb 35 punts i sense res en
joc; el Banyoles rebrà la Montanyesa, que la jornada passada es
va proclamar campiona del grup
1 i l'ascens a la Tercera RFEF, i el
Martinenc rebrà el Bescanó, sisè
amb 34 punts i sense res en joc.

NOS HEMOS TRASLADADO!
Desde el 1 de Abril nos encontraréis en
nuestras nuevas oficinas situadas en:
C/ Foment nº 17, 1º - 08402 Granollers
(Barcelona)
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CICLISME | BTT PROP DE 700 PARTICIPANTS EN LA CURSA INTERNACIONAL DE LA COPA CATALANA

MOTOR | WolrdSBK S'ENDÚ UNA CURSA I OBTÉ DOS SEGONS LLOCS
krt

Ever Gómez i Núria Bosch
guanyen a Corró d'Amunt
Ever Alejandro Gómez i Núria
Bosch han guanyat la cursa internacional de BTT de Corró
d'Amunt. La prova franquesina,
que és la tercera cursa de la Copa
Catalana Internacional Biking
Point 2022, va aplegar diumenge
prop de 700 participants en un
circuit tècnicament exigent i amb
uns traçats intensos pel bosc.
La prova masculina va ser la
més igualada de totes perquè de
seguida es va fer una selecció de
vuit corredors. En l'última volta,
van arribar amb opcions tan sols
dos corredors i en l'esprint final
de meta es va imposar Ever Alejandro Gómez, de l'RR Bikers, per
davant d'Hugo Drechou, del buff
Megamo Team. Cristofer Bosque,
de l'Xsauce Factory Team, va quedar tercer.
Pel que fa en la cursa femenina, Núria Bosch, del BH Templo
Cafes, va ser la gran dominadora
de principi a fi i va celebrar el triomf després d'arribar en solitari a
meta. El podi es va completar amb
el segon lloc de Giulia Challancin,
de l'Scott Racing Team, i la terce-

a.mulrooney

ALEGRIA El pilot de l'escuderia granollerina guanya una cursa de tres

Jonathan Rea se situa
segon de Superbikes
SORTIDA Un dels moments de la cursa elit femenina
ra, Lianne Witkin, del CCC.
Dissabte es va celebrar la contrarellotge individual i Oliver
Avilés i Marta Cano van ser els
guanyadors. Oliver Avilés, del
RR Bikers, va obtenir la victòria
scratch completant el recorregut
de més de 4 quilòmetres en 12
minuts i 31 segons; mentre que la
júnior Marta Cano del Primaflor
Mondraker Genuins, va donar la

sorpresa amb un temps de 14 minuts i 49 segons.
L'edició del 2022 de la cursa BTT internacional de Corró
d'Amunt va ser del tot especial
perquè celebrava la 20a edició del
Memorial Toni Costa i enguany
el club franquesí organitzador
de la prova, el Club Ciclista Corró
d'Amunt, suma 25 anys des de la
seva fundació.

WATERPOLO | Primera Divisió PERD A BILBAO CONTRA L'ASKARTZA I ÉS CUER DE LA FASE D'ASCENS

Jonathan Rea, pilot de l'escuderia
granollerina Kawasaki Racing
Team (KRT), va acabar el primer
cap de setmana de competició
de la temporada amb un triomf i
dos segons llocs en el Circuit de
l'Aragó. El pilot suma un total de
54 punts en la primera parada
del Campionat del Món de Superbikes i ocupa el segon lloc amb 54
punts, a tan sols tres del líder, Álvaro Bautista (Ducati).
La Ninja ZX-10RR de Rea va
ser la més ràpida de la cursa del
dissabte després de 18 voltes en
el Motorland de l'Aragó. De fet,
el triomf del pilot britànic va ser
èpic perquè va arribar després de
superar en l'última volta a Bautista i travessar la meta en primer

lloc. Pel que fa a les curses de diumenge, Rea va aconseguir el segon
lloc de la superpole i de la segona
cursa. "Estic content amb els resultats. Si hagués pogut signar
aquests resultats a principis de
la setmana, ho hauria fet. He de
continuar millorant per a la següent cursa a Assen", explicava
en acabar el cap de setmana de la
primera cita del calendari.
Pel que fa a l'altre pilot de l'escuderia granollerina, Alex Lowes,
va caure en la primera cursa, va
ser sisè en la superpole i cinquè
classificat en la segona cursa.
La pròxima cursa del Mundial
de WorldSBK se celebrarà a Assen, els Països Baixos, del 22 al 24
d'abril. jl.r.B.

BÀSQUET | Copa Catalunya

MotoGP

El CBG femení
suma un triomf
en quatre partits

Aleix Espargaró es
deixa el lideratge
de MotoGP a Texas

El sènior femení del CBG ha sumat un triomf dels quatre partits
disputats en la fase de permanència i se situa en el penúltim lloc
del grup 4, en llocs de play out.
L'equip dirigit per Martí Roget va
perdre dissabte passat contra el
Tordera (66-61) en un duel que
era providencial per allunyar-se
del quart lloc, que provoca el descens directe a la Primera Catalana. Tot i perdre, els dos equips
empaten amb una victòria, però
les granollerines són penúltimes
per un millor bàsquet average
particular entre els dos conjunts.
L'equip granollerí vol evitar la
quarta posició i intentar pujar fins
a la segona, que ocupa el Cornellà amb dues victòries. El pròxim
partit del CBG serà el 23 d'abril
a casa contra el líder, el Joventut
Les Corts, ja salvat.

Aleix Espargaró (Aprilia) va perdre el primer lloc del Mundial de
MotoGP després de la cursa de
Texas, dels Estats Units d'Amèrica. El pilot granollerí va acabar a
l'11è lloc i cau fins a la 3a posició
del Mundial; mentre que Pol Espargaró (Honda) és 13è a Austin i
de la general ocupa l'11è lloc.
La cursa en el Circuit de les
Amèriques no és una de les més
propícies per Aleix Espargaró
i així va ser. No va tenir el ritme
dels primers pilots i va acabar en
un meritori 11è lloc. "He fet tot
el possible per ser competitiu
aquí, però aquesta és una pista que mai m'ha agradat", deia
en acabar la cursa, que admetia
que "era important guanyar alguns punts, fins i tot en un cap
de setmana complicat com era
aquest". jl.r.B.

El CNG, sense opcions del play off
El sènior masculí del CNG va perdre en la piscina de l'Askartza de
Bilbao (18-16) i s'ha quedat sense
opcions de disputar la promoció
d'ascens a la màxima categoria
estatal, la Divisió d'Honor. Els
granollerins van començar el duel
amb intensitat, però les exclusions van fer que els locals es po-

sessin per davant en el marcador
abans d’arribar al descans (10-8)
i ja al tercer i últim quart no es va
poder capgirar el resultat.
El CNG és últim amb 12 punts
de la fase d'ascens, amb 12 punts.
El pròxim partit dels granollerins
serà el 30 d'abril en la piscina del
CN Sant Feliu.

Empresa amb més de 60 anys d’antiguitat
en el sector del reciclatge necessita:

CONDUCTOR DE CAMIÓ RÍGID

(mínim carnet C i el CAP)
S’ofereix:
Contracte de 40 hores setmanals,
directament per l’empresa
Incorporació immediata
Les persones interessades cal que contactin al correu
info@santosjorge.com o bé al telèfon 93 579 54 54
(Vanesa o Esther)

EL PORTER BRUNO
DELMÀS, CAMPIÓ
ESTATAL A INFANTIL
n Bruno Delmàs, porter de la base del

CN Granollers, ha finalitzat la participació amb la selecció catalana de
waterpolo infantil com a campió de
l'estatal autonòmic. A més, va recollir
el trofeu de millor porter de la competició, que va tenir lloc la setmana
passada a Madrid. L'equip de Delmàs
es va enfrontar en la fase de grups
contra l'Aragó (1-10) i Madrid (5-11).
Als quarts de final, Catalunya va vèncer a la Comunitat Valenciana (11-1) i
la semifinal contra el País Basc (10-1).
El granollerí, amb la selecció catalana,
va imposar-se en la final de l'estatal
autonòmic contra Andalusia, per 11 a 1.
Delmàs ha participat al llarg d'aquesta
temporada en el programa de detecció
i seguiment de talents de waterpolo
infantil de la Federació Catalana de
Natació (FCN). De fet, això va fer que
fos part de la llista de la selecció catalana per disputar l'autonòmic.
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FUTBOL L'AE RAMASSÀ PUBLICA EL SEU PRIMER LLIBRE 'EL PARTIT DE LES NOSTRES VIDES'
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ATLETISME QUEDA AL TERCER LLOC DEL GRUP B DE LA LLIGUETA
CaG

"Els projectes solidaris
ens fan molt més feliços"
L'AE Ramassà és més que un club
esportiu, és una entitat amb una
trajectòria solidària que li va permetre constituir-se el 2020 com
una ONG. De fet, fa 2 anys hi havia
el compromís de publicar un llibre
per explicar els 8 anys de projectes solidaris i de cooperació amb
l'Àfrica, que tan sols la Covid-19
ha estat capaç d'ajornar. Dijous
passat, finalment, es va presentar
el seu primer llibre El partit de
les nostres vides, que és un recull
d'històries i de fotografies de les
accions solidàries fetes.
El llibre ha estat escrit per Iván
Riera, Marc Larripa i Alba Colomé i compta amb les fotografies
de Manel Laguna i Delfí Font. Fa
un recull en set capítols als viatges que han realitzat al continent
africà des de 2014: Etiòpia, Kènia,
Benin, Uganda, Madagascar, Camerun i Costa d'Ivori. "Som un
club únic al món i aquest llibre
servirà per explicar-ho. El nostre club porta el logotip de les

ajuntament de les franqueses

ÈXITS L'equip sub-12 masculí estableix un nou rècord català de relleus

El Club Atlètic frega
l'ascens al grup A català
PRESENTACIÓ Dijous passat a la Biblioteca de Corró d'Avall
Nacions Unides i això descriu
molt bé quina és la responsabilitat del Ramassà. Som un club
que vol competir com a equip
de futbol però fem projectes solidaris que ens fa molt més feliços", assenyala Pere Bufí, president de l'AE Ramassà.

El partit de les nostres vides es
pot adquirir al web de l'AE Ramassà (www.ramassa.com) i per
Sant Jordi a la plaça de l'Espolsada. El llibre, amb una tirada d'un
miler d'exemplars, compta amb el
suport econòmic de l'Ajuntament
de les Franqueses. JL.R.b.

El Club Atlètic Granollers s'ha
quedat a 46,5 punts de l'ascens
al grup A del Campionat de Catalunya de clubs, que és la màxima
categoria catalana. La delegació
granollerina va competir diumenge en la segona jornada del campionat B a Sabadell i va aconseguir
la tercera millor puntuació amb
690 punts. Els dos primers classificats van aconseguir l'ascens i el
campió va ser el CA Igualada, amb
955,5 punts, i el subcampió, el

Barcelona Atletisme, amb 736,5.
D'altra banda, en la jornada final del Campionat de Catalunya
de Relleus sub-12, que va tenir
lloc dissabte a l’Estadi Natàlia
Rodríguez de Tarragona, l'equip
masculí granollerí va establir un
nou rècord català de la categoria. Els granollerins van aconseguir un registre de 33,92 segons.
L'equip estava format per Manel
Güell, Pau Mirón, Ot Montserrat i
Marcel Samso.
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CULTURA

Els reis del swing

Story Time a Can Pedrals

El col·lectiu Lindy Frogs no para. Dissabte organitzen un programa
doble a la seva seu de l'Aplegador, a l'espai de La Troca de Roca
Umbert. A les 20.15 h organitzen una classe magistral de swing
amb Xavi Calderer i Glòria Roca que donarà pas, a les 22 h, a una
ballada de swing amenitzada per una selecció musical de dj Xacal.

Cambridge School proposa l’Story Time,
contes en anglès adreçats a vailets a partir de
quatre anys. Dissabte (17.30 h) a la Biblioteca
Can Pedrals amb el llibre The Trip to Panama,
un clàssic dels anys 70 de l'alemany Janosch.

LITERATURA LA LLIBRERIA LA GRALLA CENTRALITZA EL TRADICIONAL ACTE DE SIGNATURES

INCLOU L'EDICIÓ DEL LLIBRE DEDICAT AL PARC DEL FALGAR

Autors a la recerca de lectors

La diada del llibre i la rosa
recupera les essències

Tenint en compte
que, en una campanya normal, els llibreters ingressen un
bon percentatge de
la seva facturació anual (el 2019
es van vendre 1.600.000 llibres,
amb un guany pel sector xifrat en
22 milions d'euros) i els dos anys
en blanc, a causa de la pandèmia,
no és estrany que el gremi esperi
amb candeletes aquest Sant Jordi.
Encara més tenint en compte que
cau en dissabte, la previsió meteorològica és optimista i que la normalitat s'imposarà per sobre de
les restriccions.
"Una gran festa de país, en
què tothom sortirà al carrer",
aquest és el desig de la presidenta del Gremi de Llibreters de Catalunya, Maria Carme Ferrer, per
aquesta campanya. La Cambra del
Llibre de Catalunya ja preveu que
pugui ser una de les diades més
massives i rellevants de la història, amb una previsió de vendes similar a la d'abans de la pandèmia.

Contacte amb els lectors
A Granollers la maquinària es comença a posar en marxa aquest
dissabte al matí quan, a partir de
les 11.30 h, la llibreria La Gralla
organitzarà un acte de signatura
de llibres al carrer, davant de l'establiment. Comptarà amb la pediatra granollerina Anna Estapé,
autora del llibre infantil Virus; el

ARXIU

AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES

EL FALGAR La portada del llibre del fotògraf Pere Cornellas
LES FRANQUESES. Després de dos
SANT JORDI 2021 Una imatge de la signatura de llibres de l'any passat
periodista Carles Porta, ara amb
una versió escrita de Crims. Llum a
la foscor; la periodista i consultora
Míriam Tirado, autora de diferents

Dissabte firmaran llibres
Carles Porta, Toni Cruanyes,
Sebastià Alzamora i Martí
Gironell, entre d'altres
llibres sobre maternitat, paternitat i criança, que publica Límits:
Com educar amb límits conscients i
créixer junts i l'escriptora de novelles de misteri Laia Vilaseca, que
presenta Quan la neu es fon.

Ja a la tarda, a partir de les 18
h, l'activitat prendrà molta embranzida, amb el desembarcament d'una desena d'autors més,
molts d'ells també amb presència
televisiva. Són Sebastià Alzamora
(Ràbia), Marta Bellvehí (Bruna
Brown), Alfred Bosch (El temple
dels pobres), Toni Cruanyes (La
Vall de la Llum, Premi Josep Pla
2022), Martí Gironell (Un talp a
l'Antic Egipte), Agnès Marquès
(Ningú sap que soc aquí), Empar
Moliner (Benvolguda, Premi Ramon Llull 2022), Pep Prieto (La
dona eterna), Coia Valls (L'alquímia de la vida) i Montse Barderi i
Gemma Lienas (dues de les autores del llibre coral Satis�iers).

anys de restriccions sanitàries, la
diada de Sant Jordi tornarà a ser
festiva, oberta i descentralitzada
a les Franqueses. El divendres 22,
i com a preàmbul, es farà la presentació del llibre El parc del Falgar i la Verneda. Espai humit, del
fotògraf granollerí Pere Cornellas,
a la zona d'albirament d'ocells del
mateix parc.
L'endemà, dissabte, l'activitat
més literària es concentrarà a la
plaça de l'Espolsada, amb un vermut literari i trobades d'autors,
concerts, tallers i una ballada de
sardanes, tot plegat acompanyant
les tradicionals parades de llibres
i roses durant tota la jornada. Com
cada any, també es farà el lliurament dels premis del Concurs Li-

terari de Sant Jordi, que enguany
arriba a la 32a edició. A més, hi ha
programades accions amb els centres educatius, les biblioteques de
Bellavista i de Corró d'Avall i els
equipaments municipals de joves.
D'altra banda, i per anar fent
boca, dimarts (18 h) la Biblioteca
municipal de Corró d'Avall acull la
visita de la jove escriptora tarragonina Laia Viñas, que comentarà
la novel·la Les closques, Premi Documenta 2020 ex aequo. Una saga
familiar que discorre entre el present, al barri barceloní de Gràcia,
i el passat, a les Terres de l'Ebre.
Aquest és un acte amb aforament
limitat i inscripció prèvia, trucant
al telèfon 935 661 550 o bé adreçant un correu electrònic a bibliotecacorro@lesfranqueses.cat.

FOTOGRAFIA REPASSARÀ LA SEVA TRAJECTÒRIA A L'ESPAI D'ARTS
ELS DOS EQUIPAMENTS MUSEÍSTICS DE LA CIUTAT ACOLLIRAN SENGLES EXPOSICIONS TEMPORALS

Mapes d'Alpina i dibuixos
per festejar Sant Jordi
Durant els pròxims dies, la major
part dels equipaments culturals de
la ciutat se sumaran a la celebració de la diada del llibre i la rosa.
El Museu de Granollers i el Museu
de Ciències Naturals ho faran sota
la marca Sant Jordi entra al Museu,
que arriba a la quarta edició.
Els murs de l'Espai Obert del
Museu s'ompliran amb una exposició de dibuixos que tradueixen
en imatges la llegenda de Sant Jordi. Els joves artistes han estat 566

alumnes de 3r de primària de les
17 escoles de la ciutat. La mostra
s'inaugurarà dimecres (18 h), amb
la descoberta de la reproducció a
gran format que es col·locarà en un
dels vidres de la façana de l'edifici,
i es podrà veure fins al 30 d'abril.
La Tela, per la seva banda, acollirà l'exposició Alpina. Mapes. Literatura. Paisatge, una mostra comissariada per l'escriptor i crític
literari Julià Guillamon que recull
la trajectòria de l'editorial grano-

llerina del mateix nom, especialitzada en l'elaboració de mapes i
tot un referent de l'excursionisme
català, en el marc de la commemoració del seu 75è aniversari.
El recorregut que proposa examina com ha canviat la manera
de fer els mapes i en subratlla la
dimensió cultural, amb 25 recorreguts que combinen textos d'autors clàssics catalans amb els mapes de l'Alpina. L'exposició obrirà
portes dijous vinent, però la inauguració oficial tindrà lloc el dia 27.
Es podrà visitar fins al 10 de juny.
L'activitat per Sant Jordi a la Tela
encara es completarà amb una lectura de poemes al planetari i un
club de lectura i ciències naturals.

La fotoperiodista Anna
Surinyach, a l'Aula Oberta
La barcelonina Anna Surinyach és
una fotògrafa documental i editora gràfica independent que en la
seva feina ha posat el focus en els
moviments de població i les crisis
humanitàries a diferents parts del
món. Una tasca que li ha valgut el
Premi Desalambre 2020, convocats per elDiario.es per reconèixer
l'activisme en defensa dels drets
humans.
Dimecres (18.30 h) Surinyach
parlarà de les seves experiències i
trajectòria professional en una activitat inserida dins el laboratori
de recerca Lògiques postfotogràfi-

ques en el paradigma de la necropolítica, que dirigeix la historiadora de l'art, crítica i comissària de
Cardedeu Mercè Alsina. La trobada tindrà lloc a la Sala la Miranda
de l'Espai d'Arts de Roca Umbert,
en un acte amb inscripció gratuïta
i aforament limitat.
Com a fotògrafa, Surinyach ha
cobert diferents crisis a l'Àfrica,
Àsia i Amèrica del Sud, i ha treballat per a l'ONG Metges sense fronteres durant 6 anys. Ha publicat
en mitjans de comunicació nacionals i internacionals i ha codirigit
els documentals Misbah i #Boza.
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MÚSICA A TOTES LES FORMACIONS DE L'ENTITAT ELS ESPEREN UNS MESOS FARCITS D'ACTUACIONS

TEATRE ARSÈNIC I ROCA IMPULSEN LA CONVOCATÒRIA

Els Amics de la Unió, a mil

Novena edició del Concurs
de Dramatúrgia Microteatre

Els Amics de la Unió han donat a
conèixer el calendari d'activitats
pels mesos de primavera i estiu
i, com ja és habitual, és dens en
compromisos. Després de l'experiència que ha representat el projecte Greta i els Trihumans, el cor
infantil Veus, el Cor Jove i el Cor
de Cambra preparen El Messies
de Guinovart, que s'estrena la setmana vinent al Teatre Auditori de
Granollers. Després el portaran al
Palau de la Música Catalana (8 de
maig) i al Teatre Kursaal de Manresa (5 de juny).
Els cantaires continuaran presents a escenaris i festivals d'arreu
del país. Sis solistes del cor Veus
s'incorporaran al muntatge de La
flauta màgica de Mozart que presenta al Gran Teatre del Liceu (del
20 de juny al 2 de juliol). El Cor Jove
estrenarà Les eines al Teatre Audi-

tori de Granollers (29 de maig) i
al Festival Aphònica de Banyoles
(26 de juny), ja que es tracta d'una
coproducció entre l'equipament
granollerí i el festival banyolí.
Altres cites són la presentació de
l'espectacle Songs of hope a Sant
Joan de Vilatorrada (6 de maig) i

Després d'un temps
sense viatjar, el cor Veus
portarà 'Songs of Hope'
a França i Luxemburg
a la Fira de música emergent i familiar de Vila-Seca (7 de maig), el
concert Magnífic Bach! a la Parròquia de Santa Maria de Capellades
(22 de maig) o la participació en la
tercera edició del concert solidari

a benefici d'entitats amb projectes
per a la infància i l'adolescència
que tindrà per escenari l'antiga església de Santa Eulàlia de Mèrida, a
Corró d'Avall (19 de juny)
Després d'un temps sense poder
viatjar, finalment, aquest estiu, els
tres cors de l'entitat tornaran a
travessar fronteres. Veus portarà
Songs of hope a la Philarmonie de
Luxemburg (del 14 al 16 de maig)
i al Rencontre Internationale de
Cheurs Jeunes de Persan, a França
(del 23 al 26 de juny). El Cor Jove
participarà en el 68è Certamen Internacional de Habaneras y Polifonía de Torrevieja (del 19 al 23 de
juliol) i oferirà una gira de concerts
a Istanbul (de l'1 al 7 d'agost). Finalment, el Cor de Cambra protagonitzarà la gira Llumbreiru per
diversos pobles de Castella i Lleó i
Cantàbria (del 15 al 17 de juliol).

ART L'ARTISTA FORMA PART D'UNA COL·LECTIVA DE LA GALERIA BARCELONINA MARC DOMÈNECH

Viaplana es mostra a París
L'artista Vicenç Viaplana acaba d'exposar a París, en el marc
d'una mostra col·lectiva, compartint espai al costat de noms tan
consagrats com els de Joan Miró,
Henry Moore, Antoni Tàpies, Antoni Clavé, Manolo Millares, Henri
Michaux i Moisès Villèlia.
Cada any la galeria de Viaplana,
la barcelonina Marc Domènech,
participa en la fira Art Paris, al
Grand Palais Éphémere, una mena
de versió francesa de la madrilenya
ARCO, i inclou obra del granollerí
al seu estand. En aquesta ocasió
hi ha portat una peça de 2019, un
acrílic sobre fusta de mida mitjana
que duu per títol Resum.

Com explica l'artista, la galeria
Marc Domènech "va consolidant
un mercat de cara a fora, i està
molt bé poder-ho fer". "La galeria està posicionada en això
que ara en diuen Mod&Con
Art –art modern i contemporani– i treballa des de grans noms
consolidats del segle XX fins a
coses actuals. Això està bé, i la
seva posició com a galerista és
interessant. El tipus de col·leccionisme també és diferent,
és més sòlid, i a mi em va molt
bé", detalla. Viaplana participa
en aquesta fira parisenca des de
2018, quan va iniciar la seva relació amb la galeria de l'Eixample.

La novena edició del Concurs de
Dramatúrgia Microteatre ja està
convocada i té un concepte temàtic al voltant del qual hauran de
girar totes les obres presentades:
la idea Creuem els dits.
Els impulsors de la iniciativa,
l'espai de creació Arsènic i Roca
Umbert, han donat a conèixer les
bases. Fins al 18 de juliol hi ha
temps per presentar els textos,
que han d'estar escrits en català,
ser originals i no haver estat presentats en cap altre concurs, ni
tampoc portats a escena. Un altre
condicionant és que aquestes peces breus han de poder ser representades per un màxim de tres actors o actrius d'entre 16 i 25 anys.
El jurat, integrat per professionals de les arts escèniques, escollirà quatre obres, en un veredicte
que es farà públic al setembre.

Les obres seleccionades s'estrenaran el cap de setmana del 18 al
20 de novembre. A més de l'escenificació, els premiats rebran 200
euros en metàl·lic.

Directors professionals
La producció de les quatre obres
anirà a càrrec d'una direcció
professional, que participarà en
la tria de l'elenc i de l'espai de
representació –sempre localitzacions singulars de la fàbrica de
Roca Umbert–, en la posada en escena, en l'attrezzo i les possibles
aportacions al guió. El càsting
dels intèrprets es farà l'1 d'octubre a Arsènic.
L'objectiu d'aquest concurs és
el d'estimular la creació escènica
de dramaturgs que s'inicien en
l'escriptura, i també impulsar el
treball de joves intèrprets.

Concert solidari de l'ONG Mans Unides

V.V.

a.mulrooney

'RESUM' Retall de la peça de Viaplana

El pianista Ignasi Prunés, també organista de la parròquia de Sant Esteve, va ser
el protagonista d'un recital de piano celebrat dissabte a la sala Francesc Tarafa.
Es tractava d'un concert organitzat per Mans Unides, amb finalitats benèfiques.
Els donatius del públic ajudaran a finançar el projecte d'enguany, la creació d'un
taller de fusteria i un bloc sanitari a la República Democràtica del Congo. Prunés
va interpretar un repertori amb peces de Bach, Liszt i Mozart, entre d'altres.
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EXPOSICIÓ EL PROJECTE 'CLIMATUBERS' FA UN PRIMER TAST A LA BIBLIOTECA DE ROCA UMBERT

P R O G R A M A C I Ó E S P O R T I VA
FUTBOL
DIJOUS 14
20 h

Activistes pel clima, de barri

ESPORT CLUB GRANOLLERS - CENTRE
D'ESPORTS MANRESA
Municipal c. Girona

CLIMATUBERS

A partir de dimarts i �ins al 20
de maig es podrà visitar a la
Biblioteca Roca Umbert l'exposició Climatubers: acció climàtica ciutadana, la primera
visualització d'un programa
més ampli de conscienciació i
participació mediambiental.
El projecte Climatubers. In�luencers for change està promogut
per cinc països de la Unió Europea (Espanya, França, Itàlia,
Àustria i Estònia), va començar
el 2021 i té tres anys de durada.
L'Ajuntament de Granollers s'hi
ha sumat a través del Servei de
Medi Ambient i Espais Verds i
amb la coordinació de l'associació Ecoserveis. L'objectiu és el
d'actuar a escala local, motivant
la ciutadania perquè pensi com
li afecta la crisi climàtica en el ANTÒNIA Una imatge de l'exposició
seu dia a dia i animant-la a fer
propostes de millora de ciutat a tra- nen més", explica Anna Sanmarvés de l'ús d'eines digitals.
tí, tècnica de Climatubers. "Quan
La iniciativa s'articula a través parlem de crisi climàtica la perde diferents tallers de vídeo par- cepció és que això no ens afecta,
ticipatiu que des d'octubre s'es- perquè és quelcom que passa
tan fent en barris climàticament al Pol Nord i a l'Amazones. Però
vulnerable, amb grups reduïts de quan baixem a problemàtiques
persones d'orígens, per�ils i edats ciutadanes, aleshores la gent té
diversos. "Hem tingut alumnes propostes a fer", afegeix.
des de 14 �ins a 80 anys. Àvies de
Als participants se'ls demana que
l'Espai Actiu, per exemple, que expressin les seves inquietuds, amb
amb prou feines sabien enviar la convicció que el projecte tindrà
un WhatsApp i han acabat gra- difusió i les seves veus seran escolvant vídeos. Al �inal, a tothom tades. Com apunta Sanmartí, "el víli ha acabat interessant i dema- deo participatiu és una eina inte-

Amb narració d'Emma Montané

Segona fase

ESPAI DE DEBAT,
AL JUNY, A L'EDISON
En un segon pas, els vídeos creats durant aquesta experiència de cocreació
–enregistrats amb telèfons mòbils–,
es podran veure el 2 de juny al Cinema
Edison, en el marc de la 1a Mostra d'Audiovisuals i Crisi Climàtica. La trobada
comptarà amb ponències de comunicadors ambientals i activistes climàtics,
cas de la periodista Pilar Sampietro, i diversos col·lectius, com Extinction Rebellion i l'associació Granollers Pedala. Per
Anna Sanmartí "hi ha una intenció real
que aquest dia la gent opini i parli; que
tingui utilitat". A banda, les peces també quedaran allotjades al canal de YouTube del projecte Climatubers.

ressant i té un punt d'acció social
molt fort: veus crítiques, expressades sense �iltres ni censures,
però sempre oferint una solució,
una crítica constructiva. Aquesta
és una consigna del projecte".
L'exposició a la biblioteca aplega
un seguit de fotogra�ies fetes pels
participants dels tallers, re�lectint
algunes de les problemàtiques que
els amoïnen en el seu àmbit més
proper, acompanyades per propostes de solucions.

LECTURA LA CUINERA MARIA NICOLAU VA PRESENTAR A LA GRALLA EL LLIBRE 'CUINA! O BARBÀRIE'

"La cuina de casa es
dessagna, se'ns mor"

PREVISIÓ METEOROLÒGICA
del dijous 14 al diumenge 17 d'abril
Dijous

22º

11º

Divendres

25º

13º

Dissabte

25º

12º

Diumenge

22º

11º

A Maria Nicolau només li va faltar agafar el públic per la
solapa i sacsejar-lo,
en la presentació a
La Gralla del llibre Cuina! O barbàrie (Ara Llibres, 2022) que està
tenint molta repercussió mediàtica. "El vaig escriure des de la
sensació de frustració màxima:
tenim més que qualsevol de les
generacions anteriors, i mengem pitjor". "La nostra cultura,
cuina i patrimoni es dessagna,
es mor", va advertir l'autora.
La cuinera de la Garriga, que
treballa el restaurant El Ferrer de
Tall, a Vilanova de Sau (Osona),
és una aferrissada defensora de
la cuina tradicional i de casa, enfront de l'alta gastronomia, que

va qualificar de "fullaraca", una
cuina "amb una perspectiva lúdica, artificiosa". Fidel al seu estil, també va desautoritzar els xefs
estrella i la moda que han generat.
Durant la presentació, Nicolau
es va convertir en una màquina de
fer titulars irrefutables. Va exhibir
visceralitat i passió per tractar
de convèncer l'audiència de les
bondats de cuinar a casa i no delegar aquesta tasca en mans alienes. "Desperteu! Perquè si no
cuineu, algú ho farà per vosaltres", va exclamar. Per a Nicolau,
la cuina és un coneixement ancestral, llegat per les generacions que
ens han precedit, sovint transmès
de forma oral. Un patrimoni que
no podem perdre. "D'aquesta
cuina, que és la rellevant, la vi-

tal, la important, fa 40 anys que
no en diem ni ase ni bèstia. Fa
40 anys que les dades diuen
que cada cop comprem més
precuinats, que cada cop consumim més productes processats,
que cada cop mengem pitjor i
estem més malalts perquè cada
dia cuinem menys".
L'acte va comptar amb la presència del gastrònom Pep Salsetes, que va saludar l'alenada d'aire
fresc que ha representat la irrupció de Nicolau. "Per fi algú diu
el que jo també penso, amb 40
anys de diferència! I, a més, una
persona jove i amb molta influència. Això és la flama que està
viva", va advertir. Salsetes també
va elogiar l'objecte de la presentació: "El llibre està ben escrit i
té de tot: novel·la, ficció, assaig,
aspectes biogràfics i, és clar, sobretot també hi ha cuina. Però
una cuina que està integrada en
tot un context de coneixement
viu, de fet vivencial". C.RIOBÓ
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AGENDA

Les plantes aromàtiques i medicinals
La saviesa que envolta aquest món és el tema de la xerrada
de les Aules d'Extensió Universitària per a la Gent Gran
del Vallès Oriental (AGEVO), dimarts (18.30 h) a la
Rectoria. La impartiran Sebastià Asturgó, Joan Felip,
Joan Riera i Joel Segarra, estudiosos i amants de la natura.

GRANOLLERS
DISSABTE, 16
11.30 i 18.00 h Llibreria La Gralla
Signatura de llibres
16.30 h Museu de Ciències Naturals
Visites guiades a l'exposició
Tu investigues!
17 h Museu de Ciències Naturals
Animals amagats.
Joc de realitat augmentada
20.15 h L'Aplegador (Roca Umbert)
Masterclass de swing amb Glòria Roca
i Xavi Calderer
22 h L'Aplegador (Roca Umbert)
Ballada de swing amb dj Xacal
DIUMENGE, 17
11.10 h Museu de Ciències Naturals
Visites Guiades a l'exposició
Tu investigues!
12 h Museu de Ciències Naturals
Animals amagats. Joc de realitat
augmentada
DILLUNS, 18
18 h Sala la Miranda de l’Espai d’Arts
(Roca Umbert)
Cicle Espai, desig i desordre:
cinefòrum amb la pel·lícula Soñadores

DIMARTS, 19
10.30 h Can Jonch. Centre de Cultura
per la Pau
Grup de documentació fotogràfica de
l'Arxiu Muncipal
15 h Biblioteca Roca Umbert
Inauguració de l'exposició Climatubers:
acció climàtica ciutadana
18.30 h La Rectoria
AGEVO: Plantes aromàtiques i
medicinals. Xerrada de Joan Felip,
Sebastià Asturgó, Joel Segarra i Joan
Riera, professionals, estudiosos i
amants de la natura
19.30 h Sala Francesc Tarafa
Presentació del segon volum del llibre
1477 veus, 1 sola història
DIMECRES, 20
16 h Arxiu Municipal de Granollers
Obrim les cartes de la postguerra. Taller
de descripció de correspondència
18 h Museu de Granollers i Museu de
Ciències Naturals
Inauguració de l'exposició Sant Jordi
entra al Museu de Granollers
18.30 h Restaurant llibreria Anònims
Presentació del llibre Diccionari
biogràfic d'Estat Català i Estat Català

sota el franquisme ( 1939-1968 )
amb Fermí Rubiralta i Tomàs Callau
18.30 h Sala la Miranda de l’Espai
d’Arts (Roca Umbert)
Aula Oberta, impartida per la
fotoperiodista Anna Surinyach

LES FRANQUESES
DIVENDRES, 15
11 h Parròquia de Sant Francesc
d'Assís (Bellavista)
Viacrucis
19 h Parròquia de Sant Francesc
d'Assís (Bellavista)
Celebració de la Passió del Senyor
20 h Parròquia Santa Eulàlia de Corró
d'Avall
Ofici del Divendres Sant amb Adoració
de la Creu i Via Crucis pels carrers
DIUMENGE, 17
11 h Circuit de Cal Gavatx
Circulació de trens
DIMARTS, 19
17.30 h Centre Cultural de Bellavista
La regla mola (si saps com funciona).
Xerrada de la psicòloga en educació
sexual Anna Salvia Ribera

Voltem per l'entorn

Aplec de Pasqua a Canovelles
Com tantes altres coses, Canovelles recupera la normalitat del seu tradicional Aplec
de Pasqua, que celebrarà dilluns, després de 2 anys d'absència. Al matí, l'Associació
Cercle Artístic de Pintors farà la trobada de pintura ràpida a Can Duran. A partir de
les 11 h, a la zona esportiva s'instal·larà l'espai lúdic infantil Jocs Gegants. A les 12 h,
després de la missa a l'església de Sant Fèlix amb la participació de la Coral Rosa de
Bardissa, es representarà la història de la Mare de Déu trobada de Bellulla. A l'Era de
Can Castells, punt neuràlgic de l'aplec, tindrà lloc la ballada dels Gegants i de la Colla
de Bastoneres de Canovelles (12.15 h), així com l'audició de sardanes de la Cobla
Mediterrània (12.30 h). Tot seguit, a partir de les 14 h, començarà l'arrossada popular
a la Font de Can Duran, amb finalitats solidàries. A les 17.30 h, passada la sobretaula,
l'era acollirà el concert d'havaneres del grup Mar i Vent, punt final de la festa popular.

Exposicions
Ajuntament de Granollers
Escola Municipal del Treball:
aprendre oficis i formar persones.
Fins al 22 de maig
Museu de Granollers
Sant Jordi entra al Museu de
Granollers. Fins al 30 d'abril
Història de les mans. Fins al 15 de maig
Retorn a Granollers del retaule
gòtic de Sant Esteve. Fins al juny
Afinitats. Permanent
Museu de Ciències Naturals
Sant Jordi entra al Museu
de Granollers. Fins al 30 d'abril
El món de les papallones.
Fins al 17 d'abril
Missing. The sixth extinction.

Fins al 29 de maig
Tu investigues! Permanent
Biblioteca Roca Umbert
Climatubers: acció climàtica
ciutadana. Fins al 20 de maig
Galeria Sol
Homenatge a Josep Maria Matas
Almirall. Obres de Paco Cámara.
Fins al 31 de maig
Espai Gralla-Llibreria la Gralla
Intenció i casualitat. Obres de Xavi
Royo. Fins al 30 d'abril
Restaurant llibreria Anònims
Obres de Bernat de Vargas.
Fins al 30 d'abril
Aparadors dels comerços del
centre
Paraules sobre vidre. Dones poetes.
Fins al 30 d'abril
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