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Vine a celebrar la teva festa d’aniversari! 
A Diverparc et sentiràs segur com a casa

HORARI 

D’OBERTURA 

Divendres 
de 17 a 20 h

Dissabte 
d’11 a 14 h  

i de 17 a 20.30 h

Diumenge 
d’11 a 14 h 

i de 17 a 20 h

PREUS

menors de 3 anys: 
5 € la sessió

a partir de 3 anys: 
una hora: 5 €

més d’una hora: 7 €
NOVA GERÈNCIA

S’ORGANITZEN 

FESTES 

PRIVADES

DE DILLUNS 

A DIJOUS

SEGUEIX-NOS!
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EN PORTADA

RETENCIONS  Les imatges de col·lapse en el tram vallesà de l'autopista són habituals, no només els caps de setmana

Tràsit i la DGT es plantegen reduir a 100 km/h 

la velocitat màxima al tram vallesà, i el ministeri 

anuncia un paquet d'inversions de 78,2 milions

El darrer diumenge, les cues a l'AP-
7 van tornar a complicar l'operació 
tornada del cap de setmana. Al ves-
pre, a l'altura de la Roca del Vallès 
i Granollers en sentit Barcelona, hi 
havia retencions d'uns 13 quilòme-
tres, mentre que en sentit nord, un 
accident a Castellbisbal també pro-
vocava 11 quilòmetres més d'atura-
des. Tot i que Trànsit habilita carrils 
addicionals per afavorir el retorn 
a l'àrea metropolitana, la mesura s'ha demostrat insuficient en una 
via que, des que es va alliberar de 
peatge, ha incrementat tant el tràn-
sit i com la sinistralitat. Dilluns, el 
col·lapse a la via es repetia, aquest 
cop per un camió cremat a Sant 
Celoni i un arbre caigut a Llinars.

Per tot plegat, el Servei Català 
de Trànsit i la Direcció General de 
Trànsit (DGT) es plantegen reduir 
la velocitat a l'autopista AP-7 en 
el tram de les comarques del Va-
llès Oriental i Occidental, dels 120 
km/h actuals a 100 km/h. Segons 
explicava a TV3 Òscar Llatge, co-
ordinador de mobilitat i seguretat 
viària de Trànsit, "estan alineats" 
amb el Ministeri de Foment per ti-
rar la mesura endavant. "L'objec-

tiu seria aplicar una regulació 

fixa en uns trams determinats, 
centrant-nos en el tram de l'AP-7 
dels vallesos". "Havíem dit 110, 
però podria ser 100", deia Llatge.

Des que l'AP-7 és gratuïta, quan 
es van retirar els peatges l'1 de 

setembre del 2021, el trànsit ha 
crescut entre un 40% i un 50%. A 
més, des que es van eliminar les 
barreres, l'accidentalitat en aques-
ta autopista ha augmentat. Entre el 
13 de gener i el mes de maig es van 
registrar més del triple de morts 
per accidents a l'AP-7 que en el ma-
teix període del 2019, l'any ante-
rior a l'esclat de la pandèmia. Això 
són 13 víctimes mortals, una xifra 
que representa prop d'un 20% de 
la mortalitat d'enguany.

El Servei Català de Trànsit ja va 
plantejar la necessitat de limitar la 
velocitat en aquesta via una setma-
na abans. Reduir la velocitat podria 
reduir els accidents per encalça-
ments, provocats principalment pel 
fet que no es pot respectar la distàn-
cia de seguretat entre vehicles.

D'altra banda, Trànsit ha avan-
çat les mesures que aplicarà a la 
via a partir de Sant Joan i durant 
tots els caps de setmana de juliol, 

en què es preveu un especial aug-
ment de la circulació. Així, s’ha-
bilitarà un carril addicional nou 
a l’AP-7 nord entre Sant Celoni i 
Parets del Vallès, que se sumarà 
als 40 km de carril addicional amb 
els quals s’ha dotat l’AP-7 sud. A 
més, s’establirà una limitació de la 
circulació de camions per la dreta 
i a 80 km/h en el tram d’AP-7 de 
dos carrils al sud del país i al tram 
central de l’AP-7 els dies d’espe-cial confluència de trànsit, els di-
vendres o bé els dies previs a un 
festiu a partir de les 17 h.

Tràmits per a la Generalitat 
El ministeri de Transports, Mo-
bilitat i Agenda Urbana també ha 
anunciat un paquet de 78,2 mili-
ons d'euros de millores a l'AP-7 en 
l'àmbit vallesà. El projecte preveu 
diverses millores funcionals i de se-
guretat en enllaços i connexions de 
l'AP-7 i executar la connexió nord 
entre Terrassa i Sabadell. Concre-
tament, el projecte preveu la reor-

denació d'accessos i la millora de la 
connexió AP-7 / B-30 sentit Girona 
al tram Cerdanyola-Bellaterra –la 
inversió més destacada amb 22 
milions–; la connexió directa C-58 
/ AP-7 sentit Tarragona, i la millo-
ra del ramal d'enllaç AP-7 / C-58 / 
N-150 sentit Tarragona. També la 
millora de la funcionalitat de l'en-
llaç de Santiga (a Santa Perpètua); 
un tercer carril sentit Tarragona 

La ministra de Transports, Mobilitat 

i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, 

presentava divendres el conveni 

per ampliar l'autovia B-40 entre 

Terrassa i Sabadell, tot i que el 

projecte encara no té definit ni el 
traçat, ni el calendari, ni el pressupost. 

Segons Sánchez, el ministeri es 

compromet a finançar les obres amb 
càrrec a la disposició addicional 

tercera de l'Estatut i serà la Generalitat 

qui tramitarà, projectarà, executarà 

les obres i tindrà la titularitat de la 

nova via. Pel que fa al tram més llarg 

i polèmic de la B-40, entre Sabadell i 

Granollers, la ministra ha confirmat
que el projecte queda aparcat

indefinidament fins que no hi hagi
un ampli consens amb el territori. 

Tanmateix, no ha descartat que el  

ministeri pogués arribar a finançar 
aquest projecte –com en el tram  

Terrassa-Sabadell– que pugui

projectar la Generalitat. "Volem faci-

litar les infraestructures necessàries 

per a Catalunya", deia Sánchez.

L'Estat aparcarà 

el Quart Cinturó 

fins a Granollers 
si no té consens

Propostes de solució
al col·lapse de l'AP-7

A partir de Sant Joan i durant

 els caps de setmana de

 juliol es restringirà el trànsit

 de camions en hores punta

entre Montmeló i Mollet, i la millo-
ra de la connexió C-17, així com de 
l'enllaç entre l'AP-7 i la C-60. De fet, 
aquest tram vallesà és l'únic punt 
de dos carrils de tota l'AP-7 de la 
Jonquera a Hospitalet de l'Infant, i 
l'ampliació ja la demanava la Gene-
ralitat el 2017. Ara el Ministeri es-
taria disposat a invertir-hi uns 30 
milions d'euros, que inclou també 
la connexió de l'autopista des de 
la C-17, a l'altura de Parets en sen-
tit Tarragona, un punt habitual de 
congestió a la C-17, en acabar tam-
bé el tram de tres carrrils.

Segons el ministeri, totes aques-
tes actuacions ja estan licitant els 
seus projectes constructius du-
rant aquest 2022. i x.l./m.e.
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Les obres del nou vial de l'ampliació 
de l'Hospital començaran aquest mes
A finals d'aquest mes es preveu 

que comencin les obres del vial 

de connexió amb el nou edifici de 

l'Hopital de Granollers que s'està 

construint per ampliar la capa-

citat de l'equipament. Aquesta 

setmana, la junta de govern de 

l'Ajuntament ha donat llum verda 

a l'adjudicació del contracte dels 

treballs a l'empresa Eurocatala-

na d'Obres i Serveis SL, després 

de la renúncia fa unes setmanes 

d'Abolafio –a qui s'havia adjudicat 

inicialment el contracte al març i 

ara en concurs de creditors–. Amb 

tot, "no ha calgut cap procedi-

ment extraordinari perquè hi 

havia més ofertes" presentades 

al concurs, ha explicat el regidor 

d'Obres i Projectes, Albert Camps. 

Eurocatalana era la tercera em-

presa en puntuació, després que 

la primera no justifiqués una re-

baixa temerària del cost i que la 

segona, Abolafio, renunciés a l'en-

càrrec. Així, Eurocatalana execu-

tarà el projecte per un import de 

977.523 euros (IVA inclòs), que 

representa una rebaixa del 0,32% 

respecte al preu de licitació. "Amb 

l'augment del cost dels materi-

als, les rebaixes de contractes 

ara van a la mínima expressió", 

apunta el regidor.

VIA PÚBLICA L'AJUNTAMENT HA ADJUDICAT ELS TREBALLS A L'EMPRESA EUROCATALANA DESPRÉS DE LA RENÚNCIA D'ABOLAFIO

Primer premi de la Loteria Sant Esteve recupera la processó de Corpus
El punt de venda número 12.910, del

Camí Vell de Canovelles a Granollers,

va vendre el primer premi de la Loteria

Nacional del sorteig de dijous passat,

premiat amb 30.000 euros per dècim.

Dissabte, la parròquia de Sant Esteve celebrarà, a les 19 h, una missa solemne

de Corpus i, després de dos anys, recuperarà la processó pel carrer –repressa

fa sis anys–. Així, a les 20 h, la Custòdia sortirà en processó a la plaça de l'Església �ins a l'atri del temple i s'hi farà la benedicció. La coral de Pueri Cantores
dedicarà un cant a la gent gran, com al col·lectiu que més ha patit la pandèmia.

SOCIETAT

L'inici de les obres és "im-

minent" –assegura Camps– i 

tindran un termini d'execució de 

quatre mesos.

L'edifici, enllestit a l'agost
La urbanització del nou vial, que 

forma part del sector urbanístic 

W, es preveu que estigui enlles-

tida per a la posada en marxa del 

nou edifici. De fet la construcció de 

l'ampliació s'acabarà aquest estiu, 

però encara faltaran uns mesos 

per equipar-lo i perquè es pugui 

posar en funcionament.

ARXIU

AJUNTAMENT

NOU VIAL  L'accés a l'ampliació de l'Hospital comptarà amb una rotonda

AL CAMP DE LLERONA  El mur de la banda de les grades ha estat enderrocat

Mentrestant, es construirà una 

nova rotonda a la cruïlla entre els 

carrers Francesc Ribas i Lluís Vi-

ves, des d'on naixerà un nou vial 

en sentit nord que arribarà fins a 

la zona posterior del nou edifici 

hospitalari que s'està construint. 

El nou carrer tindrà dos carrils de 

circulació amb doble sentit, i vo-

reres a tots dos costats. El vial es 

dotarà de tots els serveis necessa-

ris per a la urbanització completa 

de la zona que conforma el sector 

W de la ciutat, el de la Torre de Pi-

nós, situat per damunt de l'Hospi-

El govern local ha autoritzat de 

forma definitiva la cessió del con-

tracte d'obres d'instal·lació de 

les segones rampes mecàniques 

de carrer Carles Riba, entre la 

plaça de la Font Verda i el carrer 

Lluís Vives, així com l'execució 

de l'obra i el manteniment de la 

instal·lació. Davant la precària si-

tuació econòmica, l'empresa fins 

ara concessionària, Abolafio, va 

cedir fa unes setmanes el contrac-

te a Cosplaan Obras y Servicions, 

que reprendrà l'obra civil –que, 

segons el regidor d'Obres i Espais 

Verds, Albert Camps, està gairebé 

enllestida–. "Queden els acabats 

–com podria ser el trasllat d'un 

fanal o altres detalls–, la senya-

lització vertical i horitzontal i 

l'asfalt del carrer Carles Riba, 

però els carrers i les rampes 

ja estan enllestides", detalla el 

regidor. Segons el consistori, un 

cop autoritzada la cessió, ja es 

podrà programar la col·locació de 

les rampes amb la nova empresa. 

"S'ha reaccionat molt ràpid, de 

manera que no preveiem cap 

endarreriment en el calendari 

de finalització d'obres, al se-

tembre", indica Camps, qui asse-

gura que la col·locació dels tres 

trams de rampa és imminent. ❉

A punt de reprendre 
els treballs de les 
segones rampes 
mecàniques

MOBILITAT

LES FRANQUESES. L'Ajuntament 

de les Franqueses està treballant 

aquesta primavera en la millora 

i adequació de diversos equipa-

ments esportius. Fa unes setma-

nes es feien obres de millora a la 

zona esportiva municipal de Be-

llavista, sobretot en la instal·lació 

d'una nova tanca perimetral. Ara, 

les actuacions s'estan duent a ter-

me a Llerona i Corró d'Amunt.

A la zona esportiva de Llerona 

s'està treballant en la zona perime-

tral del camp de futbol. Les feines 

són prèvies a la substitució de la 

gespa artificial del camp, prevista 

per a finals de juny. Aquests dies 

s'ha enderrocat el mur de la banda 

de les grades i se substituirà per 

una barana metàl·lica galvanitza-

da com a la resta del perímetre. 

Aquesta actuació millorarà la se-

guretat durant els entrenaments i 

els partits que s'hi disputin. També 

s'està començant a treballar en la 

retirada de bàculs i xarxes antigues 

situades darrere les porteries.

A Corró d'Amunt s'estan fent 

OBRES AL CAMP DE FUTBOL LLERONÍ ES CANVIARÀ LA GESPA I S'HA ENDERROCAT EL MUR DEL COSTAT DE LES GRADES I SE SUBSTITUIRÀ PER UNA BARANA METÀL·LICA

Millores a les zones esportives 
de Llerona i Corró d'Amunt

treballs a diversos espais. A la zona 

de les pistes de petanca s'hi estan 

fent feines de millora a les fites. 

També s'estan arranjant els bancs 

de tota la zona. L'actuació més im-

portant es farà a l'estiu a la pista 

poliesportiva coberta amb feines 

de reparació, sanejament i rehabi-

litació del paviment i dels marcat-

ges de les línies de joc. També es 

reubicarà la tanca perimetral per 

millorar les condicions i la segu-

retat de la pràctica esportiva a les 

entitats que en fa ús.

Altres conseqüències

L'entrada en concurs de creditors 

d'Abolafio ha deixat altres conseqüèn-

cies a l'Hospital de Granollers, que no 

s'han pogut resoldre amb la mateixa 

rapidesa, ja que la firma vallesana ja 

hi estava treballant. Així, la reforma 

de l'antiga Unitat de Cures Intensives 

(UCI) trigarà unes mesos més en estar 

enllestida. El projecte conjunt incloïa 

una nova UCI amb 10 llits més i un nou 

vestíbul, una obra que ja està enlles-

tida. Ha quedat pendent, però, la re-

forma de l'antiga UCI, que estava molt 

avançada, però que Abolafio va haver 

d'interrompre. Hospital i empresa van 

rescindir el contracte de mutu acord i 

ara s'ha iniciat el tràmit per a contrac-

tar una altra empresa que enllesteixi 

els treballs. La finalització de l'obra no 

es preveu fins passat l'estiu. 

RETARDS A L'ANTIGA 
UNITAT DE CURES 
INTENSIVES

tal i fins a les Franqueses. De fet, 

en una segona fase, el vial s'unirà 

amb el carrer Manel Cornella i 

anirà fins a Bellavista. M.E.
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En el marc de la subvenció Next 

Generation per a la zona de baixes 

emissions (ZBE), l'Ajuntament de 

Granollers té preparat un projecte 

per urbanitzar un nou passatge de 

connexió entre el parc del passeig 

de la Muntanya, a tocar de l'Hos-

pital, i el carrer Agustí Vinyamata, 

amb l'objectiu d'enllaçar un itine-

rari a peu des de l'estació de Bella-

vista, passant pels carers Frederic 

Soler i Francesc Ribas, per baixar 

paral·lel a la via del tren i enllaçar 

el passeig, des de la passera de via-

nants, fins al centre. "És una obra 
relativament senzilla, però re-
llevant perquè, amb el cobri-
ment de la via, estarem creant 
un itinerari lliure de cotxes des 
de l'Hospital fins al centre", de-

talla el regidor d'Obres i Projectes 

i Espais Verds, Albert Camps. 

Per fer-ho realitat, el consistori 

ha acordat amb Adif –propietari 

Un nou passatge connectarà 

a peu la part alta del passeig 

de la Muntanya amb el centre

VIA PÚBLICA L'AJUNTAMENT ULTIMA UN ACORD DE CESSIÓ DEL TERRENY AMB ADIF

ARXIU
del sòl– la cessió d'aquests ter-

renys a tocar de la via –als quals 

ara no es pot accedir– per un perí-

ode de 70 anys. Tot i que encara 

no s'ha signat el conveni de cessió, 

l'Ajuntament ha avançat l'apro-

vació del projecte executiu per tal 

de poder-lo licitar tan bon punt 

es rubriqui l'acord. Així, l'actual 

passeig fruit del desenvolupament 

del polígon d'actuació urbanísti-

ca (PAU) 27 entre el passeig de la 

Muntanya i la via, que es va comen-

çar a desenvolupar el 2017, i on 

s'hi va crear un nou parc i s'hi es-

tan construint habitatges, tindran 

continuïtat fins al carrer Agustí 

Vinyamata. 

Actualment, aquest itinerari ar-

riba a la passera de vianants que 

passa per sobre de la via a l'altu-

ra del carrer Ausiàs March. Amb 

l'acord s'acabarà el tram fins a la 

plaça de la Font Verda. M.ERASMAPA  Nou tram d'itinerari a peu

REMODELAT  El carrer del Sol, al centre, renovat amb plataforma única

XAVIER SOLANAS

SE SUMEN ALS CARRERS DE PLATAFORMA ÚNICA DE LA CIUTAT

Les obres de reforma dels 

carrers Sol i Unió, enllestides
Dels 2,6 milions que l'Ajuntament 

ha rebut dels fons europeus per 

a la implatació de zona de baixes 

emissions, una part també s'ha des-

tinat a la reforma dels carrers Sol 

i Unió, començada a inicis d'any i 

que s'ha enllestit aquesta setmana. 

Les obres han convertit els vials en 

plataforma única, seguint el mateix 

criteri que es va aplicar al carrer 

Corró. La reurbanització del car-

rer del Sol ha abastat el tram entre 

el carrer Torras i Bages i fins a la 

cruïlla amb el carrer Unió, que s'ha 

reformat des dels carrers Corró a 

Joan Prim. A més, també s'hi ha so-

terrat el cablejat elèctric i telefònic i 

s'ha millorat el sistema de recollida 

d'aigua de pluja –el clavegueram 

s'havia remodelat el 2019–.

Actualment, al carrer Castella 

també s'hi està fent una actuació 

de vianalització i reforma integral 

que va començar al maig. M.E.
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L'Ajuntament de Granollers ha 

elaborat un recull de refugis cli-

màtics a la ciutat, un seguit d'es-

pais on la ciutadania pot trobar 

temperatures menys elevades en 

moments d'episodis de calor com 

el que estem vivint aquests dies. 

Així, s'ha llistat els edificis muni-

cipals que tenen un horari d'ober-

tura més ampli i on es disposa de 

climatització. També s'ha fet un 

recull de tots els espais verds que 

disposen d'espais d'ombra, fonts i 

on la temperatura és menys eleva-

da que en altres punts de la ciutat.

Amb tota aquesta informació, 

s'ha elaborat un mapa interactiu 

que indica tots aquests refugis cli-

màtics (amb les seves característi-

ques i l'horari, en el cas dels equi-

paments). Així, en color verd hi ha 

els espais verds i en color taronja, 

els equipaments municipals.

Així, s'hi marquen espais verds, 

com la Font del Ràdium, la verne-

da de Can Gili, el Puig de les For-

ques i les places Maria Corbera, 

al Lledoner, o Joan Oliver a Can 

Bassa. Al centre, es recomana bus-

car ombra al parc Torras Villà i a 

la plaça de la Corona. Pel que fa a 

equipaments on cercar aire con-

dicionat, es recomana el Museu 

de Granollers i el Museu de Cièn-

cies Naturals, el Centre Vallès, els 

centres cívics i les biblioteques de 

Can Pedrals i Roca Umbert, entre 

altres edificis públics. M.E.

Un any més, l'Il·lustre Col·legi 

d'Advocats del Vallès Oriental 

(Icavor) ha preparat una agenda 

d'actes a l'entorn del dia de Sant 

Raimon de Penyafort, el seu patró, 

que serveix, entre altres coses, per 

a l'acte d'imposició de togues als 

nous professionals col·legiats el 

darrer any. Els actes van començar 

diumenge passat amb una camina-

da familiar i van continuar dimarts 

amb l'aperitiu d'agermanament 

amb membres de judicatura, fisca-

lia i procuradoria (13 h); el concurs 

de fotografia i del concurs literari, 

organitzat pel Grup d'Advocats 

Joves; la presentació del Compen-

dium.cat, el portal de recursos de 

llenguatge jurídic català, i amb un 

tast de cerveses artesanes.

Avui, dijous (18 h), serà el torn 

de la cinquena edició del Pàdel Me-

Dimecres, Roca Umbert va acollir 

la jornada professional Rastres en 

femení, el patrimoni i la memòria 

popular oblidada, una sessió or-

ganitzada per la Generalitat de 

Catalunya i enfocada a oferir una 

revisió crítica, en clau feminista 

i de gènere, sobre la construcció 

del patrimoni cultural i la cons-

trucció d'una memòria de gènere. 

La matinal va ser una continuació 

una jornada celebrada el 2020, Ge-

gantes i diablesses, trencant estere-

otips sexistes en la cultura popular, 

a través de la qual s'han presentat 

casos concrets sobre la recupera-

ció de la memòria i proposen cor-

reccions a desigualtats de gènere.

La sessió de treball comptava-

amb la presència, entre d'altres, 

d'Adelaida Moya, directora gene-

ral de Cultura Popular i Associaci-

onisme Cultural; Meritxell Benedí, 

presidenta de l'Institut Català de 

les Dones; i Maria Villegas, regido-

ra de Cultura de Granollers.

Les ponències van anar a càrrec 

de Guadalupe Giménez-Esquinas, 

professora d'Antropologia al De-

partament de Filosofia i Antropolo-

gia de la Universidad de Santiago, i 

Gemma Casal, antropòloga social i 

cultural Membre del Consell d'Etno-

logia de Catalunya. Les taules d'ex-

periències –moderades per Imma 

Reguant, directora dels Serveis 

Territorials de Barcelona d'Igualtat 

i Feminismes– van recollir més de 

mitja dotzena de testimonis d'arreu 

del territori, com ara la història de 

Lleida a través de les dones, la re-

cuperació de la memòria de les do-

nes de Santa Coloma de Gramenet, 

la petjada de les protagonistes de 

la història tèxtil del Ter, les dones 

pageses als pobles de Montserrat o 

una experiència pedagògica de re-

cuperació de la memòria històrica 

local amb visió de gènere de l'Ajun-

tament de Vilanova i la Geltrú. C.R.

Roca Umbert, seu del 

debat 'Rastres en femení'

IL·LUSTRACIÓ: PAU FARELL / @PEUFARCELL

CLIMA ELS MUNICIPIS ES PREPAREN PER PASSAR LA PRIMERA ONADA DE CALOR DE L'ANY PATRIMONI JORNADA PROFESSIONAL DE MEMÒRIA POPULAR

TRIBUNALS PEL PATRÓ L'ICAVOR FA LA IMPOSICIÓ DE TOGUES ALS NOUS PROFESSIONALS

Un mapa assenyala 
els espais més frescos

Els advocats celebren la festa 

de Sant Raimon de Penyafort

AJUNTAMENT

CIUTADANIA LA PINTADA VOL REIVINDICAR L'ESPERIT DEL BARRI

Nou mural creat pels usuaris 

del centre cívic Can Bassa 
En el marc de les mostres d'activi-

tats i treballs que els centres cívics 

de Granollers han organitzat, el de 

Can Bassa presentava dimarts, a la 

plaça Joan Oliver, el nou mural que 

han pensat i creat els veïns i veïnes 

del barri en el curs d'introducció a 

l'expressió plàstica i la intervenció 

urbana. Aquest projecte ha comp-

tat amb el suport de l'Hermandad 

del Rocío i l'AV de Can Bassa, i la 

col·laboració de l'entitat Erol Urbà, 

que s'ha encarregat de fer la dina-

mització artística amb perspectiva 

comunitària.

El nou mural, que ha comptat 

amb la participació d'una setante-

na de persones de totes les edats, 

mostra un antic lledoner com a re-

presentació de la unitat del barri, 

i també hi apareixen les paraules 

Orgull i Família "en representa-

ció dels sentiments que el barri 

desperta als veïns". També s'es-

trenava el vídeo documental del 

procés i les vivències dels partici-

pants, realitzat per Erol Urbà.

Els centres cívics han organit-

zat una mostra d'activitats, classes 

obertes i exposicions del treball fet 

als cursos, tallers i grups dels cen-

tres durant el curs. Aquestes mos-

tres han servit per donar a conèixer 

la programació dels centres i donar 

valor al treball fet per les usuàries 

i usuaris. De cara a l'estiu, la Xarxa 

de Centres Cívics de Granollers ofe-

reix una programació específica. 

Termòmetre
ELS VALORS ASSOLITS FINS
DIMARTS AL TERMÒMETRE
no són gaire excepcionals per a 
l'època de l'any, si més no la
darrera dècada. Dimarts, la màxima 
a Granollers va ser de 33,4 ºC, similar 
a la de fa un any (33,6), segons el 
registre de l'estació automàtica del 
Servei Meteorològic de Catalunya, 
instal·lada a Granollers des del 
setembre de 2019. Per comparar 
amb valors anteriors cal recórrer als 
registres de l'estació manual que 
va funcionar al Museu de Ciències 
Naturals des de 1991 i fins al gener de 
2020. Retrocedir per dècades sí que 
permet veure un escalfament global 
generalitzat i una pèrdua progressiva 
de les estacions intermitges 
–primavera i tardor–. El 14 de juny 
de 1992 la temperatura màxima
era de 23,8 ºC i fa 10 anys, de 26,2.

El més remarcable d'aquesta 
onada de calor és la durada més que 
no pas la intensitat, com a mínim a 
Granollers, ja que les temperatures
sí que es poden enfilar a valors més
extrems en altres indrets del país.
Si la previsió es compleix, les 
temperatures màximes superaran els 
30ºC més d'una setmana, i divendres 
s'arribarà al pic de l'onada amb 36ºC. 
El pic rècord registrat a la ciutat va 
ser de 40,8ºC el 28 de juny de 2019.

morial Maurici Masjuan, que tindrà 

lloc a l'Espai Wellness. I l'endemà, 

divendres, la festa del patró comen-

çarà amb un esmorzar de forquilla 

a la Fonda Europa (9 h), abans de 

la missa en sufragi dels companys 

i companyes i dels familiars difunts 

(11 h) a l'església de Sant Esteve.

L'acte central de Sant Raimon de 

Penyafort, divendres (17 h), tindrà 

lloc al Teatre Auditori de Grano-

llers amb la imposició de togues als 

nous col·legiats i lliurament dels 

diplomes als alumnes de l'EPJ. Els 

actes es clouran amb un sopar de 

gala a l'Hotel Ciutat Granollers.

Amb motiu de l'anunciada onada de calor, l'Ajuntament de les Franqueses ha 

decidit avançar l'obertura de les piscines d'estiu del Complex Esportiu Municipal 

de Corró d'Avall. Així, l'equipament, que habitualment obre passat Sant Joan, 

romandrà obert des de divendres a partir de les 15 h. Fins al 23 d'agost, s'hi

podrà anar de dilluns a dissabte, de 10 a 20 h, i diumenge i festius, de 10 a 19 h.

A Granollers, el CNG està acabant de fer el manteniment necessari per a la

temporada d'estiu, de manera que el bany lúdic no es podrà obrir fins al dia 23.

Corró d'Avall obre la piscina
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Entre el 24 i el 27 de juny se cele-
brarà a Burgos la 4a Olimpíada Ma-
temàtica Nacional Alevina, en què 
participaran 3 representants de 
cada comunitat autònoma de l'Es-
tat classificats en les fases prèvies 
del concurs. Un dels tres represen-
tants catalans serà Romà Sánchez, 
alumne de 6è de l'escola Salvador 
Llobet. En Romà, de 12 anys, ha 
guanyat en les proves individuals a 
la fase final del concurs Fem Mates, 
en què durant el curs hi ha partici-
pat alumnes de 5è i 6è de primària 
i 1r i 2n d'ESO de tot Catalunya. En 
les proves, cada alumne ha d'elabo-
rar un informe amb la resolució de 
cadascun dels tres problemes plan-
tejats, on fa constar les estratègies, 
experiments, reflexions, càlculs i 
verificacions que ha dut a terme 
durant el procés de resolució. Així, 
per classificar-se, en Romà ha ha-
gut de superar diverses fases: la 
primera a la mateixa escola; la se-
gona en un concurs disputat a Ber-
ga i posteriorment la final catalana 
a Montserrat, on va quedar tercer 
de tot Catalunya. Els exercicis que 

alumnes més de l'escola –la Marti-
na, l'Abril i la Natàlia–, i també van 
classificar-se en primera posició. 
"A l'aula treballem amb el mèto-
de Innovamat, en què es treballa 
molt la resolució de problemes i 
la lògica", diu la Roser. "Això els 
ajuda a ser molt resolutius en 
aquest tipus de problemes, que 
són els que es plantegen justa-
ment en aquest concurs". 

han de resoldre els participants 
són sobretot de lògica. "És més de 
pensar que no pas de fer càlculs", 
explica en Romà, a qui les matemà-
tiques i la resolució de problemes 
se li donen bé des de sempre. "És 
un alumne aplicat, es nota que 
li agrada el que fa i que practica 
molt a casa", diu la seva professo-

ra de matemàtiques, Roser Pi. De 
fet, en Romà admet que té interès 
per les ciències i que li agradaria 
estudiar física, sobretot aspectes 
relacionats amb l'astronomia. 

A més de les proves individuals, 
el concurs de matemàtiques també 
té una modalitat de grups, tot i que 
en aquest cas no hi ha una progres-
sió per fases. En aquesta modalitat, 
en Romà va participar-hi amb tres 

x.l.

EDUCACIÓ  UN ALUMNE DE 6è DE L'ESCOLA SALVADOR LLOBET ES CLASSIFICA PER DISPUTAR LA FINAL ESTATAL A BURGOS

Romà Sánchez és finalista a

l'Olimpíada Matemàtica de l'Estat

ROMÀ SÁNCHEZ  

FINS AL 29 DE JUNY

Un dels tres catalans 

classificats per a la final 

estatal és alumne de

l'escola Salvador Llobet

Uns 850 alumnes de 3r i 4t de pri-
mària de 12 escoles de Granollers 
han participat aquest curs en el 
projecte Passaport Edunauta de 
creació d'oportunitats educatives i 
d'acreditació i reconeixement soci-
al d'aprenentatges. El projecte, im-
pulsat per l'Ajuntament amb el su-
port del Departament d'Educació i 
la Fundació Bofill, promou l'equitat 
en l'accés a les oportunitats educa-
tives i de lleure més enllà de l'es-
cola. Així, s'ha creat un document, 
un passaport d'aprenentatge, que 
serveix per animar tots els infants 
a participar en activitats extracurri-
culars obertes dins i fora de l'escola, 

de manera que s'amplia la igualtat 
d'oportunitats educatives. Diven-
dres es va fer l'acte de cloenda del 
programa. Els alumnes van fer un 
itinerari per la ciutat i van compro-
var, a través del joc, si els espais de 
Granollers són jugables. Tot seguit, 
les 12 escoles es van reunir al pave-
lló El Parquet, on, a través de jocs i 
activitats dinamitzades per actrius 
d'Arsènic, van celebrar la cloenda 
del programa. El Passaport Edu-
nauta continuarà actiu aquest estiu 
amb un programa d'activitats per 
a infants de 3 a 12 anys que es pot 
consultar al web www.granollers.
cat/passaportedunauta.  

Passaport Edunauta per

a 850 alumnes de la ciutat

Del 21 al 29 de juny es poden fer 
les preinscripcions als centres de 
formació d'adults per al curs 2022-
2023. És el cas del CFA Vallès, al c. 
Veneçuela de Granollers, i del CFA 
Bellavista, al c. Rosselló de les Fran-
queses. Tots dos són centres públics 
i gratuïts on s'imparteix formació 
per a adults. La confirmació de la 
matrícula serà del 2 al 9 de setem-
bre, i durants aquets dies ofereixen 
informació i orientació als alumnes. 

El CFA Vallès imparteix classes 
d'alfabetització, ensenyaments bà-
sics, català, castellà, anglès, infor-
màtica, graduat en ESO, preparació 
per a les proves d'accés a grau mitjà 
i superior, i accés a la universitat. 
A més, també destaquen els ense-
nyaments de CompeTIC, que certi-
fiquen la competència ACTIC, i des 
dels cursos d'anglès es pot accedir 
als cursos següents de l'Escola Ofi-
cial d'Idiomes sense haver de fer les 
proves de nivell. Al CFA Bellavista 
també s'ofereixen diferents nivells 
de català, castellà i anglès, Compe-
TIC 1, 2 i 3, preparació per a l'ESO 
(3r i 4t nivell instrumental) i prepa-
ració per accedir a un CFGS (gradu-
at en ESO a distància). 

Preincripcions

obertes als centres 

de formació d'adults

Els alumnes del grau superior DAM-ViOD de videojocs de l'Escola Pia 
van participar divendres, convidats per l'escola Iboix, en l'acte de gradu-
ació del curs 2021-2022 a la Nau B1 de Roca Umbert. A l'acte, els alum-
nes dels dos centres van presentar-hi els seus projectes, que han desen-
volupat de manera conjunta. L'escola Iboix, amb seu al carrer Francesc 
Macià, està especialitzada en il·lustració, animació i art per a videojocs.  

Graduació del CFGS de
programació de videojocs

A Itàlia

Un dels projectes Erasmus en què 

participa l'escola Mestres Montaña 

és Maths Is Life, una iniciativa en què 

també participen alumnes de 5è i 6è de 

primària d'escoles de Turquia, Roma-

nia, Itàlia, Portugal i Grècia. Durant dos 

anys, l'alumnat estudia les aplicacions 

que poden tenir les matemàtiques en 

la vida quotidiana, i durant uns dies fan 

estades en altres països per posar les 

experiències en comú i, alhora, conèixer 

altres cultures i altres llengües. La set-

mana passada, mitja dotzena d'alumnes 

de l'escola va viatjar a Itàlia, com ho 

havien altres grups anteriorment a Por-

tugal, Turquia i Grècia. A començaments 

de maig, també Granollers va rebre 

alumnes procedents d'aquests països. 

Els alumnes granollerins s'han especia-

litzat en l'aplicació de les matemàtiques 

en l'àmbit del patrimoni cultural. 

ERASMUS MATEMÀTIC 

DELS ALUMNES DEL 

MESTRES MONTAÑA

En l'estada a Burgos, de quatre 
dies, les delegacions i els alumnes 
participants faran diverses activi-
tats per conèixer l'entorn.  x.l.

Un grup de dones en procés de re-
gularització de documents i deriva-
des pels Serveis Socials de Grano-
llers han finalitzat aquest juny una 
formació que les ajudarà en el seu 
procés d’inserció en el món labo-
ral. La formació, de 33 hores, forma 
part del projecte FIP –Formació In-
clusiva i Prelaboral–, impulsat per 
l'Associació Dimas i la Fundació 
El Xiprer, amb el suport de CCOO. 
L'objectiu del FIP és millorar les 
condicions sociolaborals de les per-
sones en procés de regularització 
de documentació, mitjançant l'ac-
cés a la formació no reglada i faci-
litar l'accés al món laboral. També 
és un primer pas per a l'acompa-
nyament i l'ajuda mútua com a eina 
d'apoderament i per fer visibles les 
capacitats i l'impuls de tot el que 
aquestes dones poden aportar a la 
comunitat i a la societat.

Divendres es va celebrar al Cen-
tre Vallès la sessió de cloenda de 
la formació, impartida durant tres 
mesos per voluntaris de Dimas, 
professionals de la salut vinculats 
a l'Hospital de Granollers i a l'aten-

han d'esperar com a mínim 3 
anys per poder començar a tre-
ballar de manera regularitzada", 
diu la responsable pedagògica dels 
projectes de Dimas, Susana Sánc-
hez. "I durant aquest temps s'han 
de guanyar la vida". També Natà-
lia Sanchis, responsable d'El Xiprer, 
dona molta importància a l'accés 
al treball per a tothom i subratlla 
la "suma de sinergies per crear 
projectes com aquest". 

ció primària ambulatòria. En l'acte 
es van lliurar els diplomes del curs 
de cures per a persones en situació 
de dependència, adults i infants, a 
les seves participants. "Són dones 
immigrants en procés de regu-
larització de papers amb moltes 
ganes de formar-se, aprendre, 
treballar i tenir un futur i un 
present dignes", apunten des de 
Dimas. "Són moltes les persones 
que arriben al nostre país i que 

associació dimas

Formació inclusiva i prelaboral

DIPLOMES L'alcaldessa amb les participants al curs

Destinada a dones en procés de regularització de documents
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"Tots els alumnes de Granollers 

que enguany s'han preinscrit a 

P3 tindran plaça assegurada a 

les escoles públiques de la ciu-

tat". Així ho garanteix el regidor 

d'Educació, Francesc Arolas, un 

cop s'ha fet pública l'adjudicació 

de places als centres educatius per 

al curs que ve. A Granollers hi ha-

via disponibles 320 places de P3 

en centres públics i 252 en centres 

privats i concertats, i, un cop feta 

l'adjudicació, "han quedat places 

vacants", diu Arolas. "La xifra 

exacta dependrà de com evo-

lucioni la matriculació els prò-

xims mesos, perquè hi ha alum-

nes assignats a un centre que 

potser estan en llista d'espera 

en un altre, i de moment hi ha 

duplicitats", explica. El major pro-

blema s'ha produït a l'Escola Lle-

doner, on fa uns dies les famílies es 

van mobilitzar per protestar per la 

manca de places públiques de P3 al 

barri Lledoner. "De moment hi ha 

sis infants en llista d'espera que 

EDUCACIÓ  ELS INSTITUTS PÚBLICS DE SECUNDÀRIA DE GRANOLLERS NO PODEN ASSUMIR TOTA LA DEMANDA PER INICIAR PRIMER D'ESO EL CURS QUE VE

Vacants a primària i llistes 

d'espera per accedir a l'ESO

s'han assignat a un altre centre; 

tres més que no són veïns de 

Granollers i tres més que són 

segones opcions", explica Aro-

las, qui recorda que "Granollers 

és una zona educativa única" i, 

per tant, "no hi ha falta de places 

públiques de primària a la ciu-

tat". Amb tot, també assegura que 

l'Ajuntament "analitzarà quin ha 

de ser el creixement del barri 

Lledoner els pròxims anys" per 

mirar de trobar una solució a l'es-

cassetat de places al barri.

Llistes d'espera per a 1r d'ESO
Pel que fa a secundària, en can-

vi, tots els grups de 1r d'ESO han 

quedat plens en l'adjudicació, 

una tendència que ja fa un parell 

x.l.

EL TELER  Una vintena de famílies no han aconseguit plaça a l'escola bressol

d'anys que es produeix. "En qua-

tre instituts hi ha llista d'espera 

i el cinquè també està ple", diu 

Arolas, qui xifra en un centenar 

el nombre de sol·licituds que de 

moment no s'han pogut atendre. 

"La prioritat és garantir que els 

alumnes de Granollers que han 

estudiat la primària en un cen-

tre públic tinguin plaça a secun-

dària en un centre públic", diu el 

regidor, qui apunta que bona part 

de les sol·licituds són d'alumnes 

de fora de la ciutat. "En aquest 

cas cal valorar si tenen germans 

al centre o si han cursat la pri-

mària a Granollers". Amb tot, el 

responsable d'Educació confia que 

aquestes xifres s'aniran reduint a 

mesura que avancin les setmanes i 

s'esvaeixin les duplicitats de noms 

en alguns llistats.   

Més demanda a les EBM
La gratuïtat de l'escolarització dels 

infants de 0-3 anys en els centres 

públics comença a aplicar-se el 

curs vinent. A partir del setembre 

s'aplicarà per als grups d'infants 

d'I2 (dos anys). Això ha fet que el 

nombre de sol·licituds per obtenir 

una plaça a les tres escoles públi-

ques de la ciutat (El Teler, Giravol-

tes i Tortuga) s'hagi incrementat 

força respecte al curs anterior i que 

s'hagi generat una llista d'espera 

en l'adjudicació de places que, en 

el cas del grup d'I2 d'El Teler –tam-

bé al Lledoner–, arriba a la vintena 

d'infants. "Tot i que aquesta llista 

d'espera s'anirà reduint de cara 

a l'inici de curs, algunes famílies 

no podran tenir plaça pública 

d'escola bressol", admet Arolas, 

qui apunta que aquest dèficit es 

produeix gairebé cada any a tot ar-

reu, no només a Granollers, perquè 

el servei d'escola bressol pública 

no és universal. "Els últims anys 

havia baixat la demanda a les 

escoles bressol pel descens de la 

natalitat, però ara hem recupe-

rat el nivell del curs 2017-2018". 

El regidor recorda que, malgrat ser 

una quantitat "molt mínima i in-

suficient", les escoles bressol pri-

vades també tindran una subven-

ció de la Generalitat de 800 euros 

per infant i any.  x.l.

La gratuïtat a les escoles 

bressol públiques per als 

grups de dos anys dispara 

el nombre de sol·licituds
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L’expert respon

Clàudia Guasch

Advocada 
de Col·lectiu Ronda

Canvi de torn? Rebaixa salarial? 
Què fer quan et canvien les 
condicions de treball?

En el món del Dret laboral es par-
la d’una modificació substancial 
de les condicions de treball quan 
l’empresa pretén imposar-nos 
una alteració significativa de qual-
sevol dels aspectes fonamentals 
de la relació laboral. En general, 
es tracta de canvis que afecten la 
jornada de treball, l’horari, les nos-
tres funcions o la retribució però 
aquest no és pas un llistat tancat 
i es considera una modificació 
substancial qualsevol que afecti 
un element transcendent del 
contracte de treball.

La legislació estableix diferents 
requisits a les empreses que pre-
tenguin impulsar una d’aquestes 
modificacions que poden supo-
sar, entre d’altres, veure reduït el 
nostre salari o modificat l’horari. 
El primer d’aquests requisits és 
que caldrà demostrar l’exis·
tència de causes econòmiques, 
tècniques, organitzatives o de 
producció que justifiquin la ne-
cessitat de la mesura. És a dir, no 
es pot imposar una d’aquestes 
modificacions de forma arbitrària.

A banda, la modificació només es 
podrà tramitar de forma individu-
al quan en un període de 90 dies 
no afecti a un determinat percen-
tatge de la plantilla. En el cas de 
les empreses de menys de 100 
treballadors, la immensa majoria 
de les que existeixen al país, la 
modificació haurà de tramitar-se 
a través d’un procediment col·
lectiu quan en el termini dels 
esmentats 90 dies afecti almenys 
a 10 persones. La conseqüència 
d’incomplir amb aquest requisit 
és que la mesura esdevé nul·la i 
ha de deixar d’aplicar-se, resti-
tuint les condicions de treball prè-
vies a la modificació.

Per últim, també és un requisit 
imprescindible per ser considera-
da vàlida, que l’empresa notifiqui 
la modificació al treballador afec-
tat per escrit i amb un preavís
mínim de 15 dies.

Què podem fer si se’ns aplica 
una modificació substancial?
Si la modificació en qüestió s’ha 
tramitat legalment complint amb 
els requisits que us hem explicat, 
la persona afectada pot actuar de 
tres formes diferents: acceptar la 
mesura, impugnar judicialment 
la decisió empresarial o rescindir 
el seu contracte amb dret a una 
indemnització i a accedir a la situ-
ació legal de desocupació.
L’opció d’acceptar-la no requereix 
de cap explicació addicional. Res-
pecte la segona, la impugnació ju-
dicial, disposem de 20 dies hàbils 
a comptar des de la notificació
de la modificació per tal d’im-
pugnar la decisió empresarial. 
En aquest cas, serà un jutjat so-
cial qui decidirà si la modificació 
és procedent o no ho és amb la 
conseqüència que si s’aprecia im-
procedent, l’empresa haurà de re-
tirar-la i restablir les condicions 
laborals prèvies. Si la modifica-
ció es declara improcedent però 
l’empresari incompleixi l’obligació 
de reintegrar-nos a les condicions 
laborals prèvies, la persona tre-
balladora tindrà dret a rescindir 
el seu contracte i extingir vo·
luntàriament la relació laboral 
percebent la indemnització que 
correspon als acomiadaments 
improcedents (33 dies de salari 
per any treballat amb un topall de 
24 mensualitats).

El dret a rescindir el nostre con-
tracte es manté, fins i tot, en cas 
que la modificació impugnada es 
declari procedent i sempre i quan 
afecti a: a) jornada de treball b) ho-
rari i distribució del temps de tre-
ball c) règim de treball a torns d) 
retribució o e) sistema de treball.

En tots aquests casos, malgrat 
es declari que la mesura està 
justificada, podrem rescindir el 
contracte i accedir a la situació 
legal de desocupació amb dret a 
percebre la prestació d’atur. Això 
sí, quan aquesta sigui la situació, 
la indemnització que percebrem  
serà de 20 dies de salari per any 
treballat amb un topall de tan sols 
9 mensualitats.

ELS NOSTRES DESPATXOS RECUPEREN EL SEU HORARI 
HABITUAL PER A VISITES I CONSULTES, RESPECTANT 

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

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

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

GRANOLLERS

www.cronda.coop

La Policia Local de Granollers, amb 

la col·laboració de la Policia Lo-

cal de les Franqueses i els Mossos 

d'Esquadra, va intervenir dilluns 

en una baralla que es va produir 

al veïnat de Can Mònic arran d'uns 

instruments musicals robats. Se-

gons fonts del cos policial, un grup 

de persones va accedir el cap de set-

mana a uns locals d'assaig que hi ha 

al carrer Manresa, al barri del Lle-

doner, i en van sostreure bona part 

del material: un baix, una guitarra, 

amplificadors, altaveus, cablejat i 

taules de mescles, entre d'altres. A 

més, durant el robatori també van 

malmetre part de les instal·laci-

ons. Posteriorment, els afectats pel 

robatori van aconseguir saber qui 

presumptament havia accedit al 

local, unes persones que ocupen un 

habitatge del carrer Puig i Preucho. 

Davant d'això, van decidir organit-

zar un grup d'unes 10 persones i 

anar a l'habitatge ocupat a recupe-

rar el material. Va ser allà on, dilluns 

a la tarda, es va produir una baralla 

entre els dos grups de persones que 

va requerir la presència policial. Els 

agents van identificar les persones 

implicades i van decidir imputa-les 

sense practicar cap detenció. Tam-

bé van comissar el material de l'ha-

bitatge que no podia ser acreditat 

com a propi per part de les perso-

nes que hi viuen. Ara la Policia està 

recollint les denúncies dels afectats 

i els justificants de pagament o do-

cuments acreditatius per determi-

nar si els objectes sostrets són de la 

seva propietat i, si s'acredita que és 

així, poder retornar-los-els.

SUCCESSOS DESPRÉS D'UN ROBATORI EN UN LOCAL D'ASSAIG

Baralla a Can Mònic per

recuperar instruments robats

El cos de Mossos d'Esquadra es-

trenarà ben aviat un nou uniforme 

a tot Catalunya. Serà a final d'any 

quan el cos deixarà enrere el model 

dissenyat per Antoni Miró els anys 

80, de camisa blau cel, i n'estrenarà 

un de més funcional, de camisa blau 

fosc. Per preparar el canvi d'imatge, 

aquest juny ha començat el procés 

d'amidament dels 18.000 agents 

del cos per fixar el tallatge perso-

nal per a les noves uniformitats. 

Aquest procés, que s'allargarà fins 

al 28 de juny, determinarà les talles 

personals de cada agent d'acord 

amb la nova uniformitat. Per dur a 

terme el procés, el cos ha habilitat 

quatre seus policials –Sant Feliu de 

Llobregat, Granollers, Les Corts i 

el Complex Central Egara– per als 

agents de les regions policials me-

tropolitanes nord, sud i de Barce-

lona. Aquesta actualització suposa 

una inversió de 10,8 milions per 

dotar la Policia d'uns vestits més 

operatius i confortables.

Nous uniformes policials

Cada any per aquestes dates i tam-

bé al desembre, coincidint amb el 

cobrament de la paga doble per 

part dels pensionistes, els Mossos 

d'Esquadra activen el dispositiu 

Vetus, pensió segura, amb l'objec-

tiu de protegir els pensionistes de 

possibles robatoris després de re-

tirar els diners del banc. 

Per tractar aquesta qüestió 

amb les persones grans, l'oficina 

de relacions amb la ciutadania de 

Mossos ha organitzat una jorna-

da adreçada als pensionistes en 

què també hi participaran serveis 

i  professionals que habitualment 

treballen amb la gent gran, com 

Creu Roja, el Servei de Teleassis-

tència, el Consell de la Gent Gran, 

el Consell Comarcal, Amics de la 

Gent Gran i la Fundació La Pedrera. 

La trobada serà dimecres 22 de 

juny de 9 a 12 h a la plaça Maluquer 

i Salvador, i l'objectiu és explicar a 

les persones grans les accions de 

prevenció més eficaces per evitar 

furts a les entrades i sortides dels 

caixers, estafes i altres modalitats 

delictives que cerquen la distracció 

i l'engany de la víctima per tal de 

sostreure-li les diners, i robatoris 

a la via pública. Durant la campa-

nya també augmenta el patrullatge 

preventiu amb la presència policial 

uniformada i de paisà als principals 

eixos d'influència de Granollers i 

les poblacions de l'entorn. 

Mossos i entitats 

fan una sessió

amb la gent gran 

per evitar robatoris

Els Mossos han fet 

una crida per lo-

calitzar sa i estal-

vi un home de 77 

anys que dimarts 

de la setmana 

passada va desaparèixer de casa 

seva, a Granollers. L'home, de nom 

José i que pren medicació diària, va 

marxar de casa sense telèfon, sense 

diners i sense roba, i des d'alesho-

res no se n'ha sabut res més. 

Crida per trobar un

home desaparegut

24 dosis de cocaïna

amagades al cotxe
La Policia Local, en el decurs d'un 

control de seguretat ciutadana, va 

aturar divendres 3 de juny un tu-

risme. Els agents van identificar 

l'ocupant, al qual li consten ante-

cedents per delictes contra la salut 

pública. Van escorcollar el vehicle i 

van trobar-hi, en un compartiment 

amagat, 24 dosis de cocaïna prepa-

rades per ser venudes. El conduc-

tor va quedar detingut i la droga 

descoberta va ser comissada. 

Crema una àrea de canyes a Corró
Un incendi va cremar dijous a la tarda uns 500 metres quadrats de super-

fície a prop del pavelló esportiu de Corró d'Avall. Els Bombers van despla-

çar-hi 6 dotacions per extingir el foc, que va afectar una àrea de canyes, 

herba seca i matolls al camí de Can Jep. D'altra banda, dilluns es va produir 

un foc en una empresa de components de PVC a la Garriga que va calcinar 

completament dues naus. El foc va generar una gran columna de fum que 

es va mantenir tot un dia i que va ser visible des de molts punts del Vallès. 

LES FRANQUESES. L'Ajuntament 

ha acordat aplicar la legislació 

catalana per sancionar alguns ti-

pus d'abocaments incontrolats en 

medi rural o forestal. Ara seran 

sancionats segons l'article 75 h del 

text refós de la Llei reguladora de 

residus, que preveu multes d'en-

tre multes d'entre 4.001 i 150.000 

euros segons la gravetat de la in-

fracció. Pels abocaments a la via 

pública continuarà aplicant-se 

l'ordenança municipal de civisme i 

convivència ciutadana, que preveu 

sancions d'emtre 100 i 300 euros. 

La modificació del règim sanciona-

dor està motivada per l'increment 

d'abocaments incontrolats detec-

tats els darrers mesos en zones 

rurals i forestals del municipi. 

SESSIÓ INFORMATIVA

Els abocaments 

incontrolats en 

zones rurals poden 

costar 150.000 €
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Dimarts farà 40 anys de la mort 

de l'activista granollerí Salvador 

Casanova i Grané (Badalona, 1918 

- Granollers, 1982). Per homenat-

jar-lo i recordar-lo, el restaurant 

llibreria Anònims ha organitzat la 

projecció i col·loqui del documen-

tal Salvador Casanova i Grané, una 

vida per la llibertat, un film produ-

ït per Bandera Negra –un projecte 

de Lluís Guix i Francesc Ventura–, 

que el 2013 es va presentar al Mu-

seu d'Història de Catalunya.

El film relata la història d'aquest 

activista cultural i polític que, des-

prés de participar a la Guerra Civil, 

va haver de passar per un camp de 

concentració. Ja establert a Grano-

llers –hi arriba el 1952–, es va ini-

ciar en l'activisme cultural a través 

món sardanista a entrar a col·labo-

rar en el grup CC de catòlics cata-

lanistes i, més tard, va ingressar al 

Front Nacional de Catalunya (FNC). 

El 1968 va formar part amb els es-

cindits del FNC de la fundació del 

Partit Socialista d'Alliberament Na-

cional dels Països Catalans (PSAN). 

Com a representant de l'Assemblea 

FNC. Es va llicenciar en Història 

el 1968 i va continuar posant les 

seves energies en la tasca de l'alli-

berament nacional i popular fins a 

la seva mort l'any 1982.

A la Porxada, al peu d'una oli-

vera, una placa de ceràmica de 

Cumella el rememora, així com el 

seu nom forma part del nomen-

clàtor de la ciutat.  m.e.

Democràtica del Vallès Oriental, va 

ser un dels fundadors i ferm impul-

sor de l'Assemblea de Catalunya 

i va ser detingut i empresonat en 

nombroses ocasions. El 1977 va 

encapçalar la Candidatura d'Unitat 

Popular pel Socialisme (CUPS). 

A les eleccions municipals de 

Granollers el 1979 va formar part 

de la llista de la coalició d'ERC i 

El Comitè de Suport a Lola ha 

convocat dos actes de suport a 

la presa granollerina, divendres 

(19 h) a les Cotxeres de Sants 

de Barcelona i dissabte (18 h) al 

restaurant llibreria Anònims de 

Granollers, que rebrà l'actual ad-

vocat de Lola López Resina, Iñaki 

Zugadi, i Rafa Calderón, exadvo-

cat, i així com representació del 

Comitè de suport a les preses de 

Durango i del mateix Comitè de 

Suport a la Lola.

Lola López, a qui els convocants 

consideren una presa política, va 

ser condemnada a més de 100 

anys de presó per l'Audiència 

Nacional, qui la va considerar 

còmplice d'un atemptat d'ETA a 

Santander. Originària d'Almeria i 

veïna de Granollers, als anys 70 va 

prendre partit per la classe treba-

lladora i per l'autodeterminació 

dels pobles, va començar a militar 

al PCE i va ser empresonada del 

1980 al 1988. "La Lola mai no ha 

deixat d'interessar-se, d'analit-

zar i de participar en les lluites 

que pensava justes", expliquen 

des del Comitè de Suport. Va ser 

La revista especialitzada Compu-

ting ha lliurat el premi de Ciberse-

guretat en l'administració pública 

a l'Ajuntament de Granollers per 

l'increment de seguretat dels seus 

sistemes, especialment la protec-

ció del correu electrònic gràcies a 

tecnologia d'última generació.

La revista Computing, publicació 

de referència a l'Estat espanyol so-

bre el sector de les TIC, organitza 

els Premis Computing de l'Era Di-

gital. Aquests guardons tenen com 

a objectiu reconèixer els projectes 

més innovadors de cada any de-

senvolupats per organitzacions pú-

bliques i privades. L'acte d'entrega 

de la vuitena edició dels guardons 

es va fer el 2 de juny a Madrid i va 

premiar un total de 19 projectes.

L'Ajuntament compta amb un 

projecte de protecció de la pla-

taforma de correu electrònic per 

tal d'evitar intrusions, spam, phis-

hing i d'altres tipus d'atacs que 

troben en el correu electrònic la 

porta d'entrada més vulnerable. 

Des de la implantació dels mòduls 

més avançats, el nombre d'inci-

dents associats a la plataforma de 

correu electrònic corporatiu s'ha 

reduït pràcticament a 0. 

El premi reconeix també el fet 

que  és una de les primeres admi-

nistracions públiques que treba-

lla amb aquestes plataformes de 

protecció i té un compromís per 

la seguretat des de fa anys.  

L'Ajuntament, premiat per 

la ciberseguretat del correu

amgr / fons pere cornellas

MEMÒRIA HISTÒRICA  PRODUÏT PER BANDERA NEGRA, DE LA MÀ DE LLUÍS GUIX I FRANCESC VENTURA ADMINISTRACIÓ  RECONEIXEMENT DE LA REVISTA 'COMPUTING'

TRIBUNALS  XERRADA A L'ANÒNIMS AMB ELS ADVOCATS DE L'ACTIVISTA GRANOLLERINA

L'Anònims recupera el film sobre 
Salvador Casanova Grané en 
el 40è aniversari de la seva mort

SALVADOR CASANOVA  A l'acte de la Diada Nacional a la Porxada el 1977

Nou acte de suport a la 
presa Lola López Resina 

empresonada de nou l'any 2001 a 

França, i el 2018 va ser trasllada-

da a la presó de Logroño, un cen-

tre penitenciari mixt on encara 

compleix condemna. 

L'any passat la Lola va fer els 70 

anys, dels quals més de 30 els ha 

passat reclosa. "Actualment és 

la dona presa política de més 

edat de tot l'Estat espanyol i la 

dona presa política que porta 

més anys en presons", lamenten 

els organitzadors de l'acte. El Co-

mitè de Suport demana a la ciuta-

dania escriure les preses i presos 

polítiques –en el cas de la Lola, a 

Camino Calleja Vieja, 200. 26006 

Logroño–, informar-los dels can-

vis al país, visitar-los i denunciar 

la situació en què es troben. 

Plenari del Consell de Ciutat a la Tarafa

Dilluns va tenir lloc la sessió plenària d'enguany del Consell de Ciutat de 
Granollers, en què es van tractar temes relacionats amb els pressupostos 
participatius i el Pla Estratègic Granollers 2030. La trobada es va fer al
vespre a la sala Francesc Tarafa.

ajuntament

Colomé, nou president

del Consorci del Besòs Tordera
El proper dimecres està previst que la junta general del Consorci Besòs 

Tordera nomeni Francesc Colomé –alcalde de les Franqueses– com a 

nou president del Consorci Besòs Tordera, després de la renúncia a l'al-

caldia de Mollet de Josep Monràs fa dues setmanes i, conseqüentment, 

a presidir el consorci. Els estatuts de l'ens estableixen que ha de ser 

presidit per un alcalde o alcaldessa dels municipis consorciats.  
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Si perdem el català, perdem la 

identitat. Aquest és el lema de la 
pancarta que l'ANC ha penjat en 
un balcó privat de la plaça Per-
pinyà després de la negativa del 
govern municipal a deixar instal-
lar la pancarta al balcó de l'edifici 
consistorial. L'ANC ha lamentat 
que l'Ajuntament no hagi permès 
penjar la pancarta, que considera 
"inclusiva".

L'ANC va adreçar una carta a 
l'alcaldessa, Alba Barnusell, per 
fer-li arribar la petició [la podeu 

llegir íntegrament a la pàgina 13]. 
L'entitat demana al consistori que 
el balcó de l'ajuntament, "que 

fins ara ha restat mut, comenci 

a ser reivindicatiu", i li demana 
a l'alcaldessa que detalli quin serà 
el posicionament del consistori 
davant els atacs a la llengua cata-
lana i altres afers del país. L'ANC 
lamenta que el consistori no hagi 
acceptat la pancarta, amb l'argu-

LES FRANQUESES. Maria Forns, úni-
ca regidora de Sal-CUP a les Fran-
queses, ha presentat la renúncia al 
càrrec. Segons afirma, és una deci-
sió que va prendre ara fa un mes, 
arran d'una crisi d'ansietat per so-
brecàrrega de feina. "No em veig 

amb cor de continuar exercint el 

càrrec amb el nivell de compro-

mís i dedicació que m'exigeixo", 
diu, perquè "és el que mereixen 

les persones que van confiar en 

la nostra candidatura a les elec-

cions municipals de 2019".
Per això ha decidit passar el 

relleu, tot i que "no em retiro, 

sinó que continuaré treballant 

en segon terme". I afegeix: "Mal-

grat ser l'única regidora del 

grup, no he estat ni estic sola 

en aquesta aventura, sinó que 

som un equip que treballa con-

juntament".
Forns té 66 anys i ha estat cor-

rectora, assessora lingüística i 
professora de català a persones 
adultes. És sòcia del Centre Cultu-
ral de Marata, activista contra el 
Quart Cinturó, integrant del grup 
promotor de la consulta popular 
sobre la independència (2009), 
del nucli fundador de Les Fran-
queses Imagina (2011), de l'ANC 
les Franqueses (2012) i de CUP 
les Franqueses (2016). 

El grup, que va accedir al ple per 
primer cop fa tres anys, haurà de 
decidir ara qui substitueix Forns. 

Maria Forns renuncia a 

l'acta de regidora de Sal-CUP

M.E.

POLÍTICA  PENJADA EN UN BALCÓ DE LA PLAÇA PERPINYÀ LA FINS ARA PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL A LES FRANQUESES NECESSITA "AFLUIXAR EL RITME"

Pancarta de l'ANC 
en defensa del català

LA PANCARTA  Penja des de dimarts d'un balcó particular de la cèntrica plaça

ment que per protocol la façana 
de l'Ajuntament no acull cap tipus 
de pancarta; només el domàs ins-
titucional o altres elements vincu-
lats a les festes locals.

L'entitat sobiranista, després de 
la resposta telefònica del govern 
municipal, va entrar una instàn-

cia a l'Ajuntament per demanar 
"el protocol escrit mitjançant 

el qual l'Ajuntament de Grano-

llers regula els elements a pen-

jar al balcó".
Ara, la pancarta té un text afegit 

a la part superior: El PSC no la vol 

al balcó de l'Ajuntament. 

La número 2 de la llista el 2019 va 
ser Eva Navarrete, presidenta del 
Centre Cultural de Marata, i el nú-
mero 3 va ser Jordi Rosàs, d'Unió 
de Pagesos.

Fa poc més d'una setmana, el 
regidor Àngel Profitós, d'Imagina 
Esquerra en Comú (IEC), també 
anunciava el seu relleu després 
d'11 anys per motius de salut. 

ARXIU

MARIA FORNS

Decideixi amb antelació com vol que sigui el seu servei funerari.

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

funeraria@cabrejunqueras.com

Informació facilitada per la Funerària Cabré Junqueras

Defuncions
04/06 Anna Maria Alasso Arrufat    67 anys 

06/06 Isabel Galbany Cladellas  94 anys 

07/06 Neus Sendra García  96 anys

07/06 Miguel Villodres Molís  84 anys  

08/06 Carme Lacueva Mora  77 anys

08/06 Joaquim Busquets Lasierra  85 anys

09/06 Montserrat Macià Pérez  65 anys 

09/06 Enrique de la Maza Bengoa 89 anys

09/06 Felisa Santano González  90 anys 

09/06 Ramón Alcalá Bustos  76 anys 

09/06 Aurora Cuñé Roca  97 anys

09/06 Virgilio Villena Soriano  57 anys

10/06 Mercè Ezquerra Plana       71 anys 

10/06 Félix Utreras Martínez   88 anys

10/06 Noemí Correas Simón   22 anys

10/06 Isabel Fernández Teruel  86 anys 

11/06 Francisco Núñez Portaz  71 anys 

11/06 María Martínez Mosqueda  69 anys 

11/06 Núria Marsal Pla  81 anys

12/06 Conxita Anton Vidal  84 anys

12/06 María Josefa García Ortega 62 anys 

12/06 José Garcés Lasierra  85 anys

12/06 Agustina Clua Mas  93 anys

13/06 Encarnación Hermoso Valero 89 anys

L'entitat lamenta
que l'Ajuntament no hagi 
permès penjar-la al balcó 
de l'edifici consistorial
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Després de dos anys de parèntesi, 

aquest divendres torna la nit més 

esperada per tots els establiments 

comercials de la ciutat: l'Open 

Night. Serà la 9a edició d'aquest 

esdeveniment festiu i comercial 

de Gran Centre, que enguany arri-

ba amb més força que mai amb el 

lema Comprar, menjar, gaudir, dor-

mir. Cada una d'aquestes activitats 

amb la seva pròpia franja horària: 

comprar de 18 a 20 h; sopar de 20 

a 22 h; gaudir –passejar, entrar a 

les botigues i deixar-se sorprendre 

per la llum– de 22 a 00 h; i dormir, a partir de les 00 h i �ins l'endemà. 
Així, doncs, la festa començarà a les 18 h i s'allargarà �ins a les 00 

h amb botigues i serveis oberts, 

una bona opció per esquivar tam-

bé la calor d'aquests dies. "Com 

que gairebé és estiu, volem que 

Granollers s'ompli de vida i de 

llum", deia la nova presidenta de 

Gran Centre, Isabel Martín San-

tolaria, durant la presentació de 

l'Open Night 2022. I és que més 

enllà de les activitats de dinamit-

zació col·lectives que tindran lloc 

en diferents espais, cada comerç 

o servei participant podrà oferir 

descomptes i promocions o bé 

organitzar algun esdeveniment 

a les portes del seu establiment. 

"El comerç local ha de ressor-

gir de tot el que ha passat els 

últims dos anys", deia Santolaria, 

qui assenyalava alguns dels trets 

X.L.

PREPARATS!  Membres de la nova junta de Gran Centre amb representants municipals i d'entitats col·laboradores

COMERÇ SEGONS LA NOVA JUNTA DE GRAN CENTRE, LA GRAN FESTA DEL COMERÇ GRANOLLERÍ TAMBÉ PRETÉN "ESTIMULAR L'ESTAT D'ÀNIM DELS BOTIGUERS"

característics de la festa: música 

en directe, performances, xous 

i espectacles de llum, a més del 

sentiment de festa, celebració i di-

versió i les ofertes dels comerços i 

serveis de la ciutat. 

Jacint Carol, membre de la jun-

ta, insistia que "la idea és reac-

tivar el comerç de proximitat; 

que la gent torni a tenir il·lusió 

amb Gran Centre". També Isaac 

Gómez, vicepresident de l'entitat, 

apuntava que un altre objectiu de 

la festa és també "motivar l'estat 

d'ànim dels botiguers" després 

d'un període en què no tots els 

negocis han rutllat del tot bé. "Vo-

lem que l'Open Night sigui molt 

visual i festiu, per millorar l'es-

tat d'ànim dels comerciants i, 

per tant, l'experiència de com-

pra dels clients". 

Sis espais d'activitat
Amb el patrocini d'Automòbils 

Pruna SA i Pruna Motors, Gran 

Torna l'Open Night més festiu i estival

Centre habilitarà en places i car-

rers del centre sis espais amb acti-

vitats, amb la llum com a principal 

protagonista. Un d'aquests esce-

naris serà la Porxada, on l'entitat 

Trenquem Armaris hi organitzarà 

una de les activitats més tren-

cadores de la festa. Serà la Grag 

Race, una exhibició dels models 

més exhuberants de drag queens 

i drag kings procedents d'arreu de 

l'Estat –més informació a la pàg. 

15–. També a la Porxada hi haurà 

Promocions

Per facilitar l'accés a les activitats de 

l'Open Night, Pàrquings Blaus oferi-

ex una promoció de 7,95 euros per a la 

nit de divendres, de 20 a 03 h. Serà als 

aparcaments del Teatre Auditori (c. Po-

nent, 41 / c. Rafael Casanovas, 38); de 

la Corona (c. Palaudàries, 21 / c. Sant 

Josep de Calassanç, 16); i Escolapi Blau 

(c. Quevedo, s/n / c. Orient, 72). Igual-

ment, el Grup Petrobages també oferirà 

un descompte aplicable a les taquilles 

dels aparcaments de Sant Carles (c. 

Sant Jaume, 16) i El Sot (pl. Barangé, s/n 

/ avinguda del Parc, s/n).

DESCOMPTES
ALS APARCAMENTS

dos punts d'informació  –un de 

Gran Centre i un altre de Tren-

quem Armaris, que també oferirà 

marxandatge de l'entitat–, i a les 

22 h hi tindrà lloc l'acte inaugural, 

amb la tallada de cinta oficial i un 

espectacle musical.

Un altre espai amb activitat du-

rant tot el vespre serà el carrer 

Anselm Clavé i els carrers del 

voltant, on, de 18 a 00 h, es po-

drà gaudir de la música punxada 

per dj de diferents estils. També 

hi haurà l'animació de personat-

ges animats i xanquers "per fer 

l'experiència de compra més 

divertida". A partir de les 22 h 

s'il·luminarà el carrer amb efectes 

i canons de llum a l'estil Hollywo-

od, una activitat que s'endinsarà 

al carrer Santa Esperança i el car-

El comerç local reviurà el millor ambient aquest divendres al vespre, de 18 a 00 h
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Per primera vegada a Granollers, 
de la mà de l'associació Trenquem 
armaris, que treballa en pro de la 
comunitat LGBTI+, arriba el con-
curs de drag queens de la ciutat. 

La plaça de la Porxada viurà un 
moment històric amb la desfilada 
i animació de 12 drag queens –i 
drag kings–, en l'anomenada Grag 
Race. Hi haurà una primera part, 
de 19 a 22 h, i una segona per clou-
re la festa, de 22.30 a 23 h. L'acti-
vitat estarà presentada per l'actor 
Dani Bernabé, i comptarà amb un 
jurat professional format per es-
pecialistes del món de la moda, 

ESPECTACLES TRENQUEM ARMARIS CELEBRA L'ORGULL LGBTI+

Dotze drag queens
actuaran a la Porxada
en la primera Grag Race

El concurs, enfocat a

professionals, consistirà

en una desfilada i

un espectacle artístic

l'estètica, la perruqueria, la dansa 
i les arts escèniques, entre d'al-
tres. Cada participant farà una 
desfilada i un espectacle artístic. 
"Serà un espectacle del tot pro-

fessional, d'una gran qualitat 

i que no s'ha vist mai a Gra-

nollers", diu la vicepresidenta 
de Trenquem Armaris, Marina 

Vila. "Volem fer visible aques-

ta realitat de forma festiva 

perquè la gent s'impregni, 

ho entengui i hi participi". 
De fet, Trenquem Armaris em-

marca aquesta activitat dins 
del mes de l'orgull, i 

contribueix amb la 
seva activitat a su-
perar els estereotips 
que afecten negati-

vament la percepció social de les 
persones del col·lectiu LGBTI+. 
"Volem estar representades en 

tots els àmbits de la vida social, 

que se'ns legitimi i col·laborar 

en la cultura, generant teixit as-

sociatiu, deixant petjada en la 

historia", apunten des de l'entitat.
D'entre els participants, el pri-

mer classificat s'endurà 500 euros 
en efectiu i vals per valor de més 
de 200 euros bescanviables en co-
merços de la ciutat; el segon 300 
euros en efectiu i vals per valor de 
més de 150 euros, i el tercer clas-
sificat obtindrà més de 100 euros 
en vals bescanviables en comer-
ços de la ciutat.

Patrocinen l'esdeveniment Punt 
Love, Maximum, Lelo, Òptica Rius, 
Carol Bruguera, Gran Centre i The 
Only House, i hi col·laboren KLZ 
Events, Kilómetro 13, Milnotes, 
Margaret Perruquers, Indiana Stu-
di, Som Porxada i El Jardinet.

rer del Rec, entre d'altres.
La plaça de l'Església serà 

un espai luminiscent. Si bé esta-
rà pensat per al públic més jove, 
estarà obert a tothom. El terra 
de la plaça estarà il·luminat amb 
tecnologia led i hi haurà una per-
formance de creació de grafitis 
durant tota la jornada. També hi 
haurà un escenari luminiscent 
amb la participació de dj Set, que 
punxarà música urbana i actual. 

Un dels espais més petits de 
l'Open Night serà la plaça de les 

Olles, on hi haurà instal·lat –de 
18 a 00 h– un photocall diferent i 
divertit: Salting Photocall. Hi hau-
rà un llit elàstic per fer el salt més 
divertit i immortalitzar-lo en una 
foto per al record.

A la plaça Perpinyà, també du-
rant tota la jornada, hi haurà un 
escenari 360 graus amb música en 
directe i una bola disco gegant que 
anirà fent voltes i il·luminant tota 
la plaça. Serà un espai més musi-
cal i íntim que la resta, amb una 
performance disco que hi donarà 
el toc més festiu i cultural. 

Finalment, a la plaça Maluquer 

i Salvador, també de 18 a 00 h, hi 
haurà un espai per agafar forces 
abans de les 22 h. Decorat amb 
garlandes i dinamitzat pels matei-
xos personatges animats que a la 
Carretera, l'espai estarà destinat 

a la restauració en forma de food-
trucks. Hi haurà cinc estils culina-
ris diferents, tant per sopar com 
per fer un mos o per emportar i 
passejar per la ciutat. 

També en col·laboració amb 

Gran Centre, alguns hotels i restau-
rants de la ciutat oferiran allotja-
ments, àpats i preus especials du-
rant aquesta jornada. "Treballem 

amb l'Open Night des de l'inici; 

tots formem part d'aquesta mo-

guda i entre tots dibuixem la 

ciutat", deia el president del Gre-
mi d'Hostaleria del Vallès Oriental, 
David Vázquez, durant la presenta-
ció de l'esdeveniment, divendres al 
bar musical Sans. 

I la regidora de Promoció Eco-
nòmica, Gemma Giménez, agraïa 
la suma d'entitats per fer possible 
aquesta 9a edició de l'Open Night. 
"Posem en valor aquestes inici-

atives i la innovació d'experièn-

cies per posicionar el comerç 

de la ciutat", afirmava, i feia una 
crida a participar-hi per recupe-
rar l'impuls festiu i comercial de la 
ciutat. "Veient com han ressor-

git les ganes de viure i de sortir 

al carrer de la ciutadania, segur 

que la gent ho viurà intensa-

ment i que l'Open Night tindrà 

un impacte real en l'economia 

de la ciutat". X.L.

A la plaça Maluquer

hi haurà 'foodtrucks'

amb cinc estils 

culinaris per fer un mos

"Volem reactivar el 

comerç de proximitat,

que la gent torni a

confiar en Gran Centre"

l'estètica, la perruqueria, la dansa 
i les arts escèniques, entre d'al-
tres. Cada participant farà una 
desfilada i un espectacle artístic. 
"Serà un espectacle del tot pro-

fessional, d'una gran qualitat 

i que no s'ha vist mai a Gra-

nollers"

de Trenquem Armaris, Marina 
Vila. "Volem fer visible aques-

ta realitat de forma festiva 

perquè la gent s'impregni, 

ho entengui i hi participi"

De fet, Trenquem Armaris em-
marca aquesta activitat dins AMBIENTACIÓ  Una imatge de 2017 amb un dels trets característics de l'Open Night, l'ambientació al carrer

ARXIU
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Un dels factors que més contribueixen a la contaminació atmosfèrica i al canvi 

climàtic és el trànsit de vehicles de motor. Tot i això, a les portes d'una onada 

de calor que fa palesar les conseqüències de la crisi climàtica, la ministra de 

Transports, Mobilitat i Agenda Urbana va comparèixer divendres al Vallès per 

tractar només d'infraestructures viàries de les dues comarques –ni un mot sobre 

la inexistent connexió ferroviària entre territoris veïns–. L'ampliació de carreteres 

sembla un relat que era pertinent al segle XX, però que davant l'emergència

climàtica i la crisi energètica caldria replantejar amb una visió a llarg termini. 

Aquesta setmana novament s'ha evidenciat unes insuficients i envellides 

infraestructures ferroviàries, alhora que incrementa el col·lapse de les principals 

carreteres que creuen el Vallès Oriental, en especial l'AP-7, però també la 

recentment ampliada C-17 –malgrat el tercer carril en sentit sud, acaba topant 

amb una mal resolta connexió amb l'AP-7 a Parets–. Com més carreteres, més 

cotxes. Com menys transport públic de qualitat, més cotxes. I així hem passat

un maig amb temperatures de juliol i ens enfrontem a la primera onada de calor 

de l'any, que arriba ja en primavera. Per pal·liar-ho, l'Ajuntament ha fet un mapa 

de "refugis climàtics" en una ciutat poc preparada per les calorades.

EMBUSSOS I ONADES DE CALOR

Editorial

CIBERACTIVITAT Segueix-nos a @DiariSomGRN

#Granollers ha de canviar urgentment 
el seu model de ciutat en pro la salut 
dels seus habitants. El cost de no 
fer-ho és altíssim. Els carrers han de 
deixar d'estar segretats pels cotxes 
per ser recuperats per les persones.

@abellaviva @EnricGisbert

Papereres amb forats, rètols de carrers que 
no es veuen, escocells descontrolats i bruts, 
mobiliari urbà trencat, voreres antigues 
sense pas per minusvalies, llums molt alts 
que no il·luminen #Granollers, però el govern 
presenta projectes milionaris.

a oferir la temptadora xifra de 15 milions 

d'euros pel seu silenci, però Castanet els 

va rebutjar. Joves com ell són molt neces-

saris en aquest moment.

Aquest és uns dels temes que tots en 

sabem coses que han passat i passen als 

nostres geriàtrics, per sort no a tots, però 

si a alguns. La pandèmia ha deixat en evi-

dència la deixadesa de molts centres on hi 

ha hagut morts per causes no gaire clares. 

No obstant això, ho deixo al periodista 

mediàtic Carles Porta que posi llum a la 

foscor que envolta a coses que han passat 

i que encara passaran si algun organisme 

de la nostra Generalitat no posa control. 

El govern ha de prendre consciència que 

a través de les subvencions que els gerià-

trics concertats obtenen o obtenien, per-

què resulta que a França i jo no sé si també 

passa aquí s'estava afavorint els accionis-

tes d'aquestes corporacions més que no 

pas els ancians.

Després de llegir aquest esfereïdor lli-

bre he recordat al meu pare quan va pa-

tir, en una residència d'un bonic poble del 

Vallès, l'abandonament en una habitació 

sense ventilació, durant tres dies i tres 

nits sense canviar llençols ni bolquers, i 

menjant només galetes en una residència 

on pagava, fa 10 anys, la quota mensual de 

2.800 euros.

Els responsables de la residència van 

"justificar" la situació d'abandonament 

perquè va succeir un cap de setmana i no 

tenien personal (¿). El meu pare no va vo-

ler denunciar-ho i vam tenir la sort de, im-

mediatament, trobar una altra residència 

de Granollers on va ser cuidat amb profes-

sionalitat i amb un personal meravellós. 

Com ha de ser.

De totes maneres tot el que va passar 

amb els nostres vells al primer període 

pandèmic s'ha silenciat. La mort no exis-

teix, la vellesa no existeix, i quan es fa evi-

dent se l'oculta en aquelles avantsales de 

l'adeu on campeja la mesquinesa. Tot ple-

gat molt trist.

França, malgrat la guerra 

d'Ucraïna i les darreres elec-

cions a la presidència que han 

ocupat l'atenció de tots els 

mitjans de comunicació, hi ha una notícia 

cultural pel que fa a l'edició d'un llibre 

que ja s'ha convertit en poques setmanes 

en número u de vendes. El llibre porta per 

títol Les fossoyeurs (Els enterradors) i un 

subtítol inquietant: Revelacions sobre el 

sistema que abusa dels nostres ancians. El 

llibre l'ha escrit un jove periodista d'inves-

tigació, anomenat Victor Castanet, que ha 

passat un bon temps investigant els abusos 

comesos contra els ancians per part d'una 

famosa multinacional geriàtrica, present 

també al nostre país… Són 400 pàgines so-

bre el maltractament i l'abús dels ancians i 

les seves famílies a les residències del grup 

Orpéa, fruit de tres anys d'investigació.

El llibre va per la seva 11a edició i, repe-

teixo, és el més venut a França. La lectura 

del llibre ha aixecat polseguera, ja que un 

s'assabenta que per a l'empresa esmenta-

da només importen els dividends i, fins i 

tot, els ancians adinerats que paguen més 

de 10.000 euros al mes per la seva estada 

a les residències són víctimes de les més 

injustificables mesquineses per part de 

l'empresa. El govern no ha tingut cap altre 

remei que prendre consciència que a tra-

vés de les subvencions que els geriàtrics 

concertats obtenien de l'Estat, resulta que 

s'estava afavorint els accionistes d'aques-

tes corporacions més que no pas els anci-

ans. Han clamat veus a l'estil tragèdia gre-

ga: Què estem fent amb els nostres pares i 

els nostres avis.

El jove periodista Victor Castanet s'ha 

atrevit, però, a desentranyar totes les se-

qüeles que arrossega l'omissió de la velle-

sa i la mort, i a dir-nos amb veu clara i con-

tundent que la mort existeix i que és plena 

d'indignitat en força geriàtrics de França. 

L'empresa més assenyalada li va arribar 

A

ELS ENTERRADORS

Artista

JORDI PAGÈSSigui el que sigui 
hi estic en contra

Bústia

Deixalles electròniques

Hem estat celebrant les festes de l'Ascen-

sió a Granollers promovent l'economia 

circular. Sona molt bé, però espero que no 

sigui només una moda. Com tothom sap, el 

govern de Catalunya ens cobra un impost 

als propietaris dels cotxes pel CO2 generat, 

quan els cotxes de Fórmula 1 cremen tones 

i tones de gasolina. També paguen impos-

tos pel CO2 les escuderies? M'imagino que 

no. Com tampoc m'imagino que es vulguin 

eliminar les carreres de F1 i de motos fins 

que no funcionin amb motors elèctrics. 

Està clar que es mira cap a un altre costat, 

perquè hi ha molts interessos econòmics al 

voltant de les escuderies i dels diners que 

deixen els assistents a les curses.

Mentre que Europa parla amb la boca 

oberta de l'economia circular, dient que ens 

permetrà revertir la situació de crisi climà-

tica, resulta que per la porta del darrere fa 

el contrari, enviant vaixells a un abocador 

de Ghana, plens de deixalles provinents 

d'aparells electrònics, ordinadors, mòbils i 

tauletes d'Europa. Que per cert es fa des de 

fa uns 20 anys. A Europa, només es reciclen 

d'un 10% a un 20% de deixalles electròni-

ques; la resta s'envien a Ghana, en uns 700 

contenidors cada mes. Llavors, uns 5.000 

infants, menors d'edat, cremen cada dia les 

deixalles per poder accedir als metalls. Tre-

ballen descalços i sense equips de protecció 

individual, explotant-los per 2 euros al dia.

I no deixem de banda les conseqüències 

d'aquesta mala gestió, que afecta la salut 

dels infants quan treballen cremant les 

deixalles, respirant fum tòxic, com també 

al medi ambient i oceans. Al medi ambient, 

filtrant-se tòxics al subsol i trametent fum 

a l'atmosfera, i d'aquesta manera provo-

cant més efecte hivernacle. I malmetent els 

oceans quan plou, ja que l'aigua s'emporta 

les restes tòxiques i plàstics, que acabaran 

a l'oceà. Després, a través del peix que men-

gem ens arribarà la contaminació a l'orga-

nisme en forma de microplàstics i tòxics. 

Tot i que la Convenció de Basilea prohibeix 

l'enviament d'aquests residus, el pretext és 

que s'envien com a donacions solidàries, 

quan a Ghana, només serà aprofitable el 

20% dels equips electrònics, amb una vida 

útil molt curta. L'obsolescència programa-

da, la necessitat d'estrenar mòbils i ordina-

dors nous i les poques opcions de reparació 

fa que generem cada vegada més deixalles.

Una de les apostes més importants per 

l'economia circular és la que es basa en la 

col·locació de plaques fotovoltaiques i en 

la implantació dels cotxes elèctrics. Es re-

ciclaran a Europa les plaques i les bateries 

elèctriques dels cotxes? O també aniran a 

Ghana? Cal que la comunitat internacional 

mobilitzi els seus líders i trobin solucions 

per la crisi dels residus electrònics. Ara que 

s'ha celebrat mundialment la Setmana de la 

Natura, sembla que Ghana no sigui un país 

del món on hi hagi natura. O és que hi ha pa-

ïsos de primera i segona categoria, com va 

passar amb la vacunació per la Covid? Això 

només té una paraula: hipocresia.

CRIS MELO / GRANOLLERS
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Assemblea Nacional Catalana 

de Granollers va lliurar una 

carta a l'alcaldessa  sol·lici-

tant que es pengés al balcó de 

l'Ajuntament una pancarta amb el lema Si 

perdem el català perdem la identitat. Atès 

que volíem que el consens en defensa del 

català fos el més ampli possible, vam de-

cidir que el logo de la nostra entitat apa-

regués en vertical a la part inferior dreta i 

molt petit, de manera que un cop penjada 

al balcó gairebé no es llegís, perquè no im-

portava qui promovia l'acció, sinó que el re-

alment important era que la gent de Grano-

llers veiés que el seu Ajuntament defensava 

el nostre idioma, sense cap tipus de color 

polític, perquè la nostra llengua ha estat, és  

i serà una llengua que cohesiona i uneix, i el 

lema de la pancarta és totalment inclusiu.

Posteriorment, el dia 26 de maig, vam 

portar la pancarta a l'Ajuntament. Just al 

cap d'una hora la secretària de l'Assemblea 

de Granollers va rebre una trucada on se 

li comunicava que "per protocol, estricta-

ment per protocol, no es penjava cap tipus 

de pancarta al balcó, i que ja la podíem 

El govern del PSC de l'Ajuntament no es mulla pel català

anar a recollir". Per això, fent ús del nostre 

dret d'accés a la informació pública i trans-

parència el proppassat 4 de juny vam pre-

sentar una instància a l'Ajuntament dema-

nant el document amb l'esmentat protocol.

Creiem que aquest Ajuntament té un 

problema greu de comunicació, si més no 

amb la nostra entitat, perquè per uns te-

mes ens aplica el silenci administratiu (si 

no et responen en un termini determinat la 

resposta és negativa), però per d'altres se't 

treuen de sobre amb una trucada telefòni-

ca de la que no en queda cap constància. 

Està clar que el govern del PSC del nos-

tre consistori no sortirà a defensar el nos-

tre idioma, però no volem renunciar que la 

gent de Granollers ho sàpiga i pugui veure 

la pancarta penjada a diferents balcons de 

la ciutat; això sí, amb un afegitó a la part 

superior que diu "El PSC no la vol al balcó 

de l'Ajuntament".

PS1: A dia d'avui encara no hem rebut 

cap resposta amb el protocol escrit.

PS2: No sabem si l'Il·lustríssima senyora 

alcaldessa Alba Barnusell ha llegit la car-

ta que li vam adreçar amb la petició, i per 

això l'adjuntem a aquest escrit:

"Il·lustríssima alcaldessa Alba Barnusell.

La territorial de l'Assemblea Nacional Ca-

talana de Granollers ens adrecem a vostè 

com a alcaldessa de la nostra ciutat per tal 

de fer-li arribar la nostra preocupació pel 

L'

ASSUMPTA

REDONDO

En nom de l'ANC Granollers

retrocés que està patint la llengua catalana 

en tots els àmbits, tant a nivell social com 

escolar. Com ja sap, la primera aplicació del 

Programa d'Immersió Lingüística va tenir 

lloc el curs 1983-1984 en dinou escoles 

públiques de Santa Coloma de Gramanet, 

on els alumnes eren majoritàriament cas-

tellanoparlants, gràcies a l'empenta d'unes 

quantes famílies que volien que els seus fills 

fossin educats en català. A partir del curs 

1992-1993 l'escola en català es va convertir 

en el model d'ensenyament a tot Catalunya. 

Era en aquell context que la societat civil 

juntament amb els polítics i les instituci-

ons catalanes vàrem lluitar per una escola 

pública de qualitat on el català fos la base 

de l'ensenyament. Amb moltes manifestaci-

ons i lluites compartides vàrem aconseguir 

fer un gran pas endavant en l'educació del 

nostre país; vostè, sense anar més lluny, 

anava a una escola del CEPEPC on els pares 

de la Cooperativa Sant Esteve (entre ells els 

seus) varen lluitar per una escola pública 

catalana i de qualitat fins a aconseguir-la.

Els esdeveniments que han anat suc-

ceint, però, ens demostren que tot allò que 

vàrem aconseguir ha fet un gran retrocés, 

cosa que aleshores no ens hauríem imagi-

nat mai. I ara veiem com els mateixos polí-

tics que havien contribuït en aquesta lluita 

han fet un gir impensable i ens trobem en 

una situació on hem de tornar a reivindicar 

les mateixes coses que en temps passats. Ja 

sabem que l'Estat espanyol farà tot el possi-

ble per arraconar els catalans i aconseguir 

que el català sigui residual, la qual cosa no 

podem permetre. I és per tot això que cre-

iem que hem de fer visible a tota la ciutada-

nia de Granollers aquesta greu situació que 

estem vivint i li fem dues peticions:

1) Que el balcó de l'Ajuntament, que és la 

casa del poble, la casa de tots, faci un canvi 

d'imatge: ens agradaria que aquesta faça-

na, que fins ara ha restat muda, comenci a 

ser reivindicativa i que llueixi una pancarta 

que estem preparant (i que properament 

li farem a mans) amb el lema Si perdem el 

català perdem la identitat.

2) Que ens expliqui quin serà el posicio-

nament del consistori, ara que vostè el diri-

geix, davant de tots aquells fets que afectin 

qualsevol aspecte de Catalunya.

Esperant que aquestes peticions es facin 

realitat, i agraint-li la seva atenció, s'aco-

miada de vostè ben cordialment, la junta 

permanent de l'AT de Granollers de l'ANC".

"Vostè anava a la

Cooperativa Sant Esteve, 

que va lluitar per una escola

 pública catalana i de qualitat"
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Després d'uns mesos en què el sec-
tor turístic de la comarca sembla-
va haver recuperat el pols després 
de dos anys de pandèmia, tant en 
nombre de visitants com en fac-
turació, ara afronta la temporada 
d'estiu amb "total incertesa", so-
bretot perquè "el comportament 

del turisme depèn de variables 

no controlables, com la in�lació, 
la pèrdua de força del consum i 

l'augment del preu de l'energia", 
valora Enric Gisbert, vicepresident 
de l'Associació Hotels Vallès Ori-
ental (HVO), que representa 1.250 
habitacions del Vallès Oriental. 
Gisbert explica que des del febrer 
s'ha notat una recuperació de l'ac-
tivitat, sobretot arran dels grans 
esdeveniments esportius vinculats 
al Circuit o l'handbol –que han su-
posat ocupacions d'entre el 80% i 
el 90%–, una dinàmica que s'aca-
barà la primera setmana de juliol, 
després de la Granollers CUP. Des-prés, a�irma, el panorama serà del 
tot impredictible per al sector. 

Una de les grans preocupacions 
dels hotelers per afrontar els prò-
xims mesos és l'encariment del 
preu de l'energia, ja que en alguns 
casos els costos per aquest con-
cepte s'han triplicat, i les factures s'en�ilen a milers d'euros. "L'eco-

ARXIU

ALLOTJAMENTS  L'ocupació hotelera depèn molt dels grans esdeveniments

TURISME L'ESCALADA DE PREUS DE L'ENERGIA PREOCUPA ELS HOTELERS DEL VALLÈS ORIENTAL

nomia funciona, però els costos 

són molt elevats i no generem 
bene�icis; això ens frena la re-
cuperació", lamenta el represen-
tant dels hotelers, qui afegeix que 
les solucions en matèria d'energia 
"no són gens fàcils d'aplicar en 
grans establiments hotelers". A 
més, els costos dels subministra-
ments obliga a repercutir els incre-
ments als clients, fet que fa menys 
atractiva l'oferta vallesana. 

D'altra banda, Gisbert recorda 
que l'activitat dels hotels urbans 
del Vallès està molt vinculada al di-
namisme empresarial i als grans es-
deveniments econòmics que fan de 

palanca, i no tant al turisme clàssic 
que vol visitar l'entorn. Per mirar de compensar aquests per�ils, el 
sector també s'ha proposat refor-
çar l'aposta per visitants que tenen 
Barcelona com a destinació, apro-�itant que a la rodalia de la capital 
els allotjaments i serveis acostu-
men a ser més barats. Amb tot, diu 
Gisbert, "el públic asiàtic és avui 
inexistent; el polonès és una in-
cògnita per la guerra d'Ucraïna i 

el francès –que són els tres grans 
col·lectius que més freqüenten els 
establiments vallesans– també pa-
teix molt per l'escalada de preus 
de combustibles". ❉

El sector turístic afronta
l'estiu amb "total incertesa"

El repte de ser persona
David Mayorgas, assessor en vida saludable 
i entrenador personal, serà avui a la Tarafa 
(20.30 h) a la xerrada mensual de Gran
Centre, titulada Cal·listènia: entrenament �ísic i
mental com a activador de la salut i el benestar.

ECONOMIA

La Unió Empresarial (UEI) va pre-
sentar dimecres el primer projec-
te de mentoria del Vallès Oriental, 
una iniciativa que neix arran de la 
creació per part de la UEI de LYNE 
Group, una comunitat de joves "in-

conformistes i amb inquietuds"

que volen fer créixer les seves 
carreres i projectes professionals. 
L'objectiu és crear un grup de men-
tors format per empresaris de la 
comarca amb experiència, que pu-
guin guiar els joves emprenedors 
a definir i desenvolupar el seu pro-
jecte. En la presentació, Pep Garcia, 
general mànager de Maxchief Euro-
pe i membre de junta de la UEI, va 
explicar els beneficis i les funcions 
de ser mentor, i va posar en relleu 
la problemàtica dels joves, que no 
troben aquesta ajuda a la comarca 
i l'han d'anar a buscar a Barcelona. 
Segons els estudis, "el 90% de les 

startups fracassen, entre altres 

motius per arribar massa d'ho-

ra o massa tard al mercat, per 

l'equip i la seva execució, per la 
idea, el model de negoci o el fi-

nançament". Per això Garcia sosté 
que "a totes les carreres univer-

sitàries s'hauria de cursar em-
prenedoria, ja que aquesta serà 
una de les sortides habituals en 

qualsevol sector". Durant l'acte, 
una quinzena d'empresaris inte-
ressats van parlar sobre la figura 
del mentor i de l'emprenedor, i com 
pot esdevenir una relació d'apre-
nentatge mutu i enriquidor per tots 
dos professionals. Segons Pep Gar-
cia, "la societat necessita empre-

nedors, i també les empreses i 
el món en general". "Necessitem 

molta creativitat per generar in-

novació disruptiva, per superar 
els reptes que tenim", afirmava.

PATRONAL ACCIÓ DE LA UNIÓ EMPRESARIAL AMB LYNE GROUP

Projecte de mentoria
per a joves emprenedors

El Dia de la Cambra del Vallès Oriental, al TAG
La Cambra del Vallès Oriental celebra avui, dijous, al TAG (19 h), el Dia de la 
Cambra, una trobada dels principals actors econòmics, empresarials i polítics de la comarca. El �ísic i meteoròleg Enric Agud hi farà la xerrada I al 2031, 

què?, i es lliuraran els Premis Futur Cambra als millors treballs d'FP d'aquest 
curs, així com als centres educatius d'FP i empreses col·laboradores.

L'Ajuntament ha obert una nova 
convocatòria d'ajuts per a empre-
ses i autònoms per a la reactivació 
socioeconòmica i el manteniment 
de llocs de treball i fer front així 
als efectes de la crisi derivada de 
la pandèmia. Se subvencionaran 
activitats o projectes desenvolu-
pats entre l'1 d'octubre de 2021 
i el 30 de juny de 2022. D'una 
banda, se subvencionarà amb un 
import de fins a 1.000 euros les 
persones autònomes residents a 
Granollers o que desenvolupin la 

seva activitat econòmica a la ciu-
tat i que compleixin amb els requi-
sits de les bases de la convocatòria 
com, per exemple, tenir un xifra 
anual de negoci inferior a 700.000 
euros i no superar els 5 treballa-
dors. D'altra banda també hi ha 
una línia d'ajut destinada a cofi-
nançar les despeses derivades del 
manteniment de llocs de treball 
durant el 2021, amb un import de 
fins a 2.000 euros. Per poder aspi-
rar a aquesta subvenció, entre al-
tres requisits, cal haver mantingut 

Nous ajuts per a empreses

i autònoms per fer front

als efectes de la pandèmia

o incrementat el nombre de per-
sones contractades durat el 2021, 
tenir un xifra anual de negoci infe-
rior a 700.000 euros i una plantilla 
de fins a 10 treballadors.

Les bases de la convocatòria es 
poden consultar a la seu electrò-
nica de l'Ajuntament, des d'on es 
poden presentar les sol·licituds 
mitjançant un certificat digital. El 
tràmit també es pot fer de manera 
presencial a l'OAC del carrer Sant 
Josep. Des de l'inici de la pandèmia, 
el març de 2020, fins a l'actualitat, 
l'Ajuntament de Granollers haurà 
destinat prop de 5 milions d'euros 
a mesures socials i de reactivació 
econòmica local amb l'objectiu de 
recuperar el dinamisme de la ciu-
tat i donar suport als col·lectius 
més afectats per l'impacte social i 
econòmic de la pandèmia.

El Consell Comarcal i Granollers 
Mercat, amb el suport d'alguns 
ajuntaments de la comarca, la Dipu-
tació i organitzacions empresarials 
i sindicals de la Taula Vallès Orien-
tal Avança (Pimec, UEI, CCOO, UGT), 
han iniciat aquest juny el programa 
de creixement i activació tecnològi-
ca per a les empreses de la cadena 
de valor de l'alimentació organit-
zat a través del Projecte TTT. La 
iniciativa, que ha començat amb 8 
empreses, ajuda a desenvolupar la 
seva transformació digital. És un 
programa subvencionat valorat en 
6.500 euros i es du a terme entre 
juny i novembre. En les sessions 
es planifiquen els projectes de di-
gitalització des del vessant tecno-
lògic, de talent i organitzatiu. Hi ha 
sessions grupals i també assesso-
raments individuals per conèixer 
la realitat de cada empresa i deter-
minar les accions prioritàries a de-
senvolupar. També es treballa el pla 
de negoci per implantar el projecte 
d'incorporació de tecnologia.

Arrenca el programa 

de creixement i

activació tecnològica 

del Projecte TTT

La UEI celebrarà el dijous 30 de 
juny la 8a Nit Empresarial - Premis 
UEI 2022, un acte que aplega els 
emprenedors, empresaris i desta-
cades personalitats del món eco-
nòmic i social del Vallès Oriental. 
Així, després de dos anys es torna-
rà a fer un reconeixement públic 
de l'esforç, la constància i la capa-
citat d'adaptació i superació de les 
empreses mitjançant els Premis 
UEI. La trobada, amb l'entrega de 
guardons i un sopar relacional a 
peu dret, tindrà lloc al Mas de Sant 
Lleí de Vilanova del Vallès.

La 8a Nit Empresarial

de la UEI, el 30 de juny

La Delegació del Vallès d'Engi-
nyers Industrials de Catalunya ha 
reelegit com a president l'enginyer 
industrial Germán Palacín, qui pre-
sidirà les juntes del col·legi i tam-
bé l'associació, on pren el relleu a 
Francesc Figueras. La delegació del 
Vallès Occidental i Oriental dona 
servei a més de 1.500 enginyers de 
les dues comarques. 

Palacín, delegat dels

enginyers vallesans
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Agbar consolida la Junta General de 
Grups d’Interès com a instrument de 
rendició de comptes i escolta activa

EN AQUESTA NOVA EDICIÓ, S’HA POSAT UNA ATENCIÓ ESPECIAL EN ELS CRITERIS ESG: MEDIAMBIENTALS, SOCIALS I DE GOVERNANÇA, PER LES SIGLES EN ANGLÈS

Agbar va celebrar el passat 8 de juny 

al matí la Junta General de Grups 

d’Interès, una nova edició de la tro-

bada participativa innovadora que 

promou la companyia amb l’objec-

tiu de retre comptes amb els grups 

d’interès –no solament amb els 

accionistes— i consolidar l’escolta 

activa per adoptar, de forma conjun-

ta, compromisos de futur. La Junta 

General de Grups d’Interès d'Agbar, 

que es podia seguir en obert per 

streaming, es va desenvolupar en 

tres eixos seguint els criteris ESG 

—mediambientals, socials i de go-

vernança, per les sigles en anglès—, 

uns indicadors que estan guanyant 

rellevància per a les administra-

cions, les empreses i altres institu-

cions per establir quan una estratè-

gia és sostenible.

+ Per a més informació, www.agbar.cat

Agbar va destacar en l'acte 

la transformació de les 

plantes depuradores en  

ecofactories, referents de 

l'economia circular de l'aigua

En aquest context, Àngel Simon, 
president d’Agbar, afirmava: “Estem 

satisfets de consolidar un model 

innovador de rendició de comptes, 

com és la Junta General de Grups 

d’Interès, que ens permet consoli-

dar les aliances amb tots els nostres 

stakeholders i generar confiança 
mútua per continuar treballant, des 

de la corresponsabilitat, per millorar 

la qualitat de vida de les persones”.

Compromís amb el medi ambient

El primer bloc de l’esdeveniment, 
es va dedicar al compromís amb 
el medi ambient i hi ha participat 
Tomàs Molina, meteoròleg i divul-
gador científic. En aquest bloc, es va 
posar en relleu que el 2050 més del 
40% de la població mundial viurà en 
àrees d’estrès hídric greu, per la qual 
cosa la innovació és fonamental per 

el compromís amb l’ocupació de 
qualitat implica també els proveï-
dors amb els quals treballa Agbar. 
D’altra banda, es va compartir com 
el grup Agbar continua trencant ba-
rreres també en l’àmbit de l’atenció 
al client amb el programa “Amb tu”, 
que està centrat a garantir que tots 
els clients, sense excepció, puguin 
accedir als serveis, sobretot en el 
cas de les persones en situació de 
vulnerabilitat, identificant les barre-
res digitals, de comprensió, d’acces-
sibilitat o econòmiques. Felipe Cam-
pos, director d’Acció Social d’Agbar, 
destacava la col·laboració amb Creu 
Roja per detectar i ajudar les perso-
nes en situació de vulnerabilitat, per 
“no deixar ningú enrere". Així ma-
teix, es van compartir els avenços 
del projecte ONA, un projecte en-
gegat per Agbar, juntament amb la 
Creu Roja, en primer lloc a Barcelo- 
na, i ara també en altres punts del 
territori, per facilitar l’ocupabilitat de 
persones en situació de vulnerabili-
tat. En aquest àmbit, van compartir 
els avenços del projecte Felipe Cam-
pos i també Antoni Bruel, coordina-
dor de la Creu Roja Espanya i Josep 
Quitet, president de Creu Roja Cata-
lunya, que destacaven com el pro-
jecte ONA empodera les persones 
gràcies a la inserció laboral.

gestionar uns recursos cada cop 
més escassos. Un exemple de com 
es pot millorar la resposta davant 
del canvi climàtic des de la gestió 
de l’aigua és el projecte Biotop de 
Sabadell, i així ho compartia Marta 
Farrés, alcaldessa de Sabadell, qui 
assenyalava com l’impuls d’aquest 
projecte ha constituït un canvi de 
paradigma en el cicle de l’aigua, junt 
amb Enric Blasco, president d’Ai-
gües de Sabadell, que emfatitza-
va com Agbar s’ha convertit en un 
partner integral per al desenvolupa-
ment sostenible de la ciutat.

En l’acte, Agbar va destacar la trans-
formació de les plantes depuradores 
en ecofactories, plantes generado-
res de recursos que són referents en 
economia circular per la reutilització 
de l’aigua, la valorització de residus 

i l’autoabastament energètic, així 
com pel seu impacte positiu global 
a l’entorn.

Compromís amb l’acció social

En aquesta Junta General de Grups 
d’Interès d’Agbar, també es va abor-
dar el compromís amb l’acció social 
de la companyia, i s’ha destacat en 
primer lloc l’impuls a l’ocupació de 
qualitat. En aquest sentit, Manuel 
Cermerón, CEO d’Agbar, i Matías 
Carnero, president d’UGT Catalunya, 
mantenien un diàleg sobre l’impuls 
dels green jobs i destacaven la im-
portància de l’FP Dual per millorar 
l’ocupabilitat. Aquests graus de for-
mació professional dual de l’aigua 
s’imparteixen en centres de Tarra-
gona, Barcelona, Cornellà, Tàrrega 
i Granollers. Així mateix, en l’esde-
veniment es va posar en valor com 

Compromís amb la governança

En l’últim bloc de la Junta General 
de Grups d’Interès d’Agbar, es va 
aprofundir en el compromís del Grup 
amb la governança i, en concret, es 
destacava l’exemple del Pacte So-
cial d’Agbar, la proposta per a una 
reconstrucció verda i inclusiva des-
prés de la COVID-19, territori per 
territori, amb la col·laboració de les 
administracions i les entitats locals. 
Així mateix, Toni Aira, periodista, 
professor de Comunicació i mem-
bre del Consell d’Agbar, ha explicat 
de quina manera el Consell permet 
avançar en un bon model de gover-
nança, clau per generar confiança i 
anticipar-se als riscos.
   En definitiva, aquesta nova edició 
de la Junta General de Grups d’In-
terès d’Agbar, en consonància amb 
la que va tenir lloc al juny de l’any 
passat, ha consolidat aquest instru-
ment de rendició de comptes i es-
colta activa amb els grups d’interès, 
i ha posat en valor la participació 
activa de diverses entitats amb les 
quals la companyia col·labora allà 
on és present i la importància de les 
aliances per abordar els reptes ac-
tuals i continuar adquirint conjunta-
ment compromisos de futur. i

> Àngel Simon, president d’Agbar, agraïa als diversos
   grups d’interès la seva implicació per debatre sobre   
   els reptes actuals i adoptar compromisos de futur 
   per millorar la qualitat de vida de les persones

> Es destacava l’aposta d’Agbar per generar  
   ocupació de qualitat a través de l’FP Dual
   de l’aigua, que s’imparteix en centres de Tàrrega,    
   Cornellà, Granollers, Tarragona i Barcelona
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ESPORTS

La Diada del Soci del CNGInscripcions obertes de les lligues comarcals

El CN Granollers celebrarà dissabte la 

Diada del Soci, que començarà a les 9 h i es 

perllongarà fins a les 26 h. Entre les activitats 

programades, hi haurà un circuit aquàtic, 

CrossHiit, natació i pàdel. 

El Consell Esportiu del Vallès Oriental (CEVO) ha obert el període 

d'inscripcions de les lligues de bàsquet, futbol sala, futbol 7, 

handbol, mini handbol i voleibol. Pel que fa als esports individuals 

hi haurà competicions d'atletisme en pista, cros, bàdminton, 

escacs, gimnàstica rítmica, judo i patinatge artístic.

El CB Granollers de Toni Olivares 

ha escrit una nova pàgina de glò-

ria en els 90 anys del club vallesà: 

guanyar la Copa Catalunya i pujar 

a la Lliga EBA –quarta màxima ca-

tegoria estatal–. 

L'equip granollerí va guanyar 

diumenge la final de la màxima 

categoria catalana contra el JAC 

Sants, per 65 a 59, i recupera, ma-

temàticament, la divisió de la Lliga 

EBA. Feia tan sols una temporada 

que el CBG havia perdut la quar-

ta categoria estatal, que ara amb 

la batuta d'Olivares, i un projecte 

basat en la confiança en la base, 

ha recuperat després de signar 

BÀSQUET | Copa Catalunya  EL SÈNIOR MASCULÍ ÉS EL MILLOR DE LA FINAL A QUATRE DE CUNIT 

FCB

El CBG torna a la Lliga EBA
una temporada per emmarcar.

El CBG ha acabat la campanya 

amb una dinàmica impressionant 

amb 22 victòries dels últims 25 

partits. Les dues últimes victòri-

es han estat les més importants 

perquè han servit per guanyar 

la final a quatre de Cunit (el Baix 

Penedès) contra dos equips amb 

més experiència, però que el Gra-

nollers ha superat amb il·lusió i 

qualitat. La primera víctima va 

ser el potent projecte del Tar-

ragona B (75-66) a la semifinal i 

en la final un clar favorit, el JAC 

Sants (65-59). "És un moment 
històric, som el millor equip de 

"La plantilla ha de gaudir de 
l'ascens el pròxim curs a Lliga 
EBA". Ho diu clarament el tècnic 

del CBG, Toni Olivares, que confia 

en l'equip que ha fet possible re-

cuperar la Lliga EBA. La intenció 

del cos tècnic és tancar la plantilla 

el més aviat millor i preveu la con-

tinuïtat "del 90% de l'equip pel 
curs vinent", avança l'entrena-

dor. Això sí, l'equip podria fer al-

gun fitxatge puntual, però "la filo-
sofia del club a Lliga EBA serà la 
mateixa que a Copa Catalunya, 
confiem en la base i el projecte 
ha de seguir", diu Olivares. 

Fins ara, hi ha dues cares noves 

al primer equip de Lliga EBA amb 

la incorporació de dos jugadors 

del filial, el pivot Marcel Torné, 

i el base Pol Pérez. Pel que fa al 

capítol de baixes, no seguirà Marc 

Subirachs, que deixarà de compe-

"El 90% de la plantilla, 

seguira el curs vinent"

PUGEN DEL FILIAL EL PIVOT MARCEL TORNÉ I EL BASE POL PÉREZ

tir per fer d'entrenador del tercer 

equip absolut masculí. "Tenim 
molt clar que volem continuar 
el projecte formatiu i, per això, 
donem prioritat als jugadors de 
la base perquè el primer equip 
sigui un mirall per tots ells", as-

senyala el tècnic. 

El repte de la Lliga EBA
El CBG està preparat per competir 

a la Lliga EBA el pròxim curs amb 

l'objectiu clarament de la perma-

nència en la quarta categoria esta-

tal. "La plantilla afronta la nova 
categoria amb molta il·lusió i 
penso que podem ser-hi amb la 
gent de la casa. Fa un any el club 
va ser-hi, però hi havia la pan-
dèmia i no es va poder gaudir 
com es mereix", diu el tècnic, que 

adverteix: "vam dir que tornarí-
em, i hem tornat". J.L.R.B.

CBG

MANTEJAMENT  L'entrenador Toni Olivares, artífex de l'ascens granollerí

CELEBRACIÓ  La plantilla granollerina celebra el campionat de la Copa Catalunya a la final a a quatre de Cunit

Més info a: 
www.cngranollers.org/cngcampusestiu

Catalunya, i ho hem viscut amb 
molta intensitat en un partit 
molt complicat, n el qual hem 
merescut el premi del triomf", 

assegura el president del CBG, 

Joan Nadal, que agraeix el suport 

de prop de 300 aficionats que van 

desplar-se fins a Cunit. "Em fa més 
il·lusió guanyar la Copa Catalu-
nya que l'ascens. És un campio-
nat de Catalunya, el més impor-
tant. A més, ho hem fet després 
d'una temporada que va comen-
çar amb dubtes", diu Nadal, que 

avança que el club pot assumir 

econòmicament l'ascens "sense 
cap problema". J.L.RODRÍGUEZ B.
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David Vilajoana aterra al camp 

municipal del carrer Girona amb 

l'etiqueta d'home ascens. La més so-

nada va ser amb l'Europa, quan va 

aconseguir pujar fa 2 anys a la nova 

Segona RFEF –antiga Segona Divisió 

B espanyola–. El tècnic, que és tota 

una institució en el futbol català, va 

quedar-se sense equip a mitjans 

d'aquest curs i en acabar s'ha enro-

lat a l'ECG amb l'objectiu "d'inten-

tar lluitar per l'ascens a la Terce-

ra RFEF amb un joc alegre".

Vilajoana va iniciar l'etapa amb 

l'Europa el 2013 amb el filial i va 

celebrar dos ascensos seguits, de 

Quarta a Segona Catalana. Poste-

riorment, va agafar les regnes del 

primer equip barceloní.  En la seva 

primera campanya va quedar sisè 

de Tercera Divisió, en la segona va 

arribar fins a les semifinals de la 

promoció d'ascens i en la tercera 

va pujar a la Segona RFEF. Fa unes 

setmanes va acceptar dirigir l'ECG 

a la Primera Catalana. "No miro 

les categories, m'engresquen 

FUTBOL | Primera Catalana  EL NOU ENTRENADOR TREBALLA PER RECUPERAR LA TERCERA RFEF

L'Esport Club confia en 
Vilajoana, 'l'home ascens' 

Abril Conesa i Mireia Hernández, 

del CN Granollers, i Cecília Jimé-

nez, Txell Mas i Pau Ribes, del 

CN Les Franqueses, disputaran 

el Campionat del Món de natació 

artística, que comença divendres 

a Budapest (Hongria). La selecció 

espanyola suma una delegació de 

cinc vallesanes, que capitaneja 

Txell Mas amb 27 anys. 

Després de la disputa dels Jocs 

Olímpics de Tòquio, l'equip estatal 

afrontarà la primera competició 

internacional des d'aleshores i ja 

amb públic. "Estem molt conten-

tes i emocionades per aquest 

Mundial, que tenim tan a prop. 

Vam poder competir a Tòquio, 

però sense gent, i ara tenim una 

nova oportunitat ja amb públic 

i ens fa molta il·lusió. Li dedi-

Lluita per les medalles 

del Campionat del Món

NATACIÓ ARTÍSTICA  CINC VALLESANS AMB LA SELECCIÓ ESTATAL

carem a la Sara [Saldaña], que 

s'ha lesionat i finalment no hi 

podrà ser", explicava Mas abans 

de viatjar dilluns amb la selecció 

espanyola cap a Budapest.

Mas, Conesa, Hernández i Jimé-

nez participaran en la categoria 

d'equip i Highlight; mentre que 

Pau Ribes, al duet mixt. "Fa molt 

que no competíem en un Mun-

dial, en Gwangju [Corea del Sud] 

el 2019 abans de la pandèmia. 

En les World Series d'aquest 

any vam trobar a faltar a països 

que ara ens trobarem. El Mun-

dial és la recta final i el plat fort 

i important per a l'equip", deia 

Ribes.

El Mundial s'inicia divendres i 

la competició de natació artística 

tindrà lloc fins al 25 de juny. 

rfen

EQUIP  La delegació espanyola al CAR de Sant Cugat

L'equip campió de la Lliga Guer-

reras Iberdrola 2022-2023 es 

decidirà en un format de play off, 

que disputaran els vuit primers 

equips classificats de la fase re-

gular. Així ho va aprovar fa uns 

dies l'Assemblea General de la 

federació espanyola. La primera 

fase serà un format de lliga regu-

lar a doble volta i els vuit primers 

classificats optaran al títol amb un 

play off, que comptarà amb quarts 

de final, semifinal i final. A més, 

dos equips perdran la categoria. 

La Lliga Guerreras 

modifica el format

els projectes i l'ECG és un equip 

referent a la comarca i un his-

tòric", assenyala Vilajoana, que 

pretén recuperar la Tercera RFEF 

amb bon joc: "jo tinc una manera 

de jugar ofensiva, amb transici-

ons ràpides en un equip verti-

cal i amb una pressió alta". 

A banda dels ascensos amb l'Eu-

eCG

PRESENTACIÓ  David Vilajoana, a l'esquerra, amb el president, Ángel Aguirre

CARLOS AREAN MARXA DE LA DIRECCIÓ 
GENERAL I HI TORNARÀ DANI RIZALDOS 

 El nou projecte de l'ECG es comença a perfilar des de la direcció. Dilluns,  
Carlos Arean i el club anunciaven per xarxes socials que el director general 
deixava l'entitat "per afrontar nous reptes". El fins aleshores màxim responsable 
esportiu va agrair el suport de l'ECG i va afegir: "deixo el club en bones mans". 
Segons ha pogut saber SomGranollers, Dani Rizaldos tornarà al club granollerí i 
assumirà part de les funcions esportives d'Arean, sobretot en aquelles vinculades 
amb el primer equip. Rizaldos, de 67 anys, no està vinculat amb cap equip des del 
2017 i es preveu en els pròxims dies que ja formi part del club com a directiu. El 
tècnic granollerí suma 18 anys d'experiència a l'ECG, entre jugador, entrenador i 
directiu. La seva última etapa al club granollerí va ser de set anys, des del 2010
al 2017 com a director esportiu.

ropa, Vilajoana també va fer pujar 

de categoria el Sant Ignasi, de Se-

gona Regional a Primera i Segona 

Catalana; el Sant Joan de Mariona, 

de Tercera Regional a Segona; i la 

Penya Blaugrana Sant Cugat, de 

Tercera Regional a Segona. "Vinc 

d'un futbol molt modest", adver-

teix el nou entrenador, deixeble 

de Laureano Ruiz quan aquest va 

marxar del Barça i va ser director 

esportiu dels Escolapis de Sarrià. 

"El meu èxit més gran va ser gua-

nyar la lliga escolar de Barcelona 

infantil amb el Sant Gregori; era 

el primer cop que aquesta escola 

tenia futbol-11", recorda. 

David Vilajoana ja ha iniciat els 

entrenaments de cara al pròxim 

curs a la Primera Catalana i la plan-

tilla està per definir. Ara per ara,  el 

tècnic admet que el fet de baixar de 

categoria farà que molts jugadors 

intentin quedar-se en equips de la 

Tercera RFEF. Els fitxatges arriba-

ran a partir del juliol.  J.L.RODRÍGUEZ

Mamadou Gassama, a l'Sporting 

de Portugal, ha guanyat la copa 

portuguesa després d'imposar-se 

diumenge en la final contra el Por-

to, per 36 a 35. El granollerí va ha-

ver de suar de valent per aixecar el 

títol portuguès, ja que el seu equip 

va necessitar fins a dues pròrro-

gues per doblegar al Porto, que 

era el favorit perquè és el recent 

campió de la lliga portuguesa i de 

la Supercopa. 

El temps reglamentari va acabar 

amb un empat a 26 gols i la prime-

ra pròrroga també va acabar en 

empat a 30 gols. Finalment, en la 

segona pròrroga, l'Sporting Portu-

gal de Gassama va ser millor i va 

imposar-se amb un marge mínim 

d'un gol, 36 a 35. El jugador, for-

mat al BM Granollers, va marcar 

quatre gols en la final. L'Sporting 

Portugal ha acabat aquesta tempo-

rada al segon lloc de la lliga portu-

guesa i no guanyava la copa des de 

la temporada 2013-2014.  

Mamadou Gassama guanya 

la Copa amb l'Sporting

HANDBOL | Internacional  ACABA LA TEMPORADA AMB ÈXIT El Movex Handbol Platja Grano-

llers (HPG) va signar un meritori 

cinquè lloc de l'EBT Finals, que 

és la màxima competició europea 

de clubs d'handbol platja i que va 

tenir lloc la setmana passada a 

Palerm (Itàlia). Els granollerins 

es van quedar a les portes de les 

medalles perquè van perdre els 

quarts de final contra l'LX50 Hand-

ball, de Portugal (2-0), que va aca-

bar guanyant la cita continental. 

El Movex va superar la fase 

prèvia de grups sense perdre cap 

set, amb victòries contra el Came-

lot Tilburg, dels Paisos Baixos; el 

12Monkeys Köln, d'Alemanya, i 

el sicilià CUS Palermo. En la fase 

principal, els granollerins van 

passar als quarts de final com a 

tercers classificats, del grup 1, 

amb un triomf contra el Hir-Sat 

BHC d'Hongria (2-0) i les derrotes 

contra el Ciudad de Málaga (2-0) i 

l'HEI, de Dinamarca (2-0).  

La lluita pel cinquè lloc
L'equip granollerí va tenir una 

ronda de quarts de final molt com-

plicada contra el conjunt portu-

guès de l'LX50 Handball, que ha-

via passat com a segon classificat 

del grup de la fase principal. Tot 

i perdre el passi a les semifinals, 

el Movex Granollers es va refer i 

va lluitar per quedar en el cinquè 

lloc, que va acabar assolint. L'HPG 

va guanyar els dos últims partits 

contra l'HEI de Dinamarca (2-1) i 

l'Hir-Sat d'Hongria (2-1). 

El Movex frega el podi de 

l'Europeu disputat a Palerm

HANDBOL PLATJA  L'EQUIP ES QUEDA ALS QUARTS DE FINAL

FASE DE PLAY OFF 



dj, 16 juny 2022 23



dj, 16 juny 202224 ESPORTS

A Granollers es van decidir els 
campions de Catalunya de la 14a 
edició dels Jocs Catalans d'Esport 
Adaptat, que van servir també per 
tancar la temporada 2021-2022. 
La competició, organitzada el cap 
de setmana per la Federació Ca-
talana d'Esports de Persones amb 
Discapacitat Física (FCEDF), va de-
mostrar l'alt nivell competitiu dels 
clubs, que van reunir prop de 250 
esportistes.  

D'entre els clubs participants, 
n'hi havia tres granollerins. El 
Dracs va ser el més destacat amb el 
triomf a la Copa Catalana d'hoquei 
en cadira de rodes després de gua-
nyar els dos partits del Municipal 
El Tub contra Comkedem (18-4) i 
ADB Barberà (8-5). El Dracs suma 
una temporada per emmarcar 
després de guanyar una setmana 
abans el Campionat d'Espanya. 

Pel que fa a l'Spartans, va pre-
sentar un equip al quad rugby amb 

POLIESPORTIU EL DRACS GUANYA LA COPA D'HOQUEI EN CADIRA DE RODES ELÈCTRICA

L'Esport adaptat decideix 
els campions catalans

El Club Atlètic Granollers orga-
nitzarà el Campionat d'Espanya 
absolut de Federacions autonò-
miques, que tindrà lloc a les pistes 
municipals el dissabte 2 de juliol. 
El club ha rebut la notificació de la 
celebració de l'estatal amb molta 
alegria perquè servirà per mos-
trar la bona salut de l'entitat, just 
la temporada que celebra 90 anys. 

El club granollerí té una àm-
plia experiència en la celebració 
de campionats catalans i estatals, 
majoritàriament de formació. De 
fet, aquesta competició estatal 
serà la primera que organitza de 
la categoria absoluta. "És el Cam-
pionat d'Espanya més impor-
tant d'autonomies perquè és 
l'absolut. Serà una competició 
amb molta competitivitat per-
què Catalunya sempre és una de 
les favorites, però també hi ha 
d'altres com ara Madrid, Anda-
lusia i Castella i Lleó", explica el 
president de l'Atlètic Granollers, 
Joan Cutrina, que remarca que 
des de fa 4 anys l'entitat organitza 
anualment un campionat estatal 
a les pistes municipals: "Estem 
capacitats per celebrar-la. Cal 
recordar que la primera prova 
de pista que es va fer durant la 
pandèmia va ser a Granollers. 
Vam ser uns pioners". 

L'estatal d'autonomies 

absolut, a Granollers

ATLETISME  EL 2 DE JULIOL A LES PISTES MUNICIPALS

La prova estatal de federacions 
autonòmiques reunirà centenars 
d'atletes a la ciutat i decidirà els 
campions absoluts.  J.L.R.B.

un combinat de jugadors del Man-
resa. L'equip granollerí va perdre 
el doble partit de la final catalana 
contra el favorit i recent campió 
estatal, el BUC. També va partici-
par el CBG en cadira de rodes, que 
va acabar al quart lloc de la Copa 

aj les franqueses

Prop de 350 infants per tancar el curs

La Diada del Joc i de l'Esport va aplegar dissabte prop de 350 infants, des 
de les 9 h fins a les 13 h a la Zona Esportiva Municipal de Corró d'Avall. 
L'activitat va servir per tancar la temporada esportiva, que va comptar amb 
activitats de bàsquet, handbol, voleibol i karate. La jornada es va iniciar 
amb un escalfament col·lectiu a l'exterior del complex i va continuar amb 
activitats paral·leles en diversos espais. Es van disputar partits de bàsquet 
3x3, d'handbol en les modalitats de gespa i sorra, partits de voleibol i una 
exhibició de karate. Els esportistes també van poder gaudir d'una zona 
d'inflables per jugar. L'activitat va estar organitzada pel Patronat Municipal 
d'Esports, responsable de les categories escolars dels esports participants. 

fCeDf

CAMPIONS  El Dracs celebra el campionat català a Granollers

El Club Atlètic Granollers ha començat 

a commemorar els 90 anys de l'entitat 

amb la publicació d'un rànquing històric 

de les millors marques del club en nou 

dècades. L'estudi, que han fet diverses 

persones del club, es pot consultar en la 

pàgina web del club (www.cagranollers.

com) en la secció d'estadística. El 

rànquing està classificat segons 

les categories femení i masculí; per 

categories d’edat i segons els resultats 

a pista coberta i a l'aire lliure. Les dades 

han estat recollides mitjançant els 

arxius propis del club i les federacions 

catalana i espanyola. "Hi ha una gran 

quantitat de rècords que són de fa 

més de 20 anys, crec que ara el jovent 

té més oferta i abans no hi havia 

tanta", assegura el president del club, 

Joan Cutrina, que es mostra satisfet 

de la tasca feta. El club preveu seguir 

commemorant els 90 anys a partir del 

setembre. 

CELEBRACIÓ DELS 
90 ANYS DEL CLUB

El 4t Climbing Festival de Grano-
llers es va tancar amb l'Open Bloc 
Urbà, que dissabte va reunir 140 
escaladors. La competició va tenir 
una primera part que va permetre 
als participants enfilar-se per di-
ferents edificis, entre aquests els 
espais del Parc de Ponent, el Teatre 
Auditori i el rocòdrom de l'Agrupa-
ció Excursionista. 

L'activitat es va iniciar a la botiga 
Illa Sports i va decidir els campions 
a l'espai Indoorwall Granollers, els 
dos negocis que organitzen l'esde-
veniment. Els participants havien 

El Climbing Festival acaba 

amb l'Open Bloc Urbà
de superar els blocs urbans definits 
per la ciutat i a l'espai granollerí 
d'escalada es va concretar la clas-
sificació final. Els campions van ser 
Cedric Junque i Lucie Allard. 

Dijous passat, el festival també 
va celebrar una conferència d’alpi-
nistes i escaladors d’elit, enguany a 
càrrec d’Ana Belén Argudo, de 19 
anys –la tercera dona que té certi-
ficat un 9A a l’Estat– i Jorge Díaz, 
un dels màxims referents estatals. 
També, l'organització va celebrar 
amb èxit una escalada infantil fa 
dues setmanes. 

ESCALADA  ORGANITZAT PER ILLA SPORTS I INDOORWALL
illa sports

ESCALADA  Dos esportistes a la façana del Teatre Auditori dissabte

Jonathan Rea manté 

el segon lloc del 

WorldSBK a Misano

Jonathan Rea, de l'equip grano-
llerí del Kawasaki Racing Team, 
manté el segon lloc del WorldSBK 
després de completar les tres pro-
ves del Circuit de Misano (Itàlia) 
el cap de setmana. El pilot britànic 
va aconseguir dos podis amb un 
segon lloc a la primera cursa, un 
tercer lloc a la superpole i va fre-
gar el tercer lloc a la segona cursa. 

Rea és segon amb 184 punts, 
però s'incrementa la diferència 
amb el primer, Álvaro Bautista (Du-
cati), que suma 220 punts després 
de guanyar les dues curses de Misa-
no i ser-hi segon a la superpole. "He 
acabat el cap de setmana amb un 
segon, tercer i quart lloc, i mar-
xem d'una peça i amb alguns 
punts. Crec que hem aprofitat al 
màxim el que podíem fer. Quan 
corria contra Álvaro no vaig sen-
tir que pogués fer-hi res amb ell, 
si soc honest. Ell està en un altre 
nivell aquí [Misano], veurem que 
passa a Donington", explicava Jo-
nathan Rea en acabar la cursa. 

El campionat de WorldSBK té ara un parèntesi fins al 17 de ju-
liol, quan es disputarà la pròxima 
cursa i tindrà lloc a Donington 
Park, del Regne Unit. 

MOTOR | Motociclisme

POLIESPORTIU  SE CELEBRA LA DIADA DEL JOC I DE L'ESPORT

catalana després de perdre la final 
de consolació contra el BCR CEM 
L’Hospitalet (43-25).

Els Jocs Catalans d'Esport Adap-
tat també va celebrar competicions 
de vòlei terra, pàdel petanca, nata-
ció i waterpolo. 
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Escriure de cinemaGranollers, vila medieval i moderna
El periodista cultural Miquel Echarri, col·laborador del diari
El País, continua impartint un taller de crítica cinematogràfica
a la Biblioteca Can Pedrals. La tercera sessió del cicle es farà
dimecres (18 a 20 h) i en aquesta ocasió treballarà el tema 
Amors al límit.

El Museu organitza diumenge (11 h) un nou itinerari de 
ciutat que durant un parell d’hores resseguirà el rastre 
de les muralles, les torres de defensa, els antics porxos 
i l'antic hospital. El punt de trobada és L'Adoberia dels 
Ginebreda, a la plaça de l'Església.

CULTURA

El MiniBeat ha patit un intermina-
ble rosari d’ajornaments i de suc-
cessives cancel·lacions a causa de l’emergència sanitària. Però final-
ment ha arribat el dia per a aquest 
festival de música alternativa en 
clau familiar, organitzat per l'as-
sociació Arcada Koncerts. La cita 
és diumenge (10.30 a 19 h) a Roca 
Umbert.

Dues bandes de llarg recorregut 
–Azucarillo Kings i Tokyo Sex Des-
truction– són els caps de cartell 
d'un programa amb estils variats 
i una notable representació local i 
comarcal que inclou al raper gra-
nollerí Víctor Segundo; Esperit!, el 
projecte personal del celoní Mau 
Boada; els roquerols Perro Pa– 
chingo; el col·lectiu lliçanenc Ri-
ver T Sound System o els vallesans Zesc. La resta de noms confirmats 
són Rombo, Liviana, Inn Between, 
Brot Bord, Estruç, Espacea, Moon-down, Deep 3 i Dražen Petrović.

La cinquena edició del MiniBeat 
propiciarà dos retorns: el del grup 
de Santa Eulàlia de Ronçana Cucs 
de Cementiri –26 anys després de 
la seva dissolució, però "en plena 

forma"– i els reactivats NZ9, que 
presentaran nou disc. I per prime-
ra vegada hi haurà una presència 
internacional, la del grup mexicà 
de surf instrumental Dr. Tritón.

L'electrònica estarà localitzada 

Una trentena de grups i nou escenaris
a la cinquena edició del MiniBeat

MÚSICA  LES ACTIVITATS PARAL·LELES INCLOUEN NOMBROSES PROPOSTES FAMILIARS I DE DINAMITZACIÓ PER AL PÚBLIC MÉS JOVE

Dr. TrITÓN

INSTRO SURF  Els asteques Dr. Tritón, presència internacional al MiniBeat

a La Tèrmica i a l'escenari Escurçó 
Negre, un dels nou que hi haurà.

Creant el públic del demà
El festival dedica molta atenció 
a les propostes pensades per als 
més menuts. És el cas dels contes 
musicats Sons de faules de la com-
panyia la Botzina, o el concert fa-
miliar de Ventolera, amb un variat 
repertori interpretat per més de 
15 instruments de vent.

També s'afegeix l'espectacle 
Art/Core de la Cia. Vendetta, des-
crit com "circ punk postcontem-

porani" amb malabars, acrobàcia 
i equilibris. I torna és el pallasso 
resident del festival, el Dr. Fever, 
amb l'espectacle Ouh yeah!, que 
connectarà els espectadors "amb 

l'esperit d'Elvis Presley i amb 

l'essència pura del rock'n'roll".
En un aspecte més didàctic, hi 

haurà una nova edició de l'Esco-
la del Rock, conduïda pel grup 
Zanahorions, amb tot un ventall 
d'instruments a disposició de la 
canalla que vulgui fer soroll. L'es-
cola granollerina Grow Up Music 
farà un taller de DJ, juntament amb 

una mostra dels seus alumnes més 
destacats i Sonia Jiménez imparti-
rà el taller de percussió corporal 
Amb molt de ritme, inspirat en el 
cançoner dels homenatjats Sex Pis-
tols. Les activitats paral·leles tam-
bé inclouen tallers de construcció 
d'instruments de fusta (Els Follets 
del Bosc), pintat de cares i perru-
queria (Mimètic), circ i bombolles 
(A Parts Iguals), espais de dibuix i 
pintura creativa i jocs d'aigua per 
apaivagar la calor.

Pel que fa a la integració, hi serà 
present Bravo!, una experiència 
de musicoteràpia per a discapa-
citats dinamitzada pel col·lectiu 
Un aplauso para mi. Les últimes 
entrades estan a la venda a la pla-
taforma Entradium, en la moda-
litat individual –adults, infants i 
nadons– i de pack familiar.  C. R.

Punk
Després de retre homenatge en 

edicions anteriors a figures com 

Elvis Presley, David Bowie o al grup 

The Cure, aquesta cinquena edició 

estarà consagrada al record d'una 

altra formació anglesa, els semi-

nals Sex Pistols, pares del movi-

ment punk dels 70.

Actuació d'alumnes 

de piano de l'Escola 

Municipal de Música

Aquest juny l'Escola municipal de 
Música Josep Maria Ruera con-
tinua oferint concerts de portes 
obertes, i a partir d'avui dijous i fins al dia 22 celebra les audicions de final de curs. Avui, dijous,  a les 
16.30 la Sala Tarafa acollirà els re-
citals de 4t i 6è i a les 18.30 a la 
sala d'actes del centre es farà el 
concert –gratuït i sense reserva 
prèvia– La peça que més m'agra-

da, a càrrec de l'alumnat del De-
partament de piano. 

Les corals de

l’escola Art-9

canten plegades

Les corals Andantino, Pizzicato, 
Allegro, Interludi i País Petit, totes 
pertanyents a l’escola de música i 
coral Art-9, compartiran escenari 
per oferir un concert al públic. Pi-
zzicato, acompanyats dels Andan-
tino, cantaran una mostra de la 
cantata Florinda, la vaca pallassa, 
que ja van interpretar el passat 
abril a Torroella de Montgrí en 
el marc del Juguem Cantant. Alle-
gro farà una mostra de la cantata 
Vet-ho aquí d’Albert Guinovart 
que van estrenar a Girona al maig, 
durant la celebració del 55è ani-
versari del Secretariat de Corals 
Infantils de Catalunya. Interludi 
i País Petit faran un repertori va-
riat de música actual.Aquest acte 
de cloenda de curs tindrà lloc diu-
menge 19 (12 h) a la Sala Tarafa. 

CRAZY ROCKETS AMB 
ESPERIT BENÈFIC PER 
A L'ONG MANS UNIDES

El rock'n'roll d'esperit clàssic del grup 

granollerí Crazy Rockets i la propos-

ta més intimista del cantautor Licus van 

ser els atractius musicals de la festa de 

la delegació comarcal de l'organització 

Mans Unides que es va viure dissabte 

a la tarda a la plaça de la Porxada i que 

va atreure força públic. Les aportacions 

voluntàries obtingudes es destinaran a 

finançar un projecte de formació i inte-

gració socioeconòmica de joves de Ki-

santu, a la República del Congo.

X.L.

LA ORGANITZACIÓ VA RECOLLIR FONS DISSABTE A LA PLAÇA DE LA PORXADA

Concert benèfic de 

Veus per al Corpus 

de Corró d'Avall

El 'Turandot' 

més espectacular 

al Cinema Edison

LES FRANQUESES. El Cor Infantil 
Amics de la Unió de Granollers, 
amb la direcció de Josep Vila Jo-
ver, interpretaran Songs of hope 
diumenge (18 h) a l'església de 
Santa Eulàlia de Corró d’Avall. El 
concert és gratuït, però es demana 
un donatiu voluntari per a Càritas 
Parroquial. Organitza l'associació 
d'Intercanvis Socials i Culturals. 

La badia de Sydney i una esceno-
grafia de gran format són el fas-
tuós teló de fons a l'aire lliure de 
la representació de Turandot que 
el Cinema Edison projecta avui 
dijous (19 h), dins el cicle d'òpe-
ra al cinema. Aquesta producció 
de l'obra de Puccini va ser creada 
especialment el 2016 pel Handa 
Opera de la ciutat australiana. 

La sessió estarà presentada per 
Marc Sala, tenor i director de l'as-
sociació Apròpera de Sant Cugat 
del Vallès. 

MÉS PROGRAMACIÓ



dj, 16 jUNY 2022 27

"Als Estats Units hi ha una autèntica 

bogeria per l'agricultura urbana. Creuen 

que és la solució del futur per produir ali-

ments amb menys impacte ecològic. Jo, 

senzillament, no m’ho crec”. Amb rotun-

ditat i solidesa, el xef i divulgador culina-

ri Dan Barber exposa les seves reticèn-

cies a l'hora d'incorporar les tecnologies 

actuals al món culinari.

Guardonat amb una estrella verda Mi-

chelin, Barber és el xef i copropietari del 

restaurant de producte de proximitat 

Blue Hill, a Nova York. Ell és un dels con-

vidats al festival Fixing the Future, que 

se celebra al setembre al CCCB (Barce-

lona). Barber reflexionarà sobre la im-

portància de crear comunitats a partir 

dels aliments i sobre les noves modes 

gastronòmiques. He tingut l’oportunitat 

"DAN BARBER: "UNA PART DE LA POBLACIÓ ESTÀ 
SOBREALIMENTADA I L’ALTRA DESNODRIDA"

de conversar amb ell perquè ens faci un 

breu avançament de la seva xerrada. 

"L'art de cuinar és importantíssim per 

bregar amb les realitats de l'agricultura. 

Massa sovint acabem obtenint produc-

tes que no estan en perfectes condicions: 

talls de carn, cereals, fruites… Cal talent 

i tècnica per transformar-los en alguna 

cosa que ens inspiri", explica Barber, que 

és un ferm defensor de l'aprofi tament de 
qualsevol classe de producte, i afegeix 

que els recursos que tenim a l'abast són 

molt limitats i hem de trobar una solució 

per revertir-ho.

Barber dona algunes claus de la possible 

solució a la crisi alimentària i de sòl: "La 

meva esperança és que la nostra cultura 

alimentària pugui conrear una diversitat 

de cereals que afavoreixi la terra. El blat 

de moro, el blat i l'arròs són els principals 

cultius que van crear civilitzacions sen-

ceres". I acaba afi rmant que: "concen-

trar-se en les possibilitats dels cereals 

és la millor manera de mantenir un bon 

sòl per al futur" .

No et perdis la seva intervenció dins del 

marc del festival Fixing the Future, el 16 

i 17 de setembre al CCCB (Barcelona). ❉

EL XEF FILÒSOF REFLEXIONA SOBRE LES NOVES MODES GASTRONÒMIQUES, LA CREATIVITAT CULINÀRIA I UNA FUTURA CRISI DEL SÒL

 fi xingthefuture.atlasofthefuture.org

Podeu aconseguir les entrades al web 

fi xingthefuture.atlasofthefuture.org o bé 
a través d'aquest codi QR

> Dan Barber és un dels més de 50 ponents convidats 
   a la pròxima edició del festival Fixing the Future, 
   que se celebrarà al CCCB el 16 i 17 de setembre. 
   Les entrades, a fi xingthefuture.atlasofthefuture.org

> Oferta exclusiva per als lectors i lectores 
   del diari Som! Gaudeix d’un descompte del 
   30% en l’abonament complet. Introdueix el codi 
   FIXSOM al comprar les teves entrades al web

ARTICLE ELABORAT PER LISA GOLDAPPLE

IMATGE: JOHNNY AUTRY

El xef Dan Barber, copropietari del restaurant Blue Hill de Nova York / IMATGE: INGRID HOFSTRA
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Glòria Fusté, cap de servei del Mu-
seu de Granollers, va quedar cap-
tivada pel Festival Filosofia, un es-
deveniment a l'aire lliure que des 
de fa més de 20 anys transcorre al 
centre històric de la població itali-
ana de Mòdena. Aquella visió l'ha 
acompanyada i ha estat una de les 
inspiracions per a Opera Aperta, 
un festival d'art i paraula que té 
com a objectiu convidar intel·lec-
tuals a Granollers per generar 
"un debat i un diàleg coral que 

impliqui a tota la ciutat". Des-
prés del parèntesi pandèmic, la 
tercera edició s'ha pogut celebrar 
amb normalitat, i ha comptat amb 
la presència de Cristina Masanés 
com a cocomissària i la complici-
tat d'una xarxa de col·laboradors, 
com VOTV, la Universitat Popular 
de Granollers, el Cinema Edison, 
Arsènic, Ràdio Granollers i les bi-
blioteques i llibreries de la ciutat.

Enguany el leitmotiv del festival 
ha estat el concepte de viatge, entès 
en un sentit ampli. La historiadora 
de l'art i professora de la Universi-
tat de Girona Gemma Domènech 
va ser l'encarregada de donar el 
tret de sortida, no sense abans feli-
citar l'organització per "la gosadia 

d'un projecte tan ambiciós en un 

context tan difícil per al sector 

cultural, agreujat per la Covid i 

pel col·lapse polític".
En una intervenció titulada El 

viatge (necessari) al passat, Domè-
nech va argumentar la convenièn-
cia de "mirar al passat per trobar 

paral·lelismes i explicacions per 

al nostre present". La investi-
gadora va fonamentar part del 

Totes les formes de viatge

ART I PENSAMENT  EL MUSEU HA ESTÈS LA TERCERA EDICIÓ DEL FESTIVAL OPERA APERTA A LA PLAÇA DE LA PORXADA, EL CINEMA EDISON I YOUTUBE

a.mulrooney

c.r.

ALBERT SÁNCHEZ PIÑOL CONTRAPOSA TURISTES I VIATGERS

"Conèixer és estar"
Divendres, el periodista David 
Guzmán presentava l'antropòleg 
i novel·lista Albert Sánchez Piñol 
al Museu en el diàleg Ciutats, ca-

mins i oceans. La noció de viatge 

en l'imaginari humà. Però Piñol va 
descol·locar-lo ja des del primer 
moment, en advertir que "no em 

prodigo gaire, perquè tinc fòbia 

social. No sé com m'han con-

vençut per ser avui aquí", i va 
reblar el clau afegint, rotund, que 
"odio els viatges i els viatgers". 
Una altra perla: "no vinc a parlar 

de les platges de Cancun". En 
una conversa molt amena i amb 
cops d'humor, Piñol va justificar 
aquest posicionament. En la seva 
opinió, la indústria turística "és 

devastadora. Està desacredita-

da i intenta camuflar-se" venent 
falses experiències vivencials.

En canvi, "els antropòlegs po-

sem èmfasi en l'estada, no en el 

desplaçament". Piñol es va mos-
trar com un defensor aferrissat de 
viure l'experiència, del fet "d'estar 

quiet en un lloc, contemplant i 

amb contacte amb la gent dia 

rere dia. Conèixer és estar".
Una segona idea que Piñol va vo-

ler traslladar al públic és que "tots 

els viatges transcendents per a la 

història humana no es fan amb 

els peus, es fan amb l'ànima". És 
aquí on va referir-se a la importàn-
cia que el xamanisme ha tingut des 
del principi dels temps i com el fet 
de sortir del cos i entrar en contac-
te amb altres entitats ha ajudat a 
crear mons mítics, literaris i fanta-
siosos. "Això sí que és un viatge!", 
va exclamar. Segons Piñol, la meitat 
de les arts creatives actuals tenen 
arrels xamàniques, en un intent de 
"trencar la cotilla racional".  c.r.

discurs en la figura del pensador 
alemany Walter Benjamin –"pa-

radigma d'un esperit lliure"– i 
la instal·lació de l'artista Francesc 
Abad que ha proporcionat "ànima 

al festival", en paraules de Ma-
sanés. Benjamin va preveure l'hor-
ror nazi i es va suïcidar a Portbou 
el 1940. Per Domènech, "les obres 

d'Abad construeixen memòria 

per a les generacions que no van 

viure els fets, perquè sàpiguen 

què va passar".

La tragèdia personal de Benja-
min va ser silenciada fins a l'ar-
ribada de la democràcia. Segons 
Domènech, la raó d'aquest oblit té 
a veure amb el concepte de patri-
moni cultural. "Cada generació és 

sobirana per decidir què és pa-

trimoni, i això ho decideix el po-

der. I el poder té una ideologia. 

La narrativa que s'imposa du-

rant la Transició és la de la mo-

dernitat, no la de l'antifeixisme".
L'acte d'obertura del festival es 

va cloure amb una intervenció de 
la cantautora i poeta Ivette Nadal, 
que va interpretar les Corrandes 

d'exili de Joan Oliver.  c.riobó

L'obra d'art com a element constructor de la memòria, a l'acte inaugural

Basolí i Cocco reinterpreten Francesc Abad

L'originalitat de l'Opera Aperta és que el programa s'articula a partir 
d'una peça del fons d'art del Museu. Per primera vegada, la inspiració ha 
estat motivada per l'obra d'un creador contemporani, l'artista conceptual 
Francesc Abad: la instal·lació Spuren (1988), que evoca la figura de Walter 
Benjamin. La fotògrafa granollerina Lurdes R. Basolí i la historiadora i artista 
visual brasilera Francele Cocco, totes dues vinculades a Roca Umbert, l'han 
reinterpretada i el resultat és una altra instal·lació exposada al Museu, 
Moviment 22, integrada per una projecció de vídeo i una sèrie de fotografies 
sobre cubs de fusta intervinguts.

El cineasta David Trueba clou el festival

En un programa amb noms destacats de diverses disciplines, el festival va 
posar el punt final amb una de les presències més mediàtiques. Diumenge, 
el cineasta i escriptor David Trueba va mantenir un col·loqui amb el gestor 
cultural Martí Pujadas després de la projecció de la seva pel·lícula Vivir es 

fácil con los ojos cerrados (2013), guanyadora de sis premis Goya.

SOTA LA PORXADA, A 
LA CERCA DEL PÚBLIC
Fidel al seu nom i a l'esperit del referent 

italià, aquesta tercera edició del festival 

ha sortit a l'encontre del ciutadà. Dissab-

te es va habilitar una àgora a l'aixopluc 

de la Porxada que va acollir les aporta-

cions de l'escriptora i professora Patricia 

Almarcegui, la periodista i crítica cultural 

Tania Adam, així com de la professora de 

filosofia Laura Llevadot i la doctora en 

filosofia Paula Kuffer. "L'emigrant deixa 

casa seva i refà la seva vida en un altre 

lloc. L'exili és diferent perquè implica 

un abandonament, un deixar de banda, 

una expulsió", reflexionaven.

museu

PER PRIMERA VEGADA EL FESTIVAL HA SORTIT AL CARRER, AMB DOS DIÀLEGS A LA PLAÇA
Dissabte, el psicòleg i farmacòleg José Carlos Bouso, pioner en l'estudi dels usos 

mèdics de les plantes psicoactives, va basar la seva xerrada en una constatació: 

la indústria farmacèutica està en crisi, receptant medicaments que cronifiquen 

les malalties, i cerca reinventar-se. Mirant enrere, ha redescobert les virtuts te-

rapèutiques d'algunes substàncies amb 5.000 anys d'història, però que han estat 

estigmatitzades pel fet de generar estats alterats de consciència. "La medicina va 

sorgir de veure com els animals s'automedicaven i s'embriagaven", va advertir.

Bouso va traçar un amè recorregut per la història, esquitxat de revelacions ("els 

antics simpòsiums grecs eren en realitat borratxeres col·lectives amb un vi 

amb propietats al·lucinògenes"), fent un repàs geogràfic que va connectar la 

cervesa dels egipcis, el cafè –"la principal planta xamànica", va dir–, les dro-

gues sacramentals com l'ayahuasca o la ibogaïna i la moderna MDMA (èxtasi) sin-

tetitzada en laboratoris. Lluny de judicis de valor morals, l'investigador va afirmar 

que el cànnabis, l'opi i la fulla de coca "han ajudat a la humanitat a sobreviure en 

condicions extremes, calmant el dolor o permetent acabar la vida amb digni-

tat". Per tot plegat, va pronosticar l'arribada de nous tractaments que permetran 

pal·liar un ampli espectre de trastorns i patologies, des de la depressió o l'autis-

me, passant per l'alcoholisme o l'addicció al tabac, entre molts altres.

Bouso cartografia el viatge 

induït per plantes psicoactives
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Granollers no és immune a la fe-
brada de festivals estivals i hi con-
tribueix amb una proposta que ja 
s'apropa a la majoria d'edat. La 
història del Musik N Viu viurà un 
nou capítol el pròxim mes de ju-
liol, amb una 17a edició dividida 
en tres nits de música en directe 
al Parc Firal programades per tres 
col·lectius diferents. I un aspecte 
molt atractiu de cara al públic: és 
una proposta de caràcter gratuït i 
el servei de begudes i entrepans té 
preus populars.

La primera jornada, la del di-
vendres 8, estarà consagrada als 
sons jamaicans, seguint el criteri 
d'One Drop, l'Associació Reggae 
de Granollers creada el 2019. 
Dos intèrprets d'origen jamaicà, 
Skarra Mucci i la canadenca Mis-
ha1Dem compartiran escenari 
amb el col·leccionista de vinils i 
toaster valencià Pupa Congo, els 
soundsystems osonencs Fire War-
rior Sound i HiLight Sounds i els 
vilanovins Urtica Sound.

El divendres 15 estarà dedicat 
a l'electrònica i la cultura de club. 
El col·lectiu Konghost, que debuta 
en el marc del Musik N Viu, dic-
tarà el ritme, amb les sessions de  

El Musik N Viu escalfa motors

MÚSICA  EL FESTIVAL OFERIRÀ TRES NITS DE MÚSICA EN DIRECTE AL RECINTE FIRAL, AL JULIOL

MUSIK N VIU

THE TYETS  Protagonistes destacats de la tercera i última nit del festival

dj Monkey, dj Letung, els grano-
llerins Kon Act –Miguel Bourou-
bat i Jordi Casellas, cofundadors 
del segell discogràfic Konghost–, 
els també locals Dosha (Joel Pare-
ra) i Babar i l'artista vallesà Acètic.

La selecció de la darrera nit, la 
del 16 de juliol, recaurà en l'asso-
ciació Jovent Ignorat, fundada el 
2003. El cartell estarà integrat per 
Nativa, The Tyets –inventors del 
que ells anomenen trapetón– i els 

Les escoles de dansa de la comar-
ca acomiaden el curs i a partir de 
diumenge i fins al 17 de juliol el 
Teatre Auditori tornarà a acollir 
els respectius festivals de tanca-
ment. Durant aquest període pu-
jaran a l'escenari de la Sala Gran 
els alumnes d'11 centres de sis 
municipis de la comarca: Grano-
llers, les Franqueses, la Garriga, 
l'Ametlla del Vallès, Santa Eulàlia 
de Ronçana i Lliçà de Vall.

En total, seran un total de 13 
espectacles, pels quals es preveu 
una afluència conjunta de més de 
4.500 espectadors, entre famili-
ars i amics. Les entrades ja estan 
a la venda al webescenagran.cat.

Les escoles participants són Fit 
Dance Company amb l'espectacle 

Rosalía (18 de juny); Klass Estudi 
amb Entre ficcions i realitats (18 
de juny); Escola EnDansa amb 
Pinzellades de dansa (19 de juny); 
Escola de dansa Judit Font amb 
JFD Music Awards (26 de juny); 
Interdansa (1 de juliol); i Brooklyn 
Dance Studio amb Come back (2 de 
juliol). També l'Associació de veïns 
del Congost amb Los caminos del 

flamenco (2 de juliol); l'Escola de 
Dansa Agueda Murillo amb L'eco 

del Petit Príncep (3 de juliol); Esco-
la Swing amb Swing Televisió (9 de 
juliol); Trackdance amb El viatge al 

país dels blancs (10 de juliol) i, com 
a novetat d'aquest any, l'Escola de 
dansa Forum Licano i un especta-
cle amb motiu del 10è aniversari 
del centre (17 de juliol).  

DANSA  EL TAG ACULL 13 ESPECTACLES D'11 CENTRES

Previsió de milers

d'espectadors als festivals 

de les escoles de dansa

L'artista i activista cultural Jordi Pagès 

ha organitzat una particular revet-

lla Bloomdsay al restaurant llibreria 

Anònims, coincidint amb la celebra-

ció d'aquesta festa internacional que, 

cada 16 de juny, homenatja l'escriptor 

irlandès James Joyce i la seva novel·la 

més emblemàtica, Ulisses. La vetlla-

da –amb micro obert pel públic–ha 

congregat al romancer Jaume Arnella, 

la cantant Tracy Sirés, el poeta Santi 

Montagud o la periodista cultural Clara 

M. Clavell, entre d'altres.

          JAMES JOYCE 

REVIU A l'ANÒNIMS

PEL BLOOMSDAY 

c.r.

L'associació sociocultural grano-
llerina Hydra del Nord està pre-
parant la representació de l'obra 
de teatre La ratera, que estrenarà 
el mes d'octubre. Fins aleshores, 
convida tothom que ho desitgi a 
visitar l'assaig, per mostrar com 
es prepara una representació tea-
tral des de dins. L'assaig obert es 
farà divendres (19.30 h) al centre 

L'associació Hydra del Nord 

obre l'assaig teatral al públic

ESTRENARAN UNA ADAPTACIÓ DE 'LA RATERA' A L'OCTUBRE

cívic Nord.
La ratera és una de les obres 

més populars de l'escriptora an-
glesa Agatha Christie, la dama 
del misteri. És considerada com 
l'obra teatral de major permanèn-
cia mundial en cartell, perquè des 
de l'any 1952 continua represen-
tant-se als teatres de Londres de 
manera ininterrompuda. 

Sis noies de Veus, el cor infantil 
dels Amics de la Unió, participen 
en el repartiment de la producció 
La flauta màgica al Gran Teatre 
del Liceu, sota la batuta del pres-
tigiós músic i director d'orques-
tra veneçolà Gustavo Dudamel, 
titular de la Filharmònica de Los 
Angeles.

Les intèrprets són Adriana Ber-
ruezo, Anna Blanc, Julia Carreño, 
Júlia Salamero, Kiani Vilar i Núria 
Vives, que interactuaran amb el 
Cor del Gran Teatre del Liceu i so-
listes professionals com Javier Ca-
marena, Julien Behr, Lucy Crowe, 
Serena Sáenz, Kathryn Lewek i 
Sara Blanch.

La companyia i escola de teatre 
Milnotes tanca la temporada al 
seu espai del carrer Princesa. Les 
representacions finals dels cursos 
d'iniciació al teatre van començar 
la setmana passada i ara arriben 
les dues darreres. Diumenge duen 
a escena 2 textos para una tarde 

divertida, amb direcció escèni-
ca d'Albert Gràcia, que inclou els 
muntatges La prudencia i El con-

ductor. En el primer, tres amigues 
de tota la vida es reuneixen per 
celebrar l'any nou, però la troba-
da no anirà com estava previst. En 
el segon, un metge forense rep un 
avís per a una autòpsia d'urgèn-
cia, just al mateix moment que es 

disposava a acabar la jornada de 
treball i això provocarà un succés 
complicat. Estan programades 
dues funcions, a les 18 i a les 20 h.

Dimecres serà el torn de Déu 

meu, quin embolic (18 h), un es-
pectacle dirigit per Anna Teruel 
amb nens i nenes com a protago-
nistes. El mag del cel Astracel ce-
lebra el seu aniversari. Els amics i 
les amigues li regalen un ordina-
dor molt modern per substituir 
la vareta màgica que ha fet servir 
per controlar el bon funcionament 
dels astres del cel. Però el mag 
acaba desencadenant un gran em-
bolic amb els estels, la lluna, el sol 
i els núvols. 

Cantants del cor Veus a 

'La flauta màgica' del Liceu

Milnotes acomiada 

la temporada amb humor

ÒPERA  DEBUTARAN COM A SOLISTES A LES ORDRES DEL REPUTAT DIRECTOR GUSTAVO DUDAMEL

TEATRE  SÓN ELS ESPECTACLES FINALS DELS CURSOS D'INICIACIÓ

Una vegada més, el coliseu bar-
celoní ha comptat amb la coral 
granollerina en la fitxa artística de 
les seves programacions. L'entitat 
destaca la responsabilitat i el fet 
que "la participació és de gran 

rellevància pel paper de solis-

tes que el Liceu ha atorgat a les 

noies, i per coincidir per prime-

ra vegada amb un dels directors 

d'orquestra més importants del 

món". L'òpera de Mozart s'estre-
na dilluns i se'n faran 10 funcions, 
fins al 2 de juliol. 

emergents Lola and the Rhinos, 
integrat per músics d'Osona i el 
Vallès Oriental.

Tot això succeirà després d'un 
2020 sense festival i un 2021 amb 
un model forçosament adaptat a 
la situació epidemiològica, fet pel 
qual aquesta és una edició espe-
cialment esperada. Tota la pro-
gramació, la informació sobre els 
grups i el programa es pot consul-
tar al web www.musiknviu.cat. 
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PREVISIÓ METEOROLÒGICA
del dijous 16 al diumenge 19 de juny

Dijous Divendres Dissabte Diumenge

34º 23º 35º 22º 33º 20º 31º 20º

Revetlla avançada 
al barri de l'Hostal

El barri de l'Hostal s'avança uns 
dies en el calendari i aquest dis-
sabte (22.30 h) celebrarà la seva 
particular revetlla de Sant Joan. 
L'associació de veïns organitzarà 
la festa gratuïta a la plaça del Cen-
tre Cívic Nord, i estarà amenitzada 
pel duet musical Paradís Fest. 

Corró d'Avall festeja el Corpus
LES FRANQUESES. Els veïns de Corró d'Avall celebraran la festa del Cor-
pus diumenge. I ho faran ben d'hora, a partir de les 6 del matí, quan co-
mencin a elaborar-se les vistoses catifes florals que estendran a l'avin-
guda Santa Eulàlia. Des de l'organització es fa una crida perquè tothom 
qui ho vulgui pugui donar un cop de mà en la preparació. Després de 
gaudir de la diada durant el matí, a les 17 h s'oficiarà una missa solemne 
seguida d'una processó amb el Santíssim Sagrament a la Parròquia de 
Santa Eulàlia (19 h). La jornada està organitzada per l'Agrupació Santa 
Eulàlia de Corró d'Avall i inclou el concert benèfic de Veus (18 h). 

Taller d'apropiacionisme 
audiovisual a Roca Umbert

ART  ESTÀ IMPARTIT PEL REALITZADOR FÈLIX PÉREZ-HITA Exposició col·lectiva
dels alumnes de 
pintura del Casino

Xerrada d'Agevo a 

càrrec de la soprano 

Begoña Alberdi

Com ja és tradició, el Casino de 
Granollers mostra les creacions 
sorgides de taller de pintura de 
l'entitat, que coordina l'artista 
Rosa Planas. L'exposició col·lec-
tiva amb les obres dels alumnes 
s'inaugura divendres (19 h) i es 
podrà visitar fins al 24 de juny.

La soprano barcelonina Begoña 
Alberdi, considerada com una de 
les veus més reconegudes del món 
de la la lírica actual, protagonitza-
rà una xerrada dimarts (18.30 h) 
a la Rectoria. Durant el confina-
ment, es va fer popular perquè 
sortia al balcó per cantar àries.

L'endemà, diumenge (11 h), i en el ma-

teix espai, l'artista i educadora Nataly 

Prada dinamitzarà un taller familiar. 

En aquesta activitat gratuïta amb ins-

cripció prèvia s'exploraran universos i 

seqüències narratives a partir d’arxius 

fotogràfics familiars, siguin en paper 

o bé digitals. Es detectaran analogies 

i característiques comunes entre les 

imatges, creant relacions interessants 

que estimulin la imaginació, compren-

sió i apreciació visual. Les famílies que 

hi participin hauran de portar imatges 

de l’àlbum familiar analògic o bé el seu 

telèfon mòbil amb fotografies familiars 

digitals.

'UNIVERSOS FAMILIARS' 
A L'ESPAI D'ARTS

Amb motiu de l’exposició Reac-

ció en cadena, a l'Espai d'Arts de 
Roca Umbert, es convoca un taller 
d’apropiacionisme audiovisual 
conduït per un dels comissaris de 
la mostra, el realitzador, guionista 
i editor de vídeo Fèlix Pérez-Hita.

La finalitat de l'activitat és in-
troduir els assistents en la teoria i 
la pràctica del treball audiovisual 
amb materials trobats, bé sigui en 
arxius, mercats de vell o a les xar-
xes socials. És a dir, la construcció 
de nous discursos –crítics o sim-
plement lúdics– sense la mediació 
d'una càmera. 

En el taller –dissabte (10 a 14 h) 
a la sala la Miranda, amb inscrip-
ció gratuïta– es farà un breu repàs 
a la història de l'anomenat 'found 

footage' i exercicis pràctics de do-
cumentació i muntatge. 

PÚBLIC ENGRESCAT 
AMB EL CORREFOC
RECUPERAT

Un correfoc iniciat a la plaça de la Corona i que va culminar en una cremada a la 

plaça de Porxada ha posat el sorollós punt final a la Diada dels Diables de Grano-

llers, celebrada dissabte. Els ànims, però, ja estaven encesos des de molt abans 

perquè, després de dos anys, aquesta ha estat la primera Diada viscuda amb 

normalitat, en el calendari habitual i sense restriccions. La festa ha comptat amb 

colles convidades de Cervera, Vilanova i la Geltrú, les Roquetes, Ribes i la Garriga.

a.mulrooney

TRADICIÓ  LA DIADA DE LA COLLA DELS DIABLES VA TENIR ACTIVITAT DURANT TOTA LA JORNADA
ESCOLTA RÀDIO GRANOLLERS 
AMB EL TEU DISPOSITIU MÒBIL 
DES DE QUALSEVOL LLOC
Descarrega't l'aplicació disponible 
per Android i iOS

107.6 FM
@RadioGranollers
@RadioGrEsports
radiogranollers.cat
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Pedalada amb bici al barri del Lledoner
L'AV del barri del Lledoner organitza diumenge la 

vuitena Pedalada amb Bici, amb un recorregut de 

16 quilòmetres, obsequis i un pica-pica per a tothom.

La sortida es farà a les 10.30 h de la plaça Jaume I i les 

inscripcions es poden fer fins al mateix dia. La diada de Corpus –molt nostrada 

a la Garriga– és una de les moltes 

celebracions populars que recupera la 

normalitat després de les restriccions 

de la pandèmia. Però, a més, aquest 

any incorpora novetats per donar més 

relleu a la cultura popular i religiosa de 

la festa.

L’Ajuntament, l’Associació Cultural 

Corpus de la Garriga i les entitats de 

cultura popular han col·laborat per 

bastir un programa que té de tot: una 

trentena de catifes florals on hi lluiran 

més de 250.000 clavells i altres tipus 

de flors i elements vegetals –amb la 

nova activitat Preparem els clavells–; 

les enramades, altars de flors i orna-

mentancions; l’Ou com Balla; cercaviles i actes de lluïment de balls i entremesos; 

castells amb els Xics de Granollers i altres colles convidades; ballades de  

sardanes i danses populars; concerts amb els grups El Petit de Ca l’Eril, Germà 

Negre, Wisky Pichers i el Cor l’Aliança; una botifarrada popular, la festa del  

comerç l’EnGARRIGA’T amb el concurs d’aparadors o les portes obertes i visites  

al patrimoni de la Garriga. La Processó de Corpus pels carrers encatifats i la  

tradicional clavellada posaran el punt i final, diumenge al vespre. Tota la  

informació disponible a www.corpuslagarriga.org.

El Corpus més florit
Voltem per l'entorn

GRANOLLERS

DIVENDRES, 17

17.30 h Espai Zero (Centre Cultural de 

Bellavista

Festa Jove d'estiu
17.30 h Centre Cultural de Bellavista

La regla mola (si saps com funciona). 
Xerrada a càrrec d'Anna Salvia Ribera, 
psicòloga en educació sexual
DISSABTE, 18

10.30 h Centre Cultural de Bellavista

Biodansa en família
12 h Església de Santa Eulàlia de Corró 

d’Avall

Homenatge a la vellesa de Corró 
d’Avall: Missa amb acompanyament 
d’orgue i cants litúrgics (12 h) i dinar de 
germanor a l’Hotel Ciutat de Granollers 
(14 h)
DIUMENGE, 19

6 h Corró d'Avall

Corpus 2022: confecció de catifes a 
l'avinguda Santa Eulàlia, missa solemne 
(17.30 h) i processó amb el Santíssim 
Sagrament a la Parròquia Santa Eulàlia 
de Corró d’Avall
18 h Església de Santa Eulàlia de Corró 

d’Avall

Songs of hope. Concert benèfic de 
corpus a càrrec del Cor Infantil Amics 
de la Unió
DIMARTS, 21

17.30 h Espai Can Prat

Com ho fem, amb el porno? Taller a 
càrrec d'Anna Salvia Ribera, psicòloga 
en educació sexual

DIJOUS, 16

17 h Casal cultural Granollers centre

Setmana Cultural del casal Granollers 
centre: gimnàstica, cant coral, gòspel i 
música en viu a càrrec de Carles Freijo
18.30 h Sala d'actes de l'Escola

municipal de Música

La peça que més m'agrada. Concert a 
càrrec de l'alumnat del Departament 
de piano
19 h Cinema Edison

Turandot de Giacomo Puccini. Òpera
20.30 h Sala Tarafa

Mes enllà del repte de ser persona:
Cal·listènia: entrenament físic i mental 
com a activador de la teva salut i 
benestar. Xerrada a càrrec de David 
Mayorgas García, assessor en vida 
saludable
DIVENDRES, 17

9 h Plaça de la Corona

Mercat d'Artesans
16, 17 i 18 h Museu de Ciències 

Naturals

Animals amagats. Joc de realitat
augmentada. Taller familiar
17.30 i 18.30 h Museu de Ciències 

Naturals

Insectes, crancs i aranyes a les vostres 
mans. Taller familiar
18 h Illa de vianants

Open Night
19.30 h Centre Cívic Nord

Assaig obert de teatre: La ratera
d'Agatha Christie, a càrrec de
l'assocació Hydra del Nord
19 h Casino de Granollers

Inauguració de l'exposició col·lectiva
del taller de pintura
22 h Centre cívic Can Gili

Cinema a la fresca: Red de Domee Shi
DISSABTE, 18

8 h C. Esteve Terrades

Mercat setmanal de Can Bassa i mercat 
de segona mà

9 h Plaça Perpinyà

Parada d'encants solidaris de
l'Associació Vilanimal
9 h Plaça de la Corona

Mercat de productes ecològics i de 
proximitat
9 h Plaça de les Olles

Mercat artesà de productes naturals
9 h Plaça de Can Trullàs

Mercat d'encants solidaris de
l'Assemblea d'Aturats de Granollers
16, 17 i 18 h Museu de Ciències

Naturals

Animals amagats. Joc de realitat
augmentada. Taller familiar
16.30 Museu de Ciències Naturals

Visites guiades a l'exposició Tu
investigues! Taller familiar
10 h Restaurant llibreria Anònims

Llibertat Lola! Xerrada a càrrec d'Iñaki 
Zugadi, advocat de Lola López Resina; 
Rafa Calderón, exadvocat de Lola i
membres del comitè de suport a les 
preses de Durango i del comitè de 
suport a la Lola de Granollers
19 h Pl. de la Porxada

Ballada de sardanes
22 h Centre cívic Nord

Revetlla de l'Hostal
DIUMENGE, 19

11 h L'Adoberia dels Ginebreda

Granollers, vila medieval i moderna. 
Itinerari de ciutat
11 h Roca Umbert Fàbrica de les Arts

5a edició del festival MiniBeat
11.10 h Museu de Ciències Naturals

Visites guiades a l'exposició Tu
investigues! Taller familiar
18 h Espai Milnotes

Finals de curs 2022: 2 Textos para una 
tarde divertida. Teatre
DIMARTS, 21

18.30 h La Rectoria

AGEVO: Òpera pas a pas. Xerrada a 
càrrec de la soprano Begoña Alberdi
18.30 h Restaurant llibreria Anònims

Projecció del documental Salvador

AGENDA

Biblioteca Roca Umbert
Faulari. Exposició-joc. Fins al 22 de 
juliol
Centre cívic Nord
Exposició del grup de dibuix i pintura 
de l'AV Lledoner. Fins al 26 de juny
Espai Gralla-Llibreria la Gralla
Japó vermell. Il·lustracions de  
Ramon Logon. Fins al 18 de juny 
Casino de Granollers
Col·lectiva de l’exposició de quadres
del taller de pintura. Fins al 24 de juny
Biblioteca de Can Pedrals
Visca la revolució! Fins al 30 de juny
Espai Tranquil-Barbany
My pottery art. Obra de Marta de 
Juan. Fins al 7 de juliol
Artemisia. Art & tendències
Formato de gabinete. Obres de 
Gabriella Stellino
Biblioteca de Bellavista
Ocellam. Fins al 17 de juny

Exposicions

LES FRANQUESES

Ajuntament de Granollers
Panoràmiques de Granollers. Fins al 
29 de juliol
Museu de Granollers 
Retorn a Granollers del retaule
gòtic de Sant Esteve. Fins al juny 
Museus i Liceu: una història  
compartida. Fins al 17 de juliol
Dimonis. Ex-orcismes i in-orcismes 
de Verdaguer. Fins a l'11 de setembre
Afinitats. Permanent
Museu de Ciències Naturals 
ALPINA. Mapes. Literatura. Paisatge. 
Fins al 10 de juliol 
Elements4Life. Fins al 7 de juliol
Tu investigues!, aules de
paleontologia, malacologia i sala 
d'invertebrats. Permanents
Espai d'Arts (Roca Umbert)
Cicle Espai, desig i desordre: Reacció 
en cadena. Fins al 10 de juliol

Casanova i Grané, una vida per la 
llibertat i col·loqui
DIMECRES, 22

16 h Arxiu municipal de Granollers

Obrim les cartes de la postguerra. Taller 
de descripció de correspondència
18 h Espai Milnotes

Finals de curs 2022: Déu meu, quin 
embolic. Teatre
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