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EN PORTADA

GRANOLLERS. "Fem Granollers 
colze a colze, un bon gest per 
fer-nos més forts". Aquesta és 
una de les idees de la campa-
nya de comerç local que promou 
l’Ajuntament de Granollers per 
reactivar socioeconòmicament la 
ciutat després de la crisi provoca-
da pel coronavirus, una campanya 
que, segons la regidora de Promo-
ció Econòmica, Gemma Giménez, 
"neix del compromís col·lectiu 
per recuperar la vitalitat de la 
ciutat". Aquesta és, de fet, una de 
les 28 mesures que el ple munici-
pal va aprovar per unanimitat al 
maig, amb el vistiplau també del 
Consell Econòmic i Social de la 

ciutat i el Fòrum de Comerç, per 
pal·liar els efectes negatius de la 
crisi de la Covid-19, amb especial 
atenció a les persones en situació 
vulnerable, comerciants, empre-
ses, autònoms i entitats. 

Per a l’alcalde, Josep Mayoral, 
es tracta d’una campanya de ciu-
tat, "feta amb moltes mirades i 
moltes reflexions i amb l’em-
penta de molta gent". L’objectiu 
és promoure el comerç local i de 
proximitat que defineix Grano-
llers, posant en valor la història, la 
tradició i la vitalitat del teixit co-
mercial i gastronòmic de la ciutat. 
"Històricament hem estat gent 
de comerç, i aquest comerç de 

proximitat, que també ens com-
promet amb el futur, ens dóna 
força de capital", deia Mayoral 
en la presentació de la campanya. 

Giménez, per la seva banda, 
assegurava que "ara valorem 
més la paraula proximitat: la 
família, la ciutat, els carrers, la 
gent... i per això és moment de 
fer proximitat des de tots els 
àmbits". 

En aquest sentit l’Ajuntament 
ha encarregat a l’empresa gra-
nollerina Jo Brand Comunicació 
el disseny de la campanya, que 
porta per lema Me l’estimo, és Gra-
nollers, i es basa en un vídeo que 
fa una versió de La petita rambla 
del Poble Sec, una de les cançons 
més populars del cantautor Cesk 
Freixas. De fet, el mateix Freixas i 
la cantant granollerina Laia Llach 
posen veu a la versió creada per 
a la campanya, que té un vídeo 

protagonitzat per 31 comerci-
ants i restauradors granollerins. 
Dilluns, en la presentació de la 
campanya al cinema Edison amb 
representants del Gremi d’Hos-
taleria del Vallès Oriental i de les 
set associacions de comerciants 
de la ciutat –Gran Centre Grano-
llers, Granollers Comerç de Dalt, 
Del Rec al Roc, Comerciants Con-
gost Granollers, Més que comerç, 
Comerç Ral i Centre Comercial Ra-
massar Nord–, Llach va interpre-
tar en directe la versió.

Accions fins a final d'any
Més enllà del vídeo promocional, 
realitzat per Videostudi, la cam-
panya també tindrà una incidèn-
cia visual i digital amb cartelleria i 
presència als mitjans. El grafisme 
es basa en tres colors –vermell, 
negre i blanc– per emfatitzar els 
cinc missatges clau de la campa-

nya: Me l'estimo, és Granollers; 
Aquí t'espero, assegut a la Pedra 
de l'Encant; Fem Granollers colze 
a colze; Tornarem a omplir de vida 
els carrers i les botigues; i Ser fe-
lices i somriure per atendre't amb 
el cor. Es difondrà a les xarxes so-
cials de la ciutat (@granollers), a 
www.granollers.cat, a www.visit-
granollers.com també a l’espai pú-
blic, a través de banderoles, opis i 
columnes de publicitat. La campa-
nya tindrà continuïtat durant tot 
l’any amb diverses accions vincu-
lades a la promoció del comerç de 
proximitat, i les actuacions s’ani-
ran dissenyant i definint conjun-
tament amb el teixit comercial i 
gastronòmic de la ciutat. i x.l.

L'Ajuntament promou una campanya per 
dinamitzar el comerç local i de proximitat 
amb un vídeo de Cesk Freixas i Laia Llach

'Me l'estimo,
és Granollers'

Fidelitat al
teixit comercial 
SEGONS ELS ÚLTIMS ESTUDIS SOBRE  
ELS HÀBITS DE COMPRA DELS VEÏNS  
de Granollers i sobre l’atractivitat 
comercial de la ciutat per a persones 
de fora, el 94% de granollerins té per 
costum comprar habitualment a les 
botigues de la ciutat. Granollers  
esdevé així la segona ciutat catalana, 
només per darrere de Barcelona,  
amb més fidelitat al teixit comercial  
de proximitat. Els consumidors de  
Granollers puntuen l’oferta comercial  
de la ciutat amb una nota mitjana de 
7,55, i valoren especialment els horaris, 
la professionalitat, la varietat i la  
qualitat del producte, així com els  
serveis complementaris a l’oferta  
comercial. Pel que fa a l’atractivitat 
comercial de Granollers, els  
compradors de fora de la ciutat van 
passar del 30% el 2008 al 50% el  
2018, i gairebé nou de cada deu visiten 
Granollers pel comerç, sobretot per les 
botigues especialitzades. Els productes 
més consumits pels compradors  
de fora són la roba i el calçat (57%),  
seguits de l’alimentació fresca (18%).
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Escoles obertes 
però gairebé
sense alumnes
Amb l'entrada del Vallès Oriental a 
la fase 2, els centres educatius han 
reobert les portes per als infants i 
joves que ho necessitin o ho hagin 
sol·licitat. El Departament d’Edu-
cació ha informat que tots els cen-
tres de la comarca han presentat 
el seu pla d'obertura i que tots han 
estat validats pel departament. 
Tot i això, el nombre de famílies 
que han demanat de tornar a les 
aules ha estat molt baix, i en algu-
nes escoles gairebé no hi ha hagut 
demanda. En educació infantil, per 
exemple, només un 5% de les fa-
mílies han sol·licitat tornar a l’es-
cola als centres públics, mentre 
que als concertats la xifra ha estat 
una mica més alta. En alguns ca-
sos, com a l’escola Camins de les 
Franqueses, algunes famílies de 
P3 i P5 han renunciat a l’últim mo-
ment en saber que serien les úni-
ques a assistir a l'escola. 

A primària i secundària, la prio-
ritat ha estat atendre els alumnes 
que acaben etapa educativa aquest 
any: 6è de primària, 4t d’ESO, 2n 
de batxillerat i 2n de cicles forma-
tius de grau superior. En aquests 
casos l’afluència d’alumnes ha 
estat més alta, si bé en alguns 
centres, com a la mateixa escola 

EDUCACIÓ  LA GENERALITAT HA VALIDAT ELS PLANS DE REOBERTURA DE TOTS ELS CENTRES DE GRANOLLERS I LES FRANQUESES

Camins, no atendran l’alumnat de 
6è fins a mitjans de la setmana que 
ve, el 16, 17 i 18 de juny. 

El director dels serveis territori-
als d’educació del Maresme i el Va-
llès Oriental, Pere Masó, recorda 
que el curs per a escoles i instituts 
acabarà de forma telemàtica, i que 
les sessions presencials d'aquests 
dies no són per avançar acadèmi-
cament, sinó per fer tutories, ori-
entació educativa o preparació de 
la selectivitat. Masó admet que la 
pandèmia ha tingut efectes sobre 
el món educatiu perquè no tothom 
pot seguir el curs amb les matei-
xes garanties, però afirma que “els 
alumnes en sortiran amb més 
competències emocionals i di-
gitals, més madurs i amb més 
capacitat per entendre el món”. 

A més, destaca que més enllà 
del repte organitzatiu d’aquestes 
dues setmanes tant per a les esco-
les com per a les famílies –el curs 
acaba el 19 de juny–, “ens tro-
bem a l’inici d’una emergència 
educativa que serà important 
resoldre de cara al setembre”. 
“La idea és que llavors es pugui 
començar el curs amb la màxi-
ma normalitat, tot i que no serà 
de manera ordinària, perquè 

El Centre de Formació de Persones 
Adultes Vallès (CFA Vallès) situat al 
carrer Veneçuela, 86, de Granollers, 
i el Centre de Formació d'Adults de 
Bellavista (carrer Rosselló, 37, de 
les Franqueses) obriran entre el 15 
i el  29 de juny el període de preins-
cripció per al curs 2020-2021. El 
tràmit es farà preferiblement per 
via telemàtica o de manera presen-
cial amb cita prèvia. El CFA Vallès 
ofereix cursos públics i gratuïts de 
graduat en educació secundària 
(GES), accés directe a grau mitjà, 
preparació de les proves d’accés a 
cicles formatius de grau superior, 
proves d’accés a la universitat per 
a majors de 25 i 45 anys; ensenya-
ments instrumentals d'alfabetitza-
ció i certificat d’estudis primaris, 
llengües catalana i castellana (ni-
vell A1, A2 i B1), llengua anglesa 
(A1 i A2) i informàtica (inicial, bà-
sic, mitjà i avançat). El CFA Bella-
vista, per la seva banda, també ofe-
reix cursos de preparació a la prova 
d'accés als cicles de grau superior 
i aprendre a llegir i a escriure, ins-
trumental nivells 1, 2 i 3. També 
s'hi fa català (nivells 1 i 2), castellà 
(nivells 1 i 2), anglès (nivells 1,2 i 
3) i competic nivells 1 i 2. Als webs 
www.cfavalles.org i agora.xtec.cat/
cfabellavista es poden consultar els 
horaris per demanar informació i 
cita prèvia. La matrícula telemàtica 
es farà del 2 al 9 de setembre. 

FINS AL 29 DE JUNY

Els centres de
formació d'adults 
obren dilluns les 
preinscripcions

Activitats d'estiu, a puntAccés a les biblioteques amb cita prèvia 
Tots els infants que enguany s'han preinscrit a  
les activitats de lleure educatives i culturals  
municipals de les Franqueses i al Juliol Esportiu  
han estat admesos, de manera que enguany no  
caldrà fer cap sorteig per a l’assignació de places.

Les biblioteques de Bellavista i Corró d'Avall amplien els horaris  
i els serveis amb el pas a la fase 2. Des d'aquesta setmana ja s'hi  
pot accedir per fer consultes, sempre amb cita prèvia. A Granollers,  
els primers set dies d'obertura, del 28 de maig al 5 de juny, es van 
registrar 243 cites prèvies, 613 préstecs i 2.512 retorns de llibres. 

SOCIETAT

pinotxo

caldrà més professorat i nous 
espais”. Per això, Educació, ajun-
taments i escoles ja planifiquen la 

reobertura dels centres al setem-
bre valorant, entre d'altres, la fu-
tura necessitat d'espais.  x.l.

Servei de guarda a les escoles bressol
Les escoles bressol municipals de Granollers –La Tortuga, El Teler i 
Giravoltes– també van obrir dilluns. Les mesures sanitàries d'higiene i  
seguretat fan que canviï el concepte d’escola bressol, que passa de ser un 
servei educatiu a un servei d’acollida i guarda d’infants. Francesc Arolas, 
regidor d'Educació i Infància, ha enviat una la carta a les famílies en què 
exposa que les escoles bressol han reobert "amb la voluntat de continuar 
la tasca educativa, tal com han fet des de la declaració de l'estat d'alarma, 
mantenint el contacte i el vincle amb els infants i les famílies". Així, les 
mestres mantenen reunions amb les famílies, amb cita prèvia, per compartir 
l’evolució dels infants i tancar el curs. També a les Franqueses han reobert 
les tres escoles municipals –Les Tres Bessones, Cavall Fort i El Gegant del 
Pi–, que ofereixen servei presencial de 9 a 13 h. No obstant, els centres 
mantenen el contacte telemàtic fent arribar a les famílies vídeos i activitats 
per fer amb els més petits fins que acabi el curs. Pel que fa a les escoles 
bressol privades de Granollers, només Pinotxo ha obert en la fase 2 per a la 
meitat de les famílies, amb 5 infants per aula i mestra. "Hem ofert un servei, 
però no estem d’acord amb les mesures que ha marcat el Departament", 
remarca la directora, Núria Palau. "Hem prioritzat les necessitats de les 
famílies i els infants, però econòmicament és inviable obrir d'aquesta 
manera". "Per sort –afegeix–, el departament  se n’ha adonat i a la fase 3 
relaxarà les condicions". Serà llavors quan la majoria reprendran l’activitat.
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GRANOLLERS. L'Ajuntament va fer 
lliurament dimarts de la 2a edició 
dels premis del Mercat de Tecno-
logia de Granollers, als quals han 
optat fins a 10 treballs dividits en 
dues categories, dotada cadascuna 
amb 150 euros: millor treball de 
recerca de batxillerat i millor tre-
ball de síntesi de cicles formatius. 
El premi al millor treball de recer-
ca ha estat per E-Agricultura a vis-
ta d’ocell, de Manel Martínez, Joan 
Viñallonga i Marc Pérez, de l’Escola 
Sant Gervasi de Mollet, un treball 
que fomenta l'estudi de cultius 
agrícoles a Gallecs amb l'ús d'un 
dron. El premi al millor treball de 
síntesi ha estat per a Extrusora de 
plástico, de Carlos Daniel Campos 
i Francesc González, de l’EMT de 
Granollers, que pretén fomentar el 
reciclatge de tot tipus de plàstics.

El jurat està format per repre-
sentants de Roca Umbert, la So-
cietat Catalana de Tecnologia, el 
Centre de Recursos Pedagògics i 
l’Ajuntament de Granollers; i ha 

però va quedar suspès a causa de 
la Covid-19. Tot i això, la convo-
catòria dels premis s'ha mantin-
gut en format virtual. El regidor 
d'Educació, Francesc Arolas, des-
taca que aquests premis i el Mer-
cat de Tecnologia "treballen per 
crear vocacions en l'àmbit cien-
tífic", ja que "cal que més noies i 
nois que s'hi dediquin". 

valorat dels treballs la visió crítica 
de la realitat analitzada, la meto-
dologia, l’originalitat i creativitat, i 
la capacitat de síntesi i de resoldre 
els problemes plantejats.

El 6è Mercat de Tecnologia de 
Granollers, que promou les vo-
cacions tecnològiques i millora 
l’ocupabilitat dels joves, s'havia de 
celebrar a l’abril a Roca Umbert, 

ajuntament

FORMACIÓ  LA 6a EDICIÓ DEL MERCAT VA QUEDAR SUSPESA, PERÒ S'HAN MANTINGUT ELS PREMIS

El Mercat de Tecnologia
premia dos alumnes de l'EMT

PREMIATS  Fins a 10 treballs de batxillerat i cicles formatius hi han participat

Aquest divendres (18 h) es farà 
la cloenda de la tercera edició del 
programa municipal lúdic i for-
matiu Etcètera. Des de l'inici del 
confinament, a mitjans de març, 
les activitats s'han seguit fent en 
format online, de manera que el 
tancament es farà també de ma-
nera virtual. Aquest curs 2019-
2020, un centenar de nois i noies 
de 12 a 16 anys han participat en 
les activitats de l'Etcètera en equi-
paments com el Museu de Ciències 
Naturals, el Museu de Granollers o 
el Cinema Edison.

Amb la declaració de l'estat 
d'alarma, les diverses propostes 
han seguit endavant, per via te-
lemàtica, amb l'acompanyament 
dels i les talleristes especialistes 
en cada matèria, amb noms com 
el biòleg Miquel Carandell, l'artista 
Glòria Jiménez i la cineasta Núria 
Nia. Les propostes d'aquest curs 
han girat a l'entorn de l'expressió 
urbana: cultura i dansa hip-hop; 
programació i robòtica; medi am-
bient i canvi climàtic; dibuix urbà 
i llenguatge visual; cinema i video-

art; i les Zones Joves a l’institut An-
toni Cumella i a Can Bassa, on els 
participants han fet esport i han 
rebut suport acadèmic. 

La cloenda es podrà seguir a tra-
vés d'Instagram del Gra (@grajo-
ve) i a l'espai web www.granollers.
cat/etcetera, i consistirà en un ví-
deo que mostrarà el treball fet en 
cadascun dels tallers.

L'Etcètera és un projecte edu-
catiu municipal inclòs al progra-
ma de la Diputació Educació 360 
A Temps Complet. Amb el lema 
Identitat adolescent, ha convidat 
els joves a conèixer i desenvolupar 
els seus interessos per acompa-
nyar-los en accions de descoberta, 
participació i intercanvi d’opini-
ons amb mirada oberta i crítica. 

LES ACTIVITATS HAN TIRAT ENDAVANT DE FORMA TELEMÀTICA

Cloenda virtual del programa
formatiu extraescolar Etcètera

El curs 2019-2020
hi han participat
un centenar de nois
i noies de 12 a 16 anys
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Aquest dimecres només queda-
ven 4 persones ingressades per la 
Covid-19 a l'Hospital General de 
Granollers, 7 menys que ara fa una 
setmana. A la bona notícia del des-
cens de malalts –no hi ha hagut cap 
nou ingrés– s'hi afegeix el fet que 
aquesta és la primera setmana dels 
darrers dos mesos en què el centre 
no ha hagut de lamentar la mort de 
cap pacient per coronavirus. Així, 
el còmput total de defuncions des 
de l'inici de la pandèmia a l'Hospi-

cia de la Covid-19 és més baixa 
que a la majoria de zones –de fet 
la Generalitat apunta que l'índex 
de rebrot és el segon més baix de 
Catalunya, després de les Terres 
de l'Ebre–, "és notable l'alt per-
centatge de casos no associats 
a altres casos coneguts, fet pel 
qual podria existir un risc de re-
brot si no s'emprenen a fons les 
capacitats de diagnòstic precoç 
de casos i control de contactes", 
apunta l'informe. m.e.

tal es manté en 95, mentre que les 
altes acumulades de malalts hospi-
talitzats curats són 548.

Amb tot, les autoritats sanitàries 
alerten que no es pot abaixar la 
guàrdia i, de fet, un informe del 
Ministeri de Sanitat de la setmana 
passada alerta del perill de rebrots 
a la regió sanitària metropolitana 
nord, a la qual pertany el Vallès 
Oriental. Sanitat recomana parar 
atenció a la regió metropolitana 
nord ja que, tot i que la incidèn-

Passats els pitjors moments de la 
pandèmia del coronavirus i amb 
cada cop menys malalts detectats, 
l'Hotel B&B del polígon Ramassar, 
que es va posar a disposició del De-
partament de Salut per fer front a 
la crisi sanitària, ha deixat de fun-
cionar com a hospital medicalitzat 
després de 15 dies sense comptar 
amb cap pacient ingressat. Durant 
la darrera setmana s'ha tornat a 
condicionar l'espai com a hotel i 
s'han dut a terme les accions de ne-
teja i desinfecció necessàries per-
què retorni a l'activitat habitual.

A finals de març el Servei Ca-
talà de la Salut va encarregar a la 
Fundació Privada Hospital Asil de 
Granollers la gestió de l’hotel sa-
nitari amb capacitat per a 80 pa-
cients, que es va obrir el 2 d'abril, 
per donar resposta a la situació 
d'emergència provocada per la 
Covid-19, i la necessitat de dispo-
sar de diferents dispositius d'hos-

pitalització per poder atendre els 
pacients afectats per la malaltia.

Es va poder posar en marxa en 
un temps rècord gràcies a l'esforç 
de professionals de diferents ser-
veis de l'Hospital –manteniment, 
informàtica, compres i magatzem, 
farmàcia– i de voluntaris que van 
ajudar a equipar-lo, així com del su-
port rebut des del primer moment 
per part de la direcció de l'hotel.

Aquest equipament ha atès paci-
ents, majoritàriament malalts lleus 
de la Covid-19 amb perfil d'hospi-
talització a domicili, però que no 
es podien aïllar adequadament a 
casa seva. A l’hotel podien rebre 
atenció sanitària, tractament far-
macològic i també oxigenoteràpia.

Durant el temps que ha estat 
en funcionament, s'hi han atès 
115 pacients, la majoria del Va-
llès Oriental, però també d'altres 
comarques properes, en especial, 
el Maresme. El 16 d'abril va ser el 

Els treballadors de l’Hospital 
continuen mobilitzant-se cada 
dimecres per reivindicar una mi-
llora de les condicions laborals i 
econòmiques dels professionals 
que treballen en la sanitat; més 
personal i millor protecció tant 
per als treballadors com per als 
usuaris. Dimecres passat al vespre 
van ser més de 200 persones les 
que es van aplegar a les portes de 
consultes externes, i aquest dime-
cres també hi ha hagut una nom-
brosa mobilització, aquest cop al 
migdia. Els treballadors van fer un 
minut de silenci per Pau Donés i 
van escoltar una cançó de l'artista. 
Aquest cop, a més, la reivindicació 
va tenir un vessant solidari, ja que 
durant tot el dia es van recollir en 
unes caixes a les portes de consul-
tes externes aliments per a les en-
titats El Xiprer i Maná. La recollida 
d'aliments es mantindrà al mateix 
lloc durant tota la setmana, i s'hi 
poden portar productes com llet, 
arròs, oli, llegums o pasta, així com 
productes per a celíacs i produc-

tes de neteja per a la llar i la higie-
ne personal. “No oblidarem mai 
com ens ha ajudat tothom con-
feccionant bates, mascaretes i 
pantalles durant aquesta pan-
dèmia, i nosaltres també volem 
aportar al bé comú”, asseguren 
des del comitè. Els treballadors 
també apunten que “el desgast fí-
sic i emocional que ens ha pro-
vocat aquesta pandèmia només 
fa que alçar-nos encara més en 
les nostres reivindicacions”.

Dimecres de la setmana que ve, 
17 de juny, la mobilització serà al 
vespre (19 h) amb una marxa que 
començarà a la rotonda d’urgèn-
cies de l’Hospital i que acabarà a la 
plaça de la Porxada, on a les 20 h 
es llegirà un manifest i es lliurarà 
a l'alcalde Josep Mayoral, presi-
dent del patronat de la FHAG. Els 
treballadors fan una crida a la ciu-
tadania de Granollers a afegir-s’hi 
per reclamar l’enfortiment de la 
sanitat pública, amb més pressu-
post i millors condicions laborals 
per als professionals. 

Noves mobilitzacions i 
una campanya solidària

arxiu

SALUT AMB TOT, EL MINISTERI DE SANITAT ALERTA DEL RISC DE REBROTS A LA REGIÓ SANITÀRIA FINS A FINAL DE SETMANA ES FARÀ UNA RECOLLIDA D'ALIMENTS 

DES DEL 2 D'ABRIL S'HI HAN ATÈS 115 PACIENTS DE LA COVID-19

Setmana sense defuncions ni 
ingressos per Covid a l'Hospital

HOTEL B&B  Al polígon Ramassar

L'Hotel B&B del Ramassar 
deixa d'estar medicalitzat

comitè hospital

CONCENTRACIÓ  Els treballadors de l'Hosptial reclamen millores laborals

dia que va comptar amb la màxima 
ocupació, 65 ingressats. L'estada 
mitjana d'aquests pacients ha es-
tat d'uns 14 dies. L'hotel també ha 
acollit 7 professionals de l'hospital 
que per diferents motius no es po-
dien desplaçar als seus domicilis.

Durant la seva activitat, hi han 
treballat més de 40 professionals 
de l'HGG, entre metges, infermeres, 
tècnics en cures auxiliars d’infer-
meria (TCAI), administratius i per-
sonal d'higiene, així com estudiants 
de medicina i d’infermeria. m.e.

Cabré Junqueras ofereix un nou servei: La Prenecessitat, que li permetrà decidir 
segons la seva voluntat com vol que sigui el seu propi servei funerari: vetlla, 

cerimònia, enterrament o incineració…

Un equip de professionals els atendrà per assessorar-los i aclarir 
qualsevol dubte al respecte.

Per més informació, pot visitar la nostra web o bé trucar-nos al

937 415 370
C/ Aristòtil, 37 - 08304 Mataró  ·    C/ Veneçuela, s/n - 08402 Granollers

funeraria@cabrejunqueras.com - www.cabrejunqueras.com

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
01/06 Maria Roig Planas  94 anys 
01/06 M. Pilar Palacín Bailo  74 anys 
02/06 Maria Dantí Balasch  85 anys 
02/06 Baltasar Pernas Rius  88 anys
03/06 Elvira Vázquez García  85 anys
03/06 Juan-A. Vázquez Campos  74 anys
03/06 Josefa Rodríguez Rodríguez 82 anys
03/06 Ramon Viñas Vilarrasa  85 anys

04/06 Santa Mancera Carvajal  86 anys      
05/06 Josep Pont Company  82 anys
05/06 Francisca Lupiáñez Moreno 51 anys
06/06 Maria Rovira Llanas  84 anys
06/06 Ceferino Rodríguez García  77 anys
07/06 Elia Marco Alejos  34 anys
07/06 Juan Martínez Giménez  89 anys  
07/06 Mariano Gómez Mateo  93 anys 
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Conscienciar i sensibilitzar sobre 
la importància de la inclusió so-
cial. Aquest és el repte que s’han 
proposat mitja dotzena de joves 
de Granollers i les Franqueses 
amb la creació de Capaç i Vàlida, 
una organització sense ànim de 
lucre dedicada a la sensibilització 
d’infants i joves i a donar visibilitat 
a les persones amb discapacitat. 
El projecte neix de la mà de Jana 
Arimany. Una caiguda a Indonèsia 
l’octubre de 2017, mentre estava 
d’intercanvi amb la universitat, li 
va provocar una lesió medul·lar, 
i des d’aleshores conviu amb la 
seva cadira de rodes. Arimany 
–juntament amb Gerard Soler, 
Maria Cayuela, Pau Navarro, Eva 
Centellas i Andreu Sànchez– s’ha 
proposat canviar la visió que hi 
ha de la discapacitat, així com fo-
mentar la igualtat d’oportunitats 
i la inclusió social. “Pensem que 
és molt necessari un programa 

del programa Tabús de TV3, així 
com la difusió de classes de ioga 
inclusives i entrenaments que pot 
fer a casa una persona amb cadira 
de rodes amb el suport d’Higinio 
Rivero, atleta paralímpic en la mo-
dalitat de piragüisme. Anterior-
ment, el grup també va impulsar 
unes jornades de conscienciació i 
sensibilització a l’Escola Jardí de 
Granollers, on els alumnes van po-
der conèixer una realitat diferent i 
preguntar tot allò que els encuri-
osia a Jana Arimany. “Ens agrada 
treballar amb nens perquè pre-
gunten tots els dubtes que te-
nen; són més oberts i no tenen 
tants prejudicis com els adults”, 
diu Soler. A l’agenda també tenen 
prevista una intervenció a l’escola 
Joan Sanpera de les Franqueses, i 
per a més endavant no descarten 
fer sessions d’inclusió als instituts 
i també participar en els treballs 
d’equip d’empreses.  x.l.

que es dirigeixi directament 
a les escoles per conscienciar 
sobre aquest tema”, diu Gerard 
Soler, integrant de Capaç i Vàlida.

Per això l’entitat ofereix a les es-
coles la celebració de les anomena-
des Jornades Inclusives i Singulars, 
dos dies en què els centres alternen 
activitats de conscienciació a l’aula 
amb activitats a l’exterior, com la 
pràctica d’esports adaptats. “Es 
tracta de sensibilitzar l’alumnat, 
proposar-los activitats d’empa-
tia perquè sàpiguen posar-se 
en la pell de l’altre”, diu Soler. A 
més, l’entitat també dóna visibilitat 
i apodera les persones amb diver-
sitat funcional amb la publicació a 
les xarxes d’imatges i vídeos que 
mostren diferents realitats i que 
expliquen històries de superació 
de persones amb discapacitat.

Entre les accions més recents 
que han dut a terme hi ha una  con-
versa amb Maria Petit, participant 

capaç i vàlida

INCLUSIÓ  SIS JOVES DE GRANOLLERS I LES FRANQUESES IMPULSEN L'ENTITAT CAPAÇ I VÀLIDA

"Conscienciem els joves per 
posar-se en la pell dels altres" 

ACTIVITATS A LES ESCOLES  Jana Arimany, al centre, en una trobada amb alumnes del Col·legi Jardí de Granollers

El Punt Comarcal del Vallès Orien-
tal de l’Associació Espanyola Con-
tra el Càncer (AECC) –al passeig de 
la Muntanya, 68, de Granollers– ha 
obert novament les instal·lacions 
per atendre presencialment les 
persones amb càncer i les seves fa-
mílies. Fins al 22 de juny obrirà de 
dimarts a divendres de 9.30 a 14 h, 
i a partir d’aquest dia, i tot el juliol, 
de dilluns a divendres amb el ma-
teix horari. Els usuaris poden acce-
dir als serveis de l’entitat d’atenció 
psicològica i social individual. A 
més, l'AECC també atén consultes 
per videoconferència, per telèfon 
(93 200 20 99) i Infocàncer (900 
100 036), i ofereix serveis d’ajuda a 
través de les xarxes socials. 

La xarxa de voluntaris de les Fran-
queses que ha col·laborat en la 
fabricació de mascaretes i altres 
elements essencials durant el con-
finament ha engegat una campanya 
de recollida de material per als ve-
ïns amb necessitats, que són els que 
més han patit els efectes de la pan-
dèmia. L’Ajuntament hi col·labora 
cedint una sala de l’Espai Can Prat 
i, un cop recollit el material, gesti-
onarà el repartiment entre les per-
sones necessitades. El material que 
es necessita són productes de ne-
teja de la llar i d’higiene personal, 
així com roba i productes per a la 
llar. La recollida de material es fa a 
Can Prat els dilluns, dimarts, dijous 
i divendres, de 18 a 20.30 h; i els 
dimecres i dissabtes, d’11 a 13 h.  

SOLIDARITAT  

Voluntaris recullen 
material per a veïns
amb necessitats

Reobre el punt
local de l'Associació 
contra el Càncer
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Desenes de persones van con-
centrar-se dijous al matí davant 
les portes dels Jutjats de Grano-
llers en una acció coordinada 
per la PAH de tot Catalunya per 
exigir que continuï la suspensió 
dels desnonaments, vigent des de 
l'aplicació de l'estat d'alarma.

Els concentrats, procedents de 
les PAH de Granollers, Cardedeu, el 
Baix Montseny i la Vall del Tenes, 
reclamaven que continuï la suspen-
sió de desnonaments perquè "s'ha 
demostrat que es poden aturar 
els desnonaments si es vol; per-
què l'emergència del virus con-
tinua i l'habitatge és la primera 
línia de defensa; i perquè no és 
legítim cap desnonament sense 
alternativa habitacional".

La PAH exigeix al govern es-
panyol un decret que inclogui la 
pròrroga de la moratòria hipote-

cària i la suspensió de qualsevol 
desnonament a famílies vulnera-
bles –ja sigui per impagament de 
la hipoteca, de lloguer o ocupa-
ció– promogut per grans tenidors, 
bancs i fons voltor. El decret tam-
bé hauria d'incloure l'obligatorie-
tat de renovar els lloguers socials 
firmats amb entitats financeres i 
fons d'inversió per a famílies vul-
nerables.

Alhora, exigeix a la Generalitat 
que vigili pel "correcte" compli-
ment de la llei 24/2015, que per-
met mobilitzar pisos buits de bancs 
i fons voltor per destinar-los a llo-
guers socials. "Tenim eines, no 
hi ha excuses", assenyalen des de 
la plataforma. D'altra banda, exi-
geixen als ajuntaments que també 
estiguin vigilants i proactius i inter-
posin les sancions "màximes" en 
cas d'incompliment de la llei.  x.l.

GRANOLLERS. Josep Canudas i Vi-
llegas és el nou president de la 
secció local d'Esquerra Republi-
cana (ERC) a Granollers en subs-
titució d'Adolf Belío, que ocupa-
va el càrrec des del setembre de 
l'any passat i que, per motius fa-
miliars, ha anat a viure a Cardona.

Canudas ja formava part de l'exe-
cutiva local i n'era el secretari de 
dinamització des de la darrera re-
novació de 2019. A les últimes elec-
cions municipals va ser el número 
6 com a independent de la llista en-

capçalada per Núria Maynou. Ara, 
l'executiva l'ha triat per rellevar 
Belío, un càrrec que caldrà confir-
mar quan es pugui fer una junta 
presencial amb la militància del 
partit a la ciutat. Canudas és nascut 
a Berga (el Berguedà), però fa 27 
anys que viu a Granollers, actual-
ment al barri de Ponent. Treballa 
de tanatopràctic a Serveis Funera-
ris de la Mancomunitat de la Plana, 
i ha estat vinculat amb diverses en-
titats culturals, socials i polítiques. 
Entre les prioritats que es marca al 

xavier solanas

erc

DRETS  DESENES DE PERSONES ES VAN CONCENTRAR DIJOUS DAVANT DELS JUTJATS UNES 300 PERSONES RECORDEN L'AFROAMERICÀ GEORGE FLOYD

POLÍTICA  VA SER EL NÚMERO 6 DE LA LLISTA REPUBLICANA A LES DARRERES MUNICIPALS

La PAH vol que es mantingui la 
suspensió dels desnonaments

PROTESTA  Els membres de la PAH recorden que l'habitatge és la primera mesura de protecció davant la Covid-19

JOSEP CANUDAS

Josep Canudas relleva Adolf 
Belío a la presidència d'ERC

j.c.

Crit contra el racisme a la Porxada
La Porxada ha estat un dels indrets arreu del país que acollia diumenge al 
migdia una concentració en memòria de George Floyd i la resta de víctimes 
del racisme al món. Prop de 300 persones s'hi van concentrar en suport a 
la comunitat negra. La mort del ciutadà afroamericà a mans de la policia 
de Minneapolis va precipitar fa una setmana la creació de la Comunitat 
Negra, Africana i Afrodescendent a Espanya (CNAAE), qui convocava  
arreu de l'Estat manifestacions per sumar-se a la lluita contra el racisme 
institucional i social, "que també es dóna al context espanyol i català". La 
CNAAE també recorda les formes de racisme indirectes com les condicions 
de pobresa estructural, l'explotació laboral i la falta d'oportunitats.

capdavant de la secció local d'ERC 
hi ha la d'ajudar a la gent "a tirar 
endavant després de la crisi de 
la Covid-19".  M.E.
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GRANOLLERS. Les parades de roba, 
calçat i complements del mercat 
dels dijous hauran d'esperar. Amb 
l'entrada a la fase 2 de la deses-
calada, el Ministeri de Sanitat i 
la Generalitat limiten al 33% de 
les parades habituals el nombre 
de parades no alimentàries que 
hi poden haver als mercats, com 
a normativa per la prevenció de 
contagi de la Covid-19. La setma-
na passada els paradistes ja ex-
pressaven el seu rebuig a aquesta 
limitació, per la qual cosa no van 
instal·lar-se a la plaça de Can Co-
mas, tal com estava previst.

L’Ajuntament assegura en un 
comunicat que ha mantingut con-
verses en diverses ocasions amb 
els representants de diferents pa-
radistes explicant-los la nova situ-
ació, la darrera aquesta setmana, 
en què representants municipals 
han tornat a parlar amb repre-
sentants del sector de paradistes 
de productes no alimentaris que 
han demanat que volen muntar el 
100% de les parades i, com a mí-
nim, el 50%, malgrat que la fase 2 
permet només el 33% de les para-
des als carrers.

"L’Ajuntament té l'obligació 
i la voluntat de complir la nor-
mativa", explica el consistori, per 
la qual cosa, i davant el fet que el 

que els deixa tres setmanes sen-
se ingressos. Els marxants també 
reclamen la bonificació del 100% 
de la taxa d'ocupació de la via pú-
blica, ja que actualment no se'ls 
permet l'activitat habitual.

La fase 3 de la desescalada sí 
que permet ja el 50% de les pa-
rades, i, a més, els ajuntaments 
tenen l’opció d’augmentar la su-
perfície del mercat per tal de po-
der garantir una distància de se-
guretat entre les parades similar 
a la de la meitat de l’ocupació. Les 
parades no alimentàries del mer-
cat dels dijous hauran d'esperar a 
la fase 3.  M.E.

sector es nega a parar menys del 
50% de les parades, aquest dijous 
no hi haurà parades de roba, com-
plements i calçat, tal com inicial-
ment s'havia previst.

De fet, dijous passat la pressió 
dels marxants ja va impedir mun-
tar les 21 parades que l'Ajunta-
ment tenia previstes als Jardins 
de Can Comas, en el marc d'un 
pla d'ampliació gradual del mer-
cat. De fet, en fase 1 es permeti a 
el 25% de les parades del mercat, 
un percentatge que els afectats 
denunciaven que comporta que, 
si es fan torns, només es treballi 
un dia de cada quatre, de manera 

L’alberg temporal que l’Ajunta-
ment de Granollers va habilitar al 
pavelló de Can Bassa va tancar di-
lluns després del descens d'usua-
ris dels darrers dies i de la deses-
calada del confinament. De fet, 
la setmana passada ja només va 
oferir el servei de sopar, dormir 
i esmorzar a les 8 persones que 
encara feien servir la instal·lació. 
Un total de 42 persones han pas-
sat per l'alberg, pensat per a les 
persones de Granollers i comarca 
que no tenien un lloc on passar el 
confinament.

Mentre arribava el tancament 
definitiu els educadors socials i 
els referents socials de comarca 
van treballar, amb les persones 

usuàries, la sortida d’aquest al-
berg temporal.

L’alberg per a persones sense 
sostre del Pavelló de Can Bassa va 
obrir a primers d’abril, després 
d’una primera etapa en el pavelló 
d'El Tub, on l’Ajuntament va habi-
litar aquest espai amb 12 places 
al març. 

Un equip multidisciplinari de 
professionals (educadors socials, 
tècnics de salut i protecció civil, 
tècnics sanitaris, zeladors i volun-
taris de Creu Roja) va treballar en 
l’acollida de les persones que han 
passat per l’alberg. Creu Roja Gra-
nollers ha gestionat l’alberg que 
ha comptat amb el suport de la 
Diputació de Barcelona i la col·la-

ARXIU / X.solAnAs

AjUntAment

DESESCALADA  LES PROTESTES DELS MARXANTS, QUE RECLAMEN MUNTAR COM A MÍNIM EL 50% DE LES PARADES, FRENEN LA INSTAL·LACIÓ A LA PLAÇA DE CAN COMAS

SERVEIS SOCIALS  ELS VUIT USUARIS QUE QUEDAVEN FINS ARA S'HAN TRASLLADAT A LES INSTAL·LACIONS DE L'HOSPITAL

Roba, calçat i complements al 
mercat, pendents fins a fase 3

DEMANDES  Els marxants reclamen treballar com a mínim cada 15 dies

CREU ROJA  Recollint el material per retornar al pavelló l'ús esportiu

Tanca l'alberg de Can 
Bassa, que ha acollit 
42 persones sense sostre

LES FRANQUESES. A partir d'aquest 
dissabte, el mercat de Corró 
d’Avall incorpora cinc parades de 
productes no essencials de roba, 
sabates, complements i parament 
de la llar. Dimecres vinent, 17 de 
juny, ho farà el mercat de Bella-
vista amb cinc parades més.

Ja en la fase 2 de la desescalada, 
l'Ajuntament ha decidit ampli-
ar l’oferta de productes als seus 
mercats, tot i que manté les mesu-
res de seguretat amb tanques da-
vant les parades per evitar tocar 
els productes, així com un horari 
preferent per a persones majors 
de 65 anys, que serà de 8 a 9.30 h. 

L'horari genèric dels mercats és 
de 8 a 14 h. 

Tot i la petita ampliació, el mer-
cat de Bellavista compta encara 
amb la meitat de les parades, que 
alternen la seva presència cada 
setmana i s’ubiquen al llarg del 
carrer Aragó, només a la banda 
del costat de la via del tren.

El consistori recomana als com-
pradors que, sempre que sigui 
possible, prioritzin el pagament 
en targeta i encarreguin la coman-
da prèviament per telèfon, de ma-
nera que només s’hagi de recollir 
a la parada, a banda de les mesu-
res higièniques habituals. 

Les Franqueses es 
prepara per instal·lar 
parades no alimentàries

boració del Xiprer, Càritas, Huma-
na i de l’AV de Can Bassa.

En paral·lel, s’està habilitant a 
les instal·lacions de Creu Roja un 
nou alberg per a transeünts, amb 
una dotzena de places, en aquest 
cas per donar resposta a les ne-
cessitats de Granollers. Servirà 

perquè les persones usuàries hi 
puguin dormir per un temps limi-
tat. Resta pendent posar el mobi-
liari a l’espai i definir el protocol 
de funcionament. Mentre s'acaba 
de condicionar l'alberg de Creu 
Roja, l'Hospital de Granollers con-
tinuarà oferint aquest servei.  

APROVAT L'ÚS DE MASCARETA OBLIGATORI 
I SANCIONS DE 100 € PER L'INCOMPLIMENT
n En l'anomenada nova normalitat l'ús de la mascareta serà obligatori tant en 
espais públics com privats si no es pot respectar la distància d'1,5 metres i es 
preveuen multes de fins a 100 euros per l'incompliment d'aquesta mesura.
Aquest és un dels punts del decret de mesures aprovat dimarts pel Consell de 
Ministres. La normativa, que estarà en vigor fins que es “derroti el virus”,  
redueix les distàncies de seguretat interpersonal de 2 metres a 1,5 metres i 
contempla també l'obligatorietat de dur mascareta –tant en espais públics com 
privats- si no es pot mantenir la distància i preveu multes de fins a 100 euros  
per a qui ho incompleixin. També fixa que la Covid-19 es considerarà una malaltia 
de declaració obligatòria urgent. Això implicarà que s’hauran de facilitar a  
les autoritats de salut pública totes dades per al seguiment i vigilància del virus.

Dilluns, amb l'entrada a fase 2, la 
línia R2 va tornar a funcionar amb 
normalitat. El transport públic fun-
ciona al màxim de la seva capacitat 
en hores punta i la mitjana es man-
té per sobre el 80% en la majoria 
de casos. Les dues darreres setma-
nes ja s'ha produït una recuperació 
de la demanda. De cara a aquest 
cap de setmana, tots els operadors 
oferiran un 80% del servei, en la 
línia del dissabte i diumenge pas-
sat i els busos nocturns ho faran 
al 50%. A Rodalies, l'oferta també 
és del 100% en les línies R1, l'R2 i 
l'R4. A més, l'R3 recupera el servei 
habitual excepte en un dels set ser-
veis per sentit que enllacen Barce-
lona amb Puigcerdà, i es manté la 
supressió a l'R7 entre Sant Andreu 
i Cerdanyola Universitat. A l'R8, 
l'oferta continuarà al 50%.   

La línia R2 de 
Rodalies recupera 
el 100% del servei

TRANSPORT
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Construccions Deumal és l'em-
presa adjudicatària que s'encarre-
garà dels treballs d'asfaltat de mitja 
dotzena de carrers de la ciutat, així 
com de la rotonda del carrer Enric 
Prat de la Riba, a tocar de la Bimbo. 
L'Ajuntament de Granollers ha con-
tractat l'adequació d'aquests vials 
per 120.940 euros, lleugerament 
per sota del pressupost de licitació. 
Així, durant el 2020 es faran inter-
vencions de manteniment i conser-
vació dels ferms de la via pública i 
es repararà l'asfaltat de diversos 
trams dels carrers Sant Jaume, Mi-
guel de Cervantes, Ramon Dagà, 
Emili Botey, Narcís Monturiol i el 
passeig Fluvial entre Joan Camps i 
Tomàs d'Aquino.  m.e.

SUCCESSOS  CONSELLS DE MOSSOS PER REFORÇAR LA SEGURETAT

Dos detinguts per robar
a l'aparcament de Bellavista

El Consorci per a la Gestió de Resi-
dus del Vallès Oriental ha finalit-
zat les taques de manteniment, 
iniciades el 3 de març d’un dels 
dos digestors de la planta anaerò-
bica i de compostatge, equip clau 
en el procés de digestió en què es 
descompon el residu orgànic mu-
nicipal i es converteix en biogàs.

L’equip s’ha buidat per fer una 
neteja i manteniment integral tant 
interior com exterior, operació que 
cal fer cada 5 anys. Així, s’ha nete-
jat i revestit l’interior, s'ha reparat 
el sistema d’agitació –amb la subs-
titució de les 8 llances d’agitació 
del biogàs i reforç dels anells de 
subjecció–, instal·lat un sistema de 
recirculació superior, revisat el sis-
tema de neteja automàtica de les 

llances d’agitació del biogàs i de les 
vàlvules de seguretat de depressió i 
sobre pressió, i s'ha substituït l’in-
tercanviador de calor.

L’equip tècnic de l’àrea de trac-
tament també ha impulsat millo-
res que permeten allargar el temps 
en què es produeix l’aturada tèc-
nica i, per tant, reduir els costos 
que implica aquest tipus d’actu-
ació, així com millorar el procés 
de digestió amb l’increment de 
producció de biogàs. Els treballs 
de manteniment del digestor van 
finalitzar el 21 de maig i han anat 
a càrrec de l’empresa Acsa Obras 
e Infrastructuras, SAU, adjudicatà-
ria de la licitació per la realització 
aquest manteniment amb un cost 
de 154.868 euros, IVA exclòs.  

Enllestit el manteniment 
d'un digestor que transforma 
matèria orgànica en biogàs

MEDI AMBIENT  EL CONSORCI N'HA PAGAT 155.000 EUROS

La Caixa de la Solidaritat iniciava dijous una campanya per recollir 1,63 
milions d'euros per abonar la fiança dels diputats d'ERC Josep Maria Jové 
–veí de les Franqueses– i Lluís Salvadó, processats per l'1-O. Tots dos 
tenen fins al 25 de juny per dipositar la fiança que els imposa el TSJC. Si 
no ho fan, els embargaran els béns. El TSJC processa els republicans per 
l'organització de l'1-O pels delictes de desobediència, prevaricació, mal-
versació i revelació de secrets. Inicialment el jutge imposava una fiança 
de 2,8 milions a Jové i 1,6 milions solidaris entre els dos processats. La 
defensa de Jové, però, va presentar un recurs argumentant que els 2,8 
milions demanats ja havien estat dipositats al Tribunal de Comptes.  

POLÍTICA  CRIDA DE LA CAIXA DE SOLIDARITAT 

Campanya per evitar que el 
TSJC embargui Josep M. Jové

L'Administrador d'Infraestruc-
tures Ferroviàries (Adif) treba-
lla des de fa uns mesos al carrer 
camí de l'Esquella, a l'entorn del 
polígon industrial Congost de 
Granollers, per eixamplar el túnel 
que passa sota les vies del tren en 
aquest punt. L'objectiu de les ac-
tuacions és adequar aquest pas i 
així fer possible el tancament de-

finitiu de dos passos a nivell que 
hi ha a la zona.

L'obra inclou també la construc-
ció d'un camí de servei del ferro-
carril que ampliarà la xarxa de 
camins de la Serra de Ponent en 
més d'1,5 quilòmetres per a usos 
de lleure i circulació de veïns.

Dissabte es van fer els treballs 
de fressat i asfaltat de la rasa afec-

ajuntament

INFRAESTRUCTURES  L'AMPLIACIÓ PERMETRÀ TANCAR DOS PASSOS A NIVELL AL POLÍGON CONGOST

Adif eixampla el túnel de sota 
les vies al camí de l'Esquella

EL TÚNEL  Permet passar del polígon Congost al camí de la Serra de Ponent

n  Adif ha adjudicat l'execució d'obres 
de millora de la infraestructura de via 
en la línia R3 Barcelona-Vic-Puigcer-
dà. En concret, es preveu la renovació 
d'11.100 travesses de formigó en el 
tram Montcada-les Franqueses amb 
l'objectiu de "garantir els correctes 
paràmetres geomètrics de la via, as-
segurant així la regularitat i confort 
de les circulacions de la línia R3 de 
Rodalies", indiquen des d'Adif. El con-
tracte, amb un termini d'execució esti-
mat de 3 mesos, ha estat adjudicat amb 
un pressupost de 846.057 euros (IVA 
inclòs) a Tecsa Empresa Constructora.

A PUNT LA RENOVACIÓ 
D'11.100 TRAVESSES 
DE FORMIGÓ DE L'R3

tació del col·lector en aquest punt, 
des de camí de l'Esquella amb 
l'avinguda Sant Julià. 

Els Mossos d'Esquadra van dete-
nir divendres de la setmana pas-
sada dos joves de 24 i 25 anys acu-
sats de diversos furts i robatoris a 
l'interior de vehicles. Els fets van 
passar després que un veí alertés 
la policia que dues persones esta-
ven mirant i regirant l'interior de 
vehicles a l'aparcament públic de 
l'estació de Bellavista a les 3.30 h 

de la matinada. Els detinguts són 
un jove de 25 anys, de nacionalitat 
senegalesa i veí de les Franqueses, 
i un altre de 24 anys, de nacionali-
tat marroquina i veí de Santa Co-
loma de Gramenet. Arran de l'avís, 
dues patrulles dels Mossos van 
acudir a l'aparcament de l'estació 
de Bellavista i van localitzar els 
dos nois, que portaven un torna-
vís i diversos objectes presumpta-
ment sostrets dels vehicles. A més, 

els Mossos també van localitzar al 
lloc dels fets quatre vehicles sa-
quejats. Als dos detinguts, que van 
passar a disposició judicial, se’ls 
imputen dos robatoris i dos furts 
a l’interior de vehicles.

Campanya dels Mossos
Els Mossos d'Esquadra han posat 
en marxa recentment una campa-
nya per evitar robatoris en pàr-
quings privats. Darrerament s'han 
detectat diversos casos de roba-
toris en aparcaments i trasters, 
especialment a Barcelona, tot i 
que al Vallès Oriental també s'han 
denunciat mitja dotzena de casos 
l'últim mes. Davant d'això, l'Ofici-
na de Relacions amb la Comunitat 
(ORC) dels Mossos d'Esquadra es 
posa en contacte amb les comuni-
tats de veïns i els administradors 
de finques per alertar-los i infor-
mar-los d'aquesta tipologia de 
robatoris. "Els lladres aprofiten 
les portes obertes per entrar 
als aparcaments i trasters", con-
firmen des de Mossos. "Es tracta 
de donar quatre o cinc consells 
de seguretat per no abaixar la 
guàrdia", afegeixen.  

La Tela acull 
la mostra 'Què 
mengem avui?' 
d'Ada Parellada
El Museu de Ciències Naturals de 
Granollers acollirà a partir de di-
vendres l’exposició itinerant Què 
mengem avui?, comissariada per la 
cuinera granollerina Ada Parella-
da i l’antropòloga Agnès Villamor, 
i produïda pel Museu de Ciències 
Naturals de Granollers i l’Oficina 
de Patrimoni Cultural de l’Àrea de 
Cultura de la Diputació de Barcelo-
na. Una mostra que convida a refle-
xionar sobre els hàbits alimentaris 
propis, entenent que no només 
afecten l'organisme, sinó també 
el planeta. Sota la coordinació de 
Carles Flaquer, biòleg del Museu 
de Ciències Naturals de Granollers, 
l'exposició aborda els aspectes 
culturals de l'alimentació sense 
oblidar aspectes naturals i medi-
ambientals de l’acte de menjar. La 
mostra s'estructura en nou àmbits 
d'aspectes relatius a la cultura i 
la relació amb la natura, i que es 
vinculen una estança a d'una casa. 
L'exposició estarà a Granollers fins 
al febrer del 2021 per després ini-
ciar una itinerància per la Xarxa de 
Museus Locals de la Diputació.  

SALUT

Contractat el
reasfaltat de mitja 
dotzena de carrers

IEC convoca una 
concentració contra 
la tala d'arbres
El grup municipal d’IEC a l’Ajunta-
ment de les Franqueses ha convo-
cat un acte reivindicatiu per aquest 
divendres (20 h) a la plaça de l'A- 
juntament per protestar contra el 
que considera una “tala indiscri-
minada d'arbres” al municipi i, 
sobretot, “una manca de planifi-
cació pel que fa a la tala i reposi-
ció d'arbrat”. IEC considera que el 
govern municipal fa tales “injus-
tificades” basant-se en informes 
elaborats per la mateixa empresa 
privada contractada per al mante-
niment de la jardineria. IEC crida  
a portar cartells de denúncia, però 
també motoserres i un cor verd de 
cartró per alinear-les davant de la 
porta de l’Ajuntament. 

Un veí va alertar la
Policia que dues persones
regiraven l'interior
de vehicles de matinada
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GRANOLLERS. Granollers ha anun-
ciat un paquet de mesures, a curt 
i mitjà termini, per millorar la mo-
bilitat després del confinament. La 
intenció d'aquestes actuacions és 
pacificar el trànsit, en un context 
en què s'incrementarà l'ús del ve-
hicle privat i es mantindrà reduïda 
la capacitat del transport públic a 
causa de la normativa sanitària. 
Alhora, "es fa necessari implan-
tar mesures que garanteixin la 
distància social a la via pública, 
com facilitar la mobilitat a peu i 
bicicleta, la manera més eficient 
de desplaçar-se per a trajectes 
d'entre 1 i 7 quilòmetres que 
s'acostumen a fer en àmbits ur-
bans", apunten des del consistori.

L'Ajuntament ha decidit avan-
çar una de les propostes del Pla 
d'Actuació de Mandat (PAM): con-
vertir Granollers en ciutat 30. Així 
es vol garantir la circulació en bi-
cicleta i vehicles de mobilitat per-
sonal (com patinets elèctrics) en 

tots els carrers de la ciutat. Només 
seran una excepció les carreteres 
interurbanes (ronda Sud i carre-
tera del Masnou) i els accessos a 
les zones industrials. Els espais ja 
pacificats prèviament mantindran 
les limitacions de 20 km/h i de 10 
km/h a l'illa de vianants. El consis-

ajuntament

PASSEIG DE LA RIBERA

tori recorda els beneficis d'aques-
ta mesura, com la reducció de la 
contaminació acústica i atmos-
fèrica, i la millora de la seguretat 
viària. Per convertir Granollers 
en ciutat 30 caldrà modificar l'or-
denança de circulació, però men-
trestant serà efectiva mitjançant 
un decret d'Alcaldia.

A més, també es vol pacificar 
alguns carrers a 20 km/h per afa-
vorir que els vianants puguin cir-
cular per la calçada. Es proposa la 
possibilitat de col·locar el senyal 
de carrer residencial a carrers on 
es detecti una elevada presència 
de vianants circulant per la calça-
da. Aquesta senyalització implica 
que els vianants poden fer servir 
tota la zona de circulació, sense 
molestar als conductors i que la 
velocitat màxima no pot excedir 
els 20 km/h.

Granollers també senyalitzarà, 
allà on es detecti la necessitat, 
la recomanació de circular per 

MOBILITAT  L'AJUNTAMENT PRESENTA UN PAQUET DE MESURES PER AFAVORIR ELS DESPLAÇAMENTS A PEU I EN BICICLETA A LA CIUTAT

Granollers serà ciutat 30 la dreta per part dels vianants, 
en carrers de voreres d’amplada 
superior a 4 metres i fer-ho pro-
gressivament en altres carrers 
amb una elevada presència de via-
nants. També es farà en itineraris 
de lleure com el passeig Fluvial.

El paquet de mesures també 
preveu habilitar un carril bici al 
passeig de la Ribera per garantir la 
continuïtat del carril bici al marge 
dret del riu Congost que ve de la 
Garriga. Per això s'ocuparà un car-
ril de circulació del passeig de la 
Ribera en sentit nord o Canovelles, 
des de la finalització de la vorera 
bici existent fins a la rotonda de 
Ramon Llull. Es proposa una actu-
ació de pintura i delimitació amb 
tanques, amb la possibilitat de fer 
més endavant un projecte d'obra.

També es vol afavorir la circu-
lació en bicicleta pel carrer Esteve 
Terrades, entre la plaça Serrat i 
Bonastre i el carrer Vicenç Albar-
ranch. De les diverses opcions es-
tudiades s'ha optat per habilitar 
un cordó d’aparcament a cada cos-
tat de la via suprimint un carril de 
circulació per sentit. Amb aquesta 
actuació es millora l'ordenació de 
la circulació, es permet habilitar 
aparcament en una zona d'eleva-
da demanda, es permet millorar la 

ubicació dels contenidors, que ac-
tualment són a la vorera, i així dis-
posar de més espai per a vianants 
i ciclistes. Les bicicletes podrien 
circular per la calçada (ciutat 30) 
o per la vorera oest, ja que té més 
5 metres d'amplada.

Entre les mesures també hi ha 
la prohibició de l'estacionament 
de motos a la vorera per garantir 
més espai per als vianants. Amb la 
intenció de facilitar la mobilitat a 
peu i garantir el màxim espai pos-
sible en les voreres existents.

I, finalment, tallar la circulació 
del passeig Fluvial els diumenges, 
des del carrer Joan Camps i Giró 
fins a la rotonda del carrer Camp 
de les Moreres, i valorar ampliar a 
altres dies en funció de la deman-
da, mantenint l'accés a la bossa 
d'aparcament existent al Parc del 
Congost. La mesura s'ha conside-
rat arran de l'elevada presència 
de vianants i de ciutadania que 
practica esport.

Totes aquestes propostes s'han 
treballat amb la resta de grups 
municipals a la comissió informa-
tiva de Territori i Sostenibilitat. A 
més, algunes d'aquestes propos-
tes també són fruit de converses 
amb Granollers Pedala i altres 
aportacions ciutadanes.  m.e.

Es vol habilitar un carril bici al passeig de la Ribera i suprimir un carril 
de vehicles per sentit de circulació d'un tram del carrer Esteve Terrades
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Descomptes en la llum

Pel que fa als ajuts 
en el consum, el 
govern ofereix des-

comptes d’entre el 25 
i el 40% en la factura de la 
llum. També es dóna una 
moratòria en el tall del telè-
fon i Internet: durant l'estat 
d'alarma les empreses de 
telecomunicacions no po-
den tallar el subministra-
ment per impagament de 
cap dels dos serveis.

Ajuda per les 
treballadores de la llar

Respecte als treba-
lladors, els artistes 
que formin part del 

Règim General d’Ar-
tistes en espectacles pú-
blics rebran una ajuda de 
776 euros durant mig any. 
També hi haurà una ajuda 
mensual per a les treballa-
dores de la llar que hagin 
reduït la seva jornada a cau-
sa del coronavirus o hagin 
perdut tots els ingressos, 
sempre i quan estiguessin 

Ajuts contra el coronavirus 
perquè ningú quedi enrere

MESURES DE LA GENERALITAT PER PAL·LIAR ELS EFECTES DE LA COVID-19

donades d’alta d’aquest rè-
gim especial abans de l'es-
tat d'alarma.
Els empleats afectats per un 
ERTO, d’altra banda, no cal-
drà que s’inscriguin a l’atur, 
i aquelles persones que ha-
gin acabat el seu contracte 
temporal -de com a mínim, 
dos mesos de durada- du-
rant l’estat d’alarma rebran 
una prestació puntual de 
430 euros. També hi haurà 
ajuts per aquelles perso-
nes que han de cuidar d’un 
familiar i per tant, es vegin 
obligades a reduir la seva 
jornada laboral. En aquest 
cas, caldrà demanar la 
prestació a l’empresa.

Préstecs ajornats  
durant tres mesos

Sobre els ajuts en 
l'economia familiar, 
es podran ajornar 

els préstecs i les tar-
getes de crèdit durant tres 
mesos, sempre i quan els 
ingressos hagin disminuït 
de forma dràstica com a 
conseqüència de la crisi 

La Generalitat de Catalunya ofereix ajudes a particulars i a empreses per alleugerir l’impacte econòmic que ha deixat la Covid-19

La Generalitat ofereix  
descomptes d'entre 
un 25% i un 40% en 
la factura de la llum i 
moratòries en el tall 
de telèfon i internet

Qui hagi acabat un 
contracte temporal 
durant l'estat  
d'alarma rebrà una 
prestació puntual de 
430 euros
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sanitària. De la mateixa ma-
nera, s’allarga dos mesos el 
termini per pagar l’impost so-
bre successions, a partir de la 
finalització de l’estat d’alar-
ma. Finalment, si es sol·licita, 
una part dels plans de pen-
sions es pot reemborsar du-
rant el període de mig any.

Política de zero 
desnonaments

En l’àmbit de l’habi-
tatge es contempla 
que els contractes 

de lloguer que aca-
bin durant l’estat d’alarma 
es puguin allargar mig any 
i amb les mateixes condi-
cions. També hi haurà una 
moratòria de tres mesos en 
el pagament de la hipoteca. 
Mentre duri l’estat d’alarma, 
d’altra banda, es podrà atu-
rar un desnonament, sempre 
i quan es tracti de persones 
vulnerables i sense alter-
nativa d'un altre habitatge. 
També s’ajudarà amb el pa-
gament del lloguer a les per-
sones grans i les dones víc-
times de violència masclista. 

+ Tots els ajuts es poden consultar al web de la Generalitat activem.gencat.cat

La Generalitat de Catalunya ofereix ajudes a particulars i a empreses per alleugerir l’impacte econòmic que ha deixat la Covid-19

La Generalitat i el govern espanyol han posat en marxa una sèrie 
d’ajuts per pal·liar la crisi del coronavirus. Són descomptes en el 
consum de la llar, ajudes per als treballadors –afectats o no per 
un Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació–, ajudes 
en l’economia familiar i en habitatge i també destinades a  
empreses i autònoms. En tots els casos, l’objectiu és ajudar 
els ciutadans a alleugerir els efectes econòmics de la crisi.

Així mateix, s’ajornarà el 
pagament del lloguer dels 
pisos i locals comercials 
del parc d’habitatges pú-
blics de la Generalitat. Tam-
bé s’oferiran microcrèdits al 
0% d'interès perquè petits 
propietaris puguin pagar el 
lloguer.

Suport a empreses 
i autònoms

Per acabar, les em-
preses i els autò-
noms també tin-

dran els seus propis 
ajuts, en funció del sector. 
Podran rebre diferents sub-
sidis, subvencions i pres-
tacions, amb l’objectiu de 
mantenir tots els llocs de 
treball, així com crèdits i 
préstecs, i podran ajornar 
tributs i el lloguer dels seus 
negocis. També tindran 
descomptes sobre la gestió 
dels residus. Podran aco-
llir-se, entre d’altres bonifi-
cacions, a una reducció en 
el pagament fraccionat de 
l'IRPF i de la quota trimes-
tral de l’IVA. i

Es podrà aturar un 
desnonament sempre 
i quan es tracti de 
persones vulnerables 
i sense alternativa 
d'un altre habitatge

Empreses i autònoms 
podran acollir-se a 
una reducció en el 
pagament de l'IRPF i 
de la quota trimestral 
de l'IVA, entre altres
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Els ajuntaments de Granollers i les Franqueses han posat en marxa campanyes 
de suport al comerç local, un dels sectors més tocats per la crisi sanitària. 
Recuperar la vitalitat a la ciutat és l'objectiu de Me l'estimo, és Granollers, la 
proposta presentada aquesta setmana per esperonar la compra al municipi. 
Perquè no es tracta només d'una qüestió econòmica –que també–, sinó que 
mantenir botigues, bars i restaurants als nuclis urbans és essencial per 
salvaguardar un model de ciutat viva, que vol els carrers plens, amb ciutadans 
que comparteixen, que s'aturen, que fan petar la xerrada dins i fora dels 
establiments, que van segurs per carrers que bullen de gent… Durant el 
confinament s'ha vist com són els municipis pràcticament sense comerç 
a peu de carrer. Si no es vol que aquests carrers buits passin a ser la nova 
normalitat, val la pena fer un consum compromès, sobretot si s'estima la ciutat.

MÉS ENLLÀ DE LA COMPRA
Editorial

l tancament de Nissan era la 
crònica d’una mort anunciada 
des de feia molt de temps. Qual-
sevol que tingués un mínim in-

terès a seguir l’evolució de la informació 
objectiva, se n’havia adonat. Com també 
s’haurà adonat que no serà la darrera de 
les grans indústries que aniran marxant. 
No només del sector de l’automòbil (Ford 
serà la següent en aquest sector?), sinó 
del sector industrial en general. I possi-
blement aquest país que en diem Espanya 
i que, vés a saber perquè, ha depreciat la 
indústria com a sector econòmic estratè-
gic, quedarà empresarialment desertitzat. 
Perquè si no hi ha una indústria potent 
i s’ha de fiar tot al sector serveis (de la 
construcció no cal ni parlar-ne) o, entre 
d’altres, a allò tan bonic però tan limitat 
que és el disseny, tenim mala pesa al taler, 
perquè al final, el més probable és que no 
hi hagi ni una cosa ni l’altra.

Perquè això no fos així, haurien de can-
viar radicalment les polítiques que és fan 
des dels governs. I no em refereixo només 
a Espanya. Els governs de Catalunya tampoc 
estan exempts de culpa, ans al contrari, en 
aquest tema, poden ficar-se tots al mateix 
sac, en el que igualment caldria incloure-hi 
als agents econòmics, tant les patronals com 
els sindicats, que també tenen molta part de 
culpa. No sóc gens optimista al respecte.

Les grans corporacions industrials, que 
són les que de veritat mouen les rodes de 
l’economia, a part de requerir qüestions 
puntuals importants com una xarxa d’in-
fraestructures que faciliti la logística, una 
alta productivitat dels treballadors, uns 
costos energètics competitius, una bona 
connectivitat, un medi ambient adequat, 
i un llarg etcètera, se centren, fonamen-
talment, en dos paràmetres bàsics i ben 
senzills per triar els llocs on s’han d’ins-
tal·lar en cada moment: una gran capaci-
tació tecnològica general del país o uns 
costos laborals barats. I, enguany, Espa-
nya (i tampoc Catalunya) no pot oferir cap 
d’aquestes dues condicions.

Per tenir un nivell tecnològic important 
es requereix una inversió adequada en 
R+D. I això, aquí, ni hi és ni se l’espera. Si 
seguim les recomanacions que ja fa anys 
va efectuar la Unió Europea als seus pa-
ïsos membres, ara mateix tots ja haurien 
d’estar per sobre del 2% del PIB invertit 

A propòsit de Nissan
en R+D, amb tendència a anar cap a l’ob-
jectiu final del 4%. Doncs bé, atenint-nos 
a les darreres xifres oficials que tenim de 
l’Eustat, que són les de 2018, Espanya està 
en un paupèrrim 1,24% (el mateix que te-
nia el 2014 i, fins i tot, per sota dels que 
havia tingut en anys anteriors quan havia 
arribat a l’1,36%). En contrast amb això, i 
per posar només uns exemples, Alemanya 
està en el 3,13%, Àustria en el 3,17%, Di-
namarca en el 3,03% i Suècia en el 3,31%. 
Això per no parlar de països de fora de la 
UE com Corea del Sud, que estava en un 
4,23%, el Japó en un 3,29% o els EUA en 
un 2,79% –en dades totes elles corres-
ponents a 2015, pel que possiblement en 
l’actualitat ja siguin molt superiors–.

Aquesta, per tant, és una batalla perdu-
da a curt termini. L’altra, la dels costos la-
borals, ja fa anys que també l’hem perdut. 
La vam començar a perdre quan la pro-
paganda oficial del govern de torn ens va 
començar a bombardejar amb la fal·làcia 

que érem la vuitena potencia industrial 
mundial. Ho recordeu, veritat? I quant de 
temps fa que no n’hem tornat a sentir par-
lar? Qui sembra pols recull tempestats. I 
entrega subvencions a fons perdut, sense 
exigir inversions a canvi ni sense imposar 
cap mena de condicions, només perquè, 
camufladament, serveixi a l’empresa per 
abaratir els costos de mà d’obra i puguem 
anar allargant l’agonia un any més. I qui 
dia passa any empeny.

Tristament aquí ningú s’ha preocupat 
d’intentar esbrinar que volem ser quan 
siguem grans i, per tant, d’elaborar una 
política industrial a llarg termini, rigorosa 
i seriosa. Tots els governs (repeteixo, tam-
bé els catalans) han anat vivint del dia a 
dia i, sigui per incapacitat o per interessos 
partidistes, han preferit prioritzar altres 
qüestions. I el resultat serà el que ben avi-
at veurem, segurament precipitat per la 
pandèmia de la Covid-19. Però sense ella 
també s’hauria produït, perquè l’accelera-
ció de la deslocalització industrial, que tot 
i que ja fa temps que es produeix, sense 
cap altra resposta per part dels polítics 
que la gesticulació, crec que ara s’agreuja-
rà de manera molt ràpida.

E
RAMON FONT

Advocat

Per tenir un nivell tecnològic
important es requereix 

una inversió en R+D. I això, 
aquí, ni hi és ni se l'espera

l 2 de juny, l'Ajuntament de les 
Franqueses va tallar 14 arbres de 
la vorera esquerra de la carretera 
de Cànoves, al pas per la sagrera 

de Corró d'Avall. La reacció del veïnat no s'ha 
fet esperar. El mal, però, ja s'ha fet i és irre-
parable. Algú pot pensar que els veïns exa-
geren, que només són quatre arbres i que, al 
final, seran substituïts per altres de nous. A 
més, com argumenta l'Ajuntament, les arrels 
d'alguns d'aquests exemplars havien mal-
mès algun punt de la vorera. Ara, de debò 
calia tallar-ne tants? I calia tallar-los ara?

Per descomptat que els arbres es poden 
tallar. A vegades cal arrasar mig bosc per 
crear un tallafoc que evitarà la propagació 
d'un incendi. La qüestió és per què es ta-
llen, com es tallen, quan es tallen i si s'actua 
d'acord amb una planificació sensata i cohe-
rent o tot s'hi val. […].

La denúncia aquí és que s'han tallat arbres 
en ple període de nidificació d'ocells d'espè-
cies autòctones protegides com les caderne-
res, els verdums i els pardals, i a tres dies de 
celebrar el Dia Mundial del Medi Ambient, 
un fet purament anecdòtic però il·lustra-
tiu de l'estil que gasta aquest govern, que 
s'omple la boca de sostenibilitat però que 
no mostra cap mena d'escrúpol a l'hora de 
portar a terme actuacions que demostren 
tot el contrari. […] Aquest és el tipus de com-
promís que hem d'esperar de la declaració 
d'emergència climàtica que es va aprovar 
per unanimitat al ple de setembre passat?

Dol també que s'hagin tallat arbres ma-

Més enllà dels arbres tallats
durs, amb capçades denses, que oferien 
molt bona ombra, just quan la calor comen-
ça a picar i sortim d'un confinament que 
ens fa desitjar la verdor de la natura com 
el mateix aire que respirem. Molt oportú. Ja 
que algun punt de la vorera havia quedat 
afectada, no hauria tingut més sentit apro-
fitar i redefinir aquest tram en favor d'una 
mobilitat més sostenible, d'un entorn en-
cara més verd, que donés un respir al barri, 
i al seu comerç ja quasi inexistent?

Potser calia tallar algun arbre, potser és 
bo substituir unes espècies per unes altres, 
però fer-ho ara no té cap ni peus, demos-
tra una falta de sensibilitat i de respecte 
absoluts envers la natura, envers el veïnat 
i envers la democràcia en aquest municipi: 
la moció aprovada per unanimitat pel Ple 
de gener, que preveia l'elaboració d'un pla 
d'arbrat viari, tampoc els interpel·la?

Un cop més, han tirat pel dret des del des-
patx i no només no s'han encomanat a ningú 
sinó que, quan els ho qüestiones, s'excusen 
en els tècnics i quan els demanes l'informe 
tècnic que hauria de justificar l'actuació, et 
mostren un escrit que ni porta data ni va 
signat. Això ja va passar amb l'actuació al 
sot del Fuster al novembre, al camí veïnal de 
Llerona a Marata: una actuació que no era 
urgent, que representava una oportunitat 
d'or per a replantejar una sortida de pacifi-
cació per a aquest via, i que es va justificar 
amb uns informes tècnics que portaven una 
data posterior a la denúncia que Sal-CUP ha-
via presentat a l'Agència Catalana de l'Aigua.

No ens queden gaires oportunitats per 
aturar la degradació irreversible del muni-
cipi i, de retruc, del planeta. Deixem de fer 
nyaps i posar pedaços, i planifiquem el ter-
ritori amb consciència sostenible.

E
EVA NAVARRETE
Integrant de la candidatura 

SAL-CUP les Franqueses

NAVARRETE
Integrant de la candidatura 

SAL-CUP les Franqueses



dj, 11 juny 2020 17



dj, 11 juny 202018

OPINIÓ

olta gent, sobretot en dies de 
confinament, m’ha demanat 
que els recomanés alguna sèrie 
per fer més lleugeres les hores 

a casa. Avui faig pública la meva recomana-
ció, una sèrie que em té absolutament fasci-
nat i enganxat: Els plens de l’Ajuntament de 
Granollers. Ho té tot: capítols mensuals, però 
que, si els mires diverses vegades, sempre 
hi trobes detalls nous, sorprenents, que do-
nen sentit a la trama, i que engloben tots els 
gèneres possibles (comèdia, drama, thriller, 
suspens, paròdia…); uns protagonistes prin-
cipals que mai defrauden (uns bons, molt 
bons, que semblen dolents, uns dolents, molt 
dolents, que semblen bons), i uns secundaris 
de luxe amb intervencions que valen el seu 
pes en or; guions plens de girs inesperats 
salpebrats amb petites trampes argumen-
tals que fan les delícies dels espectadors. És 
gratuïta i no cal patir per la seva continuïtat, 
ja que està garantida per molts anys i sem-
pre pots revisar capítols anteriors, que n’hi 
ha un munt, i almenys els darrers 16 anys 
tenen els mateixos guionistes principals, 
cosa que assegura coherència narrativa.

Sobre sèries, guions i autors
Analitzem el darrer capítol: A causa de 

l’èxit de la sèrie, els seus responsables actu-
als van creure oportú fer-ne un llarg tràiler el 
dia abans i convocar una roda de premsa per 
presentar les mesures que durant el capítol 
s’haurien d’aprovar entre tots, per unanimi-
tat i basant-se en el diàleg i el consens que 
representa que uneix a tots els protagonis-
tes. Més que una promoció de la sèrie va ser 
vist per alguns espectadors com un spoiler
brutal, molest i molt arriscat, motivat segu-
rament per la supèrbia de la majoria absolu-
ta de guionistes del grup municipal del PSC.

Després d’uns crèdits inicials farragosos, 
els secundaris entren en acció sempre de la 
mà de la regidora de Granollers per la Inde-
pendència-Primàries Catalunya, en un paper 
petit però agraït, que destaca per ser l’única 
antagonista i veritable oposició als protago-
nistes principals (en tota bona sèrie hi ha 
d’haver algú “sol davant el perill”). Aquí és on 
comencen a brillar de veritat els guionistes: 
frases esmolades, directes i discurs que mai 
no decep. En transcric el millor del capítol: 
–"El nostre grup no està d’acord en el fet que 
es consideri com a inversió socioeconòmica 
per combatre la crisi sanitària el milió d’eu-
ros que l’equip de govern calcula que deixa 
d’ingressar per l’estat d’alarma i la suspensió 
del pagament de la zona blava, per exemple, 
el no cobrament de les quotes de les escoles 
bressol, l’escola de música i el conservatori, 

M

CARLES CANET
Membre de Granollers per la 

Independència- Primàries Cat.

CANET
Membre de Granollers per la 

Independència- Primàries Cat.

taxes d’escombraries o taxes per l’ocupació 
de via pública, etc. Evidentment tot això són 
serveis no prestats i per tant no cobrats, lò-
gicament. Però anomenar aquests conceptes 
com a inversió pot portar a equívocs. […] Al 
Sr. Terrades li vam demanar que més que 
parlar de diners, es prenguin mesures que 
il·lusionin una altra vegada als granollerins i 
els transmetin la sensació que l'Ajuntament 
és empàtic amb els seus problemes i els fa 
costat en moments com aquests. Amb el pla 
d’acció proposat no creiem veure ni una cosa 
ni l’altra". "Parlar punt per punt d’una cosa 
que ja es donava per aprovada i consensu-
ada, seria pesat i llarg. Només advertir que 
proposar una despesa de 100.000 euros a la 
contractació de 56 persones en plans d’ocu-
pació durant el 2020, destinar 10.000 euros 
per a entitats que reforcen el suport a l’emer-
gència alimentaria i 10.000 més a 70 dispo-
sitius i 60 kits d’internet per alumnes sense 
mitjans tècnics per a les classes online i pro-
posar-ne una altra de 150.000 per adaptar 
tecnològicament l’Ajuntament al teletreball i 
a l’atenció al ciutadà, ens sembla una incon-
gruència més de les xifres d'aquest pla".

També dir que aquest pla de mesures so-
cioeconòmiques no només hauria d’inclou-
re temes relacionats amb els diners. En els 
durs moments que hem passat, passem i que 
malauradament s’estan allargant, el liderat-
ge d’un govern no està tant en els diners com 
en tenir clares i definides unes línies d’actua-
ció i directrius per donar a la ciutadania que 
confia en aquest govern. Fins ara ens fa la 
sensació que s’improvisa constantment, que 

no es prenen decisions, equivocades o no, 
però en un sol camí que almenys sembli te-
nir clar qui pren aquestes decisions i es va a 
remolc de les iniciatives que ja són definides 
per instàncies superiors. Com sempre a Gra-
nollers, els riscos són mínims i sempre hi ha 
allò després de "la culpa és dels altres". Com 
ho són també, de mínimes, les iniciatives va-
lentes i innovadores. Però, una vegada més, 
els farem un nou vot de confiança sempre 
deixant clar que estarem a sobre de fiscalit-
zar que cada partida i cada euro d’aquest pla 
sigui invertit en el que es proposa. […]

A partir d’aquí la resposta dels actors 
principals sense sorpreses però plena dels 
tòpics que fan que una sèrie enganxi de ve-
ritat: complaença, clientelisme, submissió 
al poder establert, sumes i números que 
no quadren per enlloc, arguments dema-
gògics mal llegits, actors que demostren 
el seu talent "invers" amb actuacions que 
suspendrien en una representació de final 
de curs de primària i que generen una il·lu-
sió similar a la que generaria veure aquests 
dies una granota al riu Congost.

Tècnicament la realització del capítol, 
bona i sense incidents remarcables, fora de 
l'absència momentània i repetida del secre-
tari municipal cada vegada que el prota el 
requeria (és el que té saber-se els guions de 
memòria, que sovint desconnectes). […]

Com diuen a totes les sèries: "Continua-
rà". I nosaltres hi serem per comentar els 
nous capítols i mirant que els veritables 
protagonistes siguin els granollerins i els 
arguments que ens vulguin aportar.
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Envellir és una característica inherent de la 
vida. A mesura que ens anem fent grans ens 
anem adaptant als canvis, però tot i així els 
últims anys de vida poden ser especialment 
desafiants. Per això, a Tenir Cura, un servei 
de cures a domicili per a persones grans i 
dependents, estan preparats per ajudar les 
persones grans. Escolten les seves necessi-
tats per entendre'n les limitacions i trobar 
solucions potencials. Personalitzen les opci-
ons que ajuden la gent gran a portar la vida 
que desitgen. Es comprometen amb la qua-
litat de vida i les cures a persones úniques. 
A més, les seves cures van més enllà de 
l'assistència: comuniquen, escolten, miren 
als ulls i es posen al lloc de l'altre a través 
de la comprensió i l'empatia, proporcionant 
la tranquil·litat, seguretat i confiança que 
la gent gran necessita. Per això Tenir Cura 
és l'únic servei que utilitza un mètode de 
selecció de professionals a través d'un test 
psicològic de comunicació d'acord amb els 
seus valors, de manera que només els pro-
fessionals que compleixen aquesta filosofia 
de cuidar són incorporats a l'equip. 

Tenir Cura neix del lideratge i l'emprene-

Tenir Cura, acompanyament a la gent gran 
Ara també, servei de menú setmanal a domicili per només 35,20 €

TENIR CURA
carrer Bruc, 6 · Montcada i Reixac

Tel. 608 15 99 77 · www.tenircura.com · tenircura@tenircura.com

L'APARADOR
DE LA SETMANA

Aquest divendres, 12 de juny, acaba el ter-
mini per apuntar-vos al casal d'estiu per a 
nens i nenes de 3 a 7 anys de l'escola bres-
sol Els Barrufets. Serà del 22 de juny al 27 
d'agost i estarà ple d'activitats per als més 
petits: gimcanes, ioga, música, anglès, art 
i creativitat, jocs d'aigua, escape rooms i 
molt més. Es treballaran les emocions i les 
habilitats socials i personals dels nens i les 
nenes a través del joc i l'experimentació. 
Per participar en el casal d'estiu hi ha diver-
ses opcions: de 9 a 13 h (90 €/setmana); 
de 9 a 15 h amb dinar (110 €/setmana); 
i de 9 a 17 h amb dinar (130 €/setmana). 
Podeu formalitzar la inscripció a través del 
seu web o de manera presencial amb cita 
prèvia fins aquest divendres, 12 de juny.

D'altra banda, l'escola bressol Els Barru-
fets acull durant el curs nens i nenes de 4 
a 36 mesos i disposen de diferents espais 
perquè els més menuts tinguin al seu abast 
tot allò que necessiten en cada etapa evolu-
tiva per sentir-se lliures i segurs. 

Els Barrufets, compta amb instal·lacions 
noves, lliures d’escales i adaptades com-
pletament a la normativa vigent. Als seus 

Casal d'estiu a l'escola bressol Els Barrufets 
El termini per formalitzar la inscripció acaba el divendres 12 de juny

ESCOLA BRESSOL ELS BARRUFETS
carrer Espanya, 52-56 · Granollers

Tel. 677 64 24 82 · www.barrufetsgranollers.com · barrufets@barrufetsgranollers.com

doria femenina, i es marca com a objectius 
cuidar les persones amb dificultats per fer 
les activitats bàsiques de la vida diària a 
través de la comunicació i l'escolta activa, 
fomentant la relació amb l'entorn a través 
del programa Sortim al carrer per trencar 
l'aïllament social de les persones grans i 
acompanyar-les amb el mateix afecte que 
ho farien les famílies. Ara, a més, també 
ofereixen un servei de menú setmanal a 
domicili: 5 dies x 35,20 euros.

responsables els agrada que els infants 
sentin el caliu com si fossin a casa, per això 
les aules compten amb molta llum natural 
i elements decoratius ideals per crear una 
atmosfera acollidora i comfortable.

A més, el centre també compta amb una 
àmplia aula polivalent i una altra de psico-
motricitat, una cuina pròpia i un gran jardí 
de 250 metres quadrats amb hort perquè 
els més petits puguin experimentar tot un 
món de sensacions.
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GRANOLLERS. Una quarantena de 
persones vinculades al sector de 
l'hostaleria van concentrar-se di-
marts a la Porxada per denunciar 
la situació d’ofec dels bars i restau-
rants a la ciutat. Els concentrats van 
signar un manifest per reclamar 
a l’Ajuntament la flexibilització de 
la normativa pel que fa a l’establi-
ment de terrasses a la via pública, 
especialment en aquests moments 
en què les mesures de seguretat 
sanitària exigeixen una distància 
mínima entre taules de dos metres. 
Els impulsors han constituït una 
plataforma per recordar la impor-
tància del sector de la restauració a 
Granollers i per donar veu i força a 
tots els hostalers afectats per la cri-
si del coronavirus. “Moltes famí-
lies viuen dels bars, restaurants, 
cafeteries, pastisseries i un llarg 
etcètera”, deia Rafa Garcia, impul-
sor del Moviment ciutadà per les 
terrasses i carpes a Granollers.

El manifest assegura que es trac-
ta d’alçar la veu davant “l’excés i la 
lentitud de la burocràcia, la fal-
ta de previsió, d'imaginació, de 
flexibilitat i de ganes d’ajudar a 
qui no pot començar a treballar 
de nou”. Garcia lamenta que molts 
establiments no puguin ampliar 
terrasses “perquè hi ha una pape-
rera o un banc a prop, una zona 
de càrrega o descàrrega o cotxes 
aparcats”. “No és més important 
una plaça d’aparcament de zona 

mctcg

CONCENTRACIÓ  Una quarantena de restauradors es van trobar a la Porxada

RESTAURACIÓ  UN MOVIMENT CIUTADÀ IMPULSA UN MANIFEST PER DENUNCIAR LES "TRAVES BUROCRÀTIQUES" DE L'AJUNTAMENT

blava que una petita terrassa 
provisional que donarà l’opor-
tunitat a un hostaler de reobrir 
el seu negoci”, diu.

Per tot plegat, els signants de-
manen a l’Ajuntament que faci-
liti l’obertura dels locals que no 
disposen d’espai per muntar una 
terrassa; que permeti l’ús de pla-
ces i espais públics per proporci-
onar més zona de treball als bars 
i restaurants; i que, si cal, despla-
ci zones de càrrega i descarrega, 
aparcament o mobiliari urbà allà 
on no hi hagi una altra alternativa 
viable. També reclamen l’exemp-
ció del pagament dels impostos de 
terrasses d’aquest any per ajudar 
a fer front a les pèrdues i un des-
compte de l’impost d’escombrari-
es. “En aquests casos no és sufi-

cient amb complir l’expedient”, 
diu Garcia. “Cal més voluntat 
política per ajudar els negocis 
de la ciutat i, sobretot, no posar 
traves”, diu en relació amb els re-
quisits per tramitar l’ampliació de 
terrasses. 

El gremi se'n desmarca
El Gremi d'Hostaleria del Vallès 
Oriental, per la seva banda, es 
desmarca d'aquesta acció. David 
Vázquez, president del gremi, as-
segura que els impulsors no s'han 
posat en contacte amb el gremi 
en cap moment i que no són re-
presentatius del sector. "El 80% 
de terrasses han obert sense 
problemes, i moltes de les que 
no ho han fet ha estat per deci-
sió pròpia, perquè no els surt a 

Bars i restaurants reclamen 
més espais per a les terrasses

Agència Tributària obertaFort descens de la contractació al maig
L'Agència Tributària va obrir dilluns de nou les 
seves oficines per atendre de manera presencial 
els tràmits que es considerin essencials, sempre 
amb cita prèvia. No obstant, es recomana 
fer els tràmits per via telefònica o telemàtica.

Segons l’Observatori-Centre d’Estudis del Consell Comarcal, Granollers 
va registrar al maig 1.384 contractes nous, 2.287 menys (-62,3%) que el 
maig de l’any passat (3.671), mentre que a les Franqueses se’n van for-
malitzar 378 pels 692 que van registrar-se el maig de l’any passat (-314). 
En aquest cas la caiguda interanual de la contractació és del 45,4%.

ECONOMIA

Davant la incertesa de si aquest es-
tiu es podrà viatjar amb normalitat 
i accedir sense restriccions als esta-
bliments turístics, moltes persones 
han optat aquest any per planificar 
unes vacances amb caravana o au-
tocaravana. De fet, les empreses 
del sector del caravàning ja han 
registrat un augment de demanda 
a causa de les restriccions de mo-
bilitat fruit del desconfinament per 
fases. "Les últimes setmanes s’ha 
percebut un canvi de mentalitat 
pel que fa al turisme, i és que les 
autocaravanes poden ser l’al-
ternativa més segura per evitar 
la Covid-19", assenyalen des de 
Gremcar, el Gremi d’Empresaris del 
Caravàning amb seu a la UEI. El gre-
mi preveu que el caravàning tindrà 
aquest estiu xifres positives, tenint 
en compte que la demanda de cara-
vanes i autocaravanes ja ha crescut 
fins ara gairebé un 50%. Amadeu 
Recasens, president de l’associació, 
diu que la forta demanda que s’ha 
produït darrerament suposa una 
injecció de moral en el sector de 
cara al balanç d’aquest any, ja que 
la seguretat de viatjar per entorns 
naturals amb llibertat de mobilitat 
pot ser una bona alternativa per 
poder fer turisme de proximitat. 
"El lloguer de caravanes i auto-
caravanes ha de ser l’alternativa 
al turisme de masses a què es-
tem acostumats", diu Recasens. 

TURISME  

El sector
del caravàning, 
optimista
de cara a l'estiu

Política

Primàries Granollers també ha demanat 
flexibilitzar requisits i agilitzar la trami-
tació de noves llicències de terrasses. El 
grup municipal ha comunicat a la co-
missió informativa de Territori i Sosteni-
bilitat diverses propostes amb l'objectiu 
d'agilitzar la reactivació econòmica en el 
sector de l'hostaleria i ha presentat una 
pregunta escrita al govern per conèixer 
les mesures que s'implementaran per 
facilitar la reactivació d’un dels sectors 
d'activitat estratègics de la ciutat.

PRIMÀRIES: "CAL
MÉS FLEXIBILITAT"

compte", diu Vázquez. També as-
segura que les queixes que hi ha 
hagut s'han tramitat amb l'Ajunta-
ment i que la majoria s'han resolt 
favorablement. "Entenem que no 
tot s'hi val. Cal documentar-se i 
no vendre fum; les coses s'han 
de fer amb mesura i de manera 
ordenada", diu Vázquez.  

D'altra banda, si fins al cap de 
setmana les terrasses era l'únic lloc 
on es podien consumir aliments i 
begudes, des de dilluns també es 
pot fer a l'interior dels bars i res-
taurants, tot i que amb certes limi-
tacions, com l'aforament limitat al 
50% o la no possibilitat de consul-
tar la carta físicament. Vázquez ce-
lebra la posada en marxa dels ne-
gocis de restauració i confia que "a 
poc a poc s'anirà recuperant el 
sector, tot i que probablement 
trigarà uns quants mesos a tenir 
la vitalitat que voldríem".  x.l.
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Poc s'esperaven el Juli i la Pili Bernal, 
propietaris des de fa 10 anys del bar 
Can Juli del carrer Francesc Macià, al 
costat del Palau d'Esports de Grano-
llers, rebre un agraïment tan emotiu 
per part d'un dels seus clients. Fa 
pocs dies, en reprendre l'activitat 
després de dos mesos i mig, un client 
habitual de l'establiment des de fa 2 
o 3 anys, va presentar-se a Can Juli 
amb un sobre i 100 euros a l'interior. 
El regal era per als cambrers que dos 
o tres cops per setmana li serveixen una ca-
nya i una tapa. "Em va dir que volia parlar 
amb mi i em va ensenyar un paper en 
què havia fet números: havia deixat de 
venir 36 vegades, i com que cada cop es 
gastava 2,50 euros, volia compensar-ho 
amb 90 euros, que és el que s'hauria gas-
tat en tres mesos", explica el Juli. Els 90 
euros que havia calculat es van convertir 
en 100. "Vam quedar parats i no volíem 
agafar-los, però ell va voler ajudar-nos 
encara que no hagués consumit res".

Can Juli és un bar de barri, on tothom es 
coneix i que amb el temps ha consolidat una 

RESTAURACIÓ  L'HOME VA DONAR-LOS UN SOBRE AMB 100 EUROS

El client d'un bar paga les 
canyes que no ha consumit 
durant el confinament

j.b.s.

SORPRESOS  Juli i Pili Bernal, propietaris de Can Juli

clientela fixa i fidel. Disposen d'una petita 
terrassa i també serveixen menús a la mitja 
dotzena de taules que tenen a l'interior. De 
fet, el bar ha estat gairebé dos mesos i mig 
tancat i sense ingressos. Potser per això el 
client més agraït ha volgut fer-los un regal. 
El Juli va compartir l'anècdota en un grup 
de Facebook de cambrers, i la història ja 
s'ha fet viral. "La veritat és que és una 
història bonica i emotiva que ens ajuda 
a tirar endavant, un gest que ens anima 
a fer la nostra feina amb més il·lusió en 
un moment tan difícil per a tots els pe-
tits negocis", diu en Juli.  x.l.
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LES FRANQUESES. La multinacional 
austríaca Alpla, amb seu al polígon 
Congost de les Franqueses i dedi-
cada a la producció de sistemes 
d’envasat, ampolles, tapes, peces 
modelades per injecció, preformes 
i tubs, ha adquirit una altra com-
panyia amb seu a les Franqueses, 
Bopla SA, com a part d’un acord 
d’actius. Alpla té la intenció d’uti-
litzar els coneixements de Bopla en 
matèria de tecnologies de fabrica-
ció d’una sola etapa per ampliar la 
seva pròpia cartera de productes.

Fundada el 1978, Bopla SA utilit-
za les tecnologies EBM (modelat-
ge per bufatge d’extrusió) i ISBM 
(modelat per bufament d’injecció) 
per produir envasos de plàstic per 
a clients en els sectors de la cos-
mètica, la cura personal i la llar.

De fet, Bopla ha implementat 
una estratègia d’inversió constant 
que li ha permès disposar d’actius 
productius d’última tecnologia, fet 
que possibilita grans produccions 
en funció de la capacitat del client.

La majoria dels seus clients pro-
venen dels segments del mercat 
de cosmètics, d’atenció personal i 

sos de fabricació d’un sol pas 
per ampliar la nostra cartera", 
afirma Marc de Voogd, director 
general d’Alpla a França, Espanya 
i Portugal.

De fet, Alpla ja té una planta de 
producció a les Franqueses des 
del 1990, al Camí Antic de Vic, un 
fet que beneficiarà la integració 
de les dues empreses. Cap de les 
dues no ha fet públic el preu de 
l’operació. 

domèstica. La planta de les Fran-
queses, situada a la carretera de 
Cardedeu i a tocar de la ronda 
Nord,   compta actualment amb 
una plantilla de 50 persones, que 
passen a formar part d’Alpla.

"Bopla està ben situada en 
les àrees que pertanyen a les 
línies de negoci bàsiques d’Al-
pla. També volem aprofitar al 
màxim els molts anys d’experi-
ència de l’empresa amb proces-

bopla

EMPRESES  TOTES DUES ES DEDIQUEN A LA PRODUCCIÓ D'ENVASOS I LA INJECCIÓ DE PLÀSTICS

La multinacional austríaca 
Alpla compra la històrica Bopla

BOPLA  Situada a la carretera de Cardedeu, a tocar de la ronda Nord

LES FRANQUESES. L’empresa Mor- 
chem, fabricant d'additius i reco-
briments amb base de poliuretà i 
polièster d'alt volum, amb seu al 
polígon Pla de Llerona des de fa 
més de 20 anys, ha inaugurat una 
segona planta al municipi de Fon-
tanar, a Guadalajara. 

Es tracta d’una de les plantes 
de poliuretà i polièster més avan-
çades i automatitzades del món i 
donarà suport a la producció de 
totes les plantes del grup en el 
seu procés d’internacionalització. 
Segons fonts de la companyia, la 
ubicació ha estat escollida pel 
ràpid accés internacional a tra-
vés de l’aeroport de Madrid, a 30 
minuts de distància, i per l’accés 
directe per tren als ports atlàntics 
i mediterranis d'Espanya.

Per al seu desenvolupament, la 
companyia ha invertit 25 milions 
d’euros. La nova factoria ocupa 
30.000 m2 i disposa d’una torre 
de producció amb línies comple-
tament automatitzades d’acord 
amb la indústria 4.0 i laboratoris 

de recerca i desenvolupament.
Morchem compta ara amb 

dues plantes a l’Estat: una a les 
Franqueses, on es fabricaran pro-
ductes de poliuretà i polièster i 
es dissenyaran nous desenvolu-
paments –on es requereix un alt 
know-how i experiència amb el 
personal–, i una altra a Guadalaja-

ra, on es fabricaran productes de 
gran volum amb un grau molt alt 
d'automatització. 

L'empresa va tancar l'exercici 
2018 amb uns ingressos de 63,3 
milions d’euros (un 8,44% més 
que l’any anterior), amb un volum 
d’exportació de gairebé el 80% i 
una plantilla formada actualment 
per 108 empleats. 

Morchem, de Llerona, obre 
nova fàbrica a Guadalajara

La companyia, amb
seu a les Franqueses,
va facturar el 2018 més
de 63 milions d'euros

GRANOLLERS. L'operador de trans-
ports de mercaderies Transparets, 
actualment establert a Lliçà de Vall, 
ampliarà la seva capacitat de nego-
ci amb unes noves instal·lacions al 
polígon Font del Ràdium, des d'on 
ja havia operat fa uns anys. Les no-
ves instal·lacions, que estaran ope-
ratives a partir de l'agost, ja estan 
preparades per acollir activitat lo-
gística. Estan situades a tocar de la 
ronda Sud i molt a prop de la C-17, 
i tenen una superfície de 6.000 me-
tres quadrats, que s'afegiran als 
18.000 actuals distribuïts en dos 
magatzems a Lliçà de Vall. D'aques-
ta manera, l'empresa afronta un pla 
de creixement que passa per millo-
rar el servei als clients actuals, cada 
cop amb més demanda, i també per 
captar nous clients del sector de la 
distribució. Actualment, l'empresa 
té una capacitat de magatzem de 
14.000 palets i 25.500 m3, una flo-
ta de 50 vehicles i una plantilla de 
més de 100 professionals. 

Transparets, amb 
seu a Lliçà, obrirà 
un centre logístic a 
la Font del Ràdium



dj, 11 juny 2020 23

L'empresa franquesina Perception Tech-
nologies, dedicada al desenvolupament de 
productes digitals, ha dissenyat una app 
que permet fer reserves prèvies a les pis-
cines públiques, evitar aglomeracions, fer 
un control estricte dels aforaments i man-
tenir la distància física. El sistema s'ofereix 
als ajuntaments per gestionar els afora-
ments i les entrades de les piscines a l'estiu, 
ja que la crisi sanitària ha obligat a extre-
mar les mesures de seguretat. El projecte, 
anomenat EntradesPiscina, s’adapta a cada 
piscina i a cada moment de la desescalada. 
També permet fixar els aforaments, establir 
diferents franges horàries i readaptar-ho 
segons les necessitats. També facilita la 
gestió de venda d’entrades o abonaments 
online per evitar aglomeracions i cues, tot 
i que també permet la compra presencial-
ment. Finalment, EntradesPiscina minimit-
za el contacte físic, ja que la validació de 
les entrades i els abonaments es fa amb un 
codi QR. Els primers ajuntaments que apli-
caran aquest sistema per obrir les piscines 
municipals d’estiu seran els de Tàrrega, 
Castellolí i la Pobla de Claramunt.  

GRANOLLERS. El web de Can Muntanyo-
la ha incorporat un directori d'empreses 
que recull l’oferta de primeres matèries, 
productes i serveis que les empreses de 
Granollers i entorn han creat per millorar 
la resposta als reptes que planteja la Co-
vid-19 i atendre les noves necessitats. El 
directori permet trobar les solucions que 
ofereix el teixit industrial, des d’elements 
de protecció bàsics, com mampares, mas-
caretes i gels, fins a d’altres més sofisticats, 
com càmeres termogràfiques per detectar 
la temperatura o sistemes de detecció de 
la distància de seguretat. El directori, que 
es pot trobar dins de l'Espai Covid-19 del 
web de Can Muntanyola, a més de facilitar 
l’accés a proveïdors propers, difón els re-
cursos locals i activa les relacions entre les 
empreses i els agents socioeconòmics de 
Granollers. Segons els impulsors, bona part 
de les propostes recollides poden ser útils 
tant per als veïns com per als comerços i 
empreses de la ciutat (higienitzants de su-
perfície, protectors i equips de neteja, digi-
talització de cartes de restaurants o desen-
volupament de botigues online). 

Perception 
Technologies
controla l'aforament
de les piscines

Can Muntanyola
publica un llistat
d'empreses amb
productes post-Covid

TECNOLOGIA  RECURSOS  



dj, 11 juny 202024

Óscar Ramírez continua a l'AEH Les Franqueses
El tècnic del primer equip continua un any més el projecte que
va iniciar l'AEH la darrera temporada amb l'objectiu de poder ascendir 
de categoria, ja que es troben un curs més a Primera Catalana.  
Pel que fa a la plantilla, la idea que té l'equip passa per mantenir el  
bloc i reforçar-lo amb jugadors del sènior B i el fixatge de Quim Lozano.

L'AEH femení comença a fitxar
Anna Cros, Thaís Podall i Esther Torregrossa 
són les noves cares de l'equip femení d'hanbol 
franquesí, que volen començar amb força
a la Lliga Catalana un any més sota les ordres 
de Jordi Ausàs, que repeteix a la banqueta.

ESPORTS

Des que a mitjans de març l’acti-
vitat de l’handbol en particular i 
de l’esport en general va quedar 
suspesa, no s’ha concretat encara 
cap certesa per aquesta modalitat 
més enllà de reprendre les com-
peticions al setembre, que és ara 
l’esperança que té el BM Grano-
llers. El seu president, Josep Puja-
das, ha volgut fer autocrítica. Tot 
i que Pujades destaca que sí que 
s’han aprovat des d'institucions 
com els Ajuntaments i la Genera-
litat plans econòmics per reacti-
var l’esport tant en l’àmbit català 
com més local, i que el club con-
tinua mantenint el suport de tots 
els patrocinadors, el president de 
l’handbol granollerí ha trobat a 
faltar una “reclamació pública 
i unificada per atendre aquest 
esport”, lamenta. Per això, durant 
les setmanes vinents, el president 
ha remarcat que s’anirà veient 
com es faran realitat les idees que 
té el club granollerí i les diferents 
federacions per ressorgir la pròxi-
ma temporada.

Respecte a la decisió inicial que 
ha pres la Real Federacion Es-
pañola de Balonmano (RFEBM) 
de deixar al KH-7 fora d’Europa 
per l’any vinent, Pujadas indica 
que el BMG ja ha demanat expli-
cacions a la Federació per conèi-
xer els criteris amb què s’ha pres 
aquesta resolució. “Entenem que 

arxiu

CLUBS  EL PRESIDENT DEL BMG, JOSEP PUJADAS, ALERTA QUE CALDRÀ REDUIR EL PRESSUPOST

“Ha faltat una reclamació 
unificada per atendre l’handbol”

la federación ha hagut de va-
lorar sobre una situació sense 
precedents i que el criteri es-
collit per atorgar la plaça lliure 
(wildcard) per Europa ha estat 
els resultats de la primera volta 
de la Lliga, quan el nostre equip 
era sisè, per sota el Rocasa. 
Però, la notícia es va publicar 
sense converses ni explicaci-
ons prèvies i això va provocar 
enuig”, argumenta.

Pujadas matisa que, de moment, 
no s’ha tancat el nombre de places 
lliures que la competició europea 
podria assignar per a l’any que ve. 
Per tant, ara l’equip ha d’esperar 
i estudiar si econòmicament seria 

assumible tornar a competir a 
Europa el pròxim curs en cas que 
finalment s’ampliessin les places 
europees.

Amb la reducció d'ingressos 
que ha suposat la caiguda de com-
peticions com la Granollers Cup, 
el pressupost de l'any vinent hau-
rà d'adaptar-se, de manera que les 
plantilles dels dos primers equips 
es veuran afectades. La idea és 
"apostar per un projecte conti-
nuista: plantilles reduïdes però 
efectives, amb més marge pel 
planter i reprendre els tornejos 
locals el pròxim curs”, conclou 
Pujadas. i alba cabrera

JOSEP PUJADAS  

EL PIVOT XILÈ DEIXA L'IRUN PEL GRANOLLERS

Com el fill pròdig, Antonio Gar-
cía Robledo retornarà la propera 
temporada al Fraikin després del 
seu pas fugaç pel Nantes francès. 
García, nascut a la Llagosta, té 36 
anys, fa 1,90 m i pesa 97 kg, ha 
signat amb el BMG per a una tem-
porada. Així, torna al club que l'ha 
vist crèixer professionalment –en 
total, ha jugat 14 anys al primer i 
segon equip masculí–. A més del 
Fraikin, García Robledo també 
ha jugat a l'Ademar de León, al 
París Saint-Germain, al Pick Sze-
ged, CSM Bucarest, FC Barcelona 
i al KIF Kolding. A més, ha format 
part en diverses ocasions del 7 
ideal de la Lliga Asobal i ha com-
pletat el combinat estatal: l’any 
2013 va aconseguir l’or al Mundi-
al d’Handbol Masculí, mentre que 
l’any 2014, el bronze, i el 2016, la 
plata en el campionat europeu.

El Fraikin BMG segueix, doncs, 
donant forma a l'equip de la tem-
porada vinent i divendres anun-
ciava també el fitxatge, per una 
temporada, del pivot xilè Esteban 
Salinas, que es converteix, junta-
ment amb Chema Márquez, en el 
segon reforç del club per suplir la 
marxa d'Adrià Figueras al Nantes.

Després del pas pel BM Zamora 
–una temporada en el seu debut 
a l'Estat espanyol–, pel BM Beni-
dorm –tres temporades–, i el Bida-

El Fraikin fitxa Esteban Salinas 
i el pròdig García Robledo

Tancades les votacions, dimarts 
s'anunciaven els guardons de l'All 
Star de la Lliga Guerreres Iberdro-
la, que determinen a les millors 
de la temporada 2019-2020 en la 
competició domèstica. En els re-
sultats finals, el Granollers té una 
representació, Giulia Guarieiro, que 
ha estat escollida la millor lateral 
esquerre, gràcies al seu domini en 
atac i en defensa i als 92 gols en 16 
partits. La lateral ha fet una l'excel-
lent temporada, tot i haver acabat 
abans d'hora a causa de la Covid-19.

Juntament amb Guarieiro, opta-

AMB EL KH-7 HA MARCAT 92 GOLS EN 16 PARTITS AQUEST ANY

Giulia Guarieiro, millor lateral 
esquerre de la Lliga Iberdrola

ven a aquest premi altres compa-
nyes d'equip com Kaba Gassama i 
Ona Vegué. Finalment, els guardo-
nats que han completat l'All Star 
de la Lliga Guerreres Iberdrola 
han estat Marisol Carratú (por-
tera de l'Atlético Guardés), Car-
men Campos (central de l'Atlético 
Guardés), Esperanza López (late-
ral dret del Málaga), Isabelle Me-
deiros (extrem dret del Málaga), 
Soledad López (extrem esquerre 
del Málaga), Ainhoa Hernández 
(pivot del Zuazo) i Jennifer Gutiér- 
rez (MVP, jugadora de l'Elche). i

ESTEBAN SALINAS

bmg

soa Irun –les dues últimes i amb el 
qual ha jugat també la Champions 
League–, aquest pivot de 26 anys, 
germà de Rodrigo Salinas –que va 
jugar al Fraikin les temporades 
2012-2013 i 2013-2014–, torna a 
Granollers, on ja va militar entre 
2012 i 2014.  Salinas és un pivot de 
26 anys, 1,80 metres d’alçada i 86 
quilos i el curs passat va marcar 75 
gols en 30 partits i aquest any ha 
fet 50 gols en 18 partits de la lliga 
domèstica, a més dels 34 que va fer 
a la Champions League. Hàbil i es-
munyedís en els sis metres, Salines 
aterra a Granollers després de dues 
grans temporades a l'Artaleku del 
Bidasoa Irun –125 gols en gairebé 
50 partits– en el qual, a més, va po-
der debutar a la Lliga de Campions, 
en la qual va anotar 34 gols. i

Castañera i Sobrepera arriben al KH-7

Janna Sobrepera i Jana Castañera 
són els dos primers fixatges del 
KH-7 BMG de cara a la propera 
temporada de la Lliga Iberdrola. 
El femení granollerí vol apostar 
per jugadores joves que puguin 
tenir recorregut formant part de 
la plantilla i que han fet un bon 
paper les temporades anteriors al 
seus respectius equips.

Janna Sobrepera és una lateral 
esquerra de 20 anys que arriba 
provinent del Nantes Atlantique 

Handball francès. Sobrepera, que 
ha jugat les últimes dues tempo-
rades a França, fa 1,80 metres 
d'alçada.

Formada a l'Handbol Sant Quir-
ze, va jugar a totes les categories 
del club kiri fins arribar al primer 
equip i va ser partícip de l'ascens a 
la Divisió d'Honor Plata. També, ha 
jugat a les categories inferiors de 
les seleccions catalana i espanyo-
la en tornejos internacionals, eu-
ropeus i, fins i tot, en un Mundial. 

Fitxatges  DUES JUGADORES CATALANES, JOVES PROMESES DE LA LLIGA IBERDROLA

Noves incorporacions per reforçar el cos ofensiu del femení
Amb només 18 anys, es va conver-
tir en una de les laterals esquerres 
amb més projecció del país.

Pel que fa a Jana Castañera, té 19 
anys, fa 1,71 metres i pesa 64 quilos 
i sempre ha jugat al CH Gavà. Va co-
mençar a practicar l'handbol amb 4 
anys i va passar per diferents cate-
gories fins arribar al primer equip 
de la Divisió d'Honor Plata. A més, 
ha vestit en diferents ocasions la 
samarreta de la selecció catalana i 
la de la selecció espanyola. 

Trofeus

El BMG treballa per poder organitzar el 
Trofeu Coaliment d'handbol escolar a 
la tardor, tot i que també està pendent 
de l'obertura de les escoles. Pel que fa 
al torneig de veterans, que s'havia de 
celebrar aquesta primavera i també es 
va haver d'anul·lar, "ja hem sol·licitat 
el permís per celebrar-lo l’any que 
ve. No depèn només de nosaltres, 
però l’escenari sembla progressiu”, 
explica Pujadas.

EL COALIMENT ES 
FARÀ A LA TARDOR
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El Club de Tennis Els Gorchs serà 
una de les tres seus dels tornejos 
estatals que la Federació Espa-
nyola de Tennis ha escollit per 
reactivar el tennis femení profes-
sional a l'Estat. Del 6 al 12 de ju-
liol, el club lleroní acollirà aquest 
torneig. Les altres dues seus són el 
Club Tennis d'Aro, a Platja d'Aro, i 
el Club RACE de San Sebastián de 
los Reyes a Madrid.

 Aquest torneig és el tercer més 
important de tot l'Estat. Fins ara, 
havia estat suspès pel coronavi-
rus. Però, el 29 de maig, la Reial 
Federació Espanyola de Tennis 
confirmava que el club seria una 
de les seus de la Lliga Mapfre de 
tennis femení sobre pista ràpida.  
Els criteris fixats per la federació 
per poder participar en el torneig, 
que accepta només jugadores que 
estiguin per sota de la posició 60 
del rànquing i que tinguin llicèn-
cia, ha configurat un quadre amb 
24 tennistes nacionalitzades que 
podran participar-hi. 

ct els gorchs

Des de la fase 0, el pàdel era un 
dels esports permesos a practicar 
de manera individual a l’aire lliu-
re. Ara, però, moltes de les pistes 
de pàdel són cobertes, com és el 
cas del Pàdel Indoor Granollers, i 
les darreres setmanes ha patit les 
contradiccions de les federacions 
i el Consejo Superior de Deportes 
(CSD) per reobrir les seves instal-
lacions.

Finalment, el pàdel de pista co-
berta ha hagut d’esperar a la fase 
2 per poder llogar pistes a perso-
nes que volguessin competir un 
contra un o en parelles fins al 30% 
de l’aforament de les pistes, ja que 
l’únic servei permès fins llavors 
era l’entrenament individual. La 
darrera setmana de maig, quan  
es va passar a fase 1, la Federació 
Espanyola de Pàdel i el CSD van 
enviar un comunicat dient que es 
permetia practicar el pàdel en pa-
relles o individual, però sense es-
pecificar si podia ser a l’aire lliure 
o en pista coberta, i van haver de 

TENNIS  ESTÀ PREVIST QUE LA COMPETICIÓ SE CELEBRI A LLERONA DEL 6 AL 12 DE JULIOL

ALS GORCHS  Paula Badosa ja va participar en el torneig estatal l'any passat

El CT Els Gorchs acollirà el 
torneig estatal femení d'estiu

S'espera la participació de ten-
nistes d'alt nivell, com la castello-
nenca Sara Sorribes, número 83 
del rànquing mundial, la gironina 
Paula Badosa, que ocupa la 94a 
posició, i Aliona Bolsova, al lloc 
102, a més de Lara Arrubarrena 
(149). Per la trajectòria actual, 

Carla Suàrez, exnúmero 10 del 
rànquing i avui número 68, també 
podria participar en el torneig de 
les Franqueses, però encara està 
pendent de confirmació. També 
s'està a l'espera de saber si el tor-
neig podrà tenir públic, però Tele-
deporte l'oferirà en directe. 

PÀDEL  ES PERMET JUGAR EN PARELLA I UN CONTRA UN

La fase 2 dóna llum verda al 
Pàdel Indoor per obrir pistes 
sense accés a zones comunes

rectificar el 30 de maig, especifi-
cant que fins a la fase 2 les pistes 
cobertes havien de seguir només 
amb entrenaments individuals. 
Albert Torras, director esportiu 
del Pàdel Indoor a Granollers, ex-
plica que “ara ja tenim unes di-
rectrius clares perquè ja hem 
passat a la fase 2, però hem vis-
cut la contradicció i la falta d’in-
formació de les diferents enti-
tats oficials i això ha dissuadit 
que la gent s’animés a tornar a 
llogar pistes de pàdel. Tot i això,  
aquesta setmana ens hem vist 
beneficiats per la pluja, ja que a 
l’estiu les instal·lacions a l’aire 
lliure solen atreure més gent”.

Des de dilluns ja es permet la 
pràctica d’un contra un o parelles a 
les pistes cobertes de pàdel i les re-
serves per tornar a gaudir d’aquest 
esport a les pistes del Pàdel Indoor 
Granollers, però sense servei de 
vestidors ni accés a les zones co-
munes i amb les mesures sanitàri-
es pertinents.  alba cabrera
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Dues noves incorporacions se 
sumen a les files de l'Esport Club 
(EC) Granollers. El central Arnau 
Campeny és una nova incorpora-
ció per la defensa. Procedent de 
la Unió Atlètica Horta, Campeny 
també ha passat per les files de 
la UE Llagostera, el RCD Deporti-
vo Fabril, la masia del FCB i el CF 
Damm, entre altres clubs.

Tot i la seva joventut, el cos tèc-
nic de l'EC destaca de Campeny 
que és un central segur en les acci-
ons i que té bona sortida de pilota.

Per la seva banda, el davanter 
Marc Río també procedeix de la 
Unió Atlètica Horta i s'ha format a 
la Masia del FCB i a la Unió Esporti-
va Cornellà. Río és un jugador molt 
treballador que té bones xifres 
com a golejador i com a assistent.

L'equip granollerí vol enfortir 
i rejovenir, així, la seva plantilla 
amb aquests fixatges, així com 
els ja anunciats de Sergi Altimi-
ra, Adrià Prado, Àlex Túnez, Iker 
Hernández, Arnau Arruebo i Er-
bol Atabaev, que acompanyaran 
als jugadors que sí que renoven 

FUTBOL  ELS DOS NOUS DARRERS FITXATGES DEL CLUB PROVENEN DE LA UNIÓ ATLÈTICA HORTA

Arnau Campeny i Marc Río 
se sumen a la plantilla de l'EC

POL ESPARGARÓ  

Pol Espargaró pot escollir en-
tre ser el pilot principal a KTM o 
el company de Marc Márquez a 
Honda. El mercat de MotoGP vol 
enllestir equips abans que retorni 
el campionat el 17 de juliol a Je-
rez (Cadis). KTM, la marca actual 
i amb qui Pol finalitza contracte 
aquest 2020, el vol renovar per-
què veuen que el pilot es pot con-
vertir aquesta temporada en un 
dels competidors reals del cerverí 

MOTOR  EL GRANOLLERÍ SONA COM A CANDIDAT A HONDA

Pol Espargaró pot ser clau 
en el nou curs de MotoGP

Marc Márquez. Per contra, l’equip 
de Márquez, Repsol Honda, està 
interessat a fer-li una contrao-
ferta perquè Espargaró sigui el 
company d’equip del de Cervera i 
tenir els dos candidats a guanyar 
el títol al seu equip, descartant a 
Àlex Márquez.  

L'AE Ramassà segueix 
el programa a l'Àfrica

Les seccions del CNG 
tornen a entrenar

Les pistes d'atletisme 
i el Congost reobren

L'Associació Esportiva (AE) Ra-
massà va organitzar dimecres i di-
jous de la setmana anterior dues 
accions en directe a través del seu 
compte d'Instagram, amb l'Ajun-
tament i la Lliga Genuine, per con-
tinuar donant visibilitat a la tasca 
solidària que té en marxa el club a 
l'Àfrica. Enguany, la pandèmia ha 
impedit el desplaçament anual. 

Amb l’entrada a la fase 2 de des-
confinament, dilluns els esportis-
tes federats del Club Natació Gra-
nollers (CNG) han pogut tornar 
a entrenar al club. Això sí, sense 
contacte físic i en grups reduïts, 
tot respectant l’aforament limitat 
al 30%. D'altra banda, amb la can-
cel·lació oficial de la lliga de wa-
terpolo, el CNG ha acabat novè. 

Amb la fase 2 de la desescalada 
han reobert les portes dos equi-
paments esportius municipals de 
Granollers: les pistes d'atletisme i 
el pavelló del Congost. Així, els es-
portistes federats –del CAG, Club 
Triatló Granollers, Associació Gra-
nollers Esportiva i Federació Cata-
lana de Bàdminton– ja en poden 
fer ús, però amb cita prèvia. 

SOLIDARITATWATERPOLO I NATACIÓ EQUIPAMENTS

philip platzer

Oriol Bordas i Roger Castellvell 
s'incorporen al CF Les Franqueses
Oriol Bordas i Roger Castellvell són els nous fixatges del primer equip 
del CF Les Franqueses. Procedent de la UE Tona, Bordas és un central 
amb bona sortida de pilota i amb minuts a Primera Catalana. 

Per la seva banda, el franquesí Castellvell té una dilatada experiència 
i tècnica després d'haver militat, entre altres clubs, al CF Caldes-Mont-
bui, l'AEC Manlleu i el FC Cardedeu. Aquests dos nous fixatges se sumen 
a les incorporacions de Maha Tunkara, Diego Carrillo i Omar Diao que 
el club franquesí ha anunciat durant les darreres setmanes per assumir 
el repte de Primera Catalana. 

FUTBOL

ec granollers

per tornar a jugar la pròxima 
temporada a Tercera Divisió com 
són Eloi Zamorano, Pau Darbra, 
Ñito Martín, Guillem Pujol, Ricky 
Alcántara, Víctor Morales, Oriol 
Molins, Àlex Castillo, Max Llovera 
i Álvaro Garcia.

Pel que fa a les baixes, ja s'han 
confirmat les de Joan Gual, Arnau 
Fortuny, Martí Serra i Alejandro 

Muñoz, Marc Garcia, Sergi Beso-
nias i Diego Garzón, que sumen 
un total de vuit baixes de cara a 
la temporada que ve i nou fixat-
ges, per equilibrar les entrades 
i sortides dels jugadors de cara 
la pròxima temporada. El Grano-
llers, que ha estat novè a la lliga, 
vol enllestir la plantilla per tornar 
a entrenar.  

ARNAU CAMPENY I MARC RIO  Nous fitxatges de l'EC

Contracte tancat

Aprilia ha fet oficial l'acord per a la re-
novació del contracte d'Aleix Espargaró, 
líder del seu projecte a MotoGP, fins a 
finals de 2022. El pilot català, que va 
arribar a Aprilia el 2017 i va signar un 
segon contracte en 2019, seguirà dues 
temporades més en l'equip de MotoGP.
El gran dels Espargaró, que complirà 31 
anys el juliol, vol acabar la seva carrera 
esportiva a Aprilia i per l'escuderia tam-
bé és positiu tenir un referent experi-
mentant i que pot atreure l'interès de 
nous pilots per la marca.

ALEIX RENOVA DOS 
ANYS AMB APRILIA



dj, 11 juny 2020 27



dj, 11 juny 202028

CULTURA
Taquilles obertesJordi Dalmau dissenya mascaretes nupcials
Les taquilles del Teatre Auditori, punt de venda 
dels espectacles d'Escena grAn, estan obertes 
cada dijous i divendres de 10.30 a 14 h fins al 
17 de juliol. S'hi poden adreçar les persones que 
volen recuperar l'import d'un espectacle suspès.

Tot i que en la fase 2 ja s'han pogut començar a celebrar cerimònies de 
casaments, encara hi ha moltes restriccions sociosanitàries arran de la 
Covid-19. En aquest sentit, el dissenyador granollerí Jordi Dalmau s'ha 
avançat a la demanda i treballa en una col·lecció de mascaretes nupcials 
perquè els nuvis tinguin una opció més especial a l'hora de dur-les.

Inscripcions al curs 
d'Amics de la Unió i  
al casal digital d'estiu 
L'escola de música d'Amics de la 
Unió va obrir les inscripcions di-
lluns amb atenció presencial de 
17 a 19 h a les instal·lacions del 
carrer Travesseres, 20, així com 
per mitjà del correu infoamicsde-
launio@gmail.com. D'altra banda, 
Amics de la Unió també ha pre-
sentat les activitats del casal digi-
tal d'estiu, del 29 de juny al 24 de 
juliol, adreçat a infants i joves de 3 
a 16 anys que estudien música. 

GRANOLLERS. La manca de temps 
per assajar conjuntament –arran 
de la Covid-19– ha provocat un 
nou endarreriment de l'estrena 
de Greta i els Trihumans, una nova 
producció d'òpera infantil del Te-
atre Auditori de Granollers (TAG), 
el cor infantil Veus d'Amics de la 
Unió i l'Orquestra de Cambra de 
Granollers (OCGr).

L'espectacle, inicialment previst 
per al març, ja s'havia posposat 
al setembre, en el marc de la gala 
inaugural de la programació d'Es-
cena grAn, però tampoc podrà ser. 
Finalment s'ha programat per als 
dies 27 i 28 de febrer de 2021, a 
les 18 h, al TAG.

Malgrat tot, els nens i nenes han 
seguit preparant les cançons des 
de casa i, fruit d’aquest treball, s’ha 
creat un vídeo que veia la llum di-
vendres amb motiu del Dia Mundial 
del Medi Ambient. Per a aquest ví-
deo s’ha triat la cançó El món és així 
ja que, malgrat ser ficció, "en èpo-
ca de pandèmia global, aquesta 
lletra pren més sentit que mai", 
expliquen des de la producció. 

Amb aquesta cançó s’estre-
na, doncs, una de les peces que 
formen aquesta òpera infantil 
inspirada en l’activista Greta 
Thunberg. El vídeo el formen tres 
tipus d’imatges: escenes del Vallès 
Oriental que posen de relleu els 
espais naturals idíl·lics i espais on 

gat, ara fa dos anys, pel Teatre 
Auditori de Granollers, uneix en 
un mateix escenari l'OCGr, Veus 
–Cor Infantil Amics de la Unió– i 
més d’un centenar de nenes i nens 
d'escoles de la ciutat (CEIP Joan 
Solans i CEIP Ferrer i Guàrdia, 
ambdues de Granollers). L’espec-
tacle compta amb la col·laboració 
de l’Associació Cultural i està em-
marcat en els actes programats a 
la ciutat de Granollers seguint els 
Objectius de Desenvolupament 
Sostenible (ODS). 

tag

DES DE CASA  Hi participen Veus, Petits Cantors d'Amics de la Unió i cors de les escoles Ferrer i Guàrdia i Joan Solans

MÚSICA  LA IMPOSSIBILITAT D'ASSAJAR FA ENDARRERIR L'ESTRENA DE LA PRODUCCIÓ DEL TEATRE AUDITORI, EL COR VEUS I L'ORQUESTRA DE CAMBRA DE GRANOLLERS

Tast de 'Greta i els Trihumans', l'òpera 
infantil que es farà esperar fins al febrer

ja es pot veure la brutícia genera-
da per l’home just quan ha comen-
çat el desconfinament; imatges 
dels cantaries i músics des de casa 
de forma individual cantant, sal-
tant i fent accions absurdes com a 
crítica a l’espècie humana i també 
imatges enregistrades durant els 
assajos anteriors al confinament, 
enregistrades per VOTV.

En total, han participat en el ví-
deo unes 150 persones, sumant 
cantaires de Veus, Petits Cantors 
d'Amics de la Unió, les escoles Fer-
rer i Guàrdia i Joan Solans i l’Or-

questra de Cambra de Granollers. 
A més, s’han implicat en la realitza-
ció del vídeo Piti Español, lletrista; 
Joan Vives, compositor; Marta G. 
Otín, directora artística; Josep Vila, 
director del cor; Anna M. Piera, 
gerent de l’Orquestra de Cambra i 
el personal del Teatre Auditori de 
Granollers. El muntatge del vídeo 
ha anat a càrrec d’Arian Botey i la 
veu en off l’ha posat Núria Sagalés, 
solista i membre de Veus.

Aquesta és la vuitena edició del 
projecte òpera infantil. Encarre-

n El cor Veus serà present de nou a la 
programació de l'Auditori de Barcelo-
na. Hi actuarà el 3 de desembre amb 
l'espectacle A Ceremony of Carols, amb 
la direcció de Josep Vila i la interpreta-
ció a l'arpa d'Ester Pinyol i a la trompa 
de David Bonet i Juan Conrado. A Ce-
remony of Carols és una peça per a cor 
de veus blanques i arpa de Benjamin 
Britten que, a la proposta de la Sala 
Oriol Martorell de L'Auditori es com-
pletarà amb els càntics Vier Gesänge 
de Johannes Brahms, La source per a 
arpa d'Alphonse Hasselmans i l'estrena 
de L'ametller per a cor, arpa i trompes 
de Bernat Vivancos. Les entrades, a un 
preu de 20 euros, ja es poden adquirir 
al web auditori.cat.

VEUS A L'AUDITORI 
DE BARCELONA AMB 'A 
CEREMONY OF CAROLS'

La històrica companyia Escarlata 
Circus, amb més de 30 anys de 
trajectòria, serà la convidada a fer 
residència al Teatre Auditori de 
Granollers (TAG) la propera tem-
porada 2020-2021, tot prenent el 
relleu de Les Impuxibles.

Bet Miralta i Jordi Aspa, ànimes 
d'Escarlata Circus, hi volen de-
senvolupar un projecte sobre el 
riure, un treball que ja van plante-
jar abans de la crisi sanitària, però 

del qual ara encara reafirmen més 
la necessitat. "Ens estan tapant 
la boca, que és per on expresem 
el somriure […] És una situa-
ció preocupant, però hem de 
trobar la manera de fer riure 
i donar una espurna de vida a 
la gent", explica Aspa a la revista 
d'Escena grAn, Repensem-nos.

A més del projecte nou, el 22 
de gener presentaran el treball 
Quan els crancs portin talons, un 

Escarlata Circus crearà un 
treball sobre el riure al TAG

ARTS ESCÈNIQUES  SERÀ LA COMPANYIA RESIDENT CONVIDADA DE LA PROPERA TEMPORADA

espectacle d'humor que, precisa-
ment, està concebut des de la pro-
ximitat amb el públic. Al muntatge 
–dirigit per Laura Tajada–, Àngel 
i Bàrbara, una parella que fa més 
de 30 anys que va començar a fer 
circ per trobar la llibertat i canvi-
ar el món, expliquen com el món 
els canvia a través de les tècni-
ques circenses. I és que fa més de 
tres dècades que Escarlata Circus 
explora el circ, el teatre visual, la 
performance i la poesia. Quan els 
crancs portin talons en fa un repàs. 
I el TAG els obrirà les portes a par-
tir de setembre perquè continuïn 
investigant.  M.E.
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GRANOLLERS. Malgrat les res-
triccions imposades arran de la 
Covid-19, els equipaments cultu-
rals de Granollers no han volgut 
renunciar a una programació per 
aquest estiu. Així, del 25 de juny al 
28 de juliol Granollers comptarà 
amb una oferta àmplia d’activitats 
culturals transversals i per a tots 
els públics. Sota el lema Segueix la 
cultura, la cultura segueix, la pro-
gramació inclou arts visuals, mú-
sica, dansa, cinema, audiovisual, 
pensament, teatre i  exposicions. 
Es tracta d’una oferta conjunta 
dels equipaments culturals de la 
ciutat, pensada amb una mirada 
local i adaptada al context actual. 

La música tindrà un paper des-
tacat, amb els concerts a la fresca 
a Roca Umbert. De música moder-
na hi haurà les actuacions de Na-
mina, Catástrofe Club –que també 
inclourà una actuació poètica de 
Pau i Joan Gener–, Albert Lax i 
The Sey Sisters. Per primera ve-

gada s’incorpora també la música 
clàssica amb concerts de diversos 
grups de petit format sorgits de 
l’Orquestra de Cambra de Grano-
llers que interpretaran un reper-
tori fresc i estiuenc. 

Pel que fa a la cultura popular, 
es farà la presentació-concert del 
llibre I que soni la Guimbada, es-
crit pels grallers, els rajolers i l’en-
titat l’Olla dels Pobres.

El pensament serà un altre dels 
eixos de la programació a Roca 
Umbert. Tal com es va fer l’any 
passat, es plantegen tres diàlegs 
als voltant de l’escriptura i de l’art, 
tots a l’exterior de Roca Umbert. 
En el primer hi participaran Ar-
nau Tordera (el cantant d’Obeses) 
i la cineasta Neus Ballús (La Plaga 
i El viatge de la Marta). El segon 
serà entre el fotògraf Israel Ariño 
i el poeta Josep Pedrals, i l’últim 
serà entre la coreògrafa i ballarina 
Roser López Espinosa i el drama-
turg Martí Torras. Tots els diàlegs 

arxiu

ALBERT LAX

estaran dinamitzats per la comis-
sària artística Mercè Alsina.

Cinemafreshhh, al Torras Villà
A l’estiu el cinema es trasllada al 
Parc Torras Villà amb el Cinema-
freshhh, que projectarà quatre 
pel·lícules: Yesterday, Un mons-
truo viene a verme, La familia 
Bélier i Spider Man: un nuevo uni-
verso. A més, Roca Umbert serà 
l’escenari d’una nova nit de curt-
metratges fantàstics i de terror.

Arts escèniques i visuals
La proposta de dansa passa per 
dues activitats a Roca Umbert: 
Nomadis, peça de dansa de Hu-
man Hood (companyia resident 
al Centre d’Arts en moviment) i la 
dansa integrada de Liant La Tro-
ca, que presentaran l’espectacle 
Desfasats. I les arts escèniques 
vindran de la mà d’Arsènic, que 
oferirà una jam session de teatre. 

Pel que fa a les arts visuals, Roca 

PROGRAMA D'ESTIU  MALGRAT LES MESURES RESTRICTIVES ARRAN DE LA COVID-19, TOT ELS EQUIPAMENTS CULTURALS PRESENTEN UNA PROGRAMACIÓ CONJUNTA

Roca Umbert reprèn els concerts a la fresca

Umbert serà l’escenari d’una nova 
intervenció mural que porta per 
títol Esperança i que anirà a càrrec 
dels artistes residents a la fàbrica 
Josep F. Margalef i Rice (Eduard 
Sacrest). També hi ha programa-
da una nit d’audiovisuals experi-
mentals creats pels residents de 
l’Espai d’Arts de Roca Umbert.

A més els museus, ja oberts, ofe-
reixen exposicions i visites guia-
des, a més d'activitats, com El gran 
riu de la nit, al planetari. L’activitat 
d’estiu també passa per la forma-
ció. A nivell presencial s’ofereix per 
a tots els públics a Roca Umbert en 
dansa, swing i percussió, i també 

específica per a professionals. 
La programació familiar i infan-

til inclou les programacions de 
cinema infantil del Petit Edison, 
les tardes Kanalla amb activitats a 
les plaça de Joan Oliver a Can Bas-
sa i pati del Centre Cívic Can Gili i 
els Diverdivendres, amb pallassos 
màgia, contes i música. 

 Totes les activitats s’han adap-
tat a la nova normativa de se-
guretat, i la inscripció prèvia és 
obligatòria per tal de poder con-
trolar els aforaments, que també 
es veuen reduïts –més informació 
i inscripcions a www.granollers.
cat/segueixcultura–.  m.e.

A més de les actuacions de Catástrofe Club, Namina, Albert Lax i 
The Sey Sisters, l'espai també acollirà els diàlegs sobre escriptura i art

arxiu

THE SEY SISTERS
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Tracy Sirés
Directora executiva del Teatre 

Auditori de Granollers
–Aquests darrers mesos heu ha-
gut de reprogramar molts espec-
tacles. Com ha respost el públic?
–La gent està esperant les noves 
dates per poder anar-hi; gairebé 
no hem tingut devolucions –calcu-
lem que han estat al voltant d'un 
7%–. Per exemple, ara que hem 
hagut de posposar per segon cop 
Greta i els Trihumans tenim molt 
poques devolucions. 
–També hi ha alguna anul·lació.
–Sí, tenim un cas d'una companyia 
que ja estava tancant gira i prepa-
rant una nova producció, i estem 
pendents de si es podrà reprogra-
mar. Però ens hem trobat amb po-
ques companyies que no vulguin 
ajornar el bolo.
–I ja heu obert taquilles.
–Sí, sobretot pensant en especta-
cles anul·lats i en les devolucions 
de les entrades comprades a ta-
quilla que no es podien fer digital-
ment, com la resta d'espectacles.
–Amb aquestes dades de públic 
fidel, serà fàcil, doncs, recuperar 
els hàbits de consum cultural? 
–Les ganes de consumir cultura 
crec que s'accentuen després del 
confinament, però és veritat que 
caldrà estar molt pendent de la 
normativa, perquè si hi ha molts 
protocols pot tirar enrere. De tota 
manera, penso que les mesures 
decretades actualment s'aniran 
flexibilitzant. I intueixo que la gent 
tindrà ganes de sortir, tot i que te-
nim molts públics diferents, amb 
edats variades, que segurament 
actuaran de manera diferent.
–I, qui en tingui ganes, quan po-
drà tornar al Teatre Auditori?
–Aquest estiu, el TAG no obrirà. Es-
tem treballant amb la nova tempo-
rada que començarà al setembre i 
preparant la gala inaugural que 
hem hagut de replantejar. De fet, la 
temporada acabava al juny i al juli-
ol hi havia moltes mostres de cen-
tres educatius que s'han anul·lat. 
Així que obrirem al setembre.
–I a l'estiu?
–El teatre no obrirà, però sí que 
col·laborem amb la programació 

d'estiu d'Obert per Vacances a 
Roca Umbert [que es presentava di-
mecres al vespre] en una oferta de 
música clàssica amb l'Orquestra de 
Cambra. Ara sí que tindrem alguns 
assajos i algunes companyies que 
ens estan demanant residències 
tècniques, tot a porta tancada.
–I si es continuen demanant 
aforaments del 50%, com a la 
fase 3 de desconfinament?
–Obrirem sigui com sigui. Com a 
institució pública ens toca obrir; la 
màquina no es pot parar. Fins i tot 
hem calculat l'aforament si calgués 
mantenir la distància de 2 metres 
entre espectadors i passaríem d'un 
aforament de 700 persones a 130.
–Però, la venda d'entrades dels 
espectacles reprogramats –els 
primers a l'octubre– no preveu 
un aforament reduït.
–Sí, però l'opció de la doble funció 
està contemplada com a possibili-
tat. Quan tornem al setembre sa-
brem exactament què diu el BOE i, a 
partir d'aquí, en algunes propostes 
farem doble funció. Si en algunes 
no podem, ja plantejarem com ho 
fem –però crec que només passa en 
un parell d'espectacles que no hem 
fet la funció de fer la doble funció–. 
Però les companyies estan bastant 
predisposades; de fet, s'està negoci-
ant la reducció del catxet, fins i tot, 
en algun cas, amb un dos per u.
–Amb tot, imagino que les pèrdu-
es arran del confinament i de les 
mesures decretades són altes.
–Sí, pensa que són quatre mesos 
que no hem programat i hem per-
dut els ingressos dels bolos. A més, 
amb l'estat d'alarma hi ha empreses 
externes que han demanat indem-
nitzacions i s'han acollit a aquestes 
mesures de protecció. Clar, hi ha qui 
es pensa que quan tanques el teatre 
no tens cost, però no s'atura, cal pa-
gar el personal i algunes empreses 
s'han hagut d'indemnitzar. Però 
també és veritat que l'administració 
pública pot seguir. Hi ha teatres pri-
vats que no obriran fins que no pu-
guin tenir el 100% de l'aforament.
–A més, us he trobat amb pro-

postes que s'han hagut de re-
programar, mentre ja hi havia 
espectacles tancats per a la pro-
pera temporada. No hi ha tantes 
dates al calendari, oi?
–Ha calgut molta gestió i parlar 
amb les companyies. Hem repro-
gramat tant la primera part de la 
temporada que estava en marxa 
com la segona. Hem donat priori-
tat a l'espectacle que havia caigut. 
El context excepcional ha ajudat 
que tothom ho hagi entès.
–A més del daltabaix econòmic 
en el sector.
–Sí, precisament abans que parlà-
vem de la tornada del públic, tam-
bé hem tingut en compte que el 
daltabaix ha estat en molts àmbits 
i ha afectat molta gent. Per això 
la nova temporada contemplarà 
nous descomptes per a persones 
afectades per un ERTO o que han 
perdut la feina. Perquè una cosa 
és tenir les ganes d'anar al teatre 
i l'altra és tenir l'economia.
–Una manera més, doncs, de fa-
cilitar l'accés a la cultura.
–Sí, i al directe, que penso que, com 
animals socials que som, hem tro-
bat molt a faltar. I al teatre s'eviden-
cia molt perquè és únic i es com-
parteix amb la gent. El teatre no 
només té a veure amb el que passa 
a l'escenari, sinó també amb el que 
passa a platea; és un acte social.
–I, mentrestant, també ha estat 
una oportunitat per aturar-se i 
reflexionar. En aquest sentit, heu 
estrenat la revista Repensem-nos.
–Un cop passat el xoc i la incertesa, 
ha començat un exercici de refle-
xió que hem volgut mostrar, també 
parlant amb artistes i psicòlegs. És 
un projecte que volem mantenir.
–Del confinament també se 
n'extreuen aprenentatges.
 –Hem vist que tenim poc materi-
al digital, només alguna cosa de 
produccions pròpies, i hem pen-
sat en la digitalització per refor-
çar la difusió de continguts, com 
per exemple les sessions prèvies 
d'experts sobre els espectacles de 
dansa o clàssica.  montse eras

“Sigui com sigui, el TAG 
obrirà al setembre amb 
una nova temporada i 

els protocols pertinents”

ENTREVISTA

t.s.

Perfil
Tracy Sirés (Granollers, 1980) s'ocupa de la direcció executiva del 

Teatre Auditori de Granollers des de l'octubre de l'any passat, 
encara no fa un any. La seva vinculació amb l'equipament, però, 

ve de lluny, i durant tres anys hi va ser la cap de l'àrea de públics 
i comunicació. Anteriorment havia estat gerent de l'Associació de 

Professionals de la Dansa de Catalunya i havia treballat a  
El Patronat de la Garriga, municipi on viu.
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EQUIPAMENTS  CAN BASSA, CAN GILI, PALOU, JAUME OLLER I NORD NOMÉS OFEREIXEN INFORMACIÓ

Reobren els centres cívics, el 
museu de La Tela i l'Adoberia
Amb l'entrada a la fase 2 del des-
confinament, dilluns obrien di-
versos equipaments municipals, 
sobretot socials i culturals. Així, 
els centres cívics reobrien les por-
tes, amb l'horari habitual de 17 a 
20 h. Els cinc equipaments de la 
xarxa –Can Bassa, Can Gili, Palou, 
Jaume Oller i Nord– presten no-
més servei d'informació, sobre la 
programació d'estiu en línia i pre-
sencial que han preparat per als 
mesos de juny i juliol, a més de les 
Tardes Kanalla per a nens i nenes 
a Can Gili i Can Bassa, i les propos-
tes dels DiverDivendres. Els usua-
ris que vulguin demanar cita  prè-
via, han de trucar al telèfon dels 
centres (en l'horari d'obertura) o 
enviar-hi un correu.

Dimarts era el torn del Museu 
de Ciències Naturals, a l'edifici de 
La Tela, on ja es pot visitar l'expo-
sició permanent, Tu investigues! i 
la mostra d'invertebrats, en l'ho-
rari habitual de dimarts a dissab-
te, de 16 a 19 h, i diumenge, d’11 
a 14 h. L'entrada és lliure, però es 
recomana fer reserva prèvia (per 

Canvis a la programació habitual 
per uns butlletins de servei especials 
#Coronavirus

Butlletins a les 9.30 h, 11.30 h, 13.30 h i 
18.30 h fets amb autoprotecció.

P R O G R A M AC I Ó  E S P E C I A L

PREVISIÓ METEOROLÒGICA
del dijous 11 al diumenge 14 de juny

Dijous Divendres Dissabte Diumenge

22º 16º 24º 14º 25º 14º 26º 16º

seguretat de 2 metres entre per-
sones, i evitar tocar superfícies i 
mobiliari.

Visita guiada
L'Adoberia, centre d'interpretació 
història del Granollers Medieval, 
també reobre al públic, aquest cap 
de setmana, 13 i 14 de juny, en 
l'horari habitual, dissabte de 18 a 
21 h i diumenge de 12 a 14 h. El 
mateix diumenge, a les 12 h, es re-
prèn la programació amb una visi-
ta guiada a les restes de l’Adoberia 
dels Ginebreda, a càrrec de la his-
toriadora de l’art Cinta Cantarell. 
L'activitat, pensada per a públic fa-
miliar i adult, durarà una hora i és 
gratuïta. Cal fer inscripció prèvia 
al telèfon 93 842 68 40 - museu@
granollers.cat. L'aforament és li-
mitat, i caldrà tenir en compte les 
mesures sanitàries pertinents.  

telèfon, 93 870 96 51, de 9 a 14 h 
i de 16 a 19 h). A més, el dissabte 
20 de juny es reprendran les ses-
sions del planetari i el divendres 
19, els tallers Aranyes a les vostres 
mans. Els visitants hauran de  por-
tar mascareta, netejar-se les mans 
amb la solució hidroalcohòlica 
de l'entrada, seguir el recorregut 
indicat, respectar la distància de 

'TU INVESTIGUES!'  L'exposició del Museu de Ciències Naturals ja oberta

arxiu

L'Arxiu Municipal de l'Ajunta-
ment de Granollers (AMGr) pre-
sentava dimarts el nou portal de 
l’Arxiu d’Imatges, que incorpora 
a les fotografies, la consulta de 
films, exposicions i fonts orals 
dels fons de l’arxiu. Així, s'hi tro-
baran  la trentena d'exposicions 
fetes fins ara a la planta baixa 
de l'ajuntament; i s'han posat a 
disposició pública les més de 40 
sessions del cicle Les Tertúlies 

de l'Arxiu, iniciat el 2013; i una 
mostra dels films i entrevistes a 
testimonis dels fons de l'AMGr. El 
mateix dia, la historiadora Cinta 
Cantarell va donar el seu testi-
moni com a usuària de l'AMGr, 
com a participant a la campanya 
virtual dels arxius de Catalunya 
Persones, vides i arxius, ideada per 
apropar-los als ciutadans. Canta-
rell explicava, a través d'un vídeo, 
la seva vivència personal com a 

PATRIMONI  EL WEB DE FOTOGRAFIES AFEGEIX PEL·LÍCULES I GRAVACIONS DE FONTS ORALS

L'Arxiu incorpora 6.000 
pàgines de nous documents i 
16.000 de premsa i butlletins

usuària d'aquest equipament, així 
com algunes de les històries que 
s'amaguen darrere els documents 
que ha consultat. 

Dimecres l'arxiu digital va 
mostrar el contingut incorporat 
darrerament, consistent en més 
6.000 pàgines de nous documents 
d’arxiu –que inclouen documents 
de la Universitat de la Vila (llibres 
de deliberacions del Consell de 
la Universitat de la vila, manuals 
d'actes del Comú i fogatges, i al-
tres tributs (1438-1792); així com 
actes del ple del poble de Palou 
(1895-1927)– i més de 16.000 pà-
gines noves de premsa i butlletins 
(del 1992-2008), que afegeixen 
una nova capçalera: El Pati, la re-
vista dels Xics de Granollers.  

El cinema Edison, tot i que podria obrir en fase 2 amb la restricció del 30% 
d'aforament, es planteja l'obertura pels volts de Sant Joan, com la majoria de 
sales del país. D'aquesta manera, tindrà més temps per reobrir amb les garanties 
sanitàries pertinents, així com, segurament, amb la coincidència amb l'entrada 
a la fase 3, que permet un aforament del 50%. És el cas també de l'OCine al 
polígon Ramassar, que, a més, farà coincidir la reobertura amb el pla d'estrenes 
de les distribuïdores, que han d'ajudar a la recuperació del sector.

L'Edison, pels volts de Sant Joan
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