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EN PORTADA

Set granollerins 
al cens ampliat 
de deportats  
a camps nazis

"Sempre recordaven el tiet Miquel, que tenia 16 
anys quan va marxar a treballar i ja no va tornar"

El Memorial Democràtic recull els cinc 
nascuts a la ciutat –Mompart, Giner, Jané, 
Masjoan i Pont– i Francesc Abelló, originari 
de Barcelona, i Josep Pibernat, de Girona

El Memorial Democràtic de la Ge-

neralitat ha publicat el cens de 

Deportats catalans i espanyols als 

camps de concentració nazis més 

complet de l'Estat, amb 9.161 per-

sones registrades, entre les quals 

els 7 granollerins dels quals s'ha 

documentat el seu pas pels camps 

d'extermini, així com una quaren-

tena de veïns del Vallès Oriental 

i unes 2.000 persones de Catalu-

nya. El projecte, liderat pel Memo-

rial i amb la col·laboració d'Amical 

Mauthausen i la Universitat Pom-

peu Fabra, es pot consultar al web 

banc.memoria.gencat.cat.

El cercador permet conèixer 

quantes persones d'un municipi 

concret van ser deportades a un 

camp de concentració. En el cas de 

Granollers, el resultat mostra els 

cinc veïns nascuts a la ciutat que 

van ser deportats –Francesc Mom-

part León (documentat a Neuen-

gamme i desaparegut), Pere Giner 

Castany (alliberat del camp de 

Mauthausen), Miquel Jané Bauras, 

Artur Masjoan Reverter i Josep Pont 

Antigas (tots tres morts a Gusen). 

L'eina també censa els granollerins 

originaris d'altres municipis, com 

Francesc Abelló i Gràcia, nascut a 

Refugiat
DISSABTE ÉS EL DIA MUNDIAL  
DE LES PERSONES REFUGIADES
i Granollers s'hi adhereix en el marc 

també de la Carta de Ciutats  

Educadores, que demana atenció a 

les persones immigrants o refugiades. 

La jornada pretén recordar les  

persones que han de deixar els seus 

països d'origen fugint de conflictes 
bèl·lics o desastres naturals.  

El nombre de persones desplaçades  

creix any rere any i s'evidencia  

la necessitat d'ajuda humanitària a 

escala global.

Els familiars de les víctimes del nazisme es mostren sa-

tisfets de l'existència del cens, que fa memòria dels seus, 

com també del reconeixement que fa dos any es va fer a 

Granollers amb les llambordes Stolpersteine davant el darrer 

domicili conegut dels deportats. Al número 57 del carrer 

Sant Jaume –l'any 1936, carrer Juan Montaña– n'hi ha una 

que recorda Miquel Jané i Bauras [a la foto de la dreta], un 

jove de 16 anys, aprenent d'ebanista, que "va sortir de casa 
per anar a treballar i mai més no va tornar, se'l van endur 
a la guerra", explica la seva neboda, Maite Cañellas –filla 
d'una de les dues germanes grans–. "A casa dèien que 
l'àvia mai va tornar a ser la mateixa i, de fet, les germanes 
tampoc. Sempre vaig sentir la meva mare parlar del tiet 
Miquel", que després de la guerra va ser empresonat al 

Frontstalag 141, al municipi francès de Vesoul, segons el 

cens. Cañellas explica que va passar a Alemanya, malgrat 

un altre granollerí el va alertar que no ho fés. "Era botiguer 
i anys més tard, parlant amb ma mare, vam descobrir que 
era amic del meu tio. És qui ens va dir que havia mort a la 
cambra de gas", relata. El 8 d'agost de 1941 Jané va entrar 

a Mauthausen i, poc després, el 20 d'octubre, a Gusen, on 

va morir. "L'àvia va rebre tres cartes des d'Alemanya; a la 
primera deia que el tractaven bé, suposo que perquè no es 
preocupés". El cens indica que la data de defunció va ser  

el 3 de desembre; tenia 21 anys. "Els meus avis van saber 
que va morir per un capità de la Creu Roja; l'avi no en va 
voler saber detalls", explica la Maite, qui parlant-ne amb 

una cosina ha sabut que el govern alemany, als anys 50,  

va indemnitzar els avis i els va fer arribar una carta de 

disculpa. Evidentment, res no va compensar el dolor de la 

família, pèro Cañellas assegura que la seva mare –que va 

morir el 2018– estaria orgullosa del cens i ella també ho està.

Barcelona però traslladat a Grano-

llers amb 17 anys, i Josep Pibernat 

Parés, nascut a Girona però veí de 

Granollers en l'època de la Repú-

blica. Ambdós, companys de lluita 

política, van morir a Gusen.

Un estudi viu
L’estudi és fruit d’un buidatge ex-

haustiu dels arxius de la majoria de 

camps (Auschwitz, Bergen-Belsen, 

Buchenwald, Dachau, Flossenbürg, 

Gross-Rosen, Mauthausen, Mittel-

bau-Dora, Natzweiler, Neuengam-

me, Ravensbrück, Sachsenhausen, 

Stutthof i Treblinka), l’arxiu de 

l’International Tracing Service de 

Bad Arolsen, l’arxiu de l’Amical de 

Mauthausen i la llista elaborada 

pel deportat Joan de Diego. També 

incorpora informació extreta de bi-bliografia especialitzada.
El cens estarà en constant actua-

lització i creixerà amb els resultats 

de noves recerques, com les dutes 

a terme amb la col·locació de les 

llambordes Stolpersteine al terri-

tori català –precisament Granollers 

va col·locar les set plaques el gener 

de 2018 –després d'un estudi que 

un estudi de la jove Núria Sala do-

cumentés sis dels deportats, i que el 

setè es descobrís gràcies a la recer-

da de l'Arxiu Municipal i Can Jonch 

amb motiu de l'Stolpersteine–. 

Properament el cens incorporarà 

200 registres pendents de revisió, 

que es publicaran un cop s’hagi 

pogut contrastar la informació. La 

publicació del cens va coincidir al 

maig amb el 75è aniversari de l'alli-

berament de Mauthausen. i M.e.

arxiu / ajuntament
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Taller de moviment conscientConcentració contra els feminicidis
L'associació feminista Mirall de les Franqueses 

ha organitzat per a divendres, de 17.30 a 19 h, un  

taller online gratuït de moviment conscient, a càrrec  

de la coach d'empoderament femení Mon Pedrosa.  

Cal apuntar-se a associacio.mirall@gmail.com.

Endavant ha convocat una concentració, dilluns, a les 20 h  

a la Porxada, per denunciar els feminicidis als Països  

Catalans. L'organització recorda que en el que portem  

d'any ja han mort 13 dones a mans de la violència  masclista, la meitat de les quals durant el confinament. 

SOCIETAT

arxiu /x.solanasEl Ministeri de Sanitat ha donat 

llum verda a la proposa del Depar-

tament de Salut d'entrar avui, di-

jous, a la fase 3 del desconfinament. 

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, 

creu que es "donen les condici-

ons" perquè la regió metropolita-

na de Barcelona –on hi ha inclòs 

el Vallès Oriental– i Lleida passin a 

fase 3. La Generalitat explicava que 

s'ha "continuat constatant que 

es manté l’evolució a la baixa 

dels factors de risc epidemiolò-

gic –bàsicament, la incidència de 

nous casos i la taxa reproductiva 

efectiva-". De fet, el ministre creu 

que "les coses a Catalunya s'han 

fet correctament. El Govern ha 

tingut una actitud de prudència 

que jo comparteixo", ha dit. 

Illa explicava que el pas de fase 

també està lligat a la revetlla de 

Sant Joan, de manera que és una 

mesura per facilitar que hi hagi 

una mobilitat més esglaonada.

De fet, en fase 3 ja es permet 

circular lliurament per Catalunya, 

així com es dóna més llibertat a les 

activitats, com els bars, que poden 

recuperar les barres, i els teatres i 

cinemes, que poden obrir al 50% 

de la seva capacitat. També es re-

gulen els casals d'estiu i es reobren  

zones comunes d'hotels. La fase 3 

permet també trobades de fins a 

20 persones i es dóna permís de 

casaments de fins a 150 persones 

a l'aire lliure i 75 en espais tancats.

La Generalitat ha mostrat la vo-

luntat, un cop recuperades les com-

petències, d'establir una regulació 

pròpia per a la nova normalitat. i

De la fase 3 a la 

'nova normalitat'

DESCONFINAMENT  LLUM VERDA ALS DESPLAÇAMENTS AL PAÍS

Les habituals concentracions dels 

dimecres del personal sanitari i 

de serveis de l’Hospital de Grano-

llers es van traslladar dimecres a 

la Porxada. El comitè d’empresa, 

amb representació de CCOO, UGT, 

MC i SATSE, lliurava a l’alcalde i 

president del patronat de la Fun-

dació Privada Hospital Asil de 

Granollers (FPHAG), Josep Mayo-

ral, un manifest amb les principals 

reivindicacions del sector, que 

passen per garantir una sanitat 

pública i de qualitat al Vallès Ori-

ental –la comarca amb menys llits 

d’hospitalització per habitant–, 

amb més recursos, més drets, més 

seguretat i millors condicions la-

borals per als professionals. 

Reclamen més pressupost per a 

SALUT  EL COMITÈ D'EMPRESA VA LLIURAR LES DEMANDES A L'ALCALDE I PRESIDENT DE LA FPHAG

Les reivindicacions del personal 

de l'Hospital arriben a la Porxada

PER A MILLORES LABORALS  Fa setmanes que els sanitaris es manifesten

EL PASSEIG FLUVIAL ES TALLARÀ
AL TRÀNSIT DE COTXES ELS DIUMENGES
n A partir d'aquest diumenge, el passeig Fluvial, entre el carrer Joan Camps  
i Giró i la rotonda del carrer Camp de les Moreres, romandrà tallat al trànsit de 
vehicles tot el dia. Només es mantindrà obert l'accés a la bossa d'aparcament 
existent al Parc del Congost. D'aquesta manera aquesta via es consolida com a 
espai per al lleure sense presència de vehicles de motor alhora que, en alliberar  
la calçada per al passeig, també possibilita complir millor les distàncies de 
seguretat encara requerides per la Covid-19. L'Ajuntament instal·larà tanques i 
elements de delimitació del tram tallat per tancar l'espai i garantir la seguretat de 
vianants i ciclistes. El tall es repetirà cada diumenge i, en funció de l'experiència, 
es podria valorar fer-lo altres dies en un futur. Aquesta és una de les accions 
que es van acordar recentment, consensuada per tots els grups municipals del 
consistori, per millorar la mobilitat després del confinament.

la sanitat; que augmenti el nom-

bre de llits per habitant, millores 

en les infraestructures sanitàri-

es de la comarca; reduir les llis-

tes d’espera de les intervencions 

quirúrgiques i visites mèdiques, i 

equiparar les ràtios dels professi-

onals a escala europea.

També disposar d’unes mesu-

res de prevenció adequades a les 

necessitats de cada circumstància, 

amb EPI de qualitat; un salari dig-

ne per als professionals que rever-

teixi les retallades dels últims anys; 

que la paga per objectius (DPO) no 

estigui condicionada a l’equilibri 

pressupostari de l’empresa i que 

es faci efectiu el pagament del plus 

de vacances (2015-2019) que es 

va denunciar i es va guanyar en 

sentència. Els concentrats volen 

recuperar el conveni antic de la 

residència assistida de la FPHAG 

i que el patronat s’impliqui en la 

consecució d’aquestes millores.

Els manifestants portaven car-

tells i pancartes amb aquestes 

reivindicacions, la bata blanca i 

el mocador negre que identifica 

la lluita del col·lectiu. També va 

participar-hi personal sanitari 

d’ambulatoris, clíniques, serveis 

de transport sanitari, residències, 

farmàcies, centres de rehabilita-

ció, així com policies i serveis de 

seguretat i emergències. 

El Departament d’Interior no va 

autoritzar la manifestació inicial-

ment prevista entre l’Hospital i la 

plaça de la Porxada posant la Co-

vid-19 com argument. i

548
AQUESTES SÓN LES ALTES 

ACUMULADES DE PACIENTS 
que s'han recuperat de la Covid-19 
a l'Hospital de Granollers. També  
hi han mort arran de la pandèmia  
95 persones, però ja fa dues  
setmanes que no hi ha cap nou 
ingrés i el centre sanitari només 
manté quatre persones ingressades 
per la Covid, una xifra estable  
des de fa uns 15 dies.
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Dilluns al matí, amb motiu del Dia 

mundial contra el maltractament 

a la gent gran, la Marea Pensionis-

ta de Granollers es va concentrar 

al carrer Guayaquil, davant del 

pati de la residència de la Funda-

ció Antònia Roura de Granollers, 

per reclamar residències de gent 

gran de gestió pública, així com 

per fer un reconeixement als tre-

balladors d'aquests centres i un 

recordatori a les persones que hi 

han mort arran de la Covid-19, 

que segons els convocants, han 

estat més d'una vintena. De fet, la 

residència de gent gran va viure 

una situació dramàtica arran d'un 

brot de coronavirus al març, que 

es va allargar fins a l'abril. 

La trobada davant la residèn-

cia es va fer després de l'habitual 

concentració dels dilluns a les 11 

h. L'entitat hi va llegir un comuni-

cat per "denunciar el funciona-

ment d'aquests serveis i exigir 

el control públic i transparent 

de totes les residències".

les visites a residències, tot i que 

amb les mesures de seguretat per-

tinents.

D'altra banda, la Marea Pensi-

onista de Granollers anunciava la 

participació a la manifestació de 

dimecres del personal sanitari de 

l'Hospital de Granollers.  

També va participar-hi el col-

lectiu Veu i Memòria, una entitat 

de nova creació que agrupa fami-

liars de persones que han mort en 

residències de gent gran arran de 

la Covid-19.

A partir d'ara, amb la nova fase 

de desescalada, es flexibilitzaran 

marea

GENT GRAN  EL COL·LECTIU ES VA CONCENTRAR PER RECORDAR ELS MORTS DE LA COVID-19

La Marea Pensionista reclama 
residències de gestió pública

PROTESTA  Els manifestants davant del pati de la residència Antònia Roura

Oncovallès manté la desfilada a El Trull

La Fundació Oncovallès es va negar a renunciar a la tradicional desfilada 
de moda amb motiu del Dia Europeu per a la Prevenció del Càncer de Pell, 
que es commemorava divendres. Així, a la tarda, el restaurant El Trull del 
Casino va acollir la desfilada amb un grup reduït de models i amb totes les 
mesures de seguretat oportunes. Enguany, però, s'ha hagut d'anul·lar la 
tradicional marató d'activitats a la plaça de la Porxada per sensibilitzar en 
la prevenció del càncer de pell.

xavier solanas

SALUT  DIA EUROPEU PER A LA PREVENCIÓ DEL CÀNCER DE PELL

Atenció presencial al Servei de Català
El Consorci per a la Normalització Lingüística del Vallès Oriental - Ser-

vei Local de Català de Granollers ha reprès aquesta setmana l'atenció 

presencial –al número 84 del carrer Enric Prat de la Riba–, però amb 

cita prèvia (granollers@cpnl.cat). També es pot trucar per telèfon els 

dilluns, dimarts i dijous, de 10 a 13 h, al 93 879 41 30.  
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L'Ajuntament de les Franqueses 

destinarà 1.130.000 euros a un pla 

de xoc per pal·liar els efectes de la 

Covid-19. El pla preveu 58 accions 

repartides entre quatre eixos: ocu-

pació i comerç; impostos i taxes; 

ciutadania; i cultura, educació, es-

port i teixit associatiu. Els diners 

sortiran de la part del romanent 

que els ajuntaments poden utilit-zar per a aquestes �inalitats, dels 
estalvis de les activitats que s'han 

deixat d'organitzar aquest 2020 

i de les aportacions que farà la 

Diputació de Barcelona als ajun-

taments. D'altra banda, destacava 

l'alcalde, la crisi del coronavirus 

ha fet que l'Ajuntament hagi deixat 

d'ingressar prop de 800.000 euros. 

Pel que fa a la reactivació ocu-

pacional de treballadors, empre-

ses i comerç local, s’hi destinaran 

450.000 euros. Entre les mesures 

més destacades hi ha la contracta-

ció de persones en situació d’atur 

a través de plans d’ocupació; una 

campanya de promoció del comerç 

local i la formació ocupacional per 

a persones que hagin perdut la fei-

na a causa de la Covid-19. També 

s’impulsaran iniciatives per refor-

çar l’economia local, com ajuts al 

lloguer d’activitats no essencials, 

subvencions als nous emprene-

dors (cooperatives, autònoms, pro-

fessionals culturals...) i la concessió 

de microcrèdits a les empreses.

Pel que fa a les mesures de mi-llora �iscal –impostos i taxes–, s’hi 

destinaran 190.000 euros. Entre 

d’altres, s’ampliaran els ajuts al 

pagament de l’IBI; s’ampliaran els 

terminis de pagament d’alguns im-

postos i taxes; es reduirà la taxa de 

recollida d’escombraries per a les 

empreses i establiments que s’han 

vist obligats a tancar i es permetrà 

l’ampliació de terrasses amb boni-�icació del 75% del cost de la seva super�ície �ins al 31 de desembre.
A l’eix de ciutadania es destina-

ran 300.000 euros per a mesures 

de protecció a les persones. Aug-

mentaran els ajuts d’emergència 

social per a la compra d’aliments i subministraments bàsics, així com 

les beques per a activitats d’estiu, 

extraescolars i material escolar; 

s’establiran ajuts a l’habitatge; es 

reforçarà l'acompanyament de 

persones vulnerables amb suport 

psicològic per a totes les edats i 

s'incrementarà el servei de teleas-

sistència i assistència domiciliària. 

També s’incidirà en els protocols 

de prevenció de violència masclis-ta i d’acompanyament a les vícti-
mes i es donarà suport a les xarxes 

de voluntariat del municipi.

Finalment, pel que fa al suport 

a la cultura, l’educació, l’esport i 

el teixit associatiu, s’hi destinaran 

230.000 euros. S’impulsarà l’adap-

tació telemàtica de l’oferta educa-

tiva de l’Escola Municipal de Mú-

sica, els casals de joves i el servei 

de logopèdia; hi haurà ajuts a les 

entitats culturals, esportives, juve-

nils i infantils, AMPA i AFA; es re-

forçarà un nou format de les festes tradicionals en línia; s’assegurarà 
una oferta de casals d’estiu per a totes les famílies i es garantirà la 
connectivitat de tots els infants 

mitjançant el subministrament de 

material informàtic per continuar 

el curs telemàticament.

L’alcalde, Francesc Colomé, as-

segurava en la presentació del 

pla que aquest “no és un pla del 

govern, sinó d’Ajuntament i de 

tot les Franqueses", i destacava 

que compta amb el suport de 16 dels 17 regidors del consistori. 
“El pla està fet des de la unitat, 

i aquesta unitat ha de continuar 

en altres temes que es tracten a 

l’Ajuntament”, reclamava. Colo-

mé també recordava la duresa dels 

moments viscuts des del mes de 

març i agraïa la feina dels “profes-

sionals essencials que han estat 

al peu del canó”, com el personal 

sanitari, les empreses que han fet 

donacions i sobretot la xarxa de 

voluntaris que ha repartit material 

entre particulars, centres sanitaris 

i residències de gent gran. ❉ x.l.

  ACTUACIONS PREVISTES

MESURES DE REACTIVACIÓ OCUPACIONAL
A TREBALLADORS, EMPRESES I COMERÇ LOCAL

Reactivació de l’ocupació amb la contractació de plans d’ocupació
i persones en situació d’atur

Ajuts al lloguer d’activitats no essencials

Subvencions als nous emprenedors (cooperatives, autònoms, 
professionals culturals...)

Microcrèdits

Formació ocupacional per a persones que hagin perdut la feina 
com a conseqüència de la Covid-19

Promoció del comerç a través d’una campanya per potenciar 
l’economia local

MESURES DE MILLORA FISCAL

Reducció de la taxa recollida d’escombraries

Ampliació dels terminis de pagament d’alguns 
impostos i taxes

Ajuts al pagament de l’IBI. Actualització dels llindars de renda 
amb un augment del 2,8%

Ampliació de l’espai per a les terrasses i bonifi cació del 75% 
del cost de la seva superfície fi ns al 31 de desembre de 2020

MESURES DE PROTECCIÓ A LES PERSONES

Increment dels ajuts d’emergència social per fer front a la despesa 
d’aliments i subministraments bàsics i augment de les beques 
per a activitats d’estiu, extraescolars i material escolar

Ajuts a l’habitatge

Acompanyament de persones vulnerables amb suport psicològic
i augment del servei de teleassistència i assistència domiciliària

Incidència en els protocols de prevenció de violència masclista i 
acompanyament a les víctimes

Suport a xarxes de voluntariat que han repartit material durant la 
pandèmia a particulars, centres sanitaris i residències de gent gran

MESURES DE SUPORT A LA CULTURA,
L'ESPORT, L'EDUCACIÓ I EL TEIXIT ASSOCIATIU

Adaptació telemàtica de l’oferta de l’Escola Municipal de Música 
Claudi Arimany. Casals de joventut i servei de logopèdia en línia

Garantir la connectivitat de tots els infants mitjançant el 
subministrament de material informàtic per continuar el curs 
telemàticament i desplegament de fi bra/wifi  als disseminats

Ajuts a les entitats culturals, esportives, juvenils i infantils, AMPA i AFA

Nou format de les festes tradicionals en línia (Sant Jordi, Sant Ponç...)

Assegurar una oferta de casals d’estiu complint la normativa sanitària

Les Franqueses destina 
1.130.000 euros al pla de xoc 
per pal·liar la crisi de la Covid

El pla de xoc de les Franqueses 

compta amb el suport de JxLF, PSC, 

IEC i Cs. La portaveu de JxLF, Mont-

se Vila, explicava que el pla respon 

a dos objectius bàsics: "ajudar les 

persones i reactivar l'economia 

local". A més, Vila anunciava que 

el pla tindrà una comissió de segui-

ment i afegia que “si es detecten 

noves necessitats, s’anirà modi-

ficant”. El portaveu del PSC, Juan 

Antonio Corchado, assegurava que 

la prioritat del pla és que tothom 

pugui viure dignament. "El nostre 

deure com a administració públi-

ca és assegurar-nos que tothom 

tingui garantides les necessitats 

bàsiques i que pugui fer front a 

les despeses d'aliments i submi-

nistraments", deia. Rafa Bernabé, 

portaveu d’IEC, explicava que el seu 

grup s'adheria al pla perquè "és ne-

cessari per a la ciutadania", tot i 

que alhora qüestionava que l’Ajun-

tament tingui capacitat de concedir 

microcrèdits a les empreses. A més, 

també recordava algunes necessi-

tats, com empadronar tothom qui 

viu al municipi per actuar millor 

en cas de necessitat, més iniciati-

ves per ajudar el sector cultural o 

la creació d’abonaments per a les 

piscines municipals que permetin 

rebaixar-ne el preu. El portaveu de 

Cs, Amador Doncel, celebrava que 

el pla "no entén d'ideologia ni de 

banderes", i apuntava que el seu 

grup s’hi adhereix per garantir que 

"ningú quedi enrere". "Serà po-

sitiu i tindrà un impacte directe 

Suport de 16 regidors de 17
en els que més pateixen", deia. Fi-

nalment, l’únic partit que s’ha des-

marcat del pla de xoc ha estat Sal-

CUP, que considera que es limita a 

ser un pla d’ajut als afectats per la 

Covid-19 que no preveu actuacions 

més enllà de l’any 2020, que distri-

bueix una subvenció de la Diputa-

ció i que redistribueix les partides 

pressupostàries destinades a actes 

que no s’han pogut dur a terme a 

causa de la crisi sanitària. El grup 

considera que els ajuts previstos en 

el pla són "insuficients" i que el re-

partiment de partides que s’hi fa "es 

basa exclusivament en suposici-

ons i extrapolacions, en queixes i 

demandes rebudes". "No hi hem 

vist ni un diagnòstic de la situació 

ni uns principis rectors que prio-

ritzessin les actuacions", assegura 

la regidora, Maria Forns, que no va 

assistir a la presentació. x.l.

ADMINISTRACIÓ  EL PLA DE REACTIVACIÓ SOCIAL I ECONÒMICA CONSTA DE 58 ACCIONS

L'alcalde destaca que el

pla és fruit de la "unitat"

i de l'aportació de gairebé 

tots els grups municipals

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

08/06 Pedro Llamas Guerrero  59 anys 

08/06 Ramon Carulla Puncetí  89 anys      

09/06 Joaquina Martínez Oliva  84 anys

09/06 Josefi na Font Artigas  88 anys
09/06 Juan Palacios Reyes  76 anys

09/06 Lluís Alonso Alonso  77 anys
10/06 Rosa Xicota Puig  84 anys
10/06 Angelina Isalt Pratdesaba  92 anys  

10/06 Maria Rosa Sanmartí Ribas  87 anys 
11/06 Antonio Bernabé Atalaya  60 anys
12/06 Eladio Vázquez Fábrega  70 anys
13/06 Eugenio Pulido Fernández   72 anys
13/06 Carlos Fors Martínez  55 anys
13/06 Manuel Ruana López  90 anys

14/06 José Pubill Amaya  27 anys 
14/06 Juan Rincón Romano  83 anys 



dj, 18 juny 2020 7REDACCIONAL



dj, 18 juny 20208

Fem el Vallès Republicà des de cada municipi. Presentem candidatura al teu poble. 39 de 39.
Vallès Oriental

Si la repressió de l’estat no s’atura, 
la nostra solidaritat la vencerà 

Abans del 25 de juny,  el Vallès 
Oriental, amb Josep Maria Jové 

ES31 3025 0001 1814 3361 5996

CAIXA DE SOLIDARITAT

Tens menys 
de 30 anys: 
com enfocar la 
teva trajectòria 
professional 
L’accés dels menors de 30 anys al món 
laboral s’ha d’orientar professional-
ment en base a: la formació, les qua-
litats, els interessos i les habilitats de 
les persones per adquirir experiència. 
Essent els pilars per accedir a una fei-
na: mostrar una actitud activa i positi-
va, ser constant i disposar de capaci-
tats d’aprenentatge. 

Per accedir a una oferta de feina cal un 
currículum i una carta de presentació 
focalitzada a les fortaleses, debilitats, 
interessos i objectius professionals; 
amb una redacció proactiva per trans-
metre les potencialitats individuals.

Si la persona té un clar objectiu profes-
sional a assolir i un ofici definit, el plan-
tejament és: analitzar els requisits del 
lloc de treball per adquirir els coneixe-
ments necessaris i buscar una empresa 
per posar la teoria en pràctica; amb la 
perspectiva d’aprendre, adquirir expe-
riència i consolidar la sortida laboral. 

Però, si no es té clara la professió l’al-
ternativa és incorporar-se al mercat a 
partir d’empreses de selecció, serveis 
d’ocupació o empreses treball tempo-
ral. Buscar ofertes de feina amb tas-
ques i funcions de treball compatibles 
amb les motivacions i competències de 
la persona.

I en el cas de disposar d’una carrera 
universitària una opció és treballar a 
l’estranger per consolidar la qualifi-
cació professional; amb programes o 
Erasmus. Així mateix, l’emprenedoria 
com a via d’autoocupació és una possi-
bilitat si es té una idea de negoci.

EL CONSULTOR DE RRHH

HELPOINT SERVEIS

Consultoria de Recursos Humans

T. 93 170 21 90 

Horari de dilluns a divendres 

de 9 a 17 h.

info@helpointserveis.com 

www.helpointserveis.com

Les Franqueses ha iniciat la cam-

panya de lluita biològica contra 

les plagues, durant la qual es farà 

la primera sota de depredadors 

naturals als arbres de diferents 

zones del municipi. S'hi deixen 

anar dos tipus d'enemics naturals 

de les plagues de pugó i de psil·la, 

les marietes –Adalia Bipunctat– i 

la xinxa Anthocoris memoralis. 

Les actuacions se centraran en el 

passeig dels Til·lers, Can Prat, els 

carrers del Bruc, Barcelona, Po-

nent i Girona, les places Nova i de 

l'Ajuntament, el passeig Andalu-

sia, la plaça dels Països Catalans i 

la rotonda nord de l'Ajuntament.

Ja fa tres anys que l'Ajuntament 

va optar per una alternativa menys 

agressiva als tractaments fitosa-

nitaris amb productes químics. 

L'objectiu és aconseguir un equili-

bri entre els diversos insectes que 

viuen als arbres, tant perjudicials 

com beneficiosos, per aconseguir 

un correcte creixement dels brots 

florals, vegetatius o de les fulles. 

A més, l'Ajuntament ha començat 

aquesta setmana la campanya de 

poda d'estiu dels arbres del mu-

nicipi. "Es tracta d'una esporga 

menys traumàtica que permet 

evitar l'atac dels fongs i la cir-

culació de la saba per a la cica-

trització de la ferida", apunten 

fonts municipals. La poda també 

respon a motius de seguretat, ja 

que es retiren les branques que 

dificulten la visibilitat i aquelles 

que envaeixen els edificis. 

xavier solanas

MEDI AMBIENT L'AJUNTAMENT HA COMENÇAT TAMBÉ LA CAMPANYA DE PODA DELS ARBRES PER EVITAR L'ATAC DELS FONGS

Marietes i xinxes per
al control de plagues

El grup municipal de Cs demanarà 

en el pròxim ple al govern munici-

pal un pla amb mesures concretes 

per fer efectiva la conciliació labo-

ral i reduir la bretxa salarial en la 

situació derivada de la crisi de la 

Covid-19. El portaveu local de Cs, 

Amador Doncel, apunta que des 

de l'expansió de la pandèmia molts 

treballadors “han de bregar amb 

una rutina laboral incompatible 

amb la conciliació familiar” a 

causa, entre d’altres, del tancament 

de llars d’infants i centres escolars. 

Doncel alerta que amb l'avanç de 

la desescalada aquesta problemà-

tica “es veurà accentuada” per 

les limitacions respecte al nom-

bre d'alumnes que podran acudir 

presencialment a les escoles i llars 

d’infants. El regidor considera que 

aquesta situació perjudicarà més a 

les mares, que "continuen sent les 

que majoritàriament es fan càr-

rec de la cura dels fills"–el 95% 

de les persones que tenen cura 

d'algú dependent són dones–. Per 

això Cs proposa al govern munici-

pal que demani a la Generalitat un 

pla urgent i específic amb mesures 

de conciliació i insta l'Ajuntament 

a incentivar la modalitat del tele-

treball i a facilitar, en coordinació 

amb el Govern, un telèfon d'asses-

sorament per a assegurar-se "que 

ningú hagi de renunciar a la seva 

feina per la manca de polítiques 

públiques de conciliació". 

Cs vol un pla de conciliació

laboral i reduir la bretxa salarial

Motoserres contra la tala d'arbres

Una vintena de persones van protestar divendres a les portes de l’Ajuntament 
per denunciar la "tala indiscriminada" d’arbres a les Franqueses. Els 
manifestants van portar cartells de denúncia i també motoserres que van 
alinear davant l’Ajuntament. Imagina Esquerra en Comú (IEC), que va convocar 
la protesta, denuncia "la manca de planificació pel que fa a la tala i reposició 

d'arbrat". IEC critica tales com la que s’ha fet darrerament a la carretera de 
Cànoves, en època de nidificació dels ocells. "Hi ha manca de planificació, 

amb tales evitables, fetes a deshora i amb manteniment poc adequat, i es 

tria l’opció més fàcil, ràpida però costosa, com és talar i replantar", lamenten.

L'associació Lucha RETT por ti 

princesa, una entitat que treballa 

per la difusió i la recerca mèdica 

en la malaltia de RETT i que durant 

l'any també col·labora amb altres 

causes solidàries en benefici, sobre-

tot, dels infants malalts i les malalti-

es minoritàries, va promoure el 31 

de maig un repte esportiu i solidari 

per recaptar fons per al suport d'in-

fants en situació de vulnerabilitat 

amb què treballa d'associació Maná 

de les Franqueses. El repte va per-

metre recaptar 500 euros que es 

van lliurar dimecres a Maná i que es 

destinaran a la compra de bolquers 

per a les famílies en situació de vul-

nerabilitat socioeconòmica. 

La periodista de les Franqueses 

Laura Mor ha dirigit Església con-

fi(N)ada. Ser cristià en temps de 

coronavirus, un documental d’Ani-

maset realitzat íntegrament durant 

el confinament i que explica com ha 

viscut l'Església a Catalunya el con-

finament i què significa ser cristià 

en temps de coronavirus. El docu-

mental està disponible a YouTube i 

està subtitulat en diversos idiomes. 

La mateixa periodista modera un 

cicle de diàlegs sobre quina ha es-

tat la resposta de l’Església durant 

la pandèmia. Els diàlegs s'emetran 

en directe a www.animaset.cat i a 

www.catalunyareligio.cat els dies 1 

i 8 de juliol (18 h). 

La periodista 

Laura Mor dirigeix 

'Església confi(N)ada'

Lucha RETT por ti 

princesa dóna 500 € 

a l'associació Maná
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Josep Maria Jové
Diputat per ERC al Parlament i ex-secretari general d'Economia

–Anirà a judici per ser el "cervell de l'1-O".

–Sí, m'acusen d'organitzar un referèndum, 
una cosa que ja fa anys que a l’Estat no és 
delicte. Així com en els del Suprem els posa-
ven a la presó per una sedició, a mi em volen 
posar a la presó per posar urnes i papere-
tes. Jo suposo que en l’entorn democràtic de 
l’Estat espanyol –que encara deu existir– i 
davant la comunitat internacional, els gene-
ra moltes contradiccions. Per això intenten 
carregar-me altres delictes com desobedi-
ència, malversació, prevaricació i revelació 
de secrets. És al·lucinant perquè aquests 
dos darrers no els van imputar als jutjats al 
Suprem, els teòrics líders del Procés.
–Sí que van ser condemnats per malver-

sació, però.

–De fet, me l’imputen per unes partides que 
ja estan jutjades al Tribunal Suprem, per la 
qual cosa jo no em puc defensar. Estic con-
demnat gairebé segur i la malversació, a par-
tir de 200.000 euros, implica penes de presó. 
Hi ha una indefensió claríssima i, a més, con-
sidero que aquelles partides no són malver-
sació perquè jo mai no em vaig embutxacar 
un duro ni van servir per a fets il·lícits.
–I també està imputat per prevaricació.

–Quan em van detenir el 20 de setembre de 
2017 ho van fer per sedició –cosa que no po-
dia fer un jutge d’instrucció provincial–. La 
prevaricació no existeix el 22 de setembre 
quan el jutge em diu de què m’acusen, ni al 
Jutjat número 13 [on es va iniciar la instruc-
ció], ni quan m’envien al Llarena al Suprem 
perquè em vol acusar de rebel·lió en aquell 
moment, ni quan el 13 m’envia al TSJ, ni 
quan em comença a processar... Apareix en 
el moment que el TSJ em fa l’auto de proces-
sament i ho fa per una única raó: perquè, si 
hi ha aquest delicte, el judici s’ha de fer amb 
un tribunal i no amb un jurat popular, com 
sí que es podria fer en el cas de malversació. 
Ho volen tenir tot controlat. No podria ser 
que ara un jurat ciutadà m’absolgués a mi 
perquè els cauria tota la causa.
–I això ho ha pogut recórrer? Hi ha pos-

sibilitat que finalment a judici no hi hagi 

aquest delicte?

–En els recursos que estem fent al TSJ de-
nunciem bàsicament dues coses. D'una 
banda, la investigació judicial i policial és 
política i s’ha fet sense garanties. I, de l'altra, 
destaquem aquest tema de la prevaricació 
que ha aparegut per sorpresa. És un paral-
lelisme amb el referèndum; són al·lèrgics a 
la democràcia. Ens volen condemnar per fer 
un referèndum i no volen que un jurat ciu-
tadà ens jutgi. Tenen al·lèrgia a participació 
ciutadana, per la via que sigui. I volen evitar 
que tinguem un judici mínimament just.

–El TSJC li demana una fiança milionària 

que cal ingressar aquest mes.

–Al Lluís Salvadó i a mi ens demanen més 
de 4 milions, dels quals 3 ja estan diposi-
tats a diferents jutjats, sobretot al Tribunal 
de Cuentas, però també al Jutjat número 13 
de Barcelona, d’on neix tota aquesta inves-
tigació prospectiva de la causa general, que 
estan utilitzant per fer els informes. Nosal-
tres el que hem dit és que aquests diners ja 
estaven dipositats i, per tant, ara el que ens 
demanen són aquests 1,6 milions. Mentres-
tant s’està esperant la resposta del Tribunal 
de Cuentas i, si hi són i coincideixen, en prin-
cipi, el TSJC no els reclamarà. Això no ha pas-
sat amb el Jutjat 13, que ha reclamat diners, 
tot i que estiguessin dipositats al Suprem en 
el seu moment o al Tribunal de Cuentas.
–I com va la resposta a la crida a la Caixa 

de Solidaritat?

–La resposta està funcionant. La Caixa de So-
lidaritat està fent la seva campanya, ERC tam-
bé i els amics ens donen suport, com a través 
del vídeo que ha fet gent d’ERC i la CUP. Però 
falta encara més d'un milió d'euros. És molt 
complicat perquè aquests diners s’han de-
manat manta vegades. A més, el Lluís i jo no 

som tan coneguts com els del Suprem –per 
tant, els 2,8 milions del Tribunal de Cuentas 
sabíem que els aconseguiríem ràpid perquè 
allà hi havia tothom, inclosos presos i exili-
ats–. Els alts càrrecs no som tan famosos i 
patim més. Tot i que no només ens passa a 
nosaltres, que encara tenim una xarxa im-
portant i organitzacions polítiques que ens 
donen suport, sinó que hi ha molta més gent 
anònima que encara ho té més difícil i que 
també estan patint aquesta repressió.
–I el moment de crisi sanitària actual 

tampoc hi ajuda.

–No, clar, no és que la gent sigui insolidària, 
sinó que ara la solidaritat va dirigida cap a 
altres camps, d’una urgència més palmària. 
Però la gent està responent com sempre en 
aquest país. És evident que si el dia 25 no 
trobem aquests diners ens embargaran els 
béns i se’ns bloquejaran sous. És un risc real.
–La Covid-19 també fa que la mobilitza-

ció al carrer, una eina que sovint es recla-

ma com indispensable, sigui complicada.

–El país respon sempre que se’l crida, hi hagi 
la situació que hi hagi. Es va organitzar un 
referèndum després d’un atemptat brutal 
a la rambla. Quan el país estava en estat de 
xoc va reaccionar condemnant aquell acte i 
donant-se suport, i després hi va haver un 
referèndum al cap de poques setmanes.
–Però el moment és molt diferent. Lla-

vors la gent sabia que anava al referèn-

dum... i ara?

–Sabem on anem. Però, quan esclata la pan-
dèmia, ja pensàvem que hi ha via tres riscos 
que el moviment sobiranista i el país en con-
junt havia d’entomar. El primer, que la res-
posta a la crisi podia comportar una recen-
tralització del poder estatal, i es va produir. 
El segon és que hi hagués un retrocés a les 
llibertats i que, davant la por, la gent accep-
tés una retallada de drets importants. I, en el 
fons –o no tant–, també ha passat –al princi-
pi, per exemple, poca gent posava el crit al 
cel quan es plantejava el passaport d’immu-
nitat–. I el tercer risc era que el conflicte polí-
tic català quedés en un segon terme en totes 
les agendes polítiques. Parlar d’autodeter-

minació i amnistia davant d’una emergència 
sanitària era difícil, però nosaltres no hi hem 
volgut renunciar. Hem seguit reivindicant 
que cal resoldre el conflicte polític.
–Sí, però no la mesa de diàleg.

–El president Sánchez ha anunciat que, en 
el moment que s’aixequi l’Estat d’alarma i 
abans de l’agost, hi haurà una trobada. Si més 
no, això és el que diu el president de l’Estat. 
Però les negociacions es van treballant.
–A títol personal, com s’afronten les tro-

bades amb persones que avalen el pro-

cés judicial en què està immers?

–Quan l’Oriol Junqueras i la Marta Rovira 
em van demanar, primer, que negociés la 
investidura de Sánchez, i, després, que for-
més part d’aquesta mesa de negociació, no 
va ser una decisió fàcil. M’he d’asseure amb 
gent que en el seu moment van defensar la 
repressió, el 155, que encausessin companys 
i que, directa o indirectament, també avalen 
el meu enjudiciament. Però no sé per a qui 
era més complicat, si per a mi o per als que 
estaven produint la repressió, que havien 
d’acceptar que hi anés un dels “cervells del 
nosequè”. Emocionalment no era fàcil per a 
mi i per al meu entorn, però també crec que 
és una oportunitat de portar la repressió en 
aquella mesa i a la Moncloa, i mirar-los als 
ulls i parlar-los obertament d’amnistia, de 
conflicte polític, d’autodeterminació. Valia la 
pena superar l’impacte emocional.
–I davant d’això, alguna reacció?

–Quan ens vam reunir amb el PSOE per par-
lar d’investidura va ser molt bèstia perquè 
teníem tota la caverna espanyola dient que 
Sánchez havia acceptat parlar amb el “cere-
bro del 1-O”... Però no hi ha cap reacció d’in-
comoditat, tots són molt professionals. Bé, jo 
sí que els recordo coses: els porto moleskines 
i els dic que en aquella llibreta he apuntat que 
he parlat d’autodeterminació, d'amnistia i de 
repressió, i que he apuntat les seves respos-
tes… Li vaig preguntar a Pedro Sánchez: “què 
passarà si, quan ara surti d’aquí, els guàrdia 
civils que hi ha a la porta em detenen, m’aga-
fen la llibreta i el senyor Baena fa un infor-
me... jo pillaré però vosaltres també”... i lla-

“Són al·lèrgics a la democràcia: Ens 
volen condemnar per fer un referèndum i 
volen evitar com sigui un jurat popular”

ENTREVISTA

Perfil

El franquesí Josep Maria Jové i Lladó (Barcelona, 1975) és considerat, segons els informes de la Guàrdia Civil, 
el "cervell de l'1-O" i el propietari de la llibreta Moleskine més famosa de la història del país, trobada en un 
escorcoll a casa seva el setembre de 2017, quan era secretari general del Departament d'Economia, i en el 

marc de l'operació contra el referèndum d'autodeterminació. Des de llavors, és un dels investigats a la causa 
judicial contra els líders independentistes. En el seu cas, el TSJC el processa per delictes de desobediència, 

prevaricació, malversació i revelació de secrets. La jutgessa li ha imposat –juntament amb Lluís Salvadó– una 
fiança d'1,6 milions d'euros, que ha de dipositar abans del 25 de juny si no vol ser embargat.

Estic en situació de claríssima 

indefensió i m'enfronto a

delictes que no van imputar

ni  als teòrics líders del Procés
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ENTREVISTA

vors sí que es va produir un silenci incòmode.
–Tot i les incomoditats, s'arribarà a algu-

na resolució en aquesta taula de diàleg?

–La mesa és un instrument necessari, però 
no suficient. A nosaltres la investidura de 
Sánchez ens importava bastant poc. Volí-
em assentar les bases per a la resolució del 
conflicte polític i es van creuar dos interes-

sos, perquè ells volien negociar la investi-
dura. Nosaltres volíem que acceptessin que 
hi ha un conflicte polític, que cal desjudicia-
litzar la política, que es pugui parlar d’auto-
determinació i d'amnistia, i que si arribem 
a un acord sigui consultat a la ciutadania de 
Catalunya. El nostre suport a la legislatura 
dura en funció que la mesa de negociació 
avanci i sempre amb els mateixos principis. 
Seguim creient que la repressió no s’acaba 
si no s’acaba la causa general i es resolt el 
conflicte polític, que passa per l’autodeter-
minació i una llei d’amnistia. Mentre no es 
permeti el dret a l’autodeterminació, segui-
rà havent-hi un conflicte polític.
–Però el PSOE no en vol sentir a parlar, 

d’autodeterminació.

–No ho vol, però n’ha sentit a parlar i no té 
cap altra opció. I no anem a demanar que 
ens millorin les competències i ens donin 
uns beneficis penitenciaris. Anem allà per 
posar el conflicte a l’agenda política. Però 
no som ingenus, sabem que no serà la mesa 
definitiva, però és important trencar el gel. 
És important que per primer cop oficialment 
l’Estat espanyol s’assegui a parlar d’aquests 
conceptes. I això ho veurà la ciutadania de 
Catalunya i la comunitat internacional.
–La negociació no és, però, d’igual a igual.
–Clar, l’Estat ja ha demostrat que té més po-
der. Però sí que és important que anem a 
negociar amb la legitimitat que ens dóna un 
suport electoral ampli –hem de ser cada cop 
més– i també que, no només hi hagi un po-
der institucional, sinó també un moviment 
social i popular que doni suport. Com més 

mobilitzada estigui la ciutadania més força 
tindrem. Les dues coses són imprescindi-
bles, perquè és el que tenim com a país.
–La mobilització ha decaigut, ja ho dèiem.

–Sí, però la gent estarà mobilitzada en fun-
ció que els polítics i les institucions res-
ponguem. Ens devem a la gent i, si la gent 
no està mobilitzada, serà per culpa nostra. 
No només hi ha d’haver actuacions a les 
institucions, sinó també als tribunals amb 
la manera que afrontem els nostres posi-
cionaments judicials. Si la gent no se sent 
orgullosa de nosaltres, no es mobilitzarà. I 
llavors sí que alguns a nivell personal ens 
sentirem molt afectats.

–Tornem, doncs, a com afronta l'embat ju-

dicial. Al març es va negar a declarar al TSJ.

–No vaig respondre, primer perquè hi tinc 
dret i, segon i sobretot, perquè el meu pro-
cediment forma part decn causa general 
contra l’independentisme i, per a mi, con-
testar al fiscal i a la jutgessa és donar nor-
malitat a un procés d’irregularitats judicials 
i blanquejar la seva actuació. Jo vull denun-
ciar la vulneració de drets fonamentals de 
tota la gent que pateix la repressió.
–Per tant, la seva defensa es podria dir 

que serà més política que tècnica?

–La diferència és una mica artificiosa. Jo 
faré una defensa política, però això no vol 
dir que no discuteixi tècnicament determi-
nats punts de procediment, com les auto-
ritzacions d’entrades i registres, d’escoltes 
telefòniques, de proves que s’han inventat 
i que hem de demostrar, etcètera. Això més 
tècnic ho farem, però la nostra actitud serà 
la d’afrontar un judici polític com a tal. Con-
sidero que la meva causa forma part d’una 
conxorxa i una concertació dels poders de 
l’Estat contra l’independentisme. I per això 
intentaré no donar mai una sensació de nor-
malitat a una causa judicial que no ho és.
–Encara no hi ha data de judici, però.

–No, la instrucció podria acabar a l’octubre 
i llavors es posarà data al judici. La instruc-
ció que s’havia d’haver tancat fa molt de 
temps és la del Jutjat número 13, però no 
es fa perquè mentrestant la Guàrdia Civil va 
fent informes.
–Ho tornaria a fer?

–No em penedeixo de cap de les actuacions 
polítiques que he fet. Les faria diferent i mi-
llor, però he pres decisions polítiques pel bé 
comú i l’interès general, i responent a uns 
principis fonamentals de llibertat i democrà-
cia. I no me’n penedeixo gens. Alguns m’es-
tan comportant uns problemes personals 
molt durs, però davant de la repressió de 
l’statu quo, qualsevol moviment democràtic 
i no violent no s’ha de rendir mai. i m.eras

L'entrevista íntegra a www.somgranollers.cat

Valia la pena superar l'impacte

emocional i ser a la mesa de diàleg 

per mirar-los als ulls i parlar-los

 d'autodeterminació  i amnistia
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Alguns ajuntaments han suspès els actes culturals previstos per aquest estiu 

–fins i tot, per a tot l'any–, una decisió que s'emmascara de responsable, quan 

en realitat és l'opció fàcil per administracions sovint desproveïdes de ganes i 

imaginació –i potser recursos–. En canvi, Granollers ha marcat un perfil propi que 

no vol renunciar a la programació estiuenca –tot i haver suspès la multitudinària 

festa de Blancs i Blaus– i que dóna el valor que li correspon a la cultura. Tret de 

la festa major, el calendari cultural estiuenc manté gran part de l'oferta pública 

habitual, això sí, adaptada a la situació actual –tenint en compte que es poden fer 

activitats a l'aire lliure, només cal recordar les mesures d'higiene i seguretat a la 

ciutadania, i oferir un sistema de control d'aforament–. Granollers ha demostrat 

que valora no només el bé que, en situacions dures com les viscudes, fan les 

expressions culturals, sinó que també dóna suport a un sector que també és 

econòmic i que, si no reprèn l'activitat, comportarà nous drames.

CULTURA CONTRA LA DOBLE CRISI
Editorial

ésser humà pateix les limitacions 
pròpies de la seva temporalitat. 
[…] És emocional, dominat més 
per la passió que pel raonament. 

El nivell d’autoritat va en relació a l'ofici i el 
càrrec que es desenvolupa. Com més alts, 
més propensos a l’egoisme amb una carac-
terística: les seves decisions acostumen a 
ser més sofisticades i subtils intentant de-
mostrar racionalitat. I en aquelles persones 
que, per raó dela feina, han de portar armes, 
aquesta inclinació a l’orgull personal encara 
és més real. D’exemples no en falten.

La història palesa amb prou claredat 
aquesta inclinació del poder. En l’interior de 
cada persona s’hi descobreix aquell desig de 
superioritat que, emparant-se en la llei, ac-
tua com si de veritat la llei fos ella. Una de les 
contradiccions de la conducta humana rau 
en l’orgull de ser millor, amb una autoritat 
esbiaixada. Només cal parar atenció a la in-
terpretació de la llei. La llei és una norma que 
denuncia les errades amb la finalitat d’esme-
nar-les. Però en l’exercici de dictar sentèn-
cia, la llei no és una denúncia per investigar, 
sinó raó per sancionar. Es dicten sentències 
injustes tot sovint, fins al punt que passats 
uns anys s’ha fet palesa la injustícia de penes 
de mort executades. Com més encimbellada 
està una persona més propensa a deixar-se 
dominar per l’orgull que es creu estar al ser-
vei dels altres perquè la llei ho diu, no perquè 
és el convenciment raonat amb un diàleg 
respectuós amb la veritat de l’altre.

Febleses del poder
Si analitzem els posicionaments de l’Estat 

espanyol en relació amb lleis europees –que 
ha signat– ens adonarem d’aquesta conduc-
ta de superioritat, fins i tot amb menyspreus 
propis d’una superioritat suposada que en 
realitat no té. I si perdem un xic de temps 
en anàlisis dels debats del Congrés i Senats 
espanyols descobrirem l’amor propi més 
emocional que racional dels representants 
dels partits. Defensar una idea és just i rao-
nable, però pot esdevenir contrària a adret 
amb un debat respectuós de les persones 
perquè no es pot ser polític menyspreant la 
veritat dels altres. Massa debats parlamen-
taris es basen a afirmar que la meva idea és 
la bona i la de l'altre, dolenta –intercalant-hi 
sovint el menyspreu i l’insult–.

I tot té la seva base en la manca de respec-
te a les persones i en la manipulació de la llei 
pervertint la democràcia. I Espanya pateix 
aquest comportament amb les seves conse-
qüències. Com més important és una auto-
ritat, més poderós és l’orgull que empeny a 
l'ús de les institucions en benefici personal. 
Dissortadament, en la política espanyola el 
diàleg és no escoltar sinó imposar manipu-
lant autoritàriament la llei. Per desgràcia 
d’exemples n’hi ha a tots nivells.

Per què la casa reial espanyola està im-
mersa en tants problemes? Per què els polí-
tics no s’entenen i no arriben a cap acord en 
temes com la independència de Catalunya? 
Senzillament per l’orgull personal de ser 
la veritat. I davant la feblesa de la política i 
del poder no s’albiren moviments democrà-
tics per crear una filosofia racional amb el 
màxim respecte a les persones. Senzillament 
les passions dominen les idees. I el resultat, 
com diuen a Espanya, "qué lejos me lo fiais”.

L'

JOAN 
SALA VILA

Escriptor i promotor cultural

Febleses del poder

SALA VILA

De fet, poca diferència hi ha amb el centre 
ciutat de Moscou, o Viena, o Oslo. Són els 
mateixos amb algun matís local. Aquí enca-
ra tenim can Palau, can Barbany, can Bassa, 
ca l'Agudo Z, la Fonda Europa, can Moreno, 
ca l'Espinasa, els forns de pa i les farmàcies 
que algunes són de famílies granollerines 
de tota la vida.

Seguim encara controlats per la Covid-19 
i ara ve l'estiu i veurem què fem. Jo seguiré 
a casa ben acompanyat d'Spotify, YouTube, 
Disney+, Netflix, HBO, Prime Video, Movis-
tar+ Lite, Filmin, Apple TV, Sky, Rakuten 
TV i amb el meu inseparable mòbil 5G per 
enviar WhatsApp i trucar que em portin 
llibres, vinils, frànkfurts, neveres, samarre-
tes, una mànega, una torradora, un pollas-
tre a l'ast, un talla ungles, un fuet, cigrons i 

llenties, paper i cartutxos per la impresso-
ra, una bicicleta estàtica i un xandall, un gat 
i un canari, i tres ensaïmades de Mallorca…

La vida serà això. Des de casa tot el que 
vulguem i sense relacionar-nos amb els 
éssers humans amb mascareta. Una vida 
meravellosa! De tant en tant baixaré al pàr-
quing a comprovar que el cotxe s'engegui i 
la bateria es carregui i si no avisaré als del 
RACC. I el diumenge aniré a can Puigdo-
mènech a comprar el tortell de nata. I des-
prés comprar els diaris de diumenge, tot i 
que cada vegada hi ha menys quioscos –al 
centre només en queden dos– i, de fet, tot i 
que sóc lector de diaris en paper ara ja m'he 
acostumat a llegir l'edició digital de l'Ara, 
La Vanguardia, SomGranollers, VilaWeb, El 

Nacional, El 9 Nou, El Núvol i d'altres…
Són petites coses per no oblidar el que ha-

víem fet abans del 13 de març de l'any 2020. 
I sobretot recordar com ens bombardegen 
amb crides a no tocar-nos, a aïllar-nos, a 
mantenir una distància física adequada, a 
rentar-nos les mans, a portar mascareta, i 
tot un seguit d'amenaces de sancions a tot 
ciutadà que salti la norma. Vaja, que l'epi-
dèmia del coronavirus continuarà per molt 
motius (salut, economia) i també perquè 
els governants dels països més avançats ens 
volen controlar amb algoritmes o sense. Ells 
decidiran què hem de fer i què no podem fer.

l confinament, no cal dir-ho, ens ha 
canviat la vida a la majoria d'hu-
mans. Us confesso que després de 
tres mesos enclaustrat a casa, a l'ha-

bitació de 12 m2, on hi ha llibres, CD, equip 
informàtic, impressora, dues taules –una per 
pintar les aquarel·les que he anat fent cada 
dia i l'altra on llegeixo i hi tinc el PC–, he des-
cobert que puc seguir perfectament confinat 
durant molt de temps. Ho tinc tot per sobre-
viure anímicament i espiritualment.

I després de molt de temps he caigut mi-
serablement en allò que en diuen sèries. 
Estic ben atrapat i en porto ja vistes moltes 
i continuo, tot i escoltar l'altre dia a Cata-
lunya Ràdio unes declaracions del sovint 
polèmic director de cinema Albert Serra, on 
deia textualment: "Netflix ofereix produc-
tes per dormir i anestesiar el cervell". De 
fet, té tota la raó i jo que sóc cinèfil i m'he 
passat més de mitja vida anant a les sales 
de cinema he entrat en una contradicció. 
A partir d'ara no sé si continuaré sent es-
pectador de les meves estimades sales de 
cinema –Edison, Alhambra i Esbarjo, on he 
gaudit de meravelloses pel·lícules– o bé en 
capbussaré definitivament en el món claus-
trofòbic que et fa viure perpètuament aïllat 
del món real i et tornes un ésser detestable 
i entotsolat davant una petita pantalla de 
l'habitació. No ho sé, caldrà esperar com va 
tot plegat i si seguim amb risc de contagi.

De tant en tant reposo i observo per la 
finestra que hi ha a l'habitació. He vist, du-
rant els primers dos mesos, un carrer buit 
de gent i de cotxes, però, això si, les furgone-
tes de repartiment no han parat d'entregar 
paquets als veïns i he anat anotant en una 
llibreta d'on venien la majoria de paquets; 
principalment d'Amazon, Decatlhon, Leroy 
Merlin, Mercadona, Dominos Pizza, etc. 
Dues o tres vegades un repartidor eco-bio 
amb un tricicle que portava paquets de bo-
tigues de proximitat o quilòmetre zero. Tot 
plegat m'ha distret molt i he pensat que tot 
anirà canviant. La generació del futur sen-
se futur ja ha començat a fer el canvi i se'ls 
en pixa que els botiguers de tota la vida ara 
hagin fet un vídeo per fer promoció, on ens 
expliquen que cal consumir local i de casa, 
de proximitat, de quilòmetre zero, bio, eco.

Te gràcia la cosa perquè a Granollers, al 
gran centre, la majoria són empreses de 
grans corporacions –Zara, Massimo Dutti, 
Benetton, Perfumeria Júlia, Muy Mucho, Ti-
ger, Oysho, Stradivarius, Vodafone, Berhska, 
Optica Universitaria, Intimissi, Mango, etc–. 

E

CONFESSIÓ PORNOGRÀFICA DE PROXIMITAT

La vida serà això. Des de casa, 
tot el que vulguem i sense 

relacionar-nos amb éssers amb
 mascareta. Una vida meravellosa!

Artista

JORDI PAGÈSSigui el que sigui 
hi estic en contra



dj, 18 juny 2020 13



dj, 18 juny 202014

Des de primers de juny, el punt de servei 

Endesa de la ciutat es troba a una nova ubi-

cació, el carrer Francesc Macià, 151. ANPE 

Instal·lacions és ara l'empresa gestora res-

ponsable d’aquesta oficina. Amb l’estrena 

del nou emplaçament han posat en marxa 

una promoció especial: per a noves con-

tractacions de subministraments podeu 

guanyar fins a dos mesos gratis de consum. 

I només per preguntar per l’oferta ja tin-

dreu un regal segur.

ANPE Instal·lacions SL es va fundar el de-

sembre del 1989, i des de llavors, ja fa més 

de 30 anys, s'han donat a conèixer com a 

empresa de manteniments industrials, es-

pecialista en instal·lacions elèctriques i fon-

taneria per a empreses. El 1990 la plantilla 

d'operaris fixos i de flotes mòbils va créixer 

d'una manera significativa. El 1993 es va 

constituir com a Punt de Servei Fecsa, amb 

una primera oficina d'atenció al públic a 

través de la qual s'oferien serveis adminis-

tratius i tècnics als usuaris de la companyia 

elèctrica. Això va ser una gran ajuda per a 

ANPE Insatal·lacions, ja que va contribuir a 

fer un nou gir al negoci, on a part d'aportar 

Nova ubicació del punt de servei Endesa 
ANPE Instal·lacions és la nova gestora de l'oficina de Granollers

ANPE INSTAL·LACIONS - PUNT DE SERVEI ENDESA

carrer Francesc Macià, 151 · Granollers

www.anpeinstal-lacions.com

L'APARADOR

DE LA SETMANA

Sorea, companyia gestora del cicle integral 

de l’aigua, ha reforçat els canals d’atenció no 

presencial per protegir la seguretat i la salut 

dels treballadors i dels usuaris. La compa-

nyia ha posat en marxa un sistema de petició 

de cita prèvia per als usuaris que requerei-

xin fer un tràmit de forma presencial. En 

sol·licitar la cita s’intenta resoldre la petició 

de manera telefònica i, en cas que no sigui 

possible, s’assigna dia i hora per ser atès pre-

sencialment en una oficina. Per això Sorea ha 

incrementat el nombre de persones desti-

nades a l’atenció telefònica i ha millorat els 

procediments i controls de qualitat i temps 

d’atenció, així com el control de les gestions 

realitzades per internet i correu electrònic. 

De fet, durant el confinament s’han atès més 

de 80.000 gestions telemàtiques i telefòni-

ques, un 96% de les quals s’han resolt en 

menys de 24 hores. Informar a Sorea el te-

lèfon mòbil i el correu electrònic és clau, per 

exemple, per rebre les factures per correu 

electrònic o rebre avisos de consum exces-

siu, d’incidències en el pagament o d'avaries 

a la xarxa. A més, per fer una gestió o con-

sulta –com veure les factures o pagar els re-

Sorea activa un sistema de cita prèvia 
La companyia d'aigua reforça els canals d'atenció no presencial

SOREA

avinguda Sant Esteve, 67 · Granollers

Tel. 93 495 35 40 · 900 30 40 70 · www.sorea.cat

la seva capacitat professional van comp-

tar també amb el suport tècnic i d'imatge 

d'una gran companyia com era Fecsa. A 

partir d'aquí van començar a crear una 

àrea comercial amb la qual oferien el servei 

d'assessorament i instal·lació de sistemes 

d'optimització de l'energia elèctrica, mit-

jançant aparells de bombes de calor i fred, 

acumuladors, etc.

A banda del punt de servei de Granollers, 

ANPE en té un a Mollet del Vallès.

buts– es pot fer a través del web www.sorea.

cat, amb un termini màxim de resposta de 24 

h en dies laborables. A més, l’atenció telefò-

nica es manté de 8 a 21 h. També, es disposa 

dels telèfons 24 h per comunicar incidències 

a la xarxa d’aigua o lectures del comptador. 

Sorea també treballa en el desplegament 

de la telelectura per tenir control diari del 

consum, la contractació digital, la simplifi-

cació de la firma de documents, l’atenció per 

Whatsapp o el xat online, entre d’altres.   
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OCUPACIÓ  LA TAXA D'ATUR AL BAIX VALLÈS ÉS DEL 12,7%

La Llotja, a la PorxadaUn web recull els estudis de mobilitat de FEMVallès
La Llotja del Disseny tornarà dissabte

a la plaça de la Porxada, d'11 a 21 h. 

L'edició serà més reduïda que en  

ocasions anteriors, però comptarà amb 

petits creadors de diversos sectors.

La plataforma FEMvallès, que aplega unes 20 entitats socioeconòmiques  

del Vallès Occidental i Oriental, ha posat en marxa el web www.femvalles.cat  

per compartir els informes i les propostes de mobilitat de l'entitat, així com  les 31 al·legacions presentades al Pla de Mobilitat del Vallès. FEMvallès confia  
que ajudi a compartir la visió d’un Vallès metropolità ben connectat i dotat.

ECONOMIA

Segons dades del Departament de 

Treball, fins al 12 de juny al Vallès 

Oriental s'havien registrat 4.763 

expedients de regulació temporal 

d’ocupació (ERTO) que afectaven 

36.070 treballadors. Respecte al 

total català, la comarca suposa 

el 4,86% pel que fa a empreses 

afectades i pràcticament el 5% 

del total de treballadors afectats. 

D'aquest total, 4.338 són els expe-

dients derivats dels efectes de la 

Covid-19, que afecten 27.879 per-

sones. Per municipis, a Granollers 

hi havia actius l’1 de juny 1.034 

ERTO, el 92,6% dels quals ho eren 

per causa de força major, mentre 

que el 7,4% restant ho eren per 

causes econòmiques, tècniques, 

organitzatives i de producció. El 

total d’afectats a la ciutat era de 

8.401 treballadors. A les Franque-

ses hi havia registrats 301 ERTO, el 

88,3% dels quals per causa de for-

ça major. El total de treballadors 

afectats al municipi eren 2.697. 

11.100 afectats per un ERTO

a Granollers i les Franqueses

Bandalux dóna mascaretes a l'Ajuntament

Bandalux, empresa granollerina dedicada al disseny, producció i distribució 
de cortines i sistemes de control solar, ha destinat els darrers mesos part de la 
seva producció a l’elaboració de mascaretes per donar-les a administracions i 
centres sanitaris en la lluita contra la Covid-19. Aquesta setmana, l'empresa ha 
fet una donació de 1.000 mascaretes a l’Ajuntament de Granollers. La firma ha 
desenvolupat aquestes mascaretes i altres sistemes de protecció, com cortines 
i mampares, amb el nom de Shield per garantir la salut i crear espais protegits, 
"on la higiene i el benestar de les persones són la prioritat".

bandalux

Des que es va entrar a la fase 1 

del desconfinament, que permetia 

l'obertura dels establiments co-

mercials de fins a 400 metres qua-

drats sense necessitat de demanar 

cita prèvia, ja van ser pràcticament 

tots els comerços i serveis de la ciu-

tat els que, d'una manera o d'una al-

tra, van reprendre l'activitat a finals 

de maig. Posteriorment, amb la fle-

xibilització de les mesures de segu-

retat i l'avançament de la desesca-

lada, el comerç ha anat recuperant 

el pols i l'afluència de clients. Isaac 

Gómez, gerent de Comerç de Dalt, 

explica que "els primers dies va 
haver-hi un boom, perquè mol-
ta gent tenia pendents algunes 
compres que van fer de seguida 
que van poder", tot i que després 

es va calmar una mica. Els comer-

ciants admeten que la represa de 

l'activitat amb restriccions, com la 

necessitat de demanar cita prèvia 

o d’adequar els processos als pro-

tocols de seguretat, va dificultar les 

vendes, però a mesura que s’han 

anat flexibilitzant les mesures hi 

ha hagut cada cop més ambient. “A 
poc a poc es va perdent la por i 
la gent va agafant confiança”, diu 

Esteve Banús, president de Del Rec 

al Roc. “Ara es respira una acti-
tud positiva, els comerços estan 
esperançats”.

Actualment ja estan oberts pràc-

ticament tots els establiments, tot 

i que l'afluència és irregular i no 

sempre hi ha uniformitat d'hora-

ris. Aquest també és el cas dels bars 

i restaurants. “L’oci es comença 
a reactivar i cada vegada hi ha 
més perspectiva de fer plans, 
i això també ajuda al comerç”, 

diu Laura Sabatés, presidenta de 

Gran Centre. Les associacions de 

comerciants confien que a poc a 

poc es vagi recuperant la vitalitat 

comercial de la ciutat, i en aquest 

sentit valoren la campanya que ha 

impulsat l’Ajuntament per refor-

çar el comerç de proximitat. “És 
una campanya feta des del cor, 
que reflecteix els carrers i els 
barris de la ciutat”, diu Sabatés. 

“Ara cal potenciar-la perquè ar-
ribi a tothom i fer que funcioni”, 

afegeix. “És una bona campanya 
per posar en valor el comerç de 
proximitat”, diu Banús. 

m.e.

COMERÇ  EL SECTOR ASSEGURA QUE ACTUALMENT JA ES RESPIRA UNA ACTITUD MÉS POSITIVA 

CARRERS PLENS  Els principals eixos comercials han recuperat la vitalitat

El comerç recupera el pols
L'obertura de restaurants ajuda a dinamitzar els eixos comercials

n En la fase 2 del desconfinament també 

han obert els centres comercials sense 

limitació de superfícies. Això ha fet que 

La Roca Village reprengués l’activitat la 

setmana passada després de gairebé 

tres mesos amb canvis per limitar l’afo-

rament a un terç de la seva capacitat i 

per garantir la distància mínima entre 

clients. A més, també es fan controls de la 

temperatura corporal a les entrades del 

centre i a les botigues hi ha senyals que 

indiquen l’aforament de l’espai. Els parcs 

infantils es mantenen tancats, els res-

taurants disposen de cartes amb codis 

QR i els lavabos tenen limitacions d’ús.

PORTES OBERTES

A LA ROCA VILLAGE
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GRANOLLERS. El Grup HD Covalco, 

dedicat a la distribució alimentària 

des de fa més de 90 anys, ha lide-

rat els últims mesos les obertures 

de supermercats de proximitat a 

l’Estat. L’any passat, el grup gra-

nollerí va obrir 98 supermercats 

nous entre franquiciats i propis ar-

reu de l’Estat, que van suposar un 

augment de gairebé 20.000 metres 

quadrats en superfície de vendes. 

D’aquestes 98 obertures, 61 cor-

responien a Coaliment Compra Sa-

ludable, 21 a Tradys, 1 a Comarket, 

9 a Don Market, 5 a Supersur i 1 a 

Comerco cash&carry, les diverses 

marques del grup. Andalusia, Ara-

gó, Catalunya i Navarra van ser on 

més supermercats van obrir. 

Aquest 2020, el grup ha continu-

at amb el seu pla d’expansió amb 

30 noves obertures i ha liderat 

de nou el creixement del canal de 

proximitat. La firma ha sumat així 

més de 5.000 metres quadrats de 

sala de vendes en només quatre 

mesos, la majoria a València (4), 

Coaliment Compra Saludable. Jus-

tament, un dels objectius del grup 

aquest any és potenciar aquesta 

darrera marca, i per això prioritza 

l’establiment en poblacions on es 

potencia la compra de proximitat i 

el producte local. "És un concep-
te de petit supermercat de barri 
on fer una compra completa de 
qualitat, ràpida i agradable, on 

Catalunya (11) i Andalusia (5). A 

més, el 25% de les obertures d’en-

guany corresponen a nous locals 

que abans no eren supermercats.

El grup considera que el canvi 

de model comercial de supermer-

cat de proximitat impulsat els úl-

tims anys ha accelerat el creixe-

ment de la firma, sobretot de les 

marques Don Market Descompte i 

arxiu

EMPRESES  L'HISTÒRIC GRUP GRANOLLERÍ DE DISTRIBUCIÓ ALIMENTÀRIA ES TROBA EN PLE PROCÉS D'EXPANSIÓ ARREU DE L'ESTAT

El Grup HD Covalco obre 130
supermercats en un any i mig

DISTRIBUCIÓ  El grup granollerí lidera el creixement del canal de proximitat 

es prioritza un tracte amable, fa-
miliar i personalitzat", apunten. 

Això, juntament amb els resultats 

obtinguts, fa que Coaliment Com-

pra Saludable fos seleccionada per 

la revista Ipmark com una de les 

20 millors estratègies de màrque-

ting del 2019, una distinció que 

reconeix les accions de màrque-

ting més rellevants de l’any. De fet, 

el Grup HD Covalco va ser pioner 

a introduir l’any 2008 el concepte 

de “compra saludable”, i avui és 

un dels màxims representants de 

la distribució alimentària pel que 

fa a botigues de proximitat, amb 

més de 1.000 botigues distribuï-

des per tot l’Estat entre pròpies i 

franquícies.

Suport a l'hostaleria
HD Covalco, a través de la marca 

Comerco cash&carry i juntament 

amb 60 fabricants de productes 

alimentaris, ha impulsat la campa-

nya #unitsperlhostaleria per aju-

dar en la recuperació de l’hosta-

leria oferint descomptes al sector 

de fins a un 25% en més de 250 

marques i 1.500 articles. La cam-

panya s’ha personalitzat per a més 

de 90.000 clients amb la finalitat 

d’ajudar-los a reduir els costos du-

rant aquests mesos d’arrencada. 

LES FRANQUESES. ISP Grup, especi-

alista en telecomunicacions, segu-

retat, climatització, fred industrial, 

ventilació, energies renovables 

i serveis de call center, ha afegit 

al seu catàleg de productes d'hi-

giene i protecció els purificadors 

d'aire Zonair3D. La firma de les 

Franqueses, amb una xarxa de 27 

establiments a tot el país, ha tan-

cat un acord amb Zonair3D, líder 

mundial en purificadors d'aire, per 

comercilitzar i instal·lar els seus 

productes a Catalunya. Zonair3D 

ha invertit contínuament en R+D 

i tots els seus productes es mante-

nen actualment a l'avantguarda del 

sistema de purificació d'aire més 

avançat del mercat, que elimina les 

partícules contaminants perjudici-

als per a la salut, redueix els gasos 

tòxics, irritants i cancerígens, i alli-

bera els espais d'ozó ambiental. La 

firma té productes integrats i por-

tàtils tant per a les necessitats d'ús 

domèstic com per a la purificació 

de l'aire en grans instal·lacions. 

ACORDS  

ISP Grup

comercialitzarà

els purificadors 

d'aire de Zonair3D
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El Triatló vol tornar a competir al setembre
"Veient la quantitat de gent que amb el confinament ha començat 
a practicar esport, hem proposat a l'Ajuntament fer una campanya 
de captació de socis perquè més gent pugui fer esport de manera 
reglada", argumenta Cesc Rubio, president del Club Triatló Granollers, 

que espera que el club pugui tornar a competir al setembre.

Oriol Rey i el BMG han arribat a 

un acord per a les pròximes dues 

temporades. Rey prové de l'Aix 

en Provence de la Lidl Starligue i 

juga a la posició de pivot. Els dos 

últims cursos ha jugat a l'equip 

de Jerome Fernández, però ante-

riorment havia vestit la samarreta 

del Cavigal Nice Handball a la Pro- 

Ligue i la del FC Barcelona B a la 

Divisió d'Honor Plata. 

Rey també ha format part de la 

selecció espanyola júnior i ara fa 

un pas important a la seva carrera 

en incorporar-se a la Lliga Sacyr 

Asobal. Rey, que té 26 anys, fa 

1,90 m i pesa 95 kg, ha signat amb 

el club per a les dues pròximes 

temporades.

El pivot català té experiència en 

competicions exigents tant a esca-

la nacional com internacional, i té 

uns números molt bons en atac i 

aportacions importants en defen-

sa. Sense cap mena de dubte és un 

reforç molt valuós per a la defensa 

de l'equip d'Antonio Rama.

Amb la incorporació d'Oriol 

Rey, el Fraikin ja té quatre fitxat-

ges per a la temporada que ve, ja 

que se suma a Chema Márquez, 

Antonio Garcia i Esteban Salinas.

HANDBOL  AMB LA NOVA INCORPORACIÓ, EL MASCULÍ DEL BMG JA TÉ QUATRE FITXATGES NOUS

Oriol Rey, l'aposta clau per 

a la defensa del Fraikin

D'altra banda, el Fraikin BMG 

tornarà a disputar la competició 

estatal a partir del pròxim 2 de 

setembre. 

Torna el Campus d'Estiu al CNG
El Club Natació Granollers (CNG) ha obert oficialment les inscripcions per al 23è Campus 
d'Estiu. Un campus que, adreçat a nens i  nenes d’entre 3 i 12 anys, ha rebut més de  120 preinscripcions abans que es fes oficial.

ESPORTS

"Configurem un segon equip de 
màxima categoria al club format 
sobretot per les jugadores del 
juvenil –que fins ara competien 
a la Lliga Catalana– amb la idea 
de mantenir el bloc i assegurar 

el futur de l’equip”, explica Miquel 

Corbinos, entrenador del nou sèni-

or femení B de l'Associació Esporti-

va Handbol (AEH) Les Franqueses. 

Tot i tenir el sènior A complet 

amb renovacions i fitxatges, Corbi-

nos aclareix que "la idea és que el 

B –que competirà a Segona Catala-

na– es consolidi per poder arri-

bar a competir al nivell de l’A i 
tenir planter en un escenari en 

què cada vegada és més difícil 
fitxar i tenir plantilles llargues. 

EL PLANTER FEMENÍ DEL CLUB TÉ MÉS DE 80 JUGADORES

L'AEH Les Franqueses

crea un nou sènior femení B

La FIM, IRTA i Dorna Sports feien 

públic dijous el nou calendari del 

Campionat del Món de MotoGP, en 

què es confirma que el Gran Premi 

Monster Energy de Catalunya es 

disputarà del 25 al 27 de setem-

bre al Circuit de Barcelona-Cata-

lunya, com a vuitena prova de la 

temporada.

Per tant, el Circuit tindrà Gran 

Premi de Fórmula 1 i de Moto GP 

aquest 2020, tot i que les dates 

seran atípiques –se celebraran a 

l’agost i al setembre respectiva-

ment– i es faran a porta tancada. 

Malgrat això, la notícia s’ha re-

but amb un "gran somriure" del 

sector de l’hostaleria de l'entorn 

de l'equipament esportiu, que ha 

valorat positivament la celebra-

ció d’aquestes dues proves, tot i 

les restriccions. “Aquests esde-

veniments són un fet impres-

cindible per la supervivència 
dels hotels de la zona. Farà que 
puguem mantenir els llocs de 

treball, i que els comptes d’ex-

plotació no arribin a ser nega-

tius a finals d’any”, explica Sílvia 

Brunet, presidenta de l’Associació 

dorna

Optimisme al sector hostaler per
la nova data de MotoGP al setembre

Granollers acollirà 

el Campionat 

d'Espanya

sub-16 a l'octubre
Granollers acollirà el Campionat 

d'Espanya sub-16 d’atletisme el 

24 i 25 d'octubre. Així ho ha con-firmat el calendari que ha fet pú-

blic la Federació Espanyola d'Atle-

tisme (FEA), que ha reorganitzat 

les dates de les competicions pel 

2020. Per la seva banda, Rober-

to Sánchez, director esportiu del 

Club Atlètic Granollers (CAG), ex-

plica com els atletes granollerins 

han començat a preparar-se per 

encarar a partir del setembre les 

diferents competicions estatals i 

catalanes, tot i que el nou calenda-

ri català encara no s'ha publicat: 

"en fase 0, anàvem individual-
ment a córrer. En fase 2, els es-

portistes sènior van en grups de 
15 a entrenar a les pistes un pa-

rell de dies a la setmana i con-

tinuen amb els entrenaments 

individuals". Igualment, Sánchez 

raona que, com totes les compe-

ticions d'atletisme d'aquest 2020 

es faran a l'aire lliure, és positiu 

poder tornar a entrenar en grup: 

"és probable que les series es 

facin ocupant només un carril 
sí i un carril no", diu. 

MOTOR  EL CIRCUIT CATALUNYA-BARCELONA CELEBRARÀ A L'ESTIU ELS DOS GRANS PREMIS DE F1 I MOTOCICLISME ATLETISME  TORNA EL CAG

ORIOL REY

bmG

CIRCUIT  Els Campionats de Catalunya han estat novament ajornats

El primer any serà complicat 
competir, perquè són joves i 
la diferència d’edat es notarà, 
però hi ha moltes ganes perquè 
les noies continuaran juntes", 

explica Corbinos. 

L'equip aleví femení

L'aleví femení de l'AEH es proclama 

campió de Catalunya, ja que la Fede-

ració Catalana ha tancat les classifica-

cions de categories base.

LES ALEVINES 
QUEDEN CAMPIONES

d’Hotels del Vallès Oriental (HVO).

A més, el Circuit ha confirmat 

set curses més per al 2020, a part 

de les dues més destacades. El 

client vinculat a la celebració d'es-

deveniments esportius genera-rà un 35% de la facturació anual 
als hotels i restaurants del Vallès 

Oriental durant aquest temps. I és 

que en relació amb l’any anterior hi haurà un 10% més d’ocupació 

en les mateixes dates que l'any 

anterior, a causa de la celebració 

dels grans premis de les dues mo-

dalitats per excel·lència del món 

del motor.

D'altra banda, els Campionats 

de Catalunya de Motociclisme, 

previstos del 25 al 27 de setem-

bre al Circuit, queden ajornats i 

es buscarà una nova data per a la 

celebració del certamen. 

Acord amb Creu Roja

El Circuit reemborsarà la totalitat de 

l'import de les entrades comprades 

pels aficionats dels grans premis de 

MotoGP i la Fórmula 1, incloent-hi les 

despeses de gestió. Els posseïdors 

d’entrades de Fórmula 1 ho poden sol-

licitar des del 15 de juny, i els que te-

nen entrades de MotoGP ho podran fer 

a partir del proper 29 de juny. 

A més, el Circuit i la Creu Roja donen 

l’oportunitat a tots els aficionats que 

tenen entrades del Gran Premi de Fór-

mula 1 i de MotoGP de destinar l’import 

de les seves entrades al Pla Creu Roja 

Respon. Així ho han acordat el Circuit i 

la institució humanitària, per recaptar 

fons i fer front a la situació d’emer-

gència per la Covid-19. Els espectadors 

que així ho desitgin podran fer el dona-

tiu per tal d’assistir a milers de perso-

nes en diferents àrees d’actuació i que 

s’han vist afectades per la pandèmia.

REEMBORSAMENT 
D'ENTRADES SOLIDARI

El primer equip reprendrà l'Asobal el setembre
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Continuen ampliant la plantilla a 
l'Esport Club (EC) Granollers. La 
darrera incorporació és la del mig- 
campista Marc Gelmà, procedent 
de la Unió Esportiva Figueres, i 
del qual el club destaca la qualitat 
tècnica. També renoven les files 
del primer equip granollerí les 
incorporacions de Suaibo Sanneh, 
un ràpid extrem esquerre proce-
dent del Juvenil del CF Damm, i 

FUTBOL  L'EQUIP GRANOLLERÍ JA HA FITXAT 11 NOUS JUGADORS PER A LA PROPERA TEMPORADA

Marc Gelmà, Suaibo Sanneh i 
Dani Muela, els reforços de l'EC

Després de l’ascens del sènior 
masculí a la Lliga EBA, el Club de 
Bàsquet Granollers (CBG) està or-
ganitzant-se de cara a la pròxima 
temporada. 

Una de les coses que queden 
pendents aquest 2020 per al club, 
és l’organització del Torneig de 
Nadal de Mini Bàsquet. Joan Na-
dal, president del CBG, explica 
que “el torneig de Nadal encara 

no ens ho hem planejat. Si les 

circumstàncies evolucionen, 

ho organitzarem. Aquest any el 

prepararem al setembre més 

tard del normal, la intenció és 

tirar-ho endavant però estarem 

atents al que digui sanitat”.
A més, abans que acabi el juny, 

el club té previst fer una roda de 
premsa per presentar els nous dos 
equips sènior, masculí i femení, 
que juguen ambdós a la categoria 
més alta que han assolit els clubs 
de la comarca. “Presentarem els 

dos equips amb les novetats”, 
avança Nadal.

Pel que fa a la represa dels en-

trenaments dels equips, aquesta 
setmana el club ja farà entrena-
ments puntuals amb els jugadors 
de nova incorporació i a partir del 
22 de juny, començarà el Cam-
pus d’estiu pels petits pel juliol i 
el setembre, que aquest any serà 
només de 40 infants, repartits en 
quatre grups de 10.

Nadal també reconeix que el 
sènior masculí ha aconseguit l’as-
cens “gràcies al plantejament 

esportiu de l’any passat. Ca-

racterístiques de joventut i del 

planter. Hem mantingut essen-

cialment l’equip amb dues no-

ves incorporacions i tres baixes 

i fem pujar alguns del junior. 

Arrisquem perquè serem un 

equip de plantilla justa, el fet 

d’ascendir no ens fa canviar la 

manera d’entendre el bàsquet. 

Per nosaltres és prioritari tenir 

jugadors a casa”, detalla Nadal.
“De 400 jugadors federats a to-

tes les categories del club només 

6 jugadors han marxat a altres 

equips”, especifica.  a.cabrera

BÀSQUET  AL JULIOL COMENÇA EL CAMPUS D'ESTIU

ecG

Eric Llanes i Armando Irigoyen 
se sumen al CF Les Franqueses
Eric Llanes se suma a la llista de 
fixatges del CF Les Franqueses 
de cara a l'any que ve. Llanes ha 
passat per equips de Tercera Di-
visió com l'Albacete B i el CD Ta-
rancón, equip en què militava fins 
ara, i també ha estat a clubs ale-
manys i mexicans. Per al CF, Lla-

nes serà una de les peces clau en 
atac. També Armando Irigoyen, 
excapità de la UD Molletense, és 
un nou jugador franquesí. Des de 
la demarcació de central i lateral, 
és potent en el joc aeri, bon tacte 
de pilota i domini dels espais en la 
seva zona.  

Primera Catalana   L'EQUIP BUSCA UN BON ATAC I DOMINI DELS ESPAIS AL CENTRE DEL CAMP

FIXATGES  Marc Gelmà, Dani Muela i Suaibo Sanneh

Dani Muela, un davanter amb un 
perfil de lideratge i veterania que 
prové del Palamós i ha passat per 
diferents equips de Tercera Divi-
sió i a Segona B amb el Sabadell.

L'EC segueix preparant-se per la 
próxima temporada a Tercera Di-
visió amb aquests 3 nous fixatges, 
a més dels fins ara ja anunciats de 
Marc Río, Arnau Campeny, Sergi 
Altimira, Adrià Prado, Àlex Túnez, 

n Qui encara haurà d'esperar més temps 
a tornar a vestir la samarreta blanc-i-
negra serà el capità, Ricard Alcántara. Fa 
dues temporades, el capità es va lesionar 
el genoll esquerre i l'operació i posterior 
rehabilitació el van mantenir allunyat 
dels terrenys de joc durant 11 mesos. La 
seva recuperació no ha anat bé i ara l'han 
de tornar a operar. Per aquest motiu, l'EC 
ha decidit que durant el nou temps de 
recuperació pugui continuar formant 
part de la plantilla fent d'ajudant de 
l'equip tècnic des de la banqueta.

UNA NOVA OPERACIÓ 
APARTA DE LA GESPA 
EL CAPITÀ ALCÁNTARA

El CBG vol tancar l'any amb 
el torneig de mini bàsquet

Iker Hernández, Arnau Arruebo i 
Erbol Atabaev, que acompañaran 
als jugadors que renoven per tor-
nar a jugar amb l’EC com són Eloi 
Zamorano, Pau Darbra, Ñito Martín, 
Guillem Pujol, Ricky Alcántara, Víc-
tor Morales, Oriol Molins, Àlex Cas-
tillo, Max Llovera i Álvaro Garcia.  

Baixes

Per la seva part, David Morales deixa 
l'equip. Després d'una temporada ple-
na d'èxits en què ha aportat experièn-
cia a la línia defensiva, el central busca 
un nou camí.

DAVID MORALES HI 
TANCA UNA ETAPA

cbG

PENDENTS DE LA NOVA TEMPORADA  El club seguirà apostant pel planter
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Sabana en 'streaming'L'Edison obre dijous 25 i l'OCine, divendres 26
En el marc del cicle Dnit del Gra, la formació 
granollerina Sabana presentarà la seva  
proposta pop a través del seu primer treball 
Martes Borealis i l'avançament de temes  
del futur disc, més professionalitzat.

Les sales de cinema tornaran a obrir després de Sant Joan, amb  les mesures d'higiene i distanciament físic aplicades per a la  
protecció de treballadors i espectadors. L'Edison ho farà el dijous  25 de juny, mentre que les sales d'OCine del polígon Ramassar  ho faran l'endemà, divendres, amb estrenes cinematogràfiques. 

GRANOLLERS. La setmana passada 
es presentava l'agenda estiuenca 
de Granollers, amb una aposta 
per mantenir l'activitat cultural 
malgrat les mesures arran de la 
Covid-19 com a element de motor 
de la ciutat.

Un dels cicles més habituals i 
concorreguts del juny i juliol és 
l'Obert per Vacances, que nova-
ment es programa al recinte de Roca Umbert i que el proper di-
jous, 25 de juny (21 h), s'inaugu-
rarà amb el concert de la cantant 
Namina, que presentarà el seu ter-
cer treball, el llibre disc Ens endu-

rem el vent (Edicions Tremendes i 
Segell Microscopi, 2019).

Namina és l'alter ego de Natàlia Miró do Nascimento, filla d'un gui-
tarrista de Moçambic i una rocke-
ra catalanobrasilera, que amb 13 
anys de manera autodidacta ja va 
començar a crear cançons i dos 
anys després va formar el primer projecte musical. Influïda per Ge-
orge Benson, Cesària Èvora, Chico 
César, Jobim i Billie Holiday, entre 
altres artistes, Namina construeix 
un repertori eclèctic. El 2014 deci-
deix gravar el primer disc, Orlan-

do, i comença a treballar amb la 
banda que l'acompanyarà també 
al segon treball i, en el cas de Xevi Matamala, fins ara en format duet.

Namina ha passat per festivals 
com el Músiques Sensibles del Li-

namina

NAMINA  Presentarà 'Ens endurem el vent' a l'exterior de Roca Umbert

MÚSICA  LA CANTANT PRESENTARÀ EL SEU TERCER DISC, 'ENS ENDUREM EL VENT'

Namina estrena el cicle Obert 

per Vacances a Roca Umbert

ceu, ElMini d'Olot, el Black Music 
Festival de Girona i el Festival Bar-
naSants, entre altres cites. Dijous desplegarà a Roca Umbert, i amb 
el suport de l'entitat AUSA, la seva 
identitat singular.

Reserva d'entrades
Per controlar l'aforament i man-
tenir les normatives imposades 
arran de la pandèmia, enguany 
caldrà fer una inscripció a les acti-
vitats per tal de tenir les entrades 
reservades, tant a espais interiors 
com exteriors. Preferentment s'ha de fer en línia (a través del web es-

cenagran.cat) o telefònicament –si 
es vol fer presencial, cal demanar cita prèvia–. Així, doncs, l'oferta 
cultural es veurà condicionada 
pels protocols d'esdeveniments 
que s'aprovin des de la Generali-
tat i el pla Procicat.  M.E.

L'empresa granollerina QAM Pro-
duccions, juntament amb So JC de 
Caldes de Montbui, ha ideat una 
proposta d'espectacles adaptada 
a les restriccions decretades per 
la Covid-19, i basada amb un es-
cenari mòbil.

"A les empreses culturals no 

els queda més remei que rein-

ventar-se i adaptar-se a la situ-

ació per no anar cap a una des-

aparició irreversible", lamenten 
els impulsors de la iniciativa.

Per això, QAM i So JC oferei-
xen a programadors un camió- 
soundsystem, un escenari mòbil 
homologat amb anys d'experièn-
cia i preparat perquè els especta-

cles arribin a qualsevol carrer, tot 
complint les mesures de seguretat 
i distanciament social entre ar-
tistes i públic. A més, amb el nom de Resistència Tour i Resistència 
Club ofereixen espectacles itine-
rants pensats per a tots els públics. 
D'una banda, amb l'animador més 
conegut a Granollers i al conjunt del país, Pep Callau –veu de la festa 
major de Blancs i Blaus– i la seva 
companyia els Pepsicolen amb clown, cançó i teatre. D'altra ban-da, Resistència Club ofereix la pos-
siblitat de portar un dj del circuit 
profesional –Miqui Puig, Lo Puto 
Cat i Dj Chekeré, entre d'altres– i 
d'estils diversos –rock, indie, rum-

Dues empreses vallesanes 

creen un camió escenari 

adaptat a la 'nova normalitat'

INFRAESTRUCTURES  LA GRANOLLERINA QAM PRODUCCIONS PROPOSA LA 'RESISTÈNCIA TOUR'

ba, reggae, techno, drum'n'bass, 
soul, hip hop, metal, etc.– a punxar 
als carrers dels municipis, tot arri-
bant a balcons, finestres i terrasses dels veïns amants de la festa i el 
ball, tant a l'hora del vermut com 
per a la tarda o la nit. 

El Teatre Auditori de Granollers 
(TAG) s’ha adherit a la iniciativa 
de consum solidari TeatreZoom, impulsada per Recomana –l’As-
sociació per a la Promoció de les 
Arts Escèniques–, ADETCA –As-
sociació d’Empreses de Teatre de Catalunya– i el grup TRESC, 
en què actors, autors i directors 
avancen virtualment al públic les 
claus dels espectacles que prepa-
ren i que de moment no han pogut 
dur a escena pel tancament dels 
teatres a causa de la crisi del co-
ronavirus.

En el cas del TAG, Clara Peya hi 
parlarà el 29 d’octubre de l’espec-
tacle de Les Impuxibles Suite TOC 
núm.6, que hi havia de portar a la 
primavera i que s’ha hagut d’en-darrerir. Així, l’adquisició de les 
entrades pel TeatreZoom inclou 
un 20% de descompte en les en-
trades per l’espectacle, el 30 d’oc-
tubre al TAG.

Els espectadors hi poden assistir 
i conversar amb els professionals 
a un preu de 5 euros, que es des-
tinaran a compensar artistes i di-
fondre espectacles de petit i mitjà 

format. En la seva primera edició, 
entre juny i desembre de 2020, 
TeatreZoom ha programat més de 
20 sessions amb artistes de tota 
mena, emergents i consagrats.

Mercè Arànega serà l’actriu que 
obrirà el cicle el proper dijous 18 
de juny a les a les 18 h. Altres ar-
tistes que participaran en la ses-
sió són Joel Joan i Héctor Clara-
munt (2 de juliol), Clara Segura i 
Bruno Oro (9 de juliol), Assump-
ta Serna (16 de juliol), Joan Pera 
(23 de juliol), Llàtzer Garcia (10 
de setembre), Jordi Prat i Coll (1 
d’octubre), Sol Picó, (22 d’octu-
bre), Mario Gas (5 de novembre) 
o Mar Gómez (19 de novembre), 
entre d’altres.

Tot i que el projecte ha nascut 
com a reacció al tancament dels 
teatres i a la necessitat de trobar 
ponts entre creadors i públics que 
ajudin a veure el final del túnel, 
els organitzadors no descarten 
que, “si l’aventura engresca tot-

hom”, es pugui mantenir a partir 
del 2021, fent-ho compatible amb 
les habituals postfuncions del Travessia Recomana.   

TEATRE  CLARA PEYA HI AVANÇARÀ LES CLAUS DE 'SUITE TOC NÚM6'

El TAG se suma al consum 

solidari de TeatreZoom

Qam

EL CAMIÓ-SOUNDSYSTEM
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Amb els creixements urbanístics i les sequeres, les fogueres de Sant 
Joan han anat desapareixent any rere any –a Granollers només que-
dava la del costat del pavelló de Can Bassa i a les Fran-
queses la d'Encendraires a la plaça de l'Ajuntament–. Enguany, però, com ja es veia a venir des del con�i-
nament, el Sant Joan no tindrà ni fogueres ni re-
vetlles populars, i s'haurà d'adaptar –també en 
l'ambient privat– a les recomanacions sanità-
ries derivades de la Covid-19. Tot i que la Por-
xada no acollirà el tradicional acte de la vigília de Sant Joan, Òmnium farà arribar la �lama del 
Canigó a Granollers de manera virtual i, amb el 
lema Enguany encenc la �lama per tu, aquesta 
tradició esdevindrà un homenatge a tota la so-
cietat civil mobilitzada per superar la crisi glo-
bal provocada per la pandèmia –Òmnium insta 
a encendre una espelma a les 22 h als balcons–.

Sant Joan és la primera festa assenyalada al 
calendari en què família i amics es podran reu-
nir –en grups reduïts–. Amb tot, Protecció Civil 
recorda les mesures de protecció i higiene per 
prevenir contagis, com l'ús de mascareta, el retat de mans i la distància �ísica, i evitar com-
partir menjar i estris a l'hora dels àpats. En cas 
de fer ús de la pirotècnia, es recorda que no es faci servir gel 
hidroalcohòlic, altament inflamable, ni subjectar els petards 
amb les mans en encendre'ls. ❉

Amb els creixements urbanístics i les sequeres, les fogueres de Sant 
Joan han anat desapareixent any rere any –a Granollers només que-
dava la del costat del pavelló de Can Bassa i a les Fran-
queses la d'Encendraires a la plaça de l'Ajuntament–. Enguany, però, com ja es veia a venir des del con�i-
nament, el Sant Joan no tindrà ni fogueres ni re-
vetlles populars, i s'haurà d'adaptar –també en 
l'ambient privat– a les recomanacions sanità-
ries derivades de la Covid-19. Tot i que la Por-
xada no acollirà el tradicional acte de la vigília de Sant Joan, Òmnium farà arribar la �lama del 
Canigó a Granollers de manera virtual i, amb el 

, aquesta 
tradició esdevindrà un homenatge a tota la so-
cietat civil mobilitzada per superar la crisi glo-
bal provocada per la pandèmia –Òmnium insta 
a encendre una espelma a les 22 h als balcons–.

Sant Joan és la primera festa assenyalada al 
calendari en què família i amics es podran reu-
nir –en grups reduïts–. Amb tot, Protecció Civil 
recorda les mesures de protecció i higiene per 
prevenir contagis, com l'ús de mascareta, el 

 En cas 
de fer ús de la pirotècnia, es recorda que no es faci servir gel 
hidroalcohòlic, altament inflamable, ni subjectar els petards 

Enguany, la revetlla 

es durà per dins

il·lustració: pau farell

TRADICIÓ  PROTECCIÓ CIVIL DEMANA FESTES AMB GRUPS REDUÏTS I VIGILAR AMB LA PIROTÈCNIA

El granollerí Lluís Estopiñan 
inaugurava dimarts l'exposició 
Tengo ganas de verte, en el marc 
del 19è Festival Internacional de 
la Imatge de Manizales, a Colòm-
bia, que enguany s'ha hagut de fer 
en format virtual per mitjà d'un 
avatar que permet moure's per 
l'exposició.

Les peces d'Estopiñan, seleccio-
nades d'entre 58 propostes, estan 
emplaçades a la sala del Banco 
de la República, "l'espai més ge-

nerós dels que disposa el fes-

tival, on hem exposat 20 peces 

d'aquesta sèrie en grans ampli-

acions, una cosa que en l'edició 

física presencial hagués estat 

molt difícil", explica l'artista.
Tengo ganas de verte vol re-

flexionar sobre com la migració 
transforma les persones i sobre 
les implicacions emocionals que 
comporta a partir d'unes fotogra-
fies comprades en uns encants de 
Bogotá, i que van ser enviades a 
Catalunya creuant l'oceà Atlàntic.

Estopiñan ha incorporat, com a 
suport, sobres de cartes antics, de 
la república i del franquisme, però 
també d'Amèrica Llatina, amb la 
seva estètica i connotació personal 
i de la seva època, com a referència 
conceptual a la idea d'altres mane-
res de comunicar-se i de mantenir 
la connexió amb l'altre. ❉

ART 'TENGO GANAS DE VERTE' S'INAUGURAVA DIMARTS

Lluís Estopiñan reflexiona 

sobre la migració en

una exposició a Colòmbia

Passejada a la instal·lació de Benito
El Museu de Granollers organitza per dissabte una passejada artísti-
ca al parc de Ponent per visitar la instal·lació de Jordi Benito, que es 
va col·locar el 2018 en homenatge pòstum a l'artista. La visita anirà a 
càrrec de l'educadora en art Agnès Ferrer. Cal inscriure's al Museu. 
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VIATGES  EL GRANOLLERÍ VOL UTILITZAR L'EMBARCACIÓ ANTIGA PER A L'OBSERVACIÓ DE BALENES

Sergi R. Basolí busca mecenes 

per restaurar un vaixell de fusta
Si s'hagués de trobar un home de 

mar en temps moderns, aquest 

seria Sergi R. Basolí. Aquest jove 

granollerí fa temps que viatja amb 

la seva gossa Nirvana. Enginyer 

d'energies renovables a Alemanya, 

va deixar la feina per emprendre 

una aventura en caiac que el va 

portar per sis països, tot vorejant 

la costa "a ritme lent i observant 

la natura en silenci. Els hàbi-

tats marins protegits es troben 

sans i plens de vida", explica Ba-

solí, que vol "compartir els seus 

aprenentatges", per la qual cosa 

el caiac li ha quedat petit.

I així neix el projecte Mar a la 

vista, per al qual ha creat un  repte 

a Verkami per demanar a micro-

mecenes que l'ajudin a recaptar 

els 10.000 euros inicials que ne-

cessita per restaurar l'estructura 

d'un vaixell tradicional de fusta, 

que vol utilitzar per a un projecte 

d'observació responsable de ceta-

cis i altres espècies marines des 

de les aigües de Barcelona.

Un cop restaurat i amb la do-

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 18 al diumenge 21 de juny

Dijous Divendres Dissabte Diumenge

22º 15º 24º 16º 25º 17º 26º 18º

confort dels navegants i el tradi-

cional bateig del vaixell amb una 

ampolla de cava contra el casc.

Una embarcació gallega
Basolí va trobar el vaixell a Galí-

cia, concretament a la Ría de Fer-

rol, que dóna nom a l'embarcació 

construïda el 1949 i restaurada 

els anys 80 per l'antic propietari. 

Amb el Ría de Ferrol, Basolí vol en-

grescar persones per anar a veure 

la balena d'aleta, un animal en pe-

rill d'extinció, que és el segon més 

gran del planeta i el més gran del 

Mediterrani. "Hi ha un desconei-

xement general de la seva exis-

tència en aigües mediterrànies, 

tot i que s'alimenta molt a prop 

en períodes de migració", expli-

ca l'emprenedor granollerí, que 

vol, "amb l'experiència directa i 

el contacte amb el mar, consci-

enciar de la necessitat de prote-

gir l'hàbitat marí". Així, Mar a la 

vista és un projecte de biodiversi-

tat marina basat en el respecte als 

recursos naturals.  

cumentació per navegar, es plan-

tejarà nous objectius per anar-lo 

millorant, com la reforma de la 

cuina i el bany, la insonorització 

del motor, així com els equips de 

navegació i el material d'avista-

ment. Un projecte molt més ambi-

ciós, també econòmicament, que 

vol culminar amb millores per al 

'MAR A LA VISTA'  El Sergi i la Nirvana en el vaixell de fusta 

s.r.basolí

El col·lectiu Horroryzeme, una 

agrupació d'espectacles de terror 

com l'Hostal del Terror que per 

Tots Sants s'acostumava a fer a 

Granollers, ha aturat l'activitat 

indefinidament. El coordinador 

del col·lectiu vallesà, Aitor Ondi-

viela, i el director artístic, Sergio 

Carrizo, han pres la decisió arran 

de "diversos incidents produïts 

l'any passat a partir dels actes". 

Amb tot, Ondiviela no descarta 

que "passat un temps" Horrory-

zeme pugui reprendre l'activitat, 

amb ell mateix com a director ar-

tístic i el fins ara actor Albert Gar-

cía a la part organitzativa. Actual-

ment, el col·lectiu comptava amb 

una desena d'intèrprets estables. 

L'entitat ha fet espectacles, a ban-

da de Granollers, a Vilanova, Vall-

romanes, la Roca i la Llagosta.  

ENTITATS  AUTORS DE L'HOSTAL DEL TERROR A GRANOLLERS

Horroryzeme atura els seus 

espectacles indefinidament

Els mecenes de Mar a la vista que participin al Verkami tenen diferents 

recompenses segons les aportacions que facin. Tots, però, tindran el seu nom 

gravat en una plaça del vaixell. L'aportació més baixa, de 25 euros, també 

inclourà un obridor mariner tallat dels taulons vells que no es puguin reciclar del 

vaixell i amb un disseny d'una balena estampat. Amb l'aportació de 50 euros els 

mecenes també rebran una imatge del Ría de Ferrol de la reconeguda fotògrafa 

Lurdes R. Basolí, germana de l'emprenedor. A mesura que les aportacions vagin 

en augment, s'hi aniran sumant sortides per a navegar (a partir d'aquest agost), 

per observar cetacis (a partir de febrer de 2021), un sopar per a dues persones  

al vaixell, sortides per la costa de Barcelona i per la Costa Brava i el brodat del 

nom del mecenes en una de les tres veles, entre altres recompenses.

Des d'un obridor a una sortida 
exclusiva per la Costa Brava

El Museu de Granollers organitza 

diumenge (11 h) l'activitat Anem 

a les places!, un recorregut a tra-

vés del patrimoni històric i artís-

tic dels edificis i escultures, i de 

les places més significatives del 

centre històric. La passejada ani-

rà a càrrec de la historiadora de 

l'art Cinta Cantarell i començarà a 

la Pedra de l'Encant, a la Porxada. 

Per participar-hi cal fer una ins-

cripció prèvia al 93 842 68 40.  

Recorregut pel 

patrimoni històric i 

artístic de les places
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Taller d'invertebrats

El Museu de Ciències Naturals ha reprès el taller  

Insectes, crancs i aranyes a les vostres mans!, una  

proposta per gaudir d'una mostra d'aquests animals  

a tocar de petits i grans. Divendres, hi haurà sessions 

a les 17.30 i 18.30 h, i cal reservar al 93 870 96 51.

El Museu Thermalia de Caldes va obrir de nou les portes amb l’exposició Presos 

Polítics a l’Espanya contemporània, la mostra que va ser prohibida a ARCO 2018  

i que s’havia d’inaugurar al museu calderí justament quan es va decretar  

el confinament, el 13 de març. Presos Polítics a l’Espanya contemporània, de 

Santiago Sierra (Madrid, 1966), va estar prohibida i retirada de la Fira Arco de 

Madrid el febrer del 2018. Sierra, vinculat a l’anomenat art polític, actualitza 

estratègies pròpies del minimalisme, de l’art conceptual i de la performance 

dels anys 70. Va guanyar popularitat precisament arran de la prohibició 

d’aquesta exposició que inclou 24 fotografies pixelades que representen 74 

persones, artistes, sindicalistes, polítics i independentistes de l’àmbit català 

com Oriol Junqueras, Jordi Cuixart i Jordi Sànchez. La mostra es pot visitar 

al Thermalia fins al proper dijous 25 de juny.

El Thermalia acull la mostra 

de Sierra censurada a ARCO

Voltem per l’entorn

GRANOLLERS

ajuntament caldes

DIJOUS, 18

18 h Museu de Ciències Naturals

Taller en línia: Il·lustració botànica, 

pintant un tomàquet amb aquarel·la 

18 h Museu de Granollers 

Visita comentada a l'exposició Objectes 

personals d'Efraïm Rodríguez

18.30 h Gra Jove

Xerrada a través de jitsi (cal sol·licitar 

accés per mitjà del web). Informa't i 

connecta't: El desconfinament de les 
pantalles

DIVENDRES, 19

21 h Gra Jove

Dnit en streaming. Concert de Sabana 

DISSABTE, 20

11 h Parc de Ponent 

Visita guiada, a càrrec del Museu  

de Granollers, a la instal·lació  

de Jordi Benito

16.45 h Museu de Ciències Naturals

Sessió al planetari. Júpiter a la vista!

17 h virtual.llotjadeldisseny.com

Llotja del Disseny

DIUMENGE, 21

11 h Museu de Granollers

Anem a les places! Recorregut guiat pel 

patrimoni històric i artístic de la ciutat

11 h Museu de Ciències Naturals

Visita guiada a l'exposició permanent 

Tu investigues!

11.15 h Museu de Ciències Naturals

Sessió al planetari. Júpiter a la vista!

AGENDA

Exposicions
Museu de Granollers 

Afinitats. Permanent 

Retorn a Granollers del retaule gòtic 

de Sant Esteve. Fins al març de 2021

Objectes personals, d'Efraïm  

Rodríguez. Fins al 20 de setembre

Museu de Ciències Naturals

Tu investigues! Permanent

Invertebrats. Sala permanent

Què mengem avui?, reflexions de  
la cuinera Ada Parellada.  

Fins al febrer de 2021

DIMARTS, 23

12 h Facebook Centres Cívics.

Vídeo taller de jazzsteps, amb Javi 

Ramos. Balla a ritme de swing i aprèn 

una coreografia d'iniciació (www.

facebook.com/CentresCívicsGranollers)

LES FRANQUESES

ACTIVITATS VIRTUALS

Les Franqueses encara no ha reprès les 

activitats presencials i manté diverses 

propostes virtuals. Avui, dijous, la 

psicologa Beatriz Cazurro farà una 

xerrada sobre la nova normalitat amb 

infants al directe de l'Instagram 

@viulesfranquesespmceij
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