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EN PORTADA

El parc de Bombers de  

Granollers és un dels parcs de 

Catalunya que té més territori i 

més municipis associats.  

Cada any registra més de 2.000 

sortides i és, segons Giménez, 

el que més quilòmetres recorre 

cada any. A més, segons el  

representant sindical, també 

és un dels que té una mitjana 

d’edat més alta, a l’entorn dels 

55 anys. “Per sort aquest any 

han entrat set persones noves 

que han rejovenit el parc”, diu 

Giménez. Actualment el parc 

compta amb uns 60 efectius 

entre els bombers professionals 

i els voluntaris que intervenen  

amb vehicles de suport.  

A diferència d’altres parcs,  

els Bombers de Granollers  

afrontaran la campanya d’estiu 

sense personal de reforç.  

El parc que

més quilòmetres 

recorre

GRANOLLERS. Quan per fi sem-blava que el parc de Bombers enfilava la tan esperada reforma, després de més de 20 anys de reivindicacions, un nou entre-banc ha deixat els Bombers sense un equipament digne. Les obres d’ampliació del parc, que van co-mençar al novembre, han quedat aturades des de principis de juny. L’empresa Soler Constructora ha renunciat a l’obra, pressupostada en 1,02 milions d’euros i amb el termini d’execució de 10 mesos. Segons Josep Giménez, represen-tant sindical de la UGT al parc de Bombers, Soler Constructora ja va anunciar, abans de començar l’obra, que l’empresa es trobava 
en una “situació crítica”. “Va ac-

ceptar de fer-la perquè se li va 

adjudicar en un paquet amb al-

tres obres, com una escola, que 

al final li ha interessat més”.De fet, l’obra va quedar atura-da arran de la crisi del coronavi-rus durant setmanes, i quan es va reprendre, al maig, només s’ha avançat poques setmanes més. 
“Han deixat l’obra a poc més del 
20%, que és el mínim establert 

perquè l’empresa no sigui san-

cionada”, diu Giménez. L'obra preveia la renovació de la façana i la rehabilitació de l'edifici actual: reconvertir l'aula en ves-tidor complementari i crear nous serveis higiènics; reordenar els lavabos masculins i incorporar un vestidor i servei femení; reformar la sala de control i ampliar-la; re-formar els despatxos perquè tin-guin il·luminació i ventilació natu-ral; adequar la zona de presortida des del passadís central; ignifugar l'estructura metàl·lica; substituir el fals sostre, les portes i l'enllu-menat, i remuntar la coberta per instal·lar-hi aïllament tèrmic.A més, també es preveia la cons-trucció d'un annex de 300 metres quadrats, de planta baixa més pis, per instal·lar-hi un gimnàs, una aula, lavabos, un magatzem i una zona de rentadora i assecadora, així com nous aparells de climatit-zació, i un annex a la cotxera actu-al per obrir una nova porta per tal que els vehicles no hagin de com-partir porta d'entrada i sortida, així com la reforma de la coberta.Els Bombers lamenten que la mi-

Les obres
del parc
de Bombers, 
aturades
Els bombers fa anys que denuncien

falta d'espai i de manteniment de

les instal·lacions, el material i els vehicles

llora del parc sumi un nou retard indefinit i denuncien, sobretot, que la cotxera hagi quedat oberta, a mig construir, i que hagi quedat sense resoldre la retirada d’unes plaques entre la façana i la teulada, cosa que provoca l’entrada de pols i fil-tracions d’aigua a l’espai de treball.Actualment la Generalitat ne-gocia amb l’empresa una solució provisional per a la teulada i que, 

en la mesura del possible, sigui també definitiva. No obstant, tot fa preveure que l’obra trigarà com a mínim sis mesos a reprendre’s abans no es completin tots els trà-mits administratius i s’adjudiquin els treballs a una altra empresa, que es podria fer a través d’una cessió d’obra sense haver d’iniciar un nou procés de licitació. 
“El personal està encès i 

bombers

cansat”, diu Giménez. “Fa molt 

temps que lluitem per tenir un 

espai en condicions i no hi ha 
manera d’avançar; això afecta 

la moral dels bombers i també 
la qualitat del servei”, afegeix. Els treballadors denuncien que el parc de Granollers ha aguantat molts anys de manteniment pre-cari, i no descarten mobilitzacions per reclamar una solució definiti-va. “No és només la falta d’espai 
o les obres a mig fer, sinó que 

costa, fins i tot, que s’arregli el 
pany d’una porta, un fluores-

cent o la pintura de les parets”. Giménez també recorda, per exemple, el mal estat de les pla-ques del fals sostre, que temps en-rere va generar problemes de ra-tes i puces. I també carrega contra la falta d’inversió i de mitjans per fer la feina en òptimes condicions, com la flota de vehicles: dos cami-ons d’aigua, un d’aigua industrial, un camió amb autoescala –de més de 20 anys– i una furgoneta de sal-vament. “Sempre hi ha algun ve-

hicle espatllat; és una flota molt 
antiga i caldria renovar-la tota”, diu Giménez. i x.l.

El parc es va inaugurar 

el 1977 i, des de 

llavors, només ha tingut

una remodelació, el 1993

SENSE ACABAR  El lateral de la coberta ha quedat descobert i una lona de plàstic evita l'entrada d'aigua i pols
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Segell infoparticipaL'escola Colors substitueix la tanca caiguda
L'Ajuntament de Granollers ha renovat el 

Segell Infoparticipa, una distinció que atorga el 

Laboratori de Periodisme i Comunicació per a 

la Ciutadania Plural de la UAB que reconeix la 

transparència dels webs de les administracions.

Aquest juny s’ha substituït part de la tanca de grans dimensions del  

perímetre de l'escola Colors, a Bellavista, concretament la part que separa 

la pista de l'escola de la ronda Nord. La pista ha estat parcialment fora  

de servei des d'abans de Nadal per la caiguda de la tanca arran d'una forta 

ventada. La substitució assegura l'ús de tot el pati al mes de setembre.

SOCIETAT

Rentat de mans, distància i mas-

careta. Aquests són els tres prin-

cipis bàsics en els quals es basen 

els plans de desconfinament de la 

Generalitat en l’anomenada fase 

de represa, en la qual es va entrar 

divendres passat. En aquesta fase 

la Generalitat marca uns principis 

bàsics que han de servir per regu-

lar qualsevol activitat, de manera 

que “la responsabilitat ciutada-
na passa a ser la protagonista”. 

En aquest sentit, progressivament 

aniran desapareixent els límits 

d’aforament d’espais i equipa-

ments, però la ciutadania haurà 

de valorar si es compleixen les dis-

tàncies de seguretat mínimes. No 

obstant això, continuarà havent-hi 

decrets sectorials per regular el 

dia a dia que s’aniran revisant 

contínuament. “El virus continua 
present i cal prendre precauci-
ons per fer vida amb el mínim 
risc possible”, deia el delegat del 

Govern català a les comarques de 

Barcelona, Juli Fernàndez, en el 

quart consell d’alcaldies del Vallès 

Oriental, celebrat dimarts telemà-

ticament. “Trencar les cadenes 
de transmissió depèn de la res-
ponsabilitat de cadascú”, insistia 

Fernàndez, que va analitzar amb 

els alcaldes i alcaldesses l’evolu-

ció de la pandèmia a la comarca i 

el procés de desescalada en temes 

com els mercats, les festes majors, 

el transport públics o els afora-

la normalitat de l’atenció primària 

al setembre si l’evolució de la pan-

dèmia ho permet.

El Consell d’Alcaldies del Vallès 

Oriental es tornarà a reunir la pri-

mera quinzena de juliol en una 

sessió específica sobre educació 

per abordar la represa del curs es-

colar al setembre.  x.l.

ments dels equipaments públics. 

A nivell sanitari, aquesta setma-

na hi ha hagut un lleuger repunt 

d’afectats per la malaltia (18 nous 

casos), i els tres hospitals de la 

comarca –Granollers, Sant Celo-

ni i Mollet– tenen nous pacients 

ingressats després de dues set-

manes sense tenir-ne. “Són pocs 
casos, però això indica que no 
podem abaixar la guàrdia”, deia 

Joan Parellada, director executiu 

Sector Sanitari Vallès Oriental del 

Servei Català de la Salut. De fet, la 

incidència de la malaltia al Vallès 

Oriental és baixa i està per sota de 

la mitjana catalana, tot i que el Ser-

vei Català de la Salut “s’està pre-
parant per a un possible rebrot”. 

En aquest sentit, la regió sanitària 

metropolitana nord ha rebut una 

injecció d’1,7 milions d’euros per 

reforçar serveis com l’atenció te-

lemàtica i les visites a domicili. 

L’objectiu de Salut, explicava Pa-

rellada, és mantenir aquest model 

d’atenció “sempre que sigui útil i 
necessari per als professionals i 
els usuaris”, i mirar de recuperar 

Barcelona amplia el seu camp de 

visió més enllà de l'àrea metro-

politana i incorpora en la seva 

estratègia de futur les comarques 

de la segona corona, com el Vallès 

Oriental. "La ciutat real no és el 
terme municipal de Barcelona, 
sinó tot el territori metropoli-
tà", assegurava dilluns l'alcaldessa 

de Barcelona, Ada Colau. Aques-

ta és la idea de Barcelona Demà. 

Compromís Metropolità 2030, un 

pla estratègic per abordar de ma-

nera conjunta entre 164 municipis 

de set comarques els grans reptes 

urbans futurs. L'accés a l'habitatge, 

la segregació territorial, la mobili-

tat, el model econòmic i la cultura 

són alguns dels debats que afecten 

tots aquests municipis i que es vo-

len afrontar conjuntament. Segons 

Colau, "ara tenim l'Àrea Metro-
politana de Barcelona (AMB), 

però fa molt temps que la ciutat 
real la formen els 164 municipis 
de la regió metropolitana", que 

apleguen més de 5 milions d'habi-

tants. D'aquesta manera, la regió se 

situaria per darrere de grans regi-

ons urbanes com Londres o París. 

Els alcaldes de la segona corona 

metropolitana han aprofitat el tret 

de sortida del pla estratègic per 

reivindicar-se i reclamar protago-

nisme en la presa de decisions. En 

aquest sentit, els alcaldes entenen 

el pla estratègic metropolità com 

una "oportunitat històrica" per 

reequilibrar les desigualtats en-

tre la primera i la segona corona 

metropolitana: "No pot ser que 
regulem diferent la primera i 
la segona corona i es mantingui 
un tracte inversor tan diferent. 
Això s'ha d'acabar", deia l'alcalde 

de Granollers, Josep Mayoral.  

FASE DE REPRESA  LA GENERALITAT REGULA ARA EL PROCÉS DE DESESCALADA BARCELONA APOSTA PER REFORÇAR LA REGIÓ METROPOLITANA

"Mans, distància i mascareta", 

nova responsabilitat ciutadana

Unes 40 persones, inclosos els por-

taveus dels cinc grups municipals, 

van participar la setmana passada 

en la primera reunió del Consell de 

Ciutat després de la seva constitu-

ció el passat 10 de març. El motiu 

de la trobada era donar el tret de 

sortida per a la definició d'un Pac-

te de Ciutat que permeti recuperar 

el dinamisme de la ciutat arran de 

la crisi de la Covid-19. En la sessió 

es va destacar la importància d'es-

tablir compromisos compartits 

per inspirar les accions basades 

en diversos pilars: les persones al 

centre; ciutat més saludable i sos-

tenible; comerç i consum de proxi-

mitat; ciutat educadora; promoció 

de la cultura; i treball en xarxa i 

participació. L’objectiu del Consell 

de Ciutat és comptar amb la impli-

cació d’agents, entitats i ciutada-

nia, i presentar les conclusions del 

pacte a finals de juliol.  

Tret de sortida al Pacte de Ciutat

El pla metropolità per lluitar 

contra la crisi inclou el Vallès

El Vallès Oriental
ha registrat aquesta
setmana 18 nous casos 
positius de Covid-19

n El delegat del Govern també va pre-
sentar als alcaldes l’ampliació del cos de 
Mossos d’Esquadra a la regió metropo-
litana de Barcelona aquest mateix estiu. 
“A finals de juliol o principis d’agost 

s’incorporaran 750 agents més al cos, 

que arribarà als 17.750 a tot Catalu-

nya”, deia Fernàndez. Tots els nous 
agents s’incorporaran a les comarques 
de Barcelona, inclòs el Vallès Oriental, i 
l’objectiu és que l’any que ve hi hagi una 
altra ampliació de 750 nous agents. 

MÉS MOSSOS
AL VALLÈS ORIENTAL
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Avui, dijous, el mercat de Grano·

llers recuperarà el 100% de les pa·

rades, després de mesos en què so·

bretot marxants no alimentaris no 

han pogut desenvolupar les seves 

activitats. El consistori que, en un 

primer moment, preveia un retorn 

més progressiu de les parades, va 

pactar dilluns, en una reunió amb 

marxants, la tornada de tot el mer·

cat arran també de les mesures 

més flexibles de l'etapa de represa 

decretada per la Generalitat.

La setmana passada els para·

distes no alimentaris havien pac·

tat que anirien treballant cada 15 

dies, és a dir, que cada setmana 

hi hauria el 50% de les parades. 

Finalment, però, segons el presi·

dent d'Asomercat –Associació de 

Mercats de Catalunya–, Toni Puig·

vert, aquest dijous es podran ins·

tal·lar tots els paradistes.

Les 71 parades d'alimentació, 

que fa setmanes que s'instal·len 

a l'avinguda del Parc i les places 

Barangé i Pau Casals, mantindran 

Pel que fa a les 300 de roba, sa·

bates, complements, parament de 

la llar i altres productes no alimen·

taris, segons l'acord, aquest dijous 

podran tornar a muntar, la majo·

ria al seu emplaçament habitual 

d'abans de la pandèmia.

Tot i que s'espera que la Genera·

aquest emplaçament una o dues 

setmanes més, tot i que la setma·

na passada ja no es col·locaven les 

tanques perimetrals que a l'inici de 

la represa del mercat es van instal·

lar per controlar l'aforament. Pas·

sat aquest període, també torna·

ran al seu emplaçament habitual.

arxiu / x.solanas

ETAPA DE REPRESA  AJUNTAMENT I MARXANTS ACORDEN LA TORNADA, DESPRÉS QUE LA GENERALITAT FLEXIBILITZI ELS PROTOCOLS

El mercat dels dijous recupera 

espais i el 100% de les parades

TORNADA Parades d'alimentació, encara a l'avinguda del Parc, provisionalment

litat no posi restriccions de distàn·

cies entre parades, sí que l'Ajun·

tament considera que cal reubicar 

49 parades que estaven situades 

a carrers estrets, com el de Santa 

Esperança, en un tram del carrer 

Santa Anna i en un tram del carrer 

Sant Jaume. Aquestes es distribui·

ran provisionalment als carrers 

Sant Josep, Marià Maspons i la pla·

ça de Can Trullàs, segons explica·

va la setmana passada la regidora 

de Serveis i Via Pública, Andrea 

Canelo. Amb tot, l'acord amb els 

paradistes és que si "no funciona 

aquest nou espai, es buscarà una 

altra alternativa", explica Puig·

vert. El president de l'entitat de 

paradistes també ha detallat que a 

la reunió d'avui s'ha concretat una 

nova ubicació per algunes parades 

del carrer Sant Roc i Anselm Clavé.

De fet, la setmana passada algu·

nes d'aquestes parades van deci·

dir no muntar, també arran de la 

pluja intensa que va caure a pri·

mera hora del matí.

La responsable municipal ex·

plicava que la voluntat del govern 

és que el mercat "mantingui el 

continuu, de manera que cap 

parada quedi aïllada del conjunt 

i que les d'alimentació tornin al 

seu lloc", deia.  M.E.

El Casal de Corró 

d'Avall es reactiva

El centre d'atenció 

especialitzada i 

l'ocupacional de

la FVO tornen a obrir

El Casal Cultural de Corró d'Avall va 

obrir les portes dijous després de 

més d'un any de funcionament dis·

continu, de manera que recupera el 

servei de cafeteria i consergeria. A 

més, la reobertura permetrà conti·

nuar realitzant l'activitat habitual. 

Dilluns, el Centre Ocupacional Xa·

vier Quincoces i el Centre d’Atenció 

Especialitzada Valldoriolf de la Fun·

dació Privada Vallès Oriental (FVO) 

van tornar a obrir per atendre les 

persones que han passat al domici·

li familiar la crisi sanitària. “Estem 

molt contents de retrobar-nos; 

el confinament ha estat especi-
alment difícil per a les persones 
ateses a aquests centres", diu la 

FVO, que afegeix que és hora d’anar 

recuperant les activitats terapèuti·

ques que requereixen. 

EQUIPAMENTS
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La junta de govern de Granollers 

ha aprovat el conveni de col·labo-

ració amb la Diputació de Barce-

lona del projecte de millora de la 

mobilitat a l'entrada a Granollers 

per la BV-1432 –la carretera de 

Lliçà d'Amunt–, entre la C-17 i 

l'estació de tren de Granollers-Ca-

novelles, que es va presentar el 

desembre de l'any 2018. La inver-

sió d'aquesta actuació es valora 

en 1.066.109,43 euros (IVA in-

clòs), cofinançats per la Diputació 

de Barcelona i l’Ajuntament de 

Granollers.

D’acord amb el conveni, l’Ajun-

tament de Granollers assumirà 

una part del cost de l'actuació 

422.982,17 euros, import que 

podrà ser inferior en cas que es 

produeixi una baixa en el procés 

de licitació, que s'està fent actu-

alment. Per altra banda, la Dipu-

tació de Barcelona, titular de la 

carretera, finançarà, contractarà i 

executarà les obres i, un cop aca-

bades, s’encarregarà de la seva 

conservació i manteniment.

El tram de la BV-1432 que s'ar-

ranjarà –entre la rotonda de la 

C-17 i el pont de l'estació de tren– 

és l'entrada per ponent a Grano-

llers i travessa els barris de Terra 

Alta i Can Gili. El principal objec-

sentit, a excepció de la cruïlla amb 

la carretera de Canovelles on es 

mantindrà el tercer carril de gir. 

De fet, l'amplada d'aquesta car-

retera fa que sovint els cotxes hi 

agafin velocitats superiors a les 

permeses, un dels aspectes que 

s'han tingut en compte per impul-

sar l'actuació, així com el trànsit 

d'uns 12.350 vehicles diaris. 

També s’implantarà un itinerari 

compartit per a vianants i ciclistes, 

paral·lel a la carretera, que connec-

tarà amb la rampa d'accés a l'es-

tiu del projecte és la millora de la 

seguretat viària de la carretera, a 

més de proveir de les infraestruc-

tures suficients d’urbanització per 

"pacificar el trànsit i dotar-lo 

de qualitat paisatgística". Per 

aquest motiu es construirà una 

nova rotonda d’accés a Terra Alta 

i es farà un pas de vianants –amb 

una rampa des del carrer Josep 

Escobar– per connectar les pa-

rades de bus existents. A més, es 

reduirà la calçada a 6,60 metres 

amb un sol carril de circulació per 

GRANOLLERS. La junta de govern 

local ha aprovat iniciar la licita-

ció per adjudicar les obres de la 

primera fase del nou equipament 

de serveis socials de Can Relats, 

al carrer de Martí Grivé. El ter-

mini per construir aquest edifici 

serà de 5 mesos, un cop adjudi-

cada l'obra, i l'import màxim de 

licitació s'estableix en 452.955,79 

euros, IVA inclòs –aquest import 

s'ha augmentat després que el 

primer concurs públic quedés de-

sert–. L’objecte d’aquest projecte 

és la rehabilitació de la façana, la 

planta baixa i el condicionament 

dels espais exteriors.

Can Relats s'aixecarà darre-

re de la façana existent –que és 

l'únic element que es va mante-

nir de l'antic edifici– i seguint el 

projecte executiu redactat per la 

UTE Maira González & Francesc 

Vargas, l'equip d'arquitectes que 

va guanyar el concurs públic que 

va convocar l'Ajuntament.

El projecte aposta per la recu-

peració, la reinterpretació i el res-

pecte dels elements constructius 

propis de l'edificació en ciutats 

jardí del segle XIX i els elements 

originals de Can Relats: la faça-

na principal i les magnòlies del 

jardí d’accés. La nova construc-

ció incorpora mesures d’estalvi 

energètic i d'arquitectura passiva 

(ventilació creuada, increment de 

l'aïllament, finestres que aprofi-

ten la llum natural, etc.). La planta 

baixa, amb una superfície cons-

truïda de 139,20 metres quadrats, 

tindrà dues sales polivalents, un 

despatx, lavabos i magatzem.

En l'edifici de Can Relats es 

LES FRANQUESES. Les obres de la 

connexió del polígon Congost amb 

la ronda Nord, que es van veure 

aturades forçosament durant gai-

rebé dos mesos pels efectes de la 

Covid-19 (de març a maig), van 

estar a punt de suspendre's nova-

ment i per tercera vegada, aques-

ta vegada a causa de la dilatació 

de les vies durant l'estiu, segons 

establien els condicionants d'Adif. 

No obstant això, les obres es 

van reprendre fa unes setmanes 

i amb esforços importants i amb 

dedicació gairebé exclusiva a això 

durant dues setmanes, ja ha pràc-

ticament finalitzat la col·locació 

del calaix sota la via del ferroca-

rril. La setmana passada es va re-

tirar tot l'estintolament de la via, i 

la previsió és retirar la restricció 

a la via durant aquesta setmana. 

Posteriorment s'iniciaran els tre-

balls d'urbanització del vial i del 

pas soterrat a la línia de tren R3 

a l'altura de la plaça Francesc Ma-

cià, per al qual s'estimen uns tres 

mesos d'obres, de manera que els 

treballs finalitzarien al setembre.

Els treballs, amb un pressu-

post d'1,4 milions d'euros, van 

començar el juliol de l'any passat. 

Poc després, durant els movi-

ments de terres preliminars per 

habilitar un vial entre el carrer 

Ribera del Congost i la plaça Fran-

cesc Macià, l'empresa constructo-

ra va trobar aigües freàtiques a un 

nivell més elevat del que es pre-

veia en el projecte executiu, cosa 

que va obligar a paralitzar els tre-

balls durant quatre mesos. 

ajuntament

ajuntament

MOBILITAT  DIPUTACIÓ I AJUNTAMENT INVERTIRAN UN MILIÓ D'EUROS A L'ACTUACIÓ, QUE INCLOU UN CARRIL PER A VIANATS I BICIS

EQUIPAMENTS  L'AJUNTAMENT DESTINARÀ UNS 450.000 EUROS A LA CONSTRUCIÓ I L'ADEQUACIÓ DE L'ESPAI EXTERIOR

En marxa els tràmits per reformar 
l'entrada a Terra Alta per la BV-1432

CARRIL PARAL·LEL  Imatge virtual del futur espai per a vianants i ciclistes

RECREACIÓ  El projecte de restauració de la façana i nova construcció

Licitat el nou edifici per a 
servei socials a Can Relats

tació de tren. Serà un tram d'uns 

840 metres, amb un vial segregat 

de tres metres d'amplada, sepa-

rat de la carretera per una tanca. 

L'actuació es completarà amb nou 

enllumenat i enjardinament i trac-

tament paisatgístic de l'entorn.

D'altra banda, el projecte pre-

veu que, en una segona fase, es 

construirà una vorera per a via-

nants al costat esquerre de la car-

retera per accedir a la ciutat, que 

tindrà continuïtat per la carretera 

de Canovelles fins al camp de fut-

bol de Can Gili.  m.e.

INFRAESTRUCTURES

Col·locat el calaix 
de formigó per 
enllaçar la ronda i 
el polígon Congost

reubicaran serveis socials situats 

actualment a l'Espai Cangur, al 

carrer de Roger de Flor. Inicial-

ment es pensa a traslladar l'Espai 

Familiar Petits i Grans, destinat 

a infants de 0 a 4 anys i les seves 

famílies on es fan activitats lú-

diques, educatives i altres apre-

nentatges, d'atenció específica als 

nadons, en horari de matí; i també 

el grup de 3 a 6 anys del Centre 

Obert Sud en horari de tarda, on 

es potencia l'adquisició d'apre-

nentatge d'hàbits i normativa so-

cial, a través d'activitats lúdiques 

i relacionals.  

Més actuacions

La Diputació també ha licitat un lot de 

renovació de ferms de vies del país, 

entre les quals un tram de la carretera 

de Cànoves en terme de les Franque-

ses (BV-5151), entre els punts quilo-

mètrics 5,2 i 8,86, al seu pas per Corró 

d'Amunt. Les obres consisteixen en 

estendre una capa de rodament sobre 

l’existent a tot l’ample del paviment.

MILLORES AL FERM 
DE LA CARRETERA DE 
CÀNOVES EN 3,5 KM

El Consorci per a la Gestió de Re-

sidus del Vallès Oriental ha incor-

porat a la seva flota un  vehicle 

amb ganxo portacontenidors, grua 

i compactador intercanviable de 

càrrega superior que prestarà ser-

vei de recollida selectiva de vidre, 

envasos lleugers i paper-cartró als 

municipis consorciats, entre els 

quals, Granollers. El cost del vehi-

cle és de 240.964 euros (IVA ex-

clòs), amb manteniment preventiu 

inclòs per un període de 5 anys. 

Amb aquests ja són 15 els nous ve-

hicles que s’han incorporat aquest 

2020 en el procés de renovació de 

la flota del Consorci.  

Nou vehicle per
a la recollida de 
vidre, paper i cartró
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Com retenir 
el talent 
a les empreses 
El talent a les empreses és un dels 
punts claus pel bon funcionament 
del negoci. Els directius i gerents 
han d’identificar els treballadors amb 
més vàlua professional i retenir-los, 
tant per la productivitat laboral que 
aporten com per la competitivitat 
empresarial que generen.

Els responsables han d’adaptar el seu 
rol i s’han de formar en la gestió de 
persones com en lideratge d’equips, 
doncs el model de direcció ha fet un 
canvi significatiu. Cal promoure una 
comunicació participativa i fluida 
per crear un entorn de treball on 
aprendre, participar, idear i crear 
propostes de millora conjuntes. Han 
d’escoltar i motivar a les persones, 
orientar-les i adaptar les seves 
funcions a l’organització.

L’objectiu és crear en els treballadors 
un sentiment de pertinença a 
l’empresa. S’ha de reduir la distància 
amb la direcció, mostrant-se 
transparents en les decisions i en 
les activitats per fomentar un entorn 
sociolaboral de col·laboració. Les 
habilitats i estratègies en els equips 
promouen un bon clima de treball, fet 
que reverteix en les relacions dels 
treballadors com en la consecució 
de les fites periòdiques i en la 
potenciació dels compromisos pels 
projectes empresarials. 

Per retindre el talent s’ha d’enfortir 
la visió estratègica de negoci, 
fidelitzar els treballadors generant una 
carrera professional d’acord al perfil 
professional, crear reptes i reconèixer 
els assoliments com la implicació 
laboral; invertir en el capital humà és 
una aposta segura.

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

Centenars de persones es van con-

centrar dissabte a la plaça de l'Es-

glésia de Granollers –sumant-se a 

mobilitzacions arreu del país i del 

món coincidint amb el Dia de les 

Persones Refugiades– per tornar a 

denunciar el racisme institucional 

i demanar la regularització de les 

persones migrades. La protesta va 

ser coordinada per Unitat Contra 

el Feixisme i el Racisme (UCFR) del 

Vallès Oriental, amb la participació 

de l’Associació Senegalesa Ressor-

tissangts de la Regió de Kedougu,  

Papers i Drets per a Tothom, Mo-

llet Acull, Unió de Joves Afrodes-

cendents i Vallès Vol Acollir.

L'acte es va convocar l'ende-

mà de presentar al Congrés una 

Proposició No de Llei, firmada 

per 32 diputats de diferents par-

tits polítics –en especial a Maria 

Dantas d'ERC, però també d'al-

tres diputats d'ERC, la CUP, EH 

Bildu, Podemos, En Comú, Mas 

País, Compromís, JuntsxCat i BNG. 

La proposició va ser proposada i 

redactada pel moviment #Regu-

larizacionYa i la Coordinadora 

Obrim Fronteres, que represen-

ten més de 1.500 organitzacions 

migrants i antiracistes, com UCFR.

juanjo bermejo

DRETS HUMANS  LA CONCENTRACIÓ DE DISSABTE A LA PLAÇA DE L'ESGLÉSIA DE GRANOLLERS VA SER COORDINADA PER LA UCFR

Clam per la regularització dels 
migrants i contra el racisme

L'entitat Granollers Pedala, que 

treballa per afavorir l'ús de la bi-

cicleta com a mitjà de transport, 

recuperava diumenge les seves 

habituals pedalades en grup amb 

el títol Recuperem la ciutat. L'activi-

tat de lleure es va convertir també 

en una reivindicació per recuperar 

espais, ara ocupats pels cotxes, per 

a vianants i ciclistes. Per això, la pe-

dalada es va aturar i va transcorre 

pel passeig Fluvial, que per primer 

cop es tallava en un tram al pas de 

vehicles a motor –entre els carrers 

Joan Camps i la rotonda del Camp 

de les Moreres–. Ara es farà cada 

diumenge i, de fet, en aquesta pri-

mera ocasió l'espai ja es va omplir 

de bicicletes. La pedalada reivindi-

cativa també passava per la ronda 

Sud en suport a les reivindicacions 

veïnals de pacificació del trànsit, i 

s'aturava davant de l'Hospital, en 

suport als professionals sanitaris. 

La pedalada reivindicativa para 

al passeig Fluvial i la ronda Sud

'BLACK LIVES MATTER'  Els convocats es van agenollar en record a George Floyd

MOBILITAT  GRANOLLERS PEDALA RECUPERA LES PASSEJADES EN GRUP I RECLAMA MÉS ESPAIS PER A LA BICICLETA
@granpedal

AL PASSEIG FLUVIAL  Aquest diumenge s'ha tallat al trànsit

A la trobada es va llegir un ma-

nifest conjunt que clama per "una 
nova realitat en què totes les 
persones puguem empadro-
nar-nos als pobles i ciutats on 
vivim, i ser reconegudes com a 
part de la població". "Una nova 

realitat en què es respectin els 
drets de les treballadores, tem-
poreres, de la llar, de les cures, 
de la ferralla o de la manta…". 

Per això, les entitats demanen 

l'accés al padró per a tothom sen-

se traves burocràtiques, de ma-

nera que s'accepti qualsevol do-

cument vàlid al país d'origen o de 

destí per comprovar la identitat. 

També exigeixen "l'aplicació de 
l'article 127 del reglament d'es-
trangeria que reconeix la resi-
dència per motius d'interès pú-
blic. És essencial que totes les 
persones disposem de permís 
de treball per poder garantir 
la nostra subsistència de forma 
autònoma", apunten.

El manifest també recorda que 

infants i joves han de ser acollits i 

"cuidats, en comptes de ser per-
seguits. És necessari denunciar 
i desarticular el discurs d'odi", 

alerten. Finalment, demanen un 

canvi radical en les polítiques 

migratòries perquè aquestes es 

basin en els drets humans i no en 

"la construcció de l'Europa for-
talesa", de manera que reclamen 

el tancament dels CIE i la fi de les 

devolucions en calent i exprés. 
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LES FRANQUESES. L’any 2020 està 

sent, de moment, el més plujós 

dels darrers 36 anys. Així ho indi-

quen els registres de Josep Lluís 

Albarracín, un veí de Corró d’Avall 

que recull les dades de pluviome-

tria amb una estació meteorològi-

ca a casa seva des de 1984.

El període que va de l’1 de gener 

al 10 de juny acumula, de mitjana, 

el 42,3% de les pluges de tot l’any, 

amb 245 litres per metre quadrat. 

l'any, el desembre es tancaria amb 

1.140 litres recollits, molt per so-

bre dels 975 que van registrar-se 

el 1996, l’any més plujós fins ara. 

Això, però, no deixa de ser una hi-

pòtesi, i malgrat les dades recolli-

des fins ara, diu Albarracín, “res 

no fa pensar que s’hagi de man-

tenir aquesta pluviometria ex-

cepcional durant tot l’any”. En 

tot cas, segons un càlcul estimat 

a partir de les mitjanes de tota la 

Aquest any, en canvi, han caigut 

en aquest període 479 litres, gai-

rebé el doble, que és el valor més 

alt de tota la sèrie històrica. De fet, 

dels darrers 36 anys, només 10 

han acumulat més de 300 litres 

per metre quadrat durant aquest 

període, i la majoria es concen-

tren els darrers anys. 

D’altra banda, si el nivell d'ex-

cepcionalitat dels primers mesos 

de 2020 es mantingués durant tot 

METEOROLOGIA  ENTRE L'1 DE GENER I EL 10 DE JUNY S'HAN RECOLLIT 479 LITRES, MENTRE QUE LA MITJANA ÉS DE 245 

El 2020 es perfila com l'any
més plujós dels darrers 40 anys

ESTADÍSTICA  Registres anuals des de 1984 (la línia blava és la pluja de gener a juny, i la taronja les de la resta de l'any)

sèrie històrica, sí que a final d’any 

es podrien acabar registrant més 

de 950 litres per metre quadrat. 

Dels darrers anys, el 2018 va ser 

a Granollers i les Franqueses el se-

gon més plujós des de 1984 amb 

901 litres, només per darrere dels 

registres de 1996. L’any passat, en 

canvi, va ser més aviat sec pel que 

fa a precipitació: fins al 10 de juny 

només havien caigut 106 litres per 

metre quadrat –el registre més 

baix des de tota la sèrie històrica–, 

i a final d'any n'havien caigut 535, 

uns 50 litres menys que la mitjana 

anual de les darreres tres dècades. 

Efectes del canvi climàtic
Segons el meteoròleg, tot plegat 

indica que “la pluviometria s’es-

tà dispersant” i que “és més ir-

regular entre anys”, que “cada 

vegada plou més i de manera 

més desordenada”. A més, du-

rant els últims anys també ha plo-

gut més en la primera meitat de 

l’any. “Fa 20 anys plovia més o 

menys igual cada mes, amb al-

gun repunt, però ara cau tota la 

pluja de cop després de molts 

mesos sense ni una gota”. “Tot 

plegat és una demostració del 

canvi climàtic que estem vi-

vint”, conclou.  x.l.

LES FRANQUESES. El 16 de juny del 

1970 un grup d'amics aficionats a 

la caça van crear el que avui es co-

neix com la Societat de Caçadors 

de les Franqueses. Actualment 

l'entitat compta amb uns 130 socis 

i està presidida per Antonio Espa-

da. L'aniversari coincideix en un 

moment en què el món de la cine-

gètica està aturat en protesta per 

l'aprovació de la resolució 5/2020 

que modifica la Llei de Vedes. La 

resolució compta amb una dis-

posició final que implementa un 

nou sistema de sancions que els 

caçadors consideren despropor-

cionades. Segons Espada, aquest 

aniversari és una nova oportuni-

tat per reivindicar el paper que els 

caçadors fan en el medi rural. A 

les Franqueses, per exemple, són 

els encarregats de controlar la po-

blació de senglars a demanda dels 

pagesos. Alhora també són consci-

ents de la necessitat de convèncer 

una societat que cada vegada veu 

els caçadors amb més recel.  

ENTITATS  

La Societat
de Caçadors de
les Franqueses 
compleix 50 anys

GRANOLLERS. Dijous, amb motiu 

del Dia de l'Autoconsumidor,  l'As-

sociació Nacional d'Autoconsumi-

dors (ANA) organitza la jornada 

virtual Quina és la teva energia?, 

a la qual es pot accedir gratuïta-

ment (a través de la plataforma 

Zoom –zoom.us/s/99046654660–. 

La jornada té com a objectiu for-

mar els futurs autoconsumidors i 

reflexionar a l'entorn de l’energia. 

La jornada començarà a les 18 h 

amb la benvinguda del meteorò-

leg Francesc Mauri. A continuació, 

Lluís Cusí, coordinador de l'ANA, 

explicarà l’ABC de l’autoconsum 

residencial i diferents testimonis 

de persones que practiquen l'au-

toconsum fotovoltaic parlaran de 

la seva experiència. Després, Mar-

ta Oliver, tècnica de Sostenibilitat 

i Medi Ambient de l’Ajuntament 

de Sant Cugat del Vallès, explica-

rà un cas d'èxit d'autoconsum en 

l'àmbit de l'administració pública. 

La sessió acabarà a les 19.30 h 

amb un torn de preguntes.

D'altra banda, l'Ajuntament de 

Granollers s'ha adherit a la Set-

mana de l'Energia Sostenible, que 

enguany es commemora virtual-

ment per mitjà del web de la Di-

MEDI AMBIENT  L'AJUNTAMENT S'ADHEREIX A LA SETMANA DE L'ENERGIA SOSTENIBLE

Jornada sobre l'energia i l'autoconsum

putació de Barcelona. Per aquest 

motiu, el consistori ha recordat 

algunes de les actuacions que ha 

desenvolupat en l'àmbit d'energia 

sostenible, com els sistemes fo-

tovoltaics a la coberta de l'Escola 

Municipal del Treball i el Centre 

Vallès, així com la construcció de 

la primera xarxa de calor per bio-

massa per substituir el gas natural 

a cinc equipaments públics i l'im-

puls a una segona xarxa.  

Tres punts de recàrrega de cotxes nous

La junta de govern de Granollers ha aprovat adjudicar el contracte de  
subministrament i instal·lació de tres estacions de recàrrega semiràpida 
per a vehicles elèctrics a l’empresa Eiffage Energia SLU per un import  
de 42.680 euros, IVA inclòs. Aquests punts de recàrrega se situaran  
al carrer Camí del Cementiri i als aparcaments del passeig de la Conca del 
Besòs i de Ramon Llull. Permetran carregar simultàniament dos vehicles. 

ajuntament

El projecte Reciclos, que té per ob-

jectiu millorar la taxa de reciclatge 

d’envasos i llaunes que van al con-

tenidor groc, s'estendrà a tot Gra-

nollers a partir de juliol. El projecte 

va començar com a prova pilot fa 

gairebé un any als barris de Can 

Bassa i Ponent, i, fins ara, més de 

350 veïns i veïnes hi han participat.

Reciclos és el primer sistema de 

reciclatge digital que té cura de la 

sostenibilitat i premia el compro-

mís de la ciutadania amb el medi 

ambient. El seu objectiu és  fomen-

tar el reciclatge de llaunes i am-

polles de plàstic de begudes dins 

i fora de les llars i reconèixer l’es-

forç de la ciutadania a través d'in-

centius sostenibles com ara pro-

jectes socials per a la comunitat.

Ja s'han posat a punt els més 

de 150 contenidors d’envasos de 

Granollers i s'han instal·lat els 

codis QR necessaris per poder fer 

servir l’aplicació app.reciclos.com. 

Per utilitzar Reciclos només cal 

registrar-se, escanejar els codis de 

barres de les llaunes o ampolles 

de plàstic de begudes i, posterior-

ment, escanejar el QR dels conte-

nidors quan es llenci la bossa dels 

envasos al contenidor groc. En es-

canejar el QR s’obtenen punts, en 

forma de Reciclos, que es poden 

bescanviar per premis sostenibles 

o per contribuir a projectes medi-

ambientals i solidaris al municipi.

Durant el període de confina-

ment els veïns i veïnes del barri 

de Ponent van aconseguir arribar 

als Reciclos necessaris per instal-

lar un joc infantil que completarà 

l'existent al parc de Ponent. A més, 

tots els ciutadans i ciutadanes po-

dran donar els seus Reciclos a la 

fundació Apadis i, pròximament, 

col·laborar amb Creu Roja Grano-

llers per ajudar a les famílies amb 

la compra d’aliments.

D'altra banda, Granollers ha en-

llestit la segona i última fase d'im-

plantació de la càrrega lateral, un 

nou sistema que ha obligat a situ-

ar tots els contenidors al costat 

dret del carrer, segons el sentit de 

la circulació.  m.e.

ACABAT EL DESPLEGAMENT DE LA CÀRREGA LATERAL

El sistema de reciclatge 
digital Reciclos s'implanta 
a tots els contenidors grocs
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Decideixi amb antelació com vol que sigui el seu servei funerari.

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

funeraria@cabrejunqueras.com

Informació facilitada per la Funerària Cabré Junqueras

Defuncions

15/06 Carmen Nieto Fúnez  84 anys

17/06 Joan Cueto Cañet  54 anys 

17/06 Josep Pascual Girbau  90 anys

18/06 Dolores Chaves Trancoso  92 anys      

19/06 Mercedes Báez Duran  69 anys

19/06 Jaume Ballús Roig  96 anys

19/06 Jaume Busquets Bober  92 anys

20/06 María Almansa López  87 anys

20/06 Montserrat Colomina Dantí  61 anys  

20/06 Dolores Barroso Gallardo  59 anys 

20/06 José Gil Carreras  85 anys

20/06 Juan Azor Pérez  96 anys

20/06 José Luis Redondo Moya   89 anys

22/06 Jaume Pintó Florensa  76 anys

GRANOLLERS. Oriol Ventura, Clara 

Garcés i Artau Bellavista són els 

tres joves que l'any 2019 van acon-

seguir la beca dels Agents Innova-

dors, una iniciativa de l’Ajuntament 

de Granollers que acompanya els 

joves en el desenvolupament d’un 

projecte personal i professional 

per a la ciutat. Durant nou mesos, 

cada un dels joves ha definit i posat 

en marxa un projecte amb l’acom-

panyament de personal tècnic mu-

nicipal. El programa també compta 

amb un itinerari formatiu sobre la 

creació d’empreses, la gestió i co-

ordinació de projectes empresari-

als i personals i la motivació per-

sonal i professional, entre d’altres.

La setana passada, els tres jo-

ves van presentar telemàticament 

els seus projectes, centrats en la 

transició energètica als polígons 

industrials, la qualitat urbana des 

de Font del Ràdium i Coll de la 

Manya, un nou model basat en 

energies renovables amb infraes-

tructures més petites i properes 

al consumidor. La idea és disposar 

d'un gestor energètic compartit 

de la perspectiva de gènere i la 

promoció d'empreses del sector 

audiovisual. Concretament, Ori-

ol Ventura ha desenvolupat una 

proposta de producció energètica 

més sostenible per als polígons 

arxiu

FORMACIÓ ORIOL VENTURA, CLARA GARCÉS I ARTAU BELLAVISTA, PRESENTEN PROPOSTES PER DESENVOLUPAR A LA CIUTAT

AGENTS INNOVADORS  Artau Bellavista, Clara Garcés i Oriol Ventura

perquè les empreses col·laborin 

i puguin reduir els seus consums.

Clara Garcés, per la seva banda, 

ha analitzat la qualitat urbana al 

barri de Can Bassa des de la pers-

pectiva de gènere, i ha fet propos-

tes per millorar l'autonomia de 

les persones grans i de l’entorn de 

la xarxa quotidiana amb prioritat 

per als vianants, dotar l’espai de 

més elements per a l'estada i la 

socialització, promoure activitats 

periòdiques que generin més vi-

talitat al barri i un programa de 

convivència i reduir la percepció 

d’inseguretat que existeix en algu-

nes zones del barri.

Finalment, Artau Bellavista ha 

desenvolupat una proposta per 

promocionar i posicionar les em-

preses del sector audiovisual a 

Granollers a través d’una platafor-

ma que englobaria totes les em-

preses del sector. La plataforma 

reuniria tota la informació dels 

seus actius per saber-ne el seu po-

tencial, i sobretot, serviria com a 

referent per a tots aquells espais 

destinats a l’audiovisual localit-

zats a la ciutat. 

Les Cosidores Solidàries, el col·lec-

tiu que els darrers mesos ha con-

feccionat bates, mascaretes i altres 

materials de protecció per a l'Hos-

pital, residències, serveis socials, 

Càritas i alguns comerços, ha re-

clamat més suport a l'Ajuntament 

de Granollers, que considera que 

"no ha sabut activar un proto-

col de coordinació ràpida entre 

xarxes de voluntariat". El grup es 

queixa que no se'ls ha ofert mate-

rial, ni xarxes de distribució ni els 

permisos de mobilitat necessaris 

durant el confinament i que només 

se'ls ha afegit a una llista de volun-

tariat al web de l'Ajuntament. Per 

això el grup ha rebutjat participar 

en un acte protocol·lari d'entrega 

de mascaretes a l'alcalde, "no com 

a rebuig, sinó com a reivindica-

ció i sol·licitud de compromís 

ferm i actiu en el futur". 

VOLUNTARIAT 

Cosidores 

Solidàries demana

més suport

a l'Ajuntament

El conseller de Treball, Afers Socials 

i Famílies, Chakir el Homrani, i l’al-

calde de Granollers, Josep Mayoral, 

inauguren avui, dijous (17.30 h) el 

nou Servei d’Intervenció Especi-

alitzada (SIE) del Vallès Oriental, 

un servei que ofereix una atenció 

integral i recursos al procés de re-

cuperació i reparació a les dones en 

situació de violència masclista i les 

seves filles i fills. El servei està situat 

a la plaça de la Corona 6, 3r, i comp-

ta amb personal especialitzat. 

Chakir El Homrani 

inaugura el nou

SIE a Granollers

Els grups municipals de Primàries 

Granollers, ERC i Junts han presen-

tat una moció per debatre al proper 

ple en què proposen que l'Hospital 

ampliï els estudis de l'àmbit sanitari 

amb cicles de grau superior –actu-

alment n'imparteix de grau mitjà, a 

més de formació MIR, infermeria i 

residents en farmacologia–. La mo-

ció té en compte els futurs serveis 

de l'Hospital, que està ampliant llits 

de semicrítics i que el 2022 espera 

obrir el centre de radioteràpia. 

Moció per impulsar 

cicles formatius

de l'àmbit sanitari

Junts per Granollers ha presentat 

una moció moció per proposar, 

entre d'altres, que Granollers –una 

de les poques grans ciutans cata-

lanes que no si hi ha incorporat– 

passi a formar part de la Xarxa 

de Ciutats i Pobles per la Reforma 

Horària, que vol promoure la tasca 

d'ajuntaments i consells comarcals 

compromesos amb aquest objec-

tiu; facilitar, intercanviar i difon-

dre experiències en l’àmbit de la 

gestió del temps i la conciliació. 

Petició per entrar

a la xarxa de

la reforma horària

rotary

SOLIDARITAT L'ENTITAT HA PROMOGUT UNA RECOLLIDA D'ALIMENTS I PRODUCTES BÀSICS

Els Mossos d’Esquadra, en col·la-

boració amb la Policia Nacional, 

han dut a terme un dispositiu po-

licial en l’àmbit de robatoris amb 

força a interior de vehicles. S’han 

detingut 15 persones multirein-

cidents, amb nombrosos antece-

dents policials, vuit de les quals es-

tan relacionades directament amb 

els fets investigats i la resta han es-

tat detingudes per incompliment 

de la Llei d’Estrangeria. L’operatiu 

ha permès resoldre 59 robatoris, 

alguns a Granollers, i no es descar-

ten noves detencions. L'operació 

arriba després que l'any passat els 

Mossos detectessin un increment 

de robatoris a l’interior d’aparca-

ments públics i privats a l'àrea de 

Barcelona. Els arrestats estaven 

establerts a Catalunya des de l’any 

2018 i acumulaven detencions per 

falsedat documental, furt, robatori 

amb força a interior de domicili i 

robatori interior de vehicle. Al-

guns van ser expulsats de Suïssa 

el 2018 i havien traslladat la seva 

activitat delictiva a Catalunya. 

SUCCESSOS ELS MOSSOS VAN ARRESTAR 15 PERSONES

Detinguts per 59 robatoris en 

pàrquings, alguns a Granollers

El Rotary Club Granollers ha pro-

mogut aquest mes de juny una 

recollida d'aliments bàsics i pro-

ductes de primera necessitat per 

col·laborar amb l'entitat El Xiprer, 

que serveix aliments i suport a fa-

mílies vulnerables de Granollers, 

Canovelles, la Roca i les Franqueses. 

Aquesta setmana l'entitat ha lliurat 

a El Xiprer 400 quilos de patates 

noves sones afectades per la crisi. 

"Hi ha moltes famílies que mai 

no s’havien trobat en aquesta si-

Rotary dóna 400 

quilos de patates 

a El Xiprer

LLIURAMENT Margarita Arderiu, de Rotary, feia l'entrega a El Xiprer

Els 'agents innovadors'
presenten els seus projectes

tuació i que s'han vist obligades 

a recórrer a aquest tipus d'ajuts, 

i els bancs d'aliments no donen 

l'abast", diuen des de Rotary. 
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Una de les evidències que s’han posat de manifest els darrers mesos 

–arran de les conseqüències de la Covid-19– és la necessitat d’invertir i 

tenir cura dels serveis essencials. S’ha vist amb les mancances del sistema 

sanitari i la precarietat laboral dels seus professionals –que cada dimecres 

es mobilitzen a Granollers–, però es veu també en altres serveis. 

El parc de Bombers de la ciutat, per exemple, fa anys que reclama millores 

en les seves infraestructures: material, vehicles i, sobretot, instal·lacions. 

Després d’un llarg historial de problemes –rates, puces, inundacions, avaries–, 

el Departament d’Interior va posar l’any passat fil a l’agulla per resoldre 

aquestes mancances, però passats 6 mesos el més calent és a l’aigüera. 

Aquest juny, l’empresa constructora encarregada de l’ampliació del parc ha 

renunciat a l’obra i ha deixat la instal·lació a mig fer, i abans no es resolguin 

els tràmits administratius per reprendre els treballs amb una altra empresa 

passaran almenys 6 mesos. Mentrestant, els bombers continuen en precari i 

sense unes instal·lacions dignes, cosa que repercuteix en l’estat d’ànim dels 

professionals i en la qualitat del servei. I això és especialment greu quan el 

servei que ofereixen és públic i essencial. Però sembla que fins que no hi 

ha una emergència clara, ningú no recorda que hi ha serveis imprescindibles.

SERVEIS ESSENCIALS

Editorial

goci allà on ara hi ha el pàrquing Vila Oberta, 
sota la Caixa i molt a prop del Mercat de Sant 
Carles. I decidí instal·lar-se i fer construir el 
palau de la gola i de la luxúria al Gran Centre 
de la Vila, amb piscines, fonts, mosaics de 
pasta de vidre i petxines incrustades amb 
motius marins i florals, una vil·la que oferís 
tota mena de plaers gastronòmics i sensuals 
a guerrers, buròcrates i comerciants, homes 
i dones i nens del cap dret vinguts d’arreu 
de l’imperi.

Era el temps en què tots els camins por-
taven a Roma amb parada i fonda a la Vil·la 
Semproniana, però, no hi ha res que duri 
sempre, i ja coneixeu la història, pel car-
rer Corró van baixar els bàrbars del nord 
i atrets pels canelons del Layon, la sangria 
del Naguabo, la paella Parellada i les plat-
ges de Caldetes, ens ho van fotre tot enlaire.

Després, el nom va canviar amb tot allò 
de Granuleius, Granularios subteriore, 
Granullaria, Granoyers... que si ve del nom 
d’un cònsol, que si ve d’un sac de gra, d’una 
gralla que era un corb o, com sembla ser, 
de les pobres i tossudes granolles... Potser 
sí, però avui tenim més clar que mai d’on 
venim: d’una explosió al brut espai, d’un 
mar mig mort, del sabó dels aiguamolls, 
dels coloms mutilats, de les granotes del 
Congost... i dels plaers d’una casa de putes, 
alegre i luxosa. Una casa que amb el temps 
s’ha fet ciutat i, a poc a poc, intentem tor-
nar-li aquella alegria que la caracteritzava.

Us parlo de fa molts anys, era, més o 
menys, el segle XX abans d’en Mayo.

iuen els savis que a l’època dels 
Reis Mags, del bou, de la mula i 
dels pastorets (cent anys amunt, 
cent anys avall), Sempronio Ti-

berio Graco, pretor romà de la família dels 
Sempronis i destinat a Hispania, convidà la 
seva filla, la Sempro, a visitar Tarraco per 
assistir a la festa nacional romana, que no 
era gaire cosa més que obrir el circ, deixar 
anar lleons i cristians i muntar una escena 
de Tarantino d’aquelles de sang i fetge men-
tre els ultres cridaven com el que eren.

La filla del pretor, llicenciada en econòmi-
ques per la Università degli Studi di Bologna, 
va passar per la Via Heraklea, camí de Tar-
raco, una tarda de dissabte i es va adonar de 
les grans possibilitats de negoci d’aquesta 
cruïlla de camins empedrats, ruta d’ibers, de 
romans, d’àrabs, d’extremenys, d’andalusos, 
de senegalesos, d’equatorians i, fins i tot, de 
patricis italians deixebles del Déu Ferrari.

La Sempro s’enamorà d’aquesta terra de 
mil alzines, tres turons, quatre basses enfan-
gades, deu pagesos i un bon grapat de grano-
lles, quedà sorpresa pels tractes comercials, 
per la gran quantitat de carros que omplien 
el centrum magna (Gran Centre), pels es-
morzars de forquilla de la Fonda i aleshores, 
com era més llesta que el pare (mai ens hem 
d’estranyar que algú sigui més llest que un 
militar), no li va costar gaire convèncer per-
què li donés uns sestercis per muntar un ne-

D

CA LA SEMPRONIANA

SANTI MONTAGUDDes del balcó

L'ACUDIT de Manel Fontdevila

na onada revisionista s’ha aixecat 
a l’altra banda de l’Atlàntic i avan-
ça per Europa. Tornem a mirar les 
coses i ens preguntem què segueix 

estan bé i què mereix desaparèixer. És temps 
d‘estàtues decapitades i símbols en entredit.   

Difícil això de jutjar el passat amb ulls 
de present, sobretot quan aquesta mirada 
es fa amb les ulleres del moment, de la im-
mediatesa, de l’assassinat en directe (black 

lives matter). Les inèrcies; les inèrcies ens 
arrosseguen lluny de la reflexió pausada....

De consens en opinar del passat no en tro-
barem, no. Si no som capaços de posar-nos 
d’acord amb el dia a dia què volem ordenar 
de les coses d’ahir! Una quimera, una autèn-
tica quimera. Però és clar, el món segueix gi-
rant i aquí tothom hi vol dir la seva.

Crida l’atenció la polèmica amb els monu-
ments a Cristòfol Colom: Colom el conquista-
dor, el genocida, el supremacista blanc (!)... 
Home, és indubtable que el “descobriment” 
de 1492 va ser el punt de partida de la co-
lonització i l’extermini del pobles indígenes 
d’Amèrica, però quina part d’aquest llegat és 
atribuïble a la figura de Colom? No estarem 
jutjant una època en la figura d’un navegant 

U

TINTÍN AL CONGO

Escriptor

SERGI PONS
Pilotada 

endavant

que provava d’arribar a les índies? 
Sí, amb la seva expedició va obrir la cai-

xa dels trons, va precipitar la història, però 
no deixa de ser una part de l’engranatge, 
més o menys com els homes que van tre-
ballar a les drassanes on es van construir 
les caravel·les o els artesans que van forjar 
les armes que portaven els conqueridors.

Si del que es tracta és de fiscalitzar les 
èpoques passades, la sensació és que no 
deixarem estàtua dempeus. Hi ha poques 
mirades enrere que resisteixin el pas del 
temps, l’evolució de la societat, els canvis 
en drets i costums. 

Dit això, qui ha deixat escrit que una 
estàtua hagi d’encarnar, obligatòriament, 
uns valors positius? Segurament el 1888 
quan van erigir el monument a Colom 
del final de la Rambla ho van fer des de 
l’homenatge, des de l’exaltació,  i això ens 
parla d’aquella època, d’aquell temps i en-
tenem el seu elogi de Colom com una part 
del passat, com un testimoni de la Barce-
lona de finals del XIX . Ni més ni menys.

Ah, el passat! Potser el problema és que 
hi ha pocs motius per a l’orgull en l’evolució 
humana. Pot ser això. En tot cas hauríem de 
mirar de no confondre els desitjos amb la re-
alitat, ni la història amb la ideologia.

 I sí, Tintín va anar al Congo.
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El 
Món 
Que 

Torna.

Arrels

Des de Som* i les revistes 
Cuina i Descobrir fem néixer 
el mercat de pagès en xarxa. 

Entra a mercatarrels.cat 
                     i fes-ho possible!
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Granollers tindrà, a partir de setembre, la 

primera Escola Bressol Montessori de la ciu-

tat, el primer i únic centre amb acreditació 

per impartir el mètode Montessori en l’etapa 

de 0 a 3 anys. El centre disposa d’un espai llu-

minós, agradable i respectuós per als infants. 

Tant els ambients que hi trobaran (Niu i Co-

munitat Infantil), com els materials per als 

infants (presentacions), s'han seleccionat de 

manera precisa i buscant potenciar les capa-

citats dels infants i d’acord amb la seva edat. 

Els nens i nenes desenvoluparan propostes 

motivadores i significatives per a ells i des-

cobriran l’entorn que els envolta amb eines 

reals, cosa que els ajudarà a l’hora de crear 

les seves pròpies percepcions i deduccions. 

A més, dins de l’ambient hi haurà cinc àre-

es diferenciades (sensorial/cognitiva, vida 

pràctica, moviment, llenguatge i expressió 

artística) en què hi trobaran propostes de 

gran riquesa sensorial i cognitiva. L'escola 

compta amb personal amb doble titulació: 

mestres d’educació infantil i guia/auxiliar 

Montessori (IMI), i ofereix, entre d’altres, 

atenció totalment personalitzada i respec-

tuosa envers l’infant; observació diària de 

Portes obertes a l'Escola Bressol Montessori 
És l'únic centre amb acreditació per impartir el mètode educatiu 

ESCOLA BRESSOL MONTESSORI GRANOLLERS

carrer Corró, 187 · Granollers
Tel. 638 04 11 07 · www.montessorigranollers.com

L'APARADOR

DE LA SETMANA

Amb una trajectòria de més de 40 anys i te-

nint com a premissa la qualitat en el servei 

que ofereix als clients, Desguaces La Cabaña 

posseeix el major inventari de peces de re-

canvi procedents de vehicles de desballes-

tament de tot el nord d'Espanya, amb més 

de 100.000 recanvis inventariats i més de 

5.000 vehicles a les instal·lacions de Vilano-

va del Vallès. El grup recull els vehicles fora 

de circulació i a la venda en línia i física de 

peces de segona mà de tot tipus d'automò-

bils, amb recanvis originals de totes les mar-

ques: motor, caixa de canvis, carrosseria, 

direcció i transmissió, llandes i pneumàtics, 

escapament, climatització, interior, frens, 

suspensió, il·luminació, etc. Al seu catàleg 

hi trobareu més de 100.000 referències en 

recanvis, sempre al millor preu. A més, Des-

guaces La Cabaña ofereix el millor servei 

per donar de baixa un vehicle de manera to-

talment gratuïta, i s’encarrega de tot el pro-

cés de tramitació i recollida de l'automòbil. 

Navegueu per les diferents categories 

del seu web per trobar el recanvi que ne-

cessiteu, i si teniu cap dubte el seu equip 

tècnic us assessorarà des del xat en línia o 

Tots els recanvis, a Desguaces La Cabaña 
Un catàleg amb més de 100.000 referències de totes les marques

DESGUACES LA CABAÑA

polígon Mas Ferrer, s/n · Vilanova del Vallès
Tel. 93 843 33 03 · www.desguaceslacabana.com

l’infant i elaboració d’un informe trimestral 

amb els aspectes més destacables de la seva 

evolució; anglès diari amb una immersió na-

tural i espontània; servei de psicologia per 

als infants, familiars i equip educatiu; i cuina 

casolana elaborada amb aliments de proxi-

mitat i amb menús adaptats a intoleràncies 

o al·lèrgies. Aquest dissabte, 27 de juny, l’es-

cola oferirà una jornada de portes obertes 

amb visites personalitzades. Podeu dema-

nar hora al telèfon 638 04 11 07.

per telèfon. Desguaces La Cabaña compta 

amb una plantilla de més 200 treballadors, 

tècnics formats i especialitzats en el tracta-

ment de vehicles per desballestar i extreure 

dels vehicles cada un dels seus components, 

que posteriorment són tractats i recondicio-

nats per a un perfecte funcionament. A més, 

l'equip administratiu gestiona tot el procés, 

des de la recollida i baixa del vehicle fins a la 

venda dels recanvis de cotxes, motos, cami-

ons, 4x4 i monovolum.
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La cooperativa Som*, impulsora de 
projectes com les revistes Cuina i 
Descobrir i els diaris de proximitat 
Som, ha emprès un nou projecte 
vinculat al territori. Es tracta d’Ar-

rels. El món que torna, un mercat 
de pagès pensat per connectar en 
xarxa els millors productors agrí-
coles i ramaders del país amb els 
consumidors. L’objectiu és posar 
en contacte productors i consu-
midors de manera lliure i directa, 
sense els condicionants que im-
posen les grans corporacions ali-
mentàries i els grans monopolis, 
que sovint perjudiquen tant els 
productors i els consumidors com 
l’entorn natural. 

El projecte, dirigit per Josep 
Sucarrats, s’impulsa des del món 
cooperatiu, sense afany de lucre 
i amb la facilitat tecnològica que 
ofereix la revolució digital. Tin-
drà forma de portal d’internet, 
de revista trimestral i de ràdio 
digital, on hi haurà reportatges 
per inspirar-se, entrevistes en ví-
deo i documentals sorprenents de 
persones que explicaran les seves 

casa mateu

CASA MATEU  La granollerina Clara Ferrando elaborant formatges

AGRICULTURA  EL GRUP SOM* IMPULSA UN NOU PROJECTE PER POSAR EN VALOR LA VIDA RURAL I FOMENTAR LA RELACIÓ ENTRE PRODUCTORS I CONSUMIDORS

vivències i consells per viure mi-
llor. Arrels serà, també, un punt 
de trobada dels qui estimen els 
orígens i respecten l’entorn, dels 
qui volen viure al ritme de la na-
tura i aprendre de la saviesa tradi-
cional. "Una finestra oberta per 
reivindicar l’estil de vida rural 
i per gaudir del món que torna: 
la pagesia, la terra, les mans i la 
vida". A més, al Mercat Arrels hi 
podrà vendre qualsevol productor 

del territori que compleixi els es-
tàndards de qualitat que marcarà 
l’equip del projecte. 

Perquè Arrels. El món que torna 
sigui una realitat, cal consolidar 
una comunitat de com a mínim 
5.000 persones que apostin per 
aquest nou model de consum i 
que vulguin donar suport als pro-
ductors locals. Els 5.000 primers 
fundadors faran possible que el 
projecte no depengui d’inversors 

'Arrels. El món que torna',
el mercat de pagès en xarxa

Un dels primers

adherits és Casa Mateu,

la formatgeria de la

granollerina Clara Ferrando

Totes les fires i mercatsNúria Molina, a la xerrada mensual de Gran Centre
Després de mesos d'aturada. Granollers ja ha  recuperat totes les fires i mercats habituals.  
Dissabte passat van coincidir els mercats de la plaça de la Corona i de Can Bassa i les fires de  
productes naturals a les Olles i la Llotja del Disseny.

Núria Molina, arteterapeuta, formadora, facilitadora de grups de treball  
i conferenciant, serà la ponent de la xerrada d'aquest mes del cicle  
El repte de ser persona avui, de Gran Centre. La sessió es podrà seguir 
avui, dijous, a partir de les 20 h a Instagram Live, i tractarà sobre com 
l'art ajuda a descobrir-nos i a continuar creixent, construint benestar.

ECONOMIA

externs i, per tant, pugui desenvo-
lupar-se sense afany de lucre i al 
servei de la comunitat de produc-
tors i consumidors.

Formatgeria Casa Mateu
Un dels productors agroalimenta-
ris de proximitat que s’ha adherit 
al projecte és el de la granollerina 
Clara Ferrando: la Formatgeria 
Casa Mateu. Ferrando, que va es-
tudiar enginyeria agrícola i va ser 
fundadora de la formatgeria ar-
tesanal La Cleda de Canovelles, va 
establir-se a Surp, a l’Alt Pirineu, 

ara fa 15 anys, i poc després va ar-
rencar la seva pròpia formatgeria 
amb l’objectiu d’elaborar produc-
tes de qualitat des del respecte al 
medi ambient. "Per això treba-
llem amb bona matèria primera 
i amb energies renovables en el 
procés de transformació", diu.

Casa Mateu està situada a la Vall 
d'Àssua, al Pallars Sobirà. És un pe-
tit negoci familiar i d'àmbit comar-
cal que transforma llet d'ovella de 
dos ramats extensius de Vilamur i 

del pla de Corroncui en iogurts na-
turals, formatge madurat i tendre 
d’ovella de pasta premsada i, so-
bretot, formatge de pasta tova ma-
durat amb fongs. Posteriorment, 
ven els seus productes a través 
de diferents canals. “Participem 
en quatre fires de formatges a 
l’any, però sobretot fem ven-
da directa repartint nosaltres 
mateixos a les botigues, restau-
rants i particulars”, diu Ferrando. 
Per a les comarques de Barcelona i 
Girona el distribuïdor és Francesc 
Portet, d’El Rebost d’en Portet i del 
Mercat de Sant Carles, mentre que 
per a les comarques de Tarragona 
tenen un altre distribuïdor.  

A més, explica Ferrando, “també 
distribuïm per internet a través 
de tres agrobotigues en línia: 
la Botiga del Pallars, la Païssa 
de Cardedeu i l’Associació de 
Productors de l’Alt Pirineu”. En 
aquest sentit, Ferrando valora les 
iniciatives que, com Arrels, posen 
en valor els productes del camp, 
promouen l’activitat econòmica al 
territori i difonen el patrimoni na-
tural i gastronòmic del país. Fer-
rando conclou que és fonamental 
consumir productes agroalimen-
taris de proximitat “no només per 
ajudar l’economia local, sinó 
també per reduir l’impacte del 
canvi climàtic i per respecte al 
medi ambient”.  x.l.

El programa OIL-Vallès Oriental 
4.0, programa liderat pel Consell 
Comarcal i destinat a fomentar 
la competitivitat de la indústria 
local en el sector del metall, l’au-
tomoció i la logística associada i 
altres sectors que formen part de 
la seva cadena de valor, va finalit-
zar dilluns amb un acte de cloenda 
virtual en què es va fer un repàs 
de les accions dutes a terme. Du-
rant dos anys s’han fet diferents 
accions centrades en la promoció 
de la qualificació professional i el 
desenvolupament competencial 
de la població activa de la comarca 
mitjançant diverses formacions, 
actuacions específiques a les em-
preses per afavorir la seva trans-

formació digital, despertar vocaci-
ons industrials entre la població i 
incorporar la dona al món de la in-
dústria. El conseller de Promoció 
Econòmica i Estudis, Jordi Manils, 
destacava que el programa posa 
en valor la indústria “que ofereix 
un entorn laboral estable, amb 
projecció de futur i uns salaris 
força competitius”, i el diputat de 
Comerç de la Diputació de Barce-
lona, Óscar Sierra, també assegu-
rava que "cal reforçar  la tradició 
industrial del país com a motor 
de l’activitat econòmica".

A les formacions, 9 en total, hi 
han participat 92 alumnes que han 
seguit un itinerari formatiu a mida 
i intermediació laboral. El 66% 

INNOVACIÓ  AMB ACCIONS FORMATIVES PER FOMENTAR LA COMPETITIVITAT DE LA INDÚSTRIA

El programa OIL 4.0

finalitza després de dos anys

dels participants han trobat fei-
na, el 46% en el sector objecte del 
programa, sobretot a la indústria 
del metall. Del total d’insercions, 
el 52% han estat de dones i el 48% 
d’homes. També s’han fet cursos 
exclusivament per a dones i acci-
ons de discriminació positiva amb 

subvencions a les empreses que 
contractessin dones participants.

D’altra banda, en el marc del 
programa també s’ha treballat la 
digitalització i l'adopció de tecno-
logies facilitadores de 4.0 amb les 
empreses del territori.  

El programa per

promocionar la indústria 

local tanca amb un

66% d'insercions laborals

CCOO, UGT i USOC, juntament amb 
entitats socials, convoquen una 
mobilització dissabte arreu de Ca-
talunya per a un gran acord per 
"rescatar les persones, els tre-
balls i els salaris". L'objectiu és 
reclamar "un gran pacte per a un 
nou model social i econòmic en 
què les persones estiguin al cen-
tre de les decisions, perquè nin-
gú quedi enrere, i que vetlli per 
la qualitat de la democràcia". La 
mobilització forma part d’una con-
vocatòria més àmplia que tindrà 
lloc arreu de l’Estat durant el cap 
de setmana. A Granollers, la con-
vocatòria és presencial –dissabte 
a les 12 h– i es farà amb les mesu-
res de seguretat sanitària conve-
nients. La mobilització s'adreça a 
tota la ciutadania en general.  

La Unió d’Empresaris de la Fusta 
(UEFusta), vinculada a la UEI, ha 
renovat la junta directiva. El nou 
president per als propers quatre 
anys és ara Jaume de Haro, i esta-
rà acompanyat per Pere Corbacho 
com a vicepresident, Emili Rome-
ro com a tresorer i Susana Beren-
guel com a secretària general. En 
l’assemblea de renovació de junta 
també es va presentar el nou logo-
tip del gremi i es van apuntar algu-
nes de les accions que es comença-
ran a dur a terme, com la proposta 
d’estudi del càlcul del preu-hora o 
fomentar el reconeixement de la 
profes-sió i la dignificació de l’ofi-
ci. La UEFusta disposarà aviat d’un 
distintiu perquè els socis del gremi 
puguin exposar a les seves empre-
ses com a símbol de qualitat. i

Mobilització per 

"rescatar persones, 

treballs i salaris"

La Unió d'Empresaris 

de la Fusta renova

la junta directiva
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L’Associació d’Empresaris i 

Propietaris dels Polígons In-

dustrials de les Franqueses del 

Vallès ha aconseguit rebaixar 

un 28% el preu de la llum per a 

48 punts de consum de 14 em-

preses que s’han unit en una 

licitació de compra agregada 

d’energia. L’objectiu és reduir 

la despesa en electricitat en 

les seves instal·lacions. Els re-

quisits marcats per l’associació 

eren que l’energia fos 100% renovable (amb certificació d’origen), un preu fix a dos 
anys i que aquest preu fos igual 

o millor que l’indicat a les bases.

L'enginyeria de serveis energè-

tics Energestic ha gestionat tot el 

procés i s'ha encarregat de calcular 

aquest preu de partida, mitjançant 

un estudi previ sobre el potencial 

d’estalvi. Així s'ha assegurat que 

les ofertes rebudes realment su-

posaven una rebaixa en el preu de 

l’electricitat per als participants 

en aquesta compra col·lectiva. Per 

tirar endavant el concurs es van 

convidar 30 comercialitzadores, de 

les quals només 11 van presentar 

polígons les franqueses

ASSOCIACIÓ  L'entitat està formada per 64 empreses, el 21% del teixit industrial

EMPRESES  L'ENGINYERIA ENERGESTIC ESTABLEIX UN SISTEMA DE COMPRA COL·LECTIVA DE LLUM

oferta, com Cepsa, Disagrup, Elec-

tra Caldense, Eleia, Estabanell o 

Hola Lux entre d'altres. Amb tot, 

l'oferta més competitiva va ser la 

d'Estabanell Energia en un 90% 

del consum licitat, i per això s'ha 

adjudicat a aquesta empresa els 

lots amb tarifa 3.0A.

Aquest és el segon any que les 

empreses de l’associació s'uneixen 

per a la compra col·lectiva d’aquest 

subministrament i els preus lici-

tats suposen una millora del 28% 

respecte als obtinguts a la licitació 

de l'any anterior i una reducció del 

10% sobre el preu de sortida. En 

comparació amb els preus actuals 

de mercat que ofereixen altres co-

mercialitzadores de referència, el 

preu aconseguit és un 25% més 

competitiu. A més d'aquesta com-

pra col·lectiva d'energia renovable, 

l'Associació d’Empresaris i Pro-

pietaris dels Polígons Industrials 

de les Franqueses del Vallès vol 

impulsar altres projectes comuns d'eficiència energètica, com per 
exemple l'autoconsum. i

Davant la situació d’emergència 

social i econòmica actual, la Xar-

xa d'Ateneus Cooperatius ha im-

pulsat la campanya Més que mai, 

Ateneus Cooperatius. L’objectiu és 

donar resposta a les necessitats 

generades en aquest context per 

fomentar l’economia social i soli-

dària (ESS) arreu del territori. La 

campanya consta de quatre grans 

línies d’actuació: fer visibles les 

iniciatives que es porten a terme 

des de l’ESS; impulsar nous pro-

jectes i oportunitats i reorientar 

l'estratègia d'activitats ja exis-

tents; identificar les realitats i 

necessitats de l’ESS i així donar-hi 

resposta; i compartir coneixe-

ments per enfortir els projectes i 

facilitar eines i recursos a través 

de formacions en línia.

D'altra banda, entre les activi-

tats que ha programat l'Ateneu 

Cooperatiu del Vallès Oriental per 

COOPERATIVISME  TAULA RODONA SOBRE HABITATGE DE L'ATENEU DEL VALLÈS ORIENTAL

Campanya per reforçar 
l'economia social i solidària

als pròxims dies hi ha una sessió 

sobre el relleu cooperatiu, una 

eina per a la continuïtat d’empre-

ses properes al tancament. Serà 

dilluns de 15 a 17 h a càrrec de la 

cooperativa Ensó. El mateix dia, 

de 18.30 a 20 h al web ateneucoo-

pvor.org, es farà una taula rodona 

en streaming sobre les alternati-

ves d’accés a l’habitatge. La ses-

sió és gratuïta i té el suport de la 

Xarxa de Centres Cívics i l’equipa-

ment juvenil Gra de l’Ajuntament 

de Granollers. Finalment, el 4 

de juliol tndrà lloc la sessió L’art 

d’abordar els conflictes, a càrrec 

de Matriu, de 9.30 a 13.30 h.  

La comissió executiva de la Tau-

la Vallès Oriental Avança (TVOA) 

va donar llum verda la setmana 

passada al pla de reactivació eco-

nòmica i social del Vallès Oriental, 

un pla d'acció que ha de servir per 

afrontar els nous reptes de la situ-

ació actual. La comissió executiva 

ja prepara un pla de treball espe-

cífic per atendre les necessitats a 

curt termini d'aquest nou escena-

ri. El conseller de Promoció Eco-

nòmica i Estudis del Consell Co-

marcal, Jordi Manils, destaca que 

"el pla ha estat elaborat sota 

la concertació territorial i con-

sensuat amb tots els agents que 

formen part de la TVOA". El pla 

de reactivació econòmica i social 

es presentarà divendres.  

Aprovat el pla de reactivació 
econòmica del Vallès Oriental

Can Muntanyola ofereix una for-

mació online per aprendre finan-

ces bàsiques jugant i per descobrir 

què expliquen el balanç i el comp-

te de resultats d'una empresa. El 

curs, de 8 hores en total, es pot fer 

en mode d'autoaprenentatge i amb 

el suport d'una tutora entre el 29 

de juny i el 3 de juliol. La formació 

és gratuïta, però les places són li-

mitades i cal inscripció prèvia.  

Finances bàsiques
a Can Muntanyola

Iniciativa per estalviar el 28%
en llum als polígons franquesins
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Dels 92 alumnes que han pres part en 

el programa OIL Vallès Oriental 4.0, un 

66% han trobat feina, el 46% dels quals 

en els sectors objecte del programa. 

El 52% d'aquestes insercions han es-

tat dones. La tipologia de contracte ha 

estat majoritàriament temporal (94%) 

amb una mitjana de 3,8 mesos de du-

rada i un màxim de sis mesos. En el 

marc del programa s'han dut a terme 

9 accions formatives, que es traduei-

xen en 1.050 hores lectives.

Dilluns va tenir lloc en format we-
binar l'acte de cloenda de la tercera 
edició del programa, liderat pel Con-
sell Comarcal, i que té com a objec-
tiu fomentar la competitivitat de la 
indústria a la comarca en els sectors 

El Programa OIL Vallès Oriental 4.0 tanca 
amb un 66% d'insercions, sobretot dones

> BALANÇ DE DOS ANYS DEL PROGRAMA COMARCAL DE SUPORT A LES EMPRESES DELS SECTORS DEL METALL, L'AUTOMOCIÓ I LA LOGÍSTICA VINCULADA

del metall, l'automoció i empreses de 
la seva cadena de valor. Els i les par-
ticipants han puntuat les formacions 
amb una nota de 8,8 sobre 10.

L'acte, que va servir per fer balanç 
de les principals actuacions rea-
litzades en aquests dos anys, va 
comptar amb les intervencions del 
diputat de l'Àrea de Desenvolupa-
ment Econòmic, Turisme i Comerç 
de la Diputació de Barcelona i al-
calde de la Llagosta, Óscar Sierra, i 
del conseller comarcal de Promoció 
Econòmica i Estudis, Jordi Manils. 
Sierra mostrava la seva satisfacció 
pels assoliments del programa, que 
"ha generat llocs de treball de qua-

litat i futur. Ara més que mai són ne-

cessaris programes així", rubricava. 
“Existeix un consens sobre els efec-

tes negatius d’un model productiu 

excessivament decantat cap al sec-

tor financer o serveis".
Manils posava de relleu que les ac-
cions de l'OIL han afavorit la "trans-

formació digital, clau per assegurar 

la permanència de les empreres, 

millorar la presa de decisions i la 

capacitat de resposta, adaptar-se 

a les exigències del mercat i l'estal-

vi de costos" i destacava les línies 
centrades en "despertar vocacions 

per garantir el relleu generacional"

i la mirada cap a les dones "perquè 

la tecnologia no entén de gèneres".

Les accions s'han centrat en pro-
moure la qualificació professional i 
les competències de la població ac-
tiva de la comarca per via de propos-
tes formatives; actuacions específi-
ques a 15 empreses per afavorir la 

S'ha posat l'accent en les 
dones, en despertar 
vocacions industrials en la 
gent jove, i en dotar d'eines i 
coneixement a les empreses

ENTITATS PARTICIPANTS
El programa OIL-Vallès Oriental 4.0 ha estat possible gràcies a 

la subvenció de la Diputació de Barcelona (un dels 16 OILS que 

finança arreu del territori) i al cofinançament del Consell Comarcal 
del Vallès Oriental i dels ajuntaments de les Franqueses del Vallès, 

Montornès del Vallès, Santa Maria de Palautordera, Granollers, 

Canovelles, Sant Celoni, Parets del Vallès, Cardedeu, la Llagosta, 
Caldes de Montbui, la Garriga, Llinars del Vallès, Montmeló, la 
Roca del Vallès, Martorelles, Vilanova del Vallès; la Mancomunitat 

de la Vall del Tenes, i a la implicació dels sindicats CCOO i UGT 
i de les patronals Unió Empresarial Intersectorial, PIMEC i 
Agrupació d'Industrials del Baix Vallès. El programa també ha 

estat possible gràcies a l'espai de concertació territorial Taula 

Vallès Oriental Avança.

Impulsat pel Consell Comarcal i amb el suport de la Diputació, ha comptat amb la participació d'una 
vintena d'ajuntaments, a més dels sindicats CCOO i UGT, i de les patronals Pimec, UEI i AIBV

DE DALT A BAIX I D'ESQUERRA A DRETA. Jordi Manils, conseller de Promoció Econòmica del Consell Comarcal del Vallès Oriental; Óscar Sierra, diputat de l'Àrea de Desenvolupament 
Econòmic, Turisme i Comerç de la Diputació de Barcelona; Gemma Gallardo, tècnica del Servei d'Ocupació de l'Ajuntament de la Roca del Vallès; les tècniques del Consell Comarcal Maria 
Antònia Garcia i Anna Laia Canela; Ferran Marco, director general de l'empresa Hidralair de Vilanova del Vallès, i Cristina Asensio, estudiant d'operadora de la indústria del metall

transformació digital (amb l'asses-
sorament d'Eurecat); despertar vo-
cacions industrials, i oferir una mi-
rada específica a la incorporació de 
la dona i els i les joves a la indústria.

Durant la presentació van exposar 
la seva experiència Miguel Ángel 
Arza, que va seguir el curs de sol-
dador traçador i es va incorporar 
a Jansa Metal (la Roca) o Cristina 
Asensio, que en només sis mesos 
va passar a ser encarregada d'equip 
a Plasticband (Granollers) i ara n'és 
l'única dona. També van coincidir a 
destacar l'èxit del programa, des de 
l'àmbit institucional, Gemma Gallar-
do, tècnica d'ocupació a l'Ajuntament 
de la Roca, i en l'empresarial, Ferran 
Marco, director general d'Hidralair 
(Vilanova del Vallès). Íngrid Falqués, 
jove que va donar el seu testimoni en 
una actuació organitzada pel progra-
ma en el marc del Fira Guia't de 2019, 
qui esperonava les noies, en aquest 
acte cloenda, a lluitar pel seu somni: 
"Podem fer robòtica i mecànica i ser 

molt bones", deia. i
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ESPORTS

Belén García, a l'estatal de kàrtingBusquets torna al Joventut per al final del curs
La pilot granollerina Belén García disputarà 

el Campionat d'Espanya de Kàrting el 25 de 

setembre a Campillos (Màlaga), amb tres 

proves puntuables. Repetirà a la categoria de 

KZ-2, com ja va fer el 2018, i va acabar desena.

Pep Busquets s'ha pogut beneficiar del nou format de fase final de  
la Lliga Endesa. L'escorta granollerí de 21 anys, que milita al Joventut 

de Badalona, marxava cedit a l'Alacant el novembre de 2019. Ara,  

però, Busquets ha tornat a vestir la samarreta verd-i-negra per jugar  la fase final de la lliga de bàsquet a València durant dues setmanes.

LA MITJA  S'espera que el Tast pugui acollir uns 1.000 corredors a l'octubre

ATLETISME  EL TAST, A L'OCTUBRE, SERVIRÀ DE PROVA PILOT PER IMPLANTAR ELS PROTOCOLS SANITARIS PER A LES CURSES

ARXIU / T.ToRRIllAs

MOTOR  

La Mitja es prepara per al febrer, tot i 
que no es descarta un endarreriment

Pol Espargaró: 
"M'agradaria estar 
a Honda, però 
vull escoltar KTM"

"La volem fer i la farem". De ma-

nera contundent, Toni Cornellas, 

president de l’Associació Esporti-va (AE) La Mitja, confirma la cele-

bració de la Mitja Granollers - les 

Franqueses - la Garriga 2021. "El 

que encara no podem confirmar 
és si la mantindrem al febrer o 

la posposarem a finals d'any, de-

pèn de com evolucioni la situa-

ció sanitària", aclareix Cornellas.

L'AE La Mitja manté contactes 

amb l'Ajuntament de Granollers 

per saber com es podran aplicar 

els protocols segons el que aprovi 

Salut sobre les curses en aquesta 

fase de represa. "Al ser a l’aire 

lliure, hi ha menys risc de con-

tagi, però s’ha de valorar encara 
la quantitat de participants", ex-

plica el president.

Com a prova pilot per preparar la Mitja, Cornellas confirma que a 
l'octubre d'enguany se celebrarà El Tast, en què ja s'aplicaran els 
protocols nous. "Els corredors 

hauran de sortir esglaonats en 
files de quatre i separats en ho-

ritzontal per un metre i mig i 

dos metres respecte a la fila de 
darrere, a més d'efectuar la sor-

tida en tandes de 100 persones", 

detalla. L'organització espera que el Tast pugui acollir fins a 1.000 
participants, ja que actualment les autoritats fixen que a la fase de la represa es poden concentrar fins 
a 800 persones a l'aire lliure i "a 

l'octubre, és fàcil pensar que 

Pol Espargaró encara no ha tri-

at amb quina marca vol signar el 

seu contracte per al 2021. Però 

dimecres de la setmana passada 

va tractar aquesta situació en una entrevista al portal oficial de Moto 
GP. El pilot granollerí explica que 

ara està escoltant les diferents 

ofertes que li arriben. "M'agra-

daria estar a Honda per poder 

lluitar pel títol, però primer 
vull estudiar quina és la situa-

ció amb KTM i què m'ofereixen. 
Hem passat per situacions molt 

complicades junts i la nostra re-

lació és forta", afirma Espargaró.
Els darrers anys, qui més campi-

onats està guanyant és Marc Már-

quez, i ell està a Honda. "Ell és una 

llegenda, un pilot extraordinari, 
però al final està pilotant una 
Honda, per tant, està mostrant 
que la moto d'Honda és una 
moto guanyadora que tot pilot 
vol tenir", declara. El pilot diu que 

"si algun dia marxo de KTM, serà 
un comiat trist per mi, però ja no 
em queden 10 anys al davant per 
invertir. Tinc 29 anys i ja estic to-

talment preparat per mostrar el 

meu potencial i lluitar pel títol 

durant un parell de temporades 

més", declara. "Encara no hi ha 
res oficial ni tancat, però acabo 
contracte aquest any i sóc lliure. 
Em trobo en una situació favo-

rable. És la millor situació per a 
un corredor, poder escollir en-

tre dues escuderies", conclou. 

El KH-7 incorpora la pivot Lea Kofler

HANDBOL  EL PRIMER EQUIP FEMENÍ DEL BMG TORNARÀ A LA LLIGA IBERDROLA AL SETEMBRE

El KH-7 BMG tornarà a la compe-

tició de la Lliga Iberdrola a partir 

del 12 i 13 de setembre. Els 16 

conjunts participants en la màxi-

ma categoria de l'handbol femení 

quedaran dividits en dos grups de 

8 equips cadascun, per disputar 

les fases finals de quatre equips 

pel títol i per salvar-se del des-

cens, i les granollerines formaran 

part del grup B. Hi competiran 

amb el Balonmano Elche, Liber-

bank Gijón, Rocasa Gran Canaria, 

Salud Tenerife, Conservas Orbe 

Porriño, Balonmano Morvedre i 

Adesal Córdoba –aquest darrer 

serà el primer rival del BMG–. 

Per encarar la nova temporada, 

el KH-7 BMG ha confirmat un nou 

fitxatge. Es tracta de la jove pivot 

Lea Kofler, que té 19 anys, me-

deix 1,71 m i pesa 59 kg. Kofler, 

procedent del Salud Tenerife, es 

converteix en el tercer nou fixat-

ge, després de Castañera i Sobre-

pera, que rejoveneixen la plantilla 

i supleixen les baixes de Monteiro, Vila, Lepère i Romero. 

bmG

LEA KOFLER

El CNG reobre totalment i 
encara la temporada d'estiu
A partir de dilluns, el Club Nata-

ció Granollers (CNG) ha obert el 

conjunt de les instal·lacions amb 

aforament màxim del 50% de la 

capacitat d’ús, a excepció de les 

piscines que segueix fixat al 30%, 

i que ja poden ser també per a ús 

recreatiu i lúdic. 

També s'ha fet l’obertura de la 

zona exterior per a ús recreatiu. Una època en què les piscines ex-

teriors, a banda de l’ús esportiu, es-

tan oberta en el vessant més lúdic, 

per al bany lliure, tant per a socis i 

abonats, així com usuaris (no socis), 

amb l’adquisició d’una entrada.

A més, ja es pot fer ús de les dut-

xes dels vestidors, tot i que per as-

segurar la distància de seguretat, 

s’han anul·lat dutxes de forma al-

terna. De la mateixa manera es fa 

amb els armariets d’ús compartit, 

i és obligatòria la neteja i desinfec-

ció abans i després de cada ús. 

EQUIPAMENTS  L'AFORAMENT ÉS DEL 50%, MENYS A PISCINES

aquesta xifra haurà augmentat", 

declara amb optimisme Cornellas.

També es mantindrà la Mini, 

ja que el president assegura 

que sempre és "un èxit total". 

"Fins ara, fèiem 1.000 dor-

sals, però haurem d’estar molt 
atents a l'aforament de parti-
cipació que indiquin les auto-

ritats, perquè els nens sempre 
vénen acompanyats de la famí-
lia". Des d'ara, l'AE està treballant 

amb les federacions catalana i es-

panyola d'atletisme per coordinar 

les actuacions als dos punts crítics 

que pot tenir una cursa: la sortida 

i els punts d'avituallament

Pel que fa a la sortida de la Mitja, 

s'està debatent entre separar o no 

els corredors d'elit dels corredors 

populars per evitar aglomeracions 

sense fer canvis al cronometratge 

de la cursa. Respecte als volunta-

ris que proveeixen de begudes els 

participants de la cursa, Cornellas 

assenyala la preocupació pel risc a tenir contacte físic amb els corre-

dors. "Hem d'estudiar si posem 
unes taules per deixar l'avitu-

allament perquè els corredors 

ho agafin amb la mà quan pas-

sen pel punt. Hem de prioritzar 
la seguretat", afirma.

Les primeres curses d'atletisme 

i Trail a Catalunya tenen previst 

celebrar-se a l'estiu. Per això, el president de l'AE La Mitja confia 
que "a l'octubre ja haurem vist 

altres exemples i veurem el que 
funciona i el que no per apli-

car-ho al Tast".

Però també es preveu un esce-

nari més pessimista. Cornellas 

comenta que "si s'hagués d'anul-
lar el Tast o, en el seu moment, 
la Mitja, ens generaria pèrdues. 
Per això, en el cas del Tast es vol 
que els diners de la inscripció es 

reorientin en part cap a un ves-

sant solidari". Més enllà de pagar 

per participar en la cursa, l'AE La 

Mitja vol que els participants sen-

tin que fan una aportació social 

i no haver de retornar l'import, 

amb totes les complicacions que 

això suposaria per a l'organització.

Balanç de la Mitja 2020
Pel que fa al balanç de l'edició 

d'enguany, "Hem quedat molt 

contents amb el sistema de l’arc 

d’arribada –amb la videopanta-

lla– i amb els grups d'animació 
que creixen cada any. També el 
fet que van entrar dos atletes 

amb la bandera de la Xina per-

què allà estava afectant molt el 

virus i la gent va aplaudir amb 

molta solidaritat, tot i que no 
érem conscients de què estava a 

punt de venir", adverteix Corne-

llas. D'altra banda, "també estem 

valorant avançar l'horari d'inici 
de la cursa i fer-la més aviat de 

les 10 h, perquè així ens ho re-

clamen els corredors any rere 
any", conclou.  a.cabrera
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L'Ajuntament de Granollers ha 

adjudicat les obres al Palau d'Es-

ports per a la renovació del pavi-

ment de la pista central i la cons-

trucció de noves grades. Així, els 

treballs podran començar en les 

properes setmanes. Decan Sports 

Equipment, l'empresa de Sara-

gossa que ha estat l'adjudicatària, 

disposa de temps per executar la 

reforma fins al setembrel, ja que la 

Lliga Asobal s'inicia el dia 2 i la Lli-

gaa Iberdrola el 12 de setembre, 

de manera que deixa poc marge 

perquè tant el Fraikin com el KH-7 

puguin entrenar al pavelló abans 

de tornar a competir.

L'adjudicació té un pressupost 

de 742.303 euros per a la subs-

titució del paviment de la pista 

central –330.566 euros– i de les 

grades retràctils –411.737–.

A conseqüència de l'ús, ja fa 

temps que el terra de fusta de la 

pista –l'originari de 1992– té un 

estat de conservació deficient i ja 

no compleix les condicions de fun-

cionalitat que es requereixen per 

a la pràctica esportiva d'alt nivell. 

EQUIPAMENTS  L'ESTAT DEL PAVIMENT ERA INADEQUAT PER A LES COMPETICIONS OFICIALS

El Palau renovarà la pista i 
les grades per 740.000 euros

EL CREADOR  Xavier Espin, amb l'exjugador professional Jasikevicius

A les pistes d'entrenament de les 

seccions de bàsquet del FC Bar-

celona o el Real Madrid hi ha la 

signatura del montornesenc Xavi 

Espín amb la seva empresa situ-

ada a Granollers, Tripl3 Shot. Es-

pín, que és president del CB Vila 

de Montornès, va posar en marxa 

fa dos anys una empresa per dis-

tribuir material d'entrenament de 

bàsquet, que actualment ja té la 

capacitat de crear material propi. 

BÀSQUET  L'EMPRESA ESTÀ SITUADA A GRANOLLERS

'Tripl3 Shot', proveïdor de 

cons i llums a la lliga ACB
D'entre els seus clients, els princi-

pals equips de l'ACB.

L'empresa, amb seu a Grano-

llers, va néixer amb la simple vo-

luntat de ser una distribuïdora 

de material de bàsquet, Però de 

seguida, la cartera de clients de 

l'empresa vallesana ha anat crei-xent fins arribar a tenir lligams 
amb molts equips de l'ACB com els 

ja mencionats, el Betis, el València 

o el Manresa, entre d'altres. 

L'AE Ramassà, 

oficialment ONG

"Volem reenganxar als juga-
dors i que no abandonin l'es-
port. Hem d'ajudar a fer que els 
adolescents del barri evitin les 
conductes delictives o l'aban-
donament escolar. El treball 
social que fem al barri és im-
portant i volem ser escoltats" 

El 17 de juny, l'Associació Esporti-

va Ramassà s'ha inscrit oficialment 

al Registre d'ONGD de Cooperació 

de Catalunya. "Ens hem convertit 
en el primer i únic club de l'Es-
panya que som una ONG i club 
de futbol alhora per ser més 
transparents", explica Jordi Grivé, 

coordinador esportiu del club. 

FUTBOL "EL TREBALL SOCIAL QUE FEM ÉS IMPORTANT" CLUB

XAVI ESPÍN

AjuNtAmENt

El CF Bellavista Milán vol créixer 

amb un Juvenil i quatre femenins

relata Juan Bertrán, president del 

Club de Futbol Bellavista Milán de 

les Franqueses. L'altra aposta del 

club per la pròxima temporada és 

la formació de quatre nous equips 

femenins: un cadet, un juvenil, 

amateur 7 i futbol 11, i també dos 

o tres equips més de futbol base. 

El 12 de juliol les Franqueses acull 

per segon any l'Open de Barcelona

El Gran Premi KH-7 de BTT Open 

de Barcelona tindrà com a seu el 

parc de Milpins de les Franqueses 

del Vallès el pròxim 12 de juliol, 

segons el precalendari de la Fede-

ració Catalana de Ciclisme. Per se-

gon any, el municipi es converteix 

en la seu del Campionat Provin-

cial de Barcelona i espera tornar 

a acollir més de dos centenars de 

ciclicstes. En cas que pugui cele-

brar-se, seria la segona prova de 

BTT que es disputa a Catalunya 

després del final de l'estat d'alar-

ma a l'Estat, i i haurà una catego-

ria per infants, la Kids Cup. 

CICLISME EL CAMPIONAT PROVINCIAL BTT, A LES FRANQUESES

EL PAVIMENT DE LA PISTA I LES GRADES  No s'han renovat des de 1992

Per això, la renovació de la pista 

ha estat prioritària. Així, es col·lo-

carà un nou paviment combinat, 

de fusta i sintètic, homologat per 

la federació d'handbol.

Pel que fa a les grades mòbils, 

mantingudes des de fa dues dè-

cades, se substituiran per unes 

de motoritzades que, un cop re-

collides, quedaran ocultes sota el 

voladís de la graderia de formigó 

més propera a la pista, per apro-

fitar més l'espai els dies d'entre-

nament. Segons les previsions del 

contracte dels treballs, les noves 

grades tindran un aforament de 

1.220 seients, menor que l'actu-

al de 1.306, però que permetran 

mantenir els accessos i vies d'eva-

cuació pertinents.  

L'alpinista Sergi Mingote inicia al parc

del Falgar el repte fins al Mont Olimp

S.m.

PRIMER ATURADA  Mingote s'ha trobat amb l'alcalde Colomé al Falgar

El vallesà Sergi Mingote carregava dilluns les cinc al-

forges de la seva bicicleta i iniciava un nou repte es-

portiu: coronar 14 cims europeus i superar els 7.200 

km en bicicleta entre Barcelona i el Mont Olimp, a 

Grècia. L'alpinista ha posat en marxa la seva nova 

aventura, anomenada Olympic Route PIRIBCN2030, 

amb sortida des de l'Estadi Lluís Companys de Bar-

celona posant direcció Girona, per completar la pri-

mera etapa d'un exigent repte de dos mesos. 

L'alpinista, a l'inici per terres vallesanes, ha fet una 

aturada tècnica al parc del Falgar i La Verneda de les 

Franqueses, per explicar el projecte, de zero emis-

sions, a l'alcalde, Francesc Colomé. "És una parada 
obligada perquè aquest indret s'ha de veure per-
què el Falgar és un lloc increïble i recuperat, són 
20 hectàrees d'espai natural. Penso que l'Olym-
pic Route, a banda de ser un repte esportiu, té 
molt de projecte sostenible i mediambiental, i el 
Falgar n'és un exemple", ha volgut remarcar Min-

gote en la seva primera parada del repte.

La ruta es pot seguir en directe mitjançant el GPS de 

Mingote. A més, el projecte serveix per promocionar 

la candidatura dels Jocs Olímpics d’Hivern Pirineus- 

Barcelona 2030, ja que n’és un dels ambaixadors. 
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Taller de percussióTorna el Cicle Gaudí amb 'La innocència'
La Troca ofereix dilluns (10 h) i el 9 de juliol  

al migdia un workshop per a professionals 

sobre recursos pedagògics per a l'ensenyament 

de la percussió, a càrrec d'Ivan Sanmartín. 

El taller val 40 euros.

El Cicle Gaudí de cinema fet a Catalunya es reprendrà dimarts (20 h),  

al cinema Edison, amb la pel·lícula La innocència, l'òpera prima de  

Lucía Alemany, que parla d'una adolescent que somia en ser artista de  

circ i sortir del seu poble. Un estiu ha de mantenir en secret una relació  

amorosa i, quan arriba la tardor, descobreix que està embarassada. 

GRANOLLERS. Tot i que defuig 

d'etiquetes, el músic granollerí Albert Lax beu de les influències 
del rock dels 70 al grunge dels 

90, que s'acaben convertint en 

treballs entre el rock, el folk i la psicodèlia, com el seu àlbum de 
debut The Deepest String (Hidden 

Track Records, 2017), produït per 

Víctor Valiente (Sidonie i Stands-

till) que va presentar per tot Cata-

lunya. Ara tornarà a la seva ciutat 

natal per participar al cicle de 

concerts a la fresca de Roca Um-bert, en què es podrà gaudir d'un 

albert lax

ALBET LAX  Serà el segon directe dels dijous a la fresca a Roca Umbert

MÚSICA  EL CANTAUTOR GRANOLLERÍ VA PRESENTAR EL 2017 'THE DEEPEST STRING'

Albert Lax avançarà a Roca 
Umbert temes de 'Goldmund'

avançament del seu segon treball, 

l'EP Goldmund, que ha enregistrat 

recentment. A Goldmund explica 

que avança cap a un so més llumi-

nós i expansiu. 

Dijous vinent es presentarà 

amb un directe potent amb banda, 

amb la qual treballa temes antics, 

més recents i els que encara s'han 

d'estrenar.

Per assistir al concert, organit-

zat per Roca Umbert amb el suport d'AUSA, cal inscriure's prèviament 
–com a mesura de control de l'afo-

rament arran la crisi sanitària–.

Per als concerts de l'Obert per 

Vacances a Rocau Umbert també 

hi passaran la banda granollerina 

Catástrofe Club –acompanyada de 

la poesia de Pau i Joan Gener–, i el 

trio de veus d'Osona The Sey Sis-

ters, que clouran el cicle de músi-

ca moderna a la fresca.  M.E.

L’Orquestra de Cambra de Grano-

llers (OCGr) s'ha adaptat a les cir-

cumstàncies de l'etapa de represa 

per tal de poder tocar davant del 

públic, tot i les restriccions sani-

tàries. Així, aquesta formació de 

gran format s'ha deconstruït i ha 

creat diversos grups de petit for-

mat per oferir concerts a la fresca 

a les nits d’estiu de Roca Umbert.  

El primer serà dimarts, però hi 

haurà dues ocasions més de veure 

el resultat d'aquesta proposta –el 

7 i el 14 de juliol–.

L'OCGr oferirà un repertori fresc 

i estiuenc que envoltarà i farà gau-

dir de la música en directe, i apro-

parà als membres de l’orquestra. 

El vent, la corda i la percussió, per 

separat, faran entendre millor la 

unitat i el tot d’una orquestra.

La idea de l'OCGr ha estat encer-

tada, com demostra el fet que les 

entrades de les tres sessions pro-

gramades estan esgotades.

El primer concert servirà per conèixer la base de corda de l’OC-

Gr, dedicat a les danses i a l’estiu. 

El primer quartet de corda estarà 

integrat per Chus Castro (violí), 

Eduard Herrero (violí), Montser-

rat Vallvé (viola) i Mireia Quintana 

(violoncel) i el segon, per Enric Ri-

era (violí), Laia Besalduch (violí), 

Maria Juan (viola) i Tais Costa (vi-

oloncel). Els propers concerts es 

dedicaran als instruments de vent 

i de corda novament. 

LES TRES SESSIONS PREVISTES TENEN LES ENTRADES ESGOTADES

L'Orquestra de Cambra es 
redimensiona per portar la 
música clàssica a la fresca

Dm 30 de juny, 20 h
Roca Umbert. Entrades exhaurides

Dj 2 de juliol, 21 h. Roca Umbert 
Inscripció prèvia a Escena grAn

Més directes

El cicle de concerts a la fresca a Roca 

Umbert s'encetarà avui, dijous (21 h), 

amb la cantant Namina, que presen-

tarà el seu tercer treball, el llibre disc 

Ens endurem el vent (Edicions Tre-

mendes i Segell Microscopi, 2019). 

Namina és l'alter ego de Natàlia Miró 

do Nascimento, filla d'un guitarrista de 

Moçambic i una rockera catalanobra-

silera, que amb 13 anys de manera au-

todidacta ja va començar a crear can-

çons. El 2014 decideix gravar el primer 

disc, Orlando, i comença a treballar 

amb la banda que l'acompanyarà tam-

bé al segon treball i, en el cas de Xevi 

Matamala, fins ara en format duet.

NAMINA ENCETA 
AVUI ELS CONCERTS

Divendres (20 h), també a l'exte-

rior de Roca Umbert, es presenta-

rà el llibre I que soni la Guimbada, 

escrit pels grallers, els rajolers i 

l'entitat l'Olla dels Pobres, i que 

recull les partitures de les músi-

ques pròpies de la festa major de 

Granollers, arranjades per ser to-

cades per tres grallers. A més de 

les partitures, s'hi poden trobar 

textos explicatius de tots els balls 

i elements, així com codis QR per 

ampliar la informació amb l'àudio 

de la música. 

'I que soni la Guimbada', el llibre 
de partitures de la festa major

Les parets del recinte fabril de 

Roca Umbert han rebut una nova 

intervenció mural aquesta setma-

na, que es presentarà avui, dijous 

(20 h), i que es podrà veure durant 

tot l'estiu. Es tracta de la interven-

ció dels artistes residents a Roca 

Umbert Josep F. Margalef i Rice  

–nom artístic d'Eduard Sacrest– 

titulada Esperança. La proposta 

vol reflectir l'impàs que "trans-

corre entre la distància i la pro-

ximitat, que sovint són el motor 

dels nostres dubtes, la nostra 

consciència, la nostra fe i les 

nostres ambicions", detallen des 

de Roca Umbert. Margalef com-

bina conceptes arquitectònics amb tècniques artístiques, amb 
un estil minimalista i influït per 

l'art urbà. Rice ha fet nombrosos 

retrats de gran format. 

Josep F. Margalef i Rice 
pinten el mural 'Esperança'

ART  L'OBRA A ROCA UMBERT ES PRESENTARÀ AVUI, DIJOUS Concert virtual de 
fi de curs a l'EMAU

L'Escola de Música d'Amics de la 

Unió (EMAU) va celebrar diumen-ge els concerts de fi de curs de les 
diferents formacions corals, des del cor d'inicis fins al cor Alle-

gro & Sound, ambdós dirigits per 

Maria Illa, passat per les corals 

de minimúsics i el cor Petits Can-

tors, dirigit per Marta Dosaiguas 

i Guifré Canadell. Els infants van 

demostrar el seu aprenentatge 

musical amb peces que es van po-

der seguir en directe per mitjà de 

la plataforma Zoom. 
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GRANOLLERS. Ja hi ha dates con-

firmades per la quarta edició del 

Panoràmic, el festival de fotografia, 

cinema i arts audiovisuals, que obri-

rà portes el 15 d’octubre a Grano-

llers i el 20 d’octubre a Barcelona. 

Aquesta edició tractarà el concepte 

d’extimitat, per posar el focus en les 

intimitats que deixen de ser secre-

tes i privades i es converteixen en 

públiques. El festival explorarà les 

fronteres entre el públic i el privat, 

i com la necessitat de compartir so-

vint conviu amb la por a ser vigilats 

i controlats socialment.

L’extensa programació inclou 

exposicions, workshops, confe-

rències, simposis, projeccions i 

convocatòries obertes a la parti-

cipació d’artistes d’arreu del món. 

També compta amb un programa 

educatiu i activitats pensades 

per a un públic familiar. Una de 

les grans novetats d’enguany és 

l’ampliació de les seus del festival: 

Roca Umbert Fàbrica de les Arts 

(Granollers) seguirà sent la seu 

principal, però s’hi afegeixen l’Arts 

Santa Mònica, la Fundació Map-

fre i la Fundació Foto Colectània 

(Barcelona). Entre els noms més 

panoràmic

ARTS AUDIOVISUALS  EL FESTIVAL DE CINEMA I FOTOGRAFIA ES DEDICARÀ AL CONCEPTE 'EXTIMITAT'

El Panoràmic es farà a l'octubre 
i suma nous espais a Barcelona

EL CARTELL DE 2020

Roca Umbert repeteix enguany el 

cicle de diàlegs artístics Gandule-

gem, en un ambient informal a un 

dels espais exteriors del recinte 

fabril. Aquesta segona edició l'en-

cetaran la cineasta vallesana Neus 

Ballús i el músic osonenc Arnau 

Tordera, que conversaran amb la 

dinamització de la crítica d'art i 

comissària d'exposicions Mercè 

Alsina. Serà dimecres a les 19.30 h.

Neus Ballús és llicenciada en 

Comunicació Audiovisual i màster 

en Documental de Creació per la 

Universitat Pompeu Fabra. El seu 

primer llargmetratge, La Plaga 

–gravat a l'espai rural de Gallecs– 

va ser mereixedor del Gaudí a la 

millor pel·lícula i millor direcció, 

entre altres. Enguany ha estre-

nat a la gran pantalla El viatge de 

la Marta (Staff Only), amb Sergi 

Diàleg entre la cineasta Neus 

Ballús i el músic Arnau Tordera

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 25 al diumenge 28 de juny

Dijous Divendres Dissabte Diumenge

30º 19º 29º 19º 29º 19º 29º 19º

destacats d’aquesta quarta edició 

hi ha les artistes Sophie Calle, Mi-

reia Sallarès, Antoine d’Agata, Da-

niel G. Andújar, Itziar Okariz, Kurt 

Caviezel i Laia Abril. El programa 

complet del festival es presentarà 

la darrera setmana de setembre. 

Enguany, Panoràmic amplia la 

seva xarxa de contactes internaci-

onals amb vincles amb Festivals de 

Sèrbia, Itàlia, Quebec i Colòmbia. 

Panoràmic està organitzat per 

Grisart, i promogut per l’Ajunta-

ment de Granollers i Roca Umbert 

Fàbrica de les Arts. El fotògraf 

Joan Fontcuberta forma part de la 

direcció del festival i n'és un dels 

principals impulsors, juntament 

amb Mercè Alsina, Andres Hispa-

no i Fèlix Pérez-Hita, que formen 

el comitè assessor. Panoràmic 

també compta amb el suport del 

Departament de Cultura de la Ge-

neralitat de Catalunya i de la Dipu-

tació de Barcelona.  

López i Elena Andrada.

Arnau Tordera, format a l'ES-

MUC i el Taller de Músics, és 

també llicenciat en Filosofia per 

la UAB. Cantant i compositor del 

grup Obeses, amb el qual ha publi-

cat cinc discos, també ha estrenat 

un concert simfònic amb la Banda 

Municipal de Barcelona i el cor de 

L'Auditori, i ha compost l'òpera 

rock Verdaguer, ombres i madui-

xes, entre altres treballs. 

Ambdós reflexionaran sobre el 

procés de creació i de com s'arti-

cual el discurs de cada projecte ar-

tístic. Cal inscripció prèvia.  m.e.

Víctor Colomer i el granollerí Ori-

ol Font i Bassa han obtingut el 

primer i segon premi del concurs 

Escrits en confinament, organit-

zat per Roca Umbert i que girava 

a l'entorn del concepte col·lapse. 

Colomer hi va presentar el pas-

satge Molt soroll per no res, i Font, 

Pantalles, ens deien, que es poden 

llegir íntegrament al web de la Fà-

brica de les Arts.

En total, al concurs de relats, 

que es convocava per primera 

vegada, s'hi van presentar 42 es-

crits. El primer premi és un abo-

nament doble per a tres especta-

cles dels equipaments que formen 

part d’Escena Gran, i el segon pre-mi, un val de 50 euros a bescan-

viar per llibres o material d’una 

Víctor Colomer i Oriol Font 

guanyen el concurs literari en 

confinament de Roca Umbert

llibreria de Granollers.

Pel que fa a la categoria de jo-

ves (de 12 a 18 anys), s’ha deci-

dit premiar només un dels escrits 

rebuts, i la guanyadora és Marina 

Riera amb Bogeria, que també 

s’endú 50 euros per gastar en una 

llibreria de Granollers.

El jurat d’aquesta primera edi-

ció del concurs ha estat format 

per l’escriptor granollerí Jordi 

Masó, la bibliotecària especialis-

ta en literatura infantil i juvenil  

Glòria Gorchs, la tècnica del Ser-

vei de Cultura de l'Ajuntament 

de Granollers Anna Mas, i la pe-

riodista i cap de comunicació de 

Roca Umbert, Sílvia Giró.  

LITERATURA  LA TEMÀTICA DEL CERTAMEN HAVIA DE GIRAR ENTORN DEL CONCEPTE 'COL·LAPSE'
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Concert de mantres
La xarxa de centres cívics de Granollers, per mitjà 

del seu Facebook, oferirà divendres (19 h) un concert de 

mantres online. Els mantres en el ioga serveixen per rela-

xar-se i concentrar el pensament. Carme Nalini 

ensenyarà aquestes melodies senzilles a l'abast de tothom.

A covid de sandàlia és el nom 

del cicle de concerts a la fresca  

que l'ateneu popular La Clau de 

Sant Celoni organitza els divendres 

a la fresca. El primer directe, 

aquest divendres (19 h), anirà a 

càrrec del duet Liannallull, integrat 

per Jordi Espinach i Anna Capacés, 

un grup de cançó d'autor i rock, 

amb una trajectòria avalada per 

cinc àlbums d'estudi i concerts 

arreu del país. Lletres àcides i 

properes per gaudir al Pati de Can 

Ramis. L'aforament estarà limitat, el 

preu és de 4 euros –2 per a socis– i cal reservar a info@laclaubaixmontseny.org. 

La segona trobada musical al Pati de Can Ramis serà el 3 de juliol a càrrec  

de Meraki Trio, el projecte de Marta Monts, Gora Gasado i Dani Farran que  

fa un viatge per les músiques del món, des del Brasil al Senegal, passant per 

Cuba i Grècia, entre d'altres. Per assistir-hi també cal reservar plaça.

La Clau de Sant Celoni farà 

dos concerts a la fresca

Voltem per l’entorn

GRANOLLERS

la clau

DIJOUS, 25

12 h Facebook centres cívics

Vídeo taller Street Food Amèrica del 

sud- Argentina. Una aproximació a la 

gastronomia argentina per mitjà de la 

recepta de les típiques empanadillas, 

amb Dani Maldonado 

17 h Museu de Ciències Naturals 

Ruta pel Granollers científic en línia 
amb Miquel Carandell

20 h Roca Umbert

Presentació de la intervenció mural 

Esperança

20 h Cinema Edison

Jojo Rabit

21 h Roca Umbert

Ens endurem el vent. Concert a 

la fresca amb Namina

DIVENDRES, 26

17.30 h Museu de Ciències Naturals

Taller Insectes, crancs i aranyes  

a les vostres mans! 

19 h Cinema Edison

Cartas a Roxane

20 h Roca Umbert

Presentació - concert del llibre  

I que soni la Guimbada

DISSABTE, 27

9 h Carrer d'Esteve Terrades

Mercat setmanal de Can Bassa

9 h Plaça de la Coroa

Mercat del dissabte amb productors 

ecològics i del territori

16.45 h Museu de Granollers

Sessió al planetari Júpiter a la vista!

18 h Museu de Granollers

Visita comentada a l'exposició Objectes 

personals, d'Efraïm Rodríguez

20.30 h Roca Umbert

Classe de Jazz Steps per aprendre a 

ballar amb Xavi Swing

DIUMENGE, 28

11 h Davant l'Adoberia

Mira, busca, troba… què hi ha aquí? 

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

El Museu de Granollers organitza un 

itinerari pel patrimoni arquitectònic 

de la ciutat amb la historiadora de l'art 

Cinta Cantarell

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!

11.30 h Cinema Edison

Les vides de Marona d'Anca Damian

DIMARTS, 30

12 h Facebook Centres Cívics

Vídeo taller de Shakti dance, el ioga 

dansat, a càrrec d'Anna Ortiz

20 h Roca Umbert

Alla Cambra. Concerts de clàssica  

a la fresca a càrrec de l'Orquestra  

de Cambra de Granollers

20 h Cinema Edison

La innocència, de Lucía Alemany

DIMECRES, 1

19.30 h Roca Umbert

Gandulegem amb Arnau Tordera  

i Neus Ballús. Diàleg a la fresca  

dinamitzat per Mercè Alsina
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