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Aprovada una modifi cació
de crèdit de 416.000 euros 
per fi nançar part del pla
de xoc contra la Covid-19  4

CIUTADANIA

S'inaugura el SIE del
Vallès Oriental, un servei 
per a dones i infants que 
han patit maltractaments  3

EQUIPAMENTS EL COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL I LA PISCINA D'ESTIU VAN REPRENDRE L'ACTIVITAT DESPRÉS DE SANT JOAN, I CAN PRAT HO FARÀ EL 6 DE JULIOL  19

Reobren les instal·lacions esportives
En la majoria de casos s'han establert limitacions d'aforament i mesures de seguretat per fer-ne ús

arxiu

L'ORGULL DE 
SER QUI SOM
Les Franqueses s'adhereix a
la Xarxa de Municipis LGTBI de 
pobles i ciutats per la diversitat 
afectiva, sexual i de gènere  4

El centre, actiu des del febrer,

ha atès fins ara 107 dones i 13 

infants i joves en situació crítica
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93 745 73 01
comercial@salas.plus

www.salas.plus

Últims pisos amb entrega immediata
Obra acabada al centre de Granollers, vine a veure-la!

A 5 minuts a peu de la Plaça de la 
Corona, davant del Museu de La Tela!

Demana la teva cita i visita 
els últims pisos disponibles. 
T’ajudarem a estrenar la teva 
nova llar aquest estiu. Parlem?

Habitatges de 3 dormitoris i 2 
banys, entre 85 i 106 m2 i amb 
acabats de gran qualitat!

c/ Comerç, 2-8, a la cantonada 
amb el c/ Francesc Macià
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EN PORTADA

El conseller de Treball, Afers Soci-

als i Famílies, el granollerí Chakir 

El Homrani, inaugurava dijous oficialment el Servei d’Interven-ció Especialitzada (SIE) del Vallès Oriental, un nou recurs per aten-dre persones que han patit violèn-cia masclista, que des del febrer ja ha atès 107 dones i 13 infants i adolescents del Vallès Oriental. 
"Aquests són els serveis centrals 

per a la recuperació i reparació 

de les dones que han patit la vio-

lència", explicava el conseller.Segons El Homrani, el SIE s'adapta "a les necessitats i els 

ritmes de les dones i els fills 
que han patit maltractaments, 

amb una lògica multidisciplinà-

ria i treball col·lectiu", destaca-va. En aquest sentit, la Generalitat ha iniciat l'expansió d'aquests serveis arreu del país. El 2019 es tancava amb 8 SIE i aquest 2020 s'ampliaran fins a 20, incloent-hi el servei situat a la plaça de la Co-rona, 6, de Granollers.El SIE del Vallès Oriental, gestio-nat per l'entitat social Intress sota la direcció de la conselleria i dirigit per Esther Porcel, tracta les perso-nes que han patit la violència en les relacions de parella, en l’àmbit familiar, agressions sexuals, asset-jament laboral, tràfic i explotació sexual, violència vers la diversitat 

El SIE ofereix atenció multidisciplinària

i continuada per a la recuperació i reparació 

de supervivents d'agressions masclistes

El Servei d'Intervenció Especialitzada, situat  

en un pis del número 6 de la plaça de la Corona,

és un recurs comarcal que se suma al SIAD i el SAR

Compta amb un equip de 9 professionals 

titulades en psicologia, psicologia infantil, 

treball social, educació social i dret

aquest servei és variable i oscil·la entre els 6 mesos i 1 any i mig. En-tre el gener i el maig aquest servei ha atès 12 dones i 12 filles i fills. També hi ha el servei substituto-ri de la Llar del Vallès, que té una capacitat per a 4 unitats familiars i enguany, fins al maig, ha atès 6 dones i 6 filles i fills. i montse eras

Nou servei per a dones i infants 
que han patit maltractaments
El conseller d'Afers Socials, Chakir El Homrani, i l'alcalde de Granollers, Josep Mayoral, 

alerten de l'increment de casos de violència de gènere arran del confinament i la crisi

sexual i de gènere, i pràctiques tra-dicionals i perjudicials per a la salut i la sexualitat de les nenes i les do-nes.Per tractar aquestes dones i els seus fills i filles el SIE compta amb professionals per a l'atenció psi-
cològica individual per a la dona, intervenció familiar, atenció psico-lògica individual infantil i juvenil, intervencions grupals, assessora-ment jurídic, informació i orienta-

ció sociolaboral i de recursos de la 

comarca, i informació sobre la Xar-

Tant el conseller com l'alcalde 

asseguraven que el servei és 

encara més necessari després 

del confinament que "ha tingut 
repercussions negatives i 
encara en tindrà més. De fet, 
en aquests mesos que s'ha fet 
atenció telemàtica els casos han 
crescut un 266% respecte a l'any 
passat", alertava el conseller.

"Són temps complicats, 
en què aquesta situació s'ha 
agreujat", insistia Mayoral, qui 

assegurava que "tots els recursos 
són pocs". Amb tot, posava en 

valor el nou servei i "la suma 
com l'única manera de lluitar 
contra la violència de gènere", 

de manera que recordava les 

aportacions de l'Estat a través 

del Pacte d'Estat contra la  

Violència de Gènere, "el lideratge 
de la Conselleria d'El Homrani per 
avançar contra la desigualtat, 
així com la tasca del Consell  
Comarcal –també hi era present 

el president de l'ens i alcalde 

de les Franqueses, Francesc 

Colomé– i l'Ajuntament".

"Són temps 

complicats en 

què la situació 

s'ha agreujat"

Des de l'obertura al 

febrer, ha atès 107 dones

i 13 infants i adolescents

del Vallès Oriental

xa d’Atenció Integral en Violències Masclistes. És a dir, el SIE compta amb 9 treballadores titulades en psicologia, psicologia infantil, tre-ball social, educació social i dret.El SIE rep dones derivades de serveis socials, sanitaris, cossos po-licials i serveis educatius i és "una 

atenció continuada, sense limita-

cions, que treballa tot el que cal-

gui per a la reparació ja no de la 

víctima, sinó de la supervivent", apuntava El Homrani, qui reconei-xia la importància del paper que fa l'Ajuntament en la primera atenció a les víctimes de maltractaments.De fet, l'alcalde, Josep Mayoral, destacava la tasca del SIAD (Ser-vei d'Informació i Atenció a la Dona), que l'any passat va atendre 108 granollerines i que "sovint 

ha superat l'atenció primària 

perquè el SIE més proper era a 

Sant Feliu de Llobregat". "Estem 

contents de tenir aquest servei 

comarcal", afegia Mayoral.
L'acolliment D'altra banda, a més del SIE, tam-bé existeix el Servei d’acolliment i recuperació (SAR) del Vallès, un dels 6 que hi ha actualment a Ca-talunya i que, per tant, acull dones d'altres comarques. Té una capa-citat per a 8 unitats familiars. La durada de l’estada de les dones en 

INAUGURACIÓ  El conseller El Homrani i l'alcalde van visitar les instal·lacions

m.e.



dj, 2 juliol 20204

"Cal anotar el 30 de juny com una 
data important en què Grano-
llers ha fet un pas en la lluita per 
la igualtat", deia l'alcalde, Josep 

Mayoral, un cop el ple de dimarts 

aprovava per unanimitat el primer 

Pla local per la diversitat sexual i de 

gènere 2020-2024, un full de ruta 

per a les polítiques transversals per 

la igualtat de gènere, lliures d'este-

reotips sexistes i la lluita contra l'L-

GTBIfòbia a la ciutat. 

La regidora d'Igualtat, M. del Mar 

Sánchez, argumentava la idoneïtat 

d'aquest document per "posar fi a 
les discriminacions i violències 
d'un sistema sexista i binari, en 
el qual l'orientació sexual que no 
segueix la lògica heterosexual és 
discriminada i també qui contra-
diu el codi binari". Sánchez també 

recordava la posada en marxa el ge-

ner de l'any passat del Punt LGTBI+, 

i l'adhesió de Granollers a la xarxa 

de municipis LGTBI el 2017.

El pla ha estat elaborat per la 

consultoria Spora Sinergies, amb 

el suport de la Diputació, el CIRD i 

la tècnica municipal en diversitat 

de gènere. Del treball, n'han sorgit 

sis eixos que emmarcaran les acci-

ons de govern: el compromís amb 

la diversitat sexual i de gènere, en 

el marc del qual s'estudiarà quin 

és l'estat de les polítiques d'aquest 

àmbit a la ciutat; les accions contra 

la violència i l'LGTBIfòbia per "mi-
llorar l'atenció de les persones 

IGUALTAT FULL DE RUTA PER COMBATRE L'LGTBIFÒBIA I PROMOURE POLÍTIQUES TRANSVERSALS LLIURES D'ESTEREOTIPS SEXISTES

que la pateixen"; la salut, els es-

ports i la qualitat de vida per aten-

dre l'atenció a necessitats específi-

ques i vetllar per l'esport inclusiu; 

l'educació, per tractar la cultura 

igualitària lliure d'estereotips sexis-

tes; l'ocupació i els drets laborals; i, 

finalment, la visibilitat, la partici-

pació i la cultura per afavorir una 

programació cultural que mostri la 

diversitat sexual.

Malgrat l'acord de tots els grups 

municipals, Mònica Ribell, de 

GxI-Primàries, va reclamar més 

"accions completes" i va propo-

sar, entre d'altres, adaptar tots els 

edificis municipals a la perspectiva 

Formació contra la discriminacióPassos de vianants amb la bandera irisada

Uns 350 treballadors de l'Ajuntament de Granollers 

han seguit el curs Com afrontar la discriminació 

LGTBI+, ofert pel Departament d'Afers Socials i 

Famílies per sensibilitzar i donar eines al personal de 

l’administració davant situacions de discriminació.

Avui, dijous (12.30 h), l'alcalde i regidors de les Franqueses pintaran 

el pas de vianants del carrer Verge de Montserrat, davant de la 

biblioteca de l'Espai Can Prat, amb els colors de la bandera irisada. 

Dilluns les Franqueses també pintarà amb els colors de l'arc de Sant 

Martí el pas del carrer Astúries, davant la biblioteca de Bellavista.

SOCIETAT

il·lustració: pau farell

de la diversitat de gènere, comen-

çant per la senyalització d'espais 

inclusius als lavabos. També el re-

gidor d'ERC Pau Llobet celebrava el 

pla, tot i que puntualitzava la "poca 
capacitat de treballar-ho en l'àm-
bit de la gent gran". El republicà 

també posava sobre la taula que la 

"comunicació institucional és so-
vint binària" i que "hi ha serveis 
clau, com la Policia Local, que 
el mateix pla admet que no està 
gaire sensibilitzat en la diversi-
tat". Finalment, Llobet reclamava 

la bandera de l'arc de Sant Martí 

al balcó de l'Ajuntament, no al fa-

ristol que s'instal·la al costat de la 

porta. "Els jutges espanyols van 
començar prohibint el groc i ara 
prohibeixen tots els colors de la 
tolerància", deia en referència a la 

sentència recent del Suprem que 

prohibeix les banderes no oficials 

als ajuntaments.

Sánchez recollia els suggeriments 

i assegurava que el pla anirà evolu-

cionant i millorant. "És un primer 
gra de sorra", deia, perquè el "res-
pecte envers els altres ha de ser 
patrimoni de tota la societat, no 
només d'aquells discriminats", 

concloïa el manifest del Dia LGTBI, 

amb la lectura del qual s'iniciava la 

sessió plenària. m.e.

Granollers aprova el primer pla per 
la diversitat sexual i de gènere

LES FRANQUESES. El ple de l’Ajun-

tament va aprovar dijous, amb 

els vots favorables de JxLF, PSC, 

IEC i Cs i l’abstenció de Sal-CUP, 

una amortització anticipada de 

deute per valor de 366.939 euros 

en concepte d’inversió sosteni-

ble inicialment aprovada però no 

executada a finals de l’any passat. 

D’aquesta amortització, 350.000 

euros corresponen a l’aula de na-

tura del parc del Falgar, que està 

pendent d’adjudicació. “Quan hi 

ha superàvit i romanent de tre-
soreria es pot fer una inversió 
sostenible o bé una amortitza-
ció de crèdit”, explicava Montse 

Vila, regidora d’Hisenda. “L’any 
passat teníem 1,6 milions de su-
peràvit i romanent, dels quals 
en vam invertir 1,2; ara amor-
titzem la resta”, explicava.

D’altra banda, el ple també va 

aprovar amb l’única abstenció de 

Sal-CUP una modificació de crèdit 

del pressupost en vigor per un im-

Modificacions de crèdit per 
afrontar la crisi de la Covid-19

port de 416.850 euros amb càrrec 

al romanent de tresoreria de l'exer-

cici anterior (279.350 €) i a dismi-

nucions de crèdit (137.500 €). Els 

diners es destinaran a finançar part 

de les actuacions previstes en el 

pla de xoc contra els efectes socials 

i econòmics de la Covid-19 al mu-

nicipi. Entre d’altres, per a perso-

nal no permanent per a polítiques 

socials, ajuts socials i a l’habitatge, 

inversions en pisos d’urgència so-

cial, plans d’ocupació, subvencions 

al lloguer, a l’adequació de locals 

i a nous emprenedors, concessió 

de microcrèdits, publicitat de di-

namització econòmica i millora de 

connectivitat del municipi. 

SERVEIS

L'Ajuntament de les Franque-

ses ha encarregat per aquest 

juliol sonometries en diversos 

punts dels polígons industrials 

Congost i Pla de Llerona des de 

punts propers als domicilis dels 

veïns que han presentat queixes 

per soroll excessiu d'algunes 

empreses. En algun cas, fins i tot, 

els veïns han constituït una pla-

taforma per denunciar els forts 

sorolls que senten sovint des de 

casa seva, com és el cas de Prou 

Soroll a Can Macià.

ACTIVITATS

Es faran estudis

sonomètrics als 

polígons industrials

El ple de les Franqueses va apro-

var una moció de JxLF –amb els 

únics vots en contra de PSC i Cs– 

per defensar l'espai públic com 

un lloc de lliure expressió; de-

manar respecte per l’autonomia 

local i les seves competències 

sense intromissions d'altres ad-

ministracions i rebutjar la prohi-

bició i limitació de l'ús de símbols 

legals però no oficials. El regidor 

de Cs Amador Doncel va dema-

nar que "l'Ajuntament pengi la 
bandera espanyola perquè la 
moció tingui credibilitat".

MOCIONS

El ple rebutja la 

limitació de símbols 

no oficials

Des de l'inici de l'estat d'alarma 

arran de la Covid-19, el 13 de 

març, l'Oficina Local d'Habitat-

ge (OLH) de Granollers ha fet 

prop de 5.000 atencions. De fet, 

des que torna a ser oberta amb 

cita prèvia, el 18 de maig, hi han 

hagut més de 500 visites dema-

nades. Aquest increment de la 

demanda és un dels motius, se-

gons explicava la regidora d'Ha-

bitatge, Mònica Oliveres, per 

l'encàrrec de gestió de l'OLH a 

la societat municipal Granollers 

Habitatge, amb un pressupost 

de 50.000 euros anuals. 

Coincidint amb la commemoració, 

el 28 de juny, del Dia Internacio-

nal de l’Orgull LGTBI, el ple de les 

Franqueses va aprovar dijous per 

unanimitat l'adhesió del municipi 

a la Xarxa de Municipis LGTBI (po-

bles i ciutats per la diversitat afec-

tiva, sexual i de gènere). L'Ajunta-

ment va penjar la bandera de l'Arc 

de Sant Martí, representativa del 

col·lectiu, al balcó del consistori i 

ha redactat una petita guia de con-

ceptes LGTBI que s'ha distribuït 

per totes les llars del municipi. 

Adhesió a la Xarxa 

de Municipis LGTBI 

5.000 atencions

des del març a

l'oficina d'habitatge
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Nou pas per al desdoblament de 

la línia R3 entre Parets i la Ga-

rriga. Adif ha publicat l'anunci 

d'expropiacions de terrenys per 

al desdoblament de l'R3, un pas 

previ a l'execució del projecte de 

construcció. En el document, Adif 

detalla que el desdoblament es de-

senvoluparà paral·lel a la línia ac-

tual en la major part del tram. Fins 

a l'estació de Granollers-Canove-

lles la duplicació es farà per l'es-

querra, i inclou la supressió dels 

passos a nivell que s'està fent ac-

tualment i el pas inferior que dóna 

continuïtat al camí de Can Ninou. 

A la sortida de l'estació, es manté 

el traçat per l'esquerra i segueix 

fins a la construcció de viaductes 

de via única sobre el riu Congost 

i la carretera C-352. També s'han 

projectat murs per minimitzar 

l'impacte a zones verdes. Seguida-

ment, el traçat entrarà a l'estació 

de les Franqueses. A la sortida s'hi 

han projectat més murs per mi-

nimitzar l'afectació al carrer Sant 

tres quadrats, dels quals 73.657 

són rurals i 15.948 urbanitzats  

–la majoria industrial, però també 

residencial de solars de diversos 

propietaris particulars–. 

A més, el document publicat 

també preveu les ocupacions tem-

porals mentre durin les obres de 

20.897 metres quadrats al ter-

me municipal de Granollers i de 

36.640 al de les Franqueses.  M.E.

Isidre, al Torrent de Santa Marga-

rida, Can Morera i Can Miguet.

En general s'ha situat la línia 

d'expropiació a 8 metres de l'ex-

planació de la línia ferroviària. En 

el cas de Granollers, les expropia-

cions afecten 54.966 metres qua-

drats, dels quals 48.132 són rurals 

i 6.834 urbanitzats.

En el cas de les Franqueses, 

l'expropiació és de 89.605 me-

INFRAESTRUCTURES  EL TRÀMIT D'INFORMACIÓ PÚBLICA PRECEDEIX L'INICI DELS TREBALLS

Adif publica les expropiacions 
per al desdoblament de l'R3

Especialment des del cap de set-

mana, centenars d’arnes mascles, 

d’ales de color marronós, cos prim i 

antenes plomoses volen en ziga-za-

ga per bona part del Vallès Oriental 

tant de dia com de nit, atretes en 

gran nombre pels fanals i els punts 

de llum. Es tracta de l’eruga pelu-

da del suro, coneguda tècnicament 

com a Lymantria dispar, una arna 

nocturna que s’alimenta de les fu-

lles de les alzines sureres. Aquests 

darrers dos mesos, el Montnegre 

i el Corredor han estat fortament 

afectats per aquesta eruga. Després 

d'haver defoliat grans extensions 

d'alzinars, les erugues s'han trans-

format en crisàlides i ara comencen 

a emergir les papallones. Segons 

expliquen des del Catalan Butter-

fly Monitoring Scheme (CBMS), el 

grup de seguiment de papallones 

diürnes, coordinat des del Museu 

de Ciències Naturals de Granollers, 

l’emergència d'aquestes papallones 

es concentrarà en un període curt, 

d'unes 2 o 3 setmanes. 

MEDI AMBIENT

Detectada una 

forta presència 

d'arnes als carrers 

del Vallès Oriental

LES FRANQUESES VOL QUE LA FUTURA VIA 
S'ALLUNYI DE LA URBANITZACIÓ ELS GORCS
n L’Ajuntament de les Franqueses presentarà al·legacions al desdoblament de 
la línia de tren R3 al seu pas pel municipi. Així ho va explicar l’alcalde, Francesc 
Colomé, en el ple de dijous per respondre una pregunta d’Imagina Esquerra en 
Comú (IEC) sobre el Pla de Mobilitat del Vallès. 

Colomé explicava que el pla de desdoblament dibuixat per Adif modifica  
el traçat actual de la via i afecta un espai de zona verda i d’equipaments de la 
urbanització Els Gorcs. A més, segons l’alcalde, el pla tampoc no soluciona  
l’entrada a la urbanització davant de Can Santa Digna, a la carretera N-152z. 
“Volem una rotonda segura per accedir als Gorcs”, deia Colomé.

LEGISLACIÓ

Anul·lada la norma 

local que regulava 

els clubs de cànnabis

El ple ha recollit la proposta de 

Primàries Granollers perquè 

l'Ajuntament estudiï si és con-

venient que els cicles formatius 

d'àmbit sanitari siguin una pri-

oritat en els estudis d'FP que es 

poden cursar a la ciutat.

FORMACIÓ

Estudi de viabilitat 

d'una FP sanitària

L'ordenança municipal que des 

de 2016 regulava els clubs soci-

als privats de consum de cànna-

bis ha quedat anul·lada després 

que els tribunals hagin donat la 

raó al govern espanyol, que el 

2017 va presentar un recurs con-

tra les ordenances locals. El jutge 

reconeix la competència exclu- 

siva en la regulació d'aquests es-

tabliments a l'Estat, de manera 

que els 8 locals que actualment 

hi ha a Granollers hauran de de-

manar autorització a la delega-

ció del Govern o a l'Agència Es-

panyola del Medicament.
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LES FRANQUESES. El ple municipal 

de dijous va tombar una moció de 

Sal-CUP per ampliar l'espai per a 

vianants i crear carrils bici provisi-

onals com a estratègia per millorar 

la mobilitat sostenible a les Fran-

queses. La proposta va rebre els 

vots favorables d'IEC, Cs i Sal-CUP, 

i els contraris de l'equip de govern, 

JxLF i PSC. Entre d'altres, el text re-

clamava actuar aquest mateix juli-

ol per proporcionar més espai als 

vianants, sobretot en carrers amb 

voreres estretes per garantir les 

distàncies mínimes de seguretat 

contra el coronavirus; crear carrils 

bici provisionals en calçada i de 

baix cost a Corró d’Avall i Bellavis-

ta; i establir zones 20 i 30 a Corró 

d’Avall i Bellavista per pacificar el 

trànsit. L'equip de govern justifi-

cava el vot negatiu assegurant que 

el Pla d'Actuació Municipal (PAM) 

que s'està redactant ja preveu ac-

tuacions en aquest sentit i que "cal 

millorar la mobilitat sostenible, 

fer carrils bici i ampliar voreres, 

però cal fer-ho sempre amb la 

màxima protecció", deia Montse 

Vila (JxLF). Maria Forns, de Sal-

CUP, lamentava que després de 9 

mesos d'haver declarat l'emergèn-

cia climàtica al ple "no hi ha hagut 

avenços en matèria mediambi-

ental", i Imma Ortega, d'IEC, acusa-

va el govern de no tenir voluntat en 

aquest aspecte i replicava que "les 

actuacions poden ser provisio-

nals però alhora segures".  x.l.

Malgrat que administracions i al-

gunes empreses mantenen el te-

letreball, el trànsit a Granollers ja 

torna a ser el mateix d'abans del 

confinament. De fet, el divendres 

19 de juny la ciutat va superar les 

dades de mobilitat en tots els mo-

des de desplaçament, a peu i mo-

toritzats, amb relació a la situació 

d'abans de l'estat d'alarma, entre 

l'1 i el 14 de març.

El punt de referència d'aquestes 

estadístiques és la càmera de tràn-

sit de la cruïlla del carrer Francesc 

Ribas i Girona. En dies anteriors ja 

s'havien superat els nivells en els 

desplaçaments a peu, però diven-

dres es va estendre a la circulació 

de vehicles motoritzats (camions, 

autobusos i motocicletes).

Retencions a la C-17
També s'ha recuperat el trànsit a les 

principals vies de l'entorn, especial-

ment a la C-17, on la setmana passa-

da ja s'hi van viure les primeres re-

tencions després del confinament. 

De fet, des de la fi de l'estat d'alar-

ma, s'ha arribat a fregar els 70.000 

vehicles diaris, segons el SCT. 

Granollers ja torna a 
tenir el trànsit d'abans 
del confinament

SUPERATS ELS DESPLAÇAMENTS D'ABANS DE L'ESTAT D'ALARMA

n Més de 2.500 persones de mitjana han 
transitat diàriament per algun dels cinc 
trams de les rampes mecàniques del 
carrer de Carles Riba entre l'1 i el 22 de 
juny. En xifres absolutes, en aquest ma-
teix període s'han comptabilitzat 51.655 
persones que han fet ús de la instal·lació. 
Les franges horàries amb més ocupació 
són entre les 18 i les 20 h, amb un 38% 
d'usuaris, i el tram amb més passatge ha 
estat el segon, entre l'accés a l'aparca-
ment municipal fins a l'Arxiu comarcal/
municipal (15.765 persones). L'Ajunta-
ment apunta que les xifres poden ser 
superiors quan tornin a l'activitat equi-
paments propers, com el Centre Vallès o 
el camp de futbol de la Font Verda. Les 
rampes es van posar en marxa el 19 de 
maig i funcionen cada dia de la setmana. 
Coincidint amb la revetlla de Sant Joan 
l'horari de funcionament es va allargar 
dues hores més, fins a mitjanit.

UNES 2.500 PERSONES 
AL DIA UTILITZEN LES 
RAMPES MECÀNIQUES

Senyals a terra per circular per la dreta

L'Ajuntament de Granollers ha pintat senyalització a voreres per tal 
d'indicar als vianants que circulin per la dreta per afavorir així la distància 
entre persones per prevenir contagis de la Covid-19.

ajuntament

Les parades de fruita i verdura del 

mercat tornen a la Porxada i entorn
El mercat d'aquest dijous, 2 de juliol, ja té les parades d'alimentació en les 

mateixes ubicacions on eren abans de la pandèmia de la Covid. Així, torna-

ran sota la Porxada, al carrer de Sant Josep i Sant Jaume, a la plaça Malu-

quer i Salvador, i a la plaça Perpinyà, tal com acordava la setmana passada 

l'Ajuntament amb els marxants. Dijous passat el mercat va recuperar les 

370 parades habituals abans de l'estat d'alarma i, en la majoria dels casos, 

ocupen el mateix espai que tenien. Només es mantindran en llocs provi-

sionals les parades del carrer de Santa Esperança que ara són al carrer 

Marià Maspons i algunes més que eren en punts de carrers estrets. 

La de 2020 ha estat la darrera 

convocatòria per demanar ajudes 

a la rehabilitació d'edificis a Bella-

vista en el marc del Pla de Barris, 

gestionat per l'Ajuntament i cofi-

nançat per la Generalitat. La data 

marcada era el 31 de desembre 

de 2020, tot i que a causa de la 

Covid-19, que ha fet aturar alguns 

tràmits, els terminis s'amplien fins 

al primer trimestre de 2021. Així, 

durant aquest any es rehabilitaran 

els edificis de cinc comunitats de 

veïns amb un ajut total de 150.000 

euros. Els darrers vuit anys 41 fin-

ques han pogut rehabilitar-se grà-

cies als ajuts de sis convocatòries 

del Pla de Barris, a les quals s'han 

invertit 1.469.772 euros. 

El Pla de Barris 

rehabilita cinc 

edificis a Bellavista

Veïns del carrer de la Serra, a Can 

Calet, s'han queixat de l'impacte de 

les arrels dels arbres a les canona-

des que donen servei a les cases. 

Segons el regidor de Cs Amador 

Doncel, que va traslladar la queixa 

al ple, les arrels són tan grans que 

fan malbé les canonades i han pro-

vocat fuites d'aigua. Això ha obligat 

els veïns a fer reparacions a la xarxa 

que han hagut de pagar de la seva 

butxaca, ja que els tubs fets malbé 

són els que connecten amb les cases 

i no la canonada general. "Els lledo-

ners no són espècies adequades 

per plantar als carrers perquè 

creixen molt i fins i tot tapen la 

llum dels fanals", indicava Doncel, 

qui reclamava una solució. 

La rehabilitació de les façanes i els 

porxos del pati nord de l'edifici de 

l'Ajuntament van acabar al juny. 

Per fer-ho s’ha disposat de la sub-

venció de 200.000 euros que la Di-

putació destina a edificis singulars 

i de 55.792 euros de la Generalitat 

per conservar immobles de notable 

valor cultural. Durant cinc mesos 

s'han netejat i consolidat els reves-

timents d'estuc i els tancaments 

d'obra vista; restaurat la fusteria de 

portes i finestres; reforçat l'estruc-

tura de bigues del porxo; repintat 

amb un tractament contra l'oxida-

ció; impermeabilitzat la coberta 

dels porxos i refet la vorera peri-

metral de l'edifici per millorar la 

impermeabilització de la façana. 

Queixes pels 

efectes de les arrels 

a les canonades

Reformats els 

porxos del pati nord

de l'Ajuntament

MOBILITAT  

El ple tomba una 

moció per crear 

carrils bici i 

ampliar voreres

erc vallès oriental

ERC  Les federacions de les dues comarques han presentat al·legacions al PEMV

TAMBÉ PROPOSA UNA XARXA CICLABLE A L'EIX DEL CONGOST

Les federacions comarcals d'ERC 

del Vallès Oriental i Occidental 

han presentat un paquet d'al·le-

gacions al Pla Específic de Mo-

bilitat del Vallès –que el Depar-

tament de Territori va publicar 

el 3 de febrer–, en què aposten 

per les connexions ferroviàries 

i recuperen la idea d'un tramvia 

entre Granollers i Sabadell que 

l'any 2009 la Generalitat havia 

previst en el Pla Territorial Me-

tropolità. ERC considera els dos 

vallesos com una realitat i dema-

na que hi hagi un equilibri entre 

el desenvolupament econòmic 

i el valor ecològic de la regió. La 

idea dels republicans és poten-

ciar les connexions de transport 

col·lectiu per millorar la mobilitat 

entre les dues comarques i pre-

senta solucions per modernitzar 

les carreteres prescindint d’obrir 

nous traçats –com la B-40 o Quart 

Cinturó–. En aquest sentit, les al-

legacions d'ERC estan en sintonia 

amb les propostes d'entitats com 

Fem Vallès, Via Vallès o la plata-

forma contra el Quart Cinturó.

Així, ERC insisteix en prioritzar 

la línia orbital ferroviària entre 

Terrassa, Sabadell i Granollers, 

sense transbordaments, i propo-

sa carrils destinats al transport 

col·lectiu a les vies principals, la 

millora dels accessos als grans 

eixos i la consolidació d’una xarxa 

ciclable a través de diversos eixos, 

entre els quals el del Congost.  

ERC insisteix a unir amb un

tramvia Granollers i Terrassa

Els republicans 
demanen que Territori 
elimini nous traçats
com el Quart Cinturó
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El currículum: 
aspectes a tenir 
en compte 
El currículum és el primer document 
que l’empresa rep del candidat/a, motiu 
pel qual cal posar especial èmfasi tant 
en el contingut com en l’estructura per 
una lectura àgil, directa i atractiva.

Les dades personals: nom i cognoms, 
telèfon, correu electrònic i població de 
residència són essencials. 
La fotografia és opcional, però si 
aquesta s’inclou, ha de ser una imatge 
de qualitat i professional.
L’apartat de la formació cal distribuir-
la entre: reglada (s’assenyala la 
titulació més elevada amb: nom 
i especialitat, centre i any de 
finalització) i complementària (amb 
els cursos i/o carnets, hores, centre i 
any de realització).
En l’espai dels idiomes com de 
coneixements d’informàtica s’ha 
d’especificar el nivell de domini, podent 
incloure els cursos relacionats.
Mentre que, en l’experiència laboral 
es detalla la trajectòria professional 
indicant: lloc de treball o ocupació, 
localitat, temps i funcions (amb la 
descripció de la feina, les tasques 
desenvolupades i la metodologia o equips 
de treball); ja siguin amb contracte, de 
pràctiques o per voluntariat.
En el darrer bloc s’incorporen les 
altres dades: el permís de conduir i la 
disposició de vehicle, la disponibilitat 
horària i/o geogràfica, les aficions 
com les competències (capacitats, 
habilitats i actituds).

Segons la vida laboral o el perfil 
professional de cada persona es ressalta 
un aspecte o altre, incloent un apartat 
primer o ometent un altre. L’habitual és 
fer el currículum cronològic, ordenant 
la informació de més a menys recent, 
però també s’ha de valorar el funcional 
o per competències.

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

Jaume Monfulleda Canal, Hele-

na Serra Palanca, Andrea Serra 

López i Ada Sitjar Villegas són els 

quatre alumnes de darrer curs de 

cicle formatiu de grau superior i 

de 2n de batxillerat que l'any que 

ve faran estudis universitaris que 

han rebut la beca Memorial Josep 

Homs, que es va lliurar dilluns al 

vespre a la Sala Tarafa en el marc 

de la cloenda del curs de l'Escola 

Municipal del Treball (EMT). Els 

quatre joves rebran 1.000 euros 

destinats a pagar part de la ma-

trícula universitària. Durant l'ac-

te també es van lliurar les quatre 

beques de l'Associació Pedagògi-

ca de l'EMT; els reconeixements 

als tres alumnes de 4t d'ESO amb 

millor expedient acadèmic i les 

matrícules d'honor de batxillerat 

i cicles formatius. La convocatòria 

municipal Memorial Josep Homs 

(Granollers, 1954-1997), que 

enguany arriba a la 23a edició, 

homenatja el reconegut geògraf, 

professor de l'EMT i director del 

Pla Estratègic de Granollers. 

ajuntament

EDUCACIÓ  EL MEMORIAL JOSEP HOMS DÓNA AJUTS DE 1.000 €

Les relacions interpersonals són 

el principal recurs per afrontar el 

final de la vida, segons un estudi 

impulsat pel Programa d'Atenció 

Domiciliària i Equip de Suport (PA-

DES) de Granollers. Les relacions 

d'afecte amb els cuidadors són més 

importants que el caràcter del ma-

lalt, la religiositat o la capacitat per 

organitzar-se. Les dades recollides 

de 832 pacients, el 61% dels quals 

amb càncer, indiquen que els casos 

més complexos són els de pacients 

oncològics, amb fallida d'òrgans i 

neurològics, mentre que els menys 

complexos són els de pacients amb 

demència avançada o els geriàtrics 

amb fragilitat avançada. 

Les relacions interpersonals, el 

principal recurs davant la mort

A LA TARAFA  Els alumnes becats i els responsables de l'institut EMT

SALUT  L'AFECTE ÉS MÉS IMPORTANT QUE ASPECTES PRÀCTICS

L'EMT clou el curs lliurant 

beques als millors estudiants

LES FRANQUESES. El ple va tombar 

dijous una moció del grup mu-

nicipal de Sal-CUP que instava a 

desplegar des d’ara i per al curs 

2020-2021 un seguit de mesures 

d’urgència per evitar l’increment 

de la segregació escolar al municipi 

a causa de la crisi de la Covid-19. La 

proposta va rebre els vots a favor 

d'IEC i Sal-CUP, els vots en contra 

de JxLF i PSC i l'abstenció de Cs.

El text demanava establir un 

protocol i criteris clars i homo-

genis per a la detecció d’alumnes 

vulnerables, amb necessitats espe-

cífiques de suport educatiu per raó 

socioeconòmica o d’origen i també 

alumnes amb necessitats educati-

ves especials; augmentar la reser-

va de places per a aquests alum-

nes; estendre la reserva de places 

per a alumnes vulnerables com a 

mínim fins al desembre; i desple-

gar un dispositiu especial de de-

tecció de tot l’alumnat vulnerable 

mitjançant la creació d'una Oficina 

Municipal d’Escolarització (OME). 

També articular un dispositiu 

per detectar els alumnes vulne-

rables o amb necessitats educa-

tives especials; centralitzar les 

preinscripcions fora de termini i 

de matrícula viva a l'OME; activar 

mecanismes d’orientació i acom-

panyament de les famílies en el 

procés de matriculació; i ajustar 

l’oferta de places al volum real 

d’alumnat previst per al curs se-

güent. I també reclamava elaborar 

i desplegar el Pacte local contra la 

segregació escolar per planificar 

l’oferta escolar i gestionar l'acom-

panyament de les famílies. 

L'equip de govern defensava les 

actuacions que es duen a terme en 

matèria d'educació des del consis-

tori i apuntaven que les competèn-

cies corresponen al Departament 

d'Educació i a les direccions dels 

centres. J. Antonio Aguilera (PSC) 

assegurava que al municipi "no hi 

ha sobreoferta de places" –com 

assenyalava el text–, i Montse Vila 

(JxLF) recordava que actualment 

"ja es manté oberta la matrícula 

viva fora de termini" d'acord amb 

el programa Comunitat-Escola.

Rafa Bernabé (IEC) reconeixia 

la feina del consistori en matèria 

d'educació, però reclamava al go-

vern que s'avingués a millorar i 

la creació d'una Oficina Municipal 

d'Escolarització, mentre que Ama-

dor Doncel (Cs) apostava per mi-

llorar les condicions de treball als 

centres i per la creació de projec-

tes singulars a les escoles, i defen-

sava la llibertat dels pares i mares 

a triar l'escola dels seus fills.

Finalment, Maria Forns (Sal-

CUP) recordava que les Fran-

queses és un dels 12 municipis 

catalans que empitjoren progres-

sivament des de fa 12 anys, i que 

està entre els 33 primers amb una 

alta segregació escolar sense tenir 

una Oficina Municipal d'Escolarit-

zació. "La xifra de segregació a 

les Franqueses és de 0,56, men-

tre que la mitjana catalana és 

del 0,30", deia Forns.  

EL PLE DEBAT SOBRE ELS NIVELLS DE SEGREGACIÓ ESCOLAR

Sal-CUP demana la

creació d'una Oficina 

Municipal d'Escolarització

El govern defensa

el suport de l'Ajuntament

en programes

com Comunitat-Escola



dj, 2 juliol 2020 9



dj, 2 juliol 202010

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
21/06 Miguel Ángel Isidro Higueras 22 anys
22/06 Tomás Hermoso López  96 anys  
23/06 Josefi na Berengueras  74 anys 
23/06 Margarita Molina Martínez  76 anys
23/06 José Sánchez García  81 anys  
23/06 Miguel Tena Lozano  75 anys 
23/06 Rosa María Casabán Yuste  71 anys
23/06 Antonio Izquierdo García  72 anys
24/06 Guillermo González Belinchón 82 anys
24/06 Francisco Guerra Benavente 78 anys 

24/06 Joan Gispert Cladellas  80 anys
25/06 Montserrat Esteve Canto  70 anys
25/06 Duvilde Beltrán Rodríguez  80 anys      
26/06 Hermelinda Asís García  87 anys
26/06 Josep Rubio Ferrer  89 anys
27/06 M. Luisa Pérez Arantegui  91 anys
27/06 Maria Roca Font  91 anys
27/06 Luis Ruiz de la Torre  84 anys 
28/06 Dolores Ortega Artero  93 anys  
29/06 Manuel Serrano Molina  73 anys

LES FRANQUESES. El vídeo d'una 

actuació violenta per part de dos 

vigilants de seguretat contractats 

per Renfe contra un passatger es 

feia viral a les xarxes socials el cap 

de setmana. Segons els autors de 

la gravació, que han denunciat 

l'agressió als Mossos d'Esquadra, 

els fets van passar dissabte al 

matí en un tren de Rodalies a les 

Franqueses, quan dos vigilants de 

seguretat van cridar l'atenció a 

un passatger perquè duia un mo-

cador per tapar-se la boca en lloc 

d'una mascareta.

En les imatges es veu com els 

dos vigilants mantenen immobi-

litzat un home sobre els seients 

del vagó mentre un passatger es 

el vigilant li clava un cop a la cara, 

li tapa la boca i el fa callar. Llavors 

intervé l'acompanyant de l'home 

emmanillat –la seva parella–, que 

és qui grava el vídeo, però el vigi-

lant intenta prendre-li el mòbil.

L'actuació dels vigilants ha pro-

vocat les crítiques de moltes per-

sones a les xarxes socials, que no 

consideren aquestes actuacions 

un cas aïllat. 

Renfe, per la seva banda, ha 

apartat els vigilants del servei 

preventivament a l'espera de re-

solució de l'expedient que s'ha 

obert i ha manifestat que no tolera 

actituds d'aquest tipus que taquen 

la feina dels treballadors de se-

guretat dels serveis ferroviaris. 

queixa per l'actuació. Un dels vi-

gilants emmanilla l'home, i, quan 

aquest qüestiona la seva actuació, 

GRANOLLERS. La matinada de di-

lluns una dotació dels Bombers 

de la Generalitat va haver de tre-

ballar en l'extinció d'un foc que 

va afectar quatre contenidors de 

la ciutat, que es van sumar a dos 

més que també havien cremat el 

cap de setmana i a quatre més que 

es van incendiar la nit de la revet-

lla de Sant Joan.

El foc de dilluns –coincidint 

amb la revetlla de Sant Pere– es 

va produir, segons els Bombers, al 

voltant de les 3.45 h a la cantona-

da dels carrers de les Tres Torres 

i Francesc Macià. A més, dissabte 

es van incendiar dos contenidors 

al carrer Rafael Casanova i els 

Bombers també van haver d'in-

tervenir-hi.

Aquests focs se sumen als dels 

quatre contenidors cremats la nit 

de la revetlla de Sant Joan a Gra-

nollers, quan també va cremar 

una tanca al carrer Sant Josep de 

Calassanç. Al Vallès Oriental du-

rant la revetlla els Bombers van 

haver de fer 41 serveis. 

GRANOLLERS. L'Ajuntament de 

Granollers ha decidit tallar la cir-

culació i prohibir l'aparcament de 

vehicles davant del parc Firal per 

evitar les concentracions de joves 

als vespres i nits que s'hi han pro-

duït les darreres setmanes, i que 

han causat problemes de sorolls i 

brutícia. La mesura s'ha sumat a 

l'increment del control policial a 

la zona en les darreres setmanes, 

que, en alguns casos, hi havia de-

tectat consum d'alcohol i drogues.

Així, a partir de la tarda de di-

vendres i durant el cap de set-

mana l’Ajuntament va tallar al 

trànsit el tram del passeig Flu-

vial, a l’altura de l’aparcament de 

caravanes, i un tram del carrer 

Londres. En aquests carrers no 

hi ha circulació de vehicles ni es 

permet l’estacionament els diven-

dres i dissabtes, de 18 h a 8 h, i els 

diumenges, de 18 h a 5 h. El pri-

mer cap de setmana de l'aplicació 

la mesura va ser efectiva. 

Prohibit l'accés davant 
del parc Firal per evitar
trobades de joves

@wertaylord1

bombers

SUCCESSOS EL VÍDEO DE L'AGRESSIÓ S'HA FET VIRAL AQUESTS DIES A LES XARXES SOCIALS L'AJUNTAMENT TALLA EL TRÀNSIT EL CAP DE SETMANA

Renfe aparta dos vigilants de 
seguretat per pegar un viatger que 
duia un mocador com a mascareta

AGRESSIÓ  Imatge del vídeo ja viral

BOMBERS APAGANT CONTENIDORS

Una desena de contenidors 
cremats en una setmana

Pintada a la façana de la seu del PSC 

El PSC del Vallès Oriental denunciava per Sant Joan una nova pintada a la 
seva seu del carrer Marie Curie de Granollers, després d'un incident similar fa 
menys d'un mes. Els socialistes condemnaven l'acte vandàlic per mitjà de les 
xarxes. Novament, la pintada atorga l'autoria a l'organització Endavant, que 
no ho ha confirmat. En aquesta ocasió, la bretolada recorda la vinculació del 
Partit Socialista al GAL (Grups Antiterroristes d'Alliberament), el grup armat 
parapolicial que va practicar terrorisme d'Estat durant la dècada dels 80. 
Precisament, feia pocs dies que havia transcendit un informe de la CIA que 
afirma que el llavors president Felipe González va acordar-ne la creació.

psc

LES FRANQUESES. Set dotacions dels 

Bombers van treballar dimecres 

de Sant Joan a la tarda en l'extin-

ció de l'incendi d'un pis del carrer 

Orient, del barri de Bellavista a les 

Franqueses. El foc va cremar la 

quarta planta d'un bloc de pisos 

que va haver de ser desallotjat i va 

provocar una aparatosa columna 

de fum. Segons l'Ajuntament de les 

Franqueses, el Servei d'Emergènci-

es Mèdiques va atendre dues per-

sones que van ser donades d'alta 

poc després. Els bombers que s'hi 

van desplaçar van poder controlar 

l'incendi abans de les 19 h. 

Un incendi crema

el quart pis d'un 

bloc al carrer Orient

La Policia Nacional ha desmante-

llat una organització que distribu-

ïa cocaïna a les demarcacions de 

Barcelona i Girona, i que utilitzava 

locals a diferents municipis, entre 

els quals les Franqueses. Hi ha 27 

detinguts, dels quals 16 han ingres-

sat a presó. La xarxa tenia Badalona 

com a centre d'operacions, tot i que 

es nodria de grups de proveïdors 

connectats amb l'organització.

L'organització tenia grups amb 

capacitat per abastir el mercat de 

cocaïna. La investigació va comen-

çar fa un any, quan es va detectar 

una xarxa de distribució que venia 

la droga a municipis del Maresme, 

Osona, Vallès Oriental, Barcelonès, 

la Selva i el Gironès. Fa pocs dies, 

els agents van fer 19 registres si-

multanis en domicilis i locals co-

mercials de Badalona, Mataró, les 

Franqueses, Vic, Arenys de Mar, 

Calella, Pineda de Mar i Santa 

Susanna. En total es van interve-

nir uns 11 quilos de cocaïna, 408 

grams de cristall, 180 quilos d'hai-

xix, 1.715 grams de marihuana, 

22.500 grams de substància de tall 

i 16 balances de precisió. També 

es van localitzar 530.000 euros i 

22 vehicles i 98 mòbils. 

Desmantellada una banda 
que distribuïa cocaïna
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Aquesta setmana s'ha tornat a viure una situació d'abús de l'autoritat 

protagonitzada per dos vigilants de seguretat contractats per Renfe. Arreu 

del món hi ha mostres constants de com algunes persones que vesteixen 

uniforme es creuen que aquesta indumentària els confereix un poder sense 

límits i, desgraciadament massa sovint, transcendeixen actuacions execrables 

de la mà de qui se sent immune per exercir la força sobre els altres. Sigui quin 

sigui el comportament previ del viatger que dissabte va ser reduït i colpejat 

per dos guardes de seguretat, res no justifica l'agressió física a una persona ja 

emmanillada que no estava oferint cap resistència –com mostra un vídeo que 

s'ha fet viral–. I si, com sembla, la disputa neix del fet que la persona agredida 

viatjava sense mascareta, però sí amb un mocador, la injustícia té també 

una pàtina de manca de sentit comú per part dels agressors. Potser que les 

administracions, tot i les peticions pertinents per minimitzar les possibilitats 

de contagis de la Covid-19, mirin de no criminalitzar les persones que no 

porten mascareta al carrer –on no és obligatori si es respecta la distància 

interpersonal– i que, en cas de descuit, en un espai interior es cobreixen nas 

i boca amb un mocador –igual d'útil que la majoria de mascaretes de tela–. 

No només cal complir les normes, sinó també utilitzar el sentit comú.

MASSA FORÇA I POC SENTIT COMÚ
Editorial

luís Duch diu que una bona edu-

cació ha d’evitar un tractament 

insà del cos i que ha de partir d’un 

“ensinistrament adequat dels 

sentits humans”. Sempre m’ha cridat l’aten-

ció que aquest antropòleg de la sensibilitat 

i la cura de cos i ànima faci ús del mot ensi-

nistrar, que sembla impropi d’una educació 

que vol ser alliberadora. Però també en això 

li hem de donar la raó! Cal ensinistrar els 

sentits per sentir, cal preparar el cos, perquè 

sigui capaç de sentir-se sentint. […]

El primer contacte que tenim amb el 

món és a través dels sentits. D’aquí que 

tot educador de bressol i infantil sàpiga el 

valor que tenen els sentits perquè l’infant 

es conegui a si mateix, als altres i el món. 

Bona part de la tasca educativa d’aquests 

primers anys de vida consisteix a estimular 

els sentits de l’infant, base d’aprenentatge i 

coneixement. De la mateixa manera, a bres-

sol, es tracta tot allò relacionat amb els sen-

tits amb una delicadesa i una finor exqui-

sida. Visualment les aules dels menuts són 

les més riques de l’escola, tot està triat per 

harmonitzar. L’escolta s’hi propicia perquè 

el temps s’hi atura i la música i els contes hi 

fan estada. El cant, el plor, el xiscle o la rialla 

de companys mai més seran de companyia 

tan habitual com ho és a infantil. El gust i 

l’olfacte hi són presents: olors que van des 

de la que imposa el canvi de bolquer a la de 

la colònia que ho vol compensar, passant 

pels àpats compartits en la mateixa taula, 

cosa que propicia la barreja d’olors i sa-

bors en un pica-pica d’aliments que sovint 

degusten de manera comunitària. I el tacte! 

El tacte, com els altres sentits sembla que 

té més valor a bressol i infantil. No es pot 

entendre cap escola bressol sense contacte! 

L’abraçada i els petons són indispensables 

en aquesta etapa. I, que me’n dieu d’asseu-

re’s a la falda? Tothom que hagi fet estada 

en un espai de petits sap com n’és de pre-

uada la falda de la mestra o del mestre. […]

L’error és pensar que podem deixar de 

banda els sentits, que podem fer educació 

i escola sense atendre els sentits. Els sen-

tits no són, exclusivament, cosa d’infants! 

O és que a un adolescent no li plau que 

l’estrenyin en afectuosa abraçada o li do-

nin la mà per minimitzar un moment dur? 

Com es passa de la vida a la mort sense 

cap mà que t’agafi, cap mirada estimada, 

cap olor dels éssers més pròxims o sense 

la veu que sempre t’ha consolat?

Educar els sentits
Som cos però també ànima (o intel·lecte o 

esperit o com n’hi vulgueu dir). Aquest és el 

punt de partida d’una educació humanista. 

Cap tecnologia pot substituir el cos i l’ànima, 

de manera que, si desitgem un model d’edu-

cació humanista, no podem restar al marge 

de tot el que s’està parlant darrerament de 

l’escola perquè s’està donant massa pes a les 

tecnologies i poc als sentits. La qüestió no és 

nova ni és producte de la pandèmia. Lluís 

Duch i una bona selecció de deixebles i com-

panys seus no han parat de dir-ho des de fa 

dècades. Des d’un altre àmbit, Jordi Llovet 

també ho denunciava amb el seu Adéu a la 

Universitat. L’eclipsi de les humanitats (2008. 

Barcelona: Galaxia Gutenberg). Volem una 

bona educació però no conreem les huma-

nitats. Abandonar les humanitats és deixar 

de banda els sentits. Sense estar en contra 

de la tecnologia, no podem deixar que ho 

impregni tot perquè, si és així, la decadència 

de l’humanisme és inevitable. La tecnologia 

ha d’estar al servei de l’home i no pot estar 

renyida amb les humanitats. Són les huma-

nitats que poden mantenir vius els proces-

sos de transmissió del saber, que a l’home li 

són imprescindibles perquè, com també diu 

Duch, la saviesa funda la seva eficàcia en la 

narració. I, què són les humanitats sinó his-

tòries i experiències narrades? […].

Fem història i transmetem història (his-

tòries) i sentit (direcció) i ho fem emprant 

la vista i l’oïda. Mirem l’espai i per apren-

dre a mirar ens cal ensinistrar la vista. 

Ensenyar a mirar deu voler dir mostrar 

criteris visuals, que en un món immers en 

la imatge permeti copsar el funcionament 

d’aquest sentit de l’espai. Ensenyar a mirar 

per descobrir on s’amaga la injustícia, la in-

visibilitat o l’excés de vistositat. Ensenyar 

a mirar la natura i també la televisió o els 

continguts de les xarxes socials. Ensinis-

trar la mirada i fer-nos educadors capaços 

de no prohibir ni castrar, sinó de donar 

alternatives singulars, personalitzades i 

humanitzadores en la forma de mirar. Es-

coltem el temps. Per ensinistrar l’oïda hem 

d’aprendre a escoltar i escoltar-nos. […]

L’escola necessita conrear els sentits! 

Alguns sentits es poden ensinistrar on-

line, però no és la millor manera de fer-ho. 

[…] Netflix o Spotify no poden competir 

amb el ritual d’anar, ben acompanyat, a 

una bona sala de cinema o a un concert en 

directe. Ens cal educar els sentits per te-

nir cura de cos i ànima, i per trobar algun 

sentit a l’existència. I l’existència de tot 

humà està vinculada a altres humans. Cos 

a cos, ànima a ànima, cara a cara. Cossos 

en interrelació i interdependència que no 

tenen més remei que respectar-se i tenir 

cura els uns dels altres i tots de la natura.

L

AGNÈS 
BOIXADER

Professora

Periodista cultural

CLARA M. CLAVELL
Ficcionant 

el Vallès

primer que sortien a fer una excursió ple-

gats després del confinament. Les camina-

des al voltant de casa no comptaven. Durant 

aquells mesos el Pau i l'Arlet havien pintat, 

jugat amb fang, ballat, cantat, llegit i après 

a fer magdalenes plegats. Quan el Pau mi-

rava les notícies monotemàtiques, a l'Arlet 

li cridava l'atenció que els porcs senglars i 

els animals salvatges decidissin campar per 

l'asfalt urbà i fer-se seus els espais que fins 

llavors ocupaven ella i la mare o els turistes.

Quan van arribar al pàrquing van deixar el 

cotxe i van pujar fins al pantà, xino-xano, tot 

observant la muntanya i un cel blau. Van es-

tar tot el matí caminant, jugant al "veig, veig" 

i omplint les hores de tendresa. Fins que van 

arribar a un indret on hi havia un castanyer 

molt gran; el castanyer de Can Cuch. L'Arlet, 

sorpresa, no es podia creure que aquell ar-

bre fos real i el pogués tocar; per ella sempre 

havia estat l'arbre màgic. Pensava que els 

mons que s'explicaven als contes quedaven 

allà, enganxats a les pàgines, i que no torna-

ven a bategar de nou fins que no els tornaves 

a obrir per ser explicats de nou.

L'Arlet va tocar l'escorça del castanyer, va 

recordar que a dins hi vivia l'home que cui-

dava la natura i va entrar-hi. Un cop a dins 

va pensar que devia ser invisible, perquè 

no hi veia a ningú. I va confiar que l'escol-

taria. "Ara que ens han deixat sortir de casa, 

els animalons els protegiràs tu o tornaran a 

passejar pels carrers de les ciutats?".

os diumenges al mes, quan el 

sol no pica, l'Arlet i el Pau agafen 

les bicis i surten de casa per im-

pregnar-se de bosc i sol vallesà. 

Fa un parell d'anys que van abandonar l'as-

falt de la capital per instal·lar-se a viure a 

prop de la carretera de corbes de Samalús 

que feia temps els havia obligat a parar, des-

prés que l'Arlet es maregés com una sopa.

El Pau, 42 anys, cos atlètic de les llargues 

hores que havia consumit pedalant, i amant 

de les zones rurals. L'Arlet, 6 anys, cara pigada 

i primeres dents sota el coixí, vivia la realitat 

rural cada 15 dies, després que la seva mare 

hagués decidit substituir el seu pare per un 

home amb qui semblava que reia més. I ella 

preferia estar amb el pare i ser l'única pro-

tagonista de les hores que passaven plegats.

Avui havien decidit deixar les bicis i anar 

amb cotxe fins a Cànoves per visitar un pan-

tà, el de Vallforners. El pare li havia dit que hi 

havia una pujada molt complicada per fer-la 

pedalant i que seria millor anar-hi caminant. 

També li havia explicat diversos contes que 

situava a "l'arbre més gros de Catalunya i 

que una vegada hi van fer un foc tan gran 

que va cremar durant tres dies. Ara la soca 

és buida i hi viu un senyor molt petit que cui-

da del bosc i dels animalons que hi dormen".

Tots dos tenien moltes ganes de tornar a 

gaudir de la natura i aquell diumenge era el 

D

L'ARBRE 
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La situació extraordinària que vivim per la 

Covid-19 ha provocat canvis dels hàbits de 

neteja i molts dubtes al respecte. Hem incor-

porat al nostre vocabulari paraules com gèr-

mens, microorganismes imperceptibles que 

només podem veure a través d'un microsco-

pi i que, a la llar, es poden classificar entre 

bacteris, virus i fongs. Es propaguen a través 

de l'aire i del contacte amb una superfície 

contaminada o una persona infectada. Per 

això, amb bons hàbits higiènics saludables, 

com rentar-se les mans i una correcta nete-

ja i desinfecció de la casa, podem trencar la 

cadena i frenar el contagi en la majoria de 

casos. Des de finals de febrer s'ha incremen-

tat la compra de desinfectants al voltant d’un 

60%. A més, un 76,2% dels enquestats en un 

estudi amb 2.000 consumidors afirmen que 

han canviat les seves rutines de neteja i ara 

ho fan més sovint. Davant d'això, KH-7 recor-

da que netejar no equival a desinfectar. Nete-

jar és eliminar la brutícia i impureses que hi 

ha a les superfícies, mentre que desinfectar 

és usar productes químics per eliminar els 

gèrmens que pugui haver-hi en les superfíci-

es i evitar possibles infeccions. Una correcta 

Nou manual de neteja i desinfecció de la llar

Creat per KH-7 amb suport de Creu Roja i l'Hospital de Granollers

KH LLOREDA 

passeig de la Ribera, 111 (pol. ind. Can Castells) · Canovelles

Tel. 93 849 26 33 · www.kh7.com

L'APARADOR

DE LA SETMANA

rutina de neteja i desinfecció contribueix 

a protegir de virus i bacteris a la llar, i per 

això KH-7 ha publicat el Manual de neteja i 

desinfecció de la llar per resoldre pregun-

tes i evitar confusions. "Volem donar for-

mació fàcil i comprensible a les famílies 

per tenir la casa neta i ben desinfectada", 

apunta Josep Maria Lloreda, president de 

la companyia. El manual s’ha elaborat en 

col·laboració amb l’Hospital General de Gra-

nollers i s’emmarca en la campanya de bons 

hàbits de neteja de Creu Roja.
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Impulsar circuits curts de comer-

cialització, reduir els terminis de 

pagament de factures a proveï-

dors, acompanyar les empreses i 

els treballadors en els processos 

de digitalització, crear un servei 

d’assistència tècnica als municipis i definir una línia d’ajut per a les 
empreses de la comarca que no 

han pogut accedir als crèdits de 

l’ICO són algunes de les iniciatives 

que impulsarà el Consell Comarcal, 

a través de la Taula Vallès Oriental 

Avança (TVOA), per estimular l’eco-

nomia de la comarca a curt termini. 

Les mesures formen part del Pla de 

reactivació econòmica del Vallès Oriental, que consta de 12 línies 
bàsiques i 76 actuacions concretes 

per fer front a l’impacte econòmic 

resultant de l’emergència sanitària 

i que ha estat elaborat pel grup de 

reactivació econòmica de la TVOA.

Entre d’altres, el pla també pre-

veu reforçar el posicionament del 

Vallès Oriental com a destinació tu-rística, millorar la situació dels sec-

tors que es dediquen a la cura de 

les persones, reforçar la perspec-

tiva de gènere en l'àmbit laboral i 

desenvolupar accions concretes 

per reindustrialitzar la comarca.Per finançar les accions del pla, que no té un pressupost definit, el 
Consell Comarcal comptarà amb 

les aportacions de la Generalitat i 

de la Diputació a través dels seus plans de xoc, així com amb recur-

ccvo

TVOA  La taula ha tingut el suport de gremis professionals i grups polítics

ESTRATÈGIC  REFORÇAR LA REINDUSTRIALITZACIÓ DE LA COMARCA I AVANÇAR EN LA DIGITALITZACIÓ, ALGUNES DE LES PROPOSTES

sos propis i altres subvencions per a activitats que ja es duen a terme.
Francesc Colomé, president del 

Consell Comarcal, assegurava di-

vendres en la presentació del pla 

que “ara és moment d’estar més 
a prop que mai de la ciutadania, 
els comerços, les empreses, els 
emprenedors i els treballadors”, 

i valorava en aquest sentit el paper 

de la TVOA, formada per agents 

socials i econòmics com adminis-

tracions, patronals i sindicats. “A 
la comarca tenim un instrument 
molt potent, la TVOA, que ha tre-
ballat unida, i quan hi ha unió 
les coses funcionen”, deia. També 

el conseller de Promoció econò-

mica i Estudis, Jordi Manils, valo-

rava la capacitat de concertació 

del Vallès Oriental, fet que permet 

“donar respostes i solucions als 
milers de famílies de la comar-
ca que ho passen malament”. 
Colomé també expressava que el 

pla de reactivació econòmica i so-

cial és “ambiciós”, i que per això 
“caldrà buscar els recursos d’on 
sigui”. En aquest sentit, demanava més finançament per als consells 
comarcals perquè “puguem apli-
car polítiques pròpies sense 
haver d’anar a demanar sempre 
diners a altres administracions”.

El delegat de Pimec al Vallès Ori-

ental, Joan Carles Basi, indicava 

que el pla posa el focus en el curt 

termini per “ajudar les empreses 
a tenir liquiditat per garantir-ne 
la supervivència”. Basi calcula 

que si no s’actua immediatament, 

una de cada cinc empreses i un de 

Presentat el Pla de reactivació 
econòmica del Vallès Oriental

Les entitats bancàries 

oferiran finançament 

a pimes i autònoms que 

han quedat fora dels ICO

Formació a la CambraNous plans d'ocupació a les Franqueses
La delegació de la Cambra de Comerç  

al Vallès Oriental, a Can Muntanyola,  

organitza un curs de 10 hores d'iniciació a  l'Excel els dimecres 8 i 15 de juliol, de 9 
a 14 h. El curs té un preu de 165 euros + IVA. 

L’ampliació del Pla de Barris a Bellavista fins a finals de 2020 ha  
permès la contractació durant aquest any de 21 treballadors a través dels plans d’ocupació. Els 11 primers han cobert el període de gener  a juny. Ara, 10 veïns més han signat un contracte de 6 mesos per  treballar en el projecte per un espai públic de qualitat a Bellavista.

ECONOMIA

cada quatre comerços podria no superar d’aquí a uns mesos la situ-

ació de crisi actual.

En aquest sentit, destacava es-

pecialment tres propostes: l’acord 

amb entitats bancàries per donar alternatives de finançament a au-

tònoms i pimes que han quedat 

fora dels crèdits de l’ICO; la creació 

d’un market place comarcal –una 

plataforma virtual amb tot el teixit 

productiu del Vallès Oriental per 

crear sinergies i fomentar el nego-

ci; i el paper del món local amb l’es-

tabliment de moratòries i reducci-

ons en impostos i taxes i que posa 

al dia els pagaments a proveïdors.

Finalment, el secretari de la UGT 

del Vallès Oriental, Vicenç Albiol, 

també destacava que el gruix del pla 

preveu accions a curt termini que 

donen cobertura social, reforcen 

l’ocupació i reactiven sectors com 

el comerç. “No n’hi ha prou amb 
la capitalització de les empreses, 
cal que la gent tingui diners i es-
timular el consum”, deia.

El grup de treball de reactivació 

econòmica està format pels mem-

bres de la comissió executiva de la 

TVOA –el Consell Comarcal, UGT, CCOO, UEI, Pimec, els ajuntaments 
de Granollers, Mollet, les Franque-

ses, Sant Celoni i Parets i el SOC–, els portaveus de tots els grups polí-
tics del Consell Comarcal, l’Associa-

ció Hotels Vallès Oriental i el Gremi 

d'Hostaleria del Vallès Oriental. i

El consell de ministres va aprovar 

divendres la pròrroga dels expedi-

ents de regulació temporal d'ocu-

pació (ERTO) i de la prestació per 

cessament d'activitat d'autònoms 

fins al 30 de setembre. Les dues mesures vencien el 30 de juny, i 
s'allargaran tres mesos més des-

prés de l’acord assolit entre el go-

vern espanyol i els agents socials.La patronal de la petita i mitjana 
empresa, Pimec, valora positiva-

ment la pròrroga, ja que “el teixit 
empresarial requeria amb ur-
gència certeses i seguretat en re-
lació amb aquests expedients”. 

La patronal creu que la pròrroga 

dóna tranquil·litat als sectors que 

no podran reactivar l'activitat du-

rant l’estiu, però alhora la conside-

ra “insuficient”. “Cal més temps 
perquè les empreses puguin 
anar reincorporant tots els tre-
balladors que tenien abans de 

La pròrroga dels ERTO

satisfà patronals i sindicats

la crisi, especialment les de sec-
tors no essencials, que tindran 
una recuperació més lenta”, diu 

Joan Carles Basi, delegat de Pimec 

al Vallès Oriental. Basi apunta que 

aquestes empreses facturen ara 

entre un 30 i un 40% del que seria 

habitual, i “per això necessiten un 
període de transició més llarg”. 

Per als sindicats, l’acord és im-

portant perquè dóna cobertura a 

les empreses que passen un mal 

moment, però també als treballa-

dors, que no veuen restat de l’atur 

el temps que han estat en ERTO i 

que corrien el risc que els seus ex-

pedients temporals es convertissin 

FEMvallès, la plataforma promogu-

da per Cecot, Consell Intersectorial 

d’Empresaris de Sabadell i Comar-

ca, Unió Empresarial Intersectorial 

- Cercle d’Empresaris i Via Vallès, 

amb l'adhesió de sindicats i gremis 

i col·legis professionals dels dos va-

llesos, ha valorat el Pla Estratègic 

Metropolità de Barcelona presentat 

la setmana passada per l'alcaldessa 

Ada Colau i alcaldes com el de Gr-

tanollers, Josep Mayoral. L'entitat 

celebra que s'uneixin esforços i es 

treballi en el marc de la regió me-

tropolitana, tot i que discrepa de 

l’òptica des d’on es fa el pla i de les 

propostes que s'hi fan. Concreta-

ment, FEMvallès no veu de bon ull 

que es mantingui el model de coro-

nes que classifiquen de perifèria els 

1,3 milions de vallesans i critica que 

l'AMB sigui la institució que lideri el projecte. "La regió no hauria de 
ser dirigida des de la Zona Fran-
ca, sinó coordinada pluralment 
amb una representació equili-
brada de les àrees considerades 
perifèriques pel sistema de coro-
nes", indica l'entitat. 

Endesa ha obert un nou punt de 

servei d'atenció als clients a Gra-nollers, per mitjà d'ANPE Instal·
lacions, al carrer Francesc Macià, 

151. L'oficina, que donarà servei 

a tot el Vallès Oriental, està oberta de dilluns a dijous, de 9 a 17 h, i  divendres, de 9 a 15 h. Des de  
l'oficina s’atenen sol·licituds d’in-

formació i es gestionen aspectes 

relacionats amb el subministra-

ment elèctric, com mesures d’es-

talvi energètic, assessorament 

sobre pautes de consum, informa-ció sobre la factura, ajornaments 
i fraccionaments, contractació 

d’energia, modificacions contrac-

tuals o manteniment. També s'ate-

nen consultes sobre les condicions 

que s’han  de complir per poder 

acollir-se al bo social elèctric. 

Endesa obre un 

nou punt d'atenció 

als clients

directament en acomiadaments. 

“És un matalàs que facilita a les 
empreses arribar al punt de re-
activació”, diu Vicenç Albiol, secre-

tari general de la UGT a la comarca, 

qui també aposta per allargar els 

ERTO més enllà del setembre.

Segons dades del Departament 

de Treball, el Vallès Oriental tenia el 25 de juny 4.774 ERTO regis-trats, dels quals el 90,9% (4.341) eren per causa de força major. El 
total de treballadors afectats eren 

36.245, un terç dels assalariats de 

la comarca. En tots dos casos són 

les xifres més altes des de l’inici de 

la crisi del coronavirus. 

Impulsat per la Taula Vallès Oriental Avança, preveu 76 actuacions

TERRITORI

FEMvallès vol més 

pes dels vallesos 

al Pla Estratègic 

Metropolità
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Granollers va ser una de les 12 ciu-

tats catalanes que dissabte van aco-

llir mobilitzacions amb el lema Un 

acord per rescatar les persones, els 

treballs i els salaris, convocades per 

CCOO, UGT i USOC per reclamar 

un nou model social i econòmic 

"en què les persones estiguin al 

centre de les decisions, perquè 

ningú quedi enrere i vetlli per 

la qualitat democràtica". La mo-

bilització, que formava part d’una 

convocatòria més àmplia arreu de 

l’Estat, també reclamava diàleg so-

cial per assolir un gran acord que 

dirigeixi la sortida de la crisi cap a 

un nou model industrial, energètic, 

turístic, de mobilitat i de comerç, 

de manera que les transicions si-

guin justes per a les persones i que 

ningú no quedi enrere, i que apun-

tali els serveis públics i els treballs 

mai més mercantilització de 

les cures", deia el text, que també 

demanava la regularització de les 

persones migrades, així com que la 

cultura es consideri un bé comú. 

essencials. A la convocatòria també 

es va llegir el manifest que reforça 

aquesta idea i reclama una apos-

ta decidida pels serveis públics. 

"Mai més retallades en sanitat; 

xavier solanas

GRANOLLERS VA SER UNA DE LES CIUTATS QUE VA ACOLLIR LA CONCENTRACIÓ DE CCOO, UGT I USOC

TREBALLS DE REURBANITZACIÓ DEL POLÍGON INDUSTRIAL

Per un nou model social i econòmic

A LA PORXADA  Mobilització sindical per exigir que ningú no quedi enrere

ajuntament

El Vallès Oriental és la comarca 

més productiva de Catalunya, per 

davant d’altres fortament indus-

trialitzades, com el Baix Llobregat 

i el Vallès Occidental. Aquesta és 

una de les conclusions de l’informe 

presentat per Pimec aquesta set-

mana sobre l'estat comptable de 

les pimes del Vallès Oriental en el 

període 2015-2018, uns anys mar-

cats per la recuperació econòmica. 

A finals de 2018, la comarca 

comptava amb 4.665 empre-

ses societàries de menys de 250 

treballadors, unes 600 més que 

dos anys enrere. D’aquestes em-

preses, el 24,5% eren del sector 

industrial –la meitat de l'àmbit 

metal·lúrgic–, “una dada molt 

important tenint en compte 

que la mitjana catalana és del 

15%”, diu Modest Guinjoan, di-

rector de l’Observatori de Pimec. 

El Vallès Oriental també destaca 

per tenir 11,5 empreses per cada 

1.000 habitants –la mitjana catala-

na és de 10,9–, així com per la seva 

dimensió mitjana, que era de 10,4 

treballadors per cada societat da-

vant els 9,9 de la mitjana catalana. 

El nivell mitjà d’ingressos va ser de 

2,14 milions d’euros (pels 1,67 de 

la mitjana catalana), amb facturaci-

ons molt significatives en el sector 

industrial, superiors als 4 milions. 

A més, la productivitat de les pi-

mes ha estat la més alta del país de 

manera sostinguda els últims anys, 

amb 54.000 euros per empleat, 

per davant del Baix Llobregat i el 

Vallès Occidental (51.500) i Cata-

lunya (48.000). També la despesa 

per treballador (38.000 euros) és 

més elevada que la mitjana catala-

na (35.000), un fet que té a veure, 

segons Guinjoan, amb l’estructura 

productiva de la comarca, que re-

quereix personal més especialitzat 

i sous més elevats. Els sectors més 

productius són els industrials (so-

bretot el químic), mentre que els 

serveis vinculats amb l’hostaleria i 

la restauració són els de producti-

vitat més baixa.

Pel que fa a la rendibilitat de les 

pimes, tant econòmica com finan-

cera, del 2013 al 2016 va créixer 

fins a valors de l’11%, mentre que 

els darrers anys s’ha estabilitzat 

a l’entorn del 10%, per sota en 

aquest cas de la mitjana catalana. 

Això té a veure, segons Daniel Boil, 

president de Pimec a la comarca, 

amb un procés d’inversió perma-

nent de les empreses. En tot cas, 

apunta, “són nivells de rendibili-

tat molt correctes que permeten 

la continuïtat de les empreses”.

Finalment, pel que fa al patrimo-

ni, les pimes disposen d’un 53% de 

patrimoni net, “un percentatge 

alt i envejable” que ha crescut for-

ça els últims anys. “Després de la 

crisi de 2008 les pimes han vist 

que és important capitalitzar-se, 

dotar-se de recursos propis i 

reinvertir, i moltes han profes-

sionalitzat la seva gestió”, diu 

Boil. “A la comarca hi ha esperit 

emprenedor, i això és un actiu 

excepcional en moments com 

l’actual”, conclou Guinjoan.   x.l.

EMPRESES  PIMEC PRESENTA L'ESTAT COMPATBLE DE LES PIMES

El Vallès Oriental, la comarca 

més productiva de Catalunya

L'establiment incorpora 

productes de disseny, 

proximitat i artesania 

respectuosos amb el medi 

Asfaltats dos carrers de Font del Ràdium

Amb l’asfaltat dels carrers Alfred Nobel i Josep Trueta acaba la primera fase 
de renovació del polígon industrial Font del Ràdium. La reurbanització forma 
part del pla de millora de polígons industrials de la Diputació, que hi aporta 
516.110 euros. Els propietaris del polígon i l’Ajuntament també financen l’obra, 
pressupostada en 1.708.467 euros. El condicionament del polígon seguirà 
aquest juliol al carrer Duran i Reynals i l’avinguda Autovia de l’Ametlla, on 
es renoven els vials, les voreres i les xarxes de clavegueram, aigua potable i 
enllumenat. També es prepara l'espai per a una nova xarxa de fibra òptica.

GRANOLLERS. Coincidint amb el 

125è aniversari de Can Barbany, un 

dels establiments comercials amb 

més història de la ciutat, la botiga 

ha inaugurat aquest mes de juny 

un espai de productes sense plàs-

tic i de residu zero. Barbany aposta 

d’aquesta manera per la “respon-

sabilitat mediambiental” i per 

“un món més net i saludable”, 

oferint als clients productes sense 

plàstic, duradors i reciclables, com 

bosses de roba o sabó a granel entre 

d’altres. Són productes de disseny, 

de proximitat i artesania el màxim 

de sostenibles possible, tot plegat 

combinat amb la tradicional venda 

de moda per a home, dones i nens. 

A més, en la mateixa línia, tam-

bé impulsa altres iniciatives sensi-

bles amb la cura del medi ambient: 

el 80% dels kilowatts consumits a 

la botiga es compensen amb tres 

seguidors solars instal·lats al parc 

fotovoltaic de Navés; han plantat 

3.000 arbres a la Sierra del Segura 

(Albacete) per compensar l’emis-

sió de CO2 resultant dels seus des-

plaçaments; i el 90% dels indus-

trials, professionals i empreses de 

serveis amb què treballen són de 

la comarca, per afavorir així l’eco-

nomia local. 

“La idea és transformar el 

concepte de botiga”, diu Gemma 

Barbany, cinquena generació de la 

família juntament amb el seu germà 

Bernat. “Volem que no només si-

s’instal·la el primer teler al soterra-

ni per a la fabricació de gèneres de 

punt, i 15 anys després s’inaugura 

al mateix establiment un espai més 

gran i ben condicionat per a la ven-

da de peces de vestir, tant per a 

dona com per a home, i en especial 

de gènere de punt. El 1962 es cons-

trueix la fabrica de gèneres de punt 

Barbany, i poc després s’amplia de 

forma important l’espai dedicat 

a la botiga, així com els productes 

de venda. El 1975 obre la botiga 

Mackey, centrada en moda jove, i 

el 1990 obre Dracs, al carrer Santa 

Esperança, en un edifici inspirat en 

l’arquitectura industrial de prin-

cipi de segle. El 2008, ja al segle 

XXI, obre al fons de la botiga l'Es-

pai Tranquil, un punt de trobada i 

d’exposició en què setmanalment 

es fan xerrades i activitats, i el 2012 

obre un espai dedicat a la promo-

ció i venda de productes del tèxtil 

fabricat a Catalunya. Finalment, el 

2015, per celebrar els 120 anys de 

la primera botiga Barbany, la faça-

na de l’establiment estrena un pro-

jecte artístic de Vicenç Viaplana. 

gui un punt de venda, sinó un es-

pai d’intercanvi d’idees i emoci-

ons entre les persones”. En aquest 

sentit l’objectiu és col·laborar cada 

cop més amb entitats locals, i po-

tenciar l’Espai Tranquil com a punt 

de trobada, formació i activitats. 

Una botiga amb història
El juliol de 1895, Joan Barbany i 

Masó va obrir la primera botiga de 

roba amb el nom de Joan Barbany, 

que figura com a botiga de camiso-

lines, a la plaça de la Porxada. Anys 

més tard traslladen el negoci en un 

altre local de la mateixa plaça, i no 

és fins al 1926 que Barbany ocupa 

el local actual del carrer Anselm 

Clavé. En la llavors nova botiga es 

venen articles de joieria, rellot-

geria, merceria, novetats i objectes 

de regal, i fins i tot hi ha un petit 

apartat de perruqueria. El 1935 

COMERÇ  LA CRISI SANITÀRIA OBLIGA A POSPOSAR LA CELEBRACIÓ FINS L'ESTIU DE L'ANY QUE VE

Barbany aposta pel residu zero

NOUS PRODUCTES SOSTENIBLES

La històrica botiga de moda celebra aquest juliol el 125è aniversari
barbany
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El CE Llerona renova David Hidalgo
El CE Llerona ha anunciat la renovació del director esportiu i 
entrenador del primer equip, David Hidalgo. El sènior masculí, que 
milita a Tercera Catalana, vol donar continuïtat a la plantilla i anunciar 
pròximament noves incorporacions. D'altra banda, aquesta setmana 
el club ha començat el Campus d'Estiu amb totes les places reservades.

David Fernández arriba a l'AEH
L'AEH Les Franqueses incorpora David 
Fernández per reforçar la porteria de l'equip 
sènior. Fernández es va formar a la base 
del BMG i també ha jugat a altres clubs com 
el BM La Roca i el CJH Mataró.

ESPORTS

No serà fàcil, però en tenen moltes 
ganes. El retorn als entrenaments 
aquesta setmana dels diferents 
equips del Club de Rugby Spar-
tans de Granollers arriba enmig 
del debat intern que està patint 
el reglament del rugbi internaci-
onalment –la Federació Interna-
cional de Rugby està estudiant 
canviar el reglament del Rugby 
XV per adaptar-lo a una modalitat 
de menys contacte i que afectaria 
a la melé, més semblant al Rug-
by Touch o al Seven–. 

Segons explica Juanjo Granados, 
president del club, la intenció de 
la Federació Catalana és mantenir 
el reglament actual del Rugby XV 
per preservar la tradició de la mo-
dalitat reglada més antiga d’aquest 
esport, tot i que està en dubte si ho 
podran descartar o no. De moment, 
els diferents conjunts del club han 
començat a fer preparació física al 
camp de la Font Verda aquesta set-
mana per retrobar-se i mantenir 
la forma, a l’espera de l’assemblea 
general que organitzarà la federa-
ció aquest mes per decidir quan 
començarà la nova temporada i 
amb quins protocols sanitaris.

No tot són preocupacions al 
club, però. En el procés de configu-

spartans

RUGBI  EL CLUB TORNA ALS ENTRENAMENTS, PENDENT DE CANVIS DE REGLAMENT

Spartans consolida el femení i la 

plantilla de 27 jugadores pròpies

ració de les noves plantilles tam-
bé hi ha alegries. És el cas de les 
Spartanes, que ha aconseguit una 
plantilla íntegra de 27 jugadores 
del club, sense haver d'adherir-se 
a altres equips per poder compe-
tir –com a les darreres tempora-
des, que ha jugat amb el Cornellà 
i amb un mixt amb jugadores del 
Sabadell– Aquest any, l’entitat ha 
aconseguit configurar un conjunt 
propi, amb algunes veteranes i no-
ves incorporacions.  alba cabrera

LES 'SPARTANES'  Han incorporat algunes veteranes i també nous fixatges

"Les entitats esportives de la ciutat 

sobreviuran perquè van fer els deures"
“De les 70 entitats esportives 

granollerines, sobreviuran a 

aquesta crisi postpandèmica la 

majoria, perquè ja van fer els 

deures amb l’anterior crisi”. El 
regidor d’Esports de l'Ajuntament 
de Granollers, Álvaro Ferrer, afir-
ma que la gran majoria de clubs i 
entitats del món de l’esport de la 
ciutat podran superar la corona-
crisi, ja que fa anys que treballen 
per tenir projectes que no depe-
nen en excés de les subvencions. 

Amb tot, el consistori ha avançat 
les subvencions ordinàries previs-

tes per aquest 2020, així com ha 
aprovat una partida de 40.000 eu-
ros en el pla de xoc davant la crisi 
de la Covid-19 adreçada a entitats 
esportives i culturals de la ciutat.

Encara que la inversió i la des-
pesa de les entitats esportives gra-
nollerines per la temporada 2021 
sigui més austera, des del consis-
tori creuen que els clubs i entitats 
esportives continuaran creixent.

De fet, l'Ajuntament compta 
amb poder celebrar els grans es-
deveniments previstos per a l'any 
vinent, tot adaptant-se als proto-

ADMINISTRACIÓ  EL REGIDOR ÁLVARO FERRER VEU VIABLES ELS GRANS ESDEVENIMENTS DE 2021

Durant aquests dies, el Club Spartans 

han organitzat un recapte d’aliments 

solidari en col·laboració amb la Fun-

dació El Xiprer, per tal de proveir l'en-

titat d'aliments per repartir a les famí-

lies amb més dificultats a causa de la 

crisi derivada de la Covid-19.

RECAPTE D'ALIMENTS 

PER AL XIPRER

cols sanitaris que pertoqui. De fet, 
Ferrer confirma que, de moment, 
tant La Mitja com el Mundial 
d’handbol femení mantenen les 
dates i que "no hi ha gaire risc 

que es puguin ajornar tot un 

any", com ha estat el cas d’altres 
competicions internacionals o 
dels mateixos Jocs Olímpics. Això 
sí, el consistori ja està treballant 
en com replantejar la celebració 
de les fases de classificació, ja que 
s’han de celebrar aquest any per 
poder tenir definits els grups el 
pròxim curs. 

Continuïtat Aquesta és la filosofia 
que ha adoptat el BMG per confi-
gurar els primers equips de cara 
a la pròxima temporada, amb no-
més quatre noves incorporacions 
al Fraikin (Chema Márquez, el 
retornat Antonio Garcia Robledo, 
Esteban Salinas i Oriol Rey) i tres 
al KH-7 (Lea Kofler, Jana Castañe-
ra i Jana Sobrepera).

Pel que fa al masculí, el porter 
Pol Sastre i el central Borja Lan-
cina renoven per un any. Sastre 
cumplirà la cinquena temporada 
al club i Lancina 18 anys.  A més, 
el central Pol Valera, al club des 
del 2017, i Sergi Franco, arribat 

el  2018, es queden dos anys més, 
i s'afegeixen a les ja anunciades 
d'Edgar Pérez, Marc Guàrdia i 
Marc Garcia.

També continuïtat al KH-7

Al femení, Imane Ben Chayab, 
Marta Mera, Elene Vázquez i Car-
men Prelchi es queden per una 
temporada més; les extrems Ana 
González, fitxada aquest 2020, 
i Ona Vegué, renoven per dues, i 
la portera  Nicole Wiggins i la la-
teral Lora Sarandeva segueixen a 
l'equip un any més, acompanyant 
a Giulia Guarieiro, Kaba Gassama i 
Mireia Torras. 

HANDBOL  ES CONFIRMEN SET RENOVACIONS A CADA CONJUNT

El BMG lliga bona part dels 

jugadors dels primers equips

bmg

LA CONTINUÏTAT L'element comú entre el Fraikin i el KH-7 del BMG

Pep Busquets, notable a la 

fase final de la Lliga Endesa
El granollerí Pep Busquets ha 
aprofitat l'oportunitat de seure 
de nou a la banqueta del Divina 
Joventut durant la fase final de 
la Lliga Endesa a València. L'ex-
hibició de l'escorta granollerí en 
aquests darrers partits podria ser 
un al·licient per generar expec-
tatives de retorn al primer equip 
del club badaloní. El granollerí de 
només 21 anys, encara té fitxa de 
vinculat amb el Joventut i està ce-
dit a l'Alacant, però ha mostrat un 
gran rendiment en els quatre dels 
cinc partits que va vestir la sa-
marreta verdinegra a La Fonteta.

Tot i que es va quedar sense 
anotar davant de l'Unicaja i el 
Canàries, Busquets va participar 
amb 8 punts en la victòria davant 
el campió, KirolBet Baskonia, i va 
deixar una molt bona impressió 
en el primer partit contra el Bar-
ça, subcampió, anotant set punts i 
havent sortit de titular.

Les bones sensacions causades 
per Pep Busquets podrien ser un 
motiu perquè la Penya és replan-
tegi el contracte que té amb el ju-
gador i poder passar a formar part 
de la plantilla habitual de l'equip 
badaloní. 

BÀSQUET  VINCULAT AMB EL JOVENTUT I CEDIT A L'ALACANT
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Els darrers cinc anys, la Ninja 
ZX-10RR, la moto més ràpida del 
World Superbikes (WorldSBK), ha 
tingut l'equip a Granollers. Jona- 
than Rea, pentacampió d’aquesta 
modalitat, forma part del Kawa-
saki Racing Team (KTR), un equip 
format per més d’una trentena 
de persones que treballen per la 
marca líder indiscutible de Super-
bikes al polígon industrial del 
Circuit. Precisament al Circuit de 
Barcelona-Catalunya, KTR ha or-
ganitzat avui, dijous, i divendres 
unes jornades d’entrenaments 
abans que el campionat retorni el 
31 de juliol a Jerez i passi del 18 al 
20 de setembre pel traçat català. 

A banda de Rea, també partici-
paran d’aquest test privat altres 
escuderies i els dos pilots més de 
la marca, Alex Lows i Ana Carras-
co, murciana resident a Granollers 
i primera i única dona campiona 
de la categoria de Superbikes 300.

Biel Roda, responsable de màr-
queting i copropietari de KTR con-
fia que aquestes jornades de test 

privat portin fins al Circuit més de 
200 persones per treballar –encara 
no pot assistir-hi el públic– i així, 
“donar valor afegit al sector hos-

taler granollerí, com hem fet des 

que vam arribar aquí fa sis anys”.
Tal com explica Roda, les pers-

pectives de KTR són “allargar la 

ratxa de victòries amb Rea dos 

kworld superbikes

MOTOR  AMB SEU A GRANOLLERS, ÉS L'EQUIP LÍDER INDISCUTIBLE DE LA MODALITAT

KTR organitza al Circuit un test 
de prèvia al World Superbikes

EL CAMPIONAT  WorldSBK passarà pel Circuit del 18 al 20 de setembre

Àlex Túnez és la darrera incorpo-
ració a l'Esport Club Granollers, 
un porter de 19 anys procedent 
del CF Damm caracteritzat pel seu 
bon joc aeri i bon joc de peus. Per 
la seva banda, Albert Ruiz renova 
per tercer any amb el club.Per tant, Túnez se suma als fit-
xatges ja anunciats de Marc Gelmà, 
Suaibo Sanneh, Dani Muela, Marc 
Río, Arnau Campeny, Sergi Altimi-
ra, Adrià Prado, Iker Hernández, 
Arnau Arruebo i Erbol Atabaev, a 
més dels 11 renovats que comple-ta Ruiz, per configurar la plantilla 
del primer equip de cara a la prò-
xima temporada. 

FUTBOL | Tercera Divisió  CONTINUA EL DEGOTEIG DE FITXATGES

L'Esport Club fitxa Àlex 
Túnez i renova Albert Ruiz

anys més i ser campions aquest 

any amb ell o amb Lowes”. Tot i 
ser favorits, Roda comenta que cada 
any els rivals són més competitius: 
�Com que guanyem tant, altres 
marques més potents econòmi-

cament que nosaltres volen créi-

xer per a assolir el nostre nivell 

competitiu”, conclou.  alba cabrera

CF damm

ALEX TÚNEZ 

EQUIPAMENTS  EXCEPTE EL PAVELLÓ DE L'ESPAI CAN PRAT

Les Franqueses ja ha obert totes 
les instal·lacions esportives del 
municipi –excepte el pavelló de 
l'Espai Can Prat, que ho farà el 6 
de juliol–. En la majoria de casos 
s'han establert limitacions d'afo-
rament i mesures de seguretat 
obligatòries per fer-ne ús. Les nor-
mes generals per garantir unes 
condicions sanitàries òptimes 
respecte a la Covid 19 són afora-
ments màxims de 20 persones o 
del 50% de la instal·lació; evitar el contacte físic i mantenir la dis-
tància mínima de 2 metres i, en el 
cas del pàdel i del tenis, l’ocupació 
màxima és de 2x2 amb 2 metres 
de distància. També s'habiliten 
torns d’accés i està permès l’ús 
dels vestidors i de les dutxes. 

Pel que fa al Complex Esportiu 
Municipal, l'aforament d'espais 
està limitat i cal fer reserva prèvia 
online per a les activitats dirigides 
al web del CEM Les Franqueses. La 
piscina recreativa d'estiu, per la 
seva banda, té accés limitat i hi ha 
control d'aforament, que s'actualit-
za cada 30 minuts al web del CEM 
les Franqueses. Per això es reco-
mana consultar el nivell d'ocupa-
ció abans d’accedir a la instal·lació.

Finalment, pel que fa a l'esport 
federat, es permeten tasques in-dividuals de tècnic i físic, entre-naments físics amb 20 esportistes 
màxim, reunions i l'ús dels vesti-
dors. Les entitats esportives han 
de fer reserva d’espais al Patronat 
Municipal d’Esports. 

KTM s'acomiada d'Espargaró a Misano
Pol Espargaró ha tornat a pujar a 
la moto KTM per segona vegada 
després del confinament en un 
test privat a Misano (Itàlia) del 
23 al 25 de juny, juntament amb 
el seu germà Aleix (Aprilia) i al-
tres pilots de les seves escuderies 
i de Ducati i Suzuki. Però un dia 
després de la segona jornada de 
proves, KTM va anunciar que Pol 
Espargaró no continuarà amb la 

seva marca el 2021. L'escuderia 
austríaca ha reconegut que amb-
dues parts prefereixen "anar per 

camins separats" i ha agraït el 
treball i els èxits del pilot durant 
els quatre anys de contracte.

Enmig d'aquest comiat, el pe-
tit dels germans granollerins va 
aconseguir ser el més ràpid de la 
primera jornada al circuit italià, 
amb un temps d'1:33.000. 

Moto GP  POL VA DESTACAR AL TEST DEL CIRCUIT ITALIÀ TOT I L'ANUNCI DE LA MARCA AUSTRALIANA

El més gran dels Espargaró no es vo-
lia quedar enrere i va treure el màxim 
partit de la renovada RS-GP. Va ser el 
més ràpid de l'última jornada al test de 
Misano, signant un temps d'1:32.932.

ALEIX, EL MÉS RÀPID 
DEL DARRER DIA

Reobren les instal·lacions
esportives de les Franqueses

El primer equip ha incorporat fins ara 11 jugadors
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CULTURA

Israel Ariño i Josep PedralsLaia Llach actua amb Cesk Freixas al Cruïlla
El fotògraf Israel Ariño i el poeta Josep Pedrals 
seran els protagonistes dimecres (19.30 h) de 
la segona sessió del cicle de diàlegs a la fresca 
Gandulegem, a Roca Umbert. Mercè Alsina 
dinamitza l'activitat iniciada ahir, dimecres.

La granollerina, i ara veïna de la Roca, Laia Llach actuarà avui,  
dijous (21 h), al recinte modernista de Sant Pau a Barcelona, en el  
marc del festival Cruïlla XXS. La veu de Llach acompanyarà el cantautor 
Cesk Freixas, amb qui també ha gravat la cançó de la campanya  
de promoció del comerç granollerí impulsada per l'Ajuntament. 

Catástrofe Club, el grup format 
per Josep Maria Herrera i David 
Molina amb seu d'operacions a 
les instal·lacions de Roca Umbert, 
jugarà de nou a casa, amb un con-
cert del cicle Obert per Vacances. 

Herrera, a les veus, guitarres i 
programacions, i Molina, al baix, 
programacions i cors, fa anys que treballen un projecte inclassifica-
ble, però de solvència indiscutible 
que els ha valgut els elogis de la 
crítica i la menció a revistes es-
pecialitzades com la recentment 
desapareguda Rockdelux.

El 9 de juliol, Roca Umbert tor-
narà a sentir les notes d'Ejercicios 

de visión (Hidden Track Records), 
el seu segon i darrer treball, que 
el 2018 es presentava a la Nau B1. 
El so cru, els textos personals i les 
imatges en blanc i negre de l'es-
pectacle concebut per Catástrofe 
Club, en aquesta ocasió aniran 
acompanyats de la poesia de Pau 
i Joan Gener, que vol ser "un joc 

de miralls, un duel d'esgrima o 

un terreny de confluència", re-
sumeixen.

Així, Roca Umbert acollirà un 
espectacle que "conjuga l'hu-

mor, el sarcasme i el sentit de 

la tragèdia", descriu la banda, 
que compta amb el reforç en els 
directe de Pablo García Godoy als 
teclats. Ejercicios de visión comp-
ta amb 10 temes que juguen amb 
els sons electrònics, les guitarres 
elèctriques i les veus melòdiques, 
tot plegat al servei d'un missat-
ge sovint sarcàstic que alimenta 

MÚSICA  EL DUET GRANOLLERÍ REFORÇA EL SEU ESPECTACLE AMB LA POESIA DE PAU I JOAN GENER

Catástrofe Club juga a casa

l'essència de Catástrofe Club. El 
disc ofereix dosis d'electrònica, de 
rock, de pop, de kraut i de punk a 
través de peces com Seres huma-

nos, Repelente i ¿No te das cuenta 

de que estás molestando?.
Per assistir al concert, organit-

zat per Roca Umbert amb el suport 
d'AUSA, cal inscriure's prèviament  
a escenagran.cat –com a mesura 
de control de l'aforament arran de 
la crisi sanitària–.  M.E.

Dj 9 de juliol, 21 h. Roca Umbert 
Inscripció prèvia a Escena grAn

Més directes

El músic granollerí Albert Lax serà avui, 

dijous (21 h), el protagonista de la se-

gona sessió dels concerts a la fresca de 

l'Obert per Vacances. S'hi podrà escol-

tar un avançament del seu segon tre-

ball, l'EP Goldmund, així com temes que 

ja van quedar enregistrats el 2017 a The 

Deepest String, l'àlbum que l'ha portat a 

escenaris de tot el país, amb la seva pro-

posta entre el rock, el folk i la psicodèlia.

ALBERT LAX AVANÇA 
NOU DISC A LA FRESCA

ART  L'OBRA ES VA INAUGURAR DIMECRES DE LA SETMANA PASSADA A UN MUR DE ROCA UMBERT

Imatge d''Esperança' 
a Roca Umbert
Esperança és el títol de la nova in-
tervenció mural a les parets exte-
riors del recinte de Roca Umbert. 
En aquesta ocasió ha estat obra 
dels artistes residents a l'Espai 
d'Arts, el granollerí Josep Margar-
lef i l'olotí Rice (Eduard Sacrest). 
Arran de la crisi sanitària, els ar-
tistes han volgut mostrar amb 
dues mans gegants que es volen 
tocar l'esperança i les ganes de 
tornar a abraçar-se després de la 
pandèmia. 

Golíat i Irieix, 
seleccionats per 
al concurs Sona9

GRANOLLERS. El trio de post-rock 
Golíat i el grup novell Irieix han 
estat seleccionats entre els 18 par-
ticipants de la fase preliminar del 
concurs Sona9, un certamen de 
promoció de nous talents organit-
zat pel grup Enderrock, iCat, TV3 i 
la Generalitat. Les formacions gra-
nollerines han estat triades entre 
les 139 propostes presentades en 
aquesta edició, la més participada 
dels últims sis anys. La 20a edició 
del Sona9 ha estat, però, marcada 
per la crisi sanitària, de manera 
que la fase preliminar, prevista 
inicialment al juny i juliol, s'ha 
hagut de traslladar al setembre. 
Els grups classificats per Catalu-
nya, com Golíat o Irieix, tocaran a 
l'Antiga Fàbrica Estrella Damm en-
tre l'1 i el 10 de setembre, mentre 
que les preliminars de València i 
Palma seran els 17 i 18 de setem-
bre. El jurat escollirà quatre grups 
i el públic el cinquè, que passaran 
directament a fase final, que es dis-
putarà entre el 5 i el 31 d'octubre. 
La final serà el 18 de novembre.

La proposta de Golíat va ser gua-
nyadora de l'edició de 2018 del 
concurs [És] Música adreçat a ban-
des emergents del Vallès Oriental. 
Golíat es caracteritza per l'experi-
mentació, l'energia, i passatges 
atmosfèrics, sintetitzadors i veus 
potents. Irieix ha autoeditat el seu 
primer disc aquest 2020, amb sis 
cançons agrupades sota el títol No-

tes de veu. i

CONCURS DE JOVES TALENTS

M.E.

Namina, la primera de la desescalada

Namina, l'alter ego de la cantant Natàlia Miró, es va encarregar d'encetar 
el primer concert en directe a Granollers després del confinament. Ho va 
fer a la fresca, en petit format, amb aforament limitat, però amb tot el caliu 
de la música en directe, i en especial de la seva veu polifacètica.

xaviEr solanas

La resident al CAM 

Human Hood 

recupera 'Nomadis'

La programació de l'Obert per Va-
cances a Roca Umbert inclou tam-
bé propostes de dansa fruit del 
treball de companyies del Centre 
d'Arts en Moviment (CAM). De fet, 
la resident Human Hood encetarà 
les propostes de dansa divendres 
–amb passis a les 19 i les 20.30 
h– amb la mostra de Nomadis, el 
seu primer muntatge pensat per a 
exteriors i creat el 2015 per Julia i 
Rudi, el duet que forma la compa-
nyia. Sense un set i amb una parti-
tura musical simple però vibrant, 
Nomadis centra en els artistes i 
en la intensitat de la seva mirada. 
Una atmosfera sinuosa i tranquil-la on tots dos ballarins flueixen en 
el que sembla un terreny sense 
sòl, i ràpidament es converteix en 
un ritme constant i palpitant de 
moviment energètic. L'activitat és 
gratuïta però cal inscripció prèvia.

Improvisació guiada
D'altra banda, dissabte (19 h), el 
CAM acollirà una improvisació 
guiada de moviment, dinamitza-
da per Blanca Tolsà. L'activitat 
s'adreça a persones adultes que 
vulguin experimentar les possi-
bilitats del cos d'una manera es-
pontània. S'hi exploraran textures físiques i ritmes interns, i la sessió 
culminarà amb una jam. La dansa 
s'haurà de fer de manera indivi-
dual i sense contacte, d'acord amb 
les mesures decretades arran de 
la Covid-19. i

DANSA
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GRANOLLERS. El ple absolut ja estava anun-

ciat –les entrades per a les sessions de pe-

tit format que l'Orquestra de Cambra de 

Granollers (OCGr) ha preparat per aquest 

estiu a Roca Umbert– fa dies que estan ex-

haurides. Dimarts, l'èxit, però, no només va 

ser de convocatòria, sinó que la proposta 

de l'OCGr també va convèncer. Alla Cambra 

és un concert fresc per apropar la música 

de cambra a tots els públics. En la primera 

sessió, l'OCGr es transformava en quartet 

de corda, per donar a conèixer la versati-

litat i el llenguatge d'aquesta família d'ins-

truments, amb violins, violes i violoncels.

El proper dimarts (20 h) serà el torn dels 

instruments de vent, amb quintets de flau-

ta, clarinet, oboè, fagot i trompa, i de trom-

ba, trompetes i trombons. i

Èxit de l'OCGr adaptada a petit format

XAVIER SOLANAS

ADAPTATS  Tots els concerts del cicle a la fresca a Roca Umbert han exhaurit les entrades

MÚSICA  DIMARTS VINENT ROCA UMBERT ACOLLIRÀ LA SEGONA SESSIÓ LITERATURA  EL GRANOLLERÍ PUBLICARÀ 'ABANS DE LES CINC SOM A CASA'

El periodista i escriptor Albert Forns (Gra-

nollers, 1982) és el guanyador del Premi 

BBVA Sant Joan de literatura catalana amb 

l’obra Abans de les cinc som a casa, que re-

construeix la vida d’un barceloní dels anys 

70 a partir de la troballa dels seus diaris al 

mercat de Sant Antoni.

L’autor explica que la novel·la és un ho-

menatge al dietarisme i al protagonista de 

la història, aquell barceloní que als 70 va 

escriure aquells diaris trobats. El Grup 62 

publicarà l’obra el 26 d’agost i el lliurament 

del premi serà al setembre en el marc de 

La Setmana del Llibre en Català. Convocat 

per la Fundació Antigues Caixes Catalanes, 

amb el suport de BBVA, el guardó està do-

tat amb 35.000 euros lliures d’impostos, a 

banda dels drets d’autor.

Forns passejant un diumenge pel mercat 

de Sant Antoni de Barcelona es va trobar 

en una parada 13 llibretes, la primera de 

les quals hi posava Diari 1969-1970; la se-

gona, Diari 1971-1972… El periodista ha 

confessat que ha escrit diaris tota la vida 

i que el va sorprendre trobar-se aquests 

dietaris “venuts de qualsevol manera” al 

mercat de Sant Antoni. Aquest és el punt 

de partida de la novel·la amb el regateig 

per comprar-les i després per conèixer la 

vida del dietarista i com és que s’arriben “a 

malvendre al mercat de Sant Antoni”.

El lector acompanyarà l’autor de la no-

vel·la, llibreta per llibreta, per conèixer “el 

misteriós escrivent” del dietari. Com ha 

explicava Forns a Sabadell, hi ha una part de ficció, en la qual la seva feina ha estat 
intentar construir la vida del personatge a 

partir de deduccions dels seus textos.

Albert Forns Canal és periodista i escrip-

tor. Va guanyar el Premi Documenta 2012 

amb Albert Serra (la novel·la, no el cineasta) 

i el premi Llibres Anagrama el 2016 amb 

Jambalaia. Abans de les cinc som a casa és 

la seva tercera novel·la. i

Albert Forns, Premi Sant Joan
AcN

ALBERT FORNS
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MÚSICA  ELS GRALLERS I L'OLLA DELS POBRES HAN RECOPILAT LES PARTITURES EN UN LLIBRE

Diumenge (19 h) el parc Torras 

Villà acollirà una sessió extraor-

dinària de la Roda d'Espectacles 

Infantils, que servirà per cloure un 

curs que va quedar estroncat per 

la crisi sanitària, que va obligar a 

suspendre les dues darreres sessi-

ons de la temporada a la Casa de 

Cultura Sant Francesc.

La Roda d'Espectacles tornarà, 

però, aquest diumenge per poder 

cloure el curs amb públic, tot i que 

amb aforament limitat per tal de 

complir amb les mesures per evi-

tar contagis de la Covid-19. Així, 

cal comprar les entrades anticipa-

des per mitjà del web de l'Associa-

ció Cultural o d'Escena grAn.

El parc acollirà l'obra de titelles 

Safrà i Serafí de la companyia de 

Sant Esteve de Palautordera Txo 

Titelles. Els protagonistes són dos 

ratolins veïns que no s’entenen 

ni mica ni gens. Tot canvia quan 

apareix un ratot dolent que els vol 

ensarronar.  m.e.

La Roda d'Espectacles Infantils 

tanca curs al parc Torras Villà

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 2 al diumenge 5 de juliol

Dijous Divendres Dissabte Diumenge

29º 19º 26º 19º 28º 19º 30º 20º

LITERATURA  TXO TITELLES HI DURÀ 'SAFRÀ I SERAFÍ'

En els 36 anys de la Festa Major de 

Blancs i Blaus són moltes les músi-

ques i tonades que s’han anat con-

solidant i que ara formen part de la 

banda sonora de la festa. Per com-

pilar tot aquest patrimoni, el grup 

de grallers Els rajolers i l’entitat 

L’Olla dels Pobres han recopilat en 

un llibre les partitures de les músi-

ques pròpies de la festa arranjades 

per ser tocades per tres gralles i 

percussió. A més de les partitures, 

el llibre compta amb un pròleg 

d’Alfons Sanyé, expert en la festa 

major, així com amb textos explica-

tius escrits pel col·lectiu L’Olla dels 

Pobres sobre tots els balls, bestiari 

i elements festius característics. 

A més, també inclou un seguit de 

codis QR que amplien la informa-

ció de cada música amb l’àudio i la 

partitura per a cercavila.

El llibre porta per títol ...I que 

soni la guimbada! (Goliath Edici-

ons), i estava previst presentar-lo 

al març a la mostra La Casa de la 

Festa Major, juntament amb un 

espectacle de poc més d’una hora 

que recull tant les melodies de la 

festa com les explicacions dels ele-

ments més populars i tradicionals.

Finalment, divendres, després 

del parèntesi forçat de la Covid-19, 

un concert reduït als exteriors de 

Roca Umbert va servir per pre-

sentar un material que “ajuda a 

explicar qui som i cap on anem”, 

deia l’alcalde, Josep Mayoral. En la 

sessió, el grup Els Rajolers va in-

terpretar algunes de les cançons i 

tonades més conegudes de la festa 

major, com El despertar de la Cuca, 

El ball de la Guspira i la tonada del 

Correaigua, dels Blancs; o El ball 

de bastons de Granollers, El ball de 

botes del Sant Blau i El Gabito Va-

liente, dels Blaus. També van inter-

pretar altres melodies vinculades 

als elements festius de la ciutat i, 

evidentment, La guimbada.  x.l.

x.l.

La banda sonora de Blancs i Blaus

'...I QUE SONI LA GUIMBADA'  Es presentava divendres a Roca Umbert

'Yesterday' enceta 

el Cinemafreshhh!
La comèdia de Danny Boyle Yester-

day –una història d'amor amb The 

Beatles com a protagonistes– serà 

el primer plat del festival de cine-

ma a la fresca Cinemafreshhh!, que 

enguany tindrà quatre sessions, to-

tes al parc Torras Villà. En el marc 

del certamen també es projectaran 

Un monstruo viene a verme (14 de 

juliol), La familia Bélier (21) i Spi-

der-Man: un nuevo universo (28). A 

més, Roca Umbert serà l’escenari 

d’una nova nit de curtmetratges 

fantàstics i de terror (17). 

CINEMA
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Sessió d’il·lustració científi ca en línia
El Museu de Ciències Naturals de Granollers ofereix avui, dijous (17 h), un taller virtual d'il·lustració cientí�ica. 
Professionals del sector de la il·lustració ensenyaran les bases per representar el món natural. L'enllaç a aquesta 
activitat gratuïta és a www.museugranollersciencies.org.

Víctor Parrado protagonitzarà 

l'Autocomedy d'aquest dissabte a 

les 22 h a l'aparcament del Camp 

de Futbol de Parets del Vallès. 

Un espectacle per gaudir des del 

cotxe organitzat per l'Ajuntament i 

la productora MPC Management, 

per donar recursos d’entreteniment 

en l’etapa de transició fins a 

recuperar la normalitat després 

de la pandèmia. Parrado va formar 

part durant tres anys d'un duet 

còmic amb l'humorista Gabby 

Garceso, i va fer el salt en solitari 

amb La Noche de Parrado al Teatre de Raval, Club Capitol i el Teatre Regina. 

Abans del confinament, feia temporada amb el seu nou espectacle El pel·liculer

a l'emblemàtic Club Capitol de Barcelona i el petit teatre Gran Via de Madrid. Les 

entrades gratuïtes s'han de retirar anticipadament a atrapalo.com i l'accés s'obrirà 

90 minuts abans de l'espectacle. Caldrà portar mascareta per sortir del cotxe.

Víctor Parrado amenitza 

l''Autocomedy' de Parets

Voltem per l’entorn

GRANOLLERS

víctor parrado

Dóna suport als comerciants del rec al roc
Associació de comerciants del casc històric de Granollers
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12 h Facebook centres cívics

Vídeo taller Rebosteria amb fruita.

Inicia’t en el món de la rebosteria amb 

fruita amb aquestes dues propostes: 

tartaletes i crumble

20 h Roca Umbert

Concert a la fresca amb Albert Lax

Gratuït. Inscripcions prèvies a www.

rocaumbert.cat . Aforament limitat

DIVENDRES, 3

17.30 h Museu de Ciències Naturals

Taller Insectes, crancs i aranyes 

a les vostres mans! 

18.30 h Centre Cívic Can Gili

Diverdivendres - Els Diverpallassos 

arriben amb l'espectacle Jo vull ser, 

en què els dos protagonistes hauran 

de trobar la seva feina ideal

19 i 20.30 h Roca Umbert

Representació - Nomadis, peça de 

dansa de Human Hood, a càrrec de la 

companyia resident del Centre d’Arts 

en Moviment. Activitat gratuïta amb 

inscripció prèvia. Aforament limitat

DISSABTE, 4

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

10 h Biblioteca Roca Umbert

Club de lectura +17 - Descobrint 

els clàssics. Inscripció prèvia

10.30 h Plaça de la Porxada

Mercat de petits creadors: Llotja Beach

20.30 h Roca Umbert

Improvisació guiada de moviment 

dinamitzada per Blanca Tolsà. 

Inscripció prèvia. Aforament limitat

DIUMENGE, 5

11 h Museu de Ciències Naturals

Visita a l'exposició permanent Tu 

investigues! Preu visita guiada: 3 euros 

adult / 1 euro infants 

11 h Museu de Granollers

Visita comentada a l'exposició Objectes 

personals de Efraïm Rodríguez. A 

càrrec de Bàrbara Partegàs. Inscripció 

prèvia a museu@granollers.cat

12 h Museu de Ciències Naturals

Visita guiada a l'exposició Què mengem 

AGENDA

Exposicions
Museu de Granollers 

Afi nitats. 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?, refl exions 
de la cuinera Ada Parellada. 

Fins al febrer de 2021

avui? A càrrec de l'Agnès Villamor. 

Inscripció prèvia per telèfon 

(93 870 96 51). Places limitades

DIMARTS, 7

12 h Facebook Centres Cívics

Vídeo taller de Iniciació al furoshiki. 

A càrrec de Mireia Roca

20 h Roca Umbert

Alla Cambra. Concerts de clàssica 

a la fresca a càrrec de l'Orquestra 

de Cambra de Granollers

22 h Parc Torras Villà

Projecció de Yesterday, de Danny Boyle.

Reserva prèvia d’entrades a

www.cinemaedison.cat

DIMECRES, 8

17 h Roca Umbert

Workshop de fotollibre per a 

professionals del sector artístic. 

Els interessats hauran de fer arribar 

el dossier del projecte fotogràfi c, 
el CV i una carta de motivació.

19.30 h Roca Umbert

Gandulegem amb Israel Ariño 

i Josep Pedrals. Diàleg a la fresca 

dinamitzat per Mercè Alsina
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