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EN PORTADA

Seguint el rastre de Covid
a les aigües residuals

edar granollers

L'estudi de les aigües fecals permet fer

el seguiment i el control epidemiològic de

la pandèmia i anticipar possibles rebrots

La presència de material genètic 

de SARS-CoV-2 a l'entrada de la 

depuradora de Granollers coinci-

deix amb els períodes en què la 

ciutat i els municipis de l’entorn 

han tingut més casos diagnosticats 

de Covid-19. Aquesta és la princi-pal conclusió fins ara de l’estudi 
de la presència de coronavirus en 

aigües residuals que duen a terme 

conjuntament el Consorci Besòs 

Tordera i Facsa, l’empresa adjudi-

catària de l’explotació de l’estació 

depuradora de Granollers.L’estudi es va iniciar a finals 
d’abril al sistema de sanejament 

de Granollers, que tracta les aigües 

residuals d’uns 100.000 habitants 

de Canovelles, les Franqueses i Gra-

nollers. L’objectiu és obtenir dades 

que, juntament amb altres informa-

cions de tipus poblacional o epide-

miològic, permetin anticipar la de-

tecció de possibles rebrots. 

A més, la comparació de resul-

tats entre diverses depuradores 

que participen en l’estudi arreu 

de l’Estat permet conèixer el com-

portament de les restes de mate-

rial genètic al llarg del tractament 

de l’aigua residual. “Les aigües 

residuals aporten moltíssima 

informació, i les dades que ob-

tenim, que posem a disposició 

de l’administració, poden ser-

vir per a la presa de decisions”, 

diu Begoña Martínez, responsa-ble de Planificació i Innovació del 
Consorci Besòs Tordera.

Durant setmanes s’han recollit 

mostres a l’entrada de la depura-

dora, en diversos punts interme-

dis i a la sortida, i s’ha analitzat la 

presència del virus mitjançant la 

tècnica de detecció PCR. 

A l’entrada s’han anat detectant 

restes de material genètic, “que vol 

dir que en algun moment el virus 

ha estat a l’aigua”, diu Martínez. A 

les mostres preses als punts inter-

medis del procés de depuració ha estat més difícil detectar restes, i 
a la sortida ja no se n'han detectat. 

“Això vol dir que la depuradora 

decanta el virus amb els sòlids i 

que l’aigua que tornem al medi 

està neta i en plenes condicions”, explica la responsable de planifica-

ció del conscorci. 

Sobre la quantitat de material genètic trobat és difícil establir 
valors numèrics, tot i que la pre-sència del virus va ser significati-
va les primeres setmanes (abril i 

maig) i pràcticament impercepti-

ble al juny i juliol. “La informa-

ció recollida ha anat coincidint 

amb el total de casos detectats, 

amb més intensitat les setma-

nes en què hi havia més casos”, 

explica Martínez. 

El Vallès Oriental és una de les 

comarques que actualment pre-

senta més bons resultats pel que 

fa a infectats de coronavirus, i úl-

timament gairebé no es detecten 

restes de material genètic a les 

aigües residuals. 

En tot cas, i malgrat que és molt difícil monitoritzar la traçabilitat 

del virus, l’objectiu és continuar prenent mostres fins a la tardor 
per anticipar un possible rebrot, 

ja que moltes persones que potser 

són asimptomàtiques excreten a 

través de la femta aquest materi-

al genètic. “Des de que buidem 

la cisterna a casa fins que les 
restes arriben a la depuradora 

poden passar unes sis o set ho-

res, de manera que un possible 

rebrot es podria detectar en 

pocs dies”, diu Martínez. De fet, 

les mostres es prenen només un 

cop per setmana, i un cop recolli-

des s’envien a diversos laborato-

ris per obtenir-ne els resultats en 

poc més de 24 hores. 

Actualment 56 depuradores de 

tot Catalunya rastregen la presèn-

cia de Covid-19 a les aigües resi-

duals, i la col·laboració entre elles 

ha de permetre obtenir una base 

de dades d’afecció de la població. 

A partir d'aquests estudis s’espe-

ren trobar les variables demogrà-fiques i ambientals que puguin 
estar relacionades amb la pre-

sència del coronavirus en aigües 

residuals i conèixer de manera indirecta el grau d’influència de la 
pandèmia en la població, indepen-

dentment de la manifestació o no 

de símptomes. i x.l.

DEPURADORA  L'estació de Granollers també tracta les aigües residuals de Canovelles i les Franqueses DESCENS  Evolució de la presència de material genètic de Covid-19 a la depuradora

El material detectat 

les primeres setmanes

era significatiu, mentre 

que ara és imperceptible
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SERVEI DE VALORACIÓ  INTEGRAL A VÍCTIMES

www.advaloremadvocats.cat

Telèfon d’atenció a víctimes: 93 135 21 94

ÚNIC DESPATX AL VALLÈS DE L’ASSOCIACIÓ 

D’ADVOCATS DE VÍCTIMES D’ACCIDENTS DE CATALUNYA

Granollers, cap al Pacte de CiutatLes Franqueses suspèn l'acte de record als morts

Dimecres es preveia –amb l'edició ja tancada– 

que el Consell de Ciutat de Granollers presentés 

el Pacte de Ciutat per recuperar el dinamisme i la 

vitalitat de Granollers arran de la Covid-19. Ho po-

dreu llegir a somgranollers.cat i al proper número.

L'Ajuntament de les Franqueses ha decidit cancel·lar l'acte institucional 

en record a les víctimes durant la pandèmia i en reconeixement a 

la tasca de professionals i voluntaris per fer front a la Covid-19. L'acte 

estava previst per dimecres al vespre al mirador de l'Espai Can Prat. 

El consistori argumenta motius de seguretat davant posibles rebrots.

SOCIETAT

En una setmana, i segons les dades 

obertes del portal de la Generalitat, 

Granollers ha sumat 15 casos de 

persones –8 homes i 7 dones– que 

han donat positiut de la Covid-19 

a les proves PCR o test ràpids. 

Aquesta és la xifra de contagis que 

es va detectar entre el dilluns 13 

i el diumenge 19 a Granollers. A 

aquests, dilluns se sumaven 2 posi-

tius més i dimarts, 3. De fet, aques-

tes són les xifres habituals de casos 

detectats diaris, si més no, els dar-

rers 10 dies. El nombre, de fet, es 

manté baix des de fa setmanes, tot i 

que aquests darrers dies s'observa 

una tendència a l'alça –la setmana 

del 6 al 12 de juliol es van registrar 

4 casos positius, i la primera de ju-

liol, 7 (la mateixa xifra que durant 

tot el mes de juny)–.  

A les Franqueses, en el mateix 

període del 13 al 19 de juliol es 

van sumar 5 positius, cap des de 

diumenge. I al conjunt del Vallès 

Oriental es van registrar 138 posi-

tius la setmana passada.

Els contagis al Vallès Oriental 

són puntuals, lluny dels contagis 

comunitaris que s'estan produint 

sona que havia participat en una 

activitat dirigida del CEM també va 

donar positiu i ha estat aïllada.

D'altra banda, a l'Hospital, dime-

cres hi havia 2 ingressats de Covid, 

un més que una setmana abans. 

Amb tot, la xifra ha anat fluctuant 

durant la setmana i, de fet, ja fa més 

d'un mes que es manté entre l'1 i 

els 3 ingressats. L'Hospital, des de 

l'inici de la pandèmia al març, acu-

mula 562 altes de pacients que han 

superat la malaltia, 4 d'elles dona-

des aquesta darrera setmana. Les 

defuncions acumulades es mante-

nen en 96, una xifra que, afortuna-

dament, no creix des del juny.

a altres zones de l'àrea metropoli-

tana. I la detecció dels positius i el 

seguiment dels seus contactes és 

clau per evitar un rebrot.

En aquest sentit, setmana pas-

sada una desena d'infants que 

formen part d'un grup del casal 

d'estiu Estades musicals va haver 

d'interrompre l'activitat i confi-

nar-se a casa per un cas positiu de 

Covid-19. L'infant que va donar 

positiu és asimptomàtic i la resta 

han donat tots negatius. La resta 

de casals d'estiu, amb més de mig 

miler de nens i nenes participants, 

s'han desenvolupat sense inci-

dents. A les Franqueses una per-

SALUT ELS CONTAGIS ES MANTENEN BAIXOS I EN UNA SETMANA SE SUMEN UNA QUINZENA DE CASOS

Detectats de dos a tres positius
diaris de Covid-19 a la ciutat

Una desena d'infants 

d'un grup dels casals 

d'estiu musicals, confinats

per un cas asimptomàtic

Nou accés a la cafeteria de l'Hospital

Des d'aquesta setmana només es pot accedir a la cafeteria de l'Hospital 

des el passadís que connecta els edificis de consultes externes i 

d'hospitalització. L'horari d'obertura és de dilluns a divendres, de 7.30 a 

15.30 h –els caps de setmana està tancada–. 

HOSPITAL

Les direccions mèdica i econòmica 

de l'Hospital General de Granollers 

formen part dels consells d'experts 

creats pel Govern. D'una banda, 

Mònica Botta, directora mèdica, 

forma part del comitè que treba-

llarà per reformar el sistema sani-

tari; i, d'una altra, Carme Padullés, 

directora econòmica i de serveis, 

forma part del consell assessor per 

analitzar l'impacte econòmic rela-

cionat amb la resposta sanitària a 

la situació d'emergència.

El comitè d'experts per reformar 

el sistema sanitari té com a objec-

tiu reforçar el sistema nacional 

de salut i garantir el caràcter uni-

versal, equitatiu, la sostenibilitat 

i la capacitat de resposta davant 

d'emergències. El grup elaborarà 

un document sobre les actuacions 

de reforma del sistema per incor-

porar-les a les polítiques sanitàries. 

A més, també assessorarà sobre les 

qüestions que li plantegi la comis-

sió interdepartamental per a l'ela-

boració de l'agenda de transforma-

ció del sistema públic de salut.

En el comitè hi participa Bot-

ta, que va començar a treballar a 

l'Hospital el 2007 com a adjunta a 

la direcció mèdica i posteriorment 

com a sotsdirectora mèdica. Des 

del 2014 n'és la directora mèdica. 

També ha desenvolupat tasques en 

l'àmbit de la cooperació internacio-

nal en zones de conflicte bèl·lic, de 

la consultoria i les persones grans. 

Des de fa dos anys forma part de la 

junta del Col·legi de Metges de Bar-

celona com a cap d'àrea de canvi 

climàtic, migracions i cooperació.

El consell assessor per analitzar 

l'impacte econòmic relacionat amb 

la resposta sanitària a la situació 

d'emergència està format per res-

ponsables economicofinancers de 

les entitats més representatives 

del SISCAT i de les proveïdores de 

serveis assistencials, així com del 

Departament de Vicepresidència 

i d'Economia i Hisenda. Aquest 

consell identificarà els conceptes 

que constitueixen les variacions 

principals en despeses i ingressos 

relacionats amb la Covid-19 i els 

principals elements d’impacte, i as-

sessorarà sobre les qüestions que 

li plantegi el Servei Català de Salut.

Padullés és directora econòmi-

ca i de serveis de l'Hospital des de 

2008. Padullés és llicenciada en 

Economia per la UB i el 1998 va 

començar a treballar a l’Hospital 

de Manresa, posteriorment Altha-

ia Xarxa Assistencial de Manresa. 

Aquí va esdevenir cap de control 

de gestió el 2002 i directora eco-

nomicofinancera el 2006. Poste-

riorment, el 2008, es va incorporar 

a l'Hospital de Granollers. També 

forma part del consell assessor 

economicofinancers del Consorci 

Sanitari i Social de Catalunya. 

ASSESSORES PER A LA REFORMA DE SISTEMA SANITARI

Les directores mèdica i 

econòmica són als consells 

d'experts del govern català
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L’AECC de Barcelona i l'Hospital de 

Granollers van signar divendres un 

conveni de col·laboració per donar 

suport psicooncològic a pacients i 

familiars. Amb aquest acord, l’enti-

tat de referència en la lluita contra 

el càncer oferirà atenció psicològi-

ca a pacients i familiars en totes les 

fases de la malaltia. L’acord perme-

trà que tots els pacients oncològics 

diagnosticats o tractats a l’Hospital 

puguin rebre atenció psicològica 

per part de l’AECC amb l’objectiu 

que tant ells com les seves famílies 

puguin tenir una millor qualitat de 

vida. L’associació treballarà de for-

ma conjunta amb els professionals 

sanitaris de la FPHAG per acom-

panyar en aquesta tasca. El servei 

d’atenció psicològica també com-

prèn funcions d’orientació, asses-

sorament, eines terapèutiques per 

afavorir l’adaptació de la família i el 

pacient al procés de malaltia i trac-

tament i intervenció psicològica 

davant trastorns d’adaptació pre-

sentats pel pacient o familiars. 

SALUT 

L'AECC dóna suport 

psicooncològic

a l'Hospital a

pacients i familiars

GRANOLLERS. La Marea Pensionis-

ta i l'associació Veu i Memòria del 

Vallès Oriental van lliurar dilluns 

a l'alcalde de Granollers una carta 

en què demanen explicacions i da-

des sobre l'estat i el funcionament 

de les residències geriàtriques de 

la ciutat. Les dues entitats ja es 

van manifestar fa unes setmanes 

per recordar les persones mortes 

arran de la Covid-19 i per "exigir 

control públic i transparent de 

totes les residències", i van tor-

nar a fer-ho dilluns a la Porxada. 

En la mobilització es va llegir 

un manifest en què, entre d'al-

tres, insten les administracions a 

rectificar els protocols d'actuació 

per assumir amb garanties possi-

bles rebrots, incrementar la ges-

tió pública dels centres geriàtrics, 

tractar amb dignitat les persones 

grans a les residències, deses-

tigmatitzar el fet de fer-se gran i 

garantir una mort digna i acompa-

nyada. "Demanem una nova ges-

tió perquè els centres geriàtrics 

drets i les necessitats sanitàries i 

psicosocials d'aquests residents 

i per preservar la memòria de les 

persones grans que han estat víc-

times de la Covid-19 –un 10% dels 

residents en centres geriàtrics–.

Les persones grans en resi-

dències han esdevingut durant la 

pandèmia un dels grups més vul-

no estiguin en mans de fons 

d'inversió; les persones grans 

no són un negoci", assegura Cris-

tina Barcos, de Veu i Memòria.

Aquest col·lectiu, creat fa po-

ques setmanes, aplega familiars de 

persones grans residents en cen-

tres geriàtrics que treballa per hu-

manitzar, fer visibles i vetllar pels 

m.e.

GENT GRAN  MAREA PENSIONISTA I VEU I MEMÒRIA RECLAMEN MÉS TRANSPARÈNCIA EN LA GESTIÓ DE DADES DE LA PANDÈMIA 

Mobilització per demanar una

gestió pública de les residències

DIGNITAT  Entitats denuncien que l'administració s'ha desentès de la gent gran

nerables i afectats per la crisi. "Ha 

estat un dels grups més oblidats 

pel que fa a la gestió preventiva, 

específica i efectiva, així com en 

l’atenció als seus familiars", diu 

Barcos. "Durant setmanes no hi 

ha hagut prou personal, ni pro-

ves PCR, ni sanitat pública a les 

residències", denuncia. En la ma-

teixa línia, Raúl Vélez, de Marea 

Pensionista, assegura que ara com 

ara encara no hi ha hagut millores 

a les residències, "els professio-

nals treballen amb la mateixa 

precarietat i no estan preparats 

per assumir rebrots".

Més transparència
Les dues entitats asseguren que 

les administracions públiques 

s'han desentès de les residències 

amb l'externalització de serveis 

i que hi ha hagut molta opacitat 

durant els mesos més durs de la 

pandèmia en la gestió de les dades 

als centres de gent gran, cosa que 

"ha generat molta incertesa, 

por i impotència a les famílies". 

No obstant això, el grup reconeix 

i agraeix "la complexa i genero-

sa tasca que han desenvolupat 

els treballadors i treballadores 

dels centres geriàtrics en uns 

moments tan difícils".  x.l.
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GRANOLLERS. La Generalitat de 

Catalunya ha aprovat una inver-

sió de més de 5 milions d'euros 

per reformar i ampliar l'institut 

Celestí Bellera del barri de Can 

Bassa Granollers. El Departament 

d’Educació ha modificat el Pla 

Econòmic i Financer d’Inversions 

(PEF) en construccions escolars 

amb la incorporació de 17 noves 

actuacions arreu del territori per 

un import total de 91.002.142,30 

euros, una de les quals la reclama-

da de l'equipament granollerí.

Concretament, preveu invertir 

en la reforma del centre educatiu 

de Granollers 5.166.000 euros, 

que han de permetre executar la 

reforma de les aules i els espais 

comuns, i l'ampliació en el mateix 

espai de la parcel·la del centre, 

places de secundària. Enguany hi 

haurà un nou grup d'ESO a l'EMT. 

Davant la manca de places, el regi-

dor d'Educació, Francesc Arolas, 

recordava a la Generalitat que els 

terrenys del Celestí Bellera per-

meten l'ampliació.

El Celestí Bellera es va construir 

el 1974 com escola de primària 

i, amb la reforma escolar, el curs 

1992-1993 es va transformar en 

institut. El curs 1999-2000 va inici-

ar els estudis de batxillerat artístic, 

i el 2020 va incorporar la modali-

tat escènica. A més, és centre pilot 

del programa EDUCAC del Consell 

Audiovisual de Catalunya, que in-

trodueix a l'educació mediàtica, de 

manera que es pretén fomentar 

l'esperit crític de l'alumnat davant 

els continguts audiovisuals.  

que permetrà créixer amb una 

nova línia d'ESO i batxillerat.

De fet, ja fa anys que Granollers 

detecta una demanda creixent de 

L'Ajuntament de Granollers fa 

aquest estiu obres de manteniment 

als centres educatius públics pres-

supostades en 361.259 euros. La 

majoria de treballs –una dotzena– 

es faran entre juliol i agost, amb la 

previsió de tenir-los enllestits per 

començar el curs, al setembre.

A l'Escola Montserrat Montero 

s'hi fan tres intervencions: se subs-

titueix la fusteria exterior del pave-

lló d'aules 1 i 2, amb un pressupost 

de 77.706,22 euros, i el paviment 

de les aules del pavelló 1 (60.253); 

i es modifica l'accés a la sala tècni-

ca de la piscina del centre (13.676).

A l'Escola Municipal del Treball 

es fan dos lavabos als vestidors 

dels tallers (17.865 euros) i unes 

intervencions al taller d'aigua, amb 

la substitució de part de les parets 

de tancament de fusteria per unes 

d’obra, construcció d'uns canals 

amb reixes per reconduir l’aigua a 

un dipòsit soterrat i una instal·lació 

elèctrica i d’enllumenat (48.396).

A l'EB La Tortuga s'instal·la un 

joc d'aigua alimentat per una font 

i un umbracle sobre el sorral del 

pati (5.569). A l'EB Giravoltes es 

construeix un petit lavabo en una 

sala polivalent  (5.666).

A l'escola Mestres Montaña es 

renova el bloc de lavabos (fines-

tres, enrajolat, inodors i renta-

LES FRANQUESES. L'Ajuntament de 

les Franqueses va signar dimarts 

la compra del local de la plaça 

Catalunya ocupat en part per l'es-

cola bressol municipal El Gegant 

del Pi. Aquest local és fruit de la 

cessió a l'Institut Català del Sól 

(Incasòl) d'uns terrenys destinats 

a habitatge dotacional, segons la 

modificació del Pla General d'Or-

denació Urbana, per desenvolu-

par els habitatges a lloguer públic 

i els locals dels baixos com a equi-

paments.

Ara, l'Ajuntament, ha adquirit 

aquests locals de 835,42 metres 

quadrats per a dedicar-los a equi-

paments d'ús educatiu. Es tracta 

de 527,48 metres quadrats dels 

baixos del número 10 de la plaça 

Catalunya, on actualment hi ha 

l'escola bressol, i de 337,94 me-

tres quadrats dels baixos del nú-

mero 13A del carrer del Terme. 

La propietat també disposa d'un 

pati privatiu de 319,85 metres 

quadrats.

La primavera de l'any passat, el 

ple va aprovar una modificació de 

crèdit per destinar entre 250.000 

i 350.000 euros a l’adquisició 

d'aquest local. L'equipament 

s'ha adquirit ara pel preu de cost 

d'execució de l'obra i permetrà 

ampliar els serveis educatius a 

Bellavista en un futur. 

L'Ajuntament compra 
el local de l'escola 
bressol El Gegant del Pi

i.c.b.

EDUCACIÓ  LA REFORMA HA DE PERMETRE UNA NOVA LÍNIA D'ESO I BATXILLERAT A L'INSTITUT PERMETRÀ IMPLANTAR MÉS SERVEIS EDUCATIUS A BELLAVISTA

S'ADAPTEN ACCESSOS I ESPAIS ARRAN DE LA COVID-19 I DE CARA AL RETORN A L'ESCOLA

El Govern destina 5 milions a 
l'ampliació del Celestí Bellera

L'INSTITUT CELESTÍ BELLERA

Uns 360.000 € per a les obres d'estiu 

d'adequació de centres educatius

arxiu

BAIXOS  L'immoble està ocupat per l'escola bressol però té més espai

Tendals nous ja instal·lats

Algunes de les intervencions s'han avançat amb motiu del tancament de les 
escoles per la Covid-19. És el cas de la instal·lació de cinc tendals a l'Escola 
Bressol La Tortuga (5.198 euros); i de la instal·lació de ventiladors de sostre 
a les aules d'aquesta mateixa escola bressol i també a la del Teler (3.528).

ajuntament

mans nous per 47.378 euros). A 

l'escola Salvador Espriu es pinta 

la primera i segona planta i els su-

ports de les cistelles de bàsquet i 

les porteries (47.576).

A l'escola Salvador Llobet s'arran-

gen els cantells dels bancs de pedra 

i s’assentaran millor algunes de les 

lloses planes del paviment de sauló 

(2.651). En aquest mateix centre i 

també a l'escola Turó de Can Gili es 

canvia part de la fusteria d'alumini 

que està deteriorada (13.693). Tam-

bé es faran intervencions de manyà 

a les escoles Salvador Llobet i Salva-

dor Espriu; concretament, es canvi-

aran les reixes de ferro de sortida al 

pati de les aules d'infantil al primer 

i es col·locarà una barana a la ter- 

rassa del pati, al segon (12.105).

Així, s'estan fent actuacions per 

adaptar accessos i espais per garan-

tir les mesures de prevenció de cara 

al retorn a l'escola.  

La llibreria Santa Anna de la plaça 

de la Caserna és a punt de fer 40 

anys, i, per celebrar-ho, la parrò-

quia de Sant Esteve ha organitzat 

un seguit d'actes durant tot l'any 

que arrencaran dilluns amb la 

presentació solidària d'un llibre.

La vigília de Sant Jordi de 1981, 

Ramon Daumal, bisbe auxiliar de 

Barcelona, va beneir la capella re-

novada amb la nova llibreria des-

prés de la restauració impulsada 

un any abans. La capella original 

va ser construïda el 1563, però 

el 1852 va ser enderrocada per 

construir-hi una caserna militar. 

Dotze anys després es va cons-

truir la nova capella, i el 1940 es 

va beneir la campana Rosó.

Finalment, el 1980 es va impul-

sar la rehabilitació de la capella tal 

com la coneixem actualment. Als 

baixos, un grup de persones van 

proposar a mossèn Blai Blanquer, 

rector de la parròquia de Sant Es-

teve, obrir una llibreria religiosa.

Dilluns 27 començarà la cele-

bració del 40è aniversari amb una 

missa a Sant Esteve per a tots els 

voluntaris i col·laboradors difunts 

de la llibreria Santa Anna (20 h), i 

tot seguit (21 h), a la terrassa dels 

locals de la mateixa parròquia, el 

meteoròleg de TV3 Tomàs Molina 

presentarà i signarà el llibre Espe-

rança després de la Covid-19, escrit 

per diferents autors i que destina 

els beneficis de la venda a Càritas. 

La presentació acabarà amb un 

còctel-concert a càrrec del tenor 

Dani Casas Mendikoa i del pianista 

Ignasi Prunés de Riba. 

RELIGIÓ  TRET DE SORTIDA A L'ANIVERSARI AMB TOMÀS MOLINA

La llibreria Santa Anna fa 40 

anys a la capella reformada
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Passos per 
transformar 
digitalment 
l’empresa
Són molts els sectors i els tipus de 
mercat en els quals treballen les 
empreses i la realitat actual ens 
orienta a la transformació digital, 
independentment de la línia de negoci. 

Cal enfocar les organitzacions a 
les noves tecnologies per millorar 
la productivitat i la competitivitat. 
Les empreses dubten per la 
desconeixença i els canvis constants 
que envolten la gestió. La clau és 
sortir de la zona de confort i renovar 
els processos empresarials, prenent 
consciència de l’evolució. 

Els primers passos per avançar són:
1. La base tecnològica és disposar 
externament d’un espai web que 
mostri els productes i serveis, i 
internament tenir una bona base de 
dades (CRM) amb la informació de 
l’empresa. Més endavant ja es creixerà 
en reconeixement de marca, amb 
presència online i a les xarxes socials; 
segons el públic objectiu per l’accés als 
clients.
2. Les persones de l’equip de treball 
que formen l’empresa han de disposar 
de competències tecnològiques, amb 
una clara orientació al client i una 
comunicació efectiva. 
3. La cultura de l’empresa s’ha 
d’orientar a la innovació i al 
desenvolupament de marca, per 
involucrar amb procediments 
corporatius a tots els departaments. 
4. L’objectiu empresarial ha de ser 
treballar contínuament amb una visió 
estratègica, per crear millores en 
aquest entorn incert.

Com a continuació, cal dissenyar un 
projecte que englobi el cicle del client, 
un sistema d’indicadors per mesurar els 
resultats, un pla d’acció per resoldre 
les possibles desviacions i crear una 
planificació amb trajectòria de futur.

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

GRANOLLERS. El pla director de 

mobilitat del sistema integrat de 

mobilitat metropolitana de Bar-

celona 2020-2025, aprovat la set-

mana passada pel Govern amb 86 

mesures concretes, inclou zones 

de baixes emissions (ZBE) per a 

les capitals de comarca i per a les 

ciutats de més de 50.000 habi-

tants. L'aplicació de les mesures 

es farà al centre dels municipis 

amb l'objectiu de disminuir la 

contaminació generada per la 

mobilitat.

El conseller de Territori i Sos-

tenibilitat, Damià Calvet, expli-

ca que l'aplicació de les ZBE en 

aquests municipis sorgeix també 

d'una "demanda mútua" i que 

en algunes poblacions que no són 

capital de comarca ni tenen més 

de 50.000 habitants també ho ha-

vien requerit. El pla preveu que el 

nombre total de desplaçaments 

s'incrementi un 6% el 2025, amb 

una reducció del vehicle privat i 

un augment de la micromobilitat 

i el transport públic. Concreta-

ment, la previsió és que l'ús del 

transport públic passi del 17,6% 

(3,2 milions) fins al 20% (3,9 mi-

lions), mentre que el privat passi 

del 36,1% (6,7 milions) al 33,1% 

(6,5 milions). Segons Calvet, el pla 

de mobilitat representa un "punt 

d'inflexió" en el creixement del 

transport públic en detriment 

del privat, en l'ús de les energies 

alternatives i la reducció de les 

emissions que afecten el clima i la 

qualitat de l'aire. 

El pla, elaborat per l'Autoritat 

del Transport Metropolità, es va 

començar a gestar el 2018 i comp-

ta amb una estimació pressupos- 

tària de 100 milions d'euros. Abas-

ta 12 comarques on resideix el 

75% de la població de Catalunya, 

entre les quals el Vallès Oriental. 

MOBILITAT  GAIREBÉ 90 MESURES PER APLICAR EN CINC ANYS

Zones de baixes emissions 
per a capitals de comarca

Aprovat el pla director

del sistema integrat de 

mobilitat metropolitana 

de Barcelona 2020-2025

Obres de reasfaltat al carrer Girona

Dimarts van començar els treballs per reasfaltar un tram del carrer Girona, 
entre Agustí Vinyamata i Torras i Bages. Es tracta d'una zona de paviment 
malmès que es refà ara aprofitant el menor trànsit de l'estiu. Per aquest 
motiu s’ha tallat durant tres setmanes la circulació de vehicles del carrer 
Girona en sentit nord en el tram afectat. La cruïlla del carrer Girona amb 
Torras i Bages es manté oberta amb restriccions. A més, s'ha inhabilitat el gir 
cap a la dreta des de Vinyamata cap al carrer Girona i ha canviat el sentit de 
sortida del carrer Enginyer que, mentre durin les obres, és cap a l'esquerra. 
Les obres també han afectat les línies L1 i L20 del Transgran, que han anul·lat 
temporalment les parades dels carrers Enginyer i Minetes. D’altra banda, 
aquest divendres es tallarà el carril de circulació del carrer Veneçuela en 
sentit nord en el seu gir amb el carrer del Camí del Cementiri, on s’estan 
fent obres de millora. Els vehicles s'hauran de desviar pel mateix carrer 
Veneçuela cap a Carles Riba. Per aquest mateix motiu, la parada d'autobús 
de la línia L3 situada a la vorera est del carrer Veneçuela, davant del tanatori, 
es desplaçarà provisionalment a la mateix vorera, just abans del semàfor.

ajuntament

TAMBÉ ES RENOVA EL PAVIMENT DEL CAMÍ DEL CEMENTIRI

La setmana passada va entrar en 

vigor a Granollers l'ordenança que 

regula l'ús de patinets elèctrics i 

altres vehicles de mobilitat perso-

nal (VMP) a la ciutat. Entre d'altres, 

als VMP només hi pot circular una 

persona, cal dur casc en tots els 

casos i és obligatori portar timbre, 

llums a davant i darrere i elements 

reflectants en condicions de poca 

llum. Els menors de 14 anys no po-

den circular amb aquests vehicles 

i està prohibit l'ús del mòbil i auri-

culars mentre es condueix. Els pa-

tinets tenen limitada la velocitat a 

30 km/h i poden circular en zones 

30, carrers de prioritat invertida, 

amb un únic carril de circulació, 

carrils bici i voreres amb un mínim 

de 5 metres d'amplada i 3 metres 

d'espai lliure. Les sancions per in-

complir la normativa poden oscil-

lar entre els 100 i els 1.000 euros 

segons la gravetat de la infracció. 

Entra en vigor l'ordenança que 
regula la circulació de patinets

La Diputació de Barcelona i BBVA 

han signat un crèdit amb l’Ajunta-

ment de les Franqueses per valor 2 

milions d’euros, dels quals 92.986 

estan subvencionats. Un acord en-

tre la Diputació i l'entitat bancària 

signat l'any passat permet impulsar 

el Programa de Crèdit Local en el 

període 2019-2020, de manera que 

ajuntaments i entitats municipals 

descentralitzades poden reduir els 

costos financers dels préstecs dels 

municipis destinats a noves inver-

sions. A través del Programa de 

Crèdit Local, les entitats locals tam-

bé poden acollir-se a operacions 

de préstecs a llarg termini, actuaci-

ons relacionades amb millores a la 

tresoreria i línies de préstecs pont 

per a inversions finançades amb 

subvencions. A la comarca també 

s'han signat crèdits amb Vilanova 

(590.000 euros) i Parets del Vallès 

(911.000 euros). 

Crèdit de dos milions de
la Diputació a les Franqueses
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L’expert respon

Núria Vilarnau

Advocada 
de Col·lectiu Ronda

D

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

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

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

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

GRANOLLERS

www.cronda.coop

Les empreses també 
poden reclamar 
per la clàusula sòl 
de la hipoteca 

urant anys, els tri-
bunals espanyols 
van negar a em-
preses i autònoms 
la possibilitat 
de reclamar per 

l’abusivitat de la clàusula sòl 
dels seus préstecs hipotecaris, 
al contrari del que succeïa amb 
els clients particulars. Aquesta 
clàusula imposa un límit mínim 
a la variabilitat de l’interès no-
minal, impedint als perjudicats 
beneficiar-se de possibles bai-
xades del tipus d’interès, tal 
com ha succeït en els darrers 
anys amb l’Euribor. 

Els tribunals consideraven que 
la nul·litat de la clàusula sòl 
derivava de l’incompliment del 
deure de transparència i infor-
mació que la legislació imposa 
a les entitats quan tracten amb 
clients i usuaris no professio-
nals. Una exigència que neix 
de l’especial grau de protecció 
que la normativa europea i es-
panyola en matèria de consum 
reserva als clients minoristes.

Aquests mateixos tribunals, 
però, consideraven que les 
societats i els autònoms que 
subscrivien préstecs hipoteca-
ris destinats a la seva pràctica 
professional (per exemple, per 

adquirir un local comercial) no 
ho feien en qualitat de consu-
midors i, per tant, les entitats 
no estaven subjectes als ma-
teixos requeriments de trans-
parència i claredat.

Sortosament, aquesta situa-
ció ha experimentat un canvi 
radical arran d’una sentència 
dictada pel Tribunal Suprem 
que ha permès a centenars 
d’empreses reclamar judicial-
ment i aconseguir l’eliminació 
de la clàusula sòl de les seves 
hipoteques i la devolució de 
les quantitats indegudament 
abonades. 

Si en el cas dels particulars els 
tribunals estableixen que la 
clàusula sòl ha de superar el 
denominat «control de trans-
parència», consistent a analit-
zar la claredat de la informació 
proporcionada sobre la natu-
ralesa i els efectes econòmics 
de la clàusula, en el cas de les 
empreses es considera que 
també cal analitzar la informa-
ció proporcionada, però apli-
cant un altre tipus de control: 
el d’incorporació. És a dir, una 
cosa tan senzilla i evident com 
que el prestatari «ha de tenir 
una oportunitat real de conèi-
xer la clàusula en el moment 
de la celebració del contracte» 
i que aquesta ha d’estar ex-
pressada amb «una redacció 
clara, concreta i senzilla, que 
permeti una comprensió gra-
matical normal».

Sent així, per tal que la clàu-
sula sigui vàlida, l’empresa o 
el treballador autònom han 
hagut de tenir amb anteriori-
tat a la signatura de l’escriptu-
ra una informació prou preci-
sa per part de l’entitat sobre 
l’existència de la clàusula sòl 
que, a més, ha d’estar redac-
tada amb claredat, concreció 
i senzillesa, sense provocar 
equívocs en relació amb la 
seva veritable naturalesa.

Dimecres va començar a l’Audi-

ència de Barcelona el judici a un 

home sense antecedents acusat 

d’haver llançat un panot de la vore-

ra contra un porter de la discoteca 

Copa Latina, al polígon Palou Nord 

de Granollers. Els fets van passar 

el 14 de juliol de 2018, sobre les 6 

h, quan l’acusat, J.H., va llançar un 

fragment de panot contra el por-

ter, que va resultar ferit a la cara. 

Arran de l’agressió, el porter va 

necessitar cirurgia i va estar in-

gressat a l'hospital durant 6 dies. A 

més, va estar de baixa 79 dies més 

i ha tingut seqüeles estètiques. Per 

aquests fets, la fiscalia demana 4 

anys i mig de presó per a l’acusat, 

a més d’una indemnització a la 

víctima de 18.495 euros, a raó de 

95 euros per cada dia ingressat a 

l'hospital, 65 per cada dia de baixa, 

6.395 per les seqüeles i 6.395 pel 

perjudici estètic i la pèrdua de di-

verses peces dentals.

SUCCESSOS 

Jutgen un home 
per haver llançat 
un panot a un
porter de discoteca

Els grups municipals d’ERC, Junts 

per Granollers i Primàries a l'Ajun-

tament de Granollers han registrat 

conjuntament una moció per deba-

tre en el ple de dimarts de de re-

buig a l’episodi d’espionatge polític 

d’activistes, periodistes i autoritats 

coneguda recentment a través del 

programa Pegasus. La proposta 

sorgeix després de fer-se públic 

que activistes i polítics indepen-

dentistes, com el mateix president 

del Parlament, han estat víctimes 

d'un programari informàtic dis-

senyat exclusivament per a l'ob-

tenció d'informació rellevant en la 

lluita contra el crim organitzat i el 

terrorisme. La moció insta l'Ajun-

tament a condemnar l’ús d’aquest 

programari en l’espionatge de lí-

ders polítics i activistes catalans i 

d'arreu del món, així com reclama 

una investigació per esclarir els 

fets en el marc del Congrés dels Di-

putats i del Govern espanyol.

El grup municipal de Sal-CUP a 

l'Ajuntament de les Franqueses 

ha presentat una moció per deba-

tre al pròxim ple en què demana 

que l'Ajuntament incorpori a les 

ordenances fiscals per al 2021 

beneficis fiscals per la instal·lació 

voluntària d'instal·lacions d'auto-

consum amb energia fotovoltaica 

en edificis existents, d'acord amb la 

declaració d'emergència climàtica 

aprovada al municipi. Aquest cop 

–el grup ja va presentar una moció 

en el mateix sentit fa uns mesos–, 

el text s'adequa a la proposta que 

l'Institut Català de l'Energia (ICA-

EN) fa als ajuntaments: 50% sobre 

l'IBI durant cinc anys i 95% sobre 

l'impost de construcció i instal·la-

ció. La moció també demana que 

les Franqueses s'inclogui en el re-

gistre de l’ICAEN de municipis que 

ofereixen beneficis fiscals per a ins-

tal·lacions d’autoconsum energètic, 

del qual ja forma part Granollers. 

POLÍTICA 

Moció d'ERC, 
Junts i Primàries 
per rebutjar
l'espionatge polític

MEDI AMBIENT 

Sal-CUP demana 
beneficis fiscals 
per la instal·lació 
d'energia solar

GRANOLLERS. La junta de govern 

local de Granollers va aprovar 

la setmana passada inicialment 

el projecte executiu d’habitatge 

d’allotjament temporal al passeig 

Francesc Fàbregas, a la cantona-

da de la carretera del Masnou. El 

projecte preveu rehabilitar la casa 

de Can Batlle, adquirida l'any pas-

sat per l'Ajuntament, i adequar-la 

per a estades breus i temporals de 

persones amb dificultats econò-

miques que es troben de pas per 

Granollers. Actualment, a banda 

del servei que ofereix El Xiprer, 

la ciutat també compta amb el 

nou alberg per a transeünts obert 

aquest mateix juliol a les ins-

tal·lacions de Creu Roja, un espai 

adequat per a 10 o 12 persones 

i amb millors condicions d'espai 

i mobiliari que les que hi havia 

fins fa poc a l'Hospital. A banda, 

de disposar d'un altre espai per 

oferir aquest servei, l'Ajuntament 

també preveu que a la casa de Pa-

lou pugui haver-hi un espai per a 

emergències habitacionals. 

SERVEIS SOCIALS L'AJUNTAMENT VA COMPRAR LA CASA EL 2019

L'alberg per a transeünts de 
Palou ja té projecte executiu

El jutjat penal número 2 de Grano-

llers ha condemnat a un any i nou 

mesos de presó per falsificació de 

document públic i delicte contra la 

seguretat vial un agent dels Mossos 

d'Esquadra que a finals del 2017 va 

punxar les rodes de 22 vehicles en 

dues accions a l'AP-7, que van tenir 

lloc l'1 de desembre entre Montor-

nès i Sant Cugat i el 5 de desembre a 

Cardedeu. En tots dos casos, el con-

demnat es va adreçar a l'autopista 

en un cotxe comprat amb carnet fals 

i va estendre-hi un artefacte pun-

xegut fabricat per ell mateix amb el 

qual va provocar danys als 22 vehi-

cles per valor de més de 53.000 eu-

ros. El jutge afirma que el condemnat 

ho va fer "amb ànim d'atemptar 

contra el patrimoni aliè i tot i sa-

ber que alterava la seguretat del 

trànsit". L'acusat va reconèixer els 

fets durant el judici oral, per la qual 

cosa defensa, fiscalia i acusacions 

particulars van creure innecessari 

continuar l'acte. A més, fiscal i acu-

sacions van acceptar suspendre 

la pena de presó durant dos anys 

sempre i quan es pagués la respon-

sabilitat civil abans de sis mesos. 

TRIBUNALS

Presó per al mosso 

que va punxar 

les rodes de 22 

vehicles a l'AP-7arxiu

CAN BATLLE  L'Ajuntament hi habilitarà un alberg per a estades breus
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POLÍTICA ACCIÓ D'ÒMNIUM COINCIDINT AMB LA VISITA DE FELIP VI AL MONESTIR DE POBLET

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
13/07 Alfons Pinós Mora  68 anys
13/07 María Eugenia Corral Mata  56 anys
13/07 Isabel Maldonado García  89 anys  
14/07 Tomàs Vilar Vita  70 anys 
15/07 Tiburcio Navarro Carrasco  69 anys 
15/07 Vicenç Mallorca Castells  75 anys 
15/07 Xavier Serna Molero  54 anys 
16/07 Jaume Pujadas Llavina  92 anys

17/07 Júlia Villegas González  85 anys
17/07 Dolores Gálvez Jurado  81 anys
17/07 Enric Ollé Valls  56 anys
18/07 Dolors Julià Caldas  91 anys
18/07 Ana Lucas Leal  73 anys      
19/07 José Antonio Pérez Solá  87 anys
19/07 Rodolfo F. Richter Wolhfart  79 anys
19/07 Feliciano Amores Rodríguez  84 anys

L'alcalde de Granollers, Josep 
Mayoral, insisteix en la necessitat 
d'equilibrar els territoris metropo-
litans i assegura que "és impres-

cindible l'esforç inversor a la 

segona corona", on es concentren 
el 45% de ciutadans de la zona 
metropolitana, que "mereixen 

la connectivitat garantida". En 
aquest sentit, el PSC del Vallès Ori-
ental aposta especialment per les 
infraestructures ferroviàries. Així 
ho va explicar el diputat Jordi Ter-
rades i els alcaldes de Granollers, 
Canovelles i la Llagosta en una 
trobada per explicar les propostes 
de mobilitat que el PSC incorpo-
rarà al programa electoral en les 
properes eleccions al Parlament.

Terrades va repassar la propos-
ta del PSC perquè l'R2 Nord man-
tingui la freqüència de combois a 
l'aeroport i s'ampliï amb l'R-4 per 
tal que el Vallès Occidental tam-
bé tingui connexió directa amb el 
Prat. El PSC divergeix de la pro-
posta del govern català de l'R-Ae-
roport, una línia de nova creació 
que serà operada per Ferrocarrils 
de la Generalitat. Terrades lamen-
tava que l'opció proposada pels 
socialistes acabés tombada amb 
els vots contraris de JxCat, ERC i 
PP, i que es tradueix en el fet que 
"d'aquí a 2 o 3 anys, quan entri 

en servei el nou traçat, el Vallès 

Oriental es quedarà sense con-

nexió directa a l'aeroport i cal-

drà fer transbord a Sants".
Els socialistes vallesans insisti-

en en el transport públic, sobretot 
ferroviari, i reivindicaven que el 
ciutadà el segueixi utilitzant mal-
grat que la Covid-19 l'ha posat en 
qüestió. "Les mesures adoptades 

les darreres setmanes fan que si-

gui segur". En aquest sentit, Mayo-
ral recordava que cal lluitar contra 
el canvi climàtic. "No hi ha sortida 

d'aquesta crisi sense una mirada 

llarga", deia, i citava com a impres-
cindible la connexió entre els dos 
vallesos. Així, el PSC insisteix en el 
bypass a Barberà entre l'R-8 i R-4, 
que Terrades recordava que l'Estat 
va incloure en els pressupostos de 
2019 que no es van aprovar. Mayo-
ral també insistia en el desdobla-
ment de l'R-3, que ha d'anar més 
enllà del tram Parets-la Garriga. 

Xarxa viària i peatges
Pel que fa a les infraestructures 
viàries, els socialistes recuperen 
la idea de variant de la B-500 al 
seu pas per Sant Fost, així com no-
ves connexions de la C-33 i AP-7 a 
la Llagosta i Montmeló. Terrades 
també recordava que els peatges 
de la Roca i la Llagosta s'aixeca-
ran el 2021, quan acaba la con-
cessió, tot i que l'Estat permetrà 
prorrogar la concessió a les auto-
pistes que acreditin pèrdues deri-
vades de la crisi de la Covid-19 un 
màxim de 99 dies –el que va durar 
l'estat d'alarma–. 

De fet, el grup parlamentari del 
PSC li ha preguntat a la Generali-
tat què pensa fer pel que fa al pe-
atge de la Llagosta (C-33). m.e.

MOBILITAT PROPOSTES DEL PSC DEL VALLÈS ORIENTAL

Mayoral: "És imprescindible 
l'esforç inversor a la segona 
corona metropolitana"

El PSC reclama que es 

garanteixi la connectivitat 

ferroviària entre les

comarques i l'aeroport

Granollers va sumar-se dilluns a 
les protestes arreu del territori 
contra la presència del rei Felip 
VI al Monestir de Poblet en ple es-
càndol pels negocis tèrbols de la 
monarquia espanyola. Òmnium va 
desplegar al terra de la Porxada un 
mosaic en forma de pancarta ge-
gant que clamava per la caiguda de 
la monarquia. L'acció es va fer si-
multàniament en altres ciutats del 
país, com Terrassa, Mataró, Valls i 
Tarragona. A més de les pancartes 
i d'una mobilització de rebuig a 
la monarquia convocada dilluns a 
Poblet, l'entitat va presentar diu-
menge la cançó #CoronaCiao. En 
la lletra del tema es parla d'un rei 
"corrupte", de "diner negre" i 
d'un altre monarca que "ho tapa", 
tots dos "fills del franquisme". 

"Són intocables i segueixen allà. 

Fins quan ho hem de tolerar?",

pregunta el tema, que assegura 
que a Catalunya "cap rei mana"

i insta els monarques a "fer les 

maletes". La cançó l'interpreta el 
grup Arc de Triomf amb la col·la-
boració de Xeic!. 

ÒMNIUM  Va desplegar una pancarta gegant contra la monarquia corrupta

Pancarta de rebuig a la monarquia
xavier solanas



dj, 23 juliol 2020 11

€

JxGrn ha presentat una moció per 

debatre al pròxim ple municipal per 

rebutjar el plantejament del Minis-

teri d'Hisenda per tal que els con-

sistoris que tenen estalvis els pres-

tin a l'Estat, que els els retornarà en 

forma d'ingressos no financers per-

què els puguin invertir en aspectes 

com habitatge, sostenibilitat de les 

ciutats, cures i cultura. El Govern 

ha plantejat als ajuntaments que 

puguin gastar el 40% del superàvit 

que han acumulat els últims anys, 

mentre que el 60% restant se'ls 

reintegraria en un termini de deu 

anys a comptar des del 2022. La 

moció insta la Federació de Munici-

pis de Catalunya a traslladar la seva 

oposició a aquest plantejament i 

els grups parlamentaris a prendre 

iniciatives legislatives per esmenar 

aquest plantejament en la tramita-

ció del projecte de llei per permetre 

que els ens locals puguin fer ús de 

tots els superàvits i els romanents 

de tresoreria generats durant els 

exercicis 2019 i 2020. 

MOCIONS 

JuntsxGrn vol que 

els ajuntaments 

puguin fer ús de

tot el seu romanent Impulsar la línia orbital ferrovi-

ària Sabadell-Granollers-Mataró, 

desdoblar i millorar l'R3, executar 

l'intercanviador R3-R8, millorar 

els accessos ferroviaris a Barce-

lona, connectar les línies R2 i R3 

a les Franqueses, fer més aparca-

ments d'intercanvi i garantir la 

parada dels regionals de l'R11 a 

Granollers i Mollet. Aquestes són 

algunes de les al·legacions que 

presentarà el Consell Comarcal del 

Vallès Oriental al Pla de Mobilitat 

del Vallès (PEMV), un pla redac-

tat pel Departament de Territori i 

Sostenibilitat i que ha de guiar les 

actuacions de l'àmbit fins al 2026.

L'objectiu de les al·legacions, 32 

en total, és demanar més inversi-

ons a la comarca i la participació 

del territori en l'execució i el se-

guiment del pla. Entre d'altres, les 

al·legacions expressen la preocu-

pació per l'emergència climàtica i 

la qualitat de l'aire i demanen que 

el PEMV sigui més ambiciós en el 

transport públic i la mobilitat no 

motoritzada. També consideren 

necessari posar al dia les inversi-

ons en mobilitat al Vallès Oriental 

després d'endarreriments histò-

rics com el de l'R3.

A més de l'aposta clara pel fer-

rocarril, les al·legacions també 

reclamen la creació d’una xarxa 

pedalable, aparcaments segurs a 

les estacions, millorar la xarxa ca-

pil·lar de transport públic, inclòs 

el transport a demanda, millorar 

la mobilitat de mercaderies als 

polígons i fomentar la participa-

ció dels ens locals i la societat ci-

vil en l'execució i el seguiment del 

PEMV. Respecte al Quart Cinturó 

o ronda del Vallès, es reclama que 

es tingui en compte el territori per 

a qualsevol decisió sobre l'opor-

tunitat, traçat o característiques 

d'aquesta infraestructura.

MOBILITAT APOSTA PER LA LÍNIA ORBITAL FERROVIÀRIA

El Consell Comarcal presenta

al·legacions al Pla de Mobilitat

L'ens comarcal aposta

per recuperar la

interconnexió de l'R2

i l'R3 a les Franqueses

Imagina Esquerra en Comú (IEC) i 

Sal-CUP insten l'Ajuntament a ac-

tuar de manera decidida contra els 

reiterats episodis de pudors, con-

taminació, sorolls i vibracions de 

l'empresa Befesa i a "adoptar les 

mesures que calgui més enllà de 

les sancions oportunes: precin-

tar el focus emissor, clausurar 

temporalment tota la planta o 

suspendre temporalment l'au-

torització per a l'exercici de 

l'activitat". També exigeixen a la 

Generalitat que compleixi la seva 

part de competències i que "actuï 

conseqüentment" vistos els in-

compliments greus detectats en la 

inspecció de 2019 i en les anteriors 

de 2014, 2015, 2017 i 2018, i de-

manen a l'Ajuntament i la Genera-

litat un informe urgent dels riscos 

sobre la salut i el medi ambient 

que generen els incompliments de 

l'empresa. Els dos grups recorden 

que Befesa és propietat de Ditecsa, 

responsable del greu problema 

ambiental ocasionat a la conca del 

Besòs el desembre passat, i pro-

posen denunciar el cas als Mossos 

d'Esquadra i a la fiscalia "si no es 

redreça la situació en el termini 

de sis mesos". L'equip de govern, 

per la seva banda, assegura que "el 

consistori sempre vetllarà pel 

compliment de la normativa",

però destaca que "l’Ajuntament 

només té competències sobre els 

límits dels sorolls i vibracions; la 

resta de competències ambien-

tals són de la Generalitat". Mal-

grat això, el govern "actuarà amb 

contundència si es detecten in-

compliments que posin en perill 

el benestar dels veïns o el medi 

ambient". D'altra banda, un cente-

nar de veïns s'han començat a orga-

nitzar a través de Whatsapp contra 

les reiterades molèsties de fums, 

soroll i pudors de l'empresa.

MEDI AMBIENT MOCIÓ CONJUNTA PER DEBATRE AL PRÒXIM PLE

IEC i Sal-CUP exigeixen que 

Befesa compleixi la normativa

Més de 100 veïns han 

començat a organitzar-se 

per combatre les pudors

i els sorolls de l'empresa 
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Veient com al país s'han anat succeint focus de contagis comunitaris que han 

tirat pels aires la previsió que a l'estiu la Covid-19 ens deixaria fer vacances 

tranquils, es palesa més que mai la necessitat que, més enllà de demanar 

corresponsabilitat als ciutadans, han de posar les eines necessàries per evitar 

la propagació de la malaltia. A Granollers, la rapidesa en la detecció d'un 

positiu a un casal d'estiu i en l'aïllament de l'entorn, i la previsió de dividir les 

activitats en grups d'un màxim de 10 infants, han permès evitar un possible 

focus. Aquest és un exemple de celeritat que cal demanar en tots els casos 

i això només és possible si es disposen de prou proves PCR i dels recursos 

humans per detectar quines han estat les persones properes a qui ha donat 

positiu per poder-les confinar fins que no siguin un perill per als altres. Per això 

és una bona notícia que la Generalitat hagi anunciat l'augment d'aquestes proves 

i dels anomenats rastrejadors. No n'hi ha prou amb distància, mans i mascareta.

RAPIDESA I PCR

Editorial

CIBERACTIVITAT Segueix-nos a @DiariSomGRN

És que és la mateixa història de sempre... 
si els teus desplaçaments són a BCN, 
encara. Però si els teus desplaçaments 
són entre els Vallesos, estàs venut. Prova 
d’anar a Granollers des de Ripollet, 
gimcama de mig dia

Mireia @binga_cat Eduard F @efolch

El SEPE de #Granollers segueix tancat. 
Porto des del maig cobrant el subsidi 

agrícola i no hi ha ningú que m'atengui 
ni m'ajudi. És desesperant. Per sort tinc 

suport econòmic i xarxa familiar. Encara 
estem en estat d'alarma i no m'he enterat?

ivim des de fa un temps en la 

incertesa més profunda. Hem 

arribat a tal punt que ens és 

impossible de dir què passarà 

la setmana que ve. Sentim i llegim notíci-

es de rebrots, confinaments perimetrals, 

restriccions. Plana sobre nosaltres el fan-

tasma d’un segon confinament que ens 

aterra, i amb raó: vista l’experiència de 

la primavera, sabem com de devastador 

seria per a l’economia i, de forma més acu-

sada en l’època estival-vacacional, per a la 

moral col·lectiva. Val més que prenguem 

consciència, que apliquem la responsabi-

litat individual i fem el que tots, a hores 

d'ara, sabem que s’ha de fer. Que ningú es 

faci el despitat.

En aquestes condicions, preparar el curs 

escolar es converteix en una missió draco-

niana. Planyo –i em solidaritzo– amb els 

equips directius dels centres que estan ha-

vent d’encaixar els sempre complicats ho-

raris del professorat amb l’excepcionalitat 

que imposa la pandèmia: mesures d’higi-

ene, d’entrada i sortida d’alumnes, grups 

estables, plans B en cas de confinament… 

Una cosa sí que és clara: cal fer tots els es-

forços i adaptacions possibles per poder 

reprendre l’escola de forma presencial. 

Qualsevol altra cosa és perdre pistonada 

pel que fa a l’aprenentatge dels alumnes.

L’experiència dels darrers 3 mesos del 

curs 2019-2020, realitzats en confina-

ment, ha estat caòtica: d’un dia per l’altre 

ens vam veure privats d’anar al centre 

escolar i per tant obligats a canviar sob-

tadament la manera de fer les coses sense 

ni tan sols haver pogut preparar-ho amb 

els alumnes. Durant tot el temps molts 

docents ens hem sentit poc acompanyats 

pel Departament, sense directrius clares i 

sovint injustament tractats, fins i tot con-

traposant la nostra feina amb la del sector 

El curs vinent
sanitari. Fins on jo sé, tots els meus com-

panys s’hi han deixat la pell per acom-

panyar el millor que han pogut els seus 

alumnes en situació de dificultat extrema.

Però aquest confinament també ens 

aporta moltes lliçons a nivell escolar: en 

primer lloc, hem de seguir aprofundint 

en el canvi de paradigma educatiu dels 

darrers anys, passar de l’ensenyament a 

l’aprenentatge. Posar l’alumne al centre, 

com a protagonista. En la distància hem 

hagut de prioritzar la seva autonomia per 

damunt de la transmissió de continguts.

Segon, la tasca que es porta a terme a 

les escoles és impossible de reproduir en 

la distància. El teletreball no és extrapo-

lable a tots els àmbits, i l’educació n’és 

un. El contacte social, l’acompanyament 

constant dels docents, la planificació del 

temps… són elements que no es poden 

substituir i que són més necessaris com 

més petits són els alumnes, i per tant, 

menys autònoms i competents. Això pren 

encara més rellevància en alumnes amb 

dificultats d’aprenentatge, amb segui-

ment psicopedagògic, que viuen en famí-

lies desestructurades o bé en situació de 

pobresa sense, per exemple, connexió a 

internet.

No cal dramatitzar: 3 mesos sense es-

cola presencial són un entrebanc, però és 

una part molt petita del procés educatiu 

d’una persona. Però l’escola és el motor de 

l’ascensor social: té la capacitat de dotar 

de recursos per poder prosperar alumnes 

que provenen de situacions complicades. 

Per poder complir aquesta funció amb 

èxit hem de recuperar els nostres espais 

de convivència. Ho podrem fer amb plani-

ficació, que minimitza la incertesa.

V

ÀLEX  
SASTRE

Regidor portaveu 
de Junts per Granollers

L'escola és el motor de l'ascensor

social; dota de recursos per poder

prosperar alumnes que provenen

de situacions complicades

ÀLEX  

Regidor portaveu 
de Junts per Granollers

o estem passant un bon mo-

ment, però tampoc ens podem 

quedar mirant com passen les 

coses […]. Pensant en el Vallès 

Oriental, crec que hauríem d'intentar apro-

fitar les oportunitats que se’ns presentin.

Al nostre territori, tenim una instal·lació 

que molts altres voldrien, i que hem de sa-

ber veure com una gran oportunitat i uti-

litzar en profit de la nostra gent: el Circuit.

El Circuit acull el gran premi de F1, de 

MotoGP i de Superbikes, esdeveniments 

en l'àmbit internacional, que posen el Va-

llès Oriental i Catalunya al mapa mundial, 

i que altrament, i tot i que necessiten una 

aportació de la Generalitat de 6 milions 

d’euros anuals, tenen un retorn al territo-

ri en forma de despeses dels visitants de 

292 milions d’euros i un retorn en forma 

d’impostos de 42 milions. També dona fei-

na de manera directa o indirecta a gairebé 

3.000 persones, la gran majoria vallesans.

Després de 4 anys de gestions, el Circuit 

ha aconseguit la consideració d'“aconteci-

miento de excepcional interés público” per 

part de l’Estat, la qual cosa fa que les enti-

tats que l’esponsoritzen tinguin importats 

avantatges fiscals. El Circuit per si mateix 

ja és una gran oportunitat, però encara 

n’hi ha una de molt més gran que haurí-

em de saber aprofitar: el Pla de Desenvo-

lupament Urbanístic (PDU) del Circuit.

Aquest pla, que és dins els termes de 

La nostra oportunitat
Granollers, Montmeló i Parets, pot ser una 

oportunitat única de convertir el Vallès en 

un pol mundial de la mobilitat sostenible i 

el sector de la tecnologia de la competició. 

Preveu espais per a la indústria, comerç, ofi-

cines, empreses tecnològiques, formació, 

lleure, esport i hoteleria. I què es pot fer amb 

això? Doncs ara deixeu-me imaginar el què.

M’imagino un museu nacional dedicat a 

l’automoció i a la de competició, lligat amb 

una escola de formació de restauració de 

vehicles clàssics i, perquè no, també de 

competició, lligada amb una activitat turís-

tica amb gent vinguda de tot el món, de llo-

guer de clàssics que faci visites turístiques 

i gastronòmiques a les nostres contrades, 

i que permeti la viabilitat econòmica de 

tot plegat. També veig un circuit de karts, 

potser elèctrics que pot ser pioner. Veig 

empreses tecnològiques especialitzades en 

mobilitat formant un hub per liderar el sec-

tor. I perquè no, també veig empreses dedi-

cades al desenvolupament dels vehicles de 

l'F1, MotoGP i Fórmula E que volen ser dins 

la Unió Europea després del Brexit. […].

Digueu-me somniador, però les realitats, 

molt sovint vénen dels somnis. I com es po-

den fer realitat? En primer lloc, ens ho hem 

de creure col·lectivament, però el que és 

absolutament necessari és que les nostres 

administracions també s’ho han de creure, 

actuant amb decisió i rapidesa. Si som un 

país petit i, per tant, econòmicament àgil, 

necessitem unes administracions igual-

ment àgils per no deixar escapar les opor-

tunitats. A la Cambra del Vallès Oriental, i 

amb tot el suport de la Cambra de Comerç 

de Barcelona estem convençuts que tenim 

davant una gran oportunitat. No la perdem.

N

JAUME 
ARAGALL

President de la Cambra de 
Comerç del Vallès Oriental
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Canovelles ha engegat una campanya co-
mercial amb el títol Junts fem comerç, fem 

Canovelles per promocionar el comerç local i 
ajudar el sector a reprendre la seva activitat 
després de la crisi de la Covid-19. Tal com 
indica l’eslògan de la campanya, que consta 
d’un vídeo promocional i una imatge gràfica 
associada, es vol posar l’accent en la unitat 
com a poble i incidir en el paper que tenen 
els espais comuns i els comerços del munici-
pi. Al vídeo, protagonitzat pels comerciants, 
s’hi poden veure una quinzena d’establi-
ments com a mostra de l’àmplia varietat de 
productes i serveis de Canovelles. A més, es 
posen de relleu el caràcter proper i el conei-
xement expert dels botiguers del poble. Tot 
amb un missatge final que incita els veïns a 
tornar a entrar als bars, restaurants i boti-
gues del poble. La campanya ha estat realit-
zada per l’Ajuntament i ha comptat amb la 
col·laboració de l’associació de comerciants 
Comerç Actiu Canovelles. El vídeo s'ha en-
carregat al creador audiovisual Juanjo Ber-
mejo i el grafisme a la dissenyadora Anna 
Fonoyet. La campanya vol donar les gràcies 
als comerciants per la feina feta durant la 

'Junts fem comerç, fem Canovelles'

Canovelles estrena una nova campanya de promoció comercial

AJUNTAMENT DE CANOVELLES
plaça de l'Ajuntament, 1 · Canovelles

Tel. 93 846 45 55 · www.canovelles.cat

L'APARADOR

DE LA SETMANA

pendèmia i, alhora, recordar als veïns la im-
portància d’apostar pel comerç de proximi-
tat i per les persones que ens han cuidat du-
rant el confinament, ja sigui posant en risc la 
seva salut i aixecant la persiana per garantir 
els productes bàsics o bé tancant els seus 
establiments per responsabilitat social tot i 
deixar de facturar durant molts mesos.

Classificats
per anunciar-te en aquesta secció: publicitatdiarisom@som.cat

FEINA DEMANDES

  www.sopseleccio.com   ·   T. 93 849 75 74

Des de 1987
La garantia per a empreses 
i candidats

SE COMPRA COLECCIONISMO

Andrés Nateras       654 80 76 11

Monedas, billetes, sellos, figuras Swarovski, antigüedades, colecciones y herencias.

SERIEDAD, DISCRECIÓN Y PAGO EN EFECTIVO

industrial,notificación de incidencias, 

mini del paquet Office. Nivell Català Alt. Es 
responsabilitzarà de la Gestio diària de 
les finques, així com el tracte amb clients 
(reunions). Disponibilitat horària. Horari 
oficina: De dilluns a dijous: de 9 a 13.30 h 
i de 16 a 19 h. Divendres de 8 a 15 h. (Més 
aprox. 2’5 hores en reunions setmanals 
fora d’horari que es facturaran a part del 

són escassos. Persona autosuficient en la 

comunicatius i amb mà esquerra. S’ofereix 
contracte per substitució de 6 mesos. 

En dependència del Cap d’Obres, les se
ves fucnions principals seràn: Assistir al 
Cap d’Obra, transport del material a les 

de Barcelona), seguiment de l’obra, re

cessitat de formació específica, valorant 
certa experiència en el món de la cons
trucció (es valorarà tenir vigent el curs en 

trucció). Candidats/es dinàmics, autosu
ficients, responsables, polivalents, i amb 
ganes de creixement. S’ofereix contracte 
directe amb l’empresa (6 m+indefinit). 
L’empresa facilita vehicle per al transport.

ESTUPENDO PISO ZONA DE LA ESTACIÓN DE FRANCIA. 
PARQUING INCLUIDO! CONSTA DE 90 M2, REPARTIDOS EN 4 HABITACIONES (2 DOBLES), 
COCINA OFFICE EQUIPADA CON LAVADERO, BAÑO COMPLETO CON DUCHA Y COMEDOR 
DE 20 M2 CON SALIDA A BALCÓN. CALEFACCIÓN DE GAS NATURAL. FINCA CON 2 ASCEN

ESPECTACULAR CASA INDEPENDIENTE EN VENTA EN LA 
ZONA DE TERRA ALTA. OBRA VISTA (PAREDES DE POLIURETANO) CON JARDÍN Y PISCINA. 
CONSTA DE 380 M2 CONSTRUIDOS EN PARCELA DE 490 M2. GARAJE DE 140 M2.

RECIBIDOR, COCINA OFFICE EQUIPADA, 2 HAB. DOBLES, BAÑO COMPLETO CON DUCHA Y 
BAÑERA Y COMEDOR DE 50 M2 CON CHIMENEA. 

Empresa líder en el sector químico 
precisa incorporar para sus instala-
ciones en Granollers a: 
OPERARIO PRODUCCIÓN 
QUALIFICADO 
Entrará a formar parte de un equi-
po consolidado. Se encargará de la 
supervisión y control de maquinária 
industrial,notificación de incidencias, 
soporte al responsable de manteni-
miento, etc Se ofrece contrato directo 
con la empresa y formación. Sueldo 
negociable con buenas condiciones.

Empresa d’Administració i Gestió de 
Finques situada a Granollers cerca un/a:  
ADMINISTRATIU/VA 
per portar la Gestió de les Finques 
(Contracte subsitució 6 mesos)  
Candidats/es amb formació Administra-
tiva a nivell de CFGM o CFGS o FPII. Do-
mini del paquet Office. Nivell Català Alt. Es 
responsabilitzarà de la Gestio diària de 
les finques, així com el tracte amb clients 
(reunions). Disponibilitat horària. Horari 
oficina: De dilluns a dijous: de 9 a 13.30 h 
i de 16 a 19 h. Divendres de 8 a 15 h. (Més 
aprox. 2’5 hores en reunions setmanals 
fora d’horari que es facturaran a part del 
sou). Imprescindible vehicle pròpi, tot i 
que els desplaçament fóra de Granollers 
són escassos. Persona autosuficient en la 
feina, de tracte agradable, amb bons dots 
comunicatius i amb mà esquerra. S’ofereix 
contracte per substitució de 6 mesos. 

LA COMARCA GRANOLLERS FERRETERIA

BUSCA AJUDANT DE DEPENDENT
Funcions: Atenció al client, reposició del producte, control d’estocs, magatzem...
Horari: De dimarts a dissabtes de 9 a 13 h i de 16 a 20 h.
Requisits: Parlar i entendre català i castellà.
Persona organitzada i resolutiva amb bon tracte al client.

PORTAR CV A BOTIGA 
(C. Sant Jaume, 102 

Granollers)

Empresa instal·ladora de terres tècnics, 
vinils, parquets, paviments lleugers... 
ubicada a Granollers, cerca incorporar:  
AUXILIAR INSTAL.LACIONS 
I CONSTRUCCIÓ   
En dependència del Cap d’Obres, les se-
ves fucnions principals seràn: Assistir al 
Cap d’Obra, transport del material a les 
diferents obres (principalment provincia 
de Barcelona), seguiment de l’obra, re-
collida de material, medició, incidències, 
etc. Cerquem candidats/es sense ne-
cessitat de formació específica, valorant 
certa experiència en el món de la cons-
trucció (es valorarà tenir vigent el curs en 
formació de Riscos Laborals en la cons-
trucció). Candidats/es dinàmics, autosu-
ficients, responsables, polivalents, i amb 
ganes de creixement. S’ofereix contracte 
directe amb l’empresa (6 m+indefinit). 
L’empresa facilita vehicle per al transport.

PISO EN VENTA EN LLIÇÀ DE MUNT. CASA DE DOS PLANTAS, 200M2 DE VIVIENDA Y 600M2 
DE PARCELA CON PISCINA DE AGUA SALADA. 
PRECIO: 340.000 € · REF.: 560 · TEL. 93 360 67 27

IMMOBILIÀRIA VENDA

PLANTA BAJA + LOCAL EN ZONA DE HORTA I GUINARDÓ 65M2 , AMPLIO COMEDOR, 2 H, 
UN BAÑO, LA VIVIENDA SE COMUNICA CON UN LOCAL DE 30M2 Y UN ASEO. 
PRECIO: 223.000 € · REF.: 529 · TEL. 93 360 67 27

PISO EN VENTA EN POLINYÀ. PISO DE 106 M2 , POCOS VECINOS, 3 HABITACIONES, UN 
BAÑO, RECIBIDOR, COCINA, BALCÓN Y TERRAZA COMUNITARIA. 
PRECIO: 160.000 € · TEL. 93 360 67 27

Trenquem Armaris és la primera associació 
de Granollers que treballa en pro de la co-
munitat LGBTI+. El grup va sorgir a partir 
de l'elaboració del Pla de diversitat sexual 
i de gènere de Granollers, on les tres sòci-
es fundadores van detectar la necessitat de 
fer de la lluita individual una lluita col·lec-
tiva i organitzada per garantir els drets de 
lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i 
intersexuals i per a erradicar l’homofòbia, 
la bifòbia i la transfòbia. L'objectiu és con-
tribuir a la superació dels estereotips que 
afecten negativament la percepció social de 
les persones del col·lectiu LGBTI+, i formar 
part de tots els àmbits de la vida social, es-
tar legitimades i col·laborar en la cultura de 
la ciutat. El passat 28 de juny, Dia interna-
cional LGTBI+, la presidenta de Trenquem 
Armaris va recollir un taló de 220 euros 
donat per la botiga Punt Love, que va im-
pulsar una campanya amb el nom El love 

sempre guanya i que consistia a donar la 
recaptació de les vendes d'aquell dia al seu 
web a aquesta associació granollerina per a 
ajudar a trencar més armaris. Les botigues 
eròtiques Punt Love –a Granollers i Mo-

Punt Love es manté obert tot l'estiu

La botiga de productes eròtics col·labora amb Trenquem Armaris 

PUNT LOVE GRANOLLERS
carrer Sant Jaume, 10-14 (Galeries Sant Carles) · Granollers

www.puntlove.es

llet– són establiments especialitzats en tota 
mena de productes relacionats amb el sexe 
i l'erotisme, també s'ofereix un gran ventall 
de productes de parafarmàcia i articles de 
regal picant. És una botiga jove i divertida, 
però alhora capaç d'atendre les necessitats, 
els plaers i els jocs sexuals d'homes i dones 
de totes les edats. Sense cap tipus de tabú, 
Punt Love es mantindrà oberta per a tots els 
públics durant tot l'estiu amb tots els proto-
cols de prevenció i higiene.
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Pimec va organitzar un acte dijous 

a l'aeròdrom de Sabadell amb el 

títol Catalunya, motor de la indús-

tria del sud d’Europa; perspectives 

de futur i pla d’acció. L’objectiu 

d'aquesta trobada inicial era crear 

un fòrum de debat anual per posar 

en valor la indústria com a motor 

del país, especialment al Vallès 

Oriental, el Vallès Occidental i el 

Baix Llobregat.

En l'acte es va defensar la im-

portància de donar impuls a les 

empreses industrials de la segona 

corona metropolitana amb políti-ques fiscals atractives, fomentant 
la innovació, potenciant la for-

mació, impulsant la indústria 4.0 i qualificant els treballadors del 
sector, entre altres qüestions.

Josep Maria Catalán, president 

de Pimec del Vallès Occidental, re-

cordava que “d’aquest sector de-

pèn l’activitat de moltes pimes, 

les quals generen un gran nom-

bre de llocs de treball i un volum 

de negoci important”, mentre 

que Daniel Boil, president de Pi-

mec del Vallès Oriental, proposava 

“fer clústers potents per millo-

rar la imatge i la internaciona-

lització del sector, aprofitant el 
potencial de la nostra indústria 

i la gran tasca dels centres tec-

nològics i de formació”. Tot això, 

deia Boil, amb l’objectiu d’afavorir 

la captació d’inversió estrangera.

En la sessió també es va recla-

pimec

DEBAT  Els quatre alcaldes van coincidir en la necessitat d'impulsar la indústria

EMPRESES  DEBAT DELS ALCALDES DE SABADELL, TERRASSA, GRANOLLERS I MARTORELL

mar més col·laboració publicopri-

vada a l’hora de sumar esforços 

per millorar la competitivitat de 

les pimes i millores en les infraes-

tructures de mobilitat, ja que les 

congestions “resten productivi-

tat i capacitat competitiva a les 

empreses, encareixen les seves 

despeses i impacten en la soste-

nibilitat del territori”.

La sessió es va cloure amb un de-

bat sobre les perspectives del fu-

tur industrial del territori, mode-

rat pel secretari general de Pimec, 

Antoni Cañete, qui va destacar “la 

importància de la indústria au-

xiliar i del pes del sector a la se-

gona corona metropolitana”. Van 

participar-hi l'alcaldessa de Saba-

dell, Marta Farrés, i els alcaldes de 

Terrassa (Jordi Ballart), Granollers 

(Josep Mayoral) i Martorell (Xa-

vier Fonollosa). Tots quatre van 

coincidir en la necessitat de dur 

a terme accions per impulsar la 

indústria, com la inversió en infra-

estructures o promoure polítiques 

de promoció econòmica. Patronal i 

consistoris es van comprometre a 

treballar conjuntament per assolir 

els reptes actuals i de futur de la 

indústria a la segona corona me-

tropolitana. i

Pimec reclama reforçar la 
indústria com a motor econòmic

El ple regional de sindicats de la 

CNT de Catalunya i Balears cele-

brat l'11 de juliol a Premià de Mar 

va escollir nou secretariat perma-

nent del comitè regional, l’òrgan 

de gestió que agrupa els sindicats 

de la CNT a Catalunya i les Illes Ba-

lears. En la sessió es va acordar per 

majoria fixar la nova seu del se-

cretariat permanent a Granollers, 

seu de la CNT del Vallès Oriental, 

i nomenar com a secretari general 

l'electricista granollerí Toni Soler 

Hinojo, de 61 anys. Soler va ser un 

dels militants que van participar 

en la reconstrucció del sindicat a la 

ciutat en la clandestinitat de finals 

del franquisme, i ha estat un mem-

bre actiu en el rellançament del 

sindicat a la comarca els darrers 

anys. La federació de Granollers 

completarà la resta de membres 

del secretariat permanent com 

marquen els estatuts del sindicat.

Segons indiquen des de la CNT, 

el nou secretariat haurà de refor-

çar l’estructura i la coordinació 

dels sindicats per fer front a la crisi 

socioeconòmica derivada de la Co-

vid-19, i per això impulsarà un pla 

integral de formació confederal per 

reforçar la militància del sindicat 

al territori i als centres de treball. 

A més, el secretariat també haurà 

d'organitzar el 12è Congrés Con-

federal de la CNT que se celebrarà 

l’octubre de 2021 a Catalunya, i on 

estaran convocats totes les orga-

nitzacions de la CNT de l'Estat per 

SINDICATS  TONI SOLER HINOJO, NOU SECRETARI GENERAL

La patronal també

reclama millores en

les infraestructures per

no perdre competitivitat

Promoció del comerç onlineDissabte de parades i botigues al carrer

Can Muntanyola ha organitzat per als dies 16, 23

i 30 de setembre tres sessions de 2 hores adreçades 

als comerciants per aprendre a promocionar un 

comerç online, a dissenyar estratègies de màrqueting 

digital i a fer bones fotos i vídeos per Instagram.

Els comerços adherits a les associacions de comerciants Del Rec  

al Roc i Més que Comerç sortiran aquest dissabte al carrer en  

una nova edició del Botigues al carrer. Serà dissabte de 10 a  13.30 h i de 17 a 22 h. Els botiguers aprofitaran per treure l'estoc  
d'estiu als millors preus abans de la temporada de vacances.

ECONOMIA

establir les línies de treball per als 

pròxims quatre anys. Serà el pri-

mer congrés de la CNT que es farà a 

Catalunya des del 1983.

Amb l’elecció del nou secretariat 

permanent de Granollers finalitza 

el mandat de dos anys de l’anterior 

amb seu a Olot, amb Xavier Borru-

el com a secretari general. Durant 

l’anterior mandat el sindicat ha 

crescut en més d’un 20% les afili-

acions al territori. La CNT recorda 

que els càrrecs a l'organització no 

són remunerats i, alhora, la mili-

tància que ocupa els càrrecs no és 

membre cap de partit polític o orga-

nització religiosa per tal de garan-

tir realment la independència del 

sindicat. Precisament, per reforçar 

aquesta independència de partits 

polítics i institucions, la CNT es fi-

nança exclusivament a través de les 

quotes de la seva afiliació i rebutja 

tota mena de subvencions. 

cnt

TONI SOLER HINOJO

Granollers és la seu
del secretariat de la CNT
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La Magalla Agroecològica, 
del Maresme al Vallès

- Quin valor té l'agroecologia?

- Camil: Mira, jo fa 15 anys entre un meló 

i una albergínia no li sabia la diferència. 

Però a mi m'hi van convèncer dues co-

ses. Primer, la part de salut i del produc-

te ecològic. I després: quan en comptes 

de comprar al Caprabo, compres a La 

Magalla, estàs beneficiant un tipus de 

projecte i de manera de viure, i hi estàs 

anant en contra d’un altre. Per mi, en el 

moment de començar en el món de pa-

gès, aquesta part pseudorevolucionària 

va ser molt important, pel fet de donar 

pel sac a la gran distribució.

- Com va arrencar La Magalla?

- Alfred: Fa dos anys va sortir l’oportu-

nitat d’agafar unes terres al Maresme 

i comprar un tractor, que era el que el 

Camil i jo volíem des de fa temps, tenir la 

nostra terra, el nostre tractor i la nostra 

forma de fer. Ja teníem unes cistelles de 

l’època en què vam treballar a La Ver-

dolaga i unes altres que l’Andreu, el noi 

que estava aquí abans, ens traspassava. 

Vam fer números i vam dir: som-hi! A 

més, des del primer dia vam decidir que 

seria en format cooperatiu. 

- Quin espai i quines tasques porteu a 

terme a Cabrera?

- A: Aquí tenim quasi dues hectàrees i 

mitja, bàsicament tot és horta de tempo-

rada, fem agricultura ecològica i recupe-

rem moltes llavors antigues.

- Luis Miguel: A més, aquestes setma-

nes estem fent una mica de tot, sobretot 

desbrossant, i tenim molta collita i mol-

tes plantades. Ara concretament estava 

enasprant les malles de les tomaqueres.

- I què feu quan ja teniu la collita?

- A: Preparem les cistelles per a coopera-

tives de consum, també treballem amb 

EcoCentral, que és un projecte de men-

jadors escolars, i també hem començat 

a treballar amb alguna botiga propera a 

l’hort. Si hi ha gent que no té un punt de 

recollida a la vora, o no els hi van bé els 

punts que tenim, els proposem que bus-

quin més famílies i a partir de cinc o sis 

cistelles podem generar un nou punt de 

recollida, que pot ser casa seva, el garatge, 

l’associació de veïns, la botiga del barri...

- Com ha afectat la Covid a La Magalla?

- C: Les primeres van ser unes setmanes 

en què aquí vam treballar de dilluns a 

diumenge, vam treballar més que no pas 

en qualsevol altra època. Al cap d’una 

setmana o deu dies es va començar a no-

tar que ens augmentaven les comandes i 

que teníem molta demanda de cistelles a 

domicili, que normalment no en fem per-

què no creiem en aquest sistema, que és 

el colmo de la comoditat: jo estic a casa i 

m’ho portes a casa. No. Si vols una cistella 

ecològica, curra-t’ho i organitzat. Bé, du-

rant les primeres setmanes, l’abril i bona 

part del maig va haver-hi un augment 

del nombre de cistelles. Encara va ser 

més important que les cistelles van aug-

mentar molt de preu. 

La gent en comptes de 

comprar 10 o 15 euros 

de cistella, en comprava 

30 o 40, perquè feia tots 

els àpats a casa.

Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental

ENTREVISTA

L'Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental ha visitat el 
camp que la Magalla Agroecològica té a Cabrera de 
Mar per parlar amb els seus tres socis –Camil Armengol, 
Alfred Pedrón i Luis Miguel Fernández–, qui venen les 
seves collites amb cistelles en diversos punts de la co-
marca, com Granollers, les Franqueses o Parets, així com 
a Santa Perpètua, Montcada o Barcelona, entre d'altres.

www.ateneucoopvor.org @ateneucoopvor info@ateneucoopvor.org

LES FRANQUESES. El pròxim 29 de novembre 

està previst celebrar a les Antigues Escoles 

de Llerona la 10a Festa de la Mongeta del 

Ganxet amb l’objectiu de difondre i promo-

cionar un dels productes agroalimentaris 

més singulars del territori, enguany amb un 

format diferent del dels últims anys a causa 

de la pandèmia. La irrupció de la Covid-19 

ha afectat la venda del llegum, ja que molts 

restaurants han estat tancats durant set-

manes. A més, les circumstàncies actuals no 

permeten garantir que la festa es pugui de-

senvolupar en el format que es coneixia fins 

ara, ja que la pandèmia obliga a modificar 

moltes activitats i adaptar-les a les mesures 

de seguretat establertes.

Per tot plegat l’Ajuntament està impul-

sant un projecte alternatiu amb la voluntat 

de donar a conèixer la feina de la pagesia al 

municipi. Es tracta d’un reportatge sobre la 

mongeta del ganxet, un document gràfic so-

bre com es produeix aquest apreciat llegum 

i la seva importància lligada al territori.

El documental, realitzat per una produc-

tora audiovisual, es començarà a rodar els 

pròxims dies coincidint amb l’inici de la 

sembra de la mongeta del ganxet, i els page-

sos i professionals que treballen la terra, la 

sembren i en recullen els fruits, en seran els 

protagonistes. L’objectiu és gravar algunes 

entrevistes i fer el seguiment de tot el pro-

cés de la mongeta del ganxet, des de la seva 

plantació fins a la recollida i preparació per 

a la comercialització.

El reportatge es presentarà en la Festa 

de la Mongeta del Ganxet i posteriorment 

serà un dels audiovisuals que quedaran en 

el fons  de l’Aula de Natura, el centre d’in-

terpretació que hi haurà pròximament al 

parc del Falgar. Per a l’Ajuntament, “aquest 

serà, sens dubte, un treball que ajuda-

rà a posicionar el municipi com un dels 

productors de mongeta del ganxet més 

importants del territori”. 

AGRICULTURA  ES PRESENTARÀ AL NOVEMBRE EN LA 10a FESTA A LLERONA

La producció de la mongeta
del ganxet, en un documental

El plenari de la Taula Vallès Oriental Avan-

ça (TVOA), presidit pel Consell Comarcal 

i format pels ajuntaments i els principals 

agents econòmics de la comarca, van apro-

var dijous el Pla de reactivació econòmica i 

social del Vallès Oriental, presentat fa uns 

dies. El pla consta de 76 accions concretes 

en àmbits com la cura de les persones, els 

circuits curts de comercialització, el turis-

me de proximitat, la perspectiva de gènere, 

els ODS, la digitalització, la indústria i els 

acords amb entitats bancàries, entre d’al-

tres. El conseller de Promoció Econòmica i 

Estudis del Consell Comarcal, Jordi Manils, 

destaca que es tracta d’un pla “àmplia-

ment consensuat per donar respostes 

immediates tant a les necessitats de la 

ciutadania com del teixit empresarial”. 

Gran Centre va lliurar divendres els premis 

Gran Centre 2019 als alumnes del CFGM en 

Gestió Administrativa d’Educem. Els premis 

pretenen apropar el comerç de proximitat 

als estudiants d’FP mitjançant casos reals 

que els estudiants han de desenvolupar du-

rant el curs com projecte final de cicle. El 

tema d'enguany era dissenyar propostes de 

publicitat per atraure el públic jove als co-

merços associats a l'entitat durant la campa-

nya de Nadal. Amb aquest objectiu han dut a 

terme enquestes, entrevistes i un estudi de 

mercat amb un treball de camp per valorar 

la competència, els sectors, els consumidors 

i la tipologia de comerços. La campanya gua-

nyadora ha estat Lightfest: Viu un viatge per 

mitjà de la llum, dels alumnes Tarikú Salva-

dó, Laia Sopena, Yuly Quispe, Berta Gutiér-

rez, Karla Blancafort i Paula Ruiz, que van 

rebre un obsequi de mans de Laura Sabatés, 

presidenta de Gran Centre, i Mercè Comas, 

directora d’Educem. Gran Centre ha ofert 

als estudiants la possibilitat d’incorporar-se 

als equips que desenvoluparan la campanya 

per iniciar així el seu camí professional. 

Alumnes d'Educem
dissenyen la campanya
de Nadal de Gran Centre

gran centre

PREMIATS  El grup d'alumnes d'Educem

Aprovat el Pla de
reactivació econòmica
i social de la comarca

Les associacions de comerciants Gran i 

Centre i Comerç de Dalt impulsen aquests 

dies una nova campanya de promoció del 

comerç de proximitat. Tothom qui compri 

en algun dels més de 250 establiments o 

serveis associats a les dues entitats entre 

el 20 i el 30 de juliol podrà participar en el 

sorteig de diverses targetes regal per valor 

de 50 euros, que podrà bescanviar després 

en algun dels comerços o serveis adherits. 

Per participar-hi cal seguir les dues entitats 

a Instagram i penjar-hi un comentari. 

Sorteig de targetes 
regal a Gran Centre i 
Comerç de Dalt
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A cada casa, el 27 d’agost
especial històric de la Festa de Blancs i Blaus 

Un diari per 
al record! 

Reserva’t
un espai*

Farem festa!
Farem història!
20.000 exemplars a totes les bústies de Granollers

exhaustiu repàs històric de la festa major fins a 2019

...i el 20 d’agost, especial (Parèntesi), 

la programació d’estiu d’aquest any

email: publicitatdiarisom@som.cat         Tel. 637 47 11 95. Reserves fins al 27 de juliol*

“Perquè, malgrat que aquest any 

no la podem celebrar, cal mantenir 

ben viva la flama de la festa”
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ESPORTS

Elogi del món de SuperBikesLa Ferrari Challenge, test de la 'nova normalitat'

Després del test privat al Circuit celebrat el 8 i el 9 
de juliol abans no retorni el Mundial de SuperBikes a 
Jerez del 31 de juliol al 2 d'agost, els pilots més  
destacats de la modalitat han elogiat el traçat vallesà, 
que s'afegeix al calendari de la competició d'enguany.

El Circuit de Barcelona-Catalunya clausurava diumenge la segona 
prova de la temporada de Ferrari Challenge Europe. El Circuit, 
juntament amb els promotors de l'esdeveniment, expliquen 
que "han treballat sense descans per la tornada de  

les competicions, minimitzant el risc al màxim possible". 

Experiència, continuïtat i plan-
ter són els tres pilars amb què el 
Fraikin Balonmano Granollers 
(BMG) ha configurat la seva plan-
tilla per la nova temporada. Serà 
amb 18 jugadors, 10 dels quals 
provenen de la base del club. En el 
seu tercer any com a entrenador 
i sisè al cos tècnic de l'equip, An-
tonio Rama creu que "els noms 

d'aquest any són interessants, 

encara que la plantilla sigui de 

les més curtes dels últims anys". 

"Hem de treballar per evitar 

lesions", explica Rama; "intenta-

rem lluitar cada partit per gua-

nyar-lo i buscar classificar-nos 

per Europa, com sempre, en la 

temporada més atípica".

xavier solanas

HANDBOL  EL CONJUNT D'ANTONIO RAMA VA TORNAR ALS ENTRENAMENTS DILLUNS PASSAT AMB LA PLANTILLA AL COMPLET

Experiència, continuïtat i planter, 
els pilars del Fraikin per al nou curs

PLANTILLA AL COMPLET  10 dels 18 jugadors d'aquest any provenen de la base del club

A més, Rama, vol capgirar el 
fet que el conjunt granollerí sigui 
l'equip més desmembrat tempo-
rada rere temporada de la Lliga 
Asobal. "No ens agrada reconfi-

gurar la plantilla cada tempo-

rada, però personalment m’ho 

prenc com un repte estimulant, 

i la nostra base té potencial per 

reemplaçar les baixes", afirma. 
Per gestionar el lateral dret, Rama 
apostarà per la titularitat d'Àlex 
Màrquez i cobrirà la posició amb 
recanvis polivalents com Mama-
dou Gassama i el germà de l'Àlex, 
Chema Márquez, el primer dels 
quatre nous fixatges. El nouvingut 
lateral esquerre es mostra il·lu-
sionat per estar al BMG i espera 

estar recuperat totalment de la 
seva lesió a partir de mitjans de 
setembre. "Juntament amb el 

Valladolid, som els dos equips 

de l'Asobal en què dos germans 

coincideixen. Els nostres estils 

de joc poden complementar-se 

perfectament", explica. De fet, la 
idea del tècnic del Fraikin és pre-
parar una defensa més anticipati-
va. En el lloc de Terrafeta jugarà 
Jan Gurri, el central més jove que 
s'incorpora aquesta temporada al 
primer equip. Per al plantejament 
ofensiu, Rama vol un equip compe-
titiu i amb caràcter amb les incor-
poracions dels pivots Oriol Rey i 
Esteban Salinas. Per la seva banda, 
Rey considera que, amb el capità 

La Generalitat ha autoritzat al Cir-
cuit de Catalunya un afegiment a 
la renovació parcial en el contrac-
te dels grans premis de Fórmula 1 
i de MotoGP d'enguany. Com que 
aquests esdeveniments esportius 
no comptaran amb presència de 
públic a les instal·lacions, l’acord 
inclou la modificació de les condici-
ons econòmiques dels dos contrac-
tes per tal de compensar l’impacte 
d’aquesta decisió en l’equipament: 
no s’hauran d’abonar els cànons 
corresponents i, en el cas de la F1, 
es rebrà una compensació d’1 milió 
d’euros per fer front a les mesures 
extraordinàries contra la Covid-19. 

L'acord amb Formula One Wor-
ld Championship Limited (F1WC) 
per a la celebració el Gran Premi 
de F1 contempla que la prova se 
celebri enguany els dies 14, 15 i 
16 d’agost.  En el cas del Gran Pre-
mi de MotoGP, l'afegiment signat 
amb Dorna preveu la celebració 
de l’esdeveniment els dies 25, 26 
i 27 de setembre. Malgrat que els 
dos esdeveniments se celebraran 
sense públic, la seva organització 
implicarà l’arribada d’unes 2.000 
persones, entre els membres dels 
equips esportius i tot el personal 
tècnic de suport. 

El Circuit enguany 

no pagarà cànons 

ni per la Fórmula 1 

ni per a Moto GP

Moto GP

MOTOR 

Pol Espargaró torna 

al Mundial amb

un meritori sisè lloc

Pol Espargaró ha aconseguit la si-
sena plaça –a només un segon del 
podi– al Gran Premi de Jerez del 
passat cap de setmana en la re-
presa del Mundial, el millor resul-
tat de classificació de KTM al tra-
çat andalús. Amb la sisena posició, 
Espargaró ha posat la cirereta a la 
seva gran actuació del primer dia 
de classificació, en el que va acon-
seguir la segona plaça. 

No va tenir tanta sort el seu ger-
mà Aleix (Aprilia), que va abando-
nar una accidentada jornada que 
només van poder acabar 15 dels 
20 pilots participants. 

Marc García, "serem el centre de 

la defensa i aportarem contun-

dència i compenetració. En atac, 

amb Esteban Salinas, compensa-

rem el rol que tenia Adrià Figue-

res". També, Esteban –germà de 
Rodrigo, qui va estar al Granollers 
del 2012 al 2014– es mostra satis-
fet de jugar al BMG. A més, l'atac 
granollerí comptarà amb el reforç 
estel·lar d'Antonio García Roble-
do: "el meu rendiment indicarà 

en quin moment estic, més que 

no pas l'edat –36 anys– o la meva 

trajectòria".  alba cabrera

Amb l'esperança que es puguin man-

tenir les dates del Mundial d'handbol 

femení el 2021, dimarts vinent co-

mençaran les obres al Palau d'Esports 

per renovar el paviment de la pista i 

instal·lar grades retràctils abans no 

comencin les competicions del calen-

dari que l'Asobal publicarà dilluns per 

al setembre. El mateix mes, la junta 

directiva del club té previst celebrar 

l'assemblea ordinària anual per argu-

mentar la reducció del pressupost per 

aquesta temporada.

DILLUNS, DATES DE LA 
LLIGA, I AL SETEMBRE, 
L'ASSEMBLEA ANUAL

L'European Handball Federation 
(EHF) ha acceptat la sol·licitud del 
Balonmano Granollers (BMG) per-
què el KH-7 pugui tornar a compe-
tir a Europa la propera tempora-
da. Així es reverteix  la polèmica 
decisió de la Real Federación Es-
pañola de Balonmano (RFEBM), 
que concedia la plaça extra per 
a la temporada al BM Rocasa de 
Gran Canaria, malgrat que les gra-
nollerines estaven dues posicions 

per sobre de la classificació de la 
lliga estatal –l'ens federatiu va te-
nir en compte només la primera 
volta de la competició–.

Rectificada la situació, l'equip 
granollerí disputarà la competi-
ció europea per segona tempo-
rada consecutiva, després que 
el curs passat l'equip de Robert 
Cuesta jugués la Challenge Cup, 
en la qual va arribar a les semi-
finals abans que la suspensió de 

LES JUGADORES ENTRENADES PER ROBERT CUESTA COMENÇARAN A L'OCTUBRE ELS PARTITS DE LA NOVA EUROPEAN CUP FEMENINA

L'EHF permetrà al KH-7 tornar a 

la competició europea a l'octubre
la temporada per la pandèmia 
estronqués el somni europeu. El 
president del BMG, Josep Puja-
das, assegura que la rectificació 
de l'EHF "és de lògica esportiva 

que l’equip torni a competir a 

Europa després d'un any histò-

ric, assolint les semifinals sense 

poder competir-les. El club farà 

un esforç important perquè la 

participació europea sigui via-

ble i que els socis que van pagar 

l'abonament europeu el puguin 

aprofitar".
El KH-7 jugarà la nova copa eu-

ropea femenina, la Women's EHF 
European Cup, amb 41 equips 
participants. La competició eu-
ropea començarà a partir del cap 
de setmana del 10 i 11 d'octubre. 
El KH-7 Granollers començarà 
jugant la segona ronda i la com-
partirà amb el Rincón Fertilidad 
Màlaga i el Rocasa Gran Canaria, 
que començaran la seva aventu-
ra europea. A partir de la tercera, 
eliminatòria s'incorporaran els 
altres dos equips de l'Estat, l'At-
lético Mecalia Guardés i l'Elche 
Mustang.  
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“Estem molt il·lusionats de ser 

la seu final de la Lliga Mapfre”. 

Amb entusiasme i dedicació, el 

president del Club de Tennis (CT) 

Els Gorchs, Jaume Marquès, pre-

sentava dijous a l'Ajuntament el 

torneig estatal de tennis femení 

que acollirà les Franqueses del 

29 de juliol al 2 d'agost. El torneig 

repartirà 24.000 euros en premis 

i serà la prèvia del circuit interna-

cional Women's Tenis Associati-

on (WTA) previst per arrencar a 

l'agost als Estats Units.

La cita al club franquesí serà la 

tercera i última prova d'aquest 

torneig estatal, que ja ha passat 

pel CT Platja d'Aro (Baix Empor-

dà) i aquesta setmana es disputa 

a Castelló, amb l'objectiu de man-

tenir la forma competitiva de les 

jugadores estatals abans de tor-

nar a les competicions de caràcter 

internacional de la Women's Tenis 

Association (WTA), circuit previst 

per l'agost.

La competició estatal més im-

portant en pista ràpida arriba a les 

ajuntament

TENNIS  COMPTARÀ AMB LA PARTICIPACIÓ DE PRESTIGI DE SORRIBES I ARRUABARRENA, I ENCARA ESTÀ PENDENT DE LA CONFIRMACIÓ LA DE BOLSOVA I SUÁREZ

El CT Els Gorchs tancarà el torneig

Lliga Mapfre amb un cartell de nivell

PRESENTACIÓ  El torneig serà del 29 de juliol al 2 d'agost a les Franqueses

Franqueses amb una fase prèvia 

de 36 jugadores i 24 per disputar 

el torneig. La castellonenca Sara 

Sorribes –83a del món–, guanya-

dora de la primera aturada de la 

lliga a Platja d'Aro, i la basca Lara 

Arruabarrena (149a) són els caps 

de cartell confirmats i la suïssa Jil 
Belén Teichmann –ja que també 

poden participar tenistes interna-

cionals que acreditin dos anys de 

llicència a Espanya–, mentre que 

la Real Federación Española de 

Tenis (RFET) encara té pendent 

de confirmar la participació d'al-
tres tenistes d'alt nivell, com Car-

la Suárez (68a) o Aliona Bolsova 

(102a).

En aquest sentit, el president de 

la RFET, Miguel Díaz, exposava en 

la presentació del torneig que "el 

CT Els Gorchs és un referent es-

tatal en l’organització de com-

peticions de tennis femení", i 

afegia que el torneig comptarà 

amb la majoria de les millors ra-

quetes estatals. En la fase prèvia 

destaquen algunes joves prome-

ses com l'andorrana Victòria Jimé-

nez Kasintseva, campiona júnior 

de l'Open d'Austràlia amb tot just 

14 anys i actual número 1 mundial 

júnior.

De fet, aquesta edició atípica de 

la Lliga MAPFRE al CT Els Gorchs serà oberta al públic i la semifinal i la final es retransmetran per Te-

ledeporte.

Aquest torneig estatal és una 

manera de compensar la cancel·la-

ció de la novena edició del torneig 

internacional ITF Els Gorchs, que 

El CF Les Franqueses,
al Grup 1B a Primera Catalana
El primer equip del Club de Futbol (CF) Les Franqueses formarà part 

del Grup 1B en el seu debut a Primera Catalana, categoria que comença-

rà el primer cap de setmana d'octubre. Així ho ha fet públic la Federació 

Catalana de Futbol (FCF) amb una proposta de les agrupacions de 10 

equips per grup a la màxima categoria d'àmbit català de futbol amateur. 

La FCF ha establert un total de 4 grups –dos més de l'habitual per a la 

categoria–, el Grup 1A, el Grup 1B –on militarà el conjunt franquesí– i el 

Grup 2A i 2B, a causa del gran volum de clubs que la pròxima tempora-

da conformaran la categoria (40), ja que només hi ha hagut ascensos. 

FUTBOL  ENGUANY, 40 EQUIPS FORMARAN LA CATEGORIA

El CEFS, a l'espera de reunir-se amb la FCFS

FUTBOL SALA   BUSCA PODER ARRIBAR A UN ACORD PER A SER READMESOS A LA FEDERACIÓ

El Club Escola Futbol Sala (CEFS) 

Granollers continua esperant que 

la Federació Catalana de Futbol 

Sala (FCFS) es reuneixi amb el 

seu president, Juan Fernández, 

per aportar la documentació dels 

conceptes dels suposats deutes 

que la federació atribueix al club  

–valorats en 2.804 euros– i ne-

gociar per poder ser readmesos 

a la competició, tot i que tots els 

equips del CEFS ja han estat ins-

crits cautelarment a les lligues de 

la Federació Catalana de Futbol 

(FCF), de la qual tenen temps de 

retirar la inscripció fins al 10 de 

setembre.

El president explica que s'ha-

vien de reunir aquesta setmana, 

però no ha estat així, mentre que 

amb el Llinars –l'altre club expul-

sat i membre de la candidatura 

conjunta alternativa a l'actual 

junta de la federació– sí que s'han 

reunit. "Volen deixar passar el 
temps i que no puguem presen-

tar la candidatura ni votar quan 
siguin les eleccions. La setmana 
vinent tornarem a insistir per 
reunir-nos, i, si no posen de la 
seva part, estudiarem què fa-

rem per desencallar la situa-

ció", conclou Fernández. 

s'ha traslladat al febrer de 2021. 

Aquesta prova organitzada per 

l'entitat franquesina és la més im-

portant d'Espanya en pista ràpida i 

la segona més destacada en l’apor-

tació económica i la puntuació pel 

WTA –després del torneig a Ma-

drid–. L'any que ve, l'ITF Els Gorc-

hs  pujarà la seva dotació de 80.000 

euros i 60.000 euros en premis a 

un pressupost de 120.000 euros i 

premis de 80.000 euros i l'Ajunta-

ment de les Franqueses s'ha com-

promès a fer possible que sigui 

emès per Eurosport.   alba cabrera

Enguany el club fa 50 anys i el pre-

sident confirma que la celebració es 
farà l'any que ve amb un sopar de 
gala de més de 200 persones. Cons-

tituït el 1970, al CT Els Gorchs sempre 
han apostat pel tennis femení "com 
a reconeixement a la trajectòria la 
granollerina Laura Pous, va arribar 
al lloc número 72 del rànquing de la 
WTA el 2012. La nostra cultura iden-
tificadora és en femení, perquè ja no 
hi ha diferències entre el tennis que 
practiquen homes i el que protago-
nitzen les dones", afirma Marquès.

50è ANIVERSARI 

DEL CLUB DE TENNIS
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CULTURA

"Exercici de valentia"Mocadors commemoratius i solidaris
"El més senzill és parar, però toca per un exercici  

de valentia, amb responsabilitat i prudència", deia 
l'alcalde de Granollers, Josep Mayoral, qui recordava  
que "a pocs llocs del país s'ha estat capaç de

tirar endavant un projecte cultural d'aquest tipus".

Del 24 al 30 d'agost es vendrà un mocador amb un disseny  
conjunt de Blancs i Blaus que servirà per recaptar fons per a  
les persones que pateixen la crisi de la Covid-19. Es podran  
comprar a Homoludicus, La Paradeta, La Gralla, Herbes  
del Portalet, Òptica Rius, El rei dels caramels i Ca l'Espinassa.

GRANOLLERS. "La cultura és se-

gura" va ser un dels lemes més 
repetits a la presentació de (Pa-
rèntesi), la programació cultural 
de la darrera setmana d'agost, 
que vols suplir l'enyorada festa 
major de Blancs i Blaus, que la Co-
vid-19 ha obligat a anul·lar. Amb 
tot, Granollers no ha renunciat a 
retrobar-se després de vacances 
i diferents entitats de cultura po-
pular i l'Ajuntament han ideat una 
programació de "mirada local i 

per donar una mica d'impuls a 

la cultura, un sector molt afec-

tat per la pandèmia", explicava 
dilluns la regidora de Cultura, 
Maria Villegas, a la presentació de 
(Parèntesi) a Roca Umbert.

Villegas relatava també com, des 
del 28 de març, quan es va anunciar 
que se suspenia la festa major, una 
taula de treball conjunta va comen-
çar a treballar per crear el (Parèn-
tesi), un espai de "retrobament a 

finals d'agost", concretament del 
24 al 30. "No deixem de fer la festa 

major per sempre, sinó que fem 

un parèntesi", remarcava la regido-
ra sobre una "programació creada 

per la ciutat i per a la ciutat, des 

del sector i per al sector", deia.
(Parèntesi) és una programació 

adaptada a la situació actual, que 
respecta estrictament les mesures 

ACTIVITATS FESTIVES  ENTITATS I AJUNTAMENT HAN IDEAT UNA PROGRAMACIÓ "DE MIRADA LOCAL I QUE VOL DONAR UNA MICA D'IMPULS A LA CULTURA"

Granollers fa un (Parèntesi) a la festa 
major amb una setmana d'actes culturals

xada, però, en canvi, proposa un 
concert amb la Cobla Ciutat de Gra-
nollers, la Principal del Lloregat i 
la coral Aedea, que "tindrà tres 

parts, i a la darrera, amb inscrip-

ció prèvia i grups de rotllanes 

tancats es podran ballar algunes 

sardanes", explicava Ricard Saurí.
Qui també trobarà a faltar ballar 

serà l'Esbart Dansaire, que apor-
tarà l'apunt folk, de música tra-
dicional, "amb un altre format", 
deia Muntsa Pou, qui, malgrat tot 
apuntava que ha estat "positiu 

treballar de manera conjunta 

entre les diferents entitats". 
Així, l'Esbart oferirà un concert a 
càrrec de la Banda d'en Vinaixa.

Per la seva banda, Passaltpas ha 
fet un exercici perquè es pugui ba-
llar, tot i que haurà de ser individu-
alment. "De les prop de 300 dan-

ses d'arreu del món que ballem, 

molt poques es ballen sol, però 

les hem reinventat per poder-les 

ballar", detallava Estel Armengol.
Els Amics dels Gegants i Cagros-

sos també trobaran a faltar poder fer ballar les figures, però man-
tindran la música. Arnau Torrillas 
explicava que els grallers oferiran 
dues propostes: l'Electrogralla i una 
altra "més patxanguera". A més, 
l'Olla dels Pobres amb col·labora-
ció amb totes les entitats de cultura 

xavier solanas

popular instal·larà l'exposició de La 
Casa de la Festa Major –que es va 
haver d'anul·lar a la primavera per 
l'estat d'alarma–, i l'acompanyarà 
dels concerts de Decum Terra i dels 
grallers els Rajolers.

Els Xics duran el món casteller 
al carrer per mitjà d'una gimcana 
aquàtica –en col·laboració amb el 
Correaigua– per a totes les edats, 
i un concert d'Engrallats, seguit 
d'un espectacle d'Àlex Pereira, 
"que explica situacions còmi-

ques dins del món casteller", 
detallava Anna Leiva. Finalment, 
Diables mantindran els tradici-
onals versots i també faran una 
carretillada amb tota la colla per-
què les espurnes i el foc tampoc hi 
manquin al (Parèntesi), explicava 
Laia Blasco.  m.e.

n El tècnic d'Acció Cultural de l'Ajun-

tament, Marcel Oliveres, recorda-

va que caldrà limitar els aforaments  

–amb inscripció prèvia als actes, ja 

sigui a les taquilles del TAG i per mitjà 

del web granollers.cat/parentesi –en 

què també es pot consultar tota la 

programació–. Les mesures de pre-

venció de contagis també limitaran els 

espais de festa, que enguany seran el 

parc Torras Villà, el parc de Ponent, 

l'escola Salvador Espriu, el Parc Firal i 

Roca Umbert, tot i que també hi haurà 

algunes activitats itinerants.

NOUS ESPAIS I

AFORAMENTS LIMITATS

Marata celebrarà una festa major 

reduïda i amb control d'aforament
LES FRANQUESES. Marata viurà el 
cap de setmana una festa major 
singular, amb un programa redu-
ït –sense els actes que aplegaven 
més gent com el Maratafolk i el 
cros– i control d'aforament als 
set actes que s'han previst. Serà 
obligatori l'ús de mascareta en 
tot moment i mantenir sempre 
que sigui possible la distància de 
seguretat sanitària. El servei de 
begudes i patates es farà en enva-
sos individuals i a la barra no es 
donarà canvi. També hi haurà dis-

pensadors de gel hidroalcohòlic.
La festa arrencarà divendres 

(21.30 h) a la plaça, amb un com-
binat de circ amb La Simultània, 
La Churry i l'alumnat del taller 
teles acrobàtiques de Bellavista.

Dissabte és el dia que més actes 
concentrarà, amb la sortida de la 
cursa de relleus –que substitueix 
el cros– a les 9 h de la plaça, i un 
esmorzar popular amb fuet i xo-
colata. Ja a la tarda (18 h) es faran 
jocs infantils de cucanya i el cor-
reaigua amb mascaretes de co-

lors. Finalment, a les 22 h, la plaça 
acollirà el concert de Pep Gimeno, 
el Botifarra.

Diumenge serà el torn de la jor-
nada més tradicional, amb l'euca-
ristia amb la cantada dels Goigs de 
Santa Coloma a les 11 h al portal de 
l'església, i, sobretot, amb l'Espol-
sada i el ball del Pericó amb la Co-
bla Genisenca, a la plaça (12.30 h).

El ball es mantindrà amb va-
riacions. “Farem dues tandes 

perquè hi hagi menys parelles 

a pista, reduirem les enllaçades 

arxiu

EL PROGRAMA COMPTA AMB SET ACTES I S'HA PRESCINDIT DELS DE MÉS AFLUÈNCIA, COM EL MARATAFOLK I EL CROS

BALL DE L'ESPOLSADA

i farem neteja de mans abans 

i després del ball”, diu Eva Na-
varrete, presidenta del Centre 
Cultural, qui recorda que la festa 
serà “més tradicional” i “com les 

d’abans”, amb un format més re-
duït que els últims anys i limitat a 
les persones vinculades al poble.

D'altra banda, Navarrete ha la-
mentat la “falta d’empatia” de 
l’Ajuntament de les Franqueses, que normalment finança el 50% 
de la festa. “Aquest any podria 

haver-hi aportat més diners, te-

nint en compte que molts col·la-

boradors i patrocinadors s’han 

fet enrere i que els ingressos de 

les barres seran molt menors”. 
“Això i la responsabilitat que es 

demana als organitzadors ha 

fet que moltes entitats hagin 

desistit d’organitzar activitats”, 
assegura. i

sanitàries per garantir una cultura 
segura i que se suma a revitalitzar 
la ciutat, acompanyar les perso-
nes i impulsar la cultura.

Lluís Plaza, de Blancs, detallava 
algunes activitats que la colla blan-
ca mantindrà, tot i que adaptant-les 
a les circumstàncies. Així, aquest 
agost Granollers tindrà glossa que, 
a més, anirà acompanyada de l'or-
questra Aires del Montseny, que 
seguidament farà un concert per 
presentar disc. D'altra banda, Taka 
Taka Chombo ha ideat un itinerari 
de música i des del Correllets es 
farà l'activitat De perdidos al rio, 
amb cita prèvia i lliurament de pre-

mis per streaming. A més, després 
de dos anys sense poder-ne gaudir, 
aquest agost es podrà veure l'es-
pectacle de les Dames de Foc.

La colla blava també s'ha sobre-
posat "al cop dur, sense perdre 

la il·lusió. Malgrat la incertesa, 

ens hem reinventat", exclama-
va la cap de colla, Jenni Moreno. 
"Blaus segueix apostant per 

la producció pròpia amb Cas 

obert, un joc d'investigació vir-

tual". Blaus concentrarà dissabte 
els actes presencials, amb jocs de 
rol, bingo popular i improshow.

L'Agrupació Sardanista ha hagut 
de renunciar a la ballada a la Por-

AMB MÚSICA  El grup de grallers Els Rajolers va amenitzar la presentació
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La setmana passada, en el marc de 

la projecció en directe de l'obra As-

sedegats –que va aplegar unes 200 

persones distribuïdes amb distàn-

cies de seguretat per la sala– al Te-

atre Auditori de Granollers, es va 

presentar la imatge d'Escena grAn 

per a la temporada de setembre 

a desembre de 2020. Una tempo-

rada que, com el lema indica, els 

equipaments afronten “amb mol-

tes ganes”, després del tancament 

produït per la pandèmia al març.

Escena grAn donava a conèixer 

també la data de la gala inaugural 

de temporada, el 26 de setembre, 

a les 21 h, al Teatre Auditori de 

Granollers (TAG), en un acte que 

es preveu "molt còmic", assegu-

ren des dels equipaments.

Després del confinament, el 

primer contacte amb el públic de 

dilluns va comptar amb la benvin-

guda de la regidora de Cultura de 

l’Ajuntament de Granollers, Maria 

Villegas, i la directora del TAG, 

Tracy Sirés. “Aquests últims 

esperant noves dates. Una dada 

molt esperançadora”, va voler 

destacar Sirés.

La directora del TAG –tal com ja 

avançava al juny en una entrevista 

al Som*– també va tranquil·litzar 

quatre mesos hem hagut de 

canviar dates de 26 espectacles 

i, per sorpresa nostra, només 

un 10% de les entrades venu-

des han sol·licitat la devolució 

íntegra, la gran majoria esteu 

tag

EQUIPAMENTS  PRESENTADA LA NOVA IMATGE I LA DATA DE LA GALA INAUGURAL

Escena grAn reobrirà temporada 
el 26 de setembre "amb moltes ganes"

PRESENTACIÓ  La regidora de Cultura i la directora del TAG amb la nova imatge

el públic tot assegurant que “hem 

plantejat la nova temporada 

tenint en compte totes les me-

sures de seguretat i higiene, 

configurant una comissió per 

a treballar conjuntament amb 

l’Ajuntament i l’empresa de 

riscos laborals tot tipus de me-

sures de caràcter estructural, 

protocol·làries i també comuni-

catives. Tot, per tenir cura del 

públic, els equips artístics i els 

treballadors i treballadores”.

La regidora de Cultura, Maria 

Villegas, va cloure la presentació 

mostrant la il·lusió de ser de nou 

al teatre, amb el públic, i reforçant 

el missatge de les ganes de gaudir 

altre cop de les arts escèniques.

De fet, algunes de les propos-

tes de la nova temporada ja es 

coneixen, ja que són espectacles 

que van haver de postposar-se els 

darrers mesos, com el concert d'El 

Kanka, que aterrarà al TAG el 2 

d'octubre, o Joan Garriga a la Nau 

B1, l'endemà.  

La Mostra d'Art Urbà (MAU) 

de Roca Umbert fa un pas cap a 

l’àmbit europeu amb el projecte 

Transefímers - MED, amb el su-

port per l’Euroregió Pirineus Me-

ditèrrania en el marc dels projec-

tes Cultura 2019, i que estableix 

lligams entre les mostres i els fes-

tivals d'art contemporani. Transe-

fímers promou la presència de 

l'art contemporani arreu del ter-

ritori i reivindica el valor social 

de la cultura i del patrimoni cul-

tural i genera intercanvis. Els sis 

festivals d’instal·lacions efímeres 

en l’espai públic que participen a 

Transefímers - MED són la MAU; 

A Cel Obert, de Tortosa; Festival 

des Architectures Vives, de Mont-

peller; Insòlit, de Palma; Jardins 

de Llum, de Manresa; i Lluèrnia, 

d'Olot. Per seleccionar els equips 

artístics que participaran en el 

projecte, els socis van llançar una 

convocatòria conjunta. Els gua-

nyadors i els festivals on partici-

paran s’anunciarà el 31 de juliol.  

MOSTRA D'ART URBÀ

La MAU s'afegeix a 

una xarxa europea 

que reivindica el 

valor social de l'art
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DIA DEL LLIBRE I LA ROSA  LA GRALLA, ABACUS, CARBÓ, SANTA ANNA I MOLINS, AL CARRER

Amb motiu de la situació a causa del 
COVID-19, Ràdio Granollers ha canviat la 
programació i oferirà punts informatius 
de servei a les 09.30 h, 11.30 h, 13.30 h.

Descarrega't l'aplicació disponible 
per Android i iOS al web 
radiogranollers.alacarta.cat

P R O G R A M AC I Ó  E S P E C I A L

PREVISIÓ METEOROLÒGICA
del dijous 23 al diumenge 26 de juliol

Dijous Divendres Dissabte Diumenge

33º 21º 29º 20º 29º 20º 29º 20º

Avui, dijous 23 de juliol, les llibreri-
es de Granollers se sumen a la ce-
lebració del Sant Jordi alternatiu 
ideat per la Cambra del Llibre (in-
tegrada pel Gremi d'Editors, Asso-
ciació d'Editors en Llengua Catala-
na, Gremi de Llibreters, Gremi de 
Distribuïdors i Gremi de la Indús-
tria Gràfica) i el Gremi de Floristes, 
davant la impossibilitat de celebrar 
la diada el 23 d'abril, en ple confi-
nament per la Covid-19. Tot i que la 
diada tindrà més un caire simbòlic, 
sobretot després que la setmana 
passada també s'hagués de deci-
dir anul·lar la trobada de llibreters 
prevista a Barcelona, Ajuntament i 
llibreries d'arreu del territori han 
mantingut activitats per dinamit-
zar el Dia del Llibre i la Rosa.

És el cas de Granollers, on cinc 
llibreries instal·laran parada de 
llibres al carrer davant del seu 
propi establiment: la llibreria 

Parades davant llibreries i 
floristes al Sant Jordi alternatiu

La Gralla, a la plaça dels Cabrits; 
Abacus, davant del mercat de Sant 
Carles; la llibreria Carbó, al car-
rer Anselm Clavé; Santa Anna, a 
la plaça de la Caserna; i Molins, al 
carrer Joan Prim. Hi seran tota la 
tarda, de 17 a 22 h. 

Pel que fa a floristes, Les Flors 
posarà parada de roses al carrer 
de Corró i la Floristeria Adelina, al 
carrer de Balmes.

La celebració obliga a adoptar 
un seguit de mesures per garan-
tir la seguretat: caldrà fer servir 
la mascareta, rentar-se les mans 
amb gel hidroalcohòlic abans de 
tocar els llibres i mantenir la dis-
tància interpersonal. La iniciativa 
vol contribuir a reactivar el sec-
tor del llibre que, com la resta del 
món de la cultura, s'ha vist molt 
perjudicat pel confinament.  

xavier solanas

Signatures d'autors 'de proximitat'

Dissabte La Gralla va celebrar les habituals signatures d'autors de Sant 
Jordi, tot i que, a darrera hora, va haver de cancel·lar totes les d'escriptors 
i periodistes vinguts de Barcelona que hi havien de dedicar llibres a la 
tarda. Així, el matí va tenir els autors locals com a protagonistes, amb Xavi 
Barroso, Esteve Plantada, Ivette Nadal i Joaquim Brustenga.

MALGRAT LES LIMITACIONS, LA CAMBRA 
DEL LLIBRE CRIDA A CELEBRAR LA DIADA
n Els repunts de contagis de la Covid-19 que la setmana passada es detectaven  

en alguns barris de Barcelona i altres municipis metropolitans van portar a anul·lar 

algunes activitats previstes a l'entorn del Dia del Llibre, en especial la trobada al 

passeig de Gràcia de Barcelona. Altres municipis, tot i no estar en els focus de 

perill de repunt, com les Franqueses, també han anul·lat les activitats previstes 

per aquest dijous. En aquest cas hi havia previstos tallers a la Biblioteca de Corró 

d'Avall, un concert de jazz, una trobada amb autors locals i el lliurament de premis 

del concurs literari de Sant Jordi. Malgrat això, la llibreria L'Espolsada muntarà 

una parada de llibres a la tarda davant de l'establiment per evitar aglomeracions 

a l'interior. Tot i les limitacions que ha suposat la pandèmia, la Cambra del Llibre 

de Catalunya, institució que agrupa els gremis i associacions d’editors, llibreters, 

distribuïdors i de la comunicació gràfica de Catalunya, juntament amb el Gremi de 

Floristes –impulsors d'aquest Sant Jordi d'estiu–, animen els ciutadans a celebrar 

el Dia del Llibre i de la Rosa a tots els municipis de Catalunya, "atenent la situació 

sanitària que visqui cadascun d'ells". La jornada vol celebrar el retrobament dels 

lectors amb els llibres i escriptors a les llibreries i a les parades al carrer i també, a 

través del regal de roses blanques i vermelles, expressar un sentiment d'esperança.
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Torna el mercat de col·leccionistes
Dissabte, com era habitual que es fes l'últim dissabte 

de cada mes abans de la pandèmia, la plaça Maluquer i 

Salvador acull de nou el mercat de col·leccionisme Fira 

de les Il·lusions. Els brocanters vendran antiguitats i peces 

de col·lecció de tota mena de 10 a 20 h.

La festa major de 

Canovelles se celebra del 

22 al 27 de juliol adaptada 

a les noves circumstàncies. 

El consistori ha apostat 

per un model de festa que 

es pot gaudir des de casa, 

i on els actes presencials 

seran reduïts i comptaran 

amb mesures de seguretat 

per evitar qualsevol mena 

d’aglomeració o risc per 

a la ciutadania. La festa 

major, que enguany 

ha escollit la temàtica del 

circ, omple el programa 

d'espectacles i concerts que es podran veure a través del canal de YouTube 

de l’Ajuntament i alguns també a través de VOTV. Entre les actuacions que es 

retransmetran hi ha, per exemple, l’espectacle de dansa contemporània i urbana 

Circ Desescalada, la nit flameca amb la formació Arraigo i el cantaor Javi Rueda, 

el concert d’Acustiquem; la màgia del Mago Esteban, l’espectacle infantil amb la 

pallassa la Bleda i actuacions dels Diables. D’altra banda, s’han eliminat o s’han 

replantejat tots aquells actes que habitualment apleguen multituds, que tenen 

a veure amb gastronomia o que congreguen població de risc. A més, els actes 

programats acabaran abans de la mitjanit. No es faran ni concerts ni actuacions en 

places i carrers, ni actes com la cercavila d'inici, la Catxarrada, la Botifarra Amiga i 

altres activitats per evitar aglomeracions. No obstant això, sí que hi haurà concurs 

de truites de patates, però se celebrarà des de casa a partir de les imatges que 

enviïn els participants. També hi haurà havaneres, però seran itinerants i els caps 

de setmana hi haurà jocs infantils en un recinte tancat, amb aforament limitat.

Canovelles celebra una 

festa major de petit format

Voltem per l’entorn

GRANOLLERS

DIABLES DE CANOVELLES

DIJOUS, 23

12 h Facebook centres cívics

Videotaller Gelats

Refresca’t amb aquestes receptes 

de gelats amb fruites d’estiu

DIVENDRES, 24

17.30 h Museu de Ciències Naturals

Taller Insectes, crancs i aranyes 

a les vostres mans! Sessions a les 

17.30h i a les 18.30h. Durada: 1 h.

Preu de la sessió: adults 3 euros, 

infants menors de 12 anys –han d'anar 

acompanyats– 1 euro. Cal fer reserva 

prèvia al telèfon 93 870 96 51, places 

limitades

18.30 h Plaça Jaume I

Diverdivendres. DiverMúsica

Espectacle amb música i titelles a 

càrrec de Cia Sarandaca. Inscripcions 

prèvies al web municipal

DISSABTE, 25

10 h Plaça de l'Oli

Botigues al carrer. De 10 a 13.30 h

i de 17 a 22 h, els comerços associats 

a Del Rec al Roc treuen els estocs de 

les botigues al carrer.

DIUMENGE, 26

11.10 h Museu de Ciències Naturals

Visita guiada l'exposició Tu investigues!

Tots els diumenges de juliol. Preu visita 

guiada: 3 euros adult i 1 euro infants. 

Entrada lliure gratuïta (sense guia), 

amb reserva prèvia al telèfon 93 870 96 

51. Aforament màxim de 10 persones.

12 h Museu de Granollers

Visita comentada a l'exposició 

Objectes personals. Efraïm Rodríguez. A 

càrrec de Bàrbara Partegàs, Inscripció 

prèvia a museu@granollers.cat

12 h Museu de Ciències Naturals

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

Visita guiada a l'exposició 

Què mengem avui? A càrrec de 

l'antropòloga Agnès Villamor. 

Inscripció prèvia al 93 870 96 51, de 9 

a 13 h i de 16 a 19h, places limitades.

DIMARTS, 28

12 h Museu de Ciències Naturals

Visita guiada a l'exposició Què 

mengem avui? A càrrec d'Ada Parellada. 

Inscripció prèvia al 93 870 96 51.

22 h Parc Torras Villà

Projecció de Spider-Man: un nuevo 

universo, de Bob Persichetti, Peter 

Ramsey i Rodney Rothman. Per a 

majors de 7 anys. Reserva d’entrades 

a www.cinemaedison.cat
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