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EN PORTADA

"Josep Estrada està
viu als cors i arxius"

EN RECORD Jordi Pardo i Marta Estrada van conversar sobre l'intel·lectual, conduïts per Arnau Queralt, del Centre d'Estudis

Una xerrada al Museu va repassar la petja
que el fill predilecte de Granollers va deixar
en l'àmbit de l'arqueologia catalana i a la ciutat
Quan tenia 15 anys Josep Estrada
(Granollers, 1912-2001) va trobar una moneda romana en un
hort al costat de la riera. Va ser
una de tantes anècdotes en una
cadena d'esdeveniments que van
despertar una vocació i van anar
orientant aquell adolescent, que
volia ser químic, cap al món de
l'arqueologia. Aquest és un dels
episodis que es va recordar durant l'homenatge que se li va retre
dijous, en un acte conjunt del Centre d'Estudis de l'Associació Cultural i el Museu de Granollers, en
commemoració dels 20 anys de la
seva desaparició. "Era una obligació absoluta", deia el director
del Centre, Jaume Dantí.

Estrada va patir la Guerra Civil
i va haver d'exiliar-se a França, on
va passar 3 anys en camps de concentració. El 1942 va poder tornar
a Granollers i va tenir un paper
fonamental en el rellançament de
l'Agrupació Excursionista, col·laborant amb el geògraf Salvador
Llobet i iniciant la catalogació del
patrimoni arqueològic del Vallès.
Durant l'acte es va lloar la seva
humanitat i afabilitat, i també el
fet que va ser "un home meticulós, ordenat, amb una intelligència i una capacitat d'abstracció extraordinàries", en
paraules del seu deixeble, l'arqueòleg granollerí Jordi Pardo.
Segons Pardo, �igures com la

d'Estrada i altres referents locals
–Cumella, Garrell, Jonch, Puchades, Ruera…– van omplir un buit
i van fer de "connectors generacionals" després de la Guerra Civil, com a catalitzadors de moltes
iniciatives.
Amb la col·laboració d'amics
com Pere Font o Emili Ramon i
formant tàndem amb la seva esposa, Feli Miyares, que també era
arqueòloga i participava del seu
entusiasme, Estrada va trepitjar
uns camins que acabarien engolits
per l'esclat urbanístic dels anys
60. "Ara moltes d'aquelles troballes serien impossibles per la
transformació que ha sofert el
territori", reconeixia la seva �illa,
l'oceanògrafa Marta Estrada.
Una de les seves descobertes va
ser la pintura rupestre de la Pedra
de les Orenetes, a la Roca. "Una
troballa tan espectacular que
va tenir un reconeixement per

part dels grans de l'arqueologia
del moment", segons va indicar
la catedràtica d'Arqueologia de la
UAB Isabel Rodà de Llanza, que va
participar a través d'un vídeo enregistrat a l'homenatge.
Estrada va recordar com "molts
dies de festa tota la família fèiem excursions per la comarca
en les que sempre es barrejava
l'aspecte lúdic amb la prospecció arqueològica. Estava sempre amatent a restes de terrissa, monedes, piles de pedres o
qualsevol cosa que pogués indicar un jaciment".
Rodà va apuntar que va ser un
home fet a si mateix, amb una formació autodidacta: "ell es considerava un a�icionat, però d'una
altíssima categoria". El mateix
Estrada reivindicava el paper dels
estudiosos no professionals en
impulsar el Centre d'Estudis i la
seva �illa l'assenyala com un precursor del que ara coneixem com
a "ciència ciutadana".
El coneixement dels més de 400
jaciments que va catalogar se sintetitzen en quaderns de camp i �itxes meticuloses. Segons Rodà, "un
llegat immens, amb un sentit
de síntesi històrica impressionant". "Un patrimoni documental que s'ha de digitalitzar, estudiar i posar en valor per a les
generacions del futur", va afegir
Pardo. En la seva opinió la tasca
ingent d'Estrada va estar orientada per tres valors: "l'interès per
la història i el passat més enllà
de l'erudició, la comprensió de
la realitat del paisatge; el civisme que feia comunitat i una generositat extraordinària".
Tot plegat dóna la idea que Es-

La visió del
territori a
través de la
vialitat romana
L'estudi de la vialitat romana
a Catalunya sempre va ser una
obsessió per a Josep Estrada. El 1969
va elaborar un estudi de caràcter molt
avançat que encara avui és un text de
referència. Com va reﬂexionar Jordi
Pardo, "en aquests moments un dels
grans debats europeus i especialment
peninsulars és el corredor mediterrani.
El que va fer Estrada és estudiar
la primera gran infraestructura
europea que, paradoxalment, més de
2.000 anys després no està acabada
en termes de connexió ferroviària.
Aquest vincle del passat i el present
forma part del seu llegat".

Per al Museu
ESTRADA CONSIDERAVA EL MUSEU DE
GRANOLLERS COM UNA SEGONA LLAR.
Potser per això, tant Marta Estrada
com Jordi Pardo no van desaproﬁtar
l'oportunitat de posar deures als
responsables actuals de l'equipament.
La ﬁlla de l'homenatjat troba a faltar
"una secció més completa i estable
de la història de Granollers i de la
comarca". Pardo, per la seva banda,
va reclamar un enfortiment del
projecte museístic, amb un pla
estratègic que aporti "una major
centralitat de projectes, fer recerca,
una bona gestió documental i dels
fons, i una estratègia de reinvenció
pel que fa als públics".

trada –nomenat �ill predilecte de
la ciutat el 1987– va fer una feina
útil i que el seu llegat és viu. Rodà
ho va resumir dient que "sempre
serà al nostre cor, a les nostres
ments i sobretot a les nostres biblioteques i arxius". ❉ CARLES RIOBÓ

DJ, 25 NOVEMBRE 2021

4

SOCIETAT

Enguany, creixen els casos als jutjats

Taller d'autodefensa

La secretària de Polítiques Feministes del PSC comarcal, Mònica Llorente,
apuntava divendres que al Vallès Oriental, només de gener a juny, s'havien
iniciat 586 procediments judicials per agressions masclistes. En el cas del
partit de Granollers, en van ser 455. En 95 casos es van sol·licitar mesures
de protecció a les víctimes, de les quals només 31 es van fer efectives.

Entre les activitats per commemorar el 25-N, les
Franqueses ha organitzat diumenge, de 10 a 12 h,
a l'Espai Can Prat, un taller d'autodefensa personal
per a dones a partir de 15 anys, a càrrec de
l'entrenadora de karate Raquel Garcia Galindo.

25-N L'OBSERVATORI DE LA IGUALTAT DE GÈNERE DE GRANOLLERS I EL CENTRE D'ESTUDIS DEL VALLÈS ORIENTAL VEUEN LES XIFRES INFLUÏDES PEL CONTEXT PANDÈMIC

Les denúncies per violència de gènere
van baixar l'any del conﬁnament estricte
Al partit judicial
de
Granollers,
que inclou 35
municipis, l'any
2020 es van registrar 661 denúncies per violència de gènere,
pràcticament un 20% menys que
les registrades el 2019, i fins i tot
menys que el 2018. Aquest descens
i canvi de tendència evidencia les dificultats que han patit moltes dones
durant la pandèmia per allunyar-se
dels seus agressors i accedir a serveis de suport. De fet, el segon trimestre –coincidint amb l'època de
confinament estricte– va ser quan
menys denúncies es van fer. "El
descens global de les xifres, en
un context de pandèmia, els successius decrets d'estat d'alarma
i les restriccions derivades del
confinament poden haver tingut
una translació directa en la caiguda del nombre de denúncies",
alerten des de l'Observatori per la
Igualtat de Gènere de Granollers i
des de l'Observatori-Centre d'Estudis del Vallès Oriental, en l'estadísti-

ca judicial sobre violència masclista
que avui, dijous (10 h), presentaran
a la sala Tarafa amb motiu del 25-N.
L'acte comptarà amb l'advocada i
criminòloga especialista en violències masclistes Carla Vall.
L'informe estadístic també indica
que la majoria de denúncies les ha
presentat directament la víctima
(465), tot i que l'any passat van
incrementar les presentades per
intervenció directa de la policia (de
181 el 2019 a 196, que suposen gairebé el 30%). El document també
adjunta dades dels Mossos d'Esquadra, que van rebrer 584 denúncies
al Vallès Oriental, un 10,4% menys
que el 2019. Les denunciants tenien
una edat mitjana de 36 anys.
Pel que fa a les renúncies a donar continuïtat al procés judicial,
el 2020 als jutjats de Granollers
se'n van produir 16, una xifra
similar a la registrada l'any anterior. Les ràtios de casos en els
quals la víctima s'acull al dret de
no declarar (0,03), el partit judicial de Granollers es troba molt
per sota de la mitjana provincial

TONI TORRILLAS

Lectura del manifest a la Porxada
Granollers encetava dissabte a la Porxada els actes del Dia per a l'eliminació
de la violència contra les dones amb la lectura del manifest del 25-N amb
la veu de dones de la Taula per la Igualtat de Gènere. També va intervenir
l'alcalde, que va esperonar a denunciar "qualsevol petit gest que porti
a la violència" i es va cloure amb una performance d'alumnat d'Arsènic.
(0,11) i del conjunt del país (0,12).
Malgrat, però, aquest baix índex
de dones que es fan enrere, la major part dels procediments judici-

als per violència de gènere al Vallès
Oriental es resolen per sobreseïment, és a dir, que no es descarta
que s'hagi comès un delicte, però es

GRÀCIES!

considera que no hi ha indicis suficients per continuar el procés. A
Granollers s'ha passat d'un 45,32%
de casos sobreseguts el 2019, al
50,25% el 2020. En canvi, els procediments resolts per sentència
són molt menors, i al Vallès Oriental no superen el 8%. Amb tot, a
Granollers han augmentat tant les
absolutòries –del 1,87% el 2019 al
2,74% el 2020– com les condemnatòries –del 3,24% al 4,73%–.

Nivell baix d'ordres de protecció
Tot i que des de 2018 les ordres de
protecció dictades al Jutjat de Granollers van anar en augment –el
2017 se n'havien arribat a denegar
més del 77%–, el 2020 s'ha produït
un nou increment de les mesures
denegades, que ha arribat al 60,4%
dels 139 casos incoats –dels 25
partits catalans és el setè més restrictiu a l'hora d'imposar mesures
de protecció a la possible víctima–,
mentre que el 2019 es va denegar
un 48%, una xifra més propera a la
mitjana dels partits judicials catalans. A més, el conjunt d'ordres de
protecció incoades al partit judicial granollerí han estat un 24,5%
menys que l'any anterior, mentre
que al conjunt de Catalunya la reducció ha estat d'un 15%. Aquestes
mesures de protecció poden ser un
ordre d'allunyament, la prohibició a
l'agressor de residir al mateix domicili, la d'aproximar-se a la víctima i
altres persones, la prohibició de comunicació i la suspensió de tinença
d'armes. El 2020 al Vallès Oriental
es van adoptar un total de 230 mesures de protecció, que van suposar
el 7% del total de mesures adoptades a l'àmbit metropolità. M.E.
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25-N LES ENTITATS FEMINISTES DENUNCIEN LES VIOLÈNCIES EXERCIDES DES DE DIFERENTS ÀMBITS

POLÍTICA L'ESTAT VOL AUGMENTAR LES PARTIDES EN IGUALTAT

Detectar els maltractaments
per ni exercir-los ni tolerar-los

El PSC reivindica els
pressupostos de l'Estat
per combatre el masclisme

L'associació Mirall ha col·laborat amb l'Ajuntament de les
Franqueses per
elaborar el programa del 25-N, amb activitats
com el concurs de microrelats i la
quarta edició dels tallers dels mites
de l'amor romàntic. "Considerem
que treballar des de l'educació és
la clau per erradicar les violències masclistes. En aquests tallers
proposem parlar de mites, creences… que condicionen les relacions", ha explicat Laura Martínez
Amores, presidenta de l'Associació
Mirall. De fet, entitat i administració han impulsat una campanya per
sensibilitzar sobre la importància
de detectar les violències masclistes per ni exercir-les ni tolerar-les.
D'altra banda, com cada any des
d'en fa cinc, la Coordinadora Feminista de Granollers feia ahir, en
la vigília del 25-N, una marxa nocturna per denunciar "la violència
sistèmica i estructural i invisible

XAVIER SOLANAS

MOBILITZACIÓ La Coordinadora Feminista va fer ahir una marxa de torxes
que exerceix el sistema patriarcal
i capitalista". La marxa, que començava a les 19.30 h sote l'aixopluc de
la Porxada, tenia previst fer un recorregut pels carrers del centre amb
parades en indrets que simbolitzen
les diferents violències del "capitalisme que l'empara, el feixisme
que la protegeix i la innacció de

les institucions davant d'aquesta
situació". La coordinadora dedicava la marxa de torxes a les 15 dones i
el nen morts pel masclisme el 2021,
i a les dones de Lleida i Igualada que
fa uns dies van patir agressions sexuals brutals "per part d'homes
que aquesta societat patriarcal
ha legitimat". M.E.

Recital i tallers per combatre
els prejudicis i estereotips
LES FRANQUESES. Per cloure els
actes del 25-N, les Franqueses ha
programat diumenge (18 h), al
Teatre Auditori de Bellavista, el
recital Alcem les veus contra les violències masclistes, organitzat en
col·laboració amb l'Associació Intercanvis Socials i Culturals, SOS
Dona, Cor Camins i Cor Plèiade. A
l'espectacle, la música i la poesia
es presenten com a eines de transformació social per combatre els
prejudicis i estereotips que sustenten els masclismes. També es

A GRANOLLERS
TRENQUEM
LA FALSA
NORMALITAT

faran dues activitats als instituts: la
4a edició dels tallers dels mites de
l'amor romàntic, a càrrec de l'Associació Mirall i de la psicòloga M.
José Ribadeneira López de Alda, a
l'alumnat de 3r d'ESO, i el cinefòrum per a la igualtat sobre l'ús de
les xarxes socials, els seus riscos i
les implicacions legals del que s'hi
publica, a l'alumnat de 4t d'ESO,
amb la projecció del curtmetratge
Share, al Teatre Auditori per a l'IES
Lauro i al Centre Cultural de Corró
d'Avall per a l'Institut El Til·ler.

El Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere destinarà l'any que
ve 384.000 euros als municipis
del Vallès Oriental per fer tasques
de prevenció, detecció i sensibilització sobre la violència masclista.
Aquesta quantitat, si s'aproven
els pressupostos de l'Estat, "duplicarà la de l'any passat", destacava divendres Lídia Guinart,
diputada al Congrés i portaveu
del PSOE a la comissió de seguiment del Pacte d'Estat, en una
visita a Granollers amb el també
diputat socialista Arnau Ramírez.
Aquests diners s'afegeixen als
pressupostats en altres àrees per
fer polítiques d'igualtat i formen
part d'una partida de 40 milions
per a tots els municipis de l'Estat,
que "duplicarà els recursos que
s'hi destinaven fins ara".
Per municipis, Granollers rebrà l'any que ve 23.336 euros en
funció de diversos criteris, tant
de població com de dones que
formen part dels programes de
seguiment i protecció. "El govern
de l'Estat es pren molt seriosament la violència masclista",
deia Guinart, i per això "l'any que
ve incrementarà els recursos
per combatre aquesta xacra so-

X.L.

LÍDIA GUINART
cial". Posava d'exemple l'augment
del 15% en el pressupost del Ministeri d'Igualtat, més de la meitat
del qual –285 milions– es destinaran directament a combatre la
violència contra les dones.
Segons Guinart, un 41% de les
dones de Catalunya diu haver estat víctima de violència masclista,
i malgrat això, "s'està estenent
un negacionisme molt preocupant". "Entre els joves, per exemple, un de cada quatre nega la violència masclista". Davant d'això,
apuntava, "cal abordar aquest
tema des de tots els àmbits, com
el laboral o l'educatiu", així com
"posar fi a la mercantilització
del cos de les dones". X.L.

ERC convida Carme Forcadell a
parlar de dona i política al Museu
La presidenta del Parlament entre 2015 i 2018, expresidenta de l'Assemblea Nacional Catalana i presa política Carme Forcadell visitarà el
Museu de Granollers divendres (19 h) amb motiu d'un acte organitzat
per la secció local d'ERC, en el marc de les reivindicacions del 25 novembre, Dia contra les violències masclistes. Així, Forcadell participarà
en una xerrada entorn del paper de la dona en política, acompanyada de
la portaveu d'ERC a l'Ajuntament de Granollers, Núria Maynou.

CADA DIMARTS A LES 19.00 h
30 de novembre Fonda Europa
7 de desembre Palau d’Esports
14 de desembre Palau d’Esports
21 de desembre Fonda Europa

PROU REPRESSIÓ
assemblea-Granollers activitats novembre-desembre
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SALUT L'HOSPITAL DE GRANOLLERS TENIA DIMECRES 14 PACIENTS POSITIUS DE COVID-19

LA NIT DELS AGRAÏMENTS TAMBÉ SERÀ PER A LA PARRÒQUIA

El risc de rebrot es dispara i hi
ha un lleu repunt d'ingressats

Homenatge a les pioneres
en nutrició i informàtica

Torna la preocupació als centres
sanitaris per l'augment de contagis
de la Covid-19, malgrat l'alt índex
de vacunació –a Granollers més del
80% de la població–. Aquesta setmana les dades epidemiològiques
s'han disparat i l'empitjorament
d'aquests indicadors les darreres
setmanes s'ha començat a traslladar
també als centres sanitaris. Els CAP
han vist com augmenten les visites
vinculades als símptomes del coronavirus i l'Hospital de Granollers ha
sumat nous pacients positius en una
PCR que han necessitat ingrés.
Dimecres hi havia a l'Hospital
14 casos de Covid-19 positius ingressats, quatre més que fa una
setmana. Tot i el creixement moderat dels ingressos, actualment a la
Unitat de Cures Intensives (UCI) hi
ha menys casos de coronavirus –3
pacients dels 15 que en total necessiten cures intensives arran d'altres patologies–. Afortunadament,
fa setmanes que no es produeix cap
defunció a l'Hospital per Covid, tot
i que n'acumula 313 des de l'inici

EL GOVERN VOL EL PASSAPORT COVID PER
ACCEDIR A LA RESTAURACIÓ I GIMNASOS
■ El Govern ha demanat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC)

que validi l'ús del certificat covid per accedir a la restauració, els gimnasos i
les residències de gent gran. Fins ara només s'utilitza per a l'oci nocturn i els
banquets amb ball. La voluntat del Govern és que aquesta ampliació de l'ús del
passaport entri en vigor aquest divendres. La portaveu del Govern, Patrícia Plaja,
ha assegurat que es tracta d'una mesura "per evitar noves restriccions", i ha
remarcat que no obliga a la vacunació, ja que també es pot acreditar la no infecció
amb una PCR o un test d'antígens. D'altra banda, la Comissió de Salut Pública
estudia altres mesures, com tancar la restauració a les 23 h i l'oci nocturn a la 1 h.

de la pandèmia. D'altra banda, el
centre ha donat una desena d'altes
a pacients Covid aquesta setmana i
n'acumula 2.038.
Aquesta setmana l'índex de rebrot ha passat a ser alt (223), mentre que a Granollers s'ha disparat i
en una setmana s'ha multiplicat per
7, i ha arribat a 566. A les Franqueses és de 382, també per sobre de la
mitjana comarcal (258) i catalana. A
Granollers, la incidència acumulada

de la setmana (IA7) és de 146,13
casos confirmats per cada 100.000
habitants, mentre que a les Franqueses és de 114,61. A l'hora d'analitzar aquestes dades, cal tenir en
compte que la Comissió de Salut Pública es planteja revisar els llindars
d'aquests barems, de manera que el
risc baix sigui de 50 a 100 casos per
cada 100.000 habitants, el risc mitjà
de 100 a 300, el risc alt de 300 a 500
i el risc extrem, més de 500 casos.

L'Hospital de Granollers celebrarà
avui, dijous (19 h) a la sala petita
del Teatre Auditori de Granollers,
La nit dels agraïments, un acte en
el qual es retrà homenatge als professionals i les entitats o associacions que han estat cabdals en els
anys d'història del centre.
Enguany es retrà homenatge a
la doctora Vicky Yetano, fundadora de la Unitat d'Endocrinologia
i Nutrició de l'Hospital i que va
morir l'any passat a conseqüència de la Covid-19; Lada Moret,
que l'any 1977 va crear el Servei
d'Informàtica; Hermínia Vázquez,
promotora de l'alletament matern
a l'hospital; el doctor Bosch Banyeras, metge responsable de la
jerarquització del Servei de Pediatria, i la parròquia de Sant Esteve
en reconeixement per la venda del
retaule per finançar l'edificació de
la part central de l'edifici històric
de l'hospital.

Premis Talentum
Durant l'acte també es farà entrega dels Premis de reconeixements

Exposició

'LLIURES I SENSE POR',
AL NOU VESTÍBUL
El nou vestíbul de l'Hospital acull, amb
motiu del Dia per a l'eliminació de la
violència vers les dones, l'exposició
Lliures i sense por, cedida per l'Institut
Català de les Dones i organitzada pel
Grup de Treball d'Igualtat del centre
hospitalari granollerí. La mostra consta
de 9 plafons per reflexionar sobre què
són les violències sexuals, com identificar-les, quines són les causes i què
es pot fer davant aquestes situacions.
L'exposició itinerant reivindica el dret a
al llibertat sexual i a la seguretat de les
dones en l'àmbit públic i privat.

a professionals Talentum i de la
Marató Científica de l'hospital,
així com es retrà homenatge a la
ciutadania i al teixit empresarial
comarcal que ha donat suport al
centre durant la pandèmia.

EDUCACIÓ L'ALUMNAT DEL BELERA VA PRESENTAR EL CURT AL CINEMA EDISON

1. Foto: M. Boter

Excursió Popular 2018

IES CELESTÍ BELLERA

Di umenge 1 2 de desembre de
de 2
20 2 1
Organitza

E X C UR SIÓ
PO PUL A R DE
G R AN O LL E R S

Organitza

Quant fa que no ens cuidem?

38a edició - 15 km

Sortida: Plaça de la Porxada a 2/4 de 9 del matí
Informació: Sortida: Plaça de la Porxada a 2/4 de
- Agrupació Excursionista de Granollers - C/ Corró, 10.

L'EQUIP Els estudiants de segon de batxillerat d'Arts Escèniques i la seva professora de teatre

en conveni amb
en conveni amb

9 del matí amb el suport de

Dimecres i dijous de 19 a 21h - tel. 93 860 01 47 www.aeg.cat

- Editorial Alpina. Tel. 93 879 50 83 - www.editorialalpina.com

INSCRIPCIONS:
1 - Amb ESMORZAR SOLIDARI fins al dijous 9 de desembre a:
- Agrupació Excursionista de Granollers. Dimecres i dijous de 19 a 21 h.
- GRA.Jove. Pl. Església, 8 - tel. 93 842 66 84 Tardes de 16 a 19h.
- Mans Unides. C/ d'Anníbal, 60 - tel. 93 870 62 49. www.mansunidesvor.org g
Dilluns i dimecres de 9:30 a 12:30. Ingrés al compte de Mans Unides a
CaixaBank ES42 2100 0398 9902 0016 2118

2 - Sense esmorzar. Inscripció Gratuïta el mateix dia de 8 a 2/4 de 9
del matí a la Plaça de la Porxada.

amb el suport de

El Cinema Edison va acollir dijous el curtmetratge Quant fa que no ens cuidem?, un
projecte dels estudiants de 2n de batxillerat d'Arts Escèniques de l'Institut Celestí
Bellera, que aborda des de l'abstracció el
concepte d'ecofeminisme i pretén mostrar
als espectadors la dependència dels humans
amb la natura. L'estrena va comptar amb la
conferència de Meritxell Joan Rodríguez, experta en qüestions de gènere i feminismes.
La directora del curt i professora de teatre,
Laura López, va explicar que el projecte va
iniciar-se arran d'una xerrada de l'activista
Yayo Herrero. "Va començar sent una cosa
petita, però vam generar molt material i
va agafar volada", constatava López. Després d'informar-se van seguir amb un procés
d'experimentació corporal sobre els concep-

tes ecodependència i interdependència.
"Un dels aprenentatges més grans del
projecte és la importància de la nostra
relació amb la natura", sostenia Bernat
Fusté, un dels intèrprets del projecte. "El
curt ens ha ajudat a cohesionar-nos
com a grup i a entendre'ns més els uns
als altres", asseguraven els estudiants.
Finalitzada la projecció, Meritxell Joan
va explicar que "tant l'ecologisme com
el feminisme són lluites molt presents i
interconnectades. Les dues volen transformar en plural el que ens envolta", i va
posar èmfasi en la necessitat d'abandonar
les tendències capitalistes i patriarcals que
ens allunyen del planeta i el destrueixen. "La
natura té les claus per cuidar-la, només
l'hem d'escoltar", afirmava l'experta. ❉ À.L.
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URBANISME REPRESENTANTS MUNICIPALS I D'ADIF ABORDEN ELS DETALLS DEL PROJECTE

EQUIPAMENTS LA DIPUTACIÓ CONCEDEIX UN CRÈDIT

El pas soterrat per a vianants
a l'estació de Corró d'Avall
es construirà durant el 2022

El Consell Comarcal
reprèn l'opció dels Jutjats
per traslladar-hi la seu
arxiu

LES FRANQUESES. L’alcalde de les
Franqueses, Francesc Colomé, i el
regidor d’Urbanisme, Jordi Ganduxé, van ser dijous a Madrid per reunir-se amb representants d’Adif i
ultimar el projecte del pas soterrat
per unir el nucli de Corró d'Avall
amb les antigues casernes militars.
Els representants municipals van
aprofitar per conèixer els detalls
de la remodelació de l'estació de
Corró d'Avall, una actuació que
suposarà l'ampliació d'andanes i
la desaparició dels passos a nivell
creant un pas inferior amb escales
i ascensors adaptat per a persones
amb mobilitat reduïda.
El projecte preveu la construcció
d'un calaix sota les vies del tren per
part d'Adif, que l'Ajuntament habilitarà com a pas per a vianants encarregant-se de les obres d'accés,
il·luminació i seguretat, així com
de la construcció d'un aparcament
públic on ara hi ha la tercera via i
els horts, que donarà servei a l'estació i a la zona d'equipaments de
les antigues casernes militars.
Durant la reunió, Ajuntament i
Adif van parlar dels detalls d'aquest
projecte que ha de millorar la connectivitat del municipi. El pas so-

NOVA CONNEXIÓ Un pas soterrat enllaçarà el nucli urbà amb les naus militars
terrat permetrà que els vianants
puguin accedir directament des del
costat de l'estació de Corró d’Avall
a les antigues casernes militars.
Per a Colomé, aquest projecte
permet avançar en un dels objectius prioritaris de l'equip de govern: "facilitar la connexió entre
tots els pobles i les zones del
nostre municipi". "Hem de crear
xarxes de connexió fluides per
als vianants que facilitin la mobilitat i alhora siguin sostenibles
i respectuoses amb el medi am-

bient". "Pensem en gran, pensem
amb la mirada posada a l’Agenda
2030 i les nostres polítiques han
de ser de futur", deia l'alcalde.
Per la seva banda, el regidor d'Urbanisme, Jordi Ganduxé, explicava
que el pas soterrat es construirà
al llarg de 2022. "Des de l’Ajuntament vam fer aquesta proposta
perquè considerem que serà un
pas que facilitarà molt la mobilitat entre dues zones de Corró
d’Avall des d'un punt estratègic:
l'estació de tren", deia.

La Festa de la
Xerrada de Sal-CUP Una festa divendres
Mongeta del Ganxet, sobre el Patronato de per encendre
diumenge a Llerona Protección a la Mujer els llums de Nadal
Llerona celebrarà diumenge la
10a edició de la Festa de la Mongeta del Ganxet, el llegum considerat com un producte propi
del municipi. Serà com sempre a
les Antigues Escoles, durant tot
el dia, amb una llotja de productes agraris i una exhibició de les
feines del camp. Entre les novetats, infants i joves podran participar en la batuda, garbellada
i tria de mongetes al matí, quan
també hi haurà sardanes, gegants
i tallers familiars. També hi haurà
l'habitual concurs de cuina, i en
lloc de l'habitual tast a peu dret, i
a causa de la pandèmia, hi haurà
un àpat de mogetes amb botifarra
(5 euros) a la carpa del Consell de
Poble. A la tarda es projectarà el
documental sobre la producció de
mongetes editat l'any passat per
VOTV combinat amb un espectacle de l'actor Quim Masferrer.

Amb motiu del Dia internacional
per l’erradicació de la violència
contra les dones, Sal Fòrum Ciutadà i CUP les Franqueses organitzen la xerrada Els centres del Patronato de Protección a la Mujer, a
càrrec de Consuelo García del Cid,
activista, investigadora i escriptora. El Patronato de Protección a
la Mujer va néixer el 1902, va ser
dissolt en temps de la República,
es va reactivar el 1941 presidit
per Carmen Polo de Franco i va
continuar actiu fins als anys 80.
Malgrat el nom, no tenia l’objectiu
de protegir les dones sinó de reformarles i adoctrinar-les. García
del Cid ha dedicat anys a investigar el que passava en aquests centres de reclusió de noies i, malgrat
pressions i amenaces, ha fet públics fets i testimonis esfereïdors.
La xerrada tindrà lloc dimarts (19
h) a Can Font, a Corró d'Avall. i

Un any més, les Franqueses dona
la benvinguda a les festes de Nadal amb l'encesa de llums a Corró
d'Avall i Bellavista amb diverses
activitats. A Corró d'Avall la festa
començarà a les 17 h amb un taller
de decoració de l'arbre de Nadal a
càrrec de LF Comerç i un taller nadalenc familiar a càrrec de l'AFA
Joan Sanpera. A les 17.30 h hi haurà una ballada de sardanes; a les
17.45 h una xocolatada a càrrec
d'Els Encendraires; a les 18 h l'encesa oficial de llums i a les 18.05
h una cantada de nadales amb les
corals Xeremella i Cor Camins. A
Bellavista, l'encesa oficial de llums
serà a les 19 h a la plaça Major.
També es farà un taller nadalenc
(de 18 a 20 h), una demostració de
hip-hop a càrrec de l'Associació de
Veïns de Bellavista (18.30 h); una
xocolatada (18.45 h) i una cantada
de nadales (19.05 h). i

La Diputació de Barcelona ha
concedit al Consell Comarcal del
Vallès Oriental un crèdit per valor d'un milió d'euros per donar
liquiditat a aquesta entitat local.
El préstec s'ha d'amortitzar en
dues quotes, el 50% als sis mesos
del lliurament i, l'altre 50%, al cap
d'un any. Segons ha confirmat el
president del consell, Emilio Cordero, els diners es destinaran a la
creació d'una oficina per a la gestió dels fons Next Generation i al
finançament de la nova seu de la
institució, que probablement, tal
com s'havia previst inicialment,
serà a l'edifici dels antics Jutjats de
Granollers, a l'avinguda del Parc.
Aquestes instal·lacions són les
que ja es preveien ocupar durant el
mandat passat, amb David Ricart
(ERC) com a president. L'opció
depenia d'un conveni signat amb
l'Ajuntament de Granollers i la Generalitat el 2018, pel qual el Consell havia d'ocupar part de l'edifici
durant el 2020. El conveni, però,
va caducar el 31 de desembre sense cap trasllat efectuat, de manera
que l'Ajuntament va mostrar la
voluntat de recuperar l'espai per
traslladar-hi serveis municipals.
El Consell Comarcal, amb Francesc Colomé (JxCat) al capdavant,
va buscar llavors alternatives, com
la compra d'un edifici d'oficines
al carrer Mataró que doblaria la
superfície actual del carrer Ricomà. De fet, en el pressupost per al
2021 es va reservar una partida
de 2,24 milions d'euros per a l'edifici de la nova seu amb la idea de
finançar-lo amb un crèdit a llarg
termini. No obstant això, l'operació
no es va acabar de materialitzar, i

Acte d'homenatge
a la gent gran
de Corró d'Amunt
Una seixantena de persones grans
de Corró d'Amunt van participar el
cap de setmana en l'acte d'homenatge a la vellesa. Els assistents van
compartir un dinar a les Antigues
Escoles i van gaudir d'una actuació
a càrrec del grup Les Tietes. Durant
l'acte es va obsequiar els assistents
més grans –Ramon Colomé Pey i
Francisca Fernández de Vicente–,
que van rebre un detall de mans de
l'alcalde, Francesc Colomé, i els regidors Sònia Tena i Jordi Ganduxé.

ara el Consell, amb Emilio Cordero
(PSC) com a president, ha reprès el
possible trasllat als Jutjats, que es
preveu que tingui un cost inferior.
"Estem negociant amb l'Ajuntament de Granollers i la Generalitat poder utilitzar tot l'edifici", diu Cordero, qui recorda que
l'ens necessita espai per encabir
gairebé 160 treballadors. "La
idea és anar-lo rehabilitant per
plantes, mirant de no hipotecar-nos", diu Cordero. En aquest
sentit, el Consell Comarcal ha fet
un estudi de viabilitat del trasllat
als Jutjats, "una cosa que no s'havia fet fins ara", destaca, i afegeix
que el Consell treballa "amb molta

L'ens ha encarregat
un estudi de necessitats
i espais i valora poder
disposar de tot l'edifici
prudència perquè, si finalment
s'acorda el trasllat als Jutjats,
es puguin tancar bé tots els pactes amb la Generalitat i l'Ajuntament". En cas que no hi hagi
acord, però, tampoc no descarta
altres opcions. "Treballem amb
discreció i prudència, de manera participativa i comptant amb
tots els grups que formen part
del Consell", diu Cordero.
ERC, per la seva banda, demana
que "ara que el govern s'ha decidit, deixin de perdre el temps,
vagin al gra i encarin el projecte" perquè "la ciutadania i els
treballadors de l'ens necessiten
un nou equipament". x.l.
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SOLIDARITAT LA MÚTUA DESTINARÀ LA RECAPTACIÓ DE LA FUNDACIÓ JOSEP CARRERAS

LA RECAPTACIÓ ES DESTINARÀ A FORMACIÓ A BOLÍVIA

Els 'Somriures que curen', per
investigar la leucèmia infantil

L'AEG i Mans Unides reprenen
l'excursió i l'esmorzar solidari

La campanya solidària Somriures que curen, que impulsa des de
2015 La Mútua de Granollers, enguany destinarà els fons recaptats
a la investigació de la leucèmia
infantil, el càncer més freqüent en
nens i nenes, que suposa un 30%
de tots els patits en edat pediàtrica.
Somriures que curen s'ha centrat des dels inicis en la cura de
malalties greus en infants i ha
col·laborat 6 anys amb l'Hospital
de Sant Joan de Déu de Barcelona.
En aquesta edició es manté la voluntat de lluitar contra el càncer
infantil, però la recaptació es canalitzarà a través de la Fundació
Josep Carreras.
"En aquesta nova edició volem anar de bracet d'una fundació prou reconeguda per la seva
tasca a casa nostra, i porta el

nom del reconegut tenor
internacional.
L'entitat va néixer l'any 1988,
quan Carreras,
un cop recuperat, va voler tornar a la societat
i a la ciència tot
l'ajut i els suports
rebuts",, recorden
des de La Mútua.
L'entitat també
recorda que els
índexs de curació de la leucèmia
infantil han millorat gràcies a la
investigació, tot i que encara 2 de
cada 10 nens no supera la malaltia. "Aquestes dades ens esperonen a cercar fórmules per
recaptar el màxim de fons pos-

Concert benèfic per a l'entitat
Capaç i Vàlida a la Sala Tarafa
Amb motiu del Dia Internacional
de les Persones amb Discapacitat,
l'entitat Capaç i Vàlida organitza el
divendres 3 de desembre la seva
presentació a la Sala Tarafa (19
h), que anirà acompanyada d'un
concert de Pol Oñate i Pere Moliné
per recaptar fons per a la seva activitat. Impulsada el 2019 per Jana

Arimany –qui va patir una caiguda
que li va provocar una lesió medullar– i altres joves de Granollers,
les Franques i Canovelles, Capaç
i Vàlida es dedica a conscienciar i
sensibilitzar l'alumnat d'escoles i
instituts sobre la importància de
la inclusió social de les persones
amb discapacitat.

sibles per contribuir al fet que es
puguin mantenir
tots els projectes
d'investigació",
apunten des de La
Mútua de Granollers.
Per col·laborar, La
Mútua ha engegat un
conjunt d'accions amb
què es recolliran fons
per a la campanya: les
participacions de la
Loteria de Nadal, que
inclouen un donatiu d'1
euro per a la campanya, les guardioles solidàries que es troben a
totes les delegacions de l'entitat i
s'han distribuït les Perles de xocolata solidàries, que es poden aconseguir fent un donatiu de 2,5 euros
també a La Mútua. M.E.

El Casino acull
el sopar de bigotis
anual del Movember
Avui, dijous (21 h), la sala noble del
Casino de Granollers acull el sopar
anual de bigotis que organitza el
col·lectiu Mobro.cat en solidaritat
amb la Fundació Movember, dedicada a la recerca i el tractament
del càncer de pròstata i de testicles.
Les reserves es poden fer a Mackey,
Carol Bruguera i El Trull.

Després del parèntesi pandèmic,
l'Agrupació Excursionista de Granollers (AEG) i Mans Unides reprendran l'excursió popular, que el
2018 ja es replantejava –de caminada nocturna a sortida matinal–, i
que culmina amb un esmorzar solidari. Serà diumenge 12 de desembre, i les inscripcions es podran fer
a partir de dilluns i fins al dia 9.
La 38a Excursió popular de Granollers sortirà diumenge 12 a les
8.30 h de la plaça de la Porxada, el
mateix punt d'arribada per als caminaires, que faran un recorregut
al voltant de Granollers de 15 quilòmetres. La caminada no és competitiva i és oberta a tothom. La
inscripció és gratuïta, amb l'opció

de pagar 5 euros per a l'esmorzar solidari, amb un límit de 175
tiquets. Enguany la recaptació es
destinarà a un projecte de formació a Pocoata (Bolívia).
Les inscripcions es poden formalitzar de dimecres a dijous,
de 19 a 21 h, a la seu de l'AEG (al
número 10 del carrer Corró); a les
tardes, de 16 a 19 h, al Gra jove de
la plaça de l'Església, i els dilluns
i dimecres, de 9.30 a 12.30 h, a la
seu de Mans Unides Vallès Oriental (al número 60 del carrer d'Anníbal). També es poden reservar al
telèfon 93 870 62 49 i per correu
a vallesoriental@mansunides.org i
fent l'ingrés al compte ES42 2100
0398 9902 0016 2118. M.E.

CaixaBank i REIR faran regals
de Nadal a 230 nens i nenes
CaixaBank ha organitzat la quarta edició del programa L'Arbre
dels Somnis, que pretén implicar
empleats i clients per ajudar que
infants en situació de pobresa puguin rebre regals per Nadal. A Granollers, l'acció es desenvolupa en
col·laboració amb l'entitat REIR –
Recursos Educatius per la Infància
en Risc– i pretén donar resposta a
230 cartes als Reis.
Les cartes dels infants s'han distribuït per la xarxa de CaixaBank,

de manera que clients i treballadors poden sol·licitar una de les
cartes i contribuir a fer realitat el
desig expressat. Una vegada el paquet estigui preparat, s'ha de lliurar a la mateixa oficina es va rebre
la carta, amb una etiqueta identificativa. El termini per la recepció
dels regals finalitzarà el 15 de desembre. Enguany hi col·labora El
Corte Inglés que, per cada dos regals adquirits al seu web, n'afegirà
un per a un infant refugiat.
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PROMOCIÓ VÀLIDA
DEL 5 AL 30 DE NOVEMBRE

FLEX PACK
BLACK FRIDAY
(DIVERSOS COLORS)

ARA

ABANS

999€

1.889€

SOFÀS FETS A MIDA,

GRAN DIVERSITAT DE COLORS I MODELS

-50%

POTS FER LES TEVES CONSULTES O COMPRES PER WHATSAPP

681 652 001

www.descansisalut.com

C/ FRANCESC MACIÀ, 3-5-7 · GRANOLLERS · T. 93 516 40 69
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EDUCACIÓ LA JORNADA PRESENCIAL SERÀ EL 24 DE MAIG A LA PISTA POLIVALENT DE CANOVELLES

MEDI AMBIENT TALLER DEL CONSORCI PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS
x.l.

El món de la bicicleta centrarà
la cinquena edició del VallèsBot
vallèsbot

Escoles i instituts de Granollers,
Canovelles, la Roca i les Franqueses participaran, un any més, en el
projecte educatiu VallèsBot, una
iniciativa pensada per potenciar
la programació i la robòtica com
a eina per estimular la creativitat
i el treball per projectes als centres educatius. El centre d'interès
d'aquesta edició serà la bicicleta i
els reptes que es generen al voltant de la mobilitat sostenible, un
element que uneix Granollers amb
els tres municipis de l'entorn. Així,
es proposa a l'alumnat que reflexioni sobre la bicicleta com a vehicle, però també sobre l'entorn i
l'urbanisme, tenint en compte elements de seguretat, els usos que
es pot donar a la bicicleta i també
l'espai on es fa servir.
Dimarts, representants dels centres educatius, els ajuntaments i el
Departament d'Educació van presentar l'edició d'enguany, que el 24
de maig, a la pista polivalent de Canovelles, viurà la jornada presenci-

LA IMATGE DE LA CINQUENA EDICIÓ
al per mostrar els enginys robòtics
de cada escola treballats en equip
durant tot el curs.
José Antonio Aguilera, regidor
d'Educació de les Franqueses,
destacava "el protagonisme de
l'alumnat" en aquest projecte, ja
que és l'encarregat de "fer recerca
i buscar respostes i solucions a
problemes de la vida quotidiana". També Albert Gil, alcalde de la

Passaport Edunauta per
potenciar les extraescolars
Granollers és un dels municipis
catalans que participen en el projecte pilot del Passaport Edunauta, que compta amb el suport del
Departament d'Educació, es relaciona amb el Pla Educatiu d'Entorn i es desenvolupa en aliança
amb la Fundació Bofill. Es tracta
d'un projecte de creació d'oportunitats educatives i d'acreditació i
reconeixement social d'aprenentatges fora de l'escola per a infants de 3 a 12 anys. El Passaport

Edunauta neix amb l'objectiu de
promoure l'equitat en l'accés a les
oportunitats educatives més enllà
de l'escola.
L'Ajuntament ha proposat a
totes les escoles de primària de
la ciutat participar en aquest projecte en una primera prova pilot
adreçada a l'alumnat de 3r i 4t de
primària. 12 centres educatius i
36 mestres s'hi han sumat i la setmana passada es va fer la primera
reunió del grup motor del projec-

Roca, valorava la "innovació" i la
"creativitat" dels alumnes, i Emilio Cordero, de Canovelles, subratllava que VallèsBot és un projecte
de "transformació de pobles i
ciutats a través de l'educació"
que va més enllà d'un sol municipi.
També el granollerí Josep Mayoral destacava la dimensió tecnològica del projecte: "Cal més espai
per a les enginyeries i la tecnologia al sistema educatiu: hem
de capgirar la piràmide educativa i aportar més base científica
a les escoles, des de ben petits".
Finalment, Demelza Sánchez Haba,
professora de tecnologia de l'INS
Domus d'Olivet de Canovelles, explicava que el VallèsBot potencia
la "cohesió de grup", i que es treballa de manera "competencial i
transversal" durant tot el curs.
En l'edició de 2021, sobre ginys
tecnològics que facilitin la vida de la
gent gran, van participar-hi 17 centres de primària i secundària, que
van presentar 28 projectes. x.l.

te. Això vol dir que en aquesta primera fase arribarà a gairebé 900
alumnes de la ciutat.
Així, s'ha creat un document, un
passaport d'aprenentatge, que serveix per animar i celebrar la participació en activitats extracurriculars obertes, dins i fora escola, a
tots els infants per tal d'ampliar la
igualtat d'oportunitats educatives.
Les escoles faran arribar aquest
passaport en paper a l'alumnat de
3r i 4t de primària i informaran
les famílies del projecte. També
podran fer de manera conjunta a
l'aula algunes de les activitats proposades (com un escape room virtual) i generar-ne de noves.

La Ciutat Educadora Lliurament del
debat la perspectiva Salvador Casanova a
de gènere a l'esport les entitats de lleure
Amb motiu del Dia Internacional
de la Ciutat Educadora i de la celebració la setmana vinent del Mundial d'Handbol Femení a Granollers, dilluns (17 h), la sala Nau B1
de Roca Umbert acollirà la ponència La importància d'incorporar la
perspectiva de gènere a l'esport des
d'una mirada educativa, a càrrec
de Pedrona Serra. A continuació hi
haurà una taula rodona amb Pedro
García, Anabel Gracia i Gemma Barbany. També es presentarà la convocatòria de la Beca Maria Gaja.

Dimecres (19 h), la comissió del
Guardó Salvador Casanova farà
entrega del diploma corresponent
a l'edició 2019 del premi a les entitats de lleure de Granollers –Colònies Sant Esteve, AEIG Sant Esteve
i Esplai Guai–. L'acte es durà a terme al Museu de Granollers i també
homenatjarà les colònies de la Unió
Liberal, pioneres del lleure a la ciutat. Precisament, la tria de l'espai
de l'entrega es basa en el fet que
l'edifici de la Unió ocupava l'espai
on actualment hi ha el Museu.

A L'AULA El Consorci va impartir el taller a l'alumnat de 6è de primària

L'alumnat de Ponent
treballa la importància
de separar bé els residus
Segons l'Agència de Residus de
Catalunya, Granollers va reciclar
l'any passat el 44% dels residus,
una mica per sota de la mitjana catalana i dels municipis que
formen part del Consorci per a
la Gestió de Residus del Vallès
Oriental, que és del 46%. "L'objectiu és arribar al 50% en una
primera fase i al 60% més endavant", recordava aquest dimarts el president de l'ens, Albert
Camps, qui apuntava que, malgrat
haver passat del 29% al 44% en
només sis anys, "encara queda
camí per recórrer". De fet, afegia, "el 90% del que es llença al
rebuig es podria reciclar".
Per sensibilitzar sobre la necessitat de recuperar més els residus
domèstics, el consorci du a terme
aquests dies, coincidint amb la Setmana Europea de la Prevenció de
Residus, un taller en diverses escoles de Granollers, Caldes de Montbui, Santa Maria de Palautordera i
Sant Fost de Campsentelles.
A Granollers, el taller es feia dimarts a l'Escola Ponent, en què
alumnes de 6è de primària van
disseccionar una bossa d'escombraries recuperada d'un contenidor de davant del centre educatiu.
L'objectiu era determinar si el contingut de la bossa s'ajustava al que
hauria de ser i en quina proporció
contenia materials que podrien reciclar-se i que, per tant, haurien de

dipositar-se en un altre contenidor.
"L'acció busca sensibilitzar
i educar, tant als nens com al
conjunt de la població, en la necessitat de reciclar i d'utilitzar
millor els recursos que tenim",
deia la regidora de Serveis, Andrea
Canelo. La directora de l'escola,
Montserrat Altimires, explicava
que "el procés de reciclatge forma part del procés d'educació
integral de l'alumnat", i confiava
que el taller "tingui molta repercussió". De fet, l'Escola Ponent ja
va ser pionera en l'aplicació del
Reciclos, un projecte per fomentar la recollida d'envasos i que va
contribuir fa un temps a millorar la
recollida de residus al barri.
L'alcalde, també present al taller,
destacava que els nens i nenes són
protagonistes del combat contra el
canvi climàtic. "Lluitar per la qualitat ambiental de la ciutat no
depèn només de l'administració
o les empreses, sinó de la responsabilitat de tots i totes", deia.

Més accions
D'altra banda, dins de la mateixa
campanya del Consorci de Residus, dos equips d'informadors
recorreran des d'ara i fins a final
d'any els municipis consorciats
per explicar a la ciutadania com
pot contribuir a augmentar l'índex de reciclatge separant correctament els residus a casa. x.l.

TREBALLS DEL MARTA ESTRADA SOBRE CANVI
CLIMÀTIC I CONTAMINACIÓ A LA SALA TARAFA
n L'alumnat de 1r d'ESO de l'IES Marta Estrada celebra avui, dijous, a la tarda, el

setè Earth's Fluids and Climate Change Congress, en el marc del qual presentarà
els pòsters i les investigacions que han realitzat durant el primer trimestre del
curs. S'hi tractaran temes com la circulació termohalina, el fum de les fàbriques de
Granollers i la toxicitat de l'aire que s'hi respira, la situació actual del riu Congost,
el desglaç dels pols, i la contaminació per plàstics. El congrés estarà obert,
no només a tota la comunitat educativa del centre, sinó al públic en general.
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Tota la programació a www.lesfranqueses.cat
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POLÍTICA L'EXDIPUTAT AL PARLAMENT VALORA LA COMPLEXA SITUACIÓ DEL SOBIRANISME CATALÀ EN UNA XERRADA ORGANITZADA PER ÒMNIUM CULTURAL
òmnium vallès oriental

Fachín: "La Catalunya
republicana serà difícil, però
l'Espanya que ve és impossible"
La Sala Tarafa va acollir dimecres de la setmana passada una
conferència d'Òmnium a càrrec
d'Albano Dante Fachín, periodista
i exdiputat al Parlament, en què
va oferir el seu punt de vista sobre el moviment independentista
i republicà català, i va fer especial
èmfasi al moment actual en què es
troba el país.
Fachín, impulsor de la plataforma Octuvre (periodisme independent i reivindicatiu) es va reivindicar com a "argentí de naixement
i català per convenciment". En
la seva trajectòria política, sent diputat dels comuns amb Catalunya
Sí que es Pot, va posicionar-se a
favor del moviment independentista, fet que segons afirma Alba-

Més conferències

XERRADA AMB
GONZALO BOYE
Òmnium del Vallès Oriental també ha
convidat a una xerrada l'advocat Gonzalo Boye, avui, dijous (20 h), a la Sala
Tarafa. Des del 2017 Boye és l'advocat
que coordina la defensa internacional
dels membres del govern del president
Carles Puigdemont que són a l'exili.

no Dante no va agradar a part del
partit. Posteriorment, va abandonar la coalició i va passar a formar
Front Republicà, del qual va ser

cap de llista per Barcelona. "El
país, en general, i el moviment
sobiranista, en particular, viu
un moment complex", afirmava.
Segons explicava, la situació amb
la Covid-19, la gran repressió que
pateix i la desorientació general
són aspectes que estan afectant de
manera negativa. Malgrat això, el
catalanoargentí sostenia que "hi
ha un intent transversal de fer
una transició catalana".
Albano Dante Fachín va proposar quatre accions que poden fer
els ciutadans davant aquesta situació. La primera és pensar que
"és una cosa normal que tots
els moviments polítics tenen
una oscil·lació". En segon i tercer
lloc, afirmava que cal reflexionar

psc

Homenatge del
PSC a la militància
històrica de la ciutat
El PSC de Granollers va fer divendres, a la sala Sant Francesc, una
trobada de la militància a la qual
també va assistir el primer secretari del PSC, Salvador Illa. L'acte
va recordar les persones vinculades al partit que han mort durant
la pandèmia i va reconèixer i homenatjar la trajectòria de militants històrics a la ciutat.
D'altra banda, aquest mes també
s'ha reactivat la Joventut Socialista
de Catalunya (JSC) a la ciutat amb
un nou equip de joves que impulsen l'organització. "L'objectiu és

ALBANO DANTE FACHÍN Amb el grup d'Òmnium a Granollers i el Vallès Oriental
entorn el concepte d'unitat i que
les petites accions són importants
i tenen una gran repercussió. Finalment, assegurava que, malgrat
els dubtes que cada individu pugui
tenir, cal recordar que "la repressió, la manca de respecte cap a
Catalunya i el menyspreu continuaran, igual o pitjor".
A l'última part de la ponència,
Fachín va voler animar els assistents a continuar amb el movi-

ment republicà i sobiranista. "La
Catalunya republicana serà difícil, però l'Espanya que ve és
impossible", sostenia, alhora que
alertava de la perillositat del creixement de la ultradreta i el feixisme al territori espanyol. També va
esmentar la preocupant situació
del català, una llengua minoritzada a la qual "intenten destruir
mitjançant la meva llengua materna, el castellà". à.lasheras

ERC: "Pressupost
i ordenances tenen
petja republicana"

'Les voltes',
al Palau d'Esports
durant el Mundial

ERC Granollers ha valorat en roda
de premsa "l'empremta republicana" dels pressupostos i les ordenances fiscals per al 2022. "Hem
aconseguit fer un pressupost
més social, amb més beques i
ajuts, i unes ordenances fiscals
més verdes i sostenibles", reivindica el grup, que destaca la reducció de la taxa de residus comercials
per als establiments que en generen pocs. Pel que fa al pressupost,
recorda, entre d'altres, una partida
per a la construcció de la residència
de gent gran al carrer Tetuan.

L'ANC de Granollers continua
aquests mesos amb les voltes, les
trobades de cada dimarts a les 19 h
per denunciar la repressió de l'Estat espanyol a polítics i militants independentistes. Dimarts que ve i el
23 de desembre el punt de trobada
serà davant la Fonda Europa, mentre que els dies 7 i 14 de desembre,
coincidint amb el Mundial d'Handbol, el punt de trobada serà davant
del Palau d'Esports. D'altra banda,
els dissabtes 27 de novembre i 11
i 18 de desembre l'entitat muntarà
parades de Nadal a la Carretera. i

HOMENATGE Als militants socialistes històrics de la ciutat
donar suport al PSC i al govern
local, reforçar perquè els joves
coneguin l'activitat municipal
i defensar els joves de Granollers", diu Carlos Garcia Torrado,

nou primer secretari de la JSC.
Completen l'executiva Alícia Viñas
i Rubén Segura. El grup es presentarà dimecres (19.30 h) al Centre
Cívic Nord, al barri del Lledoner.

Sergi Fernández
Bernal entrarà com
a regidor dimarts
Sergi Fernández Bernal, adjunt a
la primera secretaria del PSC de
Granollers, s'incorporarà dimarts
al ple com a nou regidor en substitució de Mònica Oliveres, que va
renunciar al càrrec a finals d'octubre. Fernández, de 43 anys, és
arquitecte tècnic per la UPC i de
2002 a 2010 va treballar com a
cap d'obres i director d'execució
en el sector privat residencial. Actualment treballa en una empresa
de construcció industrial. i

Marxares a poc a poc

6è ANIVERSARI DE
JOSEP MARIA
TARRADAS I CANET

Marxares a poc a poc
i sense fressa
I deixares la terra
que havies estimat
i l’hort i la cleda
i el lledoner de vora l’era
que no aguantà ni mig any
la teva dolguda absència.
T’acostares

Que ens va deixar
el 24 de novembre de 2015
(Martorelles)
Qui mai t’oblidarà,
Joana Almirall

T’acostares
Vingueres vora meu
I sense pensar
de cop
vaig deixar tot el que feia
Enric Garcia Pey
In memoriam
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Menú Nadal i Sant Esteve

Menús dia 1 de gener i Reis

Menú Cap d’Any

Pica pica:
Amanida de fumats amb vinagreta de llimona
Pa amb tomàquet i pernil
Brownie de bou amb crema de ceps
Gambes a la planxa

Per picar:
Aperitiu:
Amanida de salmó amb guacamole i vinagreta de cítrics
Capritx de codorniu
Caneló de vedella esmollada amb crema de parmesà Cruixent de botifarra del perol amb ceba confitada
Pernil ibèric
Cruixent de llagostins i verdures amb romesco
Primer plat:
Sopa de galets amb pilota

Primer:
Caneló de marisc amb crema de llamàntol

Segon plat a escollir:
Timbal de garrí confitat amb cremós de moniato
o
Tronc de lluç amb crema de gambes i gules saltejades

Segon:
Filet de vedella amb poma caramel·litzada,
foie i reducció d’Oporto

Postre:
Arbret de Nadal amb xocolata i crema anglesa
Bodega:
Vi negre Carles Sala Casanovas criança D.O. Catalunya
Aigua
Cafès o infusions, dolços nadalencs i cava

Segon plat a escollir:
Pollastre a la catalana
o
Bacallà confitat amb sobrassada ibèrica, mel i pistatxo

Postre:
Ferrero de xocolata blanca amb maracujà

Postre:
El dia 1 de gener, el postre serà a escollir
El dia de Reis, el postre serà Tortell de Reis

Bodega:
Vi negre Ribera del Duero i cava
Aigua
Cafès o infusions - Raïm de la sort, cotilló + DJ

Bodega:
Vi negre Carles Sala Casanovas criança D.O. Catalunya
Aigua
Cafè o infusió i cava

Preu: 63 € (IVA inclòs)

Preu: 28 € (IVA inclòs)

Preu: 32 € (IVA inclòs)

PASSATGE ARBECA, 3 GRANOLLERS (Al costat de Carrefour)

679 633 709 · 607 922 455
Dona i política

Carme Forcadell a
Granollers
Granollers
Divendres 26 de novembre
19.00 hores
Museu de Granollers (Anselm Clavé, 40)

Amb Carme Forcadell i Núria Maynou

esquerra.cat/granollers
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SUCCESSOS L'HOME, DE NACIONALITAT GAMBIANA, ERA VEÍ DE LLORET DE MAR

VA SER D'UNA MOSSEGADA DURANT UN TRASLLAT DE CEL·LA

Un treballador de 38 anys mor
atrapat en una premsa metàl·lica

Un pres arrenca un tros de dit a
un funcionari de Quatre Camins

Un treballador de 38 anys, de nacionalitat gambiana i veí de Lloret de
Mar, va morir dijous de la setmana
passada, al voltant de les 6 h, en un
accident laboral. Els fets van passar
a la planta de reciclatge que l'empresa Llorens-GMR té al polígon
Font del Ràdium, a tocar de la C-17.
Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís a primera hora del matí
que un treballador havia quedat
atrapat a l'interior d'una premsa
metàl·lica de grans dimensions que
s'utilitza per compactar paper. Al
lloc dels fets s'hi van desplaçar dotacions dels Bombers i del Sistema
d'Emergències Mèdiques, que només van poder certificar la mort de

l'home. Els fets es van posar en coneixement del jutjat d'instrucció de
guàrdia i del Departament d'Empresa i Treball, que el primer semestre de l'any comptabilitzava 5

Els sindicats apunten
que la precarietat i la falta
de prevenció tenen relació
directa amb la sinistralitat
víctimes mortals en accidents laborals a la comarca i 50 a Catalunya.
Sindicats com CCOO, la UGT i la
CNT han demanat a Inspecció de

Treball que aclareixi les causes
d'aquest accident. També consideren la precarietat laboral causa
directa de l'increment d'accidents
laborals a la comarca, i per això
reclamen la derogació immediata
de les reformes laborals de 2010
i 2012. Per la CNT, la precarietat
laboral "té relació directa amb
la sinistralitat laboral, on sovint la temporalitat, la subcontractació i la manca d’inversió
empresarial en formació i informació del personal més precari
o la manca d’una coordinació
d’activitats preventives eficaç
provoca mancances en seguretat als llocs de treball".

Avda. Llibertat, 11-13 · Mollet
Taller: C. Mollet, 24 · Granollers

93 593 17 76
www.toldosperez.com

Un pres de Quatre Camins va arrencar dimarts, d'una mossegada, un tros
de dit a un funcionari del centre penitenciari, segons han confirmat fonts
penitenciàries. Els fets van passar al Departament Especial de Règim Tancat, quan dos funcionaris traslladaven de cel·la l'intern, que està en primer grau complint una condemna de dos anys. Durant el trasllat l'home
es va revoltar i, en reduir-lo, va mossegar un dels funcionaris al dit gros.
El treballador portava guants, però tot i així l'intern li va arrencar un tros
de dit. Sindicats com CCOO i UGT han denunciat les condicions laborals
dels funcionaris de presons i reclamen mesures per "aturar agressions
brutals com aquesta", que "es repeteixen reiteradament".

Carles Porta, divendres a La Gralla
Una recreació d'un programa de ràdio, conduït per
la periodista Gemma Nierga, va ser el marc, dimarts,
del lliurament dels Premis Nacionals de Comunicació
al Palau de la Generalitat. S'hi van premiar la revista
Sàpiens, de la cooperativa Som*, "un referent de
la investigació històrica del país"; les plataformes
multimèdia Filmin i Cugat Mèdia, i els programes
Polònia i Crims, de TV3. Justament, el director i
presentador de Crims, Carles Porta –qui també era distingit fa una setmana amb
un Ondas al millor programa de ràdio–, participarà aquest divendres (19 h) en
una tertúlia a la llibreria La Gralla, on l'autor signarà exemplars dels seus llibres.

La Plataforma per l'Aigua
rebutja haver de demanar el
DNI als firmants pel referèndum
La Plataforma per l'Aigua de Granollers, que des de fa setmanes recull
firmes per demanar a l'Ajuntament
un referèndum sobre el model de
gestió de l'aigua a la ciutat, ha denunciat que, per donar validesa a
les firmes recollides, el secretari
municipal exigeix adjuntar a cada
firma una foto o fotocòpia del carnet d’identitat dels firmants. Els impulsors de la consulta consideren
que aquesta exigència "no té sentit", ja que "l'Ajuntament té tota
la informació censal per com-

provar la veracitat de les firmes
sense necessitat de demanar
una còpia del DNI a les persones
que firmen". També apunten que
aquest no és el procediment habitual en la recollida de firmes, per
exemple en les iniciatives legislatives populars (ILP). "Molts veïns
són reticents a aportar aquesta informació" i, a més, "podria
vulnerar la Llei de protecció de
dades", lamenten. Per tot plegat,
la plataforma ha traslladat el cas al
Síndic de Greuges.

Defuncions

* PROMOCIÓN
HASTA EL 3 DE DICIEMBRE:

20% DE DESCUENTO

08/10
13/11
15/11
16/11
16/11
17/11
18/11
19/11
19/11

Manuel Periáñez Julián
F. Josep Cañadas Ramírez
Rafael García Valero
Maria Mora Texidó
Antonio Cabrera Mayas
Francisco Sánchez Moreno
Vicente Lázaro Simón
Angelita Castillo Pérez
Leoncio Vicente Ruiz Megía

72 anys
58 anys
84 anys
95 anys
88 anys
92 anys
76 anys
81 anys
97 anys

19/11
20/11
20/11
21/11
21/11
21/11
21/11
22/11
22/11

Luis Canfranc Hinojo
Eusebio Montañés Leal
Teresa Gurri Carreras
Núria Salamero Villanova
Francisco Castellano Guerra
Antonio Gama Caballero
Rubén Gómez González
Santiago Aires Rojas
Concepció Perales Llopart

62 anys
91 anys
101 anys
85 anys
79 anys
56 anys
39 anys
96 anys
75 anys

Informació facilitada per la Funerària Cabré Junqueras

EN PÉRGOLA TÉCNICA
* No acumulable a otros descuentos o promociones.

Decideixi amb antelació com vol que sigui el seu servei funerari.
TRUQUI’NS I L’ASSESSOREM T. 937 415 370
funeraria@cabrejunqueras.com
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> PARLEM AMB SERGI LÓPEZ, DIRECTOR EXECUTIU COMERCIAL D'ÀGORA, SOBRE FISCALITAT I INVERSIÓ EN CRIPTOMONEDES

"Cal conèixer el vessant fiscal i com aplicar
les noves regulacions de les criptomonedes"

L'assessoria i consultoria granollerina Àgora acaba de posar en funcionament un nou servei especialitzat en criptomoneda,
criptoactius i criptodivises per orientar particulars i empreses en matèria de fiscalitat i inversió en moneda virtual

web d'ús molt intuïtiu i senzill, www.
fiscalcrypto.io, que permet fins i tot
fer reserves en criptomonedes.

D'un temps ençà, els termes criptomoneda, criptodivisa o criptoactiu
s'han popularitzat. Empresariat i particulars s'han aventurat a
invertir en monedes virtuals, tot i el gran desconeixement que encara
existeix de com funcionen exactament i com s'han de declarar. Per
posar llum sobre aquests aspectes conversem amb Sergi López,
director executiu comercial d’Àgora, ara que la firma granollerina
d’assessorament i consultoria a empreses acaba de posar en marxa
un nou servei de fiscalitat i inversió en criptomonedes.
–Tot sovint escoltem el terme criptomoneda, però poca gent té clar
què són i quina funcionalitat tenen?
–Per definir criptomoneda cal posar
en context l'àmbit, si és comptable,
financer, d'inversió, empresarial, de
carrer… Jo diria que és una moneda
digital d’intercanvi creada a partir
d'una tecnologia innovadora basada en la criptografia, la blockchain.
–Quins tipus de criptomonedes diferents existeixen?
–No se sap amb certesa. Alguns mitjans parlen d'unes 2.500 i altres ho
eleven a 10.000. Qualsevol persona
o empresa pot crear-la fàcilment.
–Aconselleu invertir-hi?
–Sense dubte. Com a inversió i com
a aposta de futur tecnològica. El
blockchain ha vingut per canviar les
coses i realment estan sortint projectes ràpids, fiables i transparent.
Per això el més important és saber
el projecte que hi ha al darrera. Ara
només en trascendeix la volatilitat i
els diners que es poden guanyar –o
perdre–, però a mesura que s'implementi la tecnologia a negocis i a
la societat en general, la majoria de
s’estabilitzaran per a l’ús diari.
–El bitcoin va obrir el camí...
–Sempre he considerat el Bitcoin
com a una reserva de valor, com l’or.
La resta són monedes especulatives
i depenent del projecte que tinguin o
anunciïn, variaran el seu valor.
–Com tributen aquests actius?
–Encara que no hi ha una legislació
específica per a les criptomonedes,
la Direcció General de Tributs ha
donat resposta a un nombre elevat
de consultes vinculants que ajuden
a enquadrar certs fets imposables
amb la legislació tributària vigent.
A l’IRPF existeix l’obligació de declarar les plusvàlues i minusvàlues
que es posin de manifest quan es
transmeten, igual que qualsevol bé
patrimonial, per diferència entre el

–Quins serveis ofereix el nou web?
–Permet diferents tipus de consulta
segons el temps i urgència de qui fa
la petició. També la reserva de serveis complementaris com la declaració de la renda, complementàries,
model 720, entre d'altres. A més a
més, posem a disposició un servei
de seguiment de les inversions, on
revisem totes les operacions que
es facin, les reordenem per preparar-les per la renda i enviem informes cada mes als clients.

valor d’adquisició i el de transmissió. Aquí inclouríem els canvis entre
criptoactius. Per tant, tributaran a la
base especial de l’estalvi, amb tipus
que van des del 19% al 26% màxim.
Això sí, cal que els inversors disposin
d'un registre prou exhaustiu dels seus
moviments en criptomonedes per declarar correctament les plusvàlues. Si
és una empresa la que compra les
criptomonedes, el seu tractament a
l’Impost sobre Societats funciona
com el d’una existència, i la plusvàlua
o minusvàlua tributarà al 25%.
–I en el cas de l'IVA?
–Les transaccions de criptomonedes estan exemptes d’IVA, per considerar aquests actius com a mitjans de canvi. A més, la Llei Antifrau,
de juliol de 2021, inclou una nova
obligació d’informació al model 720
de les criptomonedes que es mantinguin a empreses de compravenda
(exchanges) o de custòdia situades
a l’estranger. Aquesta obligació encara s'ha de reglamentar des del Ministeri d’Hisenda.
–Què han de tenir en compte particulars i empreses abans d’invertir
en criptomonedes? Tenen idèntiques obligacions en matèria fiscal?
–Res que pugui diferir del món inversor actual. Sobretot cal conèixer
a fons el sector. Informar-se molt
bé de cadascuna de les criptomonedes existent i els projectes que
hi ha darrere. No entrar-hi de cop.
No invertir més diners dels que pots
prescindir en cas de pèrdua total.
I òbviament assessorar-se de les
obligacions fiscals.
–A Àgora acabeu de posar en marxa
un servei específic d'assessorament
en aquest tipus d’operacions.
–Sí, des de fa un temps estem rebent
moltes consultes relacionades amb
criptomonedes i hem decidit facilitar aquest servei als nostres clients
i a més poder arribar al màxim de
gent possible. Per això hem creat un

UNA GRAN ASSESSORIA FAMILIAR. L'edifici d'Àgora es va estrenar al
setembre de 2019 i està situat al carrer Josem Umbert - Foto: TONI JIMÉNEZ
Recomano invertir en
moneda virtual, sense
dubte, però cal saber si
darrera hi ha un projecte
ràpid, fiable i transparent"

A Àgora tenim un equip
fiscal plenament capacitat
per assessorar de riscos, i
repercussions legislatives
i fiscals en aquesta matèria

–Tractant-se d'un fenomen tan recent, us haurà obligat a formar professionals en aquesta matèria?
–I tant! El nostre equip fiscal està
plenament capacitat per assessorar
de forma òptima en aquesta matèria.
Comptem amb un reconegut expert
en el sector, relacionat amb diferents
projectes que utilitzen tecnologia
blockchain. És fiscalista, assessor,
professor, conferenciant, i escriu
a diaris i revistes especialitzades.
Estem en un moment de creació de
nous projectes i empreses, algunes
d’activitats fins ara inexistents, altres
de convencionals però que apliquen
nova tecnologia. Tot és molt recent i
les administracions no estan preparades encara per regular-ho.
–Quin consell donaries als empresaris que sospesen la possibilitat
d’invertir en criptomonedes?
–D’entrada que es posin en contacte amb nosaltres. És important que
sàpiguen on s’estan ficant i on volen
invertir. Si ho fan a títol particular
o a través de l’empresa. Quines repercussions fiscals o legislatives hi
ha. Quins riscos poden trobar-se.
Quines demanen identitat d’usuari. Conèixer la vessant fiscal de les
criptomonedes a títol d’inversió,
saber aplicar les noves regulacions
interpretant els diferents contextos: mineria, blockchain, NFT i altres
activitats. També hi ha molt desconeixement amb les cases d’intercanvi (exchanges), les bitlleteres
(wallets). Un pas en fals pot fer perdre tots els fons sense opció de recuperar-los. A Àgora els ho explicarem tot des del principi. Hi ha molts
factors a tenir en consideració, però
sí o sí els animo a provar-ho. i

+ ÀGORA C/ Josep Umbert i Ventura, 129 · GRANOLLERS · www.fiscalcrypto.io · 93 870 64 08
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Editorial

SANTI MONTAGUD

Des del balcó

LA LENTITUD DE L'ADMINISTRACIÓ
Les administracions públiques tenen mecanismes garantistes que sovint
suposen un alentiment de les actuacions públiques. I ja s'entén. En canvi, els
equilibris de poder i canvis de mandats polítics poden comportar, a vegades,
que es frenin projectes o que es modifiquin. És normal que cada govern vulgui
deixar la seva empremta, però es troba a faltar una mirada més a llarg termini
que eviti eternitzar situacions enquistades. Fa anys es detectava una manca
d'espai per a l'estructura laboral del Consell Comarcal del Vallès Oriental i
l'anterior govern cercava alternatives per fer créixer la seu de l'ens. Llavors
es pactava amb l'Ajuntament de Granollers una solució: traslladar el Consell
a l'edifici dels antics jutjats. Amb el nou mandat a l'administració comarcal
s'aturava aquesta decisió signada pels predecessors en el càrrec –de diferent
color polític– i s'estudiaven altres vies. El resultat: encara no hi ha nova seu
i l'actual presidència del Consell Comarcal –novament d'un altre partit–
reprèn la idea inicial. Trobar consens en els grans temes s'evidencia prioritari.

25-N: prevenció i acció
RASE SOLDEVILLA
Secretària d'ES, Dona i LGTBI
de CCOO al Vallès Oriental

quest 25 de novembre, Dia
internacional per a l'eliminació de la violència envers les
dones, CCOO, com a sindicat
feminista, veu amb preocupació com les
violències no minven.
Des que va començar l'any, a Catalunya
ja han estat assassinades 13 dones pel sol
fet de ser dones (61 a tot l'Estat espanyol).
Des del 2010 hi ha hagut 1.238 dones assassinades per homes. D'altra banda, 1
de cada 4 menors d'edat són testimonis
d'aquestes situacions i un 77% d'aquests
menors han patit en primera persona el
maltractament d'aquests violents a casa.
Els feminicidis són la punta de l'iceberg
de la violència contra les dones.
Aquest any 2021, el focus s'ha posat també en la violència vicària, és a dir, les agressions sobre una persona en substitució
d'una altra, sobretot, la violència contra les
filles i els fills amb l'objectiu d'infligir dolor
i control a les seves mares. Segons fonts del
Consell General del Poder Judicial (CGPJ), a
Espanya, tot just un 3% dels casos de violència de gènere acaba amb la suspensió del
règim de visites als pares que han exercit el
maltractament i només en un 5,2% dels casos els jutges dicten la retirada de la guarda
i custòdia als agressors com a mesura cautelar de protecció dels menors.
La violència envers les dones no està

A

reservada a una cultura, regió o país específic ni a grups particulars de dones en
la societat. La violència masclista representa, en qualssevol de les seves formes,
àmbits i expressions, un greu atemptat
contra els drets humans, la dignitat i la
llibertat de les dones.
La violència sexual és esfereïdora també al nostre país. Catalunya és el territori
on es perpetren més violacions múltiples
de tot l'Estat. El 57,3% de dones de més
de 16 anys han patit violència de gènere
algun cop a la vida.

VELLS I ANTIPÀTICS
–unes hores després
d'una xerrada al bar d'en Jaume–
llà al bar, parlàvem que al llarg
de la vida ens han dit que el
temps, entre moltes altres coses,
també ens espatlla el caràcter i
ens torna amargs i esquerps.
I jo, després de pensar-hi no gaire estona,
he arribat a la conclusió que si bé és veritat
que el temps actua sobre la nostra manera de
ser i sovint sofrim una mutació important, en
general no cal preocupar-se massa, i és que
hi ha canvis que ja van bé. A partir d'una
edat, els tendres es tornen durs, els hipòcrites sincers, els prínceps de les abraçades no
les ofereixen com abans feien i els enganxosos ja no omplen de flors a qui no s'ho mereix. Podríem dir que amb el pas dels anys,
ens tornem més nosaltres, reneix la nostra
personalitat i no perdem el temps escoltant
segons qui o segons què. De més joves tots
hem hagut de suportar individus insuportables, mestres avorrits i coneguts i familiars i
amics que creuen saber-ho tot i et donen lliçons sobre unes matèries de les quals no en
tenen ni puta idea. I ara, avui, ja no toca.
Quan ens expliquin qualsevol cosa que no
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Bústia
Gràcies, policia, per l'ajuda!

Les violències masclistes se
sustenten sobre una base
estructural de dominació d'un
sistema patriarcal on hem crescut
Un 44% més de violacions denunciades entre gener i setembre d'aquest any.
A Catalunya es denuncien 3 violacions de
dones cada dia.
Però els feminicidis i les violències masclistes són només la punta de l'iceberg.
Allò que es veu. Perquè les violències sexuals no són actes violents perpetrats per
quatre bojos que tenen necessitat de sexe.
De fet, les violacions no tenen res a veure
amb el sexe. Les violències masclistes se
sustenten sobre una base estructural de
dominació i de superioritat vers les dones: sobre un seguit d'elements que són
la base d'un sistema patriarcal on totes i
tots nosaltres hem crescut.

ens interessa gens, hem de dir-ho. En veure
un quadre de l'artista de moda que no ens
motiva, ni ens provoca o en llegir un llibre
mediocre, un poema que no ens emociona o
en escoltar una música que ens deixa els ulls
secs... millor dir-ho amb claredat, encara que
l'artista s'envolti dels llepaculs de sempre.
No hi ha cap necessitat de caure bé a tothom, en la discrepància hi ha el suc de la
vida, mullem-nos, lluitem i defensem les
nostres idees, aparquem per sempre més els
oportunistes, esverem el ramat, rebentem
la bombolla dels "elegits", dels estúpids que
s'autoanomenen superdotats i deixem de ser
vassalls dels qui creuen formar part d'una
casta superior que navega (amb magnífics
iots) pel damunt de la resta dels mortals.
Endavant, doncs, siguem com som, despertem i que la nostra personalitat devori
modes, influencers absurds, moderns venedors de fum, esnobs orgullosos de serho i tot aquell tsunami d'imbècils que fan
bandera del seu analfabetisme. –Jo mai
no he llegit un llibre –va dir-me algú l'altre dia i amb el cap ben alt–. I perdoneu si
m'he deixat anar, sovint hom escriu sense
pensar en què diran i es torna fosc, amarg.
Deu ser l'edat i és que diuen que amb el pas
del temps ens tornem... ja sabeu. Ei, què collons! Visca la revolució de la tercera edat.

El 27 de març era a casa, a l'Ametlla, fent bricolatge amb una serra de taula i sense adonar-me'n vaig passar la mà per sobre i em
vaig tallar dos dits. […] En aquell moment
no tenia dolor, em vaig agafar la mà tan fort
com vaig poder, fent un efecte torniquet, i
vaig sortir corrent cridant a la meva dona
perquè em portés a l'hospital. A l'alçada del
polígon de les Franqueses ens vam trobar
la policia local. Van parar i ens vam posar al
seu costat. Els vaig demanar que em portessin a l'hospital que m'havia tallat dos dits.
Per sorpresa meva em van dir que no! Van
sortir davant nostre i vam pensar que ens
obririen pas, però no; van agafar el camí més
ràpid i en arribar de la primera rotonda es
van parar a un costat i ens van deixar passar.
Un cop a l'hospital, em van demanar els
dits, i els vaig dir que no els tenia però que
podia trucar que els portessin. Per sorpresa
i abans que jo truqués va aparèixer el meu
pare amb un dels dits. La meva filla petita
l'havia trobat. No es va atrevir a tocar-lo, i

va trucar als avis. El meu pare va anar a buscar-lo per portar-lo a l'hospital. Com que la
policia de l'Ametlla està a la sortida del poble, va anar a demanar-hi ajuda, ja que era
molt important el temps per poder aprofitar
el dit. La seva resposta va ser que no podien
fer-hi res […] En arribar a l'hospital li van dir
que eren dos dits. El segon el va trobar quan
va arribar a casa la meva filla gran, que el
va portar amb una veïna. Quan van arribar,
jo els esperava dins l'ambulància que em
traslladava el Parc Taulí per operar-me. […]
L'operació consistia en recuperar els dos
dits, però el polze no el van poder aprofitar,
i van posar l'índex en el polze. Al cap de 48
hores em van tornar a operar per treure'm
el dit restaurat, ja que no responia.
Sempre em quedarà el dubte de si la policia m'hagués portat a l'hospital o si m'hagués
acostat els dits, hagués guanyat aquest minut
o dos que em van fer falta per poder entrar a
quiròfan a temps per salvar els dits. […] Vull
pensar que una de les tasques de la policia és
ajudar al ciutadà en situacions de necessitat.
IVAN FELIPE
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mente reformado. Vivienda
de 65 m2 útiles aproximadamente con cocina con
salida a pequeño lavadero,
CEDO APARTAMENTO. Cecomedor con aire acondisión de apartamento a una
cionado y salida a balcón
persona a cambio de pecon bonitas vistas, baño 3
queños trabajos de manpiezas con plato de ducha
tenimiento de la casa. Tel.
y mampara, 3 habitaciones
629 545 033.
(1 doble y 2 individuales).
El ediﬁcio dispone de asIMMOBILIÀRIA
censorNivell
e ITE Català
recciénAlt.
aproSE VENDE PISO
ENdel
MONTmini
paquet Office.
Es
E. Referencia:
MELÓ. SANTAresponsabilitzarà
ROSA. 65 m2, bado.
VENDA
de laCEE:
Gestio
diària de
EV11259.
Precio:
140.000
totalmente les
exterior
conaixí com
ﬁnques,
el tracte
amb clients
PISO EN MONTMELÓ. LA muchísima luz(reunions).
euros. Tel.:horària.
93 572 30Horari
73.
y completa-Disponibilitat
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
EMPRESA HAMADA SERVICIOS,
SL.
fora d’horari que es facturaran a part del
IMMOBILIÀRIA
CESSIÓ

QUINTANA. Ref. EV11257.
75 m2. Recibidor con armario emp., 3 hab. (1 suitte con armario), 2 indiv.
(1 con salida balcón), comedor con a. a. y salida a
balcón con toldos, cocina indep., balcón-lavad.,
2 baños. CEE: E. Precio:
203.000 €. Tel. 93 572 30 73.

REFORMAS EN GENERAL

industrial,notiﬁcación
699 20 de
40incidencias,
45 - 631 01 16 68
són
escassos.
Persona
autosuﬁcient
en la
Disponemos de los mejores especialistas del
sector.
Todo tipo
de reformas
en su hogar.

ALBAÑILERÍA · PLADUR · PINTURA
comunicatius ·i ELECTRICIDAD
amb mà esquerra. S’ofereix
contracte per substitució
FONTANERÍA · CARPINTERÍA
· OBRAde 6 mesos.
REHABILITACIÓN FACHADAS · IMPERMEABILIZACIONES.

Des de 1987
La garantia per a empreses i candidats
Empresa d’Administració i Gestió de Finques situada
a Granollers cerca un/a:
ADMINISTRATIU/VA per portar la Gestió de les Finques
Candidats/es amb formació Administrativa a nivell de CFGM o CFGS o
FPII. Domini 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 aproximadament 2 h en reunions
setmanals fora d’horari que es facturaran a part del sou). Imprescindible
propi . Persona
En vehicle
dependència
del Capautosuﬁcient
d’Obres, lesensela feina, de tracte agradable, amb
dots comunicatius
i amb Assistir
mà esquerra.
vesbons
fucnions
principals seràn:
al S’ofereix contracte directe
l’empresa
amb ﬁnalitat
indeﬁnida.
Capamb
d’Obra,
transport
del material
a (6
les+ 6 + Indeﬁnit). Sou net: 1.125 €
mensuals x 12 pagues més hores extra.

Ingeniería especializada en la creación y legalización de salas
blancas para el sector farmacéutico, cosmético y alimentario,
ubicada en Granollers, precisa incorporar:
INGENIERO/A TÉCNICO/A PARA INGENIERÍA
DE SALAS BLANCAS Y LEGALIZACIONES
Sus funciones principales serán:
- Estudio y realización de proyectos
- Coordinación de materiales y operarios
- Visita y seguimiento de obras
- Puesta en marcha
- Documentación (legalización y licencias)

Requisitos:
- Candidatos/as con formación en Ingeniería Técnica o Superior.
- Experiencia mínima demostrable en posiciones similares.
- Dominio CAD.
cisa incorporar:
- Carnet
B y vehículo
propio.
ASSESSOR/A COMPTABLE FISCAL
ESTUPENDO
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¡Presupuestos económicos! Trato personalizado. Disponibilidad inmediata.

RECIBIDOR, COCINA OFFICE EQUIPADA, 2 HAB. DOBLES, BAÑO COMPLETO CON DUCHA Y

CON CHIMENEA.
BAÑERA Y COMEDOR DE
www.sopseleccio.com
· 50T.M 93
849 75 74
2

SE
COMPRA
COLECCIONISMO
Monedas, billetes, sellos, figuras Swarovski, antigüedades, colecciones y herencias.
SERIEDAD, DISCRECIÓN Y PAGO EN EFECTIVO
L'APARADOR
DE LA SETMANA

Andrés Nateras

MAS EMPEÑOS
carrer Sant Jaume, 50 · Granollers
Tel. 93 879 15 86 · Whatsapp 681 26 95 37 · www.masempeños.com

654 80 76 11

CHANGE LINGERIE
carrer Santa Anna, 17 · Granollers
Tel. 93 348 36 51 · www.change.com

Mas Empeños es trasllada al
número 50 del carrer Sant Jaume

Change Lingerie celebra 30 anys
amb una exclusiva col·lecció de seda

Mas Empeños, amb més de 15 anys d'experiència en el sector i amb establiment al
carrer Sant Jaume de Granollers, ofereix les
millors condicions i avantatges per les peces
d'or i articles tecnològics. Professionals del
sector valoren l'or al preu màxim i empenyoren des d'un 5% mensual, amb un interès fix cada mes molt favorable per al client.
A més, ofereix fiabilitat i confiança mitjançant un contracte escrit. Mas Empeños ha
estrenat aquesta tardor una nova ubicació, a
50 metres de l’antic local, de manera que del
número 7 del carrer Sant Jaume han passat
al número 50 del mateix carrer.
Alguns dels objectes que es poden empenyorar són joies, or, tauletes, mòbils, ordinadors portàtils, bricolatge, videoconsoles,
rellotges d'alta gamma, fotografia, instruments musicals, accessoris d'àudio i vídeo,
etc. Com funciona? En portar les joies o els
articles de valor a les botigues de Mas Empeños, professionals del sector valoren els
productes davant del client, i només amb el
DNI, NIE o passaport se signa un contracte
de compravenda amb opció a recompra. El
client se n'endú una còpia perquè l'import i

Com a celebració del seu 30è aniversari,
Change Lingerie –amb botiga a Granollers
des del setembre– ha llançat una nova
col·lecció de roba de nit de seda d'edició
limitada. L'exclusiva col·lecció està feta de
100% seda i està disponible a les botigues
i online des del passat 15 de novembre,
només per un temps limitat. La col·lecció
s'ha creat com un homenatge als inicis de
Change Lingerie, que va començar amb
una petita col·lecció de seda a principis
dels anys 90 després que Claus Walther
Jensen, director general i fundador de la
companyia, viatgés al nord-est de Tailàndia i visités diverses fàbriques de seda. El
que va començar com una fascinació per
aquest material brillant, lleuger i suau i pel
desig de portar aquest preciós teixit a Dinamarca, es va convertir després en quelcom molt més gran. La seda va passar de
ser un teixit a un producte i una col·lecció
completa de roba de nit exclusiva, que es
ven als grans magatzems d'Escandinàvia.
Així, amb la decisió d'introduir un canvi
en el món de la llenceria amb roba interior
bonica que realment s'adapti a qualsevol

els terminis de recollida estiguin ben clars
per escrit. En el cas de la tecnologia, portar
els comandaments, les capses, els manuals
d'instruccions, els cables i els carregadors
ajuda a valorar més bé el producte. Davant
del client es guarda l'or en sobres segellats,
custodiats en caixes fortes, i els productes
de tecnologia es col·loquen en caixes ben
protegits, per garantir-ne la seguretat. Finalment, sense res més, entreguen al client
els diners acordats en metàl·lic i al moment.

talla i forma, va néixer finalment la marca
Change Lingerie. Avui, la firma de llenceria
celebra aquest viatge amb un redisseny de
la primera col·lecció de roba de nit de seda.
"La nostra nova col·lecció de seda és exquisida, elegant, i és tan lleugera com
l'aire. Estem molt il·lusionats amb la
nova col·lecció i creiem que estem portant la roba de nit a una nova altura de
somni", diu Claus Walther Jensen, director
general i fundador de Change Lingerie.
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Mostra de la UGT: 'ODS, reptes compartits'

Lideratge i persones

Fins avui, dijous, es pot veure a Can Jonch, al carrer del Rec, l'exposició ODS,
reptes compartits, de Sindicalistes Solidaris de la UGT de Catalunya, entitat
que forma part del Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat de Granollers.
La mostra vol acostar a la ciutadania els objectius de desenvolupament
sostenible impulsats per l'ONU el 2015 amb l'objectiu d'assolir-los el 2030.

La Cambra del Vallès Oriental organitza
els dies 15 i 22 de desembre un curs de 10
hores sobre neurociència aplicada a la gestió
de persones per augmentar les habilitats
de persuasió, claus en el lideratge d'equips.

COMERÇ A GRANOLLERS HI PARTICIPARAN MÉS D'UN CENTENAR D'ESTABLIMENTS I SERVEIS

ES VOL IMPULSAR LA PLATAFORMA 'GRANOLLERSCOMERÇ.CAT'

Black Friday, descomptes
previs a les festes de Nadal

El Mundial d'Handbol
Femení aprofitarà per fer
promoció del comerç local

DEL REC AL ROC

Com cada última setmana de novembre, el comerç viurà aquest
divendres el Black Friday, una
jornada de descomptes comercials prèvia a les festes nadalenques
cada cop més consolidada i popular arreu del món. A Granollers
més d'un centenar de botigues
participaran en aquesta jornada,
inicialment reduïda a només un
dia, tot i que cada establiment té
llibertat per escollir quins dies ofereix descomptes i, per tant, si allarga el Black Friday a diversos dies.

Gran Centre confia que
hi haurà ple abastiment
de productes durant tota
la campanya nadalenca
Gran Centre, per exemple, es va
adherir a la campanya per primera
vegada el 2015, just quan la festa
començava a popularitzar-se a
Catalunya. Enguany, l'entitat farà
difusió i promoció a les xarxes socials i la seva app de les seves ofertes i descomptes –d'entre el 10% i
el 25%–, tindrà cartelleria pròpia
–enguany renovada– i crearà ambientació. "L'entitat acompanya
en la difusió, però cada comerciant és lliure de fer les promocions que vulgui", diu la presidenta

Gran afluència
al Cabana Market
El Cabana Market, un petit mercat
de joves creadors del Vallès Oriental, va aplegar dissabte a la plaça
de l'Església 13 parades amb diversitat de productes i consciència
ecològica. Un dels impulsors, Oriol
Rodríguez, destaca l'afluència de
públic d'aquesta edició: "Ha estat
la més alta de les tres edicions
que hem fet, i això ens anima a
continuar creixent", assegura. El
mercat, solidari amb l'associació
LuchaRETT por Ti Princesa, també va comptar amb dos concerts a
càrrec de Joan Liaño i Jan Bonet.

Sopar d'aniversari a Del Rec al Roc
Unes 150 persones van assistir divendres, a l'Hotel Ciutat de Granollers,
al sopar de gala de l'associació de comerciants Del Rec al Roc per celebrar
el seu 25è aniversari. Aquest va ser l'últim acte de l'entitat per commemorar
l'efemèride, que va servir per homenatjar totes les persones que des del 1996
s'han involucrat en l'entitat. L'acte va comptar amb l'animació de Pep Callau i
de dos nous personatges de l'entitat: el senyor Rec i la senyora Roc.
de Gran Centre, Laura Sabatés. "El
que sí que demanem és que no
siguin saldos, sinó productes de
temporada, i que realment siguin promocions atractives pels
clients que visitin Granollers".
Aquest divendres negre, originari dels Estats Units, permet
avançar a bon preu les compres de
Nadal, una campanya que des de
Gran Centre auguren que serà po-

sitiva i sense problemes de desabastiment. "El comerç local està
sortint enfortit d'aquesta pandèmia i ha demostrat que si realment és de proximitat i té producte propi no ha de patir per la
falta de subministraments", diu
Sabatés. "Pot notar-se puntualment en els productes de més
demanda, però en general no hi
haurà cap problema". X.L.

GRA JOVE

CABANA MARKET La iniciativa per a joves emprenedors es fa dos cops a l'any

La plataforma digital de comerços i
empreses de serveis
Granollerscomerç.
cat s'ha adherit a
l'empenta del Mundial d'Handbol
Femení que es disputarà a Granollers de l'1 al 19 de desembre, mitjançant una promoció a través de la
seva targeta de dèbit. La plataforma posarà a disposició 150 targetes GranollersComerç carregades
amb 35 euros, 5 dels quals són de
regal. Amb aquesta targeta es poden fer compres als més de 300 establiments adherits a la plataforma,
activa des del mes d'octubre. Els
usuaris poden donar-se d'alta online a Granollerscomerç.cat i recollir la targeta a l'Oficina del Mundial
de la plaça de la Porxada, en horari
de dilluns a divendres de 17 a 20 h i
dissabtes de 10 a 13 h i de 17 a 20 h.
Dijous, representants de les associacions de comerç de la ciutat es
van trobar a l'Oficina del Mundial
amb la regidora de Promoció Econòmica, Gemma Giménez, i el regidor d'Esports, Álvaro Ferrer, per
conèixer amb més detall la vinculació entre esport i comerç. "A més
de l'esdeveniment esportiu, volem que aquest desembre passin
coses a la ciutat", deia Ferrer. "Per
això treballem de manera transversal, també amb el comerç, la
restauració i la cultura, perquè

Mundial

FOTOGRAFIES
D'HANDBOL FEMENÍ
ALS APARADORS
Aquest novembre, les botigues de la
ciutat, tant dels principals eixos comercials com dels barris, han començat
a vestir-se de Mundial amb la decoració dels aparadors. En concret amb
l'exhibició de fotos que mostren jugadores d'handbol de diferents èpoques
i diferents edats –nenes, joves, sèniors
i veteranes–. Les fotografies –458 en
total, repartides pels aparadors dels
comerços– formen part de l'arxiu del
Club Balonmano Granollers i altres són
del fotògraf granollerí Xavier Solanas.

tota la ciutat es beneficiï del
Mundial". Així, el Palau d'Esports
activarà una oficina de turisme entre l'1 i el 19 de desembre per "promocionar, tant als locals com als
visitants, tota la vida que té la
ciutat, el seu comerç i sobretot la
plataforma de venda online i la
seva targeta", indicava Giménez.
Aquesta mateixa promoció també
es farà des de l'Oficina del Mundial
a la Porxada, perquè "tota la ciutat
ha de viure l'essència d'aquest
esdeveniment esportiu".

Parlem Telecom obre
una botiga al carrer Sant Roc
L'operadora de telecomunicacions
Parlem Telecom, que està executant un pla d'obertura de botigues
a tot el territori català valorat en
un milió d'euros per augmentar
la proximitat amb els seus clients,
ha obert una botiga física a Granollers, al número 4 del carrer Sant
Roc. Des d'aquest establiment, la
companyia aspira a consolidar-se
progressivament al Vallès Oriental com a operadora catalana de
referència, que busca garantir la
connectivitat de tot el país. Parlem

Telecom ha aparegut els dos últims
anys entre les 200 empreses que
més ràpid creixen d'Europa dins
del top 1000 anual que elabora el
Financial Times. "Aquest creixement s'explica per uns serveis de
telecomunicacions òptims, però,
sobretot, per oferir proximitat
amb un tracte als clients proper
i en català, amb valors diferenciats en un mercat molt saturat",
afirmen fonts de la companyia, que
des d'aquest estiu cotitza a borsa al
mercat BME Growth.
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SINDICATS TAMBÉ RECLAMA "CORREGIR LES DESIGUALTATS" EN LA SORTIDA DE LA PANDÈMIA

SERVEIS

Un de cada tres
contractes del
Vallès Oriental és
del sector industrial

CCOO demana més finançament
per a la indústria de la comarca

Gairebé la meitat
de polígons
vallesans tenen un
viver d'empreses

Segons l'informe del tercer trimestre del 2021 de l'Observatori
de Polígons d'Activitat Econòmica (OPAE), que analitza l'evolució
dels indicadors laborals referents
al sector de la indústria, el mercat de treball del sector industrial
del Vallès Oriental es recupera a
bon ritme després de la crisi de
la pandèmia. Ho demostren les
contractacions del sector, que han
augmentat de manera destacada
els últims 12 mesos. Per exemple,
els 4.547 contractes formalitzats al
setembre suposen un augment interanual del 28%, una xifra només
superada per l'augment registrat
en el sector serveis en un context
encara estiuenc. D'aquesta manera, més del 30% del total de les
contractacions que es produeixen
a la comarca tenen lloc al sector
industrial. La temporalitat dels
contractes en indústria, no obstant
això, continua sent força elevada
tot i l'augment de més del 50% de
les contractacions indefinides.

CCOO vol que els fons Next Generation que han d'arribar al Vallès
Oriental es destinin al sector industrial, que "és el gran valor de
la nostra comarca i que genera
ocupació". Així ho reivindicava
dijous el secretari general de CCOO
al Vallès Oriental, Gonzalo Plata, en
l'assemblea que van celebrar a les
Franqueses més de 200 delegats
per preparar la mobilització que
diverses entitats socials tenen previst convocar abans de final d'any a
Barcelona. Plata posava d'exemple
la indústria de l'automòbil, "que
representa més del 15% del teixit industrial de la comarca" i
que està en una situació de crisi pel
canvi de model en el sector.
Javier Pacheco, secretari general
de CCOO de Catalunya, apuntava
que cal aprofitar el moment de
recuperació econòmica per "corregir els desequilibris i desigualtats que hi ha a la societat,
els alts nivells de pobresa –al
voltant del 25%– i la precarietat
i la pobresa laboral, que afec-

x.l.

ASSEMBLEA Més de 200 delegats de CCOO de la comarca, a Can Ribas
ta un de cada 10 treballadors".
La manera d'aprofitar-ho, deia,
és mitjançant les meses de diàleg
social obertes amb el govern de
l'Estat per reformar el sistema de
pensions i de relacions de treball; i
també mitjançant els pressupostos
per l'any que ve, que orientaran les
polítiques per sostenir els serveis
públics. "Les retallades d'anteriors crisis han malmès l'estat
del benestar i han produït un

increment de les desigualtats".
"Per això cal un nou contracte social sense pobresa i sense
desigualtats", insistia. En aquest
sentit, el sindicat aposta per posar
fi a la precarietat del mercat de
treball derogant la reforma laboral
del PP, apujant el salari mínim fins
als 1.000 euros mensuals el gener
del 2022 i al 60% del salari mitjà el
2023, i fent efectiu el dret a l'habitatge i als serveis bàsics. x.l.

A partir de les dades facilitades
pels ajuntaments per a l'Estudi i
definició del pla de millora de les
condicions d'urbanització, accessibilitat i mobilitat dels PAE del Vallès Oriental, que elabora cada trimestre l'Observatori de Polígons
d'Activitat Econòmica, s'ha valorat
l'existència als polígons de la comarca de vivers d'empresa, i s'ha
determinat que gairebé la meitat
disposen d'aquest servei. Concretament s'han obtingut dades de 79
dels 126 polígons del Vallès Oriental, uns dos terços del total. Pels
impulsors de l'estudi, les dades són
"relativament positives", ja que
els vivers "són una eina cabdal
per al desplegament de nova
activitat econòmica i industrial,
importants pel present industrial de la comarca i amb especial
rellevància de cara a la innovació i la modernització dels polígons industrials del Vallès". Així,
dels 79 polígons estudiats, 37 disposen d'un viver d'empreses.

DJ, 25 NOVEMBRE 2021

Integral:
Una Empresa Social
Compromís
pel Bé Comú i amb
l’Economia
nomia Social Social

Integral amb l’economia social
Integral som una Cooperativa que acompanya
Cooperatives de pràcticament totes les branques. Tenim, des del nostre naixement l’any
1987, una clara vocació de ser una Cooperativa
per a Cooperatives.
L’any 2011, a INTEGRAL vam posar dempeus el
“Compromís Arc Iris”, amb l’objectiu de fer palès
el nostre compromís amb les cooperatives i el
cooperativisme català. Volem agrair al cooperativisme català la bona acollida feta. I ho fem
al temps que elevem l’horitzó del compromís,
que a partir d’ara esdevé el “Compromís pel Bé
Comú amb l’Economia Social”.
Perquè des d’INTEGRAL estem convençuts que
podem posar la nostra experiència i coneixement al servei de les entitats i organitzacions
que dia rere dia treballen per donar forma i
contingut a l’Economia Social.
A INTEGRAL donem forma al “Compromís pel Bé
Comú i amb l’Economia Social” recollint allò fet
al “Compromís Arc Iris”. Alhora, però, mostrem
una major voluntat de prestar servei als nodes
organitzatius que estructuren l’Economia Social (federacions, associacions, agrupacions...),
donat que creiem que el ple desenvolupament
del “Compromís pel Bé Comú amb l’Economia
Social” s’assoleix quan és un node organitzatiu
qui el vehicula.

COMPROMÍS 1:
INTEGRAL: Una Empresa social
INTEGRAL som una empresa social, al servei de les persones
que en formen part, organitzada democràticament i que té la
voluntat de millora de la societat des dels àmbits econòmics,
socials i ambientals.
INTEGRAL es compromet a:
· Que les seves persones siguin el principal valor i centre
de la Cooperativa.
· Que la participació de les persones en la presa de decisions sigui un senyal permanent de la seva identitat.
· Que al menys el 70% de les seves persones treballadores tinguin la condició de sòcies de treball, ja que
entenem que l’índex de cooperativització (persones
treballadores que són també sòcies de treball) és un
senyal indubtable de l’esperit social d’una cooperativa.
· En tant que Empresa certificada pel moviment B Corp.,
fer els esforços necessaris per validar i renovar indefinidament aquesta certificació d’abast internacional.
Als anys 2018 i 2019, INTEGRAL ha obtingut el premi “Best for
The World” (categoria: persones treballadores) que reconeix les
empreses B Corp. a tot el món amb la millor qualificació dins
l’àmbit guardonat.
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30è aniversari

COMPROMÍS 2:
INTEGRAL: Assessoria / Consultoria
experta en Economia Social
INTEGRAL som reconeguts com a una assessoria / consultoria
d’ampli espectre, amb la capacitat d’acompanyar les entitats en
la gestió de problemes complexos i singulars en un gran nombre
d’àmbits: comptable, fiscal, economicofinancer, laboral, comercial, màrqueting, millora organitzacional, desenvolupament
estratègic i coaching. Tanmateix, cobrim l’àmbit jurídic gràcies
a Idea Iuris, en el marc d’Affectio Group.
En aquests moments, a INTEGRAL prestem servei a més de 175
entitats d’Economia Social.
Amb el nostre segon compromís volem manifestar la nostra
intenció d’assolir la condició d’experts en l’Economia Social.
INTEGRAL es compromet a:
· Vetllar per mantenir un coneixement permanent i real
sobre l’economia social, de forma que la prestació de
serveis a les seves entitats satisfaci realment les necessitats que el motiven.
· Ser digne de dur el qualificatiu d’Empresa Social experta en Economia Social.
Aquesta és la taula que mostra l’evolució d’aquesta prestació
de serveis.
2019
Cooperatives
ateses de forma
directa
Associacions/
Fundacions
ateses de forma
directa

130

2020

Variació

117

-13

60

60

Amb la voluntat de donar més contingut al que ja estem fent, i
sempre de la mà d’algun node organitzatiu, INTEGRAL es compromet a:
· Acompanyar un nombre concret d’empreses d’Economia Social en el seu procés d’enfortiment i consolidació,
prestant serveis d’assessorament i de consultoria amb
una contraprestació reduïda, sempre mantenint un
mínim cofinançament per part de l’entitat beneficiària.
· Analitzar i estudiar aspectes rellevants per a la consolidació i l’enfortiment d’empreses d’Economia Social.

COMPROMÍS 4:
INTEGRAL: Compromesa amb les
entitats pertanyents a nodes
associatius de l’Economia Social
A INTEGRAL considerem que l’Economia Social que cal impulsar
és la conformada per les Empreses Socials que tenen la capacitat
d’organitzar-se col·lectivament per satisfer les seves necessitats. Per aquest motiu, no estenem aquest quart compromís a
totes les Empreses Socials, sinó a aquelles que estan associades
a qualsevol dels seus nodes organitzatius.
Des d’INTEGRAL volem mantenir un compromís amb l’Empresa
Social que, d’alguna manera, ja està compromesa a partir de
la seva afiliació a una Entitat o Associació del sector. D’aquesta
manera cerquem reciprocitat en el compromís.

%
100%

Malgrat que el nombre de cooperatives ateses directament és
menor al 2020 que al 2019, si sumem les Associacions i Fundacions la xifra final és de 177. Cal a més, afegir que durant 2020
hem col·laborat amb els Ateneus Cooperatius del Baix Llobregat
i de les Terres de Girona.

COMPROMÍS 3:
INTEGRAL: Compromesa amb
l’enfortimenti la consolidació
d’entitats d’Economia Social
L’enfortiment i la consolidació de les empreses d’economia social són elements clau per a un desenvolupament econòmic i
social basat en criteris d’igualtat i de sostenibilitat. És per això
que considerem que cal vetllar perquè les Empreses Socials es
consolidin en el marc del teixit empresarial, i creixin sobre una
base sòlida i sostenible.
Aquest compromís manté viu el que des d’INTEGRAL ja desenvolupem en el marc dels Premis Manuel Arroyo impulsats per
l’Escola Sant Gervasi, a través dels quals es dona suport a la
materialització del primer premi al millor projecte de creació
empresarial de l’àmbit cooperatiu.
Aquest primer premi consisteix en la prestació de forma gratuïta
durant un any dels serveis d’assessorament i acompanyament
en els àmbits econòmic, fiscal, comptable, laboral i comercial,
per tal de contribuir al bon desenvolupament del nou projecte
empresarial cooperatiu.

Amb aquest compromís INTEGRAL es compromet a:
· Prestar tots els seus serveis, sense cap excepció, a totes les empreses d’economia social associades a un node
organitzatiu, considerant un preu especial per aquests
serveis. Aquest preu, com a mínim, serà inferior en un
10% a l’habitual per una empresa no associada.
La següent taula mostra l’evolució de les entitats que han gaudit
d’aquest preu del Compromís pel Bé Comú.

Cooperatives
federades
Associacions/
Fundacions
Import total
del descompte

2019

2020

Variació

%

78

99

21

27%

60
28.957 € 31.915 €

Cal considerar que des d’Integral no tenim plena llibertat per
triar tots els nostres proveïdors entre les entitats que formen
part del Mercat Social. Un exemple és el lloguer de les nostres
instal·lacions. Tenint en compte aquest fet, i per tant considerant només les adquisicions de béns i serveis en les que podem
triar un proveïdor implicat en la construcció del Mercat Social:
L’any 2020, el 59,00% de les adquisicions “amb tria” han
estat fetes a entitats que construeixen Mercat Social,
majoritàriament cooperatives.
Aquest percentatge, que representa el manteniment del volum
d’adquisicions respecte del 2019, demostra que el nostre compromís amb el Mercat Social continua sent important.
A INTEGRAL ens mostrem contents d’aquest fet, que a més connecta especialment amb la nostra condició d’empresa B. Corp.

COMPROMÍS 6:
INTEGRAL: Un Compromís
amb Garanties
En tant que continuador natural del “Compromís Arc Iris”, el
“Compromís pel Bé Comú i amb l’Economia Social” ha de recollir i mantenir una figura clau orientada a garantir que des
d’INTEGRAL complim amb els cinc compromisos precedents.
La materialització d’aquest sisè compromís es concreta en el nomenament d’una “Persona Garant del Compromís pel Bé Comú
i amb l’Economia Social”, a la que qualsevol persona, entitat o
node organitzatiu que es consideri implicat en el desenvolupament del Compromís tindrà dret a adreçar-se.
A INTEGRAL acatarem les decisions de la Persona Garant, que
serà plenament lliure i independent en el desenvolupament de
la seva tasca, tenint dret a demanar-nos qualsevol informació
o documentació que requereixi per dur-la a terme.

60
2.958 €

Amb aquest compromís INTEGRAL es compromet a:
· Considerar sempre com a proveïdor preferent de les
seves necessitats de béns i serveis les empreses que participen activament en la construcció d’un Mercat Social.
· Superar el 50% del valor adquirit en productes i serveis
sobre el total de compres amb possibilitat de tria amb
proveïdors pertanyents al Mercat Social.

10%

Amb els descomptes aplicats al 2020, el total des de la
posta en marxa del Compromís arriba a un import total per damunt dels 210.000 euros. El volum que estem
assolint en l’atenció a cooperatives federades, Associacions i
Fundacions evidencia la nostra voluntat de que paraulesi fets
vagin de la mà.

COMPROMÍS 5:
INTEGRAL: Amb el Mercat Social
A INTEGRAL entenem que, com a Empresa Social que actua
amb criteris socials, formem part d’un “Mercat Social”, entès
com a una “xarxa de producció, distribució i consum de béns i
serveis que funciona amb criteris ètics, democràtics, ecològics
i solidaris, constituït per empreses de l’economia social i solidària juntament amb consumidors i consumidores individuals
i col·lectius”. En aquest sentit, prenem com a referent la Xarxa
d’Economia Solidària (XES) de la que en formem part.

Amb aquest compromís INTEGRAL es compromet a:
· Crear la figura de “Persona Garant del Compromís
pel Bé Comú i amb l’Economia Social”, funció que serà
exercida per una persona o organització de reconegut
prestigi en l’àmbit de l’Economia Social.
El Compromís pel Bé Comú i amb l’Economia Social i els
nodes organitzatius.
Com ha quedat recollit tant en el propòsit del Compromís com
en el desenvolupament dels Compromisos que el materialitzen, la concepció del seu desenvolupament es troba clarament
vinculada als nodes organitzatius de l’Economia Social. És per
aquest motiu que des d’INTEGRAL, sempre inspirant-nos en
el text global, ens proposem generar un compromís concret
per a cada node organitzatiu que pugui encabir inquietuds i
necessitats concretes. D’aquesta forma, pretenem satisfer
l’objectiu final: el servei a la millora i progrés de les entitats
de l’Economia Social.

Av. Diagonal 442-Bis 2a i 4a planta · 08037 Barcelona
Divisió Econòmica: 93 208 07 32 · Mayte Famadas · mfamadas@grupintegral.es · Divisió Consultoria: 93 208 07 32 · Carlos Pulido · cpulido@grupintegral.es
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BUTLLETÍ
ESCOLA D'ESQUENA per a la reeducació i higiene postural, i prevenció de dolors i patologies

Com posar fre al mal d'esquena
ta, en moltes ocasions, només provoca que la situació no millori. És
fonamental continuar amb l'activitat
habitual dins d'uns límits, realitzar
exercicis a mida i corregir errors posturals... i el millor per a fer-ho correctament és posar-se en mans de
professionals, per a què ens marquin
què i com fer-ho.
Escola d’Esquena

¿Qui no pateix o ha patit alguna
vegada mal d’esquena? Avui dia podem dir que una gran part de la població n’està afectada.

tors comprometen l’esquena a uns
canvis, provocant un deteriorament
i una certa limitació en la funcionalitat.

Les causes poden ser diverses: des
d’una afecció estructural, per tensió
i estrès; per manca d’exercici; mals
hàbits posturals... Tots aquests fac-

Quan l'esquena pateix algun tipus
de lesió, tendim a posar limitacions
en l’activitat diària i s’enfronten els
esforços amb por. Aquesta conduc-

HISTÒRIA
Més de 50 anys!

Nou espai al Club on es recullen, a través
d’un mural fotogràfic, els moments més
rellevants dels inicis de l'entitat. Una exposició que dóna a conèixer el naixement
d'un Club del 1967 i que ha anat creixent
com a institució, convertint-se avui en
referent a la ciutat dels esports aquàtics
a nivell social i federat, tot fent-se un
nom arreu pels seus valors, compromís
social i èxits esportius. Aquest espai
està oberta al públic i es troba a
l’entrada de la instal·lació.

Al Club es proposa el programa
d’escola d’esquena on intervenen
un equip multidisciplinari de professionals de la salut i l’activitat
física amb l’objectiu d’aconseguir
la reeducació i higiene postural així
com treballar amb exercicis personalitzats i adaptats, prèvia valoració
del fisioterapeuta. Perquè millorar
la qualitat de vida dels afectats, reduint els dolors d’esquena, així com
no perdre l’adherència a la activitat
física, és el repte.
Beneficis
Són nombrosos els beneficis que
aporta el fet de participar en l’esco-

la d’esquena:
- Millora de la qualitat de vida i benestar psicològic
- Millora de la higiene postural i ergonomia
- Millora de la mobilitat articular de
tot el raquis
- Millora de la funcionalitat i la discapacitat de tota la columna vertebral
- Estabilitat del raquis
- Augment de la força muscular
- Augment de la flexibilitat
- Disminució del dolor
- Disminució del risc de lesions
- Prevenció de futurs dolors i problemes d’esquena
La primera escola d’esquena apareix
en Suècia l’any 1969, i a Espanya als
anys 80.
Per tant, la preocupació de cuidar
l’esquena no és d’ara, i ara al Club
arriba aquesta escola d’esquena amb
la mateixa filosofia i fer que el mal
no aturi ningú i se segueixi mantenint un estil de vida actiu, tot millorant alhora la salut de l’esquena.

62% DONES És probablement l’entitat vallesana amb més esportistes federades

Un Club que empodera la dona
El Club Natació Granollers
trenca les estadístiques. I
és que amb 273 esportistes
federades, que representen
el 62% dels atletes del Club,
probablement sigui l’entitat
esportiva vallesana amb més
esportistes dones. Una dada
que supera en un 31% la xifra
total d’esportistes dones que hi
ha federades a Granollers.
I és que el Club sempre ha estat
una entitat que ha apostat per
l’esport femení. Els prop 500 esportistes que l’integren practiquen
modalitats com la natació, waterpolo, gimnàstica artística i natació artística, aquest últim, no obstant, amb
només esportistes femenines, tot i que

48,3% de dones. Quant als càrrecs directius, a la Junta Directiva hi ha un 33%
de representació femenina (més del 6%
de la mitja) i pel que fa al Consell de Direcció, són dones un 83,3%.

fa anys que es treballa per a la captació
de nedadors masculins amb la voluntat
de trencar estereotips en aquest esport.
Més equitatiu està el cos tècnic de les
seccions esportives, on el 51,7% són dones davant del 21,7% del total de Granollers. I pel que fa als tècnics de fitness
i aigua, que imparteixen classes a socis
i abonats, la situació és similar, amb el

“Com entitat esportiva i social és tot
un orgull que hi hagi tantes dones que
practiquin l’esport federat com dones
amb responsabilitat dins l’entitat. El
paper de la dona en el CNG sempre ha
estat important refermant-se cada cop
més, no tant sols en el camp esportiu
sinó en el camp laboral i directiu, reflex, sens dubte de l’empoderament de
la dona en la societat, tot esperant que
en el futur sigui una normalitat i no una
excepcionalitat, tot cercant aquesta societat més justa i igualitària”, valora el
president del CNG, Eduard Escandell.
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EL SOCI

L'ENTREVISTA Berta Pujadas, gimnasta absoluta del Club Natació Granollers
– Edat?
– 17 anys

dels Redbird...
– És com fer un somni realitat, perquè es una
cosa que fa molts anys que ho desitjava.

– Vius a…
– Granollers

– – Què et passa pel cap abans de competir,
durant i al final?
- Abans sempre penso que he de fer exactament
el mateix que quan estic entrenant, perquè si no
ho faig, em poso molt nerviosa i acabo fent una
mala competició. Durant la competició, a part
d’estar pendent i concentrada en els exercicis,
intento gaudir, perquè quan gaudeixo és quan
millor em va. Al final intento analitzar el que he
fet bé i el que no, però després també procuro
desconnectar una mica per no angoixar-me.

– Estudis…
– 2n de batxillerat
– Enhorabona, Berta! Has entrat, en el teu
tercer any com a absoluta i després d’una
temporada en pandèmia, a la convocatòria
de la selecció espanyola absoluta.
– Moltes gràcies! La veritat que estic molt
emocionada, la pandèmia no ha estat gens
fàcil i haver estat ara convocada una altra
vegada amb la selecció espanyola, després
d’un any i mig, em fa molta il·lusió.
– Com afrontes aquest repte?
– Malgrat no estar al 100% degut a una
lesió, ho afronto amb molta força i, sobretot, amb moltíssimes ganes.
– Que n’esperes després de la teva primera
competició amb la selecció?
– Sent júnior ja havia participat vàries vegades amb la selecció, però sent absoluta
és diferent, per això espero que després
d’aquesta competició segueixin comptant
amb mi per intentar guanyar-me una plaça
a l’equip que anirà a l’Europeu.
– Com afrontes la temporada 2021/20?
– L’afronto amb ganes, posant-me reptes
per seguir evolucionant. Tinc un objectiu clar: abans de marxar a Estats Units
m’agradaria participar a l’Europeu absolut.
– I és que aniràs a EEUU a estudiar biologia molecular, amb beca esportiva. Vinculada encara amb el Club, formaràs part

Berta Pujadas:

“Quan gaudeixo
en competició
és quan millor
em va“

– Entrenes al CAR. Quina relació tens amb
el Club?
– Poques vegades vinc a entrenar al club, però
com competeixo pel Granollers i a les lligues vaig
amb l’equip, segueixo molt unida a les entrenadores i a les companyes. Crec que encara que no
les vegi tan sovint com m’agradaria, som una
família i hem viscut moltes coses totes juntes,
o sigui que ens estimem molt i quan ens veiem
és com si no hagués marxat al CAR.
– Com et veuen les gimnastes del club
quan vens al club?
– Les petites que em coneixen, em reben
sempre amb molta il·lusió, una mica com si
fos famosa. Em fa una mica de vergonya
perquè de primeres soc tímida, però em
fa sentir molt bé saber que puc ser una
mena de referent per a elles.
– Fins a on t'agradaria arribar en el món
de la gimnàstica?
– Sempre ho he dit, des de petita he volgut participar en uns Jocs Olímpics, però
soc conscient que és un objectiu molt
complicat.

» JOAN CANET
7 anys com a soci del CNG
«És un privilegi per als nedadors
de llarga distància, quan no
podem ser a mar, poder entrenar
en aquesta meravellosa piscina
exterior de 50 metres climatitzada»

EL TREBALLADOR

» ELVA SANTAMARIA
Tècnica d'activitats dirigides i EP
«Vine, entrena i confia en els tècnics,
que sempre voldran el millor per a tu i
per la teva salut esportiva»
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El CE Sabadell destitueix Antonio Hidalgo

Cinquè partit seguit sense perdre

El granollerí Antonio Hidalgo ha estat destituït com a entrenador
del CE Sabadell, de la Primera RFEF. El club arlequinat va prendre
aquesta decisió després de la derrota de l'equip contra el Madrid B,
per 3 a 0. El Sabadell d'Hidalgo ocupa el quart lloc per la cua
amb 11 punts i té un balanç de 2 victòries, 5 empats i 6 derrotes.

El CF Les Franqueses va empatar al camp
del Martinenc (2-2) i encadena cinc partits
sense perdre. L'equip dirigit per Manolo
Parralo ocupa el 9è lloc amb 9 punts i dissabte
rebrà (17 h) la Montañesa, 8è amb 10 punts.

FUTBOL | Tercera RFEF OUMAR BAH MARCA TRES GOLS DE LA REMUNTADA ÈPICA DE L'ECG

HANDBOL | Lliga Guerreres TRIOMF CONTUNDENT VALLESÀ
COSTA DEL SOL MÁLAGA

"Castelldefels marcarà un
abans i un després en l'equip"
ECG

VILAFRANCA - EC GRANOLLERS
Dissabte, 27 – 17 h Vilafranca
Fa prop d'un mes que Oumar Bah
va acceptar la proposta de José
Solivelles per vestir la samarreta de l'ECG i ja és tot un heroi. El
defensa central, de 26 anys i veí
de Mataró, va signar un triplet
de gols en la victòria granollerina contra el Castelldefels, per 4 a
3. El granollerí va marcar l'1 a 1
al minut 13; el 2 a 3, al minut 60, i
el 4 a 3, al minut 69. "Tots tres de
jugada de córner, tinc clar que
això no ho tornaré a repetir.
Ara em faran un millor marcatge als córners", reia el central.
El Granollers va salvar una situació complicada perquè va passar de perdre 1 a 3 a l'inici de la
segona part, a guanyar per 4 a 3.
"Era un partit clau, Castelldefels. Vam estar tota la setmana
dient que s'havia de guanyar i al
descans només pensàvem en la
victòria", explica el defensa, que
confia que el triomf de diumenge

EN JOC Les granollerines s'imposen a la pista malaguenya, per 29 a 35

El KH-7 acomiada el 2021
amb sorpresa a Màlaga
GOLEJADOR Oumar Bah, amb la pilota del partit, després de marcar tres gols
"sigui un abans i un després en
l'equip".
Oumar Bah va jugar les dues últimes temporades al Sant Andreu
i a l'estiu va intentar una aventura en un equip de la Primera
Divisió d'Israel, que no va sortir
bé. "Em va trucar Solivelles i no
m'ho vaig pensar gaire", diu el
defensa, que assenyala el bon ambient que es respira al vestidor:
"això és molt important".

L'ECG es manté a l'antepenúltim
lloc amb 11 punts, que són els mateixos que el quart classificat per
la cua, que és precisament el Castelldefels.
Aquesta victòria permet als vallesans no enfonsar-se al pou de la
categoria i mantenir el fil a la part
baixa per la permanència. El pròxim duel de l'EC serà al camp del
Vilafranca, que ocupa el tercer lloc
amb 20 punts. JL.RODRÍGUEZ B.

Tercera Catalana L'ATLÈTIC DEL VALLÈS PRESENTA 41 EQUIPS I 623 FITXES AQUESTA TEMPORADA
ATLÈTIC DEL VALLÈS

FEMENÍ El club presenta tres conjunts femenins aquest curs

Amb més equips que mai
L'Atlètic del Vallès ha presentat
aquesta temporada 41 equips,
una xifra que suposa que ha cres-

cut en 10 equips més respecte a la
temporada passada. El club té un
total de 625 fitxes i el 80% d'elles

són d'esportistes de Granollers.
"Nosaltres mai diem que no a
què vingui un nen o una nena.
Som un club obert, des del primer equip fins a l'escoleta", explica el president de l'entitat, Felipe García.
Entre els nous conjunts, hi ha
un tercer equip masculí. El primer
equip milita a la Tercera Catalana
i els dos filials, a la Quarta Catalana. "És molt complicat que l'Atlètic pugui pujar perquè econòmicament és complicat i els
altres dos filials serveixen per
nodrir el primer equip", explica
el president, que assenyala que
l'assignatura pendent segueix
sent l'estructura femenina. "Tenim tres equips de base, però
la pròxima temporada volem
aconseguir un sènior femení",
diu Garcia. JL.RODRÍGUEZ BELTRÁN

El KH-7 Granollers va protagonitzar la sorpresa de la jornada
abans de l'aturada de la Lliga
Guerreras Iberdrola per la disputa del Mundial d'Handbol Femení.
L'equip dirigit per Salva Puig va
guanyar a la pista del Costa del Sol
Málaga, per 29 a 35, i s'acomiada
amb el millor regust de la Divisió
d'Honor fins al gener del 2022.
L'equip vallesà va tallar en sec
la ratxa de sis victòries seguides
de les malaguenyes amb una treballada remuntada a la segona
part. Al descans, l'electrònic era
favorable a les locals amb un marge de tres gols (16-13), però es va
capgirar a la segona part ja amb el
19 a 22. Ona Vegué, amb 11 gols,

va ser la màxima anotadora, i va
comptar amb l'ajut golejador de
Carmen Prelchi, amb 7. De fet, Vegué és la vuitena màxima golejadora de la categoria amb 55 gols,
és a dir, amb una mitjana de 5,5
encerts per partit.
El KH-7 tanca el 2021 amb una
important victòria en una de les
pistes més complicades de la categoria. Les de Salva Puig ocupen
el setè lloc amb 11 punts, empatades amb el sisè, l'Atlético Guardés,
i el vuitè, l'Elx. Les granollerines
tenen un balanç de cinc victòries, un empat i quatre derrotes. El
pròxim partit del KH-7 serà el 15
de gener al Palau d'Esports contra
el BM Salud Tenerife.

Asobal GUANYA AL CUENCA I ESTÀ EMPATAT AMB EL LOGROÑO

El Fraikin BMG manté el
pols per ocupar el tercer lloc
PUENTE GENIL - FRAIKIN BMG
Dissabte, 27 – 12 h Puente Genil
El Fraikin va guanyar el primer
dels últims cinc partits que li
queden per jugar aquest 2021.
Els d'Antonio Rama van superar
el Cuenca, per 29 a 34, i manté le
pols pel tercer lloc de la lliga Asobal amb el BM La Rioja Logroño.
Tots dos equips estan empatats

amb 16 punts i tenen un marge de
tres punts amb el cinquè classificat, el BM Nava. El segon classificat segueix sent el Bidasoa Irun,
amb 19 punts, que va imposar-se
amb claredat contra el Torrelavega (35-27).
El pròxim partit dels granollerins tornarà a ser fora del Palau
d'Esports, a la pista del Puente
Genil, que és setè amb 11 punts.
El Fraikin no tindrà gaire temps
per descansar perquè el proper
dimecres jugarà el partit ajornat a
la pista del Benidorm.
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MOTOR EL CIRCUIT VALLESÀ CELEBRARÀ ELS DOS GRANS PREMIS CINC ANYS MÉS, FINS AL 2026

ATLETISME SOLIDÀRIA AMB LA LLUITA CONTRA EL CÀNCER DE RONYÓ

El Govern autoritza la renovació Alberto Casado i Linda
Arnott guanyen Els 10
de la Fórmula 1 i MotoGP

XAvIeR solAnAs

ARXIU

signat amb Dorna Sports pels pròxims cinc anys. La cursa del Circuit apunta al 5 de juny del 2022.

Silvestone i Nürburgring

EN CURSA Una de les imatges de la cursa de la Fórmula 1 del 2021

La renovació d'aquests contractes va lligada al replantejament
de la infraestructura. Aquest es
definirà en el Pla Estratègic del
Circuit de Catalunya amb l'objectiu de dinamitzar-lo i vincular-lo
a la sostenibilitat i la innovació
tecnològica. "Volem que al Circuit hi passin més coses de les
que passen ara. Els nostres referents són Silverstone i la fabricació de vehicles que hi ha
al voltant, i Nürburgring per la
seva oferta familiar i social",
ha posat d'exemples el conseller
d'Empresa i Treball, i president
del Circuit, Roger Torrent, en una
entrevista a RAC1, que també ha
remarcat l'impacte econòmic dels
grans premis: "Cada GP de F1 el
segueixen 84 milions de ciutadans a tot el món. El retorn és
de més de 200 milions d'euros".

El Circuit de Barcelona-Catalunya
comptarà al seu calendari durant
els pròxims cinc anys amb les curses de la Fórmula 1 i de MotoGP.
El Govern ha autoritzat aquest dimarts a la societat Circuits de Catalunya per signar els contractes de
renovació de les curses d'automobilisme i motociclisme, per al període entre el 2022 i el 2026. Això sí,
queda pendent que es formalitzi la
firma dels contractes respectius,
però l'anunci es fa just la setmana
que l'equipament vallesà celebrarà
la festa dels seus 30 anys.
En el cas de la Fórmula 1, el Go-

vern ha aprovat la signatura dels
contractes de promoció de cursa,
drets del Circuit i de llicència de
propietat intel·lectual de la F1, en
relació amb el Gran Premi d'Espanya. De fet, la cursa ja està inclosa
fa setmanes dins el calendari del
2022, que inclou 23 curses. El gran
premi del Circuit tindrà lloc el 22
de maig i serà la sisena prova de
la temporada. A més, Montmeló
acollirà la prmera setmana de tests
oficials, del 23 al 25 de febrer.
En el cas de MotoGP, el Govern
ha autoritzat a prorrogar i modificar el contracte de promoció

WorldSBK

BÀDMINTON JOFRE COMELLA, SUBCAMPIÓ EN DOBLES MASCULÍ

Jonathan Rea
queda subcampió
de Superbike
Jonathan Rea, de l'escuderia granollerina Kawasaki Racing Team,
ha acabat al segon lloc de la classificació del Mundial de Superbike.
El pilot, originari d'Irlanda del
Nord, veu aturada una ratxa de sis
victòries seguides del WorldSBK
després del triomf d'aquesta temporada del turc Toprak Razgatlioglu, del Pata Yamaha with Brixx
WorldSBK.
Després de 13 Grans Premis i 37
curses, Rea ha sumat 551 punts,
que són 13 menys que el campió.
De fet, el pilot de l'escuderia granollerina ha tancat la temporada
del 2021 amb el triomf a les dues
últimes curses del Circuit Urbà
Internacional Pertamina Mandalika, d'Indonèsia. Rea ha sumat
enguany 8 poles i 30 podis –13 victòries, 9 segons llocs i 8 tercers–. i

La festa dels 30 anys
La renovació dels contractes de
F1 i MotoGP es produeix quan el
Circuit celebrarà els seus 30 anys
de vida, dissabte amb una festa
amb activitats familiars. i

MIG MILER De persones van participar a la cursa popular de les Franqueses
L'atleta independent Alberto Casado i Linda Arnott, de Sedentaris,
van ser els guanyadors de la 9a
edició de la cursa popular Els 10
de les Franqueses. La prova atlètica va tenir lloc diumenge amb
prop de mig miler de participants;
mentre que dissabte es va estrenar
la cursa mini amb uns 200 infants.
Alberto Casado es va imposar
amb un temps de 33 minuts i 2 segons, amb un marge de 16 segons
amb el segon, Lahcen Harbil, i de
38 amb el tercer, Oriol Ciurans.
Pel que fa en dones, Linda Arnott,
de la categoria de més de 50 anys,
va imposar-se amb un registre
de 43 minuts i 22 segons. El podi
femení es va completar amb Bàr-

bara Sauleda, del Maimakansu,
amb 44 minuts i 38 segons, que
va aconseguir un marge de 13 segons amb la tercera, Marta Clavera, del Sedenetaris.

11.000 euros solidaris
La cursa popular Els 10 de les
Franqueses, que organitza el club
A4elkm, és solidària amb la investigació sobre el càncer de ronyó
de l'Hospital de Sant Pau. L'entitat va informar en acabar la cursa
popular que enguany havia aconseguit recaptar 11.000 euros. A
més, entre les nou edicions celebrades fins ara, la prova atlètica
ha aconseguit recaptar 55.000
euros solidaris. i

EN BENEFICI DE LA FUNDACIÓ PRIVADA VALLÈS ORIENTAL

XAvIeR solAnAs

Prop de 400 participants
a la cursa CNG4Camins

L'AGE suma una plata a l'estatal sub-17
L'Associació Granollers Esportiva va sumar una medalla de plata al
Campionat d'Espanya sub-17 de bàdminton, que va tenir lloc els dies 13 i
14 de novembre al pavelló del Congost. Entre els campions estatals menors
de 17 anys es va comptar amb una plata d'un esportista del club granollerí
Jofre Comella. El membre de l'AGE va participar en la modalitat de dobles
masculí i va fer parella amb Marcos García, del CB Oviedo. La parella
Comella-García va perdre la final contra Jesús de Burgos i Adolfo López,
tots dos del club asturià, per 21 a 17 i 21 a 19.

La tercera edició de la cursa de
muntanya CNG4Camins, que organitza el CN Granollers, preveu
prop de 400 participants. Diumenge es donarà el tret de sortida
a les distàncies de 6 i 13 quilòmetres, amb un recorregut que travessa Granollers, la Roca i Vilanova del Vallès.
Entre els participants hi ha el
guanyador masculí de la primera
edició, Jordi Relats. Tot i haver tancat el període d'inscripcions –ahir,
dimecres–, la cursa popular tindrà
diumenge l'opció de repartir prop
d'una cinquantena de dorsals, que
es podran comprar al mateix pavelló de Can Bassa, el punt de sortida
i arribada. "Estem molt contents
de poder recuperar la presencialitat de la cursa després d'una
edició virtual. A més, enguany

vam haver d'ajornar la data a
causa del Mundial d'Handbol,
la Covid i la massificació de curses", explica el responsable de la
iniciativa, Jordi Mas, que comenta
"haver superat les expectatives
de participació".

Cursa solidària
La cursa tornarà a ser solidària i,
per cada dorsal adquirit, es donaran 3 euros a la Fundació Privada
del Vallès Oriental (FVO), que es
destinaran a la creació d'un equip
de natació inclusiva.

Diari Som*, mitjà oficial
El diari Som* és el periòdic oficial
d'aquesta cursa i diumenge publicarà a somgranollers.cat el llistat
de resultats amb les classificacions
de la tercera edició. jl.rodríguez b.
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MUNDIAL 2021 | Participació DE LES 500 PERSONES INSCRITES, HI HA 486 SOL·LICITUDS VALIDADES
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Handbol base LES MEDALLES EMULEN UNA PILOTA D'HANDBOL

El trofeu de campiones
Prop de mig miler de
voluntaris a l'organització és hexagonal i daurat

RFEBM

Més del 45% de
les persones que
volen fer de voluntàries en el
Mundial d'Handbol Femení d'aquest desembre
s'han inscrit a Granollers, d'un total de 1.150 entre les quatre seus
–Torrevella, Llíria i Castelló–.
A Torrevella s'hi han apuntat
269 voluntaris, 205 a Castelló i
161 a Llíria. De les més de 500
persones que han mostrat el seu
interès per fer de voluntaris a Granollers, són vàlides un total de 486
sol·licituds, ja que la resta eren de
menors de 16 anys que, segons
normativa, no podran formar part
del voluntariat. De les 486 sol·licituds vàlides, 339 són de persones del Vallès Oriental, 212 de les
quals són veïns de Granollers.

35,7 anys, la mitjana d'edat
La mitjana d'edat del voluntariat se situa en 35,7 anys. La franja
més nombrosa de voluntaris és

XAVIER SOLANAS

VOLUNTARIS A a la plaça de la Porxada amb el xutòmetre
la de menors de 25 anys que són
190 persones –el 39% del total–,
tot i que la resta de franges d'edat
estan molt ben representades. 120
dels 190 joves apuntats són dones
–el 63%–.
Actualment, el comitè organitzador del Mundial està desenvo-

lupant les tasques d'assignació
dels voluntaris i durant aquests
dies es posarà en contacte amb
totes les persones inscrites per
comunicar-los la seva assignació,
en funció de criteris com la disponibilitat, l'allotjament i el perfil de
cada aspirant.

El Mundial d'Handbol Femení ja
ha revelat una de les incògnites de
la cita internacional: el trofeu de
campiones i les medalles d'or, plata i bronze. Els guardons, que van
ser presentats dimarts, han estat
encarregats a la companyia valenciana The Medal Company.
El trofeu de campiones és una
copa hexagonal, en color daurat,
fabricada amb polímeres i resines
especialitzades. Es tracta d'un
prisma tallat central i estilitzat
per aportar estabilitat i facilitat
de subjecció, amb 55 centímetres
d'alçada, i que porta imprès en
una de les cares el logotip oficial
del Mundial d'Handbol Femení.
Pel que fa a les medalles d'or,
plata i bronze, totes tres banyades
en el metall corresponent, tenen
una forma rodona que emula una
pilota d'handbol i la seva concavitat vol mostrar la força en el llançament de les jugadores. A més,
totes van acompanyades d'una
cinta amb un material de seda, que
és el mateix tèxtil que es fa servir

TROFEUS
a les vestimentes tradicionals de
les falleres valencianes, en honor
al País Valencià, que suma tres de
les quatres seus del Mundial.

#SheLovesHandball
#GranollersEsMundial

Viu el Mundial d'Handbol Femení a Granollers
Compra les entrades i abonaments a
www.spainhandball2021.com
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ESPECIAL AUTOMOCIÓ / A L'ESTAT EL MODEL HA ESTAT LÍDER ENTRE ELS CROSSOVERS 14 ANYS DE MANERA CONSECUTIVA

El nou Nissan Qashqai surt a la llum
Amb més de tres milions d'unitats venudes a tot Europa des de l'any 2007, 325.000 de les quals, a
Espanya, el nou model del crossover el pots provar al concessionari Santi Enrique de Granollers
Disseny, desenvolupament i producció europeus són les claus per
reeditar l'èxit històric de Nissan amb el nou Qashqai. El model, que
incorpora l'innovador sistema e-Power, que aporta electrificació al
vehicle, i la nova plataforma CMF-C de l'Aliança, que en sustenta les
millores tecnològiques, són la targeta de presentació d'aquest
supervendes de Nissan, tercera generació del Qashqai.
Nissan reforça així la posició de lideratge en el segment dels crossover a
Europa i a Espanya amb la presentació del nou Qashqai. Des que Nissan va idear el segment l'any 2007
ja s'han venut més de tres milions
d'unitats del Qashqai a Europa. I a
l'Estat més de 325.000 unitats, fet pel
qual ha aconseguit ser líder del segment crossover 14 anys consecutius,
un segment que representa actualment el 30% del mercat espanyol.
"Amb la tercera generació de Qashqai donarem continuïtat a la història d'èxit del pioner dels crossover
a Espanya", indica Bruno Mattucci,
conseller director general de Nissan
Iberia. "El nou Qashqai ja és el rei
dels crossover i serà més líder que
mai, amb el seu disseny emocionant,
l'electrificació dels nous motors i
aportant una experiència d'alta tecnologia en la conducció, gràcies als
sistemes de seguretat i de connectivitat del cotxe amb l'usuari i el seu
entorn", remarca Mattucci.
Per a aquesta nova versió, Nissan manté les senyes d'identitat del
model: disseny elegant, carrosseria
millorada i motorització eficient, tot
això combinat amb una gran qualitat i una experiència de conducció
digna d'un segment superior. El disseny, a partir d'un anàlisi profund de
les necessitats expressades pels
clients en aquests 13 anys, ha anat
a càrrec de l'equip de Nissan Design
Europe, amb seu al centre de Londres, mentre que l'enginyeria ha estat obra del Nissan Technical Center
Europe, situat a Cranfield (Bedfords-

hire), també al Regne Unit.De la mateixa manera que les dues generacions anteriors, el disseny ha sorgit
de l'Estudi de Disseny Europeu de
Nissan, també ams seu a Londres.

Estil més musculós, afilat i modern
A l'exterior, la postura millorada de
la carrosseria del Qashqai és més
decidida, amb línies superiors prominents, una distància entre eixos
ampliada i unes imponents llandes
d'aliatge, per primer cop de 20 polzades amb tall de diamant per oferir
major robustesa. L'alçària ha augmentat (més de 25 mm) i l'amplada
s'ha incrementat en 32 mm per millorar la presència a la carretera.
El frontal duu una graella Nissan
V-Motion ampliada, acabada en
crom amb una franja secundària de
crom setinat per ressaltar-ne la precisió. Està flanquejada per uns fars
fins avançats de matriu Full LED amb
llums diürns de tipus bumerang. La
il·luminació davantera millora respecte del model anterior amb un disseny més fi i nítid gràcies a l'ús de la
tecnologia LED. A l'interior de l'habitacle, la il·luminació ambiental blanca genera un ambient reconfortant
i relaxant. La qualitat ergonòmica i
estètica dels interruptors i botons
transmeten una sensació tàctil d'alta qualitat que ofereix als usuaris
confiança i elegància.
El nou Qashqai estarà disponible
en 11 colors de carrosseria amb
cinc combinacions bitò, un total
de 16 variacions per triar. El lateral
sembla més atlètic i dinàmic, amb

GRUP MAAS
El grup d'automoció Maas, nascut
l’any 1964, és actualment un dels
grups automobilístics més
rellevants de Catalunya. Compta
amb més de 500 professionals,
set marques comercials (Citroën,
DS, Nissan, Kia, Seat, ŠKoda i
Cupra) i més de 30 instal·lacions
presents a les comarques del
Vallès Oriental, Vallès Occidental,
Baix Llobregat, Bages i l'Anoia.
Maas ofereix serveis integrals de
mobilitat a particulars i empreses,
com ara la venda de vehicles
nous i d'ocasió, gestió de flotes
comercials, serveis postvenda,
distribució de recanvis originals,
lloguer de vehicles industrials
i turismes, servei de gestoria i
corredoria d'assegurances.

una única línia que travessa el cotxe
i que transmet dinamisme.
El nou Qashqai ofereix un sistema avançat d'informació i entreteniment amb una àmplia cartera de

Motorprim presenta
el nou Tucson
Híbrid endollable
Motorprim, concessionari Hyundai,
convida a conèixer el nou Tucson
Híbrid endollable, que permet amb
un so botó canviar el consum entre
gasolina i modalitat 100% elèctrica.
Des de 34.900€, el nou Tucson incorpora un endoll amb el qual es pot
accedir a qualsevol punt de recàrrega i permet una autonomia de fins
a 60 km en modalitat elèctrica. Beneficia't dels avantatges que ofereix
la seva etiqueta 0 emissions. El nou
model presenta un disseny i tecnologia d'última generació i incorpora
els darrers avenços en connectivitat,
seguretat i assistència en la conducció. Entra al web www.motorprim.es
i coneix les promocions en la Black
Week de Hyundai per a tota la gamma de SUV, compactes, esportius i
resta de models, els únics amb cinc
tecnologies elèctriques.

Motorprim Hyundai
Avinguda Puigcerdà, 14 · Lliçà de
Vall
937 06 00 42
www.motorprim.es

serveis connectats, que inclou la
fàcil integració dels telèfons intel·ligents, wifi integrada per a un màxim
de set dispositius i el NissanConnect Services, una aplicació específica amb la qual es pot interactuar
amb el vehicle i controlar-lo.
La pantalla de 9 polzades de NissanConnect, que és més gran i de
major resolució, és la porta d'accés
digital a la navegació, l'entreteniment i la configuració del vehicle, i
és compatible amb Android Auto® i
Apple CarPlay®. A més, també s'hi
ha incorporat Apple CarPlay® sense
fil. Una nova pantalla d'informació
múltiple TFT de 12,3 polzades d'alta definició ofereix una selecció de
dissenys personalitzables per mostrar informació sobre la navegació,
entreteniment, el trànsit o el vehicle
mateix, i tot això controlat des d'un
control tàctil situat al volant. També
s'ha afegit una textura de vidre tallat
tradicional Kiriko al fons digital de
la pantalla TFT: una picada d’ullet a
l'ADN japonès de Nissan.

AMQM Recambios es una empresa
de dilatada experiència que ofereix
recanvis nous i de segona mà de
motocicleta de totes les marques
del mercat. Amb una nau de 400 m2,
disposen d'espais de motos d'ocasió, accessoris i recanvis, així com
taller de reparació i manteniment.
Distribueixen per a tota la Península
(Portugal inclosa), Canàries i Balears. També compren motocicletes
avariades, sinistrades o en mal estat al millor preu garantit. S'encarreguen de la recollida del vehicle, tramitació de transferència i baixa amb
gestoria pròpia en menys de 48 hores.

Nissan Santi Enrique
Ctra. Masnou, km 15,2 · Granollers
Tel. 93 860 18 53
www.santienrique.com

AMQM Recambios
Crta. Ribes, km. 31· les Franqueses
638 878 072
www.amqmrecambios.com

Tots els recanvis de
motocicleta, a AMQM
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CULTURA

Els escriptors modernistes i el cinema mut

El romànic al Montseny

L’exposició del Museu, El modernisme i les flors, continua generant
activitats paral·leles. Avui, dijous (19 h), Teresa Iribarren,
professora de la UOC, parlarà de com l’arribada del cinema, a
finals del segle XIX, va ser una forma d'entreteniment atacada
per alguns autors modernistes i en canvi va fascinar a d’altres.

Les sessions de l'AGEVO acomiaden el mes
programant per a dimarts (18.30 h) al Museu
la xerrada Paisatge romànic i el Montseny,
a càrrec de l'arquitecte i doctor en Enginyeria
Multimèdia Òscar Farrerons.

MÚSICA TRES DE LES FORMACIONS RESIDENTS DEL TAG SE SUMEN EN UN ESPECTACLE QUE FUSIONA MÚSICA I LITERATURA

CONCERT

Els tres cors dels Amics de la Unió,
units com una sola veu a 'Poemari'

Ludovico Vagnone,
ara sí, en viu
a l'Hotel Augusta

Poemari és el nou espectacle de la
Societat Coral Amics de la Unió, el
primer de la present temporada,
i prolonga el seu historial de produccions estrenades al Teatre Auditori de Granollers (TAG). En el cas
d'aquest diumenge, es tracta d’un
gran concert amb tres formacions a
escena: Veus –el cor infantil–, el Cor
Jove Amics de la Unió i l’afegitó del
Cor de Cambra de Granollers.
Poemari neix de la fusió de música i literatura i, com el seu títol indica, es basa en la interpretació d’una
selecció de poemes de la literatura
catalana musicats per compositors
contemporanis del país. En els dos
àmbits es combinen noms consagrats i talents emergents.
Serà una de les rares ocasions en
què es tindrà l’oportunitat d’escoltar les tres formacions juntes sobre
un mateix escenari, bé a capella o
acompanyades pel piano del també granollerí Jordi Masó.
Marta Dosaiguas dirigirà al Cor
Jove i Josep Vila farà el mateix amb
el Cor Infantil i el Cor de Cambra.
A més, el col·lectiu artístic Indi
Gest –companyia convidada de la
temporada al TAG– s’ha encarregat

TAG

DOS APERITIUS
PER SABER-NE MÉS
n L’estrena de l’espectacle anirà

KILÒMETRE 0 'Poemari' s'anuncia com un concert amb segell local
de bastir la proposta dramatúrgica,
que comptarà amb la presència de
l’actor i músic Carles Pedragosa,
qui lloava un "repertori molt reflexiu" i l'interès pedagògic que
l'experiència ha tingut per a ell.
Tocs de festa, del mestre Josep
Maria Ruera, encetarà un repertori que vol ser un "homenatge als
nostres escriptors". Inclou textos de Josep Carner, Joan Maragall,

Joana Raspall i Blanca Llum Vidal,
entre d’altres, musicats pels compositors Salvador Brotons, Albert
Guinovart, Xavier Montsalvatge i
Bernat Vivancos.
Set de les peces interpretades
seran estrenes absolutes: Cançó
de les sirenes de Mercè Rodoreda,
Cançó d'aviador de Miquel Desclot,
Cançó de bressol de Sant Josep de
Pilar Cabot, Parpella d’or del vespre

ELS SABADELLENCS ESGOTEN LES ENTRADES DE LES DUES SESSIONS DE LA SALA NAU B1

acompanyada de dos complements.
Divendres (20 h) Viu el Cor! permetrà presenciar la part final de l’assaig
general de les tres formacions, amb
l’objectiu de fer més proper el concert
al públic, rebre una explicació de l’espectacle i conèixer el procés de selecció del repertori i la manera com s’han
treballat les peces. I el mateix diumenge (18 h), una hora abans de la presentació, el musicòleg i crític musical
Xavier Chavarria presentarà els autors,
el context i les curiositats de les obres
que interpretaran els cors.

de Josep Sebastià Pons, Llunyana
d’Agustí Bartra, Passeu pel port de
Joan Salvat-Papasseit i Poema de
tot l’any de Miquel Martí i Pol. El
concert quedarà enregistrat.

Dg 28 de novembre, 19 h
Teatre Auditori. Preu: 36 € (20, zona B)

La visita que el guitarrista Ludovico Vagnone havia de fer a Granollers a començaments de mes i
que es va haver d’ajornar per motius de força major, se celebrarà
finalment diumenge i amb un canvi d’ubicació. Serà a l’Hotel Augusta, a les 11.30 h.
Vagnone farà un concert i impartirà una classe magistral sobre producció musical adreçada a
tothom qui estigui interessat. Qui
ho fa possible és l’Aula de Música
l’Orquestra, l’escola que fa quatre
anys va començar a programar
aquestes visites, amb una periodicitat trimestral. Estan concebudes
com a sortides per als seus estudiants, però també estan obertes al
públic en general.
Vagnone és un dels productors,
a més de compositor, arranjador
i guitarrista d’estudi i d’acompanyament en directe, més sol·licitats per artistes espanyols i de
l’Amèrica Llatina.
Les entrades per la seva doble
sessió ja es poden adquirir, al
preu de 10 euros, a la secretaria
del centre del carrer Esteban Murillo o bé adreçant un correu electrònic a mplorquestragmail.com.

DIVENDRES, EN EL MARC DEL 49è CICLE DE JAZZ

31 FAM tornen a la ciutat convertits Raül Reverter i Alfons
en un fenomen de la música urbana Bertran jugaran a casa
Només han passat tres mesos des
del seu multitudinari concert al
Parc de Ponent, en el marc de la
Festa Major, i els sabadellencs 31
FAM tornen a la ciutat, aquest cop
a l’escenari de la Nau B1.
Però el seu poder de convocatoria es tan gran que ha obligat a
programar dues sessions, a les 19
i a les 22 h, aquesta amb les entrades ja exhaurides. De fet, aquest
és un fenomen que els acompanya habitualment, amb sold outs
sonats a sales com l’Apolo o el
Razzmatazz. Només tenen 4 anys
de vida, però l’etiqueta de grup
revelació ja els queda petita. No
està gens malament per a un grup

d’amics que van començar penjant les seves maquetes a la xarxa.
Avui alguns dels seus vídeos acumulen milions de visites i milers
de valoracions positives.
31 FAM són un dels major referents de la música urbana del país.
Han sabut apropar-se a un públic
jove i amant del trap, el dancehall, el funk i el R&B, estils que
combinen amb naturalitat. També
ho fan amb l’idioma, alternant el
català, el castellà i l'anglès sense
complexos. El resultat de tot plegat és personal, distintiu i amb un
estil propi que els ha portat a compartir escenari amb noms com C.
Tangana i Maikel Delacalle, entre

AJUNTAMENT

31 FAM Un so amb identitat pròpia
altres. Aquesta primavera han editat el seu tercer àlbum, Jet Lag, de
nou una amalgama d’influències
però amb un so més elaborat.

Concert nostrat el d’aquest divendres al Casino (20 h), dins el programa del 49è Cicle de Jazz, amb
la presència de dos intèrprets habituals d’aquest escenari. D’una
banda, el saxofonista, compositor i arranjador granollerí Raül
Reverter, considerat com un dels
músics més originals i singulars
de la seva generació. I al seu costat
el bateria, compositor i ocasional
vibrafonista Alfons Bertran.
Reverter va començar els seus
estudis de saxo alt a l’Escola Municipal de Música de les Franqueses del Vallès, amb 10 anys. Amb
posterioritat va cursar els estudis
superiors en l’especialitat de sa-

xofon al Conservatori del Liceu i al
Taller de Músics de Barcelona. El
2001 va enregistrar el seu primer
projecte com a líder, Sofas, telèfons
i dibuixants de còmics, i el 2019 el
segon, Trops’s in jazz, de caràcter
més experimental.
Ja sigui per les aparicions ocasionals amb el vibràfon, la percussió,
o a través de les composicions que
fins ara ha aportat en els diferents
projectes que colidera, Alfons Bertran prefereix definir-se simplement com a músic i no només com
a bateria. És autor de tres treballs
discogràfics, Bridges Trio, Retina
Project i Schnitzel time, editat amb
el segell Jazz Granollers.
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CINEMA EL CURT CATALA 'NIGHT BREAKERS', SORPRESA A SITGES, TRIOMFA AL CERTAMEN

ART EL GRUP GRANOLLERS DIBUIXA ORGANITZA LA TROBADA

'Fantàstiks' i en plena forma

La ciutat se suma al
moviment Urban Sketch

El curtmetratge català Night
breakers, escrit i dirigit pel manresà Guillem Lafoz i el sabadellenc
Gabriel Campoy, ha estat el guanyador del gran premi del jurat
en la desena edició del Fantàstik
Granollers, celebrat el cap de setmana. El premi del públic ha correspost a Llengua amb tàperes del
barceloní establert a Mallorca David Mataró.
El premi Fantàstik-MAC al millor curtmetratge s'ha atorgat per
quart any consecutiu en col·laboració amb el Mercat Audiovisual
de Catalunya, que hi contribueix
econòmicament. Aquest guardó,
amb un valor de 1.000 euros, el
converteix en un dels més ben dotats del país en la seva categoria.
Dissabte a la nit es va celebrar
la gala de lliurament de premis al
Cinema Edison, seu del festival, en
un acte que va tenir l'actor de televisió i de teatre Miquel Ripeu com
a mestre de cerimònies.
En aquesta dècada d'existència,
el festival ha projectat 65 llargmetratges i 150 curtmetratges, dels
gairebé un miler rebuts a compe-

FANTÀSTIK

EN FORMA Els membres de l'organització i alguns dels premiats dissabte
tició. S'han organitzat nou exposicions i s'han venut 3.000 entrades.
Els organitzadors admeten sentir-se còmodes amb el nivell assolit fins ara i no preveuen grans
canvis pel futur. Com explica Ramon Daví, "no som un festival
ambiciós, no pretenem augmentar el nombre de dies, ni
portar grans estrelles. Creiem
que per Granollers és un format

adequat". Ara bé, posats a demanar un desig per aquest Nadal,
confessen que "ens faria molta
il·lusió poder comptar amb la
col·laboració del Teatre Auditori per fer una projecció especial
d’algun clàssic acompanyada de
música en directe. Per exemple
amb l’Orquestra de Cambra o
els cors dels Amics de la Unió.
Seria una passada!". c.riobó

Jordi Pagès, a la Llibreria Calders
L'artista granollerí Jordi Pagès
presenta nova exposició. Conegut
per la seva exploració dels vincles entre la pintura i la poesia,
avui, dijous (19.30 h), inaugura a
la Llibreria Calders de Barcelona
Nua cendra, una mostra a través
de la qual presenta la sèrie que ha
realitzat a partir dels textos del
llibre homònim del poeta sitgetà
Joan Duran, distingit amb el Premi
Octubre Vicent Estellés de Poesia
2019. En paraules de l'autor, "Pagès dona volums, traços i tintes

Els artistes de
Roca Umbert obren
portes de bat a bat
Dissabte Roca Umbert Fàbrica de les
Arts va obrir les portes al públic en
general en una jornada pensada per
donar a conèixer el treball dels seus
artistes i companyies residents i
l'ambient en el qual treballen. Artistes
plàstics, coreògrafs, ballarins i també
músics van relacionar-se amb
els visitants a l'Espai d'Arts, el Centre
d'Arts en Moviment, els bucs d'assaig
i la sala de concerts Nau B1, on
es van fer concerts de petit format.

a les paraules que vaig escriure.
Amb els colors essencials, vols i
batecs impensats".
La proposta és doble perquè, a
més de la mostra de pintures, la
inauguració també inclourà una
lectura poètica a càrrec de la poeta i assagista Anna Aguilar-Amat,
l'escriptora i traductora Laia Llobera i el mateix Joan Duran.
L'exposició es podrà veure a
l'establiment del passatge de Pere
Calders, al barri de Sant Antoni,
fins al 31 de desembre.

Com tantes altres coses, la iniciativa Granollers dibuixa les places va
quedar aturada per la pandèmia.
La primera edició estava prevista
pel 15 de març de l'any passat i el
confinament la va estroncar. Però
si no hi ha més impediments, la
primera trobada d'Urban Sketchers a Granollers tindrà lloc dissabte a la Porxada, a partir de les
10.30 i fins a les 13 h.
Amb aquest anglicisme es defineix una disciplina que consisteix a dibuixar del natural –bé a
l'aire lliure o en interior–, amb
qualsevol mena d'eines i de suport, i compartint els resultats
en comunitat, a través de blocs i
xarxes socials. La filosofia que hi
ha rere aquesta activitat és la de
fomentar l'observació directa de
la vida, capturant amb fidelitat un
moment determinat que expliqui
una història del lloc on vivim o
dels indrets als quals viatgem.
Aquarel·listes professionals i aficionats de la ciutat i de l'entorn es
distribuiran per la plaça de la Porxada i de l'Església per pintar els
monuments i racons de la ciutat.
Es tracta d'un esdeveniment, lliure
i gratuït, que donarà la benvinguda a qualsevol persona que vulgui

AJUNTAMENT

DEL NATURAL
passar una estona gaudint del dibuix i de la pintura in situ.
Els organitzadors d'aquest encontre són Granollers Dibuixa, un
grup de dibuixants que volen crear
una comunitat que s'afegeixi a les ja
creades a Barcelona, Sabadell, Terrassa i Vic. Hi ha molts grups d'Urban Sketchers distribuïts per tot
l'Estat i en particular a Catalunya.
De fet, el creador d'aquesta comunitat és Gabriel Campanario, un periodista i il·lustrador català que el
2007 va crear un grup de Flickr que,
de mica en mica, ha anat creixent
fins a assolir dimensions globals. i

JOAN DURAN

Doble mostra del col·lectiu
de la Garriga La mà del tintorer

NUA CENDRA Obra de Jordi Pagès

XAVIER SOLANAS

El Centre Cívic Nord ofereix una
doble proposta expositiva. Divendres (19 h) inaugura simultàniament Animals en clarobscur i
Abraçades, dues mostres sorgides
del treball de l'associació garriguenca de pintors aficionats La
Mà del Tintorer, també taller de
gravat calcogràfic i litografia.
En aquesta ocasió es tracta de
peces realitzades amb pintura acrílica. Animals en clarobscur se centra en caps d'animals en primers
plans, inspirades en la tècnica barroca del clarobscur, amb el seu joc

de contrastos intensos i la fusió entre figura i fons tant, en la llum com
en l'ombra. Abraçades, per contra,
està més vinculada al moment present i als fets viscuts durant els
darrers mesos. "Està inspirada
en l'enyorança d'abraçar-nos en
els darrers temps i en la necessitat afectiva i comunicativa del
fet d'abraçar. L'abraçada com a
acte íntim i d'unió que ens commou profundament".
Les dues exposicions col·lectives es podran visitar fins al 22 de
desembre, en l'horari del cívic. i

32a Festa de les Lletres d'Òmnium
Òmnium Cultural celebra divendres al Casino de Caldes de Montbui (20
h) la 32a Festa de les Lletres Catalanes del Vallès Oriental. La convocatòria premia treballs originals i inèdits i es distribueix en tres categories. La literària inclou el 31è Premi de Novel·la, el 31è Premi de Poesia
Estabanell Energia i el 20è Premi de Sociolingüística. La d'Acció Cívica
es concreta en el 9è Premi Ramon Casanovas a favor de la llengua catalana. Finalment, la categoria de Comunicació és el 10è Premi Eugeni
Xammar de Comunicació, destinat a periodistes o mitjans que hagin
destacat per la seva contribució a la llengua i el país. i
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DANSA LA BALLARINA ARIADNA MONTFORT ÉS UNA GRAN AMBAIXADORA D'AQUESTA DISCIPLINA

LES BIBLIOTEQUES LOCALS S'AFEGEIXEN A L'ANY TRIADÚ

“El gaga va transformar
la meva manera de ballar”

Josep Pedrals recupera
el 'cànon' de Joan Triadú

El gaga és un llenguatge de moviment desenvolupat pel coreògraf
israelià Ohad Naharin, director de
la companyia de dansa Batsheva,
amb seu a Tel Aviv. Dissabte el
Centre d’Arts en Moviment (CAM),
a Roca Umbert, oferirà una oportunitat de conèixer –i practicar–
aquesta tècnica a través d’una
sessió seguida d’una jam d’improvisació impartida per la ballarina
de dansa contemporània i coreògrafa Ariadna Montfort (17.30 h).
És una activitat adreçada a persones amb un nivell inicial o intermedi, independentment de la seva
formació en dansa o moviment.
La tècnica gaga ofereix un marc
perquè la persona connecti amb
el seu cos i la imaginació, i experimenti ensacions físiques, amb la
millora de la flexibilitat i resistència, l’agilitat i gaudint del plaer del
moviment en un ambient acollidor.

'Ciutadana del món'
Ariadna Montfort va néixer a Vilassar de Mar i amb 17 anys va
entrar a la Royal Academy of Dan-

ariadna montfort

tralitzats i musicals forma part dels
actes en commemoració del centenari del naixement de Triadú, al
qual s’hi sumen les biblioteques de
Granollers, que l’han programat per
a dimecres (19 h) a la Sala Tarafa.
La proposta, a més, té una doble
connexió local, pel fet que Triadú
va ser mestre a l’escola Pereanton
a la dècada dels 30 –hi va patir el
bombardeig durant la Guerra Civil– i que el pare, l’avi i el besavi de
Pedrals van néixer a l’edifici que hi
ha just al davant, el que ara ocupa la
Biblioteca. A més, Josep Pedrals ha
visitat repetits cops Granollers, en
qualitat de rapsode, i el 2019 va ser
el Relator de la Festa Major.

GAGA Aquesta tècnica ensenya a escoltar el cos per fer-lo més flexible
cing de Londres. D’allà va passar
a l’escola-taller de Maurice Béjart,
a Suïssa, on casualment va descobrir la tècnica gaga.
Fascinada pel descobriment,
va decidir traslladar-se a Tel Aviv
i ingressar a la Batsheva Dance
Company Ensemble, que és d’on
va sorgir. Després de més d’una
dècada recorrent el món va tornar

a Barcelona, ja com a ballarina,
docent i coreògrafa freelance. En
paral·lel, des de 2008 imparteix
classes, cursos i tallers de gaga internacionalment.
El 2017 va rebre el Premi Institut del Teatre i el 2019 el Premi
Butaca a la millor intèrpret femenina de dansa per Pasionaria de la
companyia La Veronal. i C.R.

UN ORIGINAL CLUB DE LECTURA A LA BIBLIOTECA ROCA UMBERT AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE

'Vaga salvatge': un taller per
llegir, pensar i també brodar
A finals del segle XIX moltes dones
que presentaven símptomes com
ara insomni, defalliment, retenció
de líquids, irritabilitat o pèrdua
d'apetit eren diagnosticades de
manera sistemàtica amb un quadre d’histerisme femení, un diagnòstic que avui ja no es reconeix

El 2003, set anys abans de morir,
l’escriptor, crític literari i pedagog
català Joan Triadú, va preparar l’antologia 100 poesies catalanes que cal
conèixer, que proposava tot un viatge literari des de Jacint Verdaguer
fins a Maria Mercè Marçal. Ara, el
poeta Josep Pedrals s’ha interessat
per aquest volum i el reivindica a
través d'El crit i el criteri, un recital
poètic comentat i amb moments interactius amb el públic a través del
qual Pedrals, amb aplom i gràcia,
surt a la recerca de l'arrel expressiva dels poemes (el crit que els va fer
néixer) i dels motius que van portar
Triadú a fer la selecció (el criteri).
L'espectacle amb elements tea-

per part de les autoritats mèdiques
com a malaltia.
Partint d’aquest fet real, divendres (18 h) arriba a la Biblioteca
de Roca Umbert Vaga salvatge, un
grup de lectura i de debat impartit
per Vanesa Varela. La particularitat és que, durant la trobada, les

participants són convidades a brodar uns tovallons i estovalles sobre
aquest tema.
Per Varela, “es tracta d’exami·
nar la histèria com una forma de
resistència, compartir quines de
les seves definicions continuen
formant part de l'imaginari col·
lectiu i com aquest afecta encara
els cossos i comportaments de
les dones d’avui”. El projecte ha
comptat amb el suport de les Beques Premis Barcelona 2020.

'Brossa', "una comèdia de
merda" al Casal de Corró d'Avall
LES FRANQUESES. I si no girem la
vista quan veiem algú regirant
entre contenidors? I si l’ajudem?
Aquest pensament es troba en
l’origen de Brossa, el debut de
l’actor Raúl Martínez com a clown,
que es presenta dissabte (20 h) al
Casal Cultural de Corró d’Avall.
Un espectacle d'humor gestual
que entra en l'imaginari d'un sen-

sesostre que sobreviu aprofitant la
brossa que generen els altres. H6
Teatre és una companyia de teatre
gestual i clown que també fa contacontes i classes i tallers per adults
i nens. Martínez n’és el cofundador
i també director artístic del festival
TeatreFest. Ara, amb Brossa, fa un
pas més i exploren una realitat social punyent a través de l’humor. i

Milnotes estrena l'espectacle 'La figa'
Dues veïnes enfrontades que no poden viure sense fer-se la punyeta
una a l'altra perquè es troben immerses en un entorn de decadència
i en un món que les arracona. Totes dues trobaran en el sexe el camí
a l'autoafirmació i el canvi. Aquest és el punt de partença argumental
de La figa, la comèdia que estrena la companyia Milnotes dins el seu
Welcome to Milnotes show, una programació estable amb produccions
de petit format. També és un duel interpretatiu entre les actrius Neus
Garcia i Glòria Viguer L’espectacle es representa dissabte a l’escenari
de l’Espai Milnotes en dues funcions consecutives, a les 19 i a les 21 h.
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TRADICIÓ ORIENTAL LA MOSTRA DE BONSAIS AMPLIA EL FOCUS I S'OBRE A ALTRES DISCIPLINES

P R O G R A M A C I Ó E S P O R T I VA

Els bonsais obren la porta a la
difusió de la cultura japonesa

HANDBOL. DISSABTE 27, 12 h
BM PUENTE GENIL - FRAIKIN BMG
Pavelló Miguel Salas. Amb A. Compañón
FUTBOL. DISSABTE 27, 17 h
FC VILAFRANCA DEL PENEDÈS - ECG
Estadi Zem. Amb E. Montané i D. Godoy
BÀSQUET. DISSABTE 27, 17.45 h
CB GRANOLLERS - LLIÇÀ D'AMUNT
Pavelló c. Girona. Amb G. Raich i A. Moya

La Nishiki-ten, la mostra de bonsais de periodicitat bianual organitzada per l'Associació Art del
Bonsai de les Franqueses del Vallès, torna aquest cap de setmana a Roca Umbert. I ho fa amb la
seva edició més ambiciosa, ja que
es presenta com una aproximació
més àmplia a la cultura japonesa.
Així, d'una banda, s'oferiran
els tallers de bonsai, en aquesta
ocasió impartits per dos especialistes, l'italià Marco Invernizzi
i el català Gabriel Romero, a més
d'una demostració a càrrec de
German Gómez i una sessió específica dedicada als kusamonos, les
plantes en test dissenyades tant
per l'acompanyament amb bonsai, com en solitari. També es farà
la presentació de l'escola valenciana Medibonsai.
En paral·lel s'han programat
quatre tallers més, al voltant
d'altres disciplines: un de tècnica raku, a càrrec dels ceramistes
vallesans Roser Nadal i Carles
Vives; un d'ikebana, l'art tradicional d'arranjament floral, a càrrec
d'Assumpció Ballús, de l'escola
Wabi-Sabi de les Franqueses; un
de sumi-e, la tècnica pictòrica
monocromàtica, amb tinta negra,
a càrrec de Begonya Hernández i
un taller de dibuix manga impartit per Judith Sólvez. Tot plegat es
complementarà amb una exhibició d'arts marcials.
La XV mostra s'inaugura al pú-

nishiki-ten

TALLER El milanès Marco Invernizzi, presència internacional a la mostra
blic divendres a les 19 h, i combinarà exposició i mercat. Dissabte
se celebrarà l'assemblea de la Coordinadora d'Entitats Catalanes de
Bonsai i a la nit tindrà lloc el lliurament de guardons, en el marc
d'un sopar a la Fonda Europa. El
convidat d'honor d'aquesta edició
és Xavier Massanet, apassionat
del bonsai des de fa 40 anys i que
en els darrers 20 ha participat en
nombroses exposicions a diferents
països europeus, on les seves crea-

cions han estat guardonades.
La Nishiki-ten. Els colors de la
tardor és una de les cites importants a l'agenda de les exposicions
de bonsai a Catalunya i a l'Estat,
amb participants arribats d'arreu
i públic provinent de les associacions d'aficionats al bonsai. El
2019 i ateses les dimensions que
estava prenent l’esdeveniment –la
darrera edició va comptar amb 40
expositors–, l’emplaçament es va
fixar a Roca Umbert. i

HISTÒRIA UNA MOSTRA A BARCELONA REPASSA LA TRAJECTÒRIA DE L'EDITORIAL GRANOLLERINA
JULiÀ GUiLLAMOn

Llibre i exposició
pels 75 anys de l'Alpina

PREVISIÓ METEOROLÒGICA
del dijous 25 al diumenge 28 de novembre
Dijous

13º

Divendres

4º

13º

4º

Dissabte

12º

2º

Diumenge

11º

2º

L'Editorial Alpina festeja enguany
el seu 75è aniversari. Per celebrar-ho, l'escriptor i crític literari
Julià Guillamon ha comissariat ALPINA. Mapes. Literatura. Paisatge,
una exposició commemorativa de
l'efemèride a la Biblioteca Jaume
Fuster de Barcelona. que es pot
visitar fins al 18 de gener.
La mostra duu un subtítol aclaridor –L'editorial dels excursionistes creada el 1945 i rellançada el
1996– i la tria que Guillamon ha
fet dels continguts "trenca tots
els esquemes".
L'exposició ressegueix la trajectòria de l'editorial Alpina "amb
una mirada transversal que ofereix una visió diferent dels ma-

pes i els porta a una dimensió
literària poc usual que permet
gaudir del món de la cartografia
des d'un angle molt més ampli".
El recorregut que es proposa
examina com ha canviat la manera de fer els mapes i en subratlla
la dimensió cultural, a través de
25 recorreguts que combinen
textos de clàssics catalans –Josep
Pla, Salvador Dalí, Joan Maragall,
Jacint Verdaguer, Salvador Espriu,
entre altres– amb mapes de totes
les èpoques de l'Alpina.
Ara la mostra té una vida paral·lela a través del seu catàleg, que
ja està a la venda. En aquest viatge
s'hi troba el paisatge en guerra, el
paisatge enyorat a causa de l'exili,

LLIBRE I MAPES
l'impacte del turisme i dels nous
costums, els camins perduts o
l'eufòria d'arribar al cim.
L'editorial granollerina, nascuda
per iniciativa del geògraf Salvador
Llobet, tot just acaba de rebre un
reconeixement a la Fira del Llibre
de Muntanya celebrada a Vic.

dj, 25 novembre 2021

39

AGENDA

GRANOLLERS
DIJOUS, 25
10 h Espai d'Arts (Roca Umbert)
XV Mostra de Bonsais 2021. Primeres
Jornades Culturals Japó a Granollers.
Taller amb Marco Invernizzi
19 h Museu de Granollers
Els escriptors modernistes i el cinema
mut. Xerrada
19 h Hotel Ibis
Maridatge de vins amb productes
de proximitat
DIVENDRES, 26
18 h Biblioteca Roca Umbert
Vaga salvatge. Taller de lectura i debat
19 h Museu de Ciències Naturals
Animals en clarobscur i Abraçades.
Inauguració de les exposicions del
col·lectiu La Mà del Tintorer
19 h Llibreria La Gralla
Fem tertúlia amb Carles Porta
20 h Casino de Granollers
49è Cicle de Jazz. Raül Reverter/Alfons
Bertran Quartet
23.30 h Now Granollers
La reina del pop en concert. Tribut a
La Oreja de Van Gogh
DISSABTE, 27
9 h Plaça Maluquer i Salvador
Fira de col·leccionisme i brocanters
10 h Roca Umbert
XV Mostra de Bonsais 2021. Primeres
Jornades Culturals Japó a Granollers
10 h Plaça Joan Oliver i
carrer Calderón de la Barca
Xutòmetre als barris
10.30 h Espai d'Arts
Poètica de la relació. Taller dins
del festival Panoràmic
10.30 h Plaça de la Porxada
Granollers dibuixa les places. Trobada
de dibuixants urbans
11 h Llibreria La Gralla
Tastet nadalenc amb l'escola de música

Una transformació espiritual a Llerona

Voltem per l’entorn

Per segon any consecutiu la parròquia de Llerona se
suma a la Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya
i dissabte (18 h) projecta a la Sala Polivalent la
multipremiada pel·lícula polonesa Corpus Christi,
nominada als premis Oscar, Cesar i Goya.

El primer mercat de Nadal
de la comarca, a Caldes

Ventcordats
17.30 h Centre d'Arts en Moviment
Gaga/people i jam improvisació a
càrrec d'Ariadna Montfort
18 h Restaurant llibreria Anònims
La comuna de París 1871, Rússia 1917
i Barcelona 1936. Combats per la
Revolució. Xerrada a càrrec de Lluís
Blanco
19 h Espai Milnotes
La Figa. Teatre

19 h Nau B1
31 FAM en concert
21 h Espai Milnotes
La Figa. Teatre
22 h Nau B1
31 FAM en concert
DIUMENGE, 28
9 h Parc de Ponent
Mercat de segona mà de Ponent
9 h AV Sota el Camí Ral (Av. Prat de la
Riba, 82)
Passejada de tardor
10 h Club Natació Granollers
Cursa 4 Camins. Tercera cursa solidària
10 h Roca Umbert
XV Mostra de Bonsais 2021. Primeres
Jornades Culturals Japó a Granollers
11 h Espai d'Arts
Visita comentada a l’exposició
Imaginació especulativa: El llegat
afrofuturista
12 h Espai d'Arts
Clausura del festival Panoràmic
19 h Teatre Auditori de Granollers
Poemari. Concert
DILLUNS, 29
10 h Parròquia Sant Esteve

Vine a donar sang. Capta de sang
17 h Sala Nau B1
La importància d’incorporar la
perspectiva de gènere a l’esport des
d’una mirada educativa. Taula rodona
DIMARTS, 30
16 h Institut Marta Estrada
Una gota de sang, una pluja de vides.
Capta de sang
16 h Museu de Granollers
AGEVO: Paisatge romànic i el Montseny
DIMECRES, 1
16 h Centre Cívic Jaume Oller
Vine a pintar boles de Nadal i a jugar
amb la neu! Taller de Nadal
19 h Sala Francesc Tarafa
El crit i el criteri. Espectacle poètic
19 h Museu de Granollers
Lliurament del Guardó Salvador
Casanova a les entitats de lleure

LES FRANQUESES
DIJOUS, 25
17.30 h Espai Can Prat
IX Festa de la Infància. Conte musicat
DIVENDRES, 26
17 h Plaça de l'Espolsada
Encesa dels llums de Nadal
18 h Plaça Major de Bellavista
Encesa dels llums de Nadal
DISSABTE, 27
11 h Teatre Auditori de Bellavista
IX Festa de la Infància. Taller emocional
20 h Casal Cultural de Corró d'Avall
Brossa, a càrrec de la Cia. H6 Teatre
DIUMENGE, 28
9.30 h Diferents espais
10a Festa de la Mongeta del Ganxet
11 h Circuit Ferroviari de Cal Gavatx
Circulació de trens tripulats

A Caldes de Montbui ja han començat el compte
enrere de les festes i s’ensumen les delícies que
han d’arribar. Enguany estrenen un nou format de
Mercat de Nadal al nucli antic que s’inspira en els
models nòrdics de mercats nadalencs. Hi haurà
casetes de fusta amb productes i artesania de
proximitat a la plaça de la Font del Lleó i parades
d’alimentació i brocanteria a la plaça de
l’Església. Obrirà portes divendres i durant tot
el cap de setmana i després tornar durant sis
dies més al desembre, del 3 al 8, aprofitant el
pont de la Puríssima.
Això sí, el de Caldes té una peculiaritat que el fa únic: l’elaboració del
tradicional brou amb aigua termal, que es podrà tastar o bé adquirir embotellat.
Més de 10.000 litres cuinats en l’olla gegant més gran de Catalunya, alimentada
amb foc de llenya. També es faran tastos de llenties pardines, cuites amb aigua
termal de la Font del Lleó, que brolla a 74º.

Exposicions
Ajuntament de Granollers
Palou vist per Salvador Llobet.
Fins al 26 de novembre
Esport femení a Granollers: els
inicis. Del 29 de novembre al 28 de
febrer
Museu de Granollers
Afinitats. Permanent
Retorn a Granollers del retaule gòtic
de Sant Esteve. Fins al març de 2022
El Modernisme i les flors. Fins al 9
de gener de 2022
El dit a l'ull: fotografia inconscient.
Fins al 28 de novembre
Museu de Ciències Naturals
Tu investigues! Permanent
Invertebrats Sala permanent
Rat.system Fins al 28 de novembre
Biblioteca Roca Umbert
Les dones i les arts escèniques. Fins
al 27 de novembre
Biblioteca Can Pedrals
Modernisme al Vallès. Fins al 27 de
novembre
Exposició de dibuixos amb motiu
del Mundial d'handbol femení. De l'1
al 19 de desembre

Roca Umbert
Exposicions del festival Panoràmic
Centre Cívic Nord
Animals en clarobscur i Abraçades.
Col·lectiu La mà del tintorer. Fins al 22
de desembre
Centre Cívic Palou
Palou i els mestres Celestí Bellera i Rita
Gibernau. Fins al 31 de gener
Cinema Edison
Carles Barba, caçador d'imatges.
Fins al 28 de novembre
Espai Gralla-Llibreria La Gralla
Premi de Pintura Paco Merino 2021.
Fins al 2 de desembre
Galeria Sol
Landscapes of miscomunication de
Judith Collel. Fins al 31 de desembre
Tasmania, taller de joieria
CCCC de Sagi Tarbal i Jordi Sánchez.
Fins després de Reis
El Mirallet
Tocant la lava del volcà Cumbre Vieja.
Illa de la Palma. Fotografies de Jordi
Ribó
Restaurant Anònims
Exposició de Ricard Geladó. Fins a l'11
de desembre
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