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MUNDIAL D’HANDBOL FEMENÍ 25TH IHF WOMEN’S 
WORLD CHAMPIONSHIP

El Palau acollirà, fins al 19 de desembre, les fases

preliminar, principal i final, en exclusiva des dels 

quarts de final fins a la final i la cerimònia de cloenda

Granollers concentrarà la mirada 

internacional de l'handbol femení �ins al 19 de desembre, quan es decidirà al Palau d'Esports la se-lecció guanyadora del Campionat del Món. La capital vallesana és subseu de l'esdeveniment inter-nacional juntament amb Castelló, Llíria i Torrevella, ciutats del País Valencià, tot i que Granollers és l'única que tindrà partits a les tres fases del campionat: preliminar, principal i �inal –en exclusiva des dels quarts de �inal �ins a la �inal–. Això fa que la ciutat sigui l'epicen-tre del Mundial d'Handbol i la seu desitjada per totes les jugadores.Així, les medalles es decidiran al pavelló granollerí, que s'ha posat al dia amb una inversió d'1,6 mi-lions d'euros. Entre les actuacions fetes, destaquen principalment, la nova super�ície de joc, unes gra-des retràctils automatitzades, un nou marcador central i una millo-ra de l'e�iciència energètica amb plaques solars i llums led, entre 
d'altres.Fins avui, dijous, la feina dels tèc-nics ha estat a contrarellotge per ar-ribar a la primera jornada amb èxit de públic i organització. Tot això ha estat possible encara que el món visqui la crisi sanitària de la Covid, que va ajornar, per exemple, la cele-bració dels Jocs Olímpics de Tòquio, i que va fer trontollar a la Federació Internacional d'Handbol (IHF). Fi-

nalment, amb la mi-
llora de la situació sa-nitària l'es-deveniment va tirar endavant, tal com estava previst, però amb l'afegit d'un protocol Covid. En l'edició del 2021 es complirà un rècord de selec-cions amb 32 combinats nacionals, que farà d'aquest esdeveniment el més global que s'ha celebrat mai �ins ara a la ciutat. Això fa que s'esperi una audiència televisiva potencial propera als 700 milions d'espectadors i que sigui retrans-mès a televisions de 178 països, que emetran imatges o partits del 

Mundial. Concretament a Granollers ja hi ha acreditats 290 periodistes. La pilota ja s'espera que rodi avui, dijous, en el primer duel que enfrontarà les seleccions de Corea del Sud i el Congo, a partir de les 18 h. ❉ JOSE LUIS RODRÍGUEZ BELTRÁN

Pel camí de Munic

Voluntaris
DE LES MÉS DE 500 PERSONES QUE 
VAN MOSTRAR EL SEU INTERÈS PER
fer de voluntaris a Granollers, es 

van validar 486 sol·licituds, ja que la 

resta eren de joves menors de 16 anys 

que, segons la normativa, no podien 

formar part del voluntariat. Aquesta 

és una fi gura essencial, que va tenir 
un paper fonamental als Jocs Olímpics 

del 1992 i el Mundial masculí del 2013.

En aquesta ocasió, Granollers té molta 

més responsabilitat que en aquells 

altres esdeveniments, perquè acull

la fase decisiva de la competició.  

De les 486 sol·licituds vàlides, 

339 són del Vallès Oriental, 212 de 

les quals són persones que viuen a 

Granollers. La mitjana d'edat se situa 

en 35,7 anys. La franja més nombrosa 

de voluntaris és 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

representades. 120 dels 190 joves 

apuntats són dones, el 63%.

Granollers acull aquest Mundial

gràcies a la importància que l’handbol 

i el BM Granollers té per a la ciutat. 

Aquesta llarga tradició, de més de 77 

anys, ha fet que Granollers hagi estat 

subseu olímpica de Barcelona 1992

en la competició d’handbol i escenari 

del Campionat del Món masculí de 

2013. Tan sols hi ha una ciutat que

ja havia assolit aquest guardó

honorífi c, l'alemanya Munic. "És un 
honor per a Granollers ser la segona
ciutat del món que acull els tres 
màxims esdeveniments de l'handbol", 

explica l'alcalde, Josep Mayoral. 

Granollers, novament 
capital del món de 
l'afi ció de l'handbol

Els Mossos d'Esquadra han explicat que, de cara al Campionat del Món,

han preparat un dispositiu especial de seguretat a l'entorn del Palau d'Esports. 

De fet, s'hi ha previst una triple requisa per garantir la seguretat d'un 

esdeveniment d'aquesta magnitud. Així, els Mossos, des de la Regió Policial 

Metropolitana Nord, faran un control de l'espai dins i fora del Palau amb la unitat 

canina, un altre control des de l'aire per la unitat de drons, i un tercer a càrrec 

de la unitat de subsòl. De fet, aquesta darrera unitat es va crear precisament 

per donar cobertura a les necessitats de seguretat d'un esdeveniment esportiu 

d'escala mundial, com van ser els Jocs Olímpics de Barcelona el 1992. La unitat

de drons, en canvi, és la més recent, estrenada a finals de juny pel Mobile.

Dispositiu de seguretat
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JL.R.B.

El Palau d'Esports lluirà la seva 
millor imatge pel Campionat del 
Món femení des que es va inaugu-
rar l'any 1991. La pista granolleri-
na va ser concebuda per acollir els 
partits de la fase preliminar dels 
Jocs Olímpics de Barcelona 1992, 
també va rebre partits del Mun-
dial d'Handbol Masculí del 2013 
i, després de 30 anys d'ús, serà la 
seu principal del Mundial Femení. 
Això sí, ara s'ha actualitzat amb 
un bon rentat de cara.

El pavelló olímpic serà l'esce-
nari de 38 partits, des de la fase 
preliminar fins a la somiada fase 
final –es disputarà íntegrament a 
Granollers–. Per aquest motiu, ca-
lia adaptar als nous temps l'obra 
de l'arquitecte Pep Bonet, que ara 
ha tingut un cost d'1,6 milions 
d'euros subvencionat pel Consell 
Superior d'Esports i la Diputació. 

Un dels canvis més visibles és 
el nou marcador en forma de cub 

EQUIPAMENT S'HA INSTAL·LAT UN NOU MARCADOR I S'HA MILLORAT L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

de quatre cares que permet tam-
bé reproduir vídeo. El marcador, 
que s'emplaça al sostre i enmig 
de la pista, es va instal·lar fa uns 
dies i ha arribat per quedar-se al 
pavelló. "Aquest marcador ens 

fa un salt qualitatiu en les pres-

tacions de la instal·lació i ens 

permetrà acollir grans esdeve-

niments internacionals, perquè 

ja és un requeriment indispen-

sable per a molts campionats 

d'aquest tipus", explicava el regi-
dor d'Esports, Álvaro Ferrer, du-
rant una visita d'obres divendres.  

Juntament amb el marcador, 
les graderies retràctils automa-
titzades són una de les joies del 
pavelló. Ja la temporada passada 
es van substituir les graderies 
instal·lades que es manipulaven 
manualment per quatre mòduls 
de graderies telescòpiques mo-
toritzades amb un aforament de 
1.308 seients. A més, s’ha substi-

tuït l’antiga pista sintètica per una 
de nova amb un increment de la 
superfície de joc, de manera que 
es pot fer servir longitudinalment 
o bé disposar de dues pistes trans-
versals, fet que permetrà guanyar 
hores extra d’entrenament.

Més sostenible
La instal·lació, a més, ha guanyat 
en eficiència energètica amb la il-
luminació led a la pista principal i 
la posada en marxa de plaques fo-
tovoltaiques a la teulada. En total, 
disposarà de 222 panells solars 
distribuïts en tres camps solars, 
que han de permetre cobrir les 
necessitats d’autoconsum elèctric 
del Palau. També s’instal·laran ba-
teries de liti per emmagatzemar 
l’energia sobrant per al seu apro-
fitament posterior. 

A més, s'han aïllat les portes 
d'accés  per reduir les pèrdues 
tèrmiques a l'espai. JL.RODRÍGUEZ B.

PISTA DEL PAVELLÓ  Aquesta és la renovada imatge del Palau d'Esports, pocs dies abans del primer partit

SERVEI DE VALORACIÓ  INTEGRAL A VÍCTIMES

www.advaloremadvocats.cat

Telèfon d’atenció a víctimes: 93 135 21 94

ÚNIC DESPATX AL VALLÈS DE L’ASSOCIACIÓ D’ADVOCATS DE VÍCTIMES D’ACCIDENTS DE CATALUNYA

Accidents de trànsit i laborals, negligències mèdiques, incapacitacions...

Una inversió d'1,6 milions 
ha posat a punt el Palau

L'Espai BMG donarà la 

benvinguda als aficionats

L'ACCÉS DELS AFICIONATS ES RENOVA AMB UN RACÓ PEL BMG

D'entre les millores del renovat 
Palau d'Esports, també es va pen-
sar a destinar una zona al BMG, la 
principal entitat que en fa ús, amb 
partits del màxim nivell en les ca-
tegories masculines i femenines. 

Per això, el Pavelló ja disposa 
d'una petita sala, just davant de 
l'entrada principal d'aficionats al 
pavelló, amb informació històri-
ca del BM Granollers, que ha es-
tat habilitada per l'Ajuntament. 
El club granollerí va inaugurar fa 
dues setmanes l'anomenat Espai 
BMG, que compta amb uns pla-
fons i pantalles de televisió amb 

XAVIER SOLANAS

BMG  El nou racó del club granollerí mostra la seva història i èxits

fragments dels 75 anys d'història 
de l'entitat esportiva. "Volem sin-

gularitzar un espai del pavelló 

amb el BMG, i aprofitant la com-

memoració del 75è aniversari 

hem volgut fer una mirada al 

passat. Llavors hem seleccio-

nats uns períodes que, de cara 

al present i pensant en el futur, 

tenen importància", explica el 
president del BMG, Josep Pujadas.

Aquest racó vol ser una targeta 
de presentació del BMG per a tots 
els aficionats a l'handbol que vi-
sitin el pavelló olímpic durant el 
Mundial. JL.R.B.

Bon ritme de la venda d'entrades
Des de fa mesos, les entrades per veure els partits del Mundial d'Hand-
bol Femení estan disponibles. Segons l'organització, la venda d'entra-
des de la fase final va a bon ritme i es preveu omplir les 2.500 butaques 
disponibles per aficionats. A la fase preliminar i principal, l'aforament 
serà de 3.000 persones. A la fase preliminar, fins al 7 de desembre, els 
preus de les entrades oscil·la entre els 20 i els 35 euros, i permet veure 
els dos partits per jornada. Pel que fa a la fase principal, del 8 al 13 de 
desembre, els preus són entre 40 i 60 euros per jornada –amb tres par-
tits per dia–; els quarts de final, entre 80 i 100 euros; les semifinals, de 
90 a 110 euros, i la final i la lluita pel bronze, entre 100 i 130 euros. 

MUNDIAL D’HANDBOL FEMENÍ25TH IHF WOMEN’S 
WORLD CHAMPIONSHIP
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Rambla de Pompeu Fabra, 81 · Mollet · T. 93 570 50 60 / 659 54 62 96 · F. 93 579 63 99 

tendalsmasip@gmail.com · www.tendalsialuminimasip.com

T’ajudem a trobar la solució en tendals, alumini, mosquiteres, catifes per negocis 

i comunitats, porteries per a comunitats, reformes de bany i cuina.

EXPOSICIÓ OBERTA DE DILLUNS A DIJOUS DE 17 A 20 H. DIVENDRES TARDA TANCAT.

VISITES CONCERTADES TRUCANT AL      659 54 62 96

1 2 3GREEN és un teixit recobert de 
nanopartícules de diòxid de titani
(TiO2).

Els raigs UVA incideixen en 
el teixit GREEN i comença un 
procés químic que converteix 
l’oxigen i vapor d’aigua en 
agents netejadors OH i O2.

4 5 6L’O2 redueix l’òxid de nitrogen
(NoX), un dels gasos més nocius
present en l’atmosfera, a nitrats
relativament innocus.

Aquest procés es repeteix milions 
de vegades reduint els nivells de 
diòxidde nitrogen entorn d’un 55% 
enproves de laboratori.

També es produeix una reducció
dels fongs d’un 60% i un efecte
autonetejador del 70%*. 

*Aquests percentatges són orientatius i poden
variar en funció de les condicions de l’entorn.

Pol·lució Florit Autoneteja

Nitrats

SAULEDA LLANÇA GREEN, EL PRIMER TEIXIT QUE NETEJA 
I PURIFICA L’AIRE MITJANÇANT FOTOCATÀLISI

CREEM ESPAIS FUNCIONALS I ELEGANTS

Fotocatàlisi. Com funciona?

L’OH converteix la brutícia 
orgànica i els compostos 
orgànics volàtils en mineral 
i gas, i torna a H2O.

TENDAL COFRE NEGRE, LACAT ESPECIAL AMB LLUM LED ALS BRAÇOS.
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La seu de Granollers acollirà a 
la fase preliminar els grups A i F 
amb un total de 12 partits, des 
d'avui, dijous, i fins al 7 de desem-
bre. Posteriorment, es disputarà 
la fase principal, del 8 al 13 de de-
sembre, i, a partir d'aleshores, la 
competició se centrarà exclusiva-
ment a la capital vallesana amb la 
disputa dels quarts de final, el 14 
i 15 de desembre; les semifinals, 
el 17 de desembre, i la final i la de 
consolació, el dia 19. En total, el 
Palau d'Esports acollirà 38 partits 
entre el 2 i el 19 de desembre. A 
més, després de la final, es preveu 
un acte de cloenda. 

França, favorita del grup A
El grup A està format per les se-
leccions de França, Montenegro, 
Angola i Eslovènia. El combinat 
francès –que té una de les lligues 
més potents de l'handbol feme-
ní– és un dels equips més potents 
amb un doblet de Mundials, els 

anys 2017 i 2003, però també 
acumula els subcampionats de les 
edicions del 1999, 2009 i 2011. 
La selecció dirigida per Olivier 
Krumbholz serà un dels equips a 
batre després que va guanyar l'or 
dels Jocs Olímpics de Tòquio. 

Seleccions habitual 
Montenegro, que va arribar als 
quarts de final de l'últim Mun-
dial –amb la seva millor posició, 
amb un 5è lloc– i als Jocs Olím-
pics, encadena cinc presències a 
la cita internacional. La selecció 
vol superar la barrera dels quarts 
de final i intentar arribar per pri-
mer cop a la semifinal. Això sí, en 
aquesta fase preliminar Montene-
gro tindrà un rival que el coneix 
perfectament: Eslovènia, que està 
dirigit per l'exjugador montenegrí 
Dragan Adzic. L'equip eslovè es va 
classificar per al Mundial després 
de superar en un play off Islàndia 
i aquesta serà la seva setena parti-
cipació en un Campionat del Món.  
La millor classificació d'Eslovènia 
en un Mundial va ser el 2003 amb 
un vuitè lloc. 

Angola arriba a Granollers com 
una de les seleccions africanes 
més potents després de guanyar 
el Campionat d'Àfrica. Això sí, als 
Jocs Olímpics no va passar de la 

SELECCIONS LA SEU GRANOLLERINA ACOLLIRÀ ELS GRUPS A I F A DE LA FASE PRELIMINAR I AL PALAU ES DISPUTARAN UN TOTAL DE 38 PARTITS EN TOT EL CAMPIONAT

França i Dinamarca, primers al·licients 

El trofeu de campiones, a 
punt per al 19 de desembre
El Mundial d'Handbol Femení ja 
va revelar una de les incògnites de
la cita internacional: el trofeu de 
campiones i les medalles d'or, pla-
ta i bronze. Els guardons han estat 
encarregats a la companyia valeci-
ana The Medal Company, amb una 
àmplia experiència en el sector.

El trofeu de campiones és una 
copa hexagonal, en color daurat, 
fabricada amb polímers 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.

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 concavi-
tat vol mostrar la força en el llan-
çament 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 a les vestimentes tra-
dicionals de les falleres valencia-
nes, en honor al País Valencià, que 
suma tres de les quatres seus del 
Mundial. 

Les competicions es portaran a terme al

Palau d’Esports de Granollers 
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fase de grups. La seva millor po-
sició en un Mundial va ser el 2007 
amb un setè lloc i ha pres part dels 
últims 15 mundials. 

Dinamarca, tradició d'handbol
A Dinamarca l'handbol és un dels 
esports més seguits i es preveu 
que vingui un gran nombre d'afi-
cionats a la capital vallesana. A 
més, la selecció danesa és la favo-
rita del grup F amb un total de cinc 
medalles en Campionats del Món: 
l'or el 1997; la plata, el 1962 i el 
1993, i el bronze, 1995 i el 2013. 

Dinamarca va assolir el bitllet 
a Granollers amb el quart lloc de 
l'Europeu 2020, tot i que fa dos 
anys, al Mundial del Japó, no va 
aconseguir passar de la fase de 
grups. 

Corea del Sud pot ser una de les 
grans sorpreses del campionat. 
La selecció asiàtica suma dos po-
dis amb l'or del Mundial del 1995 

RFEBM

TROFEUS

MUNDIAL D’HANDBOL FEMENÍ 25TH IHF WOMEN’S 
WORLD CHAMPIONSHIP

i el bronze del 2003. És la gran 
dominadora de l'Àsia després 
de guanyar 15 títols de la Copa 
d'Àsia  i d'imposar-se al Japó a la 
final. Acumula 19 participacions 
al Campionat del Món i fa dos anys 
va ser onzena classificada. 

Tunísia tornarà a disputar un 
Campionat del Món després de 
perdre's el del 2019. La selecció 
africana va aconseguir classifi-
car-se per al Mundial després de 
quedar tercera a la Copa d'Àfrica, 
en la qual va guanyar la final de 
consolació contra el Congo. 

Precisament, l'equip congolès 
és el quart equip d'aquesta agru-
pació. El Congo complirà la seva 
sisena participació en un Mundial, 
i no ho feia des del 2009. El seu 
millor resultat va ser el 1989 amb 
un dotzè lloc. 

Partits a les 18 i 20.30 h
Les jornades de la fase preliminar 
al Palau d'Esports comptaran amb 
dos partits. El primer sempre serà 
a les 18 h i el segon, a les 20.30 h. 
La seu granollerina s'estrena avui 
dijous amb el duel entre Corea 
del Sud i el Congo (18h) i el com-
promís entre Dinamarca i Tunísia 
(20.30 h). JL.R.B.

La selecció francesa va 

guanyar els Jocs Olímpics 

de Tòquio i és una ferma 

candidata a l'or Mundial

Dinamarca és una de les

seleccions que mou més 

aficionats i s'espera 

una gran afluència danesa

INFOGRAFIA: MARTA ARNAU / DADES: FEDERACIÓN
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RFEBM
La granollerina Kaba Gassama no 
vol despertar del seu somni fins al 
19 de desembre –data de la final 
del Mundial–. La pivot s'ha refet 
de la frustració que va suposar no 
disputar els Jocs Olímpics de Tò-
quio a l'estiu, amb la convocatòria 
per jugar el Mundial d'Handbol 
amb la selecció espanyola. "Quan 

vaig sortir de la preparació dels 

Jocs Olímpics va ser molt dur 

per a mi perquè creia que havia 

fet una molt bona preparació. 

Aleshores no sabia si podria ju-

gar el Mundial, però a l'octubre 

vaig entrar en la convocatòria i 

això em va donar molta confi-

ança", explica Kaba Gassama, poc 
abans de començar la disputa del 
Mundial.  

La jugadora del Fleury Loiret 
de França confia arribar, com a 
mínim, a la fase final del Campi-
onat del Món, que es disputarà a 
casa seva, a Granollers. "Crec que 

tothom espera que aconseguim 

arribar a la final del Mundial, 

GRUP H  LA GRANOLLERINA ES JUGARÀ EL PASSI A LA FASE PRINCIPAL CONTRA LES SELECCIONS D'ÀUSTRIA, ARGENTINA I XINA

tal com vam fer el 2019 al Japó, 

però la situació actual és dife-

rent, també ho és gran part de 

la plantilla i cos tècnic", explica 
Kaba Gassama, qui desitja que, 
"com a mínim, arribem a Grano-

llers; vull jugar a casa, al Palau, 

em faria molta il·lusió perquè 

just fa un any que vaig marxar 

del KH-7 per anar a França". 
Espanya té el cartell de vigent 

subcampiona i amb l'obligació de 
fer un bon paper, com a selecció 
amfitriona. Les dues primeres 
fases les disputarà a Torrevella 
(Alacant) i l'equip dirigit per José 

A BOADILLA DEL MONTE  Kaba Gassama, amb el combinat estatal

• Edició Tardor •

del 26 de novembre al 19 de desembre de 2021

ESCANEJA AQUÍ EL TEU CODI QR I PARTICIPA

ESCANEA AQUÍ TU CÓDIGO QR Y PARTICIPA

SCAN YOUR QR CODE HERE AND PARTICIPATE

SCANNEZ VOTRE CODE QR ICI ET PARTICIPEZ
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Kaba Gassama: "Volem 
arribar a jugar al Palau"

GRUP G

Giulia Guarieiro és l'única selec-
cionada del KH-7 BM Granollers 
per disputar el Mundial. La pivot 
ha entrat finalment en la llista 
definitiva de la selecció brasilera. 
Guarieiro, que és una de les refe-
rents del BMG, disputarà el passi 
a la fase principal al grup H con-
tra les seleccions de Croàcia, Japó 
i Paraguai a Castelló. El combinat 
brasiler va guanyar l'or del Mun-
dial del 2013.

Giulia Guarieiro, 

convocada amb el 

combinat brasiler

Ignacio Prades confia que pugui 
classificar-se per a la fase final a 
Granollers. Això sí, per passar la 
fase prèvia haurà de superar les 
seleccions del grup H: Àustria –va 
ser bronze Mundial el 1999–, Ar-
gentina i Xina. 

El combinat estatal, amb Gas-
sama, ha superat amb bona nota 
l'assaig del cap de setmana amb la 
victòria del Torneig Internacional 
d'Espanya a Boadilla del Monte 
(Madrid). La selecció es va im-
posar-se als equips d'Eslovàquia 
(35-15), Polònia (32-25) i Alema-
nya (23-22). La granollerina va 
marcar, en total, de cinc gols, tres 
contra les eslovaques i dos contra 
les poloneses.

Espanya va estrenar el Mundial 
amb el partit contra Argentina, a 
Torrevella, ahir, dimecres, quan 
aquesta edició ja era a impremta.  

Gassama, convocada habitual

La granollerina va ser preseleccio-
nada pels Jocs Olímpics de Tòquio, 
tot i que finalment no va entrar en 
la llista definitiva. Això sí, Gassa-
ma és una habitual del conjunt es-
panyol des de fa un any quan va 
disputar l'Europeu a Dinamarca el 
2020, en què Espanya va quedar 
al novè lloc. JL.RODRÍGUEZ B.

BMG

GIULA GUARIEIRO

MUNDIAL D’HANDBOL FEMENÍ 25TH IHF WOMEN’S 
WORLD CHAMPIONSHIP
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pandèmia i en l'esport femení hi ha els pri-
mers brots verds, de més reconeixement, 
de més igualtat, tot i que encara queda 
molta feina. Esperem que el Mundial ajudi 
a l'impuls de l'handbol femení. Cal recor-
dar que farem 38 partits a Granollers, tin-
drem moments de tot. Jo animo a tothom 
que no s'hi perdin. Qui no el pugui veure en 
directe, que ho segueixi per televisió. És un 
espectacle que s'ho mereix i Granollers ho 
sabrà fer valdre.   
–El Mundial impulsarà l'handbol femení 

o serà un oasi enmig del desert?

–Aquests dies passen moltes coses, em fa 
molta il·lusió i em considero un privilegiat 
per viure aquests moments. Fa poques set-
manes vam viure un duel a la màxima ca-
tegoria estatal femenina entre dos equips 
catalans, el Sant Quirze i el Granollers, des-
prés de molts anys. I ara estem capficats en 
el Mundial femení i Granollers serà la seu 
on hi hagi més voluntaris. Tot això pinta 
molt bé i ho donarem tot perquè sigui re-
cordat i doni aquest impuls que volem per 
l'handbol femení. JL.RODRÍGUEZ BELTRÁN

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

A GRANOLLERS 
TRENQUEM 
LA FALSA 
NORMALITAT

assemblea-Granollers activitats desembre
PROU REPRESSIÓ

Jaume Fort

Perfil

Jaume Fort, de 55 anys i veí de Cardedeu, treballa des de fa mesos perquè el Mundial 
d'Handbol Femení arrenqui amb il·lusió i recursos. Com a president de la Federació 
Catalana d'Handbol i director del Mundial, vetlla perquè l'esdeveniment sigui l'epi-
centre de l'esport femení de l'1 al 19 de desembre. A més, vol que Granollers sigui 
recordada com una seu formidable després de celebrar amb èxit partits d'handbol 
dels Jocs Olímpics de Barcelona 1992 i el Mundial masculí del 2013.

–Granollers està preparada per acollir 

el Mundial d'Handbol Femení?

–Absolutament, sí. La ciutat de Granollers, 
per moltes raons, està preparada i està 
molt bé que s'hi juguin els partits més im-
portants del Mundial. Es donen múltiples 
factors, com ara la història de l'handbol, 
els esdeveniments que s'han celebrat en 
el passat i han estat un èxit, per la quan-
titat de gent que mou, la tradició, pel Pa-
lau, que ha quedat molt ben preparat i farà 
molt goig, i perquè està en un lloc de fàcil 
accés per tota la gent del país. Serà una fes-
ta. És molt bonic que totes les participants 
tinguin al cap que volen estar el 19 de de-
sembre a la pista de Granollers. Com a des-
tí final, somiat i epicentre de l'handbol! Els 
vuits millors equips estaran aquí a partir 
de quarts de final, és fantàstic! 
–Quins han estat els reptes?

–La federació internacional marca uns es-
tàndards de qualitat molt rellevants i uns 
requeriments alts i nombrosos. És una 
feinada en l'àmbit d'adequació d'espais, 
d'optimització de cada racó del pavelló per 
acollir les diferents àrees. La resposta de 
la ciutat ha estat excel·lent i la implicació 
de l'Ajuntament, també. Això fa que enca-
rem el Mundial amb moltíssima confiança, 
il·lusió i ganes de gaudir un altre moment 
històric al Palau d'Esports. 
–S'han celebrat Jocs Olímpics i el Mundi-

al masculí, però amb el Mundial femení 

hi ha molta més responsabilitat per ser 

la seu principal?

–És un moment especial perquè hem passat 
per una situació pandèmica que a tots ens 
ha deixat tocats i molta gent ha patit. Això 
no deixa de ser una manera d'apropar-se a 
la normalitat que hi havia abans, una ma-

XAVIER SOLANAS

President de la Federació Catalana d'Handbol

MUNDIAL D’HANDBOL FEMENÍ25TH IHF WOMEN’S 
WORLD CHAMPIONSHIP

nera de gaudir d'un esport molt complet i 
que és femení. És a dir, farem promoció de 
l'handbol femení. Aquest és un objectiu de 
la federació catalana i la nostra obligació és 
aprofitar aquest esdeveniment com a im-
puls, i potenciació, de l'esport femení. Cal 
donar-li molta visibilitat, que la gent gau-
deixi. A més, hem posat en marxa la campa-
nya de l'handbol al carrer, pel jovent, que ha 
comptat amb una cinquantena de clubs de 
Catalunya, per practicar l'handbol. És una 
manera de fer costat a la seu de Granollers 
per dir que l'handbol està molt viu. Durant 
aquesta entrevista, que el Palau d'Esports 
està tan calmat i se sent el silenci, ja somio el 
dia que això estigui bullint, que sigui una olla 
de pressió i pugui venir gent de tot el món.
–Quina serà la projecció d'aquest esde-

veniment?

–És brutal, perquè la projecció és impressi-
onant. Tenim una audiència estimada d'uns 
700 milions d'espectadors i l'exposició és 
brutal. Aquest és un altre motiu pel qual 
cal treballar de valent, per estar atents i te-
nir molta cura de la imatge que donem de 
l'handbol i l'esport català al món.
–Creu que l'aficionat respondrà a les ex-

pectatives?

–Segur, perquè Granollers serà l'epicentre 
de l'handbol, i tot el que és més important 
passarà aquí. Granollers és una ciutat cone-
guda i aquí tenim unes seleccions que ar-
rosseguem molts aficionats. Des de la fase 
preliminar hi ha les seleccions de França i 
Dinamarca. Això farà que el pavelló es vegi 
ple de color i la ciutat es veurà inundada 
d'aquesta onada d'handbol mundial. 
–Quines són les seleccions favorites?

–Sempre que parlem d'handbol femení hi 
ha dues seleccions referents, Noruega i 

França. Noruega perquè és la dominadora 
de l'handbol femení en l'última dècada i 
França pel potencial i múscul que va mos-
trar recentment amb l'or dels Jocs Olímpics 
de Tòquio. Tret d'aquestes dues, el Mundial 
està molt obert i hi ha seleccions que po-
den arribar a la fase final. Jo crec que per 
a ningú seria cap sorpresa que una selec-
ció com Corea del Sud es planti en les se-
mifinals, però també d'altres com Brasil o 
Montenegro. Està tot molt obert i això dona 
un al·licient afegit a què hi hagi molts pa-
ïsos que puguin optar per estar entre els 
millors. També s'ha de recordar que serà 
el primer Mundial amb 32 equips, això vol 
dir que rebrem països que no acostumem a 
tenir ocasió de veure i que el Mundial arri-
barà a més gent. Amb 32 equips passaran 
moltes coses a diferents llocs en el mateix 
moment. 
–Dels Jocs Olímpics i del Mundial mas-

culí es guarda un bon record. Del Mun-

dial femení passarà el mateix?

–Estic segur que sí. Aquest és el moment 
en què arriba això. Lluitem per sortir d'una 

“El Mundial ajudarà a 
l'impuls de l'esport femení”
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La Lola, la linx que fa de mascota 

del campionat del món, fa dies que 

recorre els centres educatius de la 

ciutat i ho continuarà fent, acom-

panyada de l'inflable del xutò-

metre, amb el qual l'alumnat pot 

practicar llançaments al pati. 

De fet, un vídeo de la Lola ha 

inspirat l'alumnat de 13 centres 

que ha dibuixat la mascota del 

Mundial per a una exposició que, 

fins al 19 de desembre, es podrà 

veure a la Biblioteca de Can Pe-

drals i a Can Puntes. Hi participa 

un curs de cada escola i, en total, 

ho han fet 575 alumnes.

A més, hi ha una quinzena d'es-

coles que ha pres com a centre 

d'interès alguns dels països que ju-

garan a Granollers a la fase prèvia 

–França, Montenegro, Angola, Es-

lovènia, Dinamarca, Corea del Sud, 

Tunísia i República del Congo–.

Pel que fa als centres de secun-

dària, durant el Mundial l'alumnat 

de l'Escola Educem farà enquestes 

d'impacte econòmic i de satisfacció 

la implicació de la dona a l'esport 

i també les desigualtats de gènere 

que existeixen en aquest àmbit. 

Les dades recollides en aquesta 

recerca seran exposades a partir 

d'avui, dijous, i fins al 10 de gener 

a Can Jonch. 

d'aquest esdeveniment en el marc 

del servei comunitari obligatori en 

el currículum d'ESO. 

D'altra banda. l'alumnat de 2n 

de l'Institut Marta Estrada ha fet 

un projecte sobre Dona i Esport, 

en què s'hi han treballat els valors, 

El xutòmetre, l'inflable que posa a 

prova la punteria de la ciutadania 

a places i escoles, té la imatge de 

Goundo Gassama, portera cadet 

del BMG i germana petita d'una 

nissaga d'esportistes. El Mama-

dou i la Kaba, també formats al 

BMG, ara militen a l'Sporting de 

Portugal i al Fleury Loiret francès, 

respectivament. I l'altre germà, el 

Sekou, juga a futbol a la Segona 

Divisió amb el Málaga CF.

Goundo, té 15 anys, estudia 4t 

de l’ESO i voldria ser dissenyadora 

Vallès Oriental Televisió (VOTV) 

emetrà durant tot el Mundial, a 

través de televisions locals de la 

Xarxa Audiovisual Local (XAL), el 

programa especial Fly Handball,

presentat pel cap 

d'Esports del canal 

vallesà Miki Güell 

i la periodista de 

Vallès Visió –el canal 

baixvallesà– Laia Laffau-

re. Es tracta d'un programa que 

inclourà no només les històries 

esportives d'aquest campionat 

del món, sinó també les humanes, 

amb les vivències de les seves 

protagonistes a través d'entrevis-

tes i reportatges. 

ACTIVITATS PARAL·LELES LA MASCOTA DEL MUNDIAL HA VISITAT ELS CENTRES EDUCATIUS DE LA CIUTAT, QUE S'HA ENGALANAT AMB REFERÈNCIES A L'ESPORT

X.SOLANAS / ARXIU

Les escoles reben i dibuixen la Lola

VISIÓ DELS INFANTS  Alguns dels dibuixos que exposaran els escolars

GOUNDO GASSAMA  La imatge del xutòmetre

La Goundo, la inspiració 

per a l'encert a porteria

VOTV emet per 

la Xarxa l'especial 

'Fly Handball'AJUNTAMENT

Decoració i referents als carrers

A banda del xutòmetre, l'Ajuntament ha instal·lat altres elements per tal 
que la ciutat respiri l'ambient del Mundial. Així, algunes de les jugadores 
del primer equip del BMG són la imatge de banderoles instal·lades
arreu, així com el carrer Anselm Clavé ha recuperat les porteries que en 
ocasions anteriors s'hi havien fet visibles amb motiu de la Granollers Cup.

AJUNTAMENT
la implicació de la dona a l'esport 

i també les desigualtats de gènere 

que existeixen en aquest àmbit. 

Les dades recollides en aquesta 

recerca seran exposades a partir 

d'avui, dijous, i fins al 10 de gener 

Vallès Oriental Televisió (VOTV) 

emetrà durant tot el Mundial, a 

través de televisions locals de la 

Xarxa Audiovisual Local (XAL), el 

programa especial Fly Handball,

presentat pel cap 

d'Esports del canal 

vallesà Miki Güell 

i la periodista de 

Vallès Visió –el canal 

baixvallesà– Laia Laffau-

re. Es tracta d'un programa que 

inclourà no només les històries 

esportives d'aquest campionat 

del món, sinó també les humanes, 

amb les vivències de les seves 

protagonistes a través d'entrevis-

Les escoles reben i dibuixen la Lola

Alguns dels dibuixos que exposaran els escolars

la Xarxa l'especial 

'Fly Handball'

de moda, tot i que ara 

l'esport, com ha passat 

amb els seus germans, 

és una prioritat. "Estic 

encantada de ser la 

imatge del xutòme-

tre. M'agrada veure 

els més petits fent 

punteria", explica la 

Goundo. 

Clara Sáez (Granollers, 1989), 

il·lustradora i dissenyadora grà-

fica granollerina, ha estat l'encar-

regada de dibuixar el mural del 

Campionat del Món, que dona la 

benvinguda als visitants de l'Ofi-

cina d'Atenció del Mundial, situa-

da a la plaça de la Porxada. Sáez 

va finalitzar el mural el mateix dia 

d'inauguració de l'oficina grano-

llerina, amb una gran expectació, 

i fa uns dies que l'obra també ha 

anat recorrent els centres educa-

tius de la ciutat. 

"He volgut representar una 

jugada d'handbol, entre dues 

atacants i una defensora", co-

mentava Sáez, que admetia que 

l'encàrrec li havia suposat "un 

repte, perquè no tinc cap rela-

ció amb l'handbol. Així que, per 

fer-ho, he hagut de veure mol-

tes imatges i partits, a banda de 

preguntar diferents aspectes de 

l'handbol entre el meu entorn". 

Sáez va ser una de les prime-

res artistes que va fer residència 

a l'Espai d'Arts de Roca Umbert i 

ha exposat en diversos indrets de 

Barcelona i també del Vallès Ori-

ental. També va ser l'autora del 

cartell de la Festa Major de Blancs 

i Blaus de l'any 2017. Actualment, 

desenvolupa projectes per a enti-

tats culturals i socials i investiga 

altres suports com la ceràmica i el 

mur per aplicar les seves il·lustra-

cions. JL.RODRÍGUEZ BELTRÁN

XAVIER SOLANAS / ARXIU

OBRA DE CLARA SÁEZ  L'autora a la inauguració de l'Oficina del Mundial

El mural de benvinguda, 

obra de Clara Sáez
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La importància d'incorporar la 

perspectiva de gènere a l'esport 

des d'una mirada educativa va ser 

el títol de la ponència que dilluns, 

amb motiu del Mundial i del Dia 

Internacional de Ciutats Educado-

res, impartia la doctora en Activi-

tat Física, Educació Física i Esport 

Pedrona Serra. 

La ponent proposava plante-

jar-se quin paper té cadascú i quin 

canvi pot reintroduir en el seu 

dia a dia per potenciar una ciutat 

educadora i una pràctica espor-

tiva també formadora i inclusi-

va. Davant del fet que les dones 

practiquen menys esport que els 

homes, Serra proposava pregun-

tar-se "què fem perquè una part 

de la població no vulgui venir?", 

i demanava col·locar-se "lents de 

color lila per canviar algunes 

pràctiques o introduir elements 

de tansformació". Per exemple, 

proposava analitzar si les grades 

dels equipaments esportius estan 

lliures de violències i alertava que 

ser un espai segur, "un centre de 

vetlla per a les persones, de ma-

nera que l'entrenador i el profes-

sor tinguin un paper de guarda". 

Tenir en compte aquesta visió, per 

exemple, permet que en un entre-

nament a infants no hi hagi crits; 

"es pot fer esport a partir del 

bon tracte i la reflexió", assegura. 

"A més, l'entrenador ha de ser 

un punt de suport, una persona 

amb qui s'hi pugui confiar". Serra 

també posava en valor com es do-

nen a conèixer els referents, amb 

una comunicació en què "la imat-

ge tingui perfils diversos –sense 

cosificar la dona–, i el llenguatge 

sigui proper i inclusiu".

Acabada la ponència, la mateixa 

Serra i els docents i esportistes Pe-

dro García, Anabel Gracia i Gemma 

Barbany participaven en una taula 

rodona, conduïda per la periodista 

Sílvia Giró, en què a través d'ex-

periències personals analitzaven 

l'evolució de la perspectiva de gè-

nere a l'esport. M.ERAS

no s'hi pot permetre "cert tipus 

de comentaris. Per això és útil 

situar-hi punts liles o transfor-

madors", recomanava.

A més, demanava una mirada 

interna dins les entitats i centres 

formatius, que "tenen juntes di-

rectives molt masculinitzades, 

i haurien de valorar la riquesa 

que aporta la diversitat". Afegia 

que una entitat esportiva hauria de 

La cançó oficial del Campionat 

del Món està protagonitzada pel 

popular cantant i compositor 

Carlos Baute, que ahir, dimecres, 

va interpretar-la en l'acte d'inau-

guració del Mundial al municipi 

alacantí de Torrevella. 

L'artista ve- neçolà 

ha compost 

i interpretat 

LaLaGol, que és la 

sintonia oficial del tor-

neig internacional.

La cançó està escrita majoritària-

ment en castellà, tot i que també té 

estrofes en anglès. "Sento una pro-

funda admiració per las Guerre-

ras. Els desitjo tot el millor per 

al Mundial i els hi envio tot el 

meu suport i força per a una cita 

històrica. Són unes campiones", 

va dir Baute després de la publica-

ció de la cançó oficial, a mitjans de 

novembre. "Carlos Baute ha de-

dicat moltíssim temps per crear 

i compondre aquesta cançó en 

un moment que quedarà per la 

posteritat de l'handbol espanyol, 

Carlos Baute hi ha 
posat la banda sonora

M.E.

ACTIVITATS PARAL·LELES EL DIA DE LA CIUTAT EDUCADORA TRACTA LA PERSPECTIVA DE GÈNERE 'LALAGOL', LA CANÇÓ OFICIAL DEL TORNEIG INTERNACIONAL

"Una entitat esportiva ha de

ser un espai lliure de violències"

PEDRONA SERRA

#SheLovesHandball#SheLovesHandball

#GranollersEsMundial

Viu el Mundial d'Handbol Femení a Granollers

Compra les entrades i abonaments a
www.spainhandball2021.com

La cançó oficial del Campionat 

del Món està protagonitzada pel 

popular cantant i compositor 

Carlos Baute, que ahir, dimecres, 

va interpretar-la en l'acte d'inau-

guració del Mundial al municipi 

alacantí de Torrevella. 

neçolà 

ha compost 

i interpretat 

, que és la 

sintonia oficial del tor-

neig internacional.

La cançó està escrita majoritària-

ment en castellà, tot i que també té 

estrofes en anglès. "Sento una pro-

funda admiració per las Guerre-

posat la banda sono

ja que és la primera vegada que 

Espanya acull el Mundial d'Hand-

bol femení", comenta el president 

de la federació espanyola, Francisco 

Blázquez.  

El tema va acompanyat d'un vi-

deoclip, que es pot veure a les xar-

xes socials de l'ens federatiu i del 

Mundial. En aquest curtmetratge 

musical apareix el mateix Baute 

amb algunes de les jugadores del 

combinat estatal i la mascota Lola. 

El videoclip es va gravar el 7 d'oc-

tubre a la ciutat malaguenya d'An-

tequera durant una concentració 

de la selecció espanyola. J.L.R.B.
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Reivindicar i potenciar l'esport 
femení. Aquest és un dels objec-
tius que Granollers s'ha marcat a 
l'hora de treure profit de la cele-
bració del Mundial a la ciutat. Per 
això, l'Arxiu Municipal (AMGr) 
ha vinculat l'habitual exposició 
al vestíbul de l'edifici històric 
de l'Ajuntament a la celebració 
d'aquest esdeveniment i ha volgut 
donar a conèixer imatges dels di-
ferents fons per fer memòria dels 
inicis de l'esport femení i, en certa 
manera, homenatjar-ne també les 
pioneres. 

Tot i que a Granollers, a inicis 
del segle XX, hi havia un teixit as-
sociatiu important –amb la con-
solidació dels primers grups d'es-
portistes i la creació de clubs–, 
la societat masclista evidenciava 
també les desigualtats de gènere 
a l'hora de la pràctica esportiva. El 
1913 es va fundar el primer club 
esportiu –el Granollers Foot-Ball 
Club, la llavor de l'EC–, però fins 

al 1981 no s'hi va impulsar un 
primer equip femení. De fet, els 
equipaments també es pensaven 
des de la visió masculina i, de pen-
sar que els usarien dones, fins i 
tot de manera segregada. Així, el 
1929 es van inaugurar les prime-
res piscines de la ciutat –una per a 
infants, una altra per a dones i una 
tercera per als homes–. 

La situació no era tan desolado-
ra a totes les disciplines esporti-
ves, però, i el 1932 es va crear el 
primer equip femení de la ciutat, 
a l'aixopluc de l'Sport Club Grano-
llers de bàsquet. De fet, el bàsquet 
femení, que a l'inici es jugava al 
camp del carrer Girona, va tenir 
continuïtat al llarg del segle pas-
sat, tot i que amb intereferències 
i canvis de terreny de joc.

Handbol, masculí fins al 1967
El 1944 arribava a Granollers un 
esport nou, l'handbol, i es cons-
tituïa el Club Balonmano Grano-
llers, llavors exclusivament per a 
homes. No va ser fins al 1967 que 
s'inicia la primera etapa de l'hand-
bol femení, sota la presidència 
d'Emili Botey. El primer equip 
el formaven Margarita Larripa, 
Gemma Esteve, Angelina Mar-
tín, Pepita Pellicer, Núria Gorchs, 
Carme Mateu, Rosa Ventura, Ma-
ria Montsant, Rosa Civit, Pepita 
Albareda, Coloma Grau, Emília 
Estapé, les germanes Redondo i 
Cristina Arús.

El 1967 es va crear el Club Na-
tació Granollers i es van inaugurar 
les piscines municipals. La prime-
ra entrenadora va ser una dona, 
Maite Salvà. Els nois i noies que 
van formar l'equip inicial van ser 

ACTIVITATS PARAL·LELES L'ARXIU ORGANITZA UNA MOSTRA SOBRE LA PRESÈNCIA DE LA DONA ALS CLUBS DES DE 1932, QUAN ES VA CREAR EL PRIMER EQUIP FEMENÍ

Les pioneres en 
agafar la pilota

HANDBOL AL CARRER TETUAN  Un entrenament de l'equip femení d'handbol a la temporada 1968-1969

AMGR / COL·LECCIÓ AJUNTAMENT

C/ Sant Josep de Calassanç, 6 · Granollers · www.davilans.net · info@davilans.com · 938 60 17 29

EL MILLOR 
SUPORT PER 
AL SEU ÈXIT 
EMPRESARIAL

Auditoria socio-laboral
Assessoria laboral, fiscal i comptable
Consultoria
Selecció i desenvolupament de persones (RRHH)
Polítiques d’igualtat de gènere
 Recerca financera
 Tramitació d’ajudes públiques
 Interim management per petites i mitjanes empreses

Sempre al costat de l’esport local

PRIMER EQUIP  L'any 1932, al camp de futbol del carrer Girona, el dia del 

debut, el línier Tòfil, les jugadores Montserrat Pont, Angelina Viaplana, Rosa 

Padró, Mercè Gelabert, Engràcia Guix, Magdalena Oliveras, Cristina Padró i 

l'entrenador Francesc Mateo

AMGR / FONS JOAN FONT I DOMÈNECH
escollits entre els primers banyis-
tes de la piscina. El club va crear 
altres seccions, com la de volei-
bol el 1968, amb equips de nois i 
noies. El primer equip femení el 
formaven Carme Escué, Montser-
rat Clavera, Dolors Ventura, Isabel 
Company, Maria Bonet, Carme 
Puigdomènech, Lluïsa Mesas, Pi-
lar Gros, M. Àngela Pascual, Anna 
Maria Jansana, Montserrat i Mer-
cè Ventura. També dins del CNG 
naixien les seccions de natació 
sincronitzada el 1970 i de gimnàs-
tica el 1972, que van donar grans 
esportistes com les olímpiques 
Aurora Morata, gimnasta (Jocs de 
Moscou, 1980), i Mònica Antich, 
nedadora (Los Angeles, 1984).

El 1970 es va iniciar l'atletisme 
femení dins del Club Atlètic Gra-
nollers, amb una història que es 
remunta al 1932. Algunes de les 
atletes dels inicis van ser Teresa 
Bellavista, Montserrat Garrell, 
Carme Ruiz, Montserrat Caussa, 
Àngela Nogués, Montserrat Es-
truch, Carme Vecilla, Chelo Páez, 
Teresa Campoy i Dolors Pous. 

La nova mostra de l'AMGr a 
l'edifici de la Porxada es podrà 

visitar fins al 28 de febrer, de di-
lluns a divendres, tot el dia, i els 
dies 4, 5, 6, 8, 11, 12, 18 i 19 de de-
sembre i 2 de gener, de 17 a 20 h. 
Com a activitat complementària, 
el dia 13 de desembre, el cicle Les 
tertúlies de l'Arxiu es dedicarà a 

les dones esportistes a Granollers 
entre els anys 1950 i 1970. Hi par-
ticiparan algunes de les jugadores 
que havien integrat els equips 
de bàsquet, handbol o voleibol 
d'aquells anys. Serà a Can Jonch, a 
les 17.30 h. M.E.
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Demanem més neteja viària, sobretot ara que hi ha moltes fulles 

caigudes dels arbres que poden taponar clavegueres i embornals i 

no drenar correctament l'aigual en cas de pluja.

   Tornem a reclamar que s'arregli l'ascensor del pont del carrer 

Aragó i, si més no, que s'habiliti com a mínim el que no té el vidre 

trencat. Sol·licitem que es revisi el terra metàl·lic d'aquest pont 

perquè els dies de pluja rellisca molt i pot ser perillós per als via-

nants. I tornem a reclamar que es tornin a posar les càmeres de 

vigilància del pont soterrat del carrer Aragó que fa mesos que van 

ser trencades en un acte vandàlic i no s'han restituït. 

   I també demanem millorar la senyalització a les entrades del mu-

nicipi per evitar que els camions de gran tonatge o de mercaderies 

perilloses circulin pel centre del poble. ◗

Des de Ciutadans hem iniciat la 

campanya +Seguros +Libres, en la 

qual presentarem les nostres pro-

postes i iniciatives en matèria de 

seguretat per posar fre a la inse-

guretat creixent que pateixen els 

nostres barris a les Franqueses 

del Vallès

  La sensació d’inseguretat pels 

nostres veïns i veïnes va en aug-

ment i cada cop s’estan donant 

més episodis no sols d’incivisme 

sinó també de fets delictius, al-

guns d’ells de gravetat i que han 

de ser solucionats amb decisió i 

fermesa per garantir la seguretat 

i la llibertat.

   Per aquest motiu, des de Ciuta-

dans proposem:

1. Modifi cació del Codi Penal per-
què els delinqüents reincidents no 

quedin en llibertat.

2. Aplicar la llei i expulsar a qui 

delinqueix estant en situació irre-

gular.

3. Perseguir l’Okupació i agilitzar 

la recuperació de l’habitatge per 

part dels propietaris.

4. Elaboració d’un Pla local contra 

l’Okupació.

5. Reforç de les patrulles de policia 

i ampliació del número d’agents.

6. Instauració d’un model de po-

licia de proximitat amb la creació 

d’una ofi cina permanent també a 
Bellavista. ◗

Propostes contra la inseguretat ciutadana CATÀLEG DE MASIES: UNA 
EINA IMPRESCINDIBLE
El nostre grup municipal, 

Ciutadans, va votar en el darrer 

Ple a favor de la creació del 

Catàleg de Masies, perquè les 

Franqueses pugui disposar d’un 

document que facilita la gestió 

del sòl no urbanitzable, ja que 

regula els usos permesos i 

s’identifi quen les masies i 
edifi cacions susceptibles de ser 
rehabilitades i reconstruïdes.

El nostre municipi té una 

magnífi ca part rural amb un 
sector agrícola i ramader que 

hem de cuidar i apostar-hi. 

Tenim vora 200 masies, uns 

paisatges, rutes i senders que 

poden tenir un fort atractiu 

turístic si es potencia 

correctament. Aquest fet

generaria activitat econòmica i 

nous llocs de treball, 

aconseguint, a més, evitar 

l’abandonament dels camps i la 

manca de relleu generacional.

El Catàleg de Masies és, doncs, 

un document que ordena tot 

aquest potencial rural i facilita 

moltíssim a nivell burocràtic 

la futura creació de cases de 

turisme rural, cases de colònies, 

restaurants, etc. per part dels 

propietaris, donant així una 

empenta econòmica important 

a la part més rural de les 

Franqueses, alhora que 

conserva el paisatge.

☞ Si vols formar part del nostre projecte, afilia't!
www.ciudadanos-cs.org/afiliate

LES FRANQUESES en TARONJA
BUTLLETÍ MENSUAL DEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS · DESEMBRE 2021

COMENCEM UNA CAMPANYA AMB SIS INICIATIVES PER COMBATRE L'INCIVISME, ELS DELICTES I OKUPACIONS

PRECS I PREGUNTES EN 
EL DARRER PLE MUNICIPAL

Segueix-nos a les xarxes

@CsLesFranqueses

"Els fets delictius van 
en augment i han de ser 
solucionats amb decisió 
i fermesa per garantir la 
seguretat i la llibertat"

El nostre grup Ciutadans va votar 

contra la pujada d’un 2,9% de la 

factura de l’aigua per l’any vinent, 

que va proposar i sí va votar a fa-

vor l’Equip de Govern, perquè en-

cara hi ha moltes famílies de les 

Franqueses que segueixen patint 

els efectes de la crisi de la Covid 

i no som partidaris d’anar pujant 

impostos, taxes, tarifes,  etc. quan 

moltes famílies estan fent mans 

i mànigues per arribar a fi nal de 
mes. Som més del parer de no 

No a l'augment de la 
tarifa de l'aigua per al 2022

apujar impostos, de retallar des-

pesa supèrflua i deixar aquests di-

ners a les butxaques dels nostres 

veïns i veïnes perquè s’ho gastin o 

ho inverteixin en allò que vulguin.

A més, tot i amb la pujada de les 

tarifes, no s’aconsegueix l’autofi -
nançament municipal del servei. 

Nosaltres apostem per altres vies 

per equilibrar els comptes, com 

ara reduir les fuites d’aigua fent 

un manteniment preventiu de les 

canonades o perseguir el frau. ◗
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prevista per la llei. Dirigeixi’s a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necessita fotocopiar o escanejar fragments d’aquesta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)

Centre Audiovisual de Roca Umbert
08401 Granollers · T- 93 861 49 41 (ext. 5207)

Premi de periodisme Eugeni Xammar d’Òmnium Cultural (2017)
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Amb permís de la Covid i les noves soques arribades i per arribar, Granollers 

arrenca avui un desembre frenètic, en què el programa d'activitats nadalenques 

i el Mundial Femení d'Handbol coincidiran fins al dia 19. El Palau d'Esports 

tindrà, sobretot a les finals de mitjans de mes, l'atenció mediàtica d'arreu, i es 

convertirà en la capital mundial de l'esport practicat en un club històric –el 

BMG ha commemorat 75 anys– i que ha dut el nom de la ciutat a competicions 

europees de primer nivell. Ara, Granollers ha de desplegar també la bandera 

d'una ciutat que potencia la presència de la dona a l'Esport –amb el referent de 

Kaba Gassama a la competició, però també amb activitats al carrer i al teixit 

escolar i d'entitats de la ciutat– i la implicació altruista a través del voluntariat. 

Granollers tampoc no pot desaprofitar l'ocasió per enfortir el seu teixit 

comercial i hoteler, ni l'oportunitat per difondre la seva marca i també la del 

país, tot i que la Federació Espanyola ha pres algunes decisions que no 

responen a la riquesa cultural del territori de l'Estat –com la mateixa cançó 

del Mundial o el segell Spain 2021 a l'esdeveniment–. 

L'esport, doncs, com a element transformador, com a motor econòmic i com 

a aparador cultural. Tothom a una perquè aquest sigui el balanç del Mundial!

ARRENCA EL MUNDIAL

Editorial
La gestió de l'aigua a Granollers

a gestió de l'aigua és una qües-
tió d'interès mundial, sobretot 
després que l'ONU declarés 
l'any 2010 l'aigua un bé comú. 

Aquesta declaració posa en dubte qui ha 
de gestionar-la, perquè a vegades l'aigua 
és un bé escàs, com passa al nostre terri-
tori. Aquest interès mundial també ha tin-
gut ressò a prop nostre, com per exemple 
amb el procés de municipalització ja aca-
bat de Terrassa, els que estan actualment 
en marxa a Girona o Sant Cugat, i el que 
es materialitzarà en un futur a Barcelona. 
El debat gira entorn de si la gestió ha de 
concedir-se a una empresa privada, nor-
malment una multinacional, o que sigui 
feta de forma directa per l'administració 
pública. Aquest dilema ha arribat a Gra-
nollers, ja que la concessió a Sorea acaba 
aquest 2021, després de 50 anys. I a ERC 
ens preocupa molt qui i com ho ha decidit, 
així com quina ha estat la decisió.

Aquest darrer any, veient la poca volun-
tat per part del govern del PSC de Grano-
llers per resoldre el dubte, es va fundar la 
Plataforma per l'Aigua, formada per enti-
tats, associacions i partits, de la qual ERC 
hi participa. Aquesta plataforma té com a 
objectiu apropar a la ciutadania el procés 
de decisió i es posiciona obertament a fa-
vor de la gestió pública de l'aigua. És per 
això que el mes d'abril va instar al govern 
del PSC a fer una consulta que requeria 
2.600 firmes de suport. La resposta ad-
ministrativa fou que el reglament de par-
ticipació, aprovat el 2019, xocava amb la 
llei de consultes populars, vigent des del 
2014 i declarada parcialment inconstitu-
cional el 2015 (sic), i, per tant, no es podia 
fer. La resposta política del PSC va ser fer 
una comissió d'estudi incloent un sol re-
presentant veïnal –d'entre tota la ciutada-
nia de Granollers!–, que no forma part de 
la plataforma, i convidar a explorar la via 

referendària, un tràmit que implica reco-
llir moltes més firmes (6.742 signatures 
en menys de 3 mesos) i l'aprovació poste-
rior del ple, de la Generalitat i el Consell 
de Ministres. Una gimcana burocràtica 
que té per únic objectiu allunyar la ciuta-
dania del debat i la presa de decisions.

El resultat de l'informe inicial va ser man-
tenir la gestió de l'aigua concedida a una 
empresa privada per 25 anys més i sembla 
que aquest serà el posicionament final de 
l'equip de govern. Des d'ERC pensem que 
l'aigua ha de ser gestionada de forma públi-
ca, que s'adeqüi al context social i territori-
al de Granollers, lligant-la també a l'àmbit 
supramunicipal, per tal de poder compartir 

aquest servei amb altres municipis. Perquè 
sigui de debò un servei públic allunyat dels 
interessos mercantilistes.

Però el govern del PSC ha fet una aposta 
política clara, no obrint la comissió d'es-
tudi a la Plataforma per l'Aigua ni a l'Asso-
ciació de Municipis per l'Aigua Pública, i 
tampoc no deixant consultar a la població. 
El seu model de gestió municipal és seguir 
igual, no mullar-se, no implicar-se en grans 
reptes, i trobar només solucions fàcils o de 
pedaços, allunyant així constantment Gra-
nollers de les grans demandes socials. Amb 
el PSC al govern de la ciutat, Granollers no 
serà mai una ciutat referent en l'àmbit de la 
participació o implicació ciutadana.

A la ciutadania només ens queda ser 
actius. Per això, des d'ERC convoquem 
les granollerines i granollerins a seguir 
recollint firmes per poder decidir sobre 
la gestió de l'aigua. Queda poc més d'una 
setmana (el termini, almenys sense pròr-
roga, acaba el 9 de desembre) per seguir 
amb la gimcana burocràtica i aconseguir 
el referèndum.

L

NÚRIA MAYNOU
Portaveu del grup municipal 

d'ERC-AM a Granollers

Queda una setmana per seguir

la gimcana burocràtica –per 

presentar les 6.742 signatures– i

aconseguir el referèndum

Granollers és mundial!

brim les portes al Mundial 
d'Handbol Femení 2021. Avui es 
fa realitat un gran somni, con-
vertir Granollers en seu mundial 

del nostre esport de base.
Tanquem el compte enrere sumant 

moltes hores de dedicació, amb un equip 
amb una implicació extraordinària, amb 
nervis, amb il·lusió i ganes de veure com 
s'obren les entrades del Palau d'Esports i 
surten les jugadores a la pista.

Sabem del cert que aquest serà un dels 
esdeveniments esportius més grans i més 
importants que viurà Granollers. La ciutat 
farà la volta al món i es convertirà en l'epi-
centre d'una competició mundial, d'hand-
bol i femenina. I m'agradaria posar èmfasi 
en el fet que sigui femení. En ple segle XXI, 
a la nostra societat i al món de l'esport 
encara continua havent-hi desigualtats de 
gènere. Ens queda molt camí per recórrer 
però esdeveniments com aquest son ne-
cessaris per posar a l'esport femení a dalt 
de tot, per fer visible la igualtat en tots els 
àmbits.

Les xifres d'aquest Mundial són d'una 
magnitud aclaparadora: 32 països partici-
pants, 38 partits, més de 500 voluntaris, 
300 periodistes, 700 milions d'especta-

dors de televisió i més de 170 països que 
tindran la mirada posada a Granollers.

Que tot això passi a casa nostra és un 
somni.

Imagino, per moments, la Kaba Gassa-
ma, el nostre emblema d'handbol femení, 
jugant a casa i sentint l'escalf de la ciutat.

Imagino les jugadores del Balonmano 
Granollers veient les seves grans referents, 
com la Nora Mork, la Lois Abbing, la Cris-
tina Neagu, la Grace Zaadi o la Kaba, a la 
mateixa pista on entrenen cada setmana.

Imagino els ulls emocionats de la meva 
filla Carlotta i la resta de companyes del seu 
equip de prebenjamines mirant cada partit.

Imagino una grada plena de banderes, 
de cultures, de veus en molts idiomes, de 
crits d'ànims, de xiulets, de bombos i de 
màxima felicitat.

Imagino la ciutat, tan acollidora com 
sempre, vestida de Mundial i de Nadal i 
convertida en un gran passeig cosmopoli-
ta, obert al món.

Granollers viu un somni en clau d'hand-
bol. Fem vibrar la ciutat. Benvinguts i 
benvingudes al Mundial!

O

ÁLVARO FERRER
Regidor d'Esports 

de l'Ajuntament de Granollers

Granollers viu un somni en clau

d'handbol. Sabem que aquest 

serà un dels esdeveniments

esportius més grans a la ciutat

CIBERACTIVITAT Segueix-nos a @DiariSomGRN

Avui hem conegut una proposta unànime dels 
grups municipals de l'Ajuntament de @grano-
llers: concedir la Medalla de la Ciutat a la Conchi 
Caruda, a títol pòstum. Des de Granollers en 
Comú agraïm la decisió perquè constatem que
és un reconeixement merescut a la seva tasca

Granollers En Comú @GranollersComu Xics de Granollers @XicsGranollers

Lamentem comunicar que [dilluns] ens 
ha deixat en Josep M. Salas. Casteller
de la colla des dels inicis, baix, i fotògraf 
que ens va deixar un munt d'imatges 
dels nostres primers anys per a l'arxiu i 
memòria. Una abraçada a tota la família
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BUTLLETÍ DE 

NOTICIES DEL 

GRUP MUNICIPAL 

JUNTS PER GRANOLLERSjunts

Dimarts, en la segona sessió plenària d’aquest 
mes, l’ordinària, l’Ajuntament va aprovar la 
moció conjunta que Junts per Granollers, 
ERC i Primàries vam presentar en suport al 
model d’escola i a la llengua catalana, amb el 
vot favorable del PSC. Després de la sentència 
del TSJC que obliga a implantar una quota 
del 25% del castellà com a llengua vehicular 

a les escoles, la moció presentada rebutja les 
ingerències judicials, defensa la necessitat 
de continuar avançant amb l’ús social del 
català i esperona la Generalitat a mantenir la 
protecció de la immersió lingüística. Igualment, 
vam presentar una moció a favor del Dia 
Internacional contra les violències masclistes, 
amb el PSC i ERC, aprovada per unanimitat. 

VOLEM PRESERVAR EL MODEL D’ESCOLA

APOSTA PRESSUPOSTÀRIA AMB DOBLE OBJECTIU

L’augment de l’ansietat, dels símptomes 
depressius o dels trastorns alimentaris són 
algunes seqüeles personals que la Covid 
ens ha deixat fins ara. I és que la salut 
mental és un clar indicador de les condi-
cions socials que tenim des de fa mesos 
com a conseqüència d’una situació que 
ens ha canviat hàbits i ha introduït insegu-
retat i moltes pors. És el que s’anomena la 
pandèmia silenciosa.   

El jovent era qui menys percebia aquesta 
pandèmia com una amenaça personal i, en 
canvi, és la franja d’edat on la salut mental 
ha resultat més afectada. El col.lectiu d’en-
tre 16 i 29 anys, el segment més vulnerable 
a la precarietat laboral i econòmica, és el 
que més angoixa i tristor està patint. Abans 
del coronavirus la mortalitat juvenil per suï-
cidi havia disminuït, però hi ha un indicador 
recent revelador: si el 2019 el percentatge 
havia arribat al seu mínim (3,4%), ara gaire-
bé s’ha doblat (6,1%), afectant tres vega-
des més a les noies que als homes joves.  
I dades de l’Hospital Sant Joan de Déu 
afirmen haver rebut durant el primer trimes-
tre del 2021 un 47% més d’urgències re-
lacionades amb la salut mental juvenil que 
en el mateix període del 2020, havent-se 
duplicat en un any les derivacions urgents 
per trastorns alimentaris.

Des de Junts per Granollers hem proposat 
introduir al pressupost municipal pel 2022 
partides encaminades a cuidar la salut 
mental dels nostres conciutadans i con-
ciutadanes, incrementant la dotació per a 
l’assistència psicològica de persones joves 
i adolescents. I és que ens hem de cuidar i 
mimar perquè la pandèmia deixi els mínims 
efectes possibles sobre la nostra salut 
mental.

I per damunt de tot, un dels grans reptes 
de la nostra societat és deixar d’estigmatit-
zar els problemes de salut mental. Quan hi 
són es prioritza l’individualisme, perquè no 
està ben vist demanar ajuda i es tendeix a 
amagar el problema i pel fet d’obviar-lo no 
deixarà d’existir, sinó que s’agreujarà. Cal 
ser valents i demanar l’ajuda necessària, 
plantant cara a la por. El mirall no es trenca 
quan ens mirem i per això ens hem de 
seguir mirant, donant-nos una nova oportu-
nitat cada dia. 

Amanda Ramos.

Regidora de Junts per Granollers.

Des de Junts per Granollers hem tornat a donar suport al pressupost municipal, que pel 
2022 será de gairebé 97 milions d’euros. Si l’any passat el nostre vot favorable va respondre 
a la necessitat de dur endavant el pla de xoc de 1,7 milions pactat amb l’equip de govern 
per combatre els efectes de la pandèmia, la nostra actitud respon ara a un doble objectiu: 
implementar actuacions que ajudin empreses, treballadors autònoms i entitats socials, i activar 
la lluita contra l’emergència climàtica. Un posicionament que el regidor Josep Maria Noguera 
va argumentar així en la sessió extraordinària del dia 16: ‘Primer, considerem que encara no 
és el moment de fer determinades inversions i que s’ha de fer un acompanyament en 
la sortida de la crisi, i segon, cal posar en marxa accions encaminades a transformar la 
ciutat per fer front al gran repte que se’ns planteja: el canvi climàtic’.

En la il.lustracció que acompanya aquesta informació hi ha resumides les nostres vuit propostes
incorporades al Pressupost 2022, valorades en uns 900.000 euros. Que sumades a la 
recuperació progressiva, i no total, de la taxa sobre terrasses d’hostaleria, i a l’augment en 
150.000 euros més de la partida prevista per a renovació de voreres, accessibilitat i espai 
públic van permetre afirmar a Noguera: ‘Aquest grup es mostra satisfet de l’empremta que 
deixa en aquest pressupost. No és el nostre pressupost, però sí que pensem que amb 
aquestes incorporacions és un pressupost millor’.

 LA PANDÈMIA 
SILENCIOSA

Subvencionar comunitats 
de propietaris per a la 
instal·lació de punts de 
recàrrega de vehicles 
elèctrics

Augmentar la partida 
de renovació de voreres, 
accessibilitat i espai 
públic prevista en la 
proposta d’inversions

Subvencionar empreses 
que implementin millores 
suggerides per auditories 
energètiques

Subvencionar empreses 
per ajudar a mantenir llocs 
de treball i als autònoms 
per mantenir l’activitat 
econòmica

Augmentar subvencions 
a entitats del tercer 
sector que es dediquen a 
l’emergència alimentària

Destinar una partida per a 
la futura construcció de la 
residència de gent gran del 
carrer Tetuan

Augmentar dotació per 
assistència psicològica 
a persones joves i 
adolescents

Impulsar un nou pla de 
rehabilitació energètica 
i d’accessibilitat 
d’habitatges, contribuïnt 
a la sostenibilitat

L’empremta de
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Conchi Caruda, a títol pòstum,
i l'EMT, Medalles de la Ciutat
La junta de portaveus de l'Ajunta-
ment de Granollers acordava per 
unanimitat iniciar l'expedient per 
atorgar les Medalles de la Ciutat de 
2021 a Conchi Caruda Martínez, a 
títol pòstum, i a l'Institut Escola 
Municipal de Treball. La Medalla de 
la Ciutat s'atorga en reconeixement 
i agraïment del municipi a perso-
nes físiques o jurídiques que hagin 
tingut un relleu significatiu o trans-
cendència d'enaltiment de la ciutat, 
o de servei i dedicació al progrés i 
benestar de la població i la ciutada-
nia, i també a les que hagin desta-
cat especialment en el treball per 
l'associacionisme ciutadà i les ma-
nifestacions culturals, esportives, 
cíviques, econòmiques i socials.

Lluitadora per la igualtat
Enguany es proposa concedir la 
Medalla de la Ciutat a Conchi Ca-
ruda Martínez, en reconeixement 
pel seu activisme en la lluita per 
la igualtat i el compromís en favor 
de les persones. 

Nascuda el 1954 a Cuenca, 
Caruda va arribar a Catalunya 
d'adolescent, quan els seus pares 
s'hi van traslladar per treballar. 
Primer va viure a Montmeló, on 
va treballar a diverses indústries, 
fins que a principis dels 90 es va 
traslladar a Granollers i va obrir 
el Bar Joaquín al carrer Álvarez de 
Castro, amb la seva parella.

Caruda va començar l'activisme 

CIUTADANIA  ELS RECONEIXEMENTS ES LLIURARAN EL 27 DE GENER AL TEATRE AUDITORI

social a l'AV del barri Sant Miquel, 
i des del 2012 era molt coneguda 
per la seva implicació a la Plata-
forma d'Afectats per la Hipoteca 
(PAH), on va ser una de les princi-
pals col·laboradores. També havia 
estat militant històrica d'ICV a la 
comarca. El maig de l'any passat 
va morir als 65 anys.

Commemoració del centenari
D'altra banda, també rebrà la Me-
dalla l'institut Escola Municipal de 
Treball (EMT), en commemoració 
del seu centenari. L'Ajuntament 
de Granollers va acordar la seva 
creació l'any 1920 com a escola 
d'arts i oficis –de bracet amb l'Es-
coal de Segon Ensenyament–, i va 
iniciar la seva activitat amb 65 

Crida a aturar un desnonamentDonació de sang a la Parròquia
La PAH ha fet una crida a concentrar-se
avui, dijous, a les 11 h a l'altura del número
186 del carrer Girona, per aturar un
desnonament d'un pis propietat de
la gestora Sareb, l'anomenat banc dolent.

El Banc de Sang i Teixits ha organitzat un nou acapte de sang a 
Granollers, en aquest cas amb la col·laboració de la Parròquia de Sant Esteve. Així, dimarts s'hi podrà donar sang a partir de les 10 h i fins al 
vespre. El banc alerta que les necessitats de sang han augmentat aquesta 
tardor perquè s'estan recuperant intervencions endarrerides per la Covid.

SOCIETAT

arxiu

alumnes. Actualment en té més de 
1.500. L'Escola es va traslladar a 
l'actual edifici del carrer Roger de 
Flor el 1962 i, així, es va deslligar 
de l'altre centre vinculat i va ini-
ciar una etapa de creixement dels 
estudis oficials que s'hi impartien. 
Un altre element d'inflexió en la 
història de l'EMT és el 1975, quan 
es va transformar en centre ho-
mologat de formació professional.

A més, a l'acte de lliurament de 
les medalles, que serà el 27 de ge-
ner al Teatre Auditori, també es 
preveu una menció especial a to-
tes les treballadores i treballadors 
de la sanitat i de les residències de 
gent gran per la dedicació i pro-
fessionalitat en tot el temps de la 
pandèmia de la Covid-19. 

El Govern de la Generalitat ha acor-
dat concedir la Medalla al Treball 
President Macià d'enguany a 16 
persones, entre les quals l'històric 
sindicalista José Cachinero, qui va 
ser secretari general de CCOO del 
Vallès Oriental durant 8 anys a co-
mençaments dels 2000 i primer se-
cretari general després de la fusió 
amb el Maresme. Veí de Vilanova 
del Vallès, Cachinero va néixer a 
Azuel, Còrdova, fa 64 anys. De ben 
jove, a 14 anys, Cachinero va co-
mençar a treballar de repartidor 
en un forn de pa fins que a 16 anys 
va trobar un lloc de treball estable 
al sector del metall, a Industrias 
Gabarró. L'any 1977 va iniciar la 
seva relació amb el sindicalisme i 
el 1986 va començar la seva dedi-
cació exclusiva a CCOO. A partir de 
2010 va formar part de la comissió 
executiva de CCOO Catalunya, on 

RECONEIXEMENT A L'HISTÒRIC DE CCOO DEL VALLÈS ORIENTAL

José Cachinero serà Medalla 

al Treball President Macià

ha ocupat els càrrecs de secretari 
de mediació, responsabilitat social i 
inspecció; secretari d'acció sindical 
i política  sectorial; i ha format part 
de diferents àmbits de representa-
ció institucional com el Consell de 
Relacions Laborals i el Patronat del 
Tribunal Laboral de Catalunya. 

arxiu

JOSÉ CACHINERO

Després de la passada edició en 
format virtual, la nova edició del 
Congrés biennal sobre el món de 
l'acústica es viurà presencialment, 
el 25 i 26 d'abril de 2022, i tindrà 
com a seu Granollers, concreta-
ment el Teatre Auditori. L'Acus-
ticat és un punt de trobada de 
referència, multitemàtic i multisec-
torial, que convida a la reflexió i a 

l'oferta de solucions per millorar 
la qualitat acústica i ambiental del 
territori. La doble jornada comp-
tarà amb experts, demostracions 
professionals, un espai taller, tau-
les rodones i expositors. La partici-
pació a l'esdeveniment és gratuïta 
amb inscripció prèvia, que es pot 
fer a través de l'enllaç activacon-

gresos.com/forms/acusticat2022.  

El TAG acull el quart Congrés 

d'Acústica de Catalunya

CONCHI CARUDA  Des de 2012 va ser la cara visible de la PAH de Granollers
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Canelons tradicionals de carn

Canelons de peix i marisc

Canelons de bacallà amb panses i pinyons

Canelons d’espinacs amb mozzarella, panses i pinyons

Canelons de pollastre amb albergínia

Canelons de bolets variats

Canelons de confit d’ànec amb ceba caramel·litzada i fredolics

Canelons de verdures variades

Croquetes de pollastre amb pernil ibèric

Croquetes de gambes amb porro

Croquetes de Cabrales 
amb ceba caramel·litzada

Croquetes de ceps

Croquetes d’Idiazabal

ANTICIPA’T A NADAL

NOU PRODUCTE:

Una capsa amb canelons 

i els ingredients necessaris 

per fer la beixamel a casa 

en 10 minuts.

Compra’ls ara i gaudeix-los durant les festes.

GRANOLLERS
Pl. Lluís Perpinyà, 14
T. 93 174 87 64 

POLÍGON I CUINA CENTRAL DE VIC
C. Santiago Ramon y Cajal, 50
T. 93 886 97 51

CENTRE VIC
C. Jacint Verdaguer, 1 (plaça Major)
T. 93 131 17 98

BARCELONA
C. Muntaner, 337
T. 93 414 00 58

Canelons amb beixamel

safates de 3, 6 16 i 20 unitats.

CUINEM IL·LUSIONS

CANELONS PER NADAL
Fes la teva comanda on-line i vine a recollir-la 

a una de les nostres botigues

www.labotigadelscanelons.com

NOVETAT

 Canelons de botifarra 

amb trompetes 

de la mort 

(beixamel amb tòfona)
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LES FRANQUESES. Cap de les 15 
persones que han presentat can-
didatura per ser el jutge o jutges-
sa de pau de les Franqueses no va 
obtenir, en el ple de dijous, els 9 
vots mínims necessaris per ser 
designada per al càrrec. La votació 
individualitzada al ple de cada un 
dels candidats va arribar després 
d'un requeriment del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya 
(TSJC) a l'Ajuntament per desen-
callar la situació després de més 
d'un any sense resoldre el cas, ja 
que els grups municipals no es po-
sen d'acord en la designació d'una 
persona de consens.

El procés per nomenar un nou 
jutge de pau va començar l'octu-

vinculació amb el municipi", el 
govern va triar Rosàs per al càrrec. 
No obstant això, el ple va tombar 
la proposta. L'oposició va coinci-
dir en la "poca transparència" 
del procés d'elecció i va demanar 
una nova convocatòria pública, 
amb publicitat addicional a la le-
galment establerta per estimular 
la participació de més veïns.

En la convocatòria posterior 
van presentar-se 15 candidats 
–Rafael Barrio Cruz; Antonio Es-
pada Moreno; Ramon Velayos 
Balcells; Maria Rosa Boté Viure; 
Ana Maria López León; Manuel 
Luque Tagua; Elizabeth Alejandro 
Justícia; Ana María López Corral; 
Úrsula García Cárdenas; Serafina 

bre de l'any passat, amb la renún-
cia del fins llavors titular, Miquel 
Valls. Al novembre es van publi-
car la convocatòria i les bases per 
cobrir la vacant, a la qual es van 

presentar només dues persones: 
l'exregidor de CiU Martí Rosàs i 
el jutge de pau suplent els darrers 
anys, Miquel Maraver. Posterior-
ment, "per la seva trajectòria i 

POLÍTICA  L'ENQUISTAMENT DE LA FALTA D'ACORD ENTRE ELS GRUPS MUNICIPALS MOTIVA LA RESOLUCIÓ PER PART DEL TRIBUNAL

El TSJC decidirà el nom del 
jutge de pau de les Franqueses 
per falta d'acord al plenari

Cap de les quinze

candidatures no va rebre 

els suports necessaris

per accedir al càrrec

Fernández Vicente; José María 
Parra Bola; Jorge Madera Jiménez; 
Mireia Bonfill Rodríguez; Annabel 
Andrés Hernández i Manuel Pere-
ra Cánovas–, però cap no ha obtin-
gut el consens majoritari del ple.

Des del PSC recorden que el jut-
ge o jutgessa de pau "ha de ser 

imparcial" i "no estar vinculat 

a cap partit polític". "La tasca 

mediadora i el contacte direc-

te amb els veïns fan d'aquesta 

figura una persona clau al mu-

nicipi", deia la regidora Marta Re- 
che. També Rafa Bernabé, d'IEC, 
retreia no haver fet una "votació 

democràtica des del primer 

moment" i en funció del currí-
culum dels candidats. 

Tot i això, després de la votació 
al ple, cap candidat no va obtenir 
la majoria necessària, de manera 
que ara es trametrà l'expedient al 
jutge degà de Granollers perquè 
ho elevi al TSJC i sigui la seva sala 
de govern qui nomeni, entre les 
candidatures presentades, la per-
sona a ocupar el càrrec de jutge o 
jutgessa de pau del municipi.  x.l.

El ple va rebutjar una proposta de 
Sal-CUP per crear una oficina mu-
nicipal de l'energia per ajudar la 
població a entendre la factura ener-
gètica i assessorar sobre instal·laci-
ons solars fotovoltaiques, eficiència 
energètica, vehicles elèctrics i punts 
de recàrrega. També demanava ela-
borar una guia pràctica d'instal·la-
cions d'autoconsum; un estudi del 
potencial fotovoltaic total de les 
cobertes dels equipaments muni-
cipals i els possibles excedents per 
compartir-los amb la ciutadania; i 
estudiar la creació d'una comunitat 
energètica local. Van votar-hi a fa-
vor IEC i Sal-CUP, mentre que JxLF, 
PSC i Cs van fer-ho en contra. 

MOCIONS 

El ple rebutja
crear una comunitat 
energètica local

El ple de dijous a les Franqueses va 
deixar en evidència les diferènci-
es entre els socis de govern (JxLF 
i PSC) després que els socialistes, 
sense el suport de Junts, presen-
tessin una moció que instava el 
govern local a millorar la seguretat 
al municipi. Concretament, el text 
demanava reforçar la plantilla de 
la Policia Local i més coordinació 
amb la resta de cossos de segure-
tat i les policies locals veïnes, ela-
borar un estudi dels punts negres 
en seguretat, desplegar la policia 
de proximitat, implementar la fi-
gura de l'educador de carrer com 

Picabaralla entre JxLF i PSC 
per la seguretat al municipi

a model d'intervenció socioedu-
cativa per allunyar els col·lectius 
vulnerables de l'exclusió social i la 
delinqüència. "L'increment de la 

inseguretat ha generat por en-

tre els veïns darrerament", deia 
el regidor socialista Joan Antoni 
Marín, responsable de l'àrea de Se-
guretat Ciutadana fins fa poc més 
d'un any. Des de JxLF, la portaveu 
Montse Vila –i regidora de l'àrea 
fins fa unes setmanes– justificava 
el vot en contra del seu grup "per-

què l'equip de govern ja hi està 

treballant". I els etzibava: "Per 

als socialistes és un problema de 

medalles i de sortir a la foto. No 

vau acceptar cap responsabilitat 

de les que generen problemes, 

com Seguretat Ciutadana, Acti-

vitats o Medi Ambient", els deia.
La resta de grups van retreure al 

govern la seva picabaralla pública: 
"és kafkià que s'instin a vostès 

mateixos a fer coses mitjançant 

una moció", afirmava la regidora 
de Sal-CUP, Maria Forns. "Sorprèn 

que un grup del govern insti a ac-

tuar el mateix govern", deia Ama-
dor Doncel (Cs), qui també quali-
ficava la moció d'"oportunista". 

D'altra banda, IEC i Sal-CUP va-
loraven que es vulgui recuperar 
la figura d'educador de carrer. La 
moció va rebre el suport de PSC, 
IEC i Cs, mentre que JxLF i Sal-CUP 
van votar-hi en contra.  x.l.

El ple va aprovar una moció d'IEC, 
amb els vots a favor de JxLF, IEC i 
Sal-CUP i l'abstenció de PSC i Cs, per 
instar al govern de l'Estat a crear un 
fons extraordinari per compensar 
la pèrdua d'ingressos que ocasioni 
la sentència que elimina el cobra-
ment de l'impost de plusvàlua per 
part dels ajuntaments. El text també 
demana el govern de l'Estat que creï 
un fons permanent de compensació 
en favor dels ajuntaments per la re-
ducció d'ingressos que generarà el 
nou mètode de determinació de la 
base imposable, en compliment del 
principi de suficiència financera.  

Petició a l'Estat
perquè compensi
l'impost de plusvàlua

El ple va aprovar per unanimitat 
una moció d’IEC per revisar la nor-
mativa municipal sobre residus i 
per incorporar plans de prevenció 
que permetin reduir la quantitat 
de residus que es genera al muni-
cipi. El text demana desenvolupar 
durant el 2022 un pla de transició 
consensuat amb el sector comercial 
per eliminar les bosses de plàstic 
no compostables i implantar les 
bosses compostables, biodegrada-
bles, de paper o altres ecològiques 
als establiments, mercats i comer-
ços del municipi. També incorporar 
accions d'educació i implicació so-
cial envers la bona gestió dels resi-
dus del veïnat, centres educatius, 
empreses i administració pública. 

Pla per eliminar
les bosses de plàstic 
al comerç local

Portes tancades a la violència masclista

El recital Alcem les veus contra les violències masclistes va tancar diumenge, 
al Teatre Auditori de Bellavista, la commemoració del Dia per a l'eliminació
de la violència masclista a les Franqueses amb l'Associació Intercanvis Socials 
i Culturals, SOS Dona i els cors Camins i Plèiade. Dijous també va tenir
lloc un acte institucional amb alumnes de l'INS El Til·ler i l'Escola de Música.

ajuntament

El ple de les Franqueses va apro-
var provisionalment dijous, amb 
els vots a favor de JxLF i PSC i els 
contraris d'IEC, Cs i Sal-CUP, un 
increment del 2,9% de la taxa de 
proveïment d'aigua potable. L'aug-
ment de la taxa s'afegeix a l'incre-
ment –també del 2,9%– de tots els 
tributs locals per a l'exercici del 
2022, tal com es va aprovar en el 
ple de l'octubre. De fet, les tarifes 
de l'aigua s'haurien d'haver apro-

vat amb les ordenances, però falta-
va el vistiplau de la comissió de se-
guiment del contracte amb Agbar. 

Des d'IEC i Cs van apuntar que 
"ara no és un bon moment per 

apujar els impostos", mentre 
que Sal-CUP va defensar un mo-
del públic de gestió de l'aigua. El 
govern, per la seva banda, va as-
segurar que "el preu de l'aigua a 

les Franqueses és dels més bai-

xos de la comarca". 

L'any que ve s'apujarà
la taxa d'aigua un 2,9%
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L’expert respon

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

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

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

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

GRANOLLERS

www.cronda.coop

Si vas comprar un cotxe 
entre 2006 i 2013, pots 
recuperar una part del preu
El Tribunal Suprem (TS) està 
confirmant les sancions que 
l’any 2015 va imposar la Co-
missió Nacional dels Mercats 
i la Competència (CNMC) con-
tra 21 fabricants d’automòbils 
a Espanya per atemptar con-
tra la competència en detri-
ment de l’interès dels consu-
midors. Concretament, el TS 
considera acreditat que més 
d’una vintena de fabricants de 
marques de vehicles (quasi la 
pràctica totalitat del mercat 
automobilístic espanyol) es 
van coordinar i van intercan-
viar informació sensible entre 
abril de 2006 i agost de 2013 
per fixar preus i oferir menors 
descomptes als clients. És a 
dir, van actuar com un càrtel, 
figura prohibida per la legis-
lació a Espanya i la Unió Eu-
ropea, motiu pel qual se’ls va 
imposar sancions per un total 
de 171 milions.

Les empreses van contra-
venir la llei actuant amb 
la intenció demostrada de 
protegir els seus propis in-
teressos perjudicant els dels 
seus clients amb «l’intercanvi 
constant d’informació confi-
dencial comercialment sen-
sible». Per tant, les persones 
que es van veure afectades 
per aquestes pràctiques il·lí-
cites durant els anys que es 
van desenvolupar tenen dret 
a reclamar en concepte de 
danys i perjudicis. Diverses 
estimacions assenyalen que 
el total de vehicles afectats 
supera els 10 milions. Les re-
clamacions afecten la pràcti-
ca totalitat de les marques de 
vehicles del mercat.

La reclamació la pot fer tot-
hom que adquirís un vehicle 
nou en el període comprés 
entre abril de 2006 i agost de 
2013. Empreses i autònoms 
també poden instar la seva 

reclamació així com les per-
sones que van constituir un 
lísing o rènting. En cas d’ha-
ver comprat el vehicle durant 
aquests anys i haver-lo venut 
posteriorment, es manté la 
possibilitat de reclamar acre-
ditant documentalment la 
transacció. Orientativament, 
es considera que l’import a 
recuperar se situa entre el 
10% i el 12% del cost de l’au-
tomòbil. Una quantitat que 
cal incrementar amb els cor-
responents interessos gene-
rats des del moment de la 
compra. El termini màxim per 
interposar la nostra reclama-
ció és d’un any. 

Des de Col·lectiu Ronda, en 
col·laboració amb Asufin, ini-
ciem una campanya per recla-
mar en concepte de danys i 
perjudicis en representació de 
les persones que es van veure 
afectades per aquestes pràc-
tiques. Asufin és una entitat 
amb la qual hem treballat en 
diverses ocasions i és avantat-
jós per a les persones que vo-
len reclamar, ja que redueix el 
cost al fer demandes col·lecti-
ves i queden exempts del risc 
d’abonat costes judicials. 

Tota la documentació i dades 
es poden adreçar al següent 
enllaç: 

L'Ajuntament de Granollers va 

inaugurar divendres la reurbanit-

zació del tram del carrer Pompeu 

Fabra que enllaça Jaume Balmes 

amb Roger de Flor, una obra que 

també ha comportat l'ampliació 

de la plaça que fins ara limita-

va només amb Jaume Balmes, i 

que des d'ara està oberta també 

a Roger de Flor. La plaça, que ha 

passat de 600 a 1.250 metres qua-

drats, ha incorporat bona part de 

l'espai que havia ocupat l'antiga 

subestació elèctrica d'Endesa, i la 

urbanització s'ha fet en paral·lel a 

la construcció de dos edificis de 48 

habitatges. A més, s'han renovat 

bona part dels serveis, com enllu-

menat, clavegueram, conduccions 

de telecomunicacions i xarxa de 

subministrament d'aigua.

"Aquest nou espai obert can-

via la mobilitat interna de la 

zona", destacava el regidor de 

Medi Ambient i Espais Verds, 

Obres i Projectes, Albert Camps, 

qui també subratllava l'"aposta 

pel verd" en les actuacions ur-

banístiques de l'Ajuntament. En 

aquest cas la plaça compta amb 

cinc parterres amb arbustos i 13 

arbres nous –8 magnòlies, 3 lledo-

ners i 2 pruneres–, que a l'estiu fa-

ran ombra a la nova zona de jocs in-

fantils que s'hi ha instal·lat. També 

explicava que l'adob dels parter-

res procedeix de la planta de trac-

tament de matèria orgànica de la 

ciutat, de manera que "a poc a poc 

anem introduint el propi com-

post en la jardineria urbana".

Josep Mayoral, per la seva ban-

da, recordava que l'obertura de la 

plaça i l'acabament del vial –amb 

un cost de 125.000 euros– s'ha fet 

en paral·lel a la construcció de dos 

blocs d'habitatges per part de la 

promotora Avantespacia, cosa que 

explica "la força transformadora 

de l'urbanisme concertat". I afe-

gia: "Aquest espai ja es va plan-

tejar fa més de 20 anys: hem 

aconseguit soterrar milers de 

metres lineals de cablejat elèc-

tric i guanyar qualitat urbana".

Finalment, l'obertura del carrer 

al trànsit s'endarrerirà fins que En-

desa elimini un quadre elèctric que 

queda al mig de la vorera i que ha 

de traslladar a un nou armari elèc-

tric integrat al nou edifici. X.L.

X.L.

URBANISME EN POC TEMPS S'OBRIRÀ EL VIAL QUE ENLLAÇA JAUME BALMES I ROGER DE FLOR

NOU ESPAI PÚBLIC La plaça ocupa part de l'antiga subestació elèctrica

Nomenclàtor

De moment la plaça no té un nom pro-

pi assignat. Segons explicava Camps, la 

comissió de nomenclàtor valorarà di-

verses propostes segons l'ús que tingui 

la plaça i es vagi veient més clarament 

si s'integra més a la zona de Jaume Bal-

mes o de Roger de Flor. "Hem de valorar 
quins problemes o avantatges poden 
suposar per als veïns un possible canvi 
de nom", deia Camps. El que sí que es 

farà de moment és unificar les adreces 

dels blocs d'habitatges amb entrades 

des del nou carrer, de manera que tots 

passaran a ser carrer Pompeu Fabra.

ES VALORARAN
PROPOSTES DE NOMS

Granollers inaugura la
nova plaça de Pompeu Fabra

L'Administració d'Infraestructu-

res Ferroviàries (Adif) ha licitat, 

per un import de 13.719.394 eu-

ros, quatre contractes per al sub-

ministrament dels materials ne-

cessaris per executar les obres de 

desdoblament del tram de l'R3 de 

Rodalies entre Parets i la Garriga. 

Els contractes també inclouen els 

subministraments per remodelar 

les estacions de Granollers-Cano-

velles, les Franqueses, Parets i la 

Garriga. La duplicació del tram de 

vial ferroviari, licitada al juliol, és 

una de les principals actuacions 

incloses al Pla de Rodalies 2020-

2030. El seu objectiu és optimitzar 

aquest traçat, que té molta densi-

línia en una altra o bé encarrilar 

el trànsit en un sentit determinat. 

En aquest cas, el contracte inclou 

el subministrament d'aparells 

de via per als treballs de millora 

projectats en altres estacions de 

Rodalies. 

Paral·lelament, també s'ha lici-

tat per 4.639.923 euros el submi-

nistrament de 48.439 travesses 

monobloc de formigó polivalents, 

que es destinaran tant a les obres 

de duplicació de la línia com a 

les de remodelació de les estaci-

ons. Les travesses tenen la funció 

principal de mantenir l'ample de 

la via i transmetre les càrregues 

del carril al balast de manera uni-

forme. També aporten estabilitat 

transversal a la via a través del 

fregament amb el balast.

Finalment, el quart contrac-

te, de 4.819.975 euros, comprèn 

4.090 tones de carril, en aquest 

cas també per a les obres de la lí-

nia i les estacions.

tat de trànsit i força incidències, 

per incrementar la freqüència 

Barcelona-la Garriga i augmentar 

la fiabilitat i eficàcia de l'explota-

ció ferroviària, amb la consegüent 

reducció de temps de viatge.

Els contractes licitats inclouen 

el subministrament i transport de 

78.000 tones de balast –la grava 

o pedra que forma una capa sota 

altres elements de la via, i que 

serveix per sostenir les travesses 

que aguanten els carrils– per un 

import de 2.148.033 euros.

També s'ha licitat per 2.111.463 

euros el contracte d'aparells de 

via, els elements de la infraestruc-

tura que permeten bifurcar una 

Adif comprarà per 13,7 milions 

els subministraments per a les 

obres de desdoblament de l'R3
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Oficina Parlamentària

Vallès Oriental

Parlament de Catalunya

Chakir el Homrani, Ángeles Llive 

Diputació de Barcelona

Martí Pujol

Senat

Josep Maria Reniu

vallesoriental-oficinaparlamentaria@esquerra.cat

Els electes del Vallès Oriental 
formem l’Oficina Parlamentària 
Comarcal, un espai de proximitat 
amb la ciutadania. 
Atenem qüestions que podem 
resoldre o tramitar a les institucions, 
tant si sou particulars com 
col·lectius. 
Concertem trobades cada divendres 
a través del correu vallesoriental-
oficinaparlamentaria@esquerra.cat



DJ, 2 DESEMBRE 202122

L'Hospital va retre homenatge di-
jous, en un acte al Teatre Auditori, a 
professionals que han estat cabdals 
en els anys d'història del centre. Va 
ser en l'anomenada Nit dels Agra-
ïments, en què es van lliurar els ja 
tradicionals Fulls d'Història. Així, 
la doctora Vicky Yetano, fundadora 
de la Unitat d'Endocrinologia i Nu-
trició i que va morir l'any passat a 
conseqüència de la Covid-19, i Lada 
Moret, que fa 44 anys va crear el 
Servei d'Informàtica del centre, van 
ser distingides amb les Pedres de 
l'Hospital, un reconeixement pòs-
tum a dues persones importants en 
els inicis de l'hospital modern.

En l'acte també es van lliurar les 
Medalles d'or de la institució. Una 
va ser per a Hermínia Vázquez, au-
xiliar d'infermeria especialitzada 
en lactància materna, qui en la seva 
intervenció es va declarar una "en-

amorada" de la professió i va fer 
extensiu el guardó a "totes les au-

xiliars d'infermeria que cada dia 

treballen per fer sentir millor els 

pacients". L'altra medalla va ser per 
al metge i cirurgià, especialista en 
Pediatria, Josep Maria Bosch Banye-
ras, ara jubilat, qui va afirmar haver 
viscut a Granollers "els 10 anys 

més creatius de la meva vida".
La tercera distinció, les Mans de 

onals, i va aplegar un total de 160 
participants en 42 comunicacions.

D'aquestes, van ser especialment 
reconegudes les de M. Carme Fer-
rer, d'Atenció a l'Usuari, en l'àmbit 
no assistencial; la de Carlos Seguí, 
del Servei de Farmàcia, en l'àmbit 
d'innovació; la de Joana Guerrero, 
del Servei de Prevenció de Riscos 
Laborals, en l'àmbit professional; 
la de José Luis Jiménez, de Medicina 
intensiva i la comissió de mortalitat, 
en l'àmbit de pacients; i la de Gem-
ma Pérez, de Medicina Interna, com 
la millor comunicació per l'atenció 
a la malaltia crònica geriàtrica en la 
comunitat durant la pandèmia de la 
Covid-19.

Rafel Lledó, director general de 
l'Hospital, va agrair a la ciutadania 
i el teixit empresarial de la comarca 
el suport que van donar al centre 
sanitari i els seus professionals du-
rant els mesos més durs de la pan-
dèmia. "Aquests 21 mesos hem 

fet pinya amb la ciutadania. Ara 

volem agrair-li la complicitat, la 

solidaritat i el suport", deia Lledó.
La Nit dels Agraïments de l'Hos-

pital va estar conduïda pel doctor 
Germà Morlans i va comptar amb 
l'acompanyament musical del trio 
Idíl·lic i el duet format per Albert 
lax i Elle León. X.L.

l'Hospital, es concedeix a grups o as-
sociacions que ajuden a tirar enda-
vant el centre. Aquest any va ser per 
a la parròquia de Sant Esteve, sobre-
tot per reconèixer la venda, el 1917, 
del retaule gòtic de la parròquia, que 
va permetre finançar la construcció 
de l'edifici històric de l'hospital-asil. 
Germán Cequier, en nom de la par-
ròquia, celebrava els 104 anys d'una 
"bona decisió" que va permetre a la 
ciutat "tenir un equipament sani-

tari de primer nivell".

Més premis professionals
En l'acte també es va fer entrega 
dels Premis Talentum, un guardó 
concedit per votació popular dels 
mateixos treballadors del centre 
sanitari i que reconeix el talent de 
quatre professionals de la institu-
ció. Els guanyadors van ser Raquel 
Benavent, cap clínic del Servei de 
Geriatria; la infermera Raquel Car-
mona; l'auxiliar d'infermeria Anto-
nio Gay; i el cap de Gestió de Clients 
de l'Hospital, Juan Carlos Larrea.

Alhora, enguany també s'ha cele-
brat la 4a edició de la Marató Cientí-
fica de l'Hospital, uns fòrums profes-
sionals que s'organitzen cada tres 
anys des de 2012. En aquesta ocasió 
la marató se centrava en l'impacte 
de la Covid en pacients i professi-

HGG

SALUT LA PARRÒQUIA DE SANT ESTEVE REP LES MANS DE L'HOSPITAL EN AGRAÏMENT A LA VENDA DEL RETAULE QUE VA PERMETRE LA CONSTRUCCIÓ DEL CENTRE

Gràcies al personal de l'Hospital

RECONEIXEMENT  Els premiats en la Nit dels Agraïments de l'Hospital General de Granollers

L'empitjorament de les dades epi-
demiològiques de les darreres set-
manes s'han anat notant a l'Hos-
pital General de Granollers, que 
aquest dimecres té 18 persones 
ingressades que han donat positiu 
en una PCR. El creixement es man-
té des de fa setmanes, de manera 
que fa una setmana hi havia 14 
pacients Covid ingressats, i fa 15 
dies, 10. Afortunadament se suma 
una nova setmana en què la ma-
laltia no ha provocat cap defunció 
al centre hospitalari, que acumula 
313 morts des de l'inici de la pan-
dèmia, el març de l'any passat.

Pel que fa a les altes acumula-
des, la Fundació Privada Hospital 
Asil de Granollers ha informat que, 
des del març de 2020, se n'han do-
nat 2.043, de les quals 5 han estat 
aquesta darrera setmana.

A l'augment de contagis del 
darrer mes, se suma ara l'alerta 
per una nova variant del coro-
navirus, l'anomenada òmicron, 
que encara no se sap com actua-
rà, però que s'apunta que pot ser 
més transmissible. De fet, dime-
cres Salut determinava que els 
contactes estrets de persones que 
puguin estar contagiades amb la 
variant òmicron del coronavirus 
hauran de fer quarantena encara 
que estiguin vacunades. Es con-
sideraran sospitosos de contagi 
amb l'òmicron els viatgers de 
països del sud d'Àfrica que donin 
positiu o bé quan es detecti la va-

riant en els cribratges, que s'han 
començat a fer de forma aleatòria 
al 20% de les PCR. Ara com ara, 
amb la variant delta dominant, els 
contactes amb pauta completa no 
han de seguir quarantena, però sí 
que es fan una prova i, en cas de 
ser positiva, s'han d'aïllar.

A tot el país, l'índex de risc de re-
brot segueix creixent i ha passat de 
223 a 335 en una setmana, mentre 
que a Granollers, on ja es dispara-

va la setmana (566) és ara de 408. 
Aquesta setmana un dels municipis 
amb unes de les dades més altes 
del país és les Franqueses, que si-
tua el risc de rebrot a 1.033 –fa una 
setmana era de 382–, mentre que 
al conjunt de la comarca l'índex és 
idèntic al del conjunt del país.

A Granollers la incidència acu-
mulada de la setmana (IA7) és de 
187,29 casos confirmats per cada 
100.000 habitants, mentre que a 
les Franqueses és de 283,84. En 
canvi, la velocitat de contagi (Rt) 
ha anat a millor la darrera setma-
na, de manera que s'ha passat de 
3,16 a 1,23 a Granollers, i de 2,71 
a 2,57 a les Franqueses. M.E.

El nombre d'ingressats 
per Covid al centre manté 
la tendència creixent

Premi Benchmarking a l'eficiència
El Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) i Benchmarking Sanitari 3.0 
lliuraven dimarts, els Premis Benchmarking CSC/ARQ 2021 en les categori-
es d'hospital comarcal, general i d'alta tecnologia. En aquesta sisena edició, 
l'Hospital de Granollers ha estat guardonat amb un premi accèssit per tenir 
els millors resultats en indicadors d'adequació, qualitat i eficiència en l'any 
2020 en la categoria d'Hospital General. Els centres guanyadors han estat 
l'Hospital Dos de Maig (comarcal), el Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf 
(general), i l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Alta Tecnologia). 

SALUT HABILITA EL CAP DE CORRÓ D'AVALL
COM A PUNT PER A LES DOSIS DE REFORÇ
■ El Departament de Salut, en el marc de la nova fase de vacunació
anunciada dimecres, ha habilitat 13 punts per subministrar el vaccí a la 
Regió Metropolitana Nord, dos dels quals al Vallès Oriental. Un és el CAP Corró 
d'Avall a l'Espai Can Prat de les Franqueses, que a partir d'ara estarà obert cada 
dia, matí i tarda. Les persones de 65 anys o més i les persones vacunades amb 
Jansenn ja poden demanar cita a vacunacovid.catsalut.gencat.cat per rebre la 
dosi addicional de la vacuna contra la Covid-19 en qualsevol d'aquests punts. 
També s'hi vacunarà els majors de 12 anys que hagin de posar-se una primera o 
segona dosi, preferiblement amb cita prèvia. El CAP Corró d'Avall ja va funcionar 
com a punt de vacunació poblacional en la primera fase de la campanya.

Segons les dades de  Salut,
 les Franqueses és un dels

 municipis amb el risc de
contagi més alt de tot el país
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"De la presó n'he sortit igual de 

republicana i d'independentista, 

però molt més feminista", asse-
gurava Carme Forcadell, divendres, 
en una xerrada d'ERC al Museu. I ho 
deia després d'haver conviscut du-
rant tres anys a la presó amb mol-
tes dones que, a més de ser "delin-

qüents", han estat "víctimes" de la 
pobresa, l'analfabetisme, l'engany o 
la violència. I això, en molts casos, 
és justament el que les ha portat a 
la presó. "A la majoria els han fa-

llat puntals com la família i l'es-

cola", deia Forcadell, qui afegia que 
"tres de cada quatre" han estat 
víctimes d'agressions sexuals en 
algun moment de la seva vida, la 
majoria mentre eren menors.

D'aquesta experiència amb les 
internes de la presó en va escriu-
re un llibre –Escrivim el futur amb 

tinta lila (Ed. Destino)–, on explica 

aquestes dones, per exemple 

qüestionant el seu paper, quan 

els agressors són els homes", 
normalment amics, coneguts o 
de la mateixa família. Per això 
reclamava visibilitzar la situació 
d'aquestes dones i canviar el sis-
tema penitenciari i el codi penal 
amb perspectiva de gènere.

Masclisme "a tot arreu"
L'expresidenta del Parlament de-
finia el masclisme com "el poder 

i la dominació sobre les dones", 
i apuntava que el patriarcat és 
"estructural i persistent en el 

temps", de manera que "és a tot 

arreu", tant al Parlament com 
als centres penitenciaris. Posava 
d'exemple que "només un 7% de 

les persones que hi ha a la pre-

só a Catalunya són dones", de 
manera que "tot el que hi ha a les 

presons està pensat per als ho-

mes, com les feines o la forma-

ció". En aquest sentit, apuntava 
que el masclisme està tan norma-
litzat i arrelat a la societat que és 
difícil adonar-se'n. "Fins que les 

dones no puguin sortir al carrer 

amb la mateixa llibertat i segu-

retat que els homes no viurem 

en un país plenament democrà-

tic", reclamava.
Per tot plegat, Forcadell insistia 

en la necessitat de treballar per er-
radicar el masclisme des de tots els 
àmbits, i alhora feia una crida a les 
dones a no deixar passar cap opor-
tunitat, a fer-se valdre en les petites 
accions de cada dia i a assumir més 
responsabilitats i poder. "Les do-

nes hem de fer un pas endavant 

i els homes ens han d'ajudar; la 

veritable revolució del segle XXI 

serà la feminista", deia.  x.l.

l'esforç per millorar la vida de les 
preses i la seva aposta pel feminis-
me, també en l'àmbit dels centres 
penitenciaris. "La justícia i la po-

licia no poden victimitzar més 

POLÍTICA  L'EXPRESIDENTA DEL PARLAMENT CARME FORCADELL, EN UNA XERRADA D'ERC AL MUSEU

Gonzalo Boye omple la Sala Tarafa

L'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, va omplir de gom a gom la 
Sala Tarafa en una xerrada organitzada per Òmnium per presentar el llibre 
¿Cloacas? Sí, claro. Boye va parlar de la relació de l'Estat amb Catalunya
i va carregar contra la sentència del Suprem que limita l'ús del català a 
l'escola. En relació amb la independència, va fer una crida a la mobilització 
ciutadana, al marge dels partits, i a superar el marc mental autonòmic.

òmnium vallès oriental

"La veritable revolució del 
segle XXI serà la feminista"

x.l.

CARME FORCADELL  Al Museu

El Centre de Cultura per la Pau 
Can Jonch va acollir dimecres la 
presentació del llibre Extrema de-

recha 2.0 d'Steven Forti. L'histori-
ador italià, professor a la UAB, re-
passa la història de la ultradreta a 
escala mundial i reflexiona entorn 
el creixement d'aquesta ideologia 
en l'actualitat, donant especial re-
llevància a l'ús que fa de les eines 
tecnològiques. L'acte, organitzat 
per Federalistes d'Esquerres, va 
comptar amb un diàleg entre l'au-
tor i Lluís Guix, activista cultural.

Guix va fer un repàs dels governs 
d'extrema dreta al llarg de la histò-
ria i els actuals, com els d'Hongria 
o Polònia. L'activista també va 
plantejar les incògnites i els possi-
bles motius que hi ha al darrere de 
l'auge d'aquest pensament polític. 
"Com és que barris tradicional-

ment obrers voten partits que 

els van en contra?", es pregunta-
va Guix, mentre explicava els me-
canismes que utilitza la ultradreta 
per estendre el seu discurs. 

En la mateixa línia, Forti afirma-
va que la majoria de la gent no con-
fia en la política. Això, constatava, 
genera un rebuig cap a tot allò que 
hi està relacionat. En una societat 
canviant, que genera preocupació 
als ciutadans, "l'extrema dreta 

utilitza la por i la canalitza cap a 

l'odi", deia Forti. Les noves tecnolo-
gies, segons l'historiador, són un al-

"L'extrema dreta utilitza la 

por i la canalitza cap a l'odi"

L'HISTORIADOR STEVEN FORTI PRESENTA 'EXTREMA DERECHA 2.0'

ERC obre oficina parlamentària
La federació comarcal d'ERC del Vallès Oriental ha posat en marxa l'ofi-
cina parlamentària comarcal, un punt d'atenció directa formada per 
Chakir El Homrani i Ángeles Llive (Parlament), Martí Pujol (Diputació) i 
Josep Maria Reniu (Senat). Segons El Homrani, l'oficina "neix per apro-

fundir en la vocació de servei públic i ser la veu del territori a les 

institucions". Particulars i organitzacions hi poden connectar a través 
del correu vallesoriental-oficinaparlamentaria@esquerra.cat. 

taveu d'aquests discursos ultradre-
tans, que es nodreixen de les fake 

news i la postveritat i les usen "com 

a arma de destrucció massiva". 
Forti considera que el millor que 

es pot fer per aturar el creixement 
de l'extrema dreta és aprendre què 
vol dir i quins mecanismes fa servir. 
"Cal conèixer l'enemic per com-

batre'l", explica en el llibre. A més, 
insta la població a "no comprar el 

seu discurs" i a intentar sortir de 
l'agenda temàtica que marquen 
partits com Vox. Finalment, també 
va afirmar que cal conèixer l'entorn 
(veïns, companys de feina...) i crear 
xarxes per trencar amb els estere-
otips i prejudicis que promou l'ex-
trema dreta.  à.lasheras

à.lasheras

STEVEN FORTI  A Can Jonch
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Rebella't!Ambnosaltres,tensel

poderdecanviarlatevaenergia

autoconsum@estabanell.cat

I, amés, gaudeix d'unpreuespecial pels teus

excedents energètics durant 12mesos:

La teva instal·lació solar, ambundescomptede fins

al 10% i finançament total

0,07€/kWh

Súperoferta

pertempslimitat!

Escaneja el codiQRoentra a

estabanellenergia.cat/rebellat

Acasaoalacomunitatde

veïns,trieuautoconsum

.

El documental L'últim torn. Mig 

segle d'història de SATI (1961-

2014) ha estat mereixedor d'un 

Premi Especial de Patrimoni a la 

29a edició dels Premis Bonaplata 

2021, instituïts per a la valoració 

del patrimoni industrial tècnic i 

científic. L'Associació del Museu 

de la Ciència i de la Tècnica de 

Terrassa és col·laboradora i pro-

motora d'aquests guardons. 

Aquest treball, que traça la tra-

jectòria de l'empresa tèxtil Sati de 

la Garriga, ja desapareguda, ha es-

tat realitzat per l'Associació Memò-

ria Visual, integrada pel fotoperio-

dista garriguenc Ramon Ferrandis i 

per dos granollerins, el periodista i 

realitzador audiovisual Carles Rio-

bó i l'operador de càmera i produc-

tor Jordi Vacca. El documental es 

complementa amb una aportació 

de documentació relacionada que 

ara es troba dipositada a l'Arxiu 

Municipal de la Garriga.

L'acte de lliurament de premis 

va ser dimecres a la seu de l'Asso-

ciació d'Enginyers Industrials de 

zats a les Franqueses (Venien cada 

dia. Memòria de la Guerra Civil a les 

Franqueses del Vallès i Un patrimo-

ni de la història. El camp d'aviació 

de Rosanes durant la Guerra Civil) 

i Canovelles (Sis mil anys i un dia. 

Relats de la memòria oral de Cano-

velles (1930-2021). El documental, 

estrenat el novembre de 2019, in-

clou més de 40 entrevistes. 

Catalunya, a Barcelona. El jurat ha 

acordat atorgar la distinció "per 

la reivindicació de la memòria 

històrica industrial".

L'Associació Memòria Visual es 

va constituir precisament per dur 

a terme aquest treball, però poste-

riorment la seva tasca ha tingut 

continuïtat en altres projectes, com 

és el cas dels documentals realit-

El ple de l'Ajuntament de Grano-

llers ha aprovat inicialment el nou 

reglament de prestació dels ser-

veis municipals d'atenció domi-

ciliària (SAD), que es mantindrà 

30 dies hàbils a exposició públi-

ca perquè s'hi puguin presentar 

reclamacions i suggeriments, un 

cop es publiqui al Butlletí Ofici-

al de la Província de Barcelona i 

al Diari Oficial de la Generalitat. 

Aquest document ha de substituir 

la Normativa del Servei d'Atenció 

a Domicili, fins ara vigent, i que 

data de desembre de 2005. Tal 

com explicava la regidora de Ser-

veis Socials, Maria del Mar Sán-

chez, el reglament ha d'establir 

els mecanismes d'accés al servei, 

finançament –amb un sistema de 

copagament en funció de les capa-

citats econòmiques personals–, 

regim de revisió, baixa tempo-

ral o definitiva, mecanismes de 

participació dels usuaris i règim 

sancionador. "L'Ajuntament tre-

balla perquè les persones grans 

L'Ajuntament actualitza 

la normativa del servei 

d'atenció domiciliàriaARACELI TRENCHS

MEMÒRIA HISTÒRICA DELS GRANOLLERINS CARLES RIOBÓ I JORDI VACCA, I RAMON FERRANDIS GENT GRAN S'ESTABLEIX EL SISTEMA DE COPAGAMENT

El documental sobre Sati guanya 

un premi Bonaplata de patrimoni

LIURAMENT  Ramon Ferrandis i Jordi Vacca recullen el guardó

Moció del 25-N

L'Ajuntament ha aprovat una moció a 

l'entorn del 25-N en què es compro-

met a "no subvencionar actes, ni a 
cedir espais municipals en els quals 
l’entitat organitzadora utilitzi el cos 
de les dones de forma sexista com a 
reclam publicitari, així com de forma 
estereotipada". El consistori també 

es compromet amb les polítiques fe-

ministes i a fomentar la coeducació al 

llarg de la vida per construir una ciu-

tadania plena, lliure de rols de gènere.

ESPAIS MUNICIPALS, 
VETATS A ENTITATS QUE 
COSIFIQUIN LA DONA

depenents es puguin quedar 

al seu domicili el major temps 

possible. I ningú quedarà sense 

servei per manca de recursos 

econòmics", concloïa. M.E.
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Decideixi amb antelació com vol que sigui el seu servei funerari.

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

funeraria@cabrejunqueras.com

Informació facilitada per la Funerària Cabré Junqueras

Defuncions

22/11 José García Rodríguez  73 anys 

23/11 Andreu Rosa Lorca  89 anys

24/11 Antonio Mejías Martínez  77 anys 

25/11 Teresa Pi Pocurull   91 anys

25/11 Verónica Lorena Fuentes  46 anys 

26/11 Ramón Líria Pardo  95 anys 

26/11 Ramon-Llull Homs Ferret  64 anys

26/11 Maria Requena Sicilia  91 anys

27/11 Gerardo Martín Arranz  90 anys 

28/11 Cándida Figuera Basilio  90 anys 

29/11 José Muñoz Muñoz  82 anys 

29/11 Josep Maria Salas Amat  66 anys 

El Gran Recapte, impulsat pel Banc 

dels Aliments, va tancar el cap de 

setmana amb un fort descens de 

les aportacions recollides al Vallès 

Oriental, en la línia de les dades de 

tot Catalunya. Així, enguany s'ha 

recaptat, de moment, menys de la 

meitat de tot el que es va assolir 

l'any passat. "Encara no disposem 

de totes les xifres de la comarca, 

especialment de les grans super-

fícies, però la campanya ha estat 

molt fluixa", admet Joan Hidalgo, 

delegat del Banc dels Aliments al 

Vallès Oriental. Aquest descens 

tan destacat arriba després d'una 

edició –la de l'any passat– en què 

també es va reduir molt respec-

el fet d'haver de descarregar-se 

una app per part dels botiguers". 

Malgrat això, el Banc dels Ali-

ments no pateix pel subministra-

ment a la vintena d'entitats benefi-

ciàries de la comarca, com El Xiprer, 

que atén 4.500 persones de Grano-

llers, Canovelles, les Franqueses i la 

Roca. "El banc haurà d'aportar-hi 

més recursos propis i haurà de 

comptar amb el suport d'altres 

corporacions", diu Hidalgo. 

Amb tot, les donacions online es 

mantindran actives fins l'11 de de-

sembre, i les aportacions econòmi-

ques a través de Bizum –al número 

33596– es poden continuar fent 

durant tot l'any. 

te a l'any anterior. A banda dels 

supermercats, el Gran Recapte s'ha 

acostat enguany al comerç de pro-

ximitat, una manera de garantir 

també l'accés a productes frescos. 

En aquest cas s'han recollit al con-

junt del Vallès Oriental al voltant 

de 7.000 euros –700 dels quals a 

Granollers–, mentre que l'any pas-

sat se'n van recaptar 29.390, dels 

quals 9.612 només a Granollers. 

El descens, per tant, ha estat molt 

més pronunciat en el petit comerç, 

al voltant del 70%. "Segurament 

no hi ha ajudat ni la pandèmia ni 

el sistema actual de fer aportaci-

ons de diners en comptes d'ali-

ments", diu Hidalgo, "i sobretot 

SOLIDARITAT EL PETIT COMERÇ DE GRANOLLERS HA RECAPTAT 700 EUROS, PELS 7.000 DEL 2020

L'aportació de diners al
Gran Recapte cau prop del 70%

Dimarts es va tancar el mes de no-

vembre, un mes que, com cada any 

des de 2018, el col·lectiu Mobro.cat 

–format per Joan Guarinos, Jacint 

Carol, Jordi Parera, Joan Naranjo 

i Ignasi Garcia– aprofita per orga-

nitzar actes en favor de la Funda-

ció Movember, que recapta fons 

per a la recerca i el tractament del 

càncer de pròstata i de testicles 

i per a la prevenció del suïcidi i 

les malalties mentals. Aquest any 

s'han organitzat dues activitats: 

una cursa solidària, pensada com 

un entrenament popular, i un so-

par de bigotis al Casino, amb una 

xerrada per sensibilitzar i un àpat 

servit pel restaurant El Trull. En to-

tal van assistir-hi 70 persones i van 

recaptar-se 750 euros, que ja s'han 

lliurat a la Fundació Movember. 

Amb motiu del Dia internacional 

de les persones amb discapaci-

tat, que es commemora el 3 de 

desembre, l'entitat Capaç i Vàli-

da organitza aquest divendres la 

seva presentació oficial a la Sala 

Tarafa (19 h), que anirà acompa-

nyada d'un concert benèfic a càr-

rec de Pol Oñate i Pere Moliné per 

recaptar fons per a l'activitat de 

l'entitat. Impulsada el 2019 per 

Jana Arimany –qui va patir una 

caiguda que li va provocar una 

lesió medul·lar– i altres joves de 

Granollers, les Franques i Cano-

velles, Capaç i Vàlida és una enti-

tat que es dedica a conscienciar i 

sensibilitzar l'alumnat d'escoles i 

instituts sobre la importància de 

la inclusió social de les persones 

amb discapacitat. ❉

Capaç i Vàlida es 

presenta divendres 

a la Sala Tarafa

'Sopar de bigotis': 

750 euros per a la 

Fundació Movember

Inaugurat El Gat a l'Aigua al CNG

El gastrobar El Gat a l'Aigua, gestionat al CNG per la Fundació Vallès Oriental, 
es va inaugurar dimecres amb una festa en què van participar socis del CNG
i persones ateses a la fundació, i que va incloure una xocolatada popular i 
activitats infantils, així com un concert acústic de la Javiera, la xef d'El Gat a 
l'Aigua. L'entitat també va agrair la donació del CNG a la darrera edició de la 
Cursa 4 Camins, de 1.412 euros. "Tots plegats treballem per una societat més 

justa, més inclusiva i més solidària", deia Eduard Escandell, president del CNG.

X.L.

LA FVO GESTIONA LA GUINGUETA-BAR I LA CAFETERIA DEL CNG

LLERONA VIU
LA 10a FESTA DE LA
MONGETA DEL GANXET

Joan Vilaret, amb trinxat vallesà (1r premi adults); Aurèlia Marín i Jordi Vilar, amb tim-
bal amb ganxo (2n premi adults); Ivan Ramos, amb ramen de ganxet (1r premi juve-
nil); i Àuria Gelador, amb dinar de matança (2n premi juvenil); i Anna Valentí i Marga 
Moreno, amb flam de mongetes (accèssit adults per l'originalitat) van ser els gua-
nyadors del concurs de cuina de la Festa de la Mongeta del Ganxet, celebrada diu-
menge a Llerona, una mostra de la producció d'aquest llegum al municipi. La festa, 
amb un tast popular, va comptar amb un espectacle de l'humorista Quim Masferrer.

XAVIER SOLANAS
POPULAR ENGUANY, ELS MÉS JOVES VAN PODER BATRE, GARBELLAR I TRIAR MONGETES

TV3 i Catalunya Ràdio celebraran 

el diumenge 19 de desembre la 

30a edició del programa solidari 

la Marató, enguany dedicat a la 

salut mental, que abasta un seguit 

de problemes molt comuns que en 

algun moment de la vida afecten 

una de cada quatre persones. Com 

cada any, són molts els actes po-

pulars que entitats i institucions 

organitzen per recaptar diners 

en solidaritat amb la Marató. Fins 

ara, el Col·legi l'Estel ha organitzat 

una castanyada solidària, i l'escola 

Parc Estudi va organitzar una acti-

vitat al Gra, divendres, amb penti-

nats, maquillatges i complements. 

La majoria d'activitats tindran 

lloc l'11 i 12 de desembre. Dissab-

te 11, durant tot el dia, Del Rec al 

Roc, Més que Comerç i Som Porxa-

da oferiran vi calent a l'estil nòrdic 

i xocolata calenta a la plaça de l'Oli. 

Diumenge 12, la coral Art-9 farà 

un concert de nadales i de cançons 

d'autor a la Sala Tarafa (12 h), i del 

13 al 18 de desembre les bibliote-

ques de la ciutat vendran llibres 

usats aportats pels usuaris dels 

mateixos equipaments, amb una 

parada al mercat el dijous 16.

A les Franqueses, l'Associació 

d'Intercanvis Socials i Culturals 

farà un concert solidari diumenge 

12 al Teatre de Bellavista (18 h).

Solidaritat amb la Marató

dedicada a la salut mental
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Agents dels Mossos d'Esquadra, 

de la Policia Nacional i de les po-

licies locals de Granollers i Cano-

velles, van participar dijous en un 

dispositiu conjunt en tres establi-

ments motivat per diverses quei-

xes veïnals arran d'actes incívics 

i consum i tràfic de drogues. En 

concret, es van fer entrades admi-

nistratives en tres bars: un situat 

al carrer Indústria de Canovelles  

–Golvi– i els altres dos a Grano-

llers: La Piedra, a la carretera de 

Caldes, a prop de l'església de Fà-

tima, i Papevic, a l'avinguda Fran-

cesc Macià.

L'operatiu, que va començar a 

les 17 h, va acabar amb dues per-

sones detingudes en aplicació de 

la Llei d'estrangeria i una persona 

denunciada penalment per un de-

licte lleu de furt. A més, també es 

van aixecar tres actes administra-

tives per incompliment de norma-

tiva en els locals.

En total van participar-hi 24 

efectius de Mossos d'Esquadra, 

racterístiques en establiments de 

Granollers i Canovelles. A l'octu-

bre, per exemple, n'hi va haver un 

en dos tallers mecànics de Cano-

velles –amb cinc detinguts– i un 

altre en dos bars de Granollers, als 

carrers Colom i Vinyamata, també 

amb quatre detinguts en aplicació 

de la Llei d'estrangeria. 

Policia Nacional, policies locals de 

Granollers i Canovelles, la unitat 

canina dels Mossos d'Esquadra i la 

unitat regional de policia adminis-

trativa dels Mossos d'Esquadra.

Altres operatius
Els darrers mesos s'han produït 

diversos escorcolls d'aquestes ca-

mossos

SUCCESSOS  VAN SER DETINGUDES DUES PERSONES EN APLICACIÓ DE LA LLEI D'ESTRANGERIA

Dispositiu policial en tres

bars arran de queixes veïnals

DESPLEGAMENT  Van participar-hi Mossos, Policia Nacional i policies locals

Granollers se suma un any més al 

Dia internacional del voluntariat, 

que es commemora el 5 de desem-

bre. La Taula d'Entitats del Punt 

de Voluntariat, formada per una 

vintena d'entitats, ha elaborat una 

campanya per difondre i sensibi-

litzar sobre l'activitat voluntària a 

la ciutat. S'han enregistrat entre-

vistes amb una vintena d'usuaris 

i voluntaris d'entitats de la taula, 

i els vídeos es difonen durant tota 

la setmana per les xarxes socials 

de les mateixes entitats i del Punt 

de Voluntariat. Així, cada dia es 

presenta un vídeo sobre la impor-

tància de fer voluntariat i què ens 

aporta com a comunitat. A més, la 

Taula d'Entitats del Punt de Volun-

tariat també organitza avui, dijous 

(17 h), a la Sala Tarafa, la Jornada 

d'Entitats de Voluntariat de Gra-

nollers per compartir els aprenen-

tatges dels darrers mesos i gene-

rar noves sinergies que facilitin el 

treball en xarxa entre les entitats 

de voluntariat de la ciutat. 

PARTICIPACIÓ 

Granollers

commemora el

Dia internacional 

del voluntariat Cinc dotacions dels Bombers de la 

Generalitat van intervenir dilluns 

al vespre, al voltant de les 21.45 h, 

en l'accident entre un camió cister-

na articulat i un turisme a l'avingu-

da Sant Julià, al polígon Congost. 

L'accident no va causar cap ferit, 

però el camió, que a la cisterna 

transportava carbonat de calci, va 

perdre part del combustible de 

gasoil del dipòsit, fet que va obli-

gar a fer la contenció de la fuita, a 

transvasar el gasoil del dipòsit i a 

netejar la calçada del vessament. 

ACCIDENT AMB UN COTXE

Un camió perd

el combustible

al polígon Congost

Una persona va resultar ferida 

greu, amb politraumatismes, en 

un accident que es va produir diu-

menge, sobre les 8.40 h, al Camí Ral 

de Granollers. Segons els Bombers, 

que hi van intervenir amb tres do-

tacions, cap més vehicle no s'hi va 

veure implicat, i el ferit va ser tras-

lladat a l'Hospital de Granollers. 

Un ferit greu en un 

accident al Camí Ral



dj, 2 dESEMBRE 202128
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Des de 1987
La garantia per a empreses i candidats

Concesionario oficial de vehículos 
ubicado en el Vallès Oriental, 
precisa incorporar: 
GERENTE/A 
Para llevar la gestión diaria de la empresa 
/ concesionario.  
Se responsabilizará de la dirección de to-
dos los departamentos de la empresa:
- Financiera
- Control de gestión
- RRHH
- Comercial y Marketing
- Administración
- Compras y logística
También se responsabilizará del reporte 
y comunicación con la marca. Buscamos 
candidatos/as con formación universitaria 
a nivel Empresariales o ADE, y experiencia 
demostrable en Dirección Financiera y/o 
gerencia de una empresa. Se valorará ex-
periencia en el mismo sector o similares. 
Candidatos/as con capacidad perfil ana-
lítico, capacidad de gestión y liderazgo. Se 
ofrece contrato estable. Salario negociable 
más variables (bonus + otros beneficios).

Empresa familiar del sector textil 
ubicada en Parets del Vallès, 
precisa incorporar:
ADMINISTRATIVO/VA VENTAS
Se incorporará inicialmente al Departa-
mento de Administración para cubrir una 
baja maternal, posteriormente pasaría al 
Departamento Comercial y ventas. 
Las principales tareas a desempeñar serán:
- Gestión centralita.
- Tareas administrativas varias.
- Gestión y seguimiento expediciones.
- Atención telefónica clientes nacional 
   y export.

Requisitos:
- Candidatos/as con formación a nivel FPII  
    y/o CFGS Administración y Finanzas. 
- Experiencia mínima de 2 años en puestos 
    administrativos.
- Inglés nivel medio alto imprescindible, 
    se valorará Francés y/o Italiano.
- Carnet de conducir y vehículo propio.

Se ofrece contrato directo con empresa.
Horario: 8.30 a 17.30 h, viernes de 8 a 15 h.
Salario: 19 - 23.000€ brutos anuales.

Empresa de Servicios Geriátricos 
ubicada en Granollers precisa incorporar:
TÉCNICO/A SELECCIÓN 
Se encargaré de la búsqueda, filtraje, valo-
ración y selección de candidatos/as para el 
desarrollo de actividades de atención y cui-
dado de personas mayores a domicilio.

Candidatos/as con formación a nivel Diplo-
matura/Grado en Relaciones Laborales y/o 
Trabajo Social. Se valorará experiencia como 
técnico/a de selección, valorando especial-
mente el sector geriátrico.
Imprescindible disponer de carnet B para los 
desplazamientos entre los distintos centros 
ubicados en Barcelona, Vic i la sede central en 
Granollers.
Nivel medio/alto en gestión y manejo de bases 
de datos y programas de gestión.
Horario partido de 9 a 18 h y viernes de 9 a 16 h 
(37 h semanales según convenio).
Se ofrece contrato directo con la empresa. 
(6 meses + indefinido).
Vehículo de empresa para los desplazamien-
tos, móvil + ordenador.
Salario bruto anual según convenio: 20.797€ 
(revisable).

Classifi cats
PER ANUNCIAR-TE EN AQUESTA SECCIÓ: PUBLICITATDIARISOM@SOM.CAT

IMMOBILIÀRIA

CESSIÓ

SE COMPRA COLECCIONISMO

Andrés Nateras       654 80 76 11

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

SERIEDAD, DISCRECIÓN Y PAGO EN EFECTIVO

industrial,notificación de incidencias, 

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

són escassos. Persona autosuficient en la 

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

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

de Barcelona), seguiment de l’obra, re

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

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

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

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

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

CEDO APARTAMENTO. Ce-
sión de apartamento a una 
persona a cambio de pe-
queños trabajos de man-
tenimiento de la casa. Tel. 
629 545 033.

PISO EN MONTMELÓ. LA 

QUINTANA. Ref. EV11257. 
75 m2. Recibidor con ar-
mario emp., 3 hab. (1 sui-
tte con armario), 2 indiv. 
(1 con salida balcón), co-
medor con a. a. y salida a 
balcón con toldos, coci-
na indep., balcón-lavad., 
2 baños. CEE: E. Precio: 
203.000 €. Tel. 93 572 30 73.

SE VENDE PISO EN MONT-
MELÓ. SANTA ROSA. 65 m2, 
totalmente exterior con 
muchísima luz y completa-

IMMOBILIÀRIA

VENDA

Disponemos de los mejores especialistas del sector. Todo tipo de reformas en su hogar.    

EMPRESA HAMADA SERVICIOS, SL.
REFORMAS EN GENERAL

ALBAÑILERÍA · PLADUR · PINTURA · ELECTRICIDAD 
FONTANERÍA · CARPINTERÍA · OBRA

REHABILITACIÓN FACHADAS · IMPERMEABILIZACIONES.
¡Presupuestos económicos! Trato personalizado. Disponibilidad inmediata.

699 20 40 45 - 631 01 16 68

mente reformado. Vivienda 
de 65 m2 útiles aproxima-
damente con cocina con 
salida a pequeño lavadero, 
comedor con aire acondi-
cionado y salida a balcón 
con bonitas vistas, baño 3 
piezas con plato de ducha 
y mampara, 3 habitaciones 
(1 doble y 2 individuales). 
El edifi cio dispone de as-
censor e ITE reccién apro-
bado. CEE: E. Referencia:  
EV11259. Precio: 140.000 
euros. Tel.:  93 572 30 73.

Comerç Actiu Canovelles va celebrar diven-

dres la gala d'inici de la celebració del 20è 

aniversari de l'associació, en què es va pre-

sentar la mascota del comerç. L'acte, presen-

tat per l'speaker motivacional Sergi Grimau, 

va girar al voltant d'un secret que s'havia de 

desvelar. En l'acte també es va lliurar a Onco-

vallès els diners recaptats durant la campa-

nya duta a terme a l'octubre pels comerços 

de l'associació: 2.210,91 euros. Joan Girbau, 

president de Comerç Actiu Canovelles, indi-

cava que “aquests diners tenen un doble 

valor pel component emotiu que tenen 

aquestes campanyes en la gent que hi 

participa, alhora que afavoreixen la co-

hesió social i el sentiment de pertinença 

a la comunitat". També es va reconèixer la 

feina feta pels comerços del poble durant el 

confinament, treballant com a serveis essen-

cials o bé facilitant les tasques de voluntariat 

de molts veïns. Sergi Grimau va presentar la 

seva xerrada #dejandohuella, on convida els 

assistents a viatjar a l'interior d'un mateix 

per fer front, amb motivació i actitud positiva,  

als reptes que es presenten a la vida i sobre 

la importància de cada un de nosaltres en el 

Comerç Actiu Canovelles presenta la
mascota del 20è aniversari de l'entitat

COMERÇ ACTIU CANOVELLES

www.comercactiu.cat

L'APARADOR

DE LA SETMANA

Agbar, companyia gestora del cicle de l'aigua 

i serveis mediambientals, ha desenvolupat 

un nou sistema de caracterització de vari-

ants de SARS-CoV-2 a les aigües residuals 

que permet identificar la nova variant òmi-

cron. Aquesta eina nova combina tècniques 

de diagnòstic molecular avançat basades en 

genòmica ambiental que permeten monito-

rar l'evolució del virus i les seves variants, 

així com identificar possibles noves muta-

cions que es transformin en noves variants. 

La nova variant, coneguda com a òmi-

cron, va ser identificada per primer cop 

a Sud-àfrica, i ja se n'han detectat casos a 

l'Estat. Segons l'Organització Mundial de la 

Salut (OMS), aquesta soca podria compor-

tar "més risc de reinfecció", si bé els pri-

mers pacients presenten símptomes lleus.

El sistema d'anàlisi d'aigües residuals 

d'Agbar –Covid-19 City Sentinel– permet 

anticipar l'aparició de possibles nous brots 

entre la població. Amb aquesta solució, els 

gestors públics tenen accés a totes les da-

des a través d'un mapa dinàmic del munici-

pi amb una sectorització per zones d'influ-

ència, fet que facilita la detecció de l'origen 

AGBAR

avinguda Sant Esteve, 67 · Granollers

Tel. 93 495 35 40 · www.agbar.cat

nostre entorn. Joan Girbau, per la seva ban-

da, va explicar com els diferents elements de 

l'entorn local de Canovelles poden ajudar a 

promocionar el comerç i va repassar dife-

rents moments de la història de Canovelles, 

fins al punt que la nova mascota –un llangar-

daix/sargantana del Neolític– neix de l'antic 

assentament de Ca l'Estrada. Aquesta mas-

cota del 20è aniversari explicarà els valors 

del comerç de proximitat als nens i dinamit-

zarà les campanyes del comerç a Canovelles.

del virus, per ajudar a adoptar mesures 

efectives davant de nous brots.

La solució Covid-19 City Sentinel és el 

resultat d'una estratègia de recerca d'Agbar 

per desenvolupar, en temps rècord, soluci-

ons innovadores per contribuir a la lluita 

contra la pandèmia. Actualment, aquesta 

solució està implantada a més de 100 mu-

nicipis a Espanya per estudiar el comporta-

ment de les aigües residuals de més de 13 

milions d'habitants.

Nou sistema d'Agbar per detectar noves
variants de Covid a les aigües residuals
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Dimarts es va posar en marxa la 

Taula de l'Automoció del Vallès Ori-

ental, un espai publicoprivat d'em-

preses del sector i de les adminis-

tracions –com els ajuntaments 

de Granollers i les Franqueses–, 

pensat per abordar necessitats i 

compartir coneixements per en-

fortir el sector de l'automoció a 

la comarca. La creació de la taula 

és una acció prevista per la Taula 

Vallès Oriental Avança, que consi-

dera el sector de l'automoció com 

a "estratègic per al territori". La 

iniciativa compta amb un fons de 

123.000 euros, aportats per la Di-

putació, per desenvolupar durant 

dos anys un pla de treball, que pre-veu, entre d'altres, crear una o�ici-
na tècnica de suport al sector que 

previngui tancaments empresa-

X.L.

INTEGRANTS  Dimarts es va constituir al Circuit la Taula d'Automoció

TEIXIT PRODUCTIU ABORDARÀ LES NECESSITATS I LA TRANSFORMACIÓ QUE VIU EL SECTOR

rials i assessori en processos de reindustrialització i de di�icultats 
empresarials; desplegar un pla de 

capacitació que professionalitzi els 

treballadors de la cadena de valor 

de l'automoció; i cercar recursos 

econòmics i tècnics per millorar 

la cadena de valor de l'automoció. 

"Avui declarem un compromís 

per defensar el sector de l'auto-

moció i apostar per la seva mo-

dernització, complir els com-

promisos en matèria climàtica i 

els ODS, i mantenir i millorar els 

llocs de treball", deia Jordi Manils, 

conseller de Promoció Econòmi-

ca i Estudis del Consell Comarcal. 

"Hi ha tres elements estratègics 

a treballar: l'aposta per l'FP, el 

Pla Nacional d'Indústria i el pla 

director urbanístic del Circuit",

afegia, tot i apuntar que tots tres 

depenen de la iniciativa i dels re-

cursos de la Generalitat.

Juan Jiménez, responsable d'In-

dústria de CCOO al Vallès Oriental, 

indicava que l'objectiu és "recu-

perar el pes que tenia el sector 

de l'automòbil a la comarca". 

Recordava que el sector està en 

una fase de transformació, ja que 

"el 2035 ja no hi haurà cotxes 

de combustió", i per això "calen 

recursos per valorar les neces-

sitats que pot tenir el sector al 

Vallès Oriental i veure cap on 

volem portar-lo".

Modernització dels tallers
El pla d'acció de la Taula d'Auto-

moció també preveu modernitzar 

la gestió i els serveis oferts pels ta-

llers mecànics mitjançant forma-ció especí�ica. "Cal veure quines 

són les noves habilitats en què 

s'han de formar els futurs me-

cànics, perquè en pocs anys 

tots els cotxes seran elèctrics o 

d'hidrogen", deia Joaquim Colom, 

director general de la UEI. "Ja que 

tenim una demanada molt con-

solidada, reforcem aquest eco-

sistema i la formació en aquest 

àmbit i donem sortida als joves 

que volen estudiar mecànica". 

I afegia: "Fins i tot hem posat a 

disposició les instal·lacions del 

Gremi d'Automoció per fer for-

mació en aquest sentit". X.L.

La Taula d'Automoció vol
enfortir el sector a la comarca

'Speed dating' a Can RibasGoufone sorteja una panera valorada en 1.500 euros
Can Ribas acollia la setmana passada la cinquena

edició de l'speed dating del Consell Comarcal, que 

va posar en contacte 4 empreses amb necessitats 

de contractació –Temps, Adecco, Crea Empleo i 

Brico Depôt– amb 12 persones en recerca de feina.

L'empresa de telecomunicacions Goufone, al carrer Sant Roc, col·labora 

amb Gran Centre en la promoció del comerç local i ha posat en marxa 

el sorteig d'una gran panera amb productes provinents d'establiments 

locals i valorats en 1.500 euros. A la cistella hi ha productes tecnològics, 

d'alimentació, begudes, experiències i entrades per activitats culturals.

ECONOMIA

La Mútua va signar dijous la com-

pra, a través del Cemav, de l'antiga 

seu de Montepío de Conductors, al 

número 13 del carrer Mare de Déu 

de Núria de Granollers, en el qual 

l'entitat preveu fer una inversió de 

2.150.000 euros per convertir-lo 

en habitatges i serveis per a la 

gent gran. Així, els propers mesos, 

La Mútua preveu iniciar les refor-

mes per habilitar-hi una trentena 

d'apartaments d'uns 40 metres 

quadrats amb cuina-menjador, ha-

bitació i lavabo, pensats i equipats 

perquè persones grans hi puguin 

dur una vida autònoma, amb el 

suport de serveis compartits, com 

una consergeria, terrasses, atenció 

mèdica i infermeria, podologia, 

fisioteràpia, bugaderia, sala de 

lectura, audiovisual i un gran men-

jador comú. Els apartaments es 

destinaran a socis mutualistes de 

l'entitat. L'assemblea general de 

socis de La Mútua va donar el vis-

tiplau al projecte el juny passat.

ENTITATS TINDRÀ SERVEIS ASSISTENCIALS I ESPAIS COMPARTITS

La Mútua signa la compra 

de l'antiga seu de Montepío

ARXIU

ANTIC MONTEPÍO  La Mútua hi farà apartaments per a persones grans

La gira del vi novell, a la Corona
La gira que els vins novells catalans estan fent per pobles i ciutats de 

tot el país per donar a conèixer els novells del 2021 arribarà aquest dis-

sabte a Granollers, a la plaça de la Corona. S'hi instal·larà una wine truck

que permetrà a tothom qui ho vulgui tastar els vins novells de 12 cellers 

catalans que n'elaboren. La wine truck estarà oberta d'11.30 a 14.30 h i 

de 17 a 20 h, i oferirà copes de vi novell a un preu de 2,5 euros. 
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Mini burguer de wagyü amb bacó 
i ceba; xoricets al cava; galta de 
vedella rostida al priorat; cou-
lant de formatge i pernil, o cro-
quetes de bolets amb moniato. 
Aquestes són algunes de les tapes 
que se serveixen entre divendres 
passat i el 19 de desembre en una 
vintena de bars i restaurants de 
la ciutat. És en el marc del Gas-
trotapes que organitza cada any 
el Gremi d'Hostaleria del Vallès 
Oriental i que enguany, al desem-
bre, arriba a la vuitena edició.

Aquesta vegada la ruta gastro-
nòmica coincideix amb el Mundial 
d'Handbol Femení per promocio-
nar la gastronomia i la restauració 
local entre els granollerins i tam-
bé entre els visitants de l'esdeve-
niment esportiu. "Fer coincidir 

les dues coses és una bona es-

tratègia perquè els visitants del 

Palau d'Esports pugin al centre 

de la ciutat", deia el regidor d'Es-
ports, Álvaro Ferrer, en la presen-
tació de la ruta gastronòmica, di-

restaurants es fa mitjançant un 
codi QR que es pot trobar als esta-

bliments i també a les activitats 
relacionades amb el Mundial. 

D'aquesta manera tothom es pot 
descarregar un díptic amb les 
propostes de cada restaurant, en 
quatre idiomes, i amb els horaris 
i la localització de cadascun.

Pel que fa als premis habitu-
als en aquesta ruta, enguany se 

suprimeixen els de les tapes més 
elaborades i populars, però es 
manté el sorteig entre les perso-
nes que facin part de la ruta, que 
podran guanyar un val de compra 
en establiments de Gran Centre, 
un sopar en un dels restaurants 
participants, o dues entrades per 
a un espectacle programat al Tea-
tre Auditori (TAG).

Acció solidària
D'altra banda, 11 establiments 
adherits al gremi també col·la-
boren amb la Marató de TV3, 
enguany dedicada a les malalti-

jous a l'Oficina del Mundial de la 
Porxada. "S'ha sabut trobar l'en-

caix del Gastrotapes amb un 

gran esdeveniment", i això "ha 

de revertir en l'economia i la 

restauració de la ciutat", deia la 
regidora de Promoció Econòmica, 
Gemma Giménez.

Així, doncs, des de divendres 
passat ja es poden trobar tapes 
elaborades a 3 euros acompanya-
des d'una beguda. Com a novetat, 
per conèixer les propostes dels 

RESTAURACIÓ LES TAPES AMB BEGUDA A 3 EUROS ES PODRAN TROBAR FINS AL 19 DE DESEMBRE, COINCIDINT AMB EL MUNDIAL

Arrenca una nova edició del 
Gastrotapes en 20 establiments

El passaport Covid per accedir a 
bars i restaurants, gimnasos i resi-
dències de gent gran entrarà en vi-
gor aquest divendres després d'uns 
dies en què el Govern l'ha mantin-
gut en suspens arran del col·lapse 
del web des d'on pot descarre-
gar-se el document. El president del 
Gremi d'Hostaleria, David Vázquez, 
ha expressat el seu malestar per la 
mesura. "No tinc clar si serà bene-

ficiós o perjudicial, però el que sí 

que és clar és que nosaltres no 

som policies, i demanar a l'esta-

bliment que hagi de fer la feina 

que hauria de fer l'Estat no ens 

sembla bé", assenyala. "Ara vénen 

molts àpats de grups, famílies, 

empreses... i hi haurà persones 

vacunades i altres que no. Per 

tant, això generarà mala maror". 
I afegeix: "La nostra feina ja l'hem 

patit. Ens han tancat, les ajudes 

no han arribat i ara, a sobre, hem 

de fer de policies". "Ens han pas-

sat una responsabilitat que no 

ens correspon", insisteix.

ENTRA EN VIGOR DIVENDRES

El Gremi

d'Hostaleria, molest 

amb l'obligatorietat

del certificat Covid

Participants
 Street Foodle (c. Joan Prim, 5-7)

 La Vermuteca (pl. Lluís Perpinyà, 2)

 El 19 (pl. Lluís Perpinyà, 19)

 El Celler de Jabugo
    (pl. Maluquer i Salvador, 20)

 Yögo's (pl. Porxada, 21-23)

 Orxateria les Olles (pl. les Olles, 8)

 El Mirallet (pl. Porxada, 39)

 Boca a Boca Bistró
    (c. Torres i Bages, 29)

 L'Effecte Borboleta (c. Barangé, 4)

 Tio Bigotes
    (c. Mare de Déu de Núria, 18)

 San Francisco
    (c. Mare de Déu de Núria, 22)

 Todo Bueno (c. Roger de Flor, 77)

 La Fusta (c. Roger de Flor, 87)

 Frankfurt Aries (av. del Parc, 5)

 Il Cenacolo (c. Josep Umbert, 109) 

 D.O. (passeig de la Muntanya, 2)

 Nico Pizzeria (c. Carles Riba, 38)

 Les Arcades (c. Girona, 29)

 El Sol (c. Girona, 161)

 Os Galegos (travessera Lledoner, 9)

es mentals. Per fer-ho, han pre-
parat uns aperitius en forma de 
coca amb escalivada que serviran 
abans dels àpats. Aquestes coques 
tindran un preu d'1 euro, i l'im-
port recaptat es destinarà íntegra-
ment a la Marató. X.L.

Mini burguer de wagyü amb bacó 
i ceba; xoricets al cava; galta de 
vedella rostida al priorat; cou-
lant de formatge i pernil, o cro-
quetes de bolets amb moniato. 
Aquestes són algunes de les tapes 
que se serveixen entre divendres 
passat i el 19 de desembre en una 
vintena de bars i restaurants de 
la ciutat. És en el marc del Gas-
trotapes que organitza cada any 
el Gremi d'Hostaleria del Vallès 
Oriental i que enguany, al desem-
bre, arriba a la vuitena edició.

restaurants es fa mitjançant un 
codi QR que es pot trobar als esta-

bliments i també a les activitats 
relacionades amb el Mundial. 

D'aquesta manera tothom es pot 
descarregar un díptic amb les 
propostes de cada restaurant, en 
quatre idiomes, i amb els horaris 

Pel que fa als premis habitu-
als en aquesta ruta, enguany se 

suprimeixen els de les tapes més 
elaborades i populars, però es 
manté el sorteig entre les perso-
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Programa
d’activitats
per a l’empresa 
i l’emprenedoria

DESEMBRE 2021

C. Camí del Mig, 22

Polígon Industrial 

Palou Nord

Tel. Granollers Mercat: 

93 861 47 83

Tel. Cambra de Comerç

Delegació de Granollers: 

902 448 448  ext.1033

08401 Granollers

www.canmuntanyola.cat
Amb el suport de:

PROGRAMACIÓ DESTACADA
3 DESEMBRE
9 a 14 h. 
Formació. Empresa i emprenedoria.
MÀSTER TAULES DINÀMIQUES 
I POWER QUERY
El curs està orientat a donar a conèixer 
a l’alumne totes les eines avançades 
de gestió, importació i manipulació de 
dades amb MsExcel per a poder generar 
taules dinàmiques més eficients 
i productives.
La Cambra de comerç – Granollers

9 DESEMBRE
 9 a 13.30 h. Formació de 9 hores.
Empresa i emprenedoria. 
LINKEDIN, L’EINA DE VENDES 4.0
Crea una estratègia de venda a LinkedI-
in i transmet l’equació d’èxit en la venda 
4.0 en la xarxa professional més eficient.
Granollers Mercat 

10 DESEMBRE
9.30 a 12 h. 
Formació. Emprenedoria.
SESSIÓ INFORMATIVA PER MUNTAR 
UNA EMPRESA
Vull crear una empresa? Coneix tot 
l’imprescindible: tràmits, fiscalitat, ajuts, 
capitalització de l’atur. 
Granollers Mercat

13 DESEMBRE
9.30 a 13.30 h. 
Formació de 12 hores. 
Empresa i emprenedoria. 
PLANIFICACIÓ I GESTIÓ 
DEL TEMPS
Què tal gestiones la teva agenda? 
Com va el teu dia a dia?  
Focalitza l’energia, l’atenció 
i la motivació d’acord a les teves 
prioritats professionals i personals.
Granollers Mercat

15 DESEMBRE
9.30 a 12.30 h. 
Formació. 
Emprenedoria.
EINES I PLATAFORMES GRATUÏTES 
DE SEO 
Conèixer els conceptes bàsics 
de SEO. Definir l’estratègia bàsica per 
començar en SEO. Entendre el llen-
guatge d’un professional de SEO.
Granollers Mercat

9 a 14 h.
Formació de 10 hores.
Empresa i emprenedoria.
NEUROLIDERATGE. 
NEUROCIÈNCIA APLICADA 
A LA GESTIÓ DE PERSONES
L’objectiu d’aquesta formació 
és conèixer quins mecanismes 
cerebrals hi ha al darrera del 
comportament de les persones 
per tal d’augmentar les habilitats 
d’influència i persuasió que són 
claus en el lideratge d’equips.
La Cambra de comerç - Granollers

9 a 14 h. 
Formació de 15 hores. 
Empresa i emprenedoria.
POWERBI. 
NIVELL 2
Dominar la importació i relació de 
diferents tipus de dades per a usar-
les amb Power Bi.
La Cambra de comerç – Granollers

17 DESEMBRE
9.30 a 12 h. 
Formació. Emprenedoria.
CANVAS I PLA D’EMPRESA
Fes un Canvas, la popular 
metodologia àgil per desenvolupar 
la teva idea de negoci i crear el teu 
pla d’empresa.
Granollers Mercat

21 DESEMBRE
9 a 15 h. 
Formació. Empresa i emprenedoria.
TANCAMENT COMPTABLE I FISCAL 
DE L’EXERCICI ANUAL
Analitzarem els canvis normatius en 
matèria d’impost de societats, així 
com les principals consultes de la DGT 
i resolucions i sentències de Tribunals 
nacionals i de la UE publicades durant 
els darrers anys que versen sobre 
els aspectes que ens plantegen més 
dubtes interpretatius.
La Cambra de comerç – Granollers

TOTES LES ACTIVITATS ORGANITZADES PER GRANOLLERS MERCAT 

SÓN SUBVENCIONADES I GRATUÏTES PELS ASSISTENTS

Vols rebre totes les novetats? 

Dona’t d’alta al nostre butlletí!
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ESPORTS
Derrota contra la MontañesaEl Ciutat de Granollers s'estrena a Copa Catalunya
El CF Les Franqueses va trencar una ratxa 

de cinc partits sense perdre després de caure 

a casa contra la Montañesa (0-1). L'equip 

franquesí no té cap partit aquesta setmana 

per descans competitiu. 

El FS Ciutat Granollers debutarà a la primera ronda de la Copa 

Catalunya contra el Castellterçol, que també milita a la Segona 

Catalana. L'eliminatòria es disputarà en un únic partit i els 

granollerins tindran el factor pista al seu favor. El duel tindrà lloc 

dissabte al Pavelló Municipal El Tub, a partir de les 19 h. 

El Circuit de Barcelona-Catalu-

nya ha segellat els acords amb la 

Fórmula 1 i MotoGP per tenir els 

grans premis fins al 2026. Aquests 

pactes han prosperat després que 

la Generalitat de Catalunya auto-

ritzés la signatura d'ambdós con-

tractes fa una setmana. Els mono-

places de la Fórmula 1 visitaran 

l'asfalt vallesà fins al 2026, men-

tre que de les motocicletes se'n 

faran tres els pròxims cinc anys, i 

els altres dos restants es podrien 

alternar amb altres circuits de la 

península. 

Pel que fa a MotoGP ha arri-

bat l'alternança al circuit vallesà. 

L'acord signat entre el Circuit i 

Dorna Sports, representada pel 

seu màxim responsable, Carmelo 

Ezpeleta, assegura la celebració 

d'un mínim de tres grans pre-

mis durant el proper quinquenni. 

D'aquesta manera, el Gran Premi 

de Catalunya de MotoGP assegu-

ra la celebració en la temporada 

2022, mentre que a partir de lla-

vors podria alternar-se amb altres 

circuits de l'Estat. Amb tot, Carme-

lo Ezpeleta, CEO de Dorna Sports, 

ha assegurat que "l'espectacular 

traçat català ha estat lligat a Mo-

toGP des dels inicis de Dorna i 

s'ha convertit en un fix al calen-

dari de cada temporada”.

Pel que fa a la Fórmula 1, Ste-

fano Domenicali, president i CEO 

de la Formula 1, ha explicat que  

"estem encantats d'anunciar 

aquest acord amb el Circuit 

de Barcelona-Catalunya. Vull 

agrair al promotor i a les auto-

ritats el seu entusiasme i com-

MOTOR  L'EQUIPAMENT ACOLLIRÀ EL GRAN PREMI DE F1 AL MAIG I EL DE MOTOCICLISME, AL JUNY

El Circuit s'assegura un mínim 

de 3 curses de MotoGP en 5 anys
CIRCUIT

promís per mantenir la Fórmu-

la 1 a Barcelona, amb millores 

que es faran a la pista i a les 

instal·lacions, i així continuar 

la nostra llarga història junts".

Aprofitant l'anunci de les reno-

vacions de les curses, el Circuit ja 

ha posat a la venda les entrades 

tant del Gran Premi d'Espanya de 

Fórmula 1 (20-22 maig) i com del 

Gran Premi de Catalunya de Moto-

GP (3-5 juny).

El Fraikin tornarà a jugar 

al pavelló de bàsquet

HANDBOL | Asobal  TRIOMF CONTUNDENT VALLESÀ

El Fraikin BM Granollers s'aco-

miadarà de la seva afició aquest 

2021 al pavelló de bàsquet. El 

Palau d'Esports està ocupat fins 

al 19 de desembre per la disputa 

del Mundial d'Handbol Femení, 

de manera que l'equip d'Antonio 

Rama haurà de tornar a jugar un 

partit al pavelló de bàsquet del 

carrer Girona, on rebrà diumenge 

el Torrelavega. 

El Fraikin ve de guanyar el cap 

de setmana contra el Puente Ge-

nil, per 26 a 30, i ahir, dimecres, 

a l'hora del tancament d'aquesta 

edició, jugava a Benidorm el partit 

suspès de la segona jornada. Els 

granollerins s'han posat com a ob-

jectiu acabar la primera volta en-

tre els quatre primers classificats 

FRAIKIN BMG - TORRELAVEGA

Diumenge, 5 – 12 h Granollers

i ho tenen a tocar. El Fraikin és 

tercer amb 18 punts, mentre que 

el Torrelavega, és antepenúltim 

amb 8 punts. 

Més de 14.000 persones a la festa dels 30

El Circuit de Barcelona-Catalunya vol allunyar-se de la benzina per 
apropar-se a la mobilitat sostenible. Ho va indicar Roger Torrent, 
president del Circuit i conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat 
de Catalunya, durant l'acte de celebració dels 30 anys del Circuit, 
commemorat amb la Festa 30, que va tenir lloc dissabte a l'equipament. 
Un total de 14.143 persones van ser testimonis d'honor de la gresca al 
traçat mundialista català. La Festa 30, a banda de commemorar les tres 
dècades de l'equipament català, també va servir per explicar el nou Circuit, 
"adaptat als principis i valors del segle XXI, lligat a la sostenibilitat, la 
innovació i la vinculació amb l'entorn". En el seu discurs, Roger Torrent
va assegurar que "volem reconvertir aquest equipament, concebut 
entorn de la benzina i les grans competicions, en un espai al servei de 
la societat, de l'oci saludable, de la mobilitat verda, de la innovació 
industrial, del teixit productiu i del territori".

Ensopegada per la mínima 

de l'ECG contra el FC Vilafranca

FUTBOL | Tercera Divisió  ELS GRANOLLERINS REBRAN EL FIGUERES, RIVAL DIRECTE PER LA SALVACIÓ

CNG

Doble podi estatal júnior del CNG

El CN Granollers va pujar dues vegades al podi del Campionat d'Espanya 
júnior de natació artística, que va tenir lloc el cap de setmana a Madrid. 
L'equip tècnic granollerí va aconseguir el bronze i el duet de Valèria Parra 
i Regina Casino van ser subcampiones. El CNG també va aconseguir una 
quarta posició del solo tècnic júnior de Valeria Parra i una setena posició 
júnior pel duet d'Irene Garrido i Ariadna Conesa. A més, es va celebrar 
l'estatal infantil de figures i el CNG va assolir la 5a posició d'Aitana 
Navarro; la 6a, de Carla Lorenzo; la 8a de, Saioa Nogales; la 16a, d'Èrica 
Bosch; i la 24a, de Carla Ruiz.

NATACIÓ ARTÍSTICA  UNA PLATA EN DUET I UN BRONZE EN EQUIP

EC GRANOLLERS - FIGUERES

Diumenge, 5 – 12 h Granollers

L'EC Granollers va trencar la ratxa 

positiva de tres partits sense per-

dre amb una derrota per la míni-

ma contra el segon classificat, el 

FC Vilafranca, per 1 a 0. La tasca 

de puntuar al camp vilafranquí 

era molt complicada, però els de 

José Solivelles van lluitar per fer 

l'empat des que van rebre l'únic 

gol del duel al quart d'hora de joc. 

L'equip granollerí, que segueix 

a l'antepenúltim lloc, amb 11 

punts i empatat amb el quart per 

la cua, el Castelldefels, disputarà 

diumenge un partit de la seva lli-

ga, és  adir, contra un equip de la 

part baixa. El Figueres ocupa l'11è 

lloc, amb 14 punts, i torna a ser vi-

tal guanyar contra un rival directe 

per la permanència. Els gironins 

venen de perdre a casa contra la 

Guineueta, per 1 a 2. 

Eleccions 
A LA JUNTA DIRECTIVA DEL BMG, 

CONVOCADES PEL 7 DE GENER.

La junta directiva del BMG ha 
convocat eleccions per al 7 de gener. 
El procés electoral del club que 
presideix Josep Pujadas es va iniciar 
dilluns. Segons el calendari electoral, 
el 20 de desembre es publicarà el 
cens electoral i dos dies després, es 
poden presentar les candidatures. 
En cas d'haver-hi només una 
candidatura, el 29 de desembre es 
proclamaria nou president del club i 
junta directiva. En cas d'haver-hi més 
d'una proposta, el 7 de gener es farien 
eleccions en una Assemblea General 
Extraordinària a l'Hotel Granollers. 
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ANASTASIA MULROONEY

El CB Granollers ha encadenat la 

millor ratxa de la temporada amb 

tres victòries. L'equip masculí de 

Copa Catalunya va guanyar el cap 

de setmana passat clarament con-

tra el Lliçà d'Amunt, per 79 a 47, 

i anteriorment, s'havia imposat 

també contra el Castellar (57-67) i 

el Mataró-Germans Homs (74-71).

BÀSQUET | Copa Catalunya  L'EQUIP SE SITUA AL QUART LLOC, EN ZONA DE PROMOCIÓ D'ASCENS

El CBG encadena la millor ratxa 
de la temporada amb tres triomfs

El CBG arriba a l'aturada compe-

titiva d'una setmana al quart lloc, 

amb sis victòries i tres derrotes. 

"L'objectiu que ens marquen és 

acabar entre els quatre primers 

classificats per assegurar la per-

manència i perquè ens donaria 

l'opció de lluitar per l'ascens a la 

Lliga d'EBA", explica el tècnic gra-

EN JOC  El CBG s'imposa contra el lliçà d'Amunt (79-47)

Lahcen Ait Alibou, del CA Iguala-

da, vol repetir diumenge la vic-

tòria de l'edició passada del Cros 

Internacional de Catalunya Ciutat 

de Granollers. L'atleta català, que 

va ser la sorpresa l'any passat, 

competirà contra un elenc d'es-

portistes internacionals per gua-

nyar l'edició 55a de la cursa. Pel 

que fa a les dones, l'olímpica Mar-

ta Galimany, que l'any passat va 

ser segona, és la principal favorita 

per guanyar la cursa que organit-

za el Club Atlètic Granollers.  

El vigent campió defensarà el tí-

tol contra un bon grapat d'atletes 

internacionals masculins. Entre els 

confirmats, hi ha el català Yassine 

Ouhdadi, de l'Hospitalet Atletisme, 

que va ser medalla d'or dels jocs 

paralímpics de Tòquio en 5.000 

metres; el kenià Langat Kipkirui, 

que en mitja marató té una millor 

Lahcen Ait vol repetir 
triomf al cros granollerí

ATLETISME  L'OLÍMPICA MARTA GALIMANY ÉS LA FAVORITA EN DONES

marca personal d'1 hora, 1 minut 

i 43 segons; el marroquí Youssef 

Ben Hadi, amb una millor marca 

de 10 quilòmetres en 28 minuts i 2 

segons, i l'atleta de porto-riqueny 

Víctor Ortiz.  jl.r.b.  

ARxIU

LAHCEN AIT

A.MULROONEY

CURSA POPULAR  ES RECAPTEN 1.412,55 EUROS PER A LA FUNDACIÓ PRIVADA VALLÈS ORIENTAL

nollerí, Toni Olivares, tot i que ad-

verteix que "no tenim cap pressió 

per pujar".

El sènior masculí va tenir un 

inici de temporada irregular "per-

què hem iniciat una nova etapa 

amb nous jugadors de la base 

i amb incorporacions d'altres 

entitats", diu Olivares, satisfet de 

la ratxa de tres victòries seguides. 

"Hem demostrat que som com-

petitius contra rivals de la part 

mitja alta, ara toca demostrar 

que també podem seguir al grup 

capdavanter", afegeix.

Els granollerins estan a una vic-

tòria del tercer classificat, el Sant 

Adrià, i a dues dels dos primers, 

Santa Coloma i Montgat. "Hem 

patit en l'inici de la temporada 

per la joventut de la plantilla, 

però la nostra intenció és mi-

rar pel futur i volem continuar 

donant oportunitats a jugadors 

dels altres equips sèniors del 

club", diu el tècnic.  jl.r.b.

EN CURSA  Un dels moments de la sortida de la cursa del CNG

Jordi Relats ha tornat a guanyar la 

cursa popular CNG4Camins, que 

organitza el CN Granollers. El de 

l'Ametlla del Vallès es va imposar a 

la tercera edició de la prova llarga 

de 13 quilòmetres, tal com va fer fa 

2 anys. En noies, va guanyar Alba 

Pujol, de Dosrius. La cursa va re-

captar 1.412,55 euros per a l'equip 

de natació inclusiva de la Fundació 

Privada Vallès Oriental (FVO).  

Jordi Relats venç  

la CNG4Camins
El Club Atlètic Granollers va su-

mar sis medalles al Campionat 

d'Espanya màster de pista cober-

ta, que va tenir lloc el cap de set-

mana a Ourense (Galícia). L'enti-

tat va guanyar dos ors en salt de 

longitud amb Jaume Vila i Mònica 

Navarro, que també va penjar-se  

una plata en triple salt. S'hi su-

mava la medalla de subcampió de 

Par Vidal, en alçada. Pel que fa als 

bronzes, els van guanyar Carlos 

Matias, en salt de longitud, i el re-

lleu mixt del 4x200 metres. 

El Club Atlètic 
suma sis medalles 
al màster d'Ourense

L'AE Carles Vallbona organitza 

avui, dijous, un Seminari Inter-

nacional d'Esport Femení amb 

l'objectiu de donar a conèixer les 

conclusions del projecte Erasmus 

Plus Dona. L'activitat tindrà lloc a 

l'Institut Carles Vallbona, de 17 a 

19.30 h. Una de les activitats relle-

vants serà una taula rodona amb 

esportistes, d'entre les ponents, 

hi ha Ona Carbonell, medallista 

Olímpica de natació sincronitza-

da, i Aina Berbel, jugadora del CV 

Sant Cugat. 

ATLETISME  POLIESPORTIU

Ona Carbonell, 
en un seminari 
del Carles Vallbona
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Campanya solidària del comerçEl pessebre municipal, dedicat al Palau
Gran Centre presentarà dissabte la

campanya solidària anual, que destina un

5% de les compres amb targeta de l'associació 

a una entitat del tercer sector. Serà dissabte,

a les 11 h, a la plaça Maluquer i Salvador.

La programació de Nadal també estarà marcada pel Mundial

d'Handbol Femení. De fet, el pessebre de taula que cada any s'instal·la 

al vestíbul de l'ajuntament representa enguany el Palau d'Esports, seu d'aquest esdeveniment esportiu, amb fotografies d'esportistes.
El seu artífex és l'escultor Ramon Aumedes, del taller Sarandaca.

GRANOLLERS. Les festes de Nadal 

a Granollers tindran enguany una 

nova protagonista, la patge Llum, 

que acompanyarà els patges Gre-

gori i Picarol per il·luminar la 

ciutat i en les visites que aquests 

personatges faran a les escoles, 

una activitat que, com altres, es 

recuperen enguany després de 

l'aturada pandèmica. De fet, tot i 

pendents de les dades epidemiolò-

giques i les indicacions de les auto-

ritats sanitàries, els responsables 

municipals anunciaven dilluns la 

recuperació de la cavalcada de Reis 

i el Parc Infantil de Nadal (PIN), 

suspesos l'any passat.

La patge Llum es presentava 

amb la seva capacitat per il·lumi-

nar la ciutat i, així, era l'encarre-

gada d'inaugurar la il·luminació de l'edifici de l'ajuntament, en el 
marc del projecte de difusió del 

patrimoni que el 2018 s'inaugu-

rava amb les llums de la Porxada 

i que enguany també s'hi han su-

mat les xemeneies del patrimo-

ni industrial de la ciutat. Segui-

dament, la Llum s'obria pas pel 

carrer Santa Esperança cap a la 

Carretera per anar encenent els 

llums de Nadal al seu pas, per tor-

TRADICIÓ  GRANOLLERS RECUPERARÀ LA CAVALCADA DE REIS, EL CAMPAMENT REIAL I EL PARC INFANTIL DE NADAL

CULTURA

toni torrillas

Neix la patge Llum per encentre el Nadal

Les Franqueses tindrà una fira

de Nadal del 17 al 31 de desembre

LA PROGRAMACIÓ NADALENCA INCLOU UNA PISTA DE PATINATGE I UN MERCAT D'ARTESANS DE NADAL, ENTRE ALTRES PROPOSTES

LES FRANQUESES. L'Ajuntament 

de les Franqueses presentava di-

mecres les activitats de les festes 

de Nadal al municipi, que tindran 

moltes novetats respecte a edicions 

anteriors. Per donar cohesió a les 

activitats, s'ha unificat tota l'agenda 

en un sol programa de mà, que arri-

barà a totes les cases del municipi.

La Fira d'Entitats es transfor-

marà en la Fira de Nadal, que tin-

drà lloc a la plaça de l'Ajuntament 

entre el 17 i el 31 de desembre. 

Serà una fira "fresca, renovada 

i en un entorn obert", destacava 

la regidora de Comerç, Mercats, 

Fires i Turisme, Sònia Tena. La 

nova fira tindrà casetes de fusta 

i artesans, una pista de patinatge, 

una fireta amb atraccions tradici-

onals i es projectarà un videoma-

ping a la façana de l'Ajuntament.

Un altre dels objectius de la 

programació de Nadal és im-

pulsar el comerç local, i per això 

s'ha treballat conjuntament amb 

LFComerç per donar més visibili-

tat "al patge que recull les car-

tes", comentava la presidenta de 

l'associació de comerciants, Estel 

Armengol. De fet, en la presenta-

ció ja van aparèixer el nou patge 

Ganxet i un ganxetí, nous convi-

dats al Nadal de les Franqueses. El 

patge Ganxet recollirà les cartes 

dels infants i ho farà acompanyat 

dels ganxetins i ganxetines, que 

l'ajudaran en la recollida i també 

a l'Espai dels Somnis, una altra de 

les grans novetats. Aquest espai, 

situat a l'Espai Can Prat, permetrà 

conèixer les interioritats de l'en-

granatge reial per poder recollir 

les cartes i entregar tots els regals 

en una nit. A banda de gaudir de 

les diferents escenografies, també 

s'hi faran tallers i activitats. Serà 

del 3 al 5 de gener.

D'altra banda, en les compres 

que es facin al comerç local durant 

les festes es podran aconseguir 

entrades per a la pista de patinat-

ge. A més, continuaran havent-hi 

bústies reials a la plaça Major, la 

plaça de l'Espolsada i els consells 

del poble de Corró d'Amunt i Lle-

rona. També repetiran l'Espai dels 

aJUntaMEnt

PRESENTACIÓ  D'un programa de festes amb moltes novetats

NOU PERSONATGE A LA LITÚRGIA  La patge Llum va estrenar la il·luminació patrimonial de l'edifici de l'Ajuntament

Bons Desitjos –el 17 de desembre 

a les 17 h–, el Concurs Infantil de 

Dibuix –del 20 al 22 de desem-

bre–, i la Festa de la Infància –l'11 

de desembre–.

L'alcalde, Francesc Colomé, des-

tacava que "ens mereixem viure 

les festes de Nadal amb alegria, 

però si ho fem amb seny no hi 

ha cap excusa per quedar-se a 

casa".

Finalment, un altre dels actes 

destacats de les festes nadalenques 

serà la tradicional cavalcada dels 

Reis d'Orient, que un any més ar-

ribaran al municipi en helicòpter. 

nar seguidament cap a la Porxada, 

que serà el centre neuràlgic de les 

activitats d'aquestes festes.

La regidora de Promoció Eco-

nòmica, Gemma Giménez, pre-

sentava també altres novetats, 

com la millora del mercat de la 

plaça Barangé, "amb més para-

des, artesans nous, millor il·lu-

minació, i la creació d'alguns 

espais amb petites ofertes gas-

tronòmiques", detallava. A més, 

el mercat de pessebres de la Por-

xada també ha renovat la imat-

ge amb parades de fusta. Així, la ciutat s'omple de mercats i fires 
de Nadal: casetes de fusta, regals, figuretes de pessebre, rams i pro-

postes gastronòmiques per viure 

amb intensitat les festes. Des de 

la setmana passada ja estan en marxa la fira de pessebres i orna-

ments a la plaça de la Porxada i la 

parada d'arbre i plantes de Nadal 

a la plaça de l'Església. El mercat 

de la plaça Barangé arrencarà l'11 

de desembre i hi quedara instal-

lat fins al 5 de gener. 
D'altra banda, del 17 al 19 de 

desembre, Roca Umbert tornarà a acollir el DFactory, la fira de petits 
creadors i dissenyadors indepen-

dents. Giménez destacava també 

el paper de les associacions de co-

merciants en la dinamització de la 

ciutat durant aquestes festes.

Pel que fa a la programació Cul-

tural, la regidora Maria Villegas, 

destacava el nou recorregut de 

la Cavalcada de Reis, que s'ha re-

pensat per circular "per carrers 

més amples i permetre més dis-

tància". Així, en comptes de pujar 

per Anselm Clavé, ses Majestats 

aniran per l'avinguda Sant Este-

ve, l'avinguda del Parc i el carrer Girona fins a girar per Torras i 
Bages. A la plaça de la Constitu-ció, enfilaran Roger de Flor fins al 
carrer Sant Josep per arribar a la 

Porxada.

A més, es recuperarà el format 

habitual de dos dies del Campa-

ment del Patge Gregori, tot i que 

caldrà reservar entrades prèvia-

ment a partir del 13 de desembre a 

granollers.cat/Nadal, i les visites a 

la Fàbrica de Desitjos de la Tèrmica.

I enguany també torna el PIN, el 

Parc Infantil de Nadal, que es farà 

al Palau d'Esports els dies 2, 3 i 4 

de gener, de 10 a 14 h i de 16 a 20 

h –www.pingra.org–.  
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Les novetats editorials en el fèr-
til camp de la literatura infantil i 
juvenil sumen un nou títol, fruit 
d'un treball col·laboratiu, en clau 
local i amb un propòsit solidari.

Tot plegat arrenca amb Joan 
Carles Martín, un veí de Bellavista 
que ha col·laborat com a guionista 
amb l'equip d'Andreu Buenafuen-
te i a altres mitjans. Ell és l'autor 
d'un conte que fa uns mesos es 
va decidir a fer arribar a la bústia 
de Cap infant sense conte, un pro-
jecte literari creat durant el curs 
2013-1014 i que té com a objectiu 
fomentar l'hàbit i el gust per llegir 
des de petits, per estimular la ima-
ginació i la creativitat.

El coordinador de la platafor-
ma, Toni Argent, el va llegir, i tot 
i que fins ara només publicaven 
per Sant Jordi, va decidir editar-lo 
perquè "és ideal per infants de 

8 a 12 anys i tracta sobre el va-

lor de l'amistat, de creure en un 

mateix, de superar-se."

Avui, El secret de l'Homar ja és 
una realitat que es pot fullejar.  Les 
il·lustracions que acompanyen les 
seves 40 pàgines són obra de San-
dra Jiménez, professora de secun-
dària en l'especialitat de visual i 
plàstica, i es poden pintar.

L'empresa granollerina iGrafic 
ha estat l'encarregada d'imprimir 
el miler d'exemplars que es faran 
arribar a les escoles del Vallès 
Oriental, biblioteques i a les 16 
empreses i entitats que han col·la-
borat econòmicament en el finan-
çament de la seva impressió. Ben 
aviat el conte també estarà dispo-
nible, en format digital, a la pàgina 
web del projecte, www.capinfant-

senseconte.cat. 
Amb aquesta publicació també 

es vol a ajudar a fer difusió de la 
tasca que l'ONG Alegria sin Fron-
teras està duent a terme a Etiòpia 
i al Senegal, desenvolupant acci-
ons en l'àmbit de la salut, l'educa-
ció i la igualtat de gènere. i

'El secret de l'Homar', 

un conte per fer lectors 

i amb rererefons solidari
El granollerí Jordi Riera, un dels 
màxims especialistes en el món del 
còmic, acaba de publicar un nou 
llibre. El póster de El Jueves és un 
recull anotat dels millors pòsters 
apareguts en aquesta popular re-
vista satírica en el decurs dels seus 
gairebé 45 anys d'història. Aquest 
és el quart estudi que Riera dedica 
a aquesta capçalera, després d'El 

Jueves. 40 años, El Jueves. Crónica 

sentimental de España i Las porta-

das de El Jueves (2014-2020).

Assaig sobre el pare Massot
L'autor també és notícia aquests 
dies perquè és un dels copartícips 
en un llibre de caire ben diferent. 
El monjo, l'historiador i l'editor. 

Homenatge a Josep Massot i Mun-

taner és una miscel·lània en la que 
una seixantena de col·laboradors 
valoren la tasca del pare Massot 
com a monjo i també com a direc-
tor de les Publicacions de l'Abadia 
de Montserrat. Aquesta publicació 
es posarà a la venda al gener. i

LITERATURA

Riera continua 

documentant 

la història de la 

revista 'El Jueves' Divendres el Casino de Caldes de 
Montbui va ser l'escenari del lliura-
ment de premis de la 32a Festa de 
les Lletres Catalanes del Vallès Ori-
ental, organitzada per la delegació 
comarcal d'Òmnium Cultural, que 
enguany celebra 60 anys de vida.

El 32è Premi de Novel·la del Va-
llès Oriental ha estat per a El secret 

del meu nom de l'autora de Gurb 
Teresa Saborit, que va rebre el pre-
mi de mans de l'exconseller de la 
Generalitat Jordi Turull. El jurat va 
concedir un accèssit en aquesta ca-
tegoria a l'escriptora i coreògrafa 
Mudit Grau per la novel·la Casa Gila. 
Per contra, va declarar desert el 32è 
Premi de Poesia del Vallès Oriental.

En la categoria d'Acció Cívica 
a favor de la llengua catalana, el 
Premi Ramon Casanovas ha re-
caigut en La Bressola, l'associació 
cultural creada a Perpinyà el 1976 
per promoure una xarxa d'escoles 
associatives laiques, catalanes i 
immersives. El reconeixement ha 
estat doble perquè el 21è Premi de 
Sociolingüística ha estat pel treball de final de grau El català com a llen-

Premiat un estudi de Berta 

Relats sobre l'ús del català

gua vehicular de l'ensenyament: en-

tre la teoria i la realitat de Berta Re-
lats, mestra a l'Escola del Soler, que 
forma part d'aquesta associació. 

En la categoria de Comunicació, 
el 10è Premi Eugeni Xammar ha re-
conegut la tasca del setmanari Línia 

Vallès, l'edició comarcal d'aquesta 
xarxa de periòdics de proximitat 
que cobreix els barris de Barcelona 
i algunes poblacions de l'àrea me-
tropolitana. L'acte va estar conduït 
per l'actor i director Joan Lluís Boz- 
zo i va comptar amb l'actuació de la 
cantant calderina Núria Vives. 

ÒMNIUM

BERTA RELATS

DESERT EL PREMI DE POESIA, A LA FESTA DE LES LLETRES D'ÒMIUM UN NOU TÍTOL DEL PROJECTE 'CAP INFANT SENSE CONTE'
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GRANOLLERS. Tant amb els títols 
dels seus muntatges com en el 
propi nom de la companyia, Indi 
Gest deixa clares les seves inten-
cions: "ens agrada jugar amb el 

llenguatge". I, de fet, no només ho 
demostren amb els jocs de parau-
la, sinó també en l'ús de diferents 
llenguatges artístics. 

Aquest col·lectiu, que fa poques 
setmanes, es presentava com la 
companyia convidada d'aques-
ta temporada al Teatre Auditori 
de Granollers (TAG), oferirà di-
vendres la primera compensació 
d'aquesta estada per al públic va-
llesà. La mala dicció és "una per-

versió" del Macbeth de Shakes-
peare, en què els personatges no 
maten persones, sinó el llenguat-
ge, en una al·legoria "al moment 

actual, en què les paraules es 

buiden de signi�icat", alertava 
Jordi Oriol, autor del text i intèr-
pret, juntament amb Paula Malia 
i Carles Pedragosa, que aporta la 
música en directe en aquest mun-
tatge dirigit per Xavier Albertí.

La mala dicció, estrenada al Fes-tival Grec 2021, és la �i d'una tri-
logia iniciada fa 14 anys amb La 

caiguda d'Amlet i L'empestat, en 
què Oriol rellegeix Shakespeare i 
"la paraula és el motor dramà-

tic que fa avançar la trama", una 
història en què el matrimoni de 
Marc i Lady Beth, en la seva per-
secussió pel poder i l'ambició, no 
tenen com a víctima el rei Duncan i 
com enemic Macduff, sinó concep-

Quan 'Macbeth' mata el llenguatge
AJUNTAMENT

TEATRE  LA COMPANYIA RESIDENT AL TEATRE AUDITORI INDI GEST HI PRESENTA DIVENDRES EL MUNTATGE 'LA MALA DICCIÓ'

EN ESCENA  Jordi Oriol, Paula Malia i Carles Pedragosa, l'elenc d'actors a 'La mala dicció'

tes com la moral i l'ètica. "Les pa-

raules s'han desgastat, ha per-

dut el sentit com quan l'extrema 

dreta parla de llibertat", apunta 
Oriol, qui ha escrit l'obra en vers 
perquè "la forma de com expli-

quem la història, ens fa enten-

dre altres coses… les paraules 

triades, els jocs, la musicalitat", 
indica. Al muntatge no és rellevant 
el tema de l'ambició per posseir el 
poder, sinó la manera com s'actua 
quan s'està posseït per aquest po-
der. "Estem sota els efectes d'un 

encanteri que ens fa viure en-

cegats pel capital. I, per gràcia 

geogrà�ica i l'evident polaritat, 

LA COMPANYIA ELS PIRATES TEATRE S'INSPIRA EN L'EXPERIÈNCIA I LA SORDESA DEL SEU ESCENÒGRAF, ENRIC ROMANÍ

L’Enric neix l’any 1984 a Barcelo-
na i als 5 anys es confirma que té 
sordesa profunda. Els seus pares, 
músics, aposten per la llengua 
parlada, en lloc de la llengua de 
signes. Estudia la carrera d’Ar-
quitectura i el fet de pertànyer a 
la companyia Els Pirates Teatre 
defineix el seu camí cap a l’es-
cenografia. A través d’aquesta 
experiència propera, viscuda en 
primera persona, la companyia 
Els Pirates presenta Boira a les 

orelles, un espectacle de creació 
col·lectiva, que parla de l’accepta-
ció, la convivència, els prejudicis 
i el desconeixement profund que 
es té de les diversitats funcionals.

Gràcies a Enric Romaní, al llarg 

de les dues dècades de muntatges 
teatrals, Els Pirates han reflexio-
nat sovint sobre les capacitats i els 
recursos en què cadascú viu, com 
és la relació amb l'entorn i com es 
prenen en consideració les capaci-
tats de les persones amb qui con-
vivim. I així acaba naixent Boira 

a les orelles, amb les experiències 
de l'Enric i la dels seus companys 
de companyia amb ell, però que 
"vol anar molt més enllà per 

mostrar l'ampli ventall de per-

cepcions del món i de les capa-

citats", expliquen, i posen com a 
exemple la percepció del mateix 
Enric: "com que només sent els 

sons més greus, durant molts 

anys va pensar que només els 

homes tenien veu". 
La companyia també 
compta amb l'Anna, 
la bessona de l'En-
ric, qui a vegades li fa 
d'orelles, i a través de 
la qual l'obra també 
reflexiona sobre "la 

importància vital de 

les persones que te-

nim al nostre costat 

a l'hora de desenvo-

lupar les capacitats i 

relacionar-nos". 

homes tenien veu"

La companyia també 
compta amb l'Anna, 
la bessona de l'En-
ric, qui a vegades li fa 
d'orelles, i a través de 

importància vital de 

les persones que te-

nim al nostre costat 

a l'hora de desenvo-

lupar les capacitats i 

ESCENA GRAN

Dv 3 de desembre, 20 h
Teatre Auditori de Granollers 
Preu: 20 € (10, zona B)

ens ha tocat tenir el poder i la 

il·lusió de llibertat, però do-

minats pel poder i eternament 

insatisfets", re�lexiona la compa-
nyia. De fet, en acabar el muntatge, 
els assistents podran quedar-se a 
conversar amb els actors.

Després d'aquesta primera tro-
bada amb el públic granollerí, Indi 
Gest tornarà a pujar a l'escenari 
del TAG l'11 de març de 2022 per 
presentar-hi l'espectacle Europa 

Bull, premi Quim Masó 2018.
Fruit de l'estada de la compa-

nyia al teatre, Carles Pedragosa 
ha col·laborat amb una proposta 
d'Amics de la Unió de diumenge 

passat, també al TAG.
Finalment Indi Gest impulsarà 

aquest curs dues propostes comu-
nitàries a la ciutat. D'una banda, 
dins el projecte Coenzims, impar-
tirà un taller per a 15 alumnes 
estrangers de 6 nacionalitats dife-
rents del Consorci per a la Norma-
lització Lingüística. I, d'altra ban-
da, treballaran els llenguatges de 
les arts escèniques amb alumnat 
de l'IES Celestí Bellera. ❉ M.E.

VISITA GUIADA

Les noves sessions 
de 'Més enllà dels 
miralls', exhaurides

L'Espai Tranquil de Barbany, a 
la botiga del carrer Anselm Cla-
vé, acollirà divendres (18 h) la 
inauguració de l'exposició Foto-

grafia de Natura i poesia espiri-

tual de poble, amb una xerrada a 
càrrec del seu autor, el fotògraf, 
poeta i viatger Jordi Solà Rodrí-
guez. La mostra evidencia "un 

llarg viatge que recorre els 

camins del cor i de l'ànima, 

acompanyat d'una mirada re-

flexiva i profunda".

A CAN BARBANY

Fotografia de natura 
i poesia espiritual

El Museu de Granollers ha pro-
gramat una nova activitat vin-
culada a l'exposició Retorn a 

Granollers del retaule gòtic de 

Sant Esteve. En aquest cas, la 
historiadora i documentalista 
de la mostra, Cinta Cantarell, 
parlarà de la llegenda Àuria 
de Iacopo da Vararazze, una 
col·lecció de vides de sants que 
va ser molt popular al final de 
l'edat mitjana. Serà avui, dijous 
(19 h), i també es podrà seguir 
pel canal YouTube del Museu.

HISTÒRIA DE L'ART

La llegenda Àuria de 
Sant Esteve al Museu

Dissabte al vespre, a partir de 
les 20.30 h, l'associació Lindy 
Frogs organitza el taller Invero-
Swingmil, per aprendre a ba-
llar swing. Tot seguit, a les 22 h, 
també es farà una ballada, com 
les habituals prepandèmia de 
l'Aplegador de La Troca, a Roca 
Umbert. De fet, l'entitat va re-
prendre aquesta activitat per la 
Castanyada, el mes passat.

DANSA

Taller per aprendre 
a ballar swing 

Les noves sessions de la visita 
guiada teatralitzada Més enllà 
dels miralls que el TAG ha pro-
gramat per diumenge han ex-
haurit les entrades. Dirigida per 
Maria Castillo i interpretada 
per Francina G. Ars, l'especta-
cle permet conèixer la història 
i les instal·lacions del teatre i 
les persones que intervenen a 
la realització d'un espectacle, 
tot visitant camerinos i la part 
inferior de l'equipament.

'Boira a les orelles', sobre l'acceptació i 
la diversitat funcional, arriba a Llevant

Dv 3 de desembre, 20 h
Llevant Teatre
Preu: 18 € (9, #SecretJove)
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En el camp de la geologia un tàlveg 

és la línia que uneix els punts més 

profunds d'una vall, on conflueixen 

les aigües que formen un riu o un 

corrent intermitent. En la geografia 

jazzística, Tàlveg és el trio format 

pel saxofonista Marcel·lí Bayer, el 

guitarrista Ferran Fages i el bateria 

Oriol Roca, saludats com una de les 

formacions més arriscades de l'es-

cena d'avantguarda europea. Ple-

gats facturen un jazz experimental 

que cerca el contrast, i amb un re-

pertori que combina peces impro-

visatòries intenses i abrasives que 

flirtegen amb el free jazz, la música 

contemporània, el noise i el post 

rock, amb d'altres ambientals, amb 

un tempo lent i un traç més mini-

malista. Unes i altres són com pai-

satges sonors de qualitat gairebé 

cinematogràfica. Seguint amb els 

símils geològics, les composicions 

de Tàlveg semblen exploracions 

dins les profunditats d'una cova, 

misteriosa i inquietant, que final-

ment es resolen en una explosió 

d'energia, una erupció violenta.

Segurament, la millor manera 

de descobrir l'arquitectura i les 

textures del seu so és acostar-se 

al concert que oferiran divendres 

(20 h) al Casino. El grup presenta-

rà els seus dos darrers treballs, As 

it fades i Sens-ses, publicats entre 

el febrer i maig, i és possible que 

també repesquin peces del seu 

debut, Arbori. 

MÚSICA  EL 49è CICLE DE JAZZ ENFILA LA SEVA RECTA FINAL

Tàlveg porta el seu jazz 

arriscat i intrigant al Casino

CRÍTICA MUSICAL  'POEMARI' VA UNIR ELS TRES CORS D'AMICS DE LA UNIÓ RESIDENTS AL TAG

De la festa major al Nadal
A Granollers arriba la festa major 

quan l’estiu s’acaba, però diumenge, 

la Sala Gran del Teatre Auditori, ple-

na fins dalt, traspuava un ambient 

gairebé de finals d’agost. No pas per 

la temperatura sinó per la sensació 

de retrobament. El concert va co-

mençar amb una peça d’acord amb 

la situació: El pianista Jordi Masó 

oferia Tocs de festa de Josep M. Rue-

ra mentre els membres de Veus ana-

ven ocupant l’escenari per oferir les 

primeres de les 15 peces compostes 

per autors catalans actuals basades 

en poemes també escrits en llengua 

catalana que conformaven Poemari.

Després de Veus va actuar el 

Cor Jove i, a continuació, el Cor de 

Cambra. Cada formació va inter-

pretar un petit recull de cançons 

i en els canvis d’escena Massó va 

tocar música de Montsalvatge i 

l’actor Carles Pedragosa –d'Indi 

Gest– hi aportava petites al·lu-

sions a l’aïllament, la soledat o 

l’individualisme. El contrast entre 

aquestes referències a la soledat i 

les actuacions dels cors (col·lec-

tives per definició) reforçaven la 

idea que era dia de retrobament.

Però la celebració anava més 

enllà d’una festa major, perquè la 

música ja havia marxat de l’àmbit 

local gràcies a Montsalvatge, però 

també gràcies als versos de poe-

tes que són patrimoni de tots com 

Maragall, Rodoreda i Papasseit, i de 

joves veus com la de Blanca Llum 

Vidal; cantades amb música tant de 

noms consolidats com Brotons, Gui-

novart, Vivancos, Vila (Mariona i Jo-

sep), Guix... com d’altres més joves 

com Magrané, Prat, Ollé i Diport, i 

així fins a 14 noms que van mostrar 

la bona salut del panorama musi-

anastasia mulrooney

A ESCENA  Els actors són personatges que han de sortir de la cambra tancada

cal català reunit en una gran festa 

familiar d’ambient prenadalenc, el 

primer diumenge d’Advent.

Aquesta sensació, reforçada per 

la baixa temperatura a l’exterior i 

la presència de cançons nadalen-

ques, es va acabar de confirmar 

amb la interpretació al piano de la 

Cançó número 3 de Mompou. Un 

colofó final que mostrava el vin-

cle de la tradició amb el patrimoni 

musical català en un concert que 

va mostrar el present i el futur de 

la música del país.  oriol padró

L'actual cap de colla dels Blaus, Jennifer Moreno, continuarà al capda-

vant 2 anys més. Així s'ha decidit en una assemblea general celebrada 

diumenge a La Troca, de Roca Umbert, amb 187 assistents, i en la qual 

es presentaven dues candidatures. La de Moreno es va imposar per 144 

vots. La nova junta està integrada per una quinzena de noms, set dels 

quals són noves incorporacions. i

Jennifer Moreno revalida el càrrec
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PREVISIÓ METEOROLÒGICA
del dijous 2 al diumenge 5 de novembre

Dijous Divendres Dissabte Diumenge

13º 1º 13º 5º 15º 4º 13º 4º

FUTBOL. DIUMENGE 5, 12 h
EC GRANOLLERS - UE FIGUERES
c. Girona. Amb Emma Montané i Daniel Godoy

HANDBOL. DIUMENGE 5, 12.30 h
FRAIKIN BMG - BB TORRELAVEGA
Pavelló c. Girona. Amb Aitor Compañón i 
Sergio Iglesias

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

La fusió de l'art del bonsai amb altres 

expressions de la cultura japonesa 

ha estat una combinació d'èxit per 

a l'Associació Art del Bonsai de les 

Franqueses, organitzadora de la 

Mostra Nishiki-ten, que ha ocupat 

una part de Roca Umbert durant el 

cap de setmana. La 15a edició -amb 

un miler d'assistents, segons l'entitat- 

ha comptat amb tallers, demostra-

cions, un homenatge i un sopar amb 

lliurament de premis que ha distingit 

arbres nans d'arreu de l'Estat.

          La cultura 
nipona es mostra 
a Granollers

a. mulrooney

ART  GRANOLLERS VA CELEBRAR DISSABTE LA PRIMERA TROBADA D'URBAN SKETCHERS

Dibuixants que creen afició
Durant el matí de dissabte la pla-

ça de la Porxada i els espais adja-

cents van ser l'epicentre de la pri-

mera trobada d'Urban Sketchers 

de Granollers. Com se sol dir, l'èxit 

de la convocatòria va sorprendre 

els mateixos organitzadors. Més 

de 45 persones de diferents nacio-

nalitats -inclosos tres nens petits- 

hi van prendre part. Dibuixants i il·lustradors professionals i afici-
onats vinguts d'altres poblacions 

de la comarca però sobretot de 

fora, de ciutats com Barcelona, Sa-

badell, Terrassa, Sant Feliu de Llo-

bregat o Lloret de Mar. Molts d'ells 

no coneixien la ciutat i van quedar 

gratament sorpresos per alguns edificis modernistes que van im-

mortalitzar en els seus quaderns.

L'estol d'artistes de carrer va 

despertar la curiositat de molts 

passavolants i alguns ja han con-

tactat amb els organitzadors, inte-

ressant-se per la possibilitat d'afe-

gir-se en noves convocatòries, un fet que reafirma l'èxit popular que 

estan tenint aquests encontres 

creatius. Créixer és, justament, 

un dels principals objectius de 

Granollers dibuixa les places, la 

comunitat d'Urban Sketchers que 

s'està creant a la ciutat.

La pròxima cita, encara sense 

data, arribarà al desembre i tin-

anastasia mulrooney

OBSERVACIÓ  La filosofia de l'Urban Sketch consisteix a capturar el moment

drà un format de Drink'n Draw, és 
a dir, quedar en un bar i dibuixar 
a la clientela. És una trobada de 
dibuix, però també té un vessant 
social. En paral·lel, també es farà 
una segona trobada al gener que 
podria transcorre a l'interior d'al-
gun museu de la ciutat.  

ART  DIVERSES ACTIVITATS ACOMPANYEN L'EXPOSICIÓ SORGIDA D'AQUESTA EXPERIÈNCIA ARTÍSTICA

Granollers se suma al programa 

Parelles Artístiques, un projecte 

comunitari que tracta de consci-

enciar contra l’estigmatització de 

la salut mental i que enguany ar-

riba a la 15 edició. I ho fa amb una 

exposició i l’organització de dife-

rents activitats paral·leles.

La mostra Parelles Artístiques: 

Experiències creatives per la salut 

mental s’inaugura avui dijous (19 

h) a la Nau Dents de Serra de Roca 

Art i salut mental, junts 

a Parelles Artístiques
Umbert Fàbrica de les Arts i es po-

drà visitar fins al dia 12. Aquesta 

col·lectiva itinerant reunirà les 

36 obres que s’han creat durant 

el projecte, algunes d'elles sorgi-

des de les entitats de salut mental 

Associació el Far i Daruma, totes 

dues de la comarca.

Dimarts Alba Cobo impartirà 

el taller en moviment Exploració 

personal a través de l’art, també 

a la Nau Dents de Serra i el dia 

15 es farà el taller de fotografia 
La veritat interna, a càrrec de La 
Bala Studio i La Filanda, a la sala 
la Miranda de l’Espai d’Arts. Les 
dues activitats s’han programat a 
les 19 h.
El projecte Parelles Artístiques, 
creat al 2006 a la comarca d’Oso-
na, es basa en la cooperació de dos 
artistes, un dels quals està vincu-
lat a recursos de salut mental. 
El procés creatiu i personal que 
viuen els integrants de cada pa-
rella té un paper fonamental, per 
sobre del resultat final de les pe-
ces, encara que aquestes també es 
valoren a través del catàleg, de les 
exposicions i de la seva venda. 
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Cercle de dones. Dones de llum
Clàudia Vicario condueix aquesta trobada (19 h) 

que, un cop al mes, un divendres ofereix un espai 

d'escolta i acompanyament. Pensat per compartir 

benestar, eines de creixement personal i creativitat. En de�initiva, per estimular la con�iança i l’autoestima.
A Llinars del Vallès fa un quart de segle 

que dediquen tota una fira a una de les 

grans delícies de Nadal: els torrons.

La nova edició tindrà lloc els dies 4, 5 i

6, d’11 a 20 h, emmarcada per l'entorn

natural i patrimonial del Castell Nou,

entre altres espais. La fira recupera

espectacles i gastronomia, amb 60

artesans i petits creadors. 

Dissabte, la Coral Turó del Vent

donarà el tret de sortida amb el concert

de nadales. A continuació, l’espectacle

inaugural del Sr. Galet i la Sra. Neula.

Durant el cap de setmana llarg es

faran maridatges de torrons artesanals 

elaborats pels mestres pastisser locals, acompanyats d'una selecció de  vins amb 

DO Alella. També es disputaran tornejos benèfics de futbol, en col·laboració amb 

La Marató de TV3. 

Tampoc faltarà una caminada popular per fer baixar els dolços, espectacles 

familiars amb el grup Xiula i la companyia Anna Confetti, un concert de funk i soul 

amb la Black Music Big Band i, com a cloenda, un multitudinari concert a càrrec 

del Cor Gospel Llinars, Cor Gospel CardeDéu, Rock&Gospel i En Clau de Gospel.

Una cita imperdible per 

als més llaminers, a Llinars

Voltem per l’entorn

GRANOLLERS

LES FRANQUESES

DIJOUS, 2

17 h Teatre Auditori de Bellavista

La meva família gai. Pel·licula i col·loqui: 

17.30 h Centre Cultural de Bellavista

Parlem sobre la Sida i les MTS

DISSABTE, 4

11.30 h Biblioteca Municipal de 

Bellavista

Posa't la pell blava. Taller creatiu

DIUMENGE, 5

11 h Circuit Ferroviari de Cal Gavatx

Circulació de trens tripulats

“EL MÓN NECESSITA 
UNA POLÍTICA HUMANA”
Una crítica a la política de l’estat 
per no respectar el dret de la persona 
que segons la Constitució és la que 
atorga autoritat. 
L’autoritat és un servei al poble, 
no l’amo.

Propera edició:

“DEMOCRÀCIA, UN PROCÉS HISTÒRIC DE LLIBERTAT”
Edicions Forment l’edita properament.

Si no el trobeu a la vostra llibreria 
el podeu demanar a: jsalavila@hotmail.es

Si els lectors/es dels exemplars voleu compartir experiències amb mi, ho podeu fer a través del meu correu electrònic.

10€

KIT-B
O

O
K SERVICIO

S ED
ITO

RIALES, S.C.P.

DIJOUS, 2 

15 h Biblioteca Roca Umbert

Aula digital oberta

19 h Hotel Ibis

Maridatge de vins amb productes 

de proximitat

19 h Biblioteca Roca Umbert

Club Ficció en joc. Laboratori de fi cció 
digital infantil

19 h Biblioteca Can Pedrals

Introducció a la desinformació 
en l'entorn digital. Com detectar 
la desinformació a través del 
Fact-Checking
19 h Museu de Granollers

La llegenda Àuria de sant Esteve. 
Xerrada a càrrec de la historiadora

de l'art Cinta Cantarell

DIVENDRES, 3

9 h Plaça de la Corona

Mercat d'artesans

9 h Plaça de Can Trulllàs

Encants Solidaris de l'Assemblea

d'Aturats de Granollers

10 h Biblioteca Can Pedrals

Aula digital oberta

16 h Museu de Ciències Naturals

Animals amagats. Joc de realitat 

augmentada

17.30 h Biblioteca Roca Umbert

L'illa de Mai Més. Club de lectura 

infantil

18 h Espai Tranquil-Barbany

Fotografi a de natura i poesia espiritual 
de poble. Exposició i xerrada a càrrec 

de Jordi Solà Rodriguez

18 h Cinema Edison

Club de lectura i cinema a càrrec

d'Esteve Plantada

18.30 h Museu de Ciències Naturals

Insectes, crancs i aranyes a les vostres 
mans. Taller familiar

18.30 h Biblioteca Roca Umbert

Llibrepensadors. Club de lectura jove

19 h Centre Cívic Can Bassa

Taller d'ornaments nadalencs

19 h Sala Francesc Tarafa

Concert solidari a càrrec de Pere

Moliné i Pol Oñat, i presentació de 

l'associació Capaç i Vàlida

20 h Llevant Teatre

Boira a les orelles. Teatre a càrrec 

de la companyia Els Pirates

20 h Teatre Auditori de Granollers

La mala dicció. Teatre amb el col·lectiu 

Indi Gest

20 h Casino de Granollers

49è Cicle de Jazz: Tàlveg

DISSABTE, 4

9 h Plaça de Can Trulllàs

Encants Solidaris de l'Assemblea

d'Aturats de Granollers

9 h Plaça de la Corona

Mercat de productes ecològics i de 

proximitat

9 h Plaça Josep Maluquer i Salvador

Mercat de brocanters

9 h Plaça de les Olles

Mercat d'artesans d'alimentació

11 h Plaça Maluquer i Salvador

Presentació de la campanya solidària

Gran Centre Granollers

16 h Places de Sant Miquel, Llibertat

i de les Hortes

Xutòmetre als barris

16.30 h Museu de Ciències Naturals

Visites guiades a l'exposició Tu
investigues!
20.30 h Aplegador (Roca Umbert)

Taller InveroSwingmil a càrrec de Lindy 

Frogs. Ball

DIUMENGE, 5

11 h Museu de Ciències Naturals

Visites guiades a l'exposició Tu
investigues!
12 h i 17 h Teatre Auditori de

Granollers

Més enllà dels miralls. Visita guiada

DIMARTS, 7

10 h Parròquia de Sant Esteve

Donació de sang

AGENDA

Ajuntament de Granollers 

Esport femení a Granollers: els 
inicis. Fins al 28 de febrer

Museu de Granollers 

Afi nitats. Permanent 

Retorn a Granollers del retaule gòtic 
de Sant Esteve. Fins al març de 2022

El Modernisme i les fl ors. Fins al 9 

de gener de 2022

Museu de Ciències Naturals 

Tu investigues! Permanent

Invertebrats Sala permanent

Aula de malacologia. Permanent

Aula de paleontologia. Permanent

Biblioteca Can Pedrals 

Exposició de dibuixos amb motiu 

del Mundial d'handbol femení. Fins 

al 19 de desembre

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

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. Fotografi es de Jordi 
Ribó

Restaurant Anònims

Exposició de Ricard Geladó.

Fins a l'11 de desembre

Exposicions



DJ, 2 DESEMBRE 202140

OR / RELLOTGES / DIAMANTS
NÚM. 1 A CATALUNYA · 30 ANYS DE TRAJECTÒRIA

LES MILLORS TAXACIONS

EN AQUESTA VIDA SEMPRE HI HA EL MILLOR.

I DESPRÉS TOTS ELS DEMÉS. 

“Jo sempre
he sabut

escollir bé”

Plaça Lluís Perpinyà, 1 - GRANOLLERS

93 860 60 73


