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EN PORTADA

L'Hospital busca
personal d'infermeria

LLEVADORES Aquesta és una de les especialitats que més necessita ampliar-se a l'Hospital General de Granollers

El centre sanitari xifra en més de 50 el
nombre d'infermeres que necessitarà els
pròxims mesos per atendre diversos serveis
L'Hospital de Granollers està immers en un procés d'estabilització
de desenes de treballadors interins. Els darrers mesos s'ha obert
una convocatòria general per cobrir places de diverses funcions i
categories de pràcticament totes
les àrees del centre, des d'urgències �ins a administració, passant
per farmàcia, quiròfans i hospitalització, entre d'altres. La convocatòria arriba després d'anys de
reivindicacions de millora per part
del personal, que arran de la pandèmia ha notat molt més les "sobrecàrregues de treball, l'esgotament i la tensió acumulada".
El gruix del procés va començar
al febrer i ara es troba en la fase

d'adjudicació. Fins ara ja s'han
cobert les places d'administració i
serveis generals, i ara és el torn del
personal sanitari. "Com a comitè
insistim molt en la convocatòria contínua de places, sobretot
interna, per estabilitzar el personal que ara fa jornades parcials", diu Fina Sánchez, presidenta del comitè d'empresa. "I que
les jornades siguin del 100%".
També apunta que "per endreçar
totes les places caldria fer una
convocatòria cada any", ja que a
l'Hospital de Granollers treballen
unes 1.700 persones entre personal mèdic i de serveis.
Entre els per�ils professionals
més sol·licitats hi ha, sobretot, per-

sonal d'infermeria, un dè�icit que
també tenen altres centres hospitalaris i que durant la pandèmia
s'ha acusat molt més. "Hi ha molta
mobilitat de personal; les infermeres busquen llocs de treball
amb millors condicions, que
troben a l'atenció primària i als
hospitals que depenen de l'ICS",
assenyala Sánchez, qui afegeix que
en algunes unitats hi ha una sola
infermera per a 16 pacients, una
ràtio molt baixa en comparació
amb altres centres. Això passa, per
exemple, a hospitalització, traumatologia o geriatria d'aguts, amb la
di�icultat de trobar reforços sobretot pels torns de nit. "L'objectiu és
que la ràtio sigui de 10 pacients
per infermera", diu Sánchez, qui
també alerta especialment de la
falta de llevadores.
Saray Alen, cap d'Infermeria
del centre sanitari, indica que "a
l'Hospital som conscients que

hem de cuidar el personal;
volem que la gent estigui contenta i que les jornades siguin
del 100%". També explica que
darrerament s'han incorporat 36
noves professionals d'infermeria
i que els pròxims mesos caldria
incorporar-ne unes 50 més. Per
cobrir aquestes necessitats, els
darrers mesos ja s'han contractat
estudiants de l'últim curs de grau
com a auxiliars sanitàries, i també
"hem posat un marxa un pla per
captar talent, amb dues persones dedicades a la selecció de
personal", diu Alen. A més de fer
difusió a les xarxes i en portals
tècnics, l'Hospital també s'ha posat en contacte amb universitats,
col·legis professionals i empreses
especialitzades en captació de talent, per ampliar la cerca en altres
comunitats i països. "Destaquem
els trets diferencials del nostre
hospital, on hi ha un ambient
familiar i tothom es coneix",
diu Alen. "Oferim la possibilitat
d'incorporar-se abans d'acabar el grau, ens adaptem a les
necessitats dels estudiants pel
que fa als horaris i treballem la
vinculació amb la institució". A
més, explica, "també hem posat
en marxa un projecte de mentoria per acompanyar les noves
incorporacions".

Més places per a més serveis
A la mancança d'infermeres actual
s'hi afegeix l'ampliació de serveis
sanitaris que viurà la ciutat els
pròxims mesos. D'una banda amb
la recent posada en marxa del Centre de Salut Granollers, al carrer
Girona, que a �inals d'any obrirà

Més oferta
de places a
les universitats
El Col·legi Oﬁcial d'Infermeres de Barcelona (COIB) ha iniciat la campanya
per col·legiar les infermeres que s'han
graduat aquest curs. Es preveu que es
donin d'alta al COIB 1.400 infermeres,
que s'incorporaran al mercat laboral.
Cada any es col·legien al COIB unes
2.500 infermeres i se'n donen de baixa, sobretot per jubilació, unes 1.300.
Tot i això, la taxa d'atur en l'àmbit de
la infermeria és pràcticament inexistent i hi ha centres –com l'Hospital de
Granollers– que tenen diﬁcultats per
poder cobrir totes les places que ofereixen, i és que el nombre de places
que tenen les universitats per estudiar
Infermeria és inferior a la demanda.
Per pal·liar aquest dèﬁcit de professionals, la Generalitat ha augmentat
enguany en 561 places l'oferta per estudiar Infermeria el proper curs a les
universitats catalanes.

sis quiròfans de cirurgia ambulatòria, amb diferents torns, a més
d'altres serveis, com oftalmologia.
També està prevista l'entrada en
funcionament de l'ampliació de
l'UCI de l'Hospital, amb 10 boxs
nous, que requereixen molt personal especialitzat, i l'ampliació
de l'Hospital que s'està executant,
que tindrà un servei d'Urgències
més ampli. "Aleshores caldran
més especialistes d'UCI i més
d'infermeria, sobretot de l'àmbit quirúrgic i de pacient crític",
alerta Sánchez, qui apunta que el
nombre exacte de professionals,
almenys per als quiròfans del carrer Girona, dependrà de l'activitat
quirúrgica que CatSalut assigni al
nou centre granollerí. Finalment,
la falta de professionals també
afecta dos serveis més que impulsa
actualment l'Hospital alternatius a
l'hospitalització, com l'atenció a
domicili i l'hospital de dia. ❉ X.L.
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SOCIETAT

Jaume Guinot torna a presidir el Rotary Club

Jardins Salvador Casanova

Jaume Guinot torna a ser, des d'aquesta setmana, el president de
Rotary Club Granollers en substitució del franquesí Manuel Castaño,
que havia pres possessió del càrrec ara fa un any. Guinot, psicòleg
de professió, ja va encapçalar l'entitat en una etapa anterior, el curs
2016-2017, i fa anys que s'ha mantingut a la junta directiva del club.

ERC ha demanat al govern local que senyalitzi
l'espai dels Jardins de Salvador Casanova,
dedicat a l'activista mort fa 40 anys. Els jardins
–a l'espai de l'antiga fàbrica de Can Comas– són
davant del taller on Casanova havia treballat.

URBANISME L'AJUNTAMENT HA APROVAT LA REPARCEL·LACIÓ DELS TERRENYS, ON ES CONSTRUIRAN UN CENTENAR D'HABITATGES I DUES PLACETES

Llum verda a la urbanització de
la zona de darrere el camp de futbol
Els darrers documents –projecte
d'urbanització i reparcel·lació–
per poder desencallar dos plans
de millora urbana (PMU) ja s'han
enllestit i obren la porta a tramitar
les llicències urbanístiques per a la
construcció d'uns 150 pisos nous a
Granollers, dels quals 50 seran de
protecció oficial. La junta de govern
ha aprovat aquest juny els tràmits
dels sectors PAU 8 –entre els carrers Llevant, Josep Pinyol, Orient i
Quevedo– i PAU 131 –el sector de
darrere del camp de futbol del carrer Girona, que abasta l'illa situada
entre els carrers Agustina d'Aragó, Tetuan, Minetes i el camp de
futbol–. "Són espais estratègics,
vinculats a l'entorn del camp i la
via del tren, pendent de soterrament", destaca la regidora d'Urbanisme, Gemma Giménez.
El sector 131 –que comprèn
4.276 metres quadrats– és una
illa no edificada, actualment destinada a aparcament a l'aire lliure
on el planejament permetrà, entre d'altres, la construcció d'un
centenar d'habitatges –66 lliures
i 37 de protecció oficial–. El PMU
preveu que les edificacions es disposin a l'illa amb diferents alçades i profunditats per millorar les

arxiu

SECTOR 131 L'espai que s'urbanitzarà es destina actualment a un aparcament
condicions d'assolellament dels
pisos, i els espais lliures es configurin amb una placeta al nord, al
carrer de les Minetes, i un altre espai al sud, tocant al camp de futbol
del carrer Girona, on un nou vial
unirà els carrers Agustina d'Aragó i Tetuan. També d'ampliaran
les voreres 2 metres per banda a
Agustina d'Aragó.
La societat Cimexco (del grup
Sorigué) ha presentat a tràmit
les llicències urbanístiques, que
"s'aprovaran els propers me-

sos, de manera que a principis
de 2023 podrien començar les
obres d'edificació –i, de manera simultània, d'urbanització–",
apunta Giménez. Així, doncs, es
preveu que el 2024 el desenvolupament d'aquest planejament
serà una realitat.

Set pisos i un local públics
Dels 8.074 metres quadrats de
sostre previstos, un 10% serà
d'aprofitament municipal. És a dir
807,44 metres quadrats d'habi-

tatge construït es cedirà a l'Ajuntament. Això, que en el planejament es fixava en un màxim de 12
habitatges, s'ha traduït en 5, dels
quals es destinaran a lloguer assequible, i un local en planta baixa,
que encara no té usos previstos.
Aquesta ampliació del parc d'habitatges públics s'incrementarà
també amb l'operació del sector 8,
en què també correspon a l'Ajuntament un 10% d'aprofitament urbanístic, que es traduirà en dos pisos més al parc d'habitatge públic
destinats al lloguer social.
En el cas d'aquest sector 8, al
solar de l'antiga fàbrica Vissa, el
calendari seria similar al sector
del camp de futbol, i també hi ha
demanada ja la llicència d'obres.
Com a conclusió, l'Ajuntament assenyala que "el desenvolupament
dels sectors 8 i 131 comportarà
la transformació urbanística de
la ciutat i la revitalització dels
entorns del camp de futbol i de
la via del tren. Suposarà un increment del parc d'habitatge,
així com l'augment dels pisos
de protecció oficial i de lloguer
assequible, i dels espais públics
destinats a àrees verdes, places
i zones verdes de la ciutat". m.e.

Al solar de l'antiga
Vissa s'hi faran
46 pisos i una plaça
al carrer Pinyol
Després que l'any passat s'executés l'enderroc de l'antiga fàbrica
Vissa, la junta de govern també ha
donat llum verda al projecte urbanístic i reparcel·lació del sector
(PMU 8), aprovat el 2016.
Es tracta d'una àrea de 2.427
metres quadrats, entre l'avinguda
Sant Esteve i les vies del ferrocarril, molt propera al nucli antic de
la ciutat. Està classificat segons el
Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Granollers (POUM) com a
sòl urbà no consolidat i qualificat
de zona residencial en illa tancada
a façana. S'hi preveuen 3.640,50
metres quadrats de sostre, que
permetrà la construcció d'uns 46
habitatges, dels quals 16 seran de
protecció oficial, i la urbanització
de 1.058 metres destinats a espais
verds públics.
El projecte preveu una nova
plaça situada al davant de l'existent al sud del carrer Josep Pinyol
–on hi ha el Col·legi d'Aparelladonrs–. Aquest espai comptarà
amb una zona de jocs infantils i
espais d'ombra, i més de la meitat
de la seva superfície serà drenant,
per aprofitar les aigües pluvials,
tant en les zones de parterres com
en les àrees de jocs. i

OBRES ELS TREBALLS ELS DURÀ A TERME L'EMPRESA INFRAESTRUCTURES COSER PER 54.141 EUROS, UN IMPORT DEL 10,22% MENYS DEL PRESSUPOST DE LICITACIÓ

Adjudicada la millora de l'accés
al cementiri pel carrer Veneçuela
Després d'acabar la reurbanització del carrer Veneçuela i tenint
en compte que la segona fase de
les rampes mecàniques del carrer Carles Riba s'estan enllestint,
l'Ajuntament de Granollers ha
adjudicat els treballs per millorar
l'accés al cementiri des del carrer
Veneçuela, com a entrada que dona
continuïtat al circuit a peu marcat
per les rampes. Així, les obres, que
tindran un termini d'execució de 2
mesos, s'han adjudicat a l'empresa
Infraestructures Coser SL, per un

import de 54.141 euros (IVA inclòs), que suposa una rebaixa del
10,22% respecte al pressupost de
licitació del projecte.
Actualment, l’accés al cementiri
pel carrer Veneçuela està pensat
principalment per a vehicles de
serveis, tot i que també s’utilitza
pels usuaris que accedeixen a peu,
malgrat que no està completament
preparat per a aquest ús. Les concidicions d’accessibilitat i facilitat
d’ús no són les recomanables, ja
que hi ha pendents molt elevats i

el paviment és inadequat. A més,
el tancament perimetral en aquest
punt està molt envellit.
Així doncs, les obres consistiran
a millorar aquest accés, principalment per als vianants, amb la generació d'uns pendents més suaus
i la renovació dels terres, amb un
paviment de formigó armat amb
acabat de color tant a la zona interior com a la exterior, actualment
de graves. També es renovarà
el tancament de reixa metàl·lica
exterior, amb la col·locació d'un

tanca amb bastiment de platina
d’acer i una nova porta d’accés, de
dos fulls: un per als vianants d'1,5
m d’amplada i l’altre per a vehicles
de 3 m, del mateix disseny que la
tanca principal. La tanca metàl·lica
es col·locarà sobre el muret existent de bloc de formigó, que es reforçarà per mtjà de pilarets. Finalment, el projecte d'obres també
preveu que es planti un nou arbre,
"de dimensions importants", a
la zona d’accés exterior.
Precisament, fa menys de dos
mesos que s'han enllestit treballs
de pacificació del trànsit al carrer
Veneçuela, una reforma fruit de
l'acord dels ajuntaments de Granollers i la Roca. Així, en el tram
del carrer Josep Carner a la roton-

arxiu

ENTRADA ACTUAL
da del carrer Uruguai, el carrer ha
passat a tenir només un carril per
sentit i s'han habilitat carrils bici
i passos de vianants. Els dos ajuntaments treballen en una reforma
integral per a més endavant. m.e.
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MOBILITAT L'ORDENANÇA ES VA MODIFICAR I PROHIBEIX LA CIRCULACIÓ DELS VMP PER VORERES

EL DEPARTAMENT D'INTERIOR ESTUDIA APLICAR-LO EL 2023

Els patinets elèctrics només
poden circular per la calçada

FemVallès demana un
sistema de velocitat variable
al tram vallesà de l'AP-7

arxiu

Ja ha entrat en vigor la modificació
de l'ordenança municipal de circulació de vianants i vehicles de Granollers que vetlla per la seguretat
i la convivència en l'espai públic
de la ciutadania i els diversos mitjans de transport. Un dels principals canvis de l'ordenança és que
els vehicles de mobilitat personal
(VMP), com els patinets elèctrics,
no poden circular per les voreres
i altres zones de vianants, inclosa
l'illa de vianants, i han de circular
per la calçada sense excepcions. A
més, es manté l'obligatorietat dels
conductors de portar casc.
Els VMP són vehicles d'una o
més rodes dotats d'una única plaça i propulsats exclusivament per
motors elèctrics que poden proporcionar al vehicle una velocitat
màxima per disseny compresa entre 6 i 25 km/h. Si la velocitat de
propulsió és inferior als 6 km/h es
considera una joguina i ha de circular per la vorera.
La normativa estableix que als

RESTRICCIONS ALS PATINETS
VMP només hi pot circular una
persona, amb una edat mínima
de 14 anys i que obligatòriament
ha de dur casc en tots els casos.
També és obligatori portar timbre, llums al davant i al darrere,
així com elements reflectants en
horari nocturn o en condicions de
poca llum. El conductor està obli-

gat a sotmetre's a proves d'alcohol i drogues, i no pot conduir fent
ús del mòbil o auriculars.
Els VMP poden circular per carrils bici situats en voreres a una
velocitat màxima de 10 km/h. Si
el carril bici està situat a la calçada es pot assolir una velocitat
màxima de 25 km/h, la mateixa
que si se circula directament per
la calçada. En carrers de prioritat
invertida la velocitat màxima permesa és de 20 km/h, i la circulació
en els dos sentits de la marxa només es permet si està senyalitzat.
Finalment, per parcs es pot circular a una velocitat màxima de
10 km/h. Està prohibit fer-ho en
zones amb vegetació de qualsevol
mena, en aglomeracions i per les
voreres i l'illa de vianants.
La normativa estableix també
les infraccions previstes, que poden anar entre els 100 i els 1.000
euros. Els pares, mares o tutors legals han de respondre pels infractors menors de 18 anys.

L'Associació femVallès ha reclamat més mesures per evitar la
sinistralitat i les retencions a l'autopista AP-7 al seu pas pel Vallès.
Entre d'altres, proposa la regulació dels avançaments de camions i
l'aplicació d'un sistema de velocitat variable en funció de la intensitat del trànsit de cada moment.
L'entitat es mostra favorable
a les mesures de gestió de la circulació anunciades la setmana
passada pel conseller d'Interior,
Joan Ignasi Elena. Des del gener,
l'associació reclama que s'actuï
per reduir la sinistralitat a l'AP-7
mitjançant la disminució de la velocitat màxima i la regulació dels
avançaments entre camions.
El govern català, per ara només
ha posat limitacions als camions
la tarda dels divendres i els dies
previs a un pont. Aquells dies els
camions hauran de circular per la
dreta i no podran superar els 80
km/h. El Servei Català de Trànsit,
que es va reunir amb femVallès la

setmana passada, està negociant
en aquests moments amb el ministeri la rebaixa de la velocitat
màxima a 100 km/h.
Tot i valorar-ho positivament,
femVallès assenyala que "calen
mesures més valentes per reduir els accidents i millorar la
fluïdesa de l'autovia" i proposa
regular urgentment l'avançament
de camions en el tram entre Castellbisbal i la Roca, a més de rebaixar la velocitat màxima notablement. FemVallès argumenta que
així la distància de fre disminuiria
prou per evitar gran part de les
col·lisions i en reduiria la gravetat.
"És imprescindible instal·lar
un sistema de velocitat variable
com ja es fa a la C-23, una via
amb molt menys trànsit", expliquen. "És l'eina més útil per evitar retencions, juntament amb
l'impuls del transport públic".
Per la seva banda, Interior assegura
que estan estudiant la velocitat variable a l'AP-7 de cara a 2023. m.e.
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IGUALTAT LA COORDINADORA FEMINISTA I TRENQUEM ARMARIS CONVOQUEN CONJUNTAMENT

EDUCACIÓ ES MANTÉ EL REFORÇ ESCOLAR EL CURS VINENT

Marxa per reivindicar els drets
del col·lectiu LGTBI+ a la ciutat

Acord i desconvocatòria de
la vaga de personal de les
escoles bressol municipals

xavier solanas

La Coordinadora Feminista de Granollers i l'entitat Trenquem Armaris han convocat per primer cop
conjuntament la marxa per commemorar el dia de l'alliberament
del col·lectiu LGTBIA+, el 28 de
juny. Així, dimarts, una manifestació sortirà a les 19.30 h de la plaça
de la Porxada per iniciar un recorregut pels carrers Santa Esperança
i Marià Maspons fins a la plaça Barangé, i a través de l'avinguda del
Parc i el carrer Torras i Bages fins
a la Carretera i la plaça Maluquer i
Salvador. A cada plaça es llegirà un
manifest "per defensar el dret a
la vida i a viure vides lliures de
violència i opressions".
La manifestació de dimarts tornarà a la plaça de la Porxada, on
es clourà amb un manifest final.
Les dues entitats asseguren que
"l'alliberament sexual i de gènere i la plena llibertat només
s'aconseguiran si estem juntes i
organitzades", i recorden que en
un moment "d'auge del feixisme,
augmenten també les agressions registrades".
La coordinadora i Trenquem
Armaris recorden que no es tracta
només d'una amenaça als drets de
les persones LGTBI, "sinó de totes les persones que, per algun

Èxit a la primera desfilada de drag queens
Divendres, el col·lectiu Trenquem Armaris organitzava també el primer
Grag Race de Granollers com a acte previ a la commemoració del dia
de l'alliberament LGTBI+. El concurs de drag queens i kings va dur a la
Porxada 12 participants, que van parlar amb gent de totes les edats, "tant
persones grans com infants, que van normalitzar aquest espectacle
artístic", celebra Marina Vila de Trenquem Armaris. De fet, les drag queens
van adreçar-se als pares i mares que hi havia entre el públic per demanar
que deixin que "els nens i nenes siguin lliures i gaudeixin de qui son".
"Per a la ciutat va ser positiu perquè la gent no hi havia vist", i la Porxada
pleníssima, tot "superant les expectatives", asseguren des de l'organització.
motiu o altre, surten de la norma o no estan emparades per
aquest sistema cisheteropatri-

Poesia i performance de Milnotes
A les Franqueses també es commemorarà el Dia internacional pels drets
del col·lectiu LGTBI+, amb un conjunt d'activitats reivindicatives a la plaça de
l'Espolsada, dimarts, a partir de les 20 h. Organitzades per l'Àrea de Feminisme i
Igualtat de l'Ajuntament, i amb el suport de l'Associació Mirall, la vetllada inclourà
la lectura d'un manifest i la intervenció poètica d'Olza Olzeta, guanyadora del
Poetry Slam Europeu –uns tornejos de poesia escènica en què cada participant
disposa de tres minuts per recitar versos propis–. A més, la companyia de teatre
granollerina Milnotes oferirà una performance a l'entorn del dia de l'orgull LGTBI.

arcal i capitalista".
Aquest dimarts, les dues entitats presentaven la convocatòria
del 28-J, així com el cartell oficial
de la marxa, que fa uns dies es va
començar a encartellar a la ciutat i a penjar a les xarxes socials,
en versions d'un únic arc dels
diferents colors que completen
l'arc de Sant Martí, el símbol del
col·lectiu. "Per formar l'arc de
Sant Martí cal unir-los tots, tal
com farem en aquesta marxa,
per afrontar col·lectivament les
opressions". m.e.

L'Ajuntament de Granollers mantindrà la plantilla de les escoles
bressol municipals per al curs
vinent que es reforçarà amb una
persona de reforç i es mantindrà
el 100% de la jornada d'una altra
de les treballadores. Així, el govern local i el personal d'aquests
centres educatius han arribat a un
acord que ha permès desconvocar definitivament la vaga de les
treballadores, que reclamaven el
manteniment de la plantilla i els
reforços arran que "el nombre
de nenes i nens amb necessitats especials que hi ha a les escoles és més del doble dels que
hi havia a l'inici del curs".
A més, les treballadores recordaven que, per al curs 2022-2023,
molt probablement, la gratuïtat
de l'últim curs decretada per la
Generalitat comportarà un augment considerable de la presència
d'infants en la resta de serveis que
ofereixen les escoles. De fet, s'ha

palesat la presència d'infants en
determinats serveis, com és el cas
del de menjador, que l'Ajuntament
calcula que la demanda augmentarà prop d'un 33% el curs vinent.
Les treballadores havien convocat una vaga indefinida a partir
del 31 de maig que, finalment, es
va desconvocar després d'una reunió amb el regidor d'Educació,
Francesc Arolas, que va demanar
un vot de confiança fins al 15 de
juny per analitzar les dades i prendre una decisió. Ara, arribats a un
acord, les treballadores han desconvocat la vaga definitivament i
ho han comunicat al Departament
de Treball. A través del sindicat
UGT, han difós un comunicat en
què agraeixen "la sensibilitat
mostrada pel regidor d'Educació davant les reivindicacions
de les treballadores que l'únic
que demanaven eren més mans
per atendre adequadament els
infants". m.e.

MEDI AMBIENT JORNADA DE L'AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA

L'ACA valora les propostes
sobre la conca fluvial al Museu
El Museu de Granollers era l'escenari dijous de la sessió de retorn que
l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) feia dels processos de participació
en l'àmbit de les comarques de Barcelona 1, concretament la relativa
a les conques del Tordera, el Besòs i les rieres del Pla de Barcelona i el
Maresme, dins de la revisió del pla hidrològic de les conques internes
per als propers sis anys (2022-2027). El director de l'Agència Catalana
de l'Aigua explicava quines han estat les mesures acceptades, les rebutjades i aquelles que s'estudiarà la seva viabilitat a les comarques de
Barcelona i concretament a les conques de la Tordera i el Besòs, com la
regeneració de l'aigua i la conservació de lleres més naturalitzades.
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MEMÒRIA HISTÒRICA EL LLIBRE-REVISTA DEDICA EL DOSSIER MONOGRÀFIC AL CINEMA AL TERRITORI

PUBLICACIONS

'Vallesos' difon un film inèdit de
la sortida de la Columna del Vallès
per combatre el feixisme el 1936

Àngel Casals
presenta el llibre
sobre la història
dels Mossos

La sortida de Granollers de la històrica Columna del Vallès que el
15 de setembre de 1936 va anar
a combatre contra el feixisme a la
Guerra Civil queda documentada
en una filmació fins ara inèdita, a
la qual ha tingut accés la revistallibre Vallesos, que la presenta en
el seu nou número, el 23è, que dedica la carpeta-dossier a la tradició
i l'actualitat cinematogràfica vallesana. La filmació va ser feta per
Alfred Canal i Anfres (Granollers,
1916 – Jerusalem 2001) que, amb
una càmera Pathé baby de 9,5 mm,
que li havien regalat els seus avis, i
amb un esmolat sentit periodístic,
va fer filmacions significatives de
l'Exposició Universal de Barcelona
de 1929 i de passatges de l'etapa
republicana com ara l'enterrament
del president Francesc Macià, jornades electorals o de la Diada de
Sant Jordi. Aquestes filmacions

han estat trobades pel seu nebot,
el també granollerí Pius Canal, que
les ha dipositat a la Filmoteca de
Catalunya perquè puguin ser convenientment restaurades i puguin
ser destinades a un ús documental.
La filmació de la Columna del
Vallès, en la qual la CNT-FAI va
mobilitzar 500 combatents voluntaris, mostra la corrua de vehicles
–cotxes, motos, petits busos...–
procedents de diversos pobles
del Vallès Oriental que desfilen
entre un concorregut passadís de
gent que els acomiada a la Carretera –l'actualment carrer Anselm
Clavé–, en un dia plujós. Entre les
filmacions trobades hi ha una petita pel·lícula muntada, titulada
La pesca dels lladres, muda i amb
un guió de textos curts escrits en
cartells, on l'autor filma germans
seus en una història de lladres
i serenos, rodada amb intenció

vallesos

que se celebren els 125 anys de l'estrena de la primera pel·lícula catalana amb argument, Riña en un café,
de Fructuós Gelabert. En la carpeta-dossier, titulada De pel·lícula, s'hi
explica també l'evolució del cinema
des que els rotllos de les pel·lícules a
projectar es transportaven de poble
en poble en bicicleta, fins a la història de cinemes emblemàtics que
queden en actiu, com l'Alhambra de
la Garriga i l'Esbarjo de Cardedeu o
el nou Edison de Granollers.

Rodatge britànic al Montseny

LA PORTADA Imatge d'un rodatge
cinematogràfica, a la casa-fàbrica
de La Tela, llavors propietat de la
família Anfres i avui seu del Museu de Ciències Naturals La Tela.
De fet, en la darrera edició de
Vallesos el cinema és el tema de la
carpeta monogràfica central, ara

POLÍTICA L'ENTITAT VEÏNAL, MOLESTA PER LA RESPOSTA DE L'AJUNTAMENT A UNA SOL·LICITUD

Al número també s'hi destaca la
història de la filmació al poble
de Montseny, ara fa 70 anys, de a
Lampidorra, un país imaginari, en
la que va ser una de les primeres
pel·lícules britàniques rodades a
Catalunya. Precisament una de les
imatges inèdites d'aquella filmació, fetes per Emili Botey Alsina
(Granollers 1912-1986), centra la
portada del número.
Entre els noms propis de la cinematografia vallesana, s'entrevista
la cineasta molletana Neus Ballús
–enguany amb cinc premis Gaudí
per la seva pel·lícula Sis dies corrents–, així com el granollerí Balter
Gallart, entre d'altres. m.e.

Del sometent als mossos d'esquadra. Història de l'ordre públic a Catalunya (Ed. Afers, 2022) és el títol
del llibre sobre el cos de policia
català que ha coordinat l'historiador Àngel Casals i que dimecres
(18.30 h) presentarà a l'Anònims
de Granollers. La publicació inclou
ponències de Maria Soler sobre el
sometent medieval; de David Hidalgo sobre la fundació dels Mossos d'Esquadra; d'Agustí Alcoverro
sobre l'etapa borbònica; i de Fèlix
González sobre la història del cos
al segle XIX fins que va ser dissolt.
També de Jordi Figuerola sobre
l'evolució de les forces estatals de
l'ordre a Catalunya; de Josep Pich
sobre els inicis de la policia i el comissari Manuel Bravo Portillo; de
Giovanni C. Cattini sobre la segona república; de Manuel Risques
sobre la repressió franquista; i de
Jaume Bosch sobre la recuperació
dels Mossos i com s'entenen avui, i
l'episodi dels atemptats del 17-A.

JOVENTUT UNA FESTA DE L'ESCUMA VA CLOURE LA CELEBRACIÓ
ajuntament

L'AV de Corró d'Amunt,
"astorada" perquè no li
deixen penjar una pancarta
L’Associació de Veïns Sant Mamet
de Corró d’Amunt ha denunciat
que l'Ajuntament els ha denegat
penjar una pancarta en contra dels
parcs solars a l’edifici del Consell
del Poble. Segons assenyalen, el
motiu de la denegació és que "es
tracta d'una pancarta reivindicativa". Segons expliquen els mateixos veïns, el 6 de juny l'associació va sol·licitar al consistori penjar
una pancarta en contra de la instal·lació de parcs solars al territori
de la Vall de Carbonell, de la qual
forma part Corró d'Amunt, d'acord
amb l'ordenança de civisme i convivència ciutadana. Onze dies més

tard, l'associació rebia una resposta en què es denegava la sol·licitud
presentada amb l'argument que
en una instal·lació municipal no
s'hi poden penjar pancartes reivindicatives. "Volem expressar
el nostre astorament per l’argument al·legat. Reivindicar vol
dir defensar", diuen des de l'associació de veïns, que recorden que
el paper d'aquestes entitats veïnals
és "lluitar per una millora dels
serveis públics, d’habitatge, de
recursos ciutadans i contra projectes urbanístics desaforats".
També recorden que, en una reunió amb l'Ajuntament el 25 de maig

per abordar la possible implantació
de parcs solars al territori, les entitats assistents –Sal Fòrum Ciutadà, Salvem Corró d’Amunt, Centre
Cultural de Marata i AV de Corró
d’Amunt– van mostrar el seu rebuig
a la implantació de parcs solars.
"La connivència amb l’Ajuntament va ser clara per tal d’evitar
aquestes instal·lacions i ens van
presentar estratègies i demanar
la nostra col·laboració", diuen.
"La nostra primera i ràpida actuació ha estat fer una pancarta
en aquest sentit, sumant-hi Cànoves i Samalús i la Vall del Carbonell". Davant d'això, l'entitat
lamenta que no es permeti penjar
la pancarta i alhora es pregunta:
"A la plaça de l’ajuntament hi
ha una pancarta amb el missatge No al Quart Cinturó, amb
el logo de l’Ajuntament de les
Franqueses. Aquesta pancarta
no és reivindicativa?".

Un centenar de joves, a la Festa d'Estiu
Joves i adolescents de les Franqueses han tancat el curs amb la Festa Jove
d'Estiu, organitzada per l'Espai Zero i el Centre Municipal de Joves. La festa
es va celebrar divendres a l'exterior de Can Ganduxer i, enguany, la temàtica
ha estat d'allò més tropical. Els participants van poder remullar-se amb jocs
d'aigua, provar les seves habilitats al limbo, participar en un futbolí gegant,
fer còctels sense alcohol, decorar-se amb tatuatges maorís, relaxar-se a
l'espai 'chill out' i gaudir de la música de dj. A la Festa Jove d'Estiu, que es
va cloure amb una festa de l'escuma, van participar-hi un centenar de joves.
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SERVEIS LA MEDIACIÓ COM A ALTERNATIVA ALS TRIBUNALS I L'ÚS DEL CATALÀ EN L'ÀMBIT DE LA JUSTÍCIA, OBJECTIUS DEL DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA PER AL NOU CURS

Nova imposició de togues
d'Icavor en la festa del patró
xavier solanas

Quan falta només un any per commemorar el centenari de l'Il·lustre
Col·legi d'Advocats de Granollers i
el Vallès Oriental (Icavor), l'entitat
va celebrar divendres la festivitat del patró, Sant Raimon de Penyafort, amb un acte institucional al
Teatre Auditori, en què es van imposar les togues als nous col·legiats
i es va reconèixer la trajectòria dels
professionals que fa 25 anys que
exerceixen l'advocacia a la comarca. El degà del col·legi granollerí,
Joan Martínez, obria l'acte reconeixent a la Generalitat la seva aposta
per la mediació, una alternativa als
tribunals per a la resolució de conflictes que ha de tenir encara molt
més recorregut, així com el paper
d'ajuntaments com el de Granollers
i les Franqueses en aquesta matèria. Tot seguit intervenia Jacques
Malavialle, bâtonnier del Col·legi
d'Advocats dels Pirineus Orientals,
qui va celebrar que l'agermanament entre el col·legi de Perpinyà
i el de Granollers "posa en valor

FESTA DE L'ADVOCACIA El degà de l'Icavor, Joan Martínez, s'adreça a l'auditori
la història comuna entre la Catalunya del nord i la del sud", i "és
una oportunitat per veure com
treballem i defensem els drets
humans els uns i els altres", deia.
També l'alcaldessa, Alba Barnusell,
reconeixia el paper de l'advocacia i
el seu "compromís amb el dret i
les llibertats".
Durant la celebració es va im-

posar la toga a 6 nous col·legiats,
persones que darrerament han
passat per l'Escola de Pràctica Jurídica de l'entitat i que ara s'incorporen a l'advocacia. Oriol Forns,
en nom dels nous col·legiats, afirmava que "cadascú ha de trobar
el seu propi sentit, vital i professional, i valorar aquest privilegi", mentre que Xavier Espina,

en nom dels 13 col·legiats que enguany celebren 25 anys d'exercici
professional, assegurava que "la
vocació ha de ser el pilar fonamental de la nostra professió".

El català, residual
Només el 6,2% de les demandes
judicials interposades a Catalunya
el 2021 es van escriure en català,
segons dades del Departament de
Justícia. A més, en un 81,3% dels
casos, els òrgans judicials no van
atendre la petició de la part demandada de rebre les notificacions judicials en català, tot i tenir-hi
dret. Aquestes són només algunes
de les dades presentades la setmana passada sobre l'ús del català a
la justícia –en regressió contínua
des del 2005– i que divendres es
van abordar a l'acte de l'Icavor.
Joan Ramon Puig, president dels
Col·legis d'Advocats de Catalunya,
i Joaquim Claveguera, secretari
general del Departament de Justícia, van mostrar-se preocupats
per aquestes dades i demanaven
de revertir la situació. "No pot ser
que els advocats catalanoparlants hagin de canviar de llengua per por de veure minvat el
seu dret de defensa", deia Claveguera, qui va desgranar les accions

DONATIU A
LA FUNDACIÓ REIR
Com cada any, l'Icavor fa un donatiu a
una entitat vallesana per ajudar-la en
els seus projectes socials. Enguany, la
Fundació REIR va rebre el suport de l'advocacia amb l'objectiu de tirar endavant,
després de l'estiu, un espai d'atenció a
les famílies al passeig de la Muntanya.
Aquest projecte s'afegirà als més de 40
que REIR desenvolupa actualment en
una trentena de municipis en defensa
dels drets dels infants. Dani Julià, director general de la fundació, agraïa la
col·laboració i destacava els 15 anys de
trajectòria de l'entitat al Vallès Oriental.

de la Conselleria de Justícia per
fomentar l'ús del català en aquest
àmbit. Finalment, el degà de l'Icavor, Joan Martínez, feia també una
crida a mantenir la llengua pròpia,
"sense por", i instava tots els advocats a "formar-se sempre, dins
i fora dels jutjats", en el màxim
d'àmbits possible: "igualtat, digitalització, dret animal, ciutadania...". I concloïa: "Formar-se és
important per ser bons professionals i bones persones". x.l.
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SUCCESSOS LA NAU DE CAN MUNTANYOLA CONTENIA 333 PLANTES I LA CLIMATITZACIÓ PER AL CULTIU

EMBRUTAT AMB PINTURA

TRASLLADAT A L'HOSPITAL

Desmantellada a un polígon
una plantació de marihuana

Atac vandàlic al
bust del president
Lluís Companys

Ferit un treballador
en caure d'una
altura de 8 metres

La Policia Local de Granollers
ha decomissat aquesta setmana plantes de marihuana en una
nau industrial del polígon de Can
Muntanyola i, ha instruït diligències penals per un presumpte delicte contra la salut pública contra
els tres homes trobats a l'interior
de les instal·lacions.
Els fets s'han produït durant un
patrullatge en aquest polígon industrial. Els efectius policials van
fer inspecció exterior de la nau,
que tenia l'alarma activada, en prevenció d'un possible robatori.
La Policia va accedir a l'interior
de la nau, on es va localitzar un cultiu, en fase inicial, d'un total de 333
plantes de marihuana, així com els
estris i l'equipament d'il·luminació
i clima necessaris per propiciar-ne
el creixement accelerat.
Els agents van comissar les
plantes, precintar la nau i s'han

POLICIA LOCAL

EL BUST, VANDALITZAT

L'INTERIOR DE LA NAU La plantació que ha trobat la Policia Local al polígon
instruït diligències penals per
presumpte delicte contra la salut
pública, contra els tres homes trobats a l'interior de la nau.
El govern ha explicat que les ac-

tuacions policials es complementen
amb altres accions que fa l'Ajuntament, com les que es recullen en el
quart Pla de Prevenció d'Addicions,
aprovat a principis d'any.

Crides a extremar la
precaució per Sant Joan

IEC: "CAL TRASLLADAR
LA CELEBRACIÓ LLUNY
DE LES ZONES DE RISC"

LES FRANQUESES. La sequera que
s'arrossega des de fa mesos, les
temperatures
excepcionalment
altes de maig i juny i la baixa humitat dels darrers dies poden ser
els ingredients perfectes per desencadenar un foc descontrolat. La
situació climatològica que viu el
país, amb 235 en només cinc dies,
segurament no és la més adient per
celebrar revetlles amb fogueres i
llançament de petards. A la comarca, municipis com l'Ametlla i Vallromanes han prohibit les fogueres
i l'ús de pirotècnia perquè, amb la
normativa a la mà, està prohibit
llençar petards a menys de 500
metres de zones boscoses.
A les Franqueses, l'Ajuntament ha
publicat un ban recordant les mesures preventives necessàries: prohibició de llençar coets i petards a
prop de zones amb vegetació i con-

ÀLEX SASTRE

tra el mobiliari urbà, fer fogueres
sense autorització o llançar fanalets
o artefactes amb foc que s'enlairin,
entre d'altres. Des de la Generalitat
insisteixen en la màxima precaució,
advertint que "qualsevol activitat
habitual pot acabar vinculada a
la propagació d'un incendi". Protecció Civil manté l'Emergència 2
del Pla especial d'emergències per
a incendis forestals, i ha activitat la
campanya Revetlles amb precaució,
que se suma a les recomanacions
d'autoprotecció a la població per
part dels Bombers.
La setmana passada es van registrar diversos petits incendis a la
comarca. El més important, a Santa
Agnès de Malanyanes, va cremar 7
hectàrees de camps de cereals i un
petit sector de bosc. Dijous també
va cremar una àrea de matolls ressecs a la zona de Can Bassa.

■ El grup municipal d'IEC ha demanat
traslladar les celebracions de Sant Joan
lluny de les zones més risc: “a les places
i els carrers, encara que sigui necessari tallar-los temporalment”. També
buscar zones segures que garanteixin la
convivència amb les persones que no toleren bé la pirotècnia per alta sensibilitat
auditiva –per autisme, demència senil
o altres motius– i amb els animals de
companyia. El grup afirma que aquesta
prevenció també s’hauria d’aplicar a les
fogueres, que haurien d’estar en aquestes zones segures, sota control i autorització de les autoritats públiques. IEC
demana al govern municipal que tot el
plenari consensuï una resposta davant
d’elevat risc d'incendi i considera que
l’Ajuntament ha d’augmentar les campanyes informatives, de conscienciació i de
prevenció. "Hem de ser conscients que
aquesta situació es repetirà i, per tant,
cal preparar-nos per al futur", afirmen.

El bust de bronze i pedra dedicat
al president Lluís Companys, situat als jardins del mateix nom,
davant del pavelló El Parquet, ha
aparegut aquesta setmana vandalitzat amb una pintada. El portaveu de Junts per Granollers, Àlex
Sastre, denunciava l'atac a les xarxes socials i demanava als responsables municipals que netegessin
immediatament les guixades de
pintura blanca i negra sobre el
bust. L'escultura va ser inaugurada el 2002, coincidint amb el 62è
aniversari de l'afusellament de
Companys al castell de Montjuïc. És un homenatge a qui va ser
president de la Generalitat, però
també a la Catalunya d'una època
de grans dificultats.

Un operari va resultar ferit de caràcter menys greu dijous passat al
migdia en caure des d'una altura
de 8 metres en una empresa de
l'avinguda Sant Julià, al polígon
Congost. Concretament, l'operari
estava fent treballs a la coberta de
l'empresa Caviny quan va precipitar-se daltabaix. L'home va ser
atès al lloc dels fets per tècnics
del SEM i traslladat a l'Hospital de
Granollers ferit menys greu.

La Mútua celebrarà
l'assemblea general
dijous vinent
Dijous vinent, a les 18 h en primera convocatòria, arrencarà l'assemblea general ordinària de la
Mútua de Granollers, en què, entre
d'altres, se sotmetran a votació els
comptes de l'exercici 2021, la gestió de la junta directiva i el pressupost de l'entitat per al 2022. En
la sessió també es presentaran els
detalls del projecte d'apartaments
amb serveis que es construiran a
l'edifici de l'antic Montepío de Conductors. Fa unes setmanes van començar els treballs d'adequació de
l'edifici, però el gruix de les obres
començarà un cop l'assemblea de
socis n'aprovi el projecte.

Defuncions
19/06
19/06
19/06
19/06
21/06
21/06
20/06
20/06
14/06
16/06

Isabel Font Font
94 anys
Santiago Luengo González
75 anys
Pedro León González
75 anys
Severiano Dorado Martín
73 anys
Joan Taulats Juarez
82 anys
Josep Maria Rovira Salesqui 86 anys
Paulina García López
86 anys
Casimiro Antonio Miranda
66 anys
Paquita Gurri Febas
101 anys
Margarita Rabert Brugué
59 anys

15/06
16/06
17/06
18/06
18/06
17/06
12/06
13/06
12/06
18/06

Núria Castillo Conejero
Carlota Marín Villa
Juan Manuel Espinosa López
Immaculada Viaplana Mas
Antonio Rodríguez Rodríguez
Carmen Llorente González
Conxita Anton Vidal
Encarnación Hermoso Valero
María Josefa García Ortega
Miguel Ropero Cañas

52 anys
91 anys
65 anys
61 anys
81 anys
90 anys
84 anys
89 anys
62 anys
71 anys

Informació facilitada per la Funerària Cabré Junqueras

Decideixi amb antelació com vol que sigui el seu servei funerari.
TRUQUI’NS I L’ASSESSOREM T. 937 415 370
funeraria@cabrejunqueras.com
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LA BOTIGA ERÒTICA VOL AIXÍ DONAR MÉS VISIBILITAT A L'ENTITAT PEL 28-J

Punt Love cedeix un opi a Trenquem
Armaris pel Dia de l'Orgull LGTBIQ+

Punt Love, botiga eròtica amb establiments a
Granollers i Mollet, ha cedit gratuïtament un
opi a l’entitat Trenquem Armaris per visibilitzar l’entitat pel Dia de l’Orgull LGBTIQ+, que
s'escau el 28 de juny. Així ho acordaven Oriol
Vera, responsable de la botiga (www.puntlove.es) i Judit Alcayde, presidenta de l'associació (www.trenquemarmaris.org).
Trenquem Armaris és la primera associació
de Granollers que treballa en pro de la comunitat LGBTIQ+. Al juny ha organitzat diverses
activitats amb l’objectiu de visibilitzar aquestes realitats i contribuir a superar els estereo-

tips que afecten negativament la percepció
social de les persones del col·lectiu. Per la
seva banda, Punt Love és un nou concepte de
sex shop, que disposa de tota mena d'articles
relacionats amb el sexe i l'erotisme, a més
d'un gran ventall de productes de parafarmàcia i regal. És una botiga jove i divertida, on hi
trobareu lubricants, olis de massatge sensual,
joguines, material de bondage, boles xineses,
jocs de taula eròtics, feromones, i cosmètica i
llenceria eròtica, entre d'altres i que també pot
preparar festes de comiat de solter/a, jubilació, etc., i ofereix xous X, XX o XXX. i
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OPINIÓ

Feminisme és humanisme

Editorial

EL MATEIX MODEL DE CONSTRUCCIÓ
Tot i l'increment de preus de les matèries primeres i costos energètics, i que
fa mesos que s'alerta de l'arribada d'una greu recessió econòmica, el sector de
la construcció d'habitatges està en ple creixement aquest 2022. A Granollers
setmana rere setmana el govern municipal aprova llicències d'obres de promotors
immobiliaris. El costat bo és que, en general, es tracta de projectes que no fan
créixer la trama urbana, sinó que construeixen en espais ja desenvolupats, a
més que suposen uns ingressos a les arques municipals que ajudaran a fer
front, precisament, als increments de costos d'equipaments i serveis. En canvi,
fa patir un altre daltabaix immobiliari davant la repetició d'un model que s'ha
demostrat caduc i insostenible econòmicament i, sobretot, mediambiental.
Darrerament hi ha algunes iniciatives que sí que fan un gir cap a un habitatge
més sostenible, com la proposta de l'Ateneu Cooperatiu i Dinamo d'engegar
un projecte d'habitatges cooperatius, la reforma d'un edifici per part de
la Mútua per oferir-hi pisos assistits per a gent gran, i el bloc de pisos amb
estructura de fusta que s'està construint al carrer Girona. Són exemples molt
diferents de com l'arquitectura també s'ha d'anar adaptant a unes necessitats
canviants. Amb la rehabilitació d'habitatges ja existents en primer terme,
aquestes són les iniciatives que seria desitjable anar veient cada cop més.

Bústia
Pirotècnia i medi ambient
Tant a les revetlles de l'estiu com per cap
d'any, és una tradició molt arrelada fer ús
de la pirotècnia. Però el que ha estat una
tradició sempre, convé plantejar-nos-la
pels efectes nocius que té per la salut i el
medi ambient. Com explicava en un article
anterior sobre el canvi climàtic, tot suma a
agreujar el medi ambient, en aquest cas ho
és la pirotècnia. Els focs artificials, petards
i coets desprenen fums tòxics altament
contaminants, que ajudarà a empitjorar el
canvi climàtic. És més, les microparticules
aniran a parar a terra, i després als aqüífers quan plogui. Per altra banda, la pirotècnia pot generar focs als boscos, cotxes
i accidents a les persones. Encara recordo,
fa uns anys, l'impacte d'un coet llençat des
d'una platja a l'ull d'una dona, mentres es
trobava al balcó,. Sobretot, cal anar molt en
compte de la situació de calor extrema que
patim, en la que una espurna pot ajudar a

generar més fàcilment un foc a l'entrar en
contacte amb matolls secs. I no oblidem
dels que reben les conseqüències del soroll produït durant les revetlles, en aquest
cas: animals (gossos, gats, aus, etc.) i alguns nens petits. Per cert, els gossos senten tres vegades més que nosaltres, i és per
això, que tenen una forta reacció de pànic,
que inclús els pot produïr la mort. Tampoc
podem deixar de banda les persones malaltes, que han de patir tota la nit el soroll
produït pels coets. Se que aquest article no
agradarà a alguns lectors, però davant de
tot això, val la pena continuar amb l'ús de
la pirotècnia tradicional?. Entenc que no.
Actualment s'està treballant en la pirotècnia ecològica, ja que no contamina ni
fa soroll, però Espanya és reticent a fer-la
servir, per no perdre l'efecte que proporciona el soroll. Haurem de gaudir de les nits
màgiques que suposen les revetlles, sense
que afecti al nostre entorn.

JOAN

SALA VILA
Professor jubilat,
escriptor i activista cultural

home i la dona són iguals per
naturalesa, però amb diferències que són el perquè de la
història. I aquestes diferències
justifiquen el subjecte: maternitat i paternitat. Mare, pare i fills o filles
formen el primer col·lectiu de la història.
Nucli dels pobles, després de les nacions i
més endavant dels estats.
En l'actualitat aquest procés ha creat
conjunts d'estats, com per exemple la Comunitat Europea. Però en aquesta evolució,
l'humanisme ha patit deformacions per una
mancança fonamental, l'aportació de la maternitat. Se li ha negat a la dona l'exercici
dels seus deures i, per culpa del masclisme
dominador, l'humanisme ha patit una gran
degradació dels drets humans. La culpa
traspassar el poder a l'economia. I en el segle XXI en què el model polític de la democràcia li havia de donar una nova direcció
a la convivència, malgrat el ressorgiment
dels deures i drets de la dona, continua sota
l'esclavatge de l'economia en mans d'una
dècima part de la humanitat. Les dones no
fan de mares, els homes no fan de pares i la

L'

convivència pateix l'egoisme dels diners.
I la llei són les armes. La política protegida per la policia i l'exèrcit. Quan el poble es manifesta emparat amb els drets
de la seva llibertat, la política l'acusa de
desordre popular i el poder armat és l'encarregat de recuperar l'ordre de la llei del
diner. És veritat que l'esclat del feminisme
ha refermat l'esperança d'una convivència pacífica i justa, però rebrots masclistes
antidemocràtics empeltats en sectors feministes amb unes mancances de respec-

El feminisme referma l'esperança
d'una convivència pacífica i justa,
però els rebrots masclistes posen
massa pals a les rodes a la pau
te a la natura i a la dignitat humana posen
massa pals a les rodes i la pau mundial se
sent greument amenaçada.
Per a un humanisme en pau és indispensable l'amor en la unió dona-home
per formar la gran família humana. Una
família humana que en el segle XXI la formen uns vuit mil milions de persones. El
deure hi és i cal complir-lo per respectar
els drets. Cada persona té el dret de viure
en pau i el deure de ser pau. Feminisme i
masclisme és humanisme.

L'ACUDIT de Manel Fontdevila

CRIS MELO / GRANOLLERS

CIBERACTIVITAT Segueix-nos a @DiariSomGRN
Hola guapures vallesanes, una urgència:
necessito per una persona genial un pis de
lloguer de 550 euros màxim a Granollers.
Modest però per cabre-hi amb xurumbeles.
No és fàcil, però si no ens donem suport entre
nosaltres l'especulació ens destrossa les vides.

@granollers la Serra de Ponent, un dels pocs
boscos de #Granollers, té el sotabosc brut
per manca de manteniment i abocaments
incontrolats, aquest estiu pot cremar
en qualsevol moment! Esteu intensificant
el manteniment per prevenir incendis?

@JuanmaRoAr

@CanigoCarme

Promou:
somgranollers@som.cat
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19 ERO presentats a Granollers i les Franqueses

Formació per a botiguers

Segons dades de l'Observatori del Vallès Oriental, la comarca va registrar al
maig 15 nous ERO, que van afectar 270 persones. Des de principi d'any, els
expedients presentats han estat 59, amb una afectació de 1.572 persones.
D'aquests, 9 s'han produït a Granollers –amb 63 persones afectades– i 10
a les Franqueses –amb 356 afectats, la majoria per suspensió de contracte–.

Can Muntanyola ofereix un curs als
comerciants de Granollers per aprendre
a llegir les estadístiques de les xarxes socials
i millorar així la gestió empresarial. La sessió,
en línia, serà el 6 de juliol de 14.30 a 16.30 h.

TEIXIT PRODUCTIU EL DIA DE LA CAMBRA DEL VALLÈS ORIENTAL RECONEIX EL TALENT JOVE DE LA COMARCA I PREMIA ELS MILLORS TREBALLS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

Calen negocis cada
cop més sostenibles
La Cambra del Vallès Oriental va
celebrar dijous el Dia de la Cambra al Teatre Auditori. Com cada
any, la celebració va servir per
retre homenatge al teixit productiu de la comarca i va reflexionar
sobre aspectes cabdals per a l'economia local. En aquesta ocasió es
va abordar la necessitat d'enfocar l'activitat productiva cap a un
nou model econòmic que combati
l'emergència climàtica. Per això la
sessió va comptar amb la xerrada
del meteoròleg de TV3 i Catalunya
Ràdio Enric Agud, qui va explicar
que la temperatura del planeta
ha anat pujant els últims 30 anys
i que els últims 7 han estat els més
càlids des de 1850. "A Catalunya,
el 2022 pot ser el més calorós
des que s'agafen dades", alertava. També apuntava que "ara
els estius són entre 20 i 40 dies
més llargs que fa només unes
dècades". Per això afirmava que
el model econòmic ha de tenir en
compte aquests canvis i mirar de
combatre l’escalfament global.
"S'estima que el 2030 el 70%
de l'energia que es generi a Espanya serà renovable, sobretot

solar i eòlica", deia, i valorava la
creació de comunitats energètiques locals, com La cel de Caldes
de Montbui i el GRID de Can Muntanyola. I concloïa: "La revolució
transversal cap a un món més
verd, eficient i digital i implicarà noves professions". "S'estima
que per cada lloc de feina vinculat al gas natural o al petroli que
es perdi naixeran quatre llocs
de treball de noves professions".
L'acte també va comptar amb les
intervencions del president de la
Cambra del Vallès Oriental, Jaume
Aragall; l'alcaldessa de Granollers,
Alba Barnusell; i el vicepresident
primer de la Cambra de Comerç
de Barcelona, Toni Fitó, qui destacava la força del teixit empresarial de la comarca –amb gairebé
12.000 societats– i el paper de les
cambres territorials: "no són delegacions camerals, sinó cambres territorials perquè siguin
més fortes i ajudin a créixer les
empreses de la comarca", deia
Fitó, qui també insistia que "cal
avançar en economia verda, la
sostenibilitat i la lluita contra el
canvi climàtic". i

Lliurats els Premis Futur Cambra 2022
cambra

Durant el Dia de la Cambra del Vallès Oriental també es van
lliurar els Premis Cambra als millors treballs d'FP de la
comarca, uns guardons que volen fomentar la transferència
de coneixement entre el teixit productiu vallesà i els centres
educatius de la comarca. En aquesta segona edició van
obtenir el primer premi quatre projectes diferents, que tenen
en comú que són iniciatives cooperatives, sostenibles,
innovadores, solidàries o que promouen la igualtat de gènere.
L'Escola Municipal de Treball va rebre tres premis. Van ser
per al projecte R-POP Economia Circular –una aplicació que
ajuda a reutilitzar els materials rebutjats per altres empreses
industrials–; Creació i construcció d'una HPLC virtual per a
l'ensenyament i la docència –que ofereix una alternativa a una
màquina real de cromatografia de líquids d'alta pressió, però
a un cost més baix, i en què també ha participat l'IES Carles
Vallbona–; i Adopta un professional –una aplicació que
permet posar en contacte alumnes i professionals per tal que

els perfils s'adaptin més a la demanada del mercat laboral–.
El quart guardó va ser per a l'IES Mollet del Vallès,
pel projecte Robot repartidor de peces amb visió artificial,
per agilitzar els processos a les plantes de producció.
Els Premis Futur Cambra també van reconèixer dos
finalistes: el primer a l'EMT, per Rural FP construeix el teu
camí; i el segon a Parc Estudi, per Perruqueria solidària. Tots
dos projectes tenen l'ambició de trobar vies econòmiques
col·laboratives per crear un teixit productiu més just i solidari.
Finalment, també es van lliurar tres premis a empreses
vallesanes pel seu compromís amb l'FP i l'acollida del
nou talent al mercat laboral –Petronas Lubricants Spain
(Canovelles), Estelec Instalaciones Integrales (Sant Fost de
Campsentelles) i Salicrú (Santa Maria de Palautordera)–,
i es va reconèixer el paper de Beatriz Sotorrío, responsable
de desenvolupament de persones d'Audens Food, per la seva
participació com a jurat en aquesta segona edició dels premis.

COMERÇ EL CENTRE BULL D'ACTIVITAT EN UNA NOVA EDICIÓ DE BOTIGUES OBERTES FINS A MITJANIT
xavier solanas

Aliança amb Pimec
Arrenca la campanya
per impulsar el
'RedBaixes' amb un
comerç de proximitat sorteig de 300 euros
LES FRANQUESES. Amb l'objectiu
de desenvolupar i promocionar el
comerç local al municipi, la regidora de Comerç, Mercats, Fires i
Turisme, Sònia Tena, es va reunir
dilluns amb el president i la coordinadora territorial de Pimec Comerç Vallès Oriental, Carles Gironès i Montse Caussa, per abordar
les eines necessàries per posar en
valor el comerç de proximitat. La
propera reunió es farà al setembre amb l’Associació de Botiguers,
Comerciants i Professionals de les
Franqueses, LF Comerç. Darrerament, l'Ajuntament ha impulsat
campanyes com Jo compro a casa
o TastaLFdV. Ara, l’aliança amb Pimec pretén reforçar aquesta línia
de treball amb el comerç local. i

Aquest diumenge, 26 de juny, és
el primer festiu que les botigues
poden obrir les portes. Això fa que
Gran Centre avanci uns dies la tradicional campanya de RedBaixes,
que s'allargarà tot el mes de juliol.
Els comerços associats a l'entitat
estaran identificats amb un vinil
que unificarà la imatge, i entre el
22 de juny i el 10 de juliol es podrà
participar en un sorteig d'un val de
compra de 300 euros. Per participar-hi cal accedir al compte d'Instagram de Gran Centre i comentar
quin és l'establiment comercial de
la ciutat que més agrada, i alhora citar una altra persona amb qui compartir el premi. El sorteig es farà el
10 de juliol i es premiarà l'autor del
post i l'amic citat en el comentari. i

OPEN NIGHT:
LA FESTA COMERCIAL
DEL CENTRE

Ambientació, música, espectacles i llum. Aquests van ser alguns dels protagonistes
divendres de la 9a edició de l'Open Night, la festa comercial impulsada per Gran
Centre amb una seixantena de botigues i serveis oberts fins a mitjanit. Milers de
persones van passejar pel centre i per alguns dels sis espais amb activitats: un photocall a la plaça de les Olles, un espai luminescent a la plaça de l'Església o una passarel·la de drag queens a la Porxada –més informació a la pàg. 6–, entre d'altres.
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PATRONAL FOMENT S'IMPLICARÀ AMB LA UEI PER MIRAR DE DESENCALLAR EL PDU DEL CIRCUIT

GASTRONOMIA LES MÉS VENUDES: PINYONS I FRUITA CONFITADA
m.e.

Sánchez Llibre: "Granollers,
Parets i Montmeló han de ser
el Silverstone del sud d'Europa"
Foment del Treball s'implicarà
amb la Unió Empresarial (UEI)
per mirar de promoure el desenvolupament del pla director urbanístic (PDU) del Circuit, un projecte aturat des de 2016, quan va ser
aprovat per la Generalitat. El PDU
preveu el desenvolupament urbanístic de 74,7 hectàrees de sòl en
diversos sectors entre Granollers,
Montmeló i Parets, que passarien a tenir usos industrials, comercials, d'oficines, tecnològics,
educatius, hotelers, recreatius,
esportius i d'esdeveniments. Després d'haver promogut gestions
en aquest sentit durant molt de
temps, ara la patronal vallesana
ha demanat a Foment que pressioni la Generalitat per desencallar
aquest projecte.
Així ho va explicar el president
de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, en una trobada amb
els responsables de la UEI divendres a Granollers. "Buscarem la
complicitat dels ajuntaments i
dels responsables de Territori
i Empresa de la Generalitat",
deia Sánchez Llibre, qui assegu-

x.l.

COQUES DE SANT JOAN A la Pastisseria Puigdomènech, al carrer Sant Roc

Creix la venda de coques de
Sant Joan a les pastisseries

ACORD Josep Sánchez Llibre, Joan Díaz i Helena de Felipe, divendres a la UEI
rava que, amb el PDU desenvolupat, el PIB de la comarca podria
créixer 3,5 punts, uns 1.000 milions d'euros més, i es crearien
més de 6.000 llocs de treball d'alt
valor afegit. "Davant d'una situació d'incertesa econòmica cal
buscar noves oportunitats, i la
reindustrialització ha de ser
una de les palanques de la reactivació", deia Sánchez Llibre.

Integració de Fepime a Foment
En la reunió també es va tractar la integració de Fepime dins l'estructura de Foment.
Helena de Felipe, presidenta de la Federació d'Empresaris de la Petita i Mitjana Empresa de Catalunya, la patronal que representa al voltant de 400 organitzacions territorials i sectorials del país, posava en valor el pes de les microempreses –"són el 98%
de les pimes"– i indicava que "com a organització, a més d'ajudar les empreses a
afrontar les crisis i incertes actuals, també hem de contribuir al desenvolupament
econòmic del territori". En aquest sentit, la integració de Fepime a Foment comportarà que la UEI tingui més protagonisme i més influència en l'estructura de Foment.

També apuntava que desencallar i promocionar aquest projecte
sumaria més atractiu industrial al
Vallès Oriental, que podria equiparar-se a la forta indústria del motor del Regne Unit. "Granollers,
Parets i Montmeló han de ser el
Silverstone del sud d'Europa",
deia el president de Foment.
"El Brexit ha marcat noves
regles, i pel bé de l'economia
del Vallès, encara som a temps
d'aprofitar aquesta oportunitat
de reforçar la indústria del motor", afegia Joan Díaz. "El Circuit
ha de ser un motor d'atracció
per a les empreses del sector, i
això lliga amb la creació de talent que generem amb els estudis de Motorsport a la comarca". Díaz també insistia que "amb
el projecte aturat es perden
cada dia oportunitats de desenvolupament econòmic". x.l.

Els pastissers de Granollers preveuen un Sant Joan molt bo i confien a igualar o superar el nivell de
vendes del 2019, després de dos
anys en què les vendes de coques
van caure notablement arran de la
pandèmia. Tot i que les restriccions passades van fer que es fessin
coques més petites i de més varietat, aquest any tornen les coques
més grans, per a grups de diverses
persones. "Es nota que la gent es
torna a reunir per celebrar la
revetlla en grup, i les reserves
són per a coques més grans",
diu Montse Puigdomènech, de la
Pastisseria Puigdomènech. A més,
la tradició es manté, de manera
que les coques de fruita confitada
i pinyons continuen sent, de llarg,
les més demanades, seguides de
la fullada de llardons i brioix amb
crema. A més, a poc a poc també
creixen les vendes de les farcides
de nata, cabell d'àngel o xocolata.
D'altra banda, aquest any s'han
avançat les reserves. "Com que divendres és festa, hi ha gent que
marxa fora a passar el cap de
setmana i s'enduen la coca des
d'aquí", explica Úrsula Quesada,

del forn El Racó, que fins dimarts ja
havia atès 350 reserves. "Sí que hi
ha més reserves, però també hi
ha qui ve a última hora sense reserva prèvia", diu Puigdomènech.

Es mantenen els preus
Pel que fa als preus, enguany es
mantenen o s'apugen lleugerament per l'augment de les matèries primeres, però "molt poc, al
voltant d'un euro", asseguren
els pastissers. De fet, aquest any el
preu dels pinyons és més econòmic
que el curs passat, fet que compensa l'augment d'altres ingredients,
com la farina. Amb tot, les coques
artesanes poden oscil·lar entre
els 15 i els 50 euros en funció de
la mida. "Les coques artesanes
no tenen res a veure amb les
industrials, la qualitat és molt
diferent", reivindica Quesada, que
posa en valor les creacions artesanes i l'ús d'ingredients de primera
de qualitat –farina, mantega, llet,
ous i sucre–, les fermentacions
llargues i l'absència de conservants. "Això fa que les coques artesanes s'hagin de consumir en
dos o tres dies". x.l.
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Ona Vegué, a l'equip ideal de la Lliga Guerreres

Soﬁa Téllez, reconeguda

Ona Vegué, del kH-7, està dins de l'equip ideal de la Lliga
Guerreras Iberdrola com a màxima anotadora de la temporada
2021-2022 amb 154 en 26 partits. La jugadora està concentrada
amb la selecció espanyola per disputar els Jocs del Mediterrani,
que tindran lloc del 29 de juny al 6 de juliol a Orán (Argelia).

La granollerina Sofia Téllez, del Club
d'Esgrima de Granollers (CEG), va rebre
divendres un reconeixement institucional de
l'Ajuntament per la gran quantitat de títols
assolits en els últims mesos.

HANDBOL | Internacional EL PAVELLÓ ESPORTIU ACOLLIRÀ 125 PARTITS DELS 917 DUELS EN TOTAL

NATACIÓ ARTÍSTICA | Mundial DIVENDRES LA PRELIMINAR LLIURE

La Granollers Cup 2022
se centralitzarà al Palau

Pau Ribes frega el podi
a la final del duet mixt

Doble cita internacional a Granollers durant les pròximes dues
setmanes que faran que es respiri
encara més handbol a la ciutat. El
Palau d'Esports acollirà l'Europeu
màster, des d'avui, dijous, a diumenge, i la Granollers Cup 2022, del
dimecres 29 de juny al 3 de juliol.
Les dues competicions reprenen la
seva activitat després de passar dos
anys inactives per la Covid-19.
Els partits de la Granollers Cup es
repartiran per Granollers i comptarà amb el suport de les Franqueses i Canovelles. Enguany, tot i
oferir-se Vilanova del Vallès, no ha
calgut cap pista d'aquest municipi
vallesà. Tot i això, l'organització ha
mostrat la voluntat de centralitzar
la competició enguany al Palau
d'Esports que, amb les obres fetes arran del Mundial d'Handbol
Femení, permet jugar dos partits
alhora en la pista central, fet que
fins ara no es podia fer. "Dels 917
partits, 125 es juguen al Palau.
Ens agrada que es puguin jugar
molts partits al Palau perquè
això fa més ambient al torneig",
apuntava el gerent del BMG, Pep
Blanchart, divendres passat durant
l'acte de presentació.
L'acte d'inauguració de la competició tindrà lloc com és habitual
a la plaça de la Porxada, que serà
el pròxim dimecres, a les 18 h. Durant quatre dies, a la Granollers
Cup competiran 288 equips –248
masculins i 240 femenins– de 14
països diferents, entre Algèria, Andorra, Àustria, Dinamarca, Finlàn-

CBG

XAVIER SOLANAS

A BUDAPEST El quart millor registre del duet mixt tècnic

PRESENTACIÓ Un dels momoents del doble acte de presentació d'handbol

Arrenca l'Europeu de màsters
L'Europeu màster, que es va iniciar ahir, dimecres, amb l'acte de
cerimònia d'obertura al Palau d'Esports, estava planificat per disputar-se el 2020 a la ciutat, com un dels actes de commemoració
del 75è aniversari del BMG, però la pandèmia va dificultar l'organització. "Era l'activitat més important que volíem fer durant
la commemoració dels 75 anys del club", va explicar Blanchart.
L'Europeu màster reuneix prop de 700 persones entre quatre categories masculines (+35, +45, +50 i + 55) i dues femenines (+33
i +43) amb jugadors i jugadores d'arreu d'Europa. En total, 42
equips, 12 de femenins i 30 de masculins; dels quals 11 són catalans i d’aquests 5 són del BMG. "Crec que podem aconseguir algun
equip campió d'Europa", assenyalava Blanchart.

dia, França, Islàndia, Israel, Itàlia,
Noruega, Polònia, Suècia i Tunísia.
"Granollers és handbol, estem
molt contents de poder tornar a
celebrar el campionat", comentava el president del club, Alfred

Serra. "Si al març ens haguessin
dit que hi hauria aquest nombre d'equips, no ho haguéssim
pensat. Hi havia incertesa entre els clubs; tot i això, som 288
equips", deia Blanchart. J.L.R.B.

Pau Ribes s'ha quedat a les portes de
la medalla del duet mixt tècnic del
Mundial de natació artística a Budapest (Hongria). El nedador del CN
Les Franqueses, amb Emma Garcia
(CN Sabadell), va obtenir dilluns el
quart millor registre de la final amb
una puntuació de 84,4829, que va
ser insuficient per superar a la parella xinesa Yiyao Zhang i Haoyu Shi
(86,4425 punts). El podi es va completar amb l'or d'Itàlia (89,2685) i
la plata del Japó (86,5939).
La parella catalana havia passat
a la final al quart lloc i en la final
no va poder entrar al podi amb la
coreografia d'Hansel i Gretel. De
fet, Ribes i Garcia van assumir riscos en la final i una errada en un
dels exercicis els va impedir pujar
al podi. "Volíem treure la ràbia.
Hem jugat les nostres cartes i

hem fallat. Som humans, no màquines, però em sap greu per
l'errada final. No és per la medalla, és per l'errada", deia Pau
Garcia, que afegia: "hem sortit a
matar i arriscar-nos. Ens queda
aprendre i aquesta ràbia canalitzar-la en el duet lliure i treure'ns l'spineta. Tots ens podem
equivocar, però hi hem posat
totes les ganes". La pròxima prova del duet Ribes-Garcia serà divendres amb la preliminar lliure.

A la final amb el quart lloc
Abril Conesa i Mireia Hernández,
del CN Granollers, i Cecília Jiménez, Meritxell Mas, del CN Les
Franqueses, han passat a la final
de divendres d'equip lliure amb el
quart millor registre. Avui, dijous,
disputaran el Highlight. J.L.R.B.

NATACIÓ ARTÍSTICA | Formació PARTICIPA AMB ÈXIT AL CATALÀ DE RUTINES DISPUTAT A MATARÓ

El CNG rep el guardó de millor
club en el campionat català
El CNG va aixecar dissabte el trofeu de campió de Catalunya en
la classificació general per clubs.
Aquest guardó situa el CNG com a
millor club català de natació artística de la temporada, després de
disputar el Campionat de Catalunya de rutines, celebrat a Mataró.

El club granollerí va guanyar diferents podis: les alevins es van proclamar subcampiones de Catalunya
amb l’equip A; als duets, la formació
de Martina Garcia i Arlet Arnan es
van alçar com a campiones. En infantil, l’equip A es va penjar la medalla d’or, i l’equip B es va classificar

en un meritori cinquè lloc; als duets,
or per Aitana Navarro, Carla Lorenzo i Èrica Bosch, i bronze per Saioa
Nogales, Carla Roiz i Jana Francisco.
Pel que fa en júniors, van pujar al
tercer esglaó del podi el duet d’Ariadna Conesa i Alba Busquets.
Valeria Parra, Regina Casino i
Irene Garrido, més l’entrenadora
Muriel Escalé, han estat convocades per disputar l'Europeu júnior
amb Espanya, que tindrà lloc a Alacant del 29 de juny al 3 de juliol.

MILLOREM
QUALSEVOL
PRESSUPOST
FINS A FINALS
DE JUNY
Triats com el 4t millor
centre de la província
de Barcelona
Pl. de la Caserna, 7 · Granollers

93 607 08 08

684 46 95 85
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ATLETISME L'ORGANITZACIÓ VOL CELEBRAR 'UNA CURSA NORMAL' EL 5 DE FEBRER DEL 2023

DUATLÓ AL PODI MÀSTER DE LA MODALITAT DE MUNTANYA
SANTI RIBOT

La Mitja obre inscripcions
amb 8.000 dorsals
ARxIu

La Mitja Marató Granollers - les
Franqueses - la Garriga ha obert el
període d'inscripcions de la 37a edició amb l'objectiu de deixar en l'oblit
les dues últimes edicions pandèmiques. La voluntat de l'organització
de l'AE La Mitja és recuperar la normalitat de la mítica prova vallesana
i, per això, ha previst un màxim de
8.000 dorsals disponibles per córrer
el 5 de febrer del 2023, entre Granollers i la Garriga.
La prova tornarà amb les distàncies habituals de 21 i 10 km i El
Quart, i preveu recuperar la Mini i
l'Open que no se celebren des del
2020. "La Mitja torna a la normalitat i farem una cursa com
la que fèiem abans de la pandèmia, aquesta és la gran novetat
de la nova edició", assenyala un
dels responsables de l'AE La Mitja, Joan Villuendas, que també es
mostra prudent amb la situació
sanitària: "hem d'anar a poc a
poc, amb tranquil·litat. Ara per
ara som 8.000 dorsals, si cal

MEDALLISTA Santi Ribot, a l'esquerra, amb David Malagón

Malagón, or, i Ribot,
bronze, del Mundial

EN CURSA La Mitja 2022 va tenir uns 4.000 participants
ampliar, ampliarem; però si la
situació sanitària canvia, ens
adaptarem".

Mateix recorregut
El recorregut de La Mitja no es
modificarà i manté la sortida al
carrer Esteve Terrades i l'arribada davant del Palau d'Esports

EL TAST SE CELEBRARÀ EL 29 D'OCTUBRE
AMB UN MÀXIM DE 2.000 INSCRITS
El Tast de La Mitja també ha obert el període d'inscripcions amb un màxim de
2.000 dorsals. La cursa se celebrarà el dissabte 29 d'octubre i manté el circuit de
l'edició passada, amb sortida i arribada al número 111 del passeig de la Ribera
–just davant de l'empresa KH-7–. "La cursa es desenvoluparà per la zona del
polígon, però allarguem el circuit fins a la rotonda de Llerona, per evitar el gir
brusc de l'edició passada", explica Joan Villuendas, que admet que l'organització
"vol el rècord català i estatal perquè és un circuit ràpid i atractiu". A més,
enguany també se celebrarà només la distància de 10 km. El preu per dorsal és
de 15 euros i cal afegir 3 euros més per la llicència de la federació espanyola. L'AE
La Mitja dona l'opció de fer la inscripció a les dues curses amb un preu de 32
euros i cal afegir 6 euros per la llicència de la federació espanyola.

–carrer de Francesc Macià–. En
l'edició del 2022, la prova va reunir prop de 4.000 corredors i
espera doblar el pròxim any amb
la intenció que sigui una edició
normal. Per aquest motiu, l'organització preveu recuperar els
serveis habituals de la prova, com
ara el de fisioterapeutes, que es
van haver de suspendre arran de
la pandèmia. A més, la cursa es
mantindrà dins el calendari de la
federació espanyola. "Això ens
permet portar atletes de renom
internacional i estatal, i com és
habitual intentarem que vingui
l'elit de corredors i corredores", augura Villuendas.
Una de les novetats són els obsequis de l'organització perquè
per cada dorsal donarà una samarreta tècnica i una suadora, de
la marca Mizuno. El preu per inscripció és de 25 euros i cal afegir 3
euros per la llicència de la federació espanyola. J.L.RODRÍGUEZ

Pista EL CAG SUMA CINC PODIS MÉS EN L'ÀMBIT COMPETITIU CATALÀ DE PROMOCIÓ
cAg

Aniol Clavell, tercer estatal
sub-18 i mínima europea
Aniol Clavell, de Club Atlètic Granollers, va penjar-se la medalla de
bronze dels 2.000 metres d'obstacles del Campionat d'Espanya
sub-18, que va tenir lloc el cap
de setmana a Jerez (Andalusia).
L'atleta granollerí va aconseguir
la millor marca personal amb 5
minuts i 49,13 segons, que li va
valer per obtenir la mínima per
disputar l'Europeu sub-18, tot i
que està pendent si entra finalment en la llista de convocats per-

què només poden anar-hi els dos
millors classificats.
D'altra banda, l'Atlètic Granollers va sumar més podis catalans el subcampionat sub-23 dels
10.000 metres marxa, Laura Monje. També van fer podi en sub-14,
Ainhoa Martín amb l'or als 3.000
metres marxa; en sub-12, Marcel
Samsó amb la plata als 60 metres
llisos i el bronze als 200, i Olivier
Trilla amb la plata dels 2.000 metres marxa.

ANIOL CLAVELL

David Malagón i Santi Ribot, del
Club Triatló Granollers, han fet
història penjant-se una medalla
en la primera edició del Mundial
de duatló de muntanya, que va tenir lloc a principis del juny a Targo-Mures (Romania). Malagón va
guanyar l'or de la categoria d'edat
de 45 a 49 anys, i Ribot, el bronze
en 55 a 59 anys.
David Malagón arribava al Mundial amb el cartell de favorit pel
seu palmarès envejable amb tres
campionats d'Europa (2018, 2019
i 2021) i va complir amb els pronòstics. El circuit del duatló va ser
molt dur amb un primer tram de
cursa a peu de 7 km, un segon en
bicicleta de 24 km i un últim a peu
de 3,5 km. Malagón va completar

David Malagón encadena
tres victòries a l'Europeu
màster i Santi Ribot ha
fregat el podi tres vegades
l'exigent circuit en 2 hores, 14
minuts i 16 segons amb un marge
de més de 8 minuts amb el segon,
el romanès Laszio Szigyarto i de
nou, amb el tercer, el britànic Paul
Hillar. "Era un circuit molt dur,
però era com els que fem nosaltres al català o l'estatal. Va anar
molt bé", admet el duatleta, que
encara està assimilant el triomf
internacional: "vaig acabar satisfet, però potser ara, després
de passar ja uns dies, estic més
content d'aconseguir el triomf
en el Mundial".
David Malagón ja prepara el seu
pròxim repte que serà el Campionat d'Espanya màster a Sòria al
juliol i ho fa amb la mateixa intensitat que preparava el Mundial o
l'Europeu. "Si sóc un referent?

Sí, sona molt fort, la veritat. Potser estic més content pèl tercer
lloc del Santi Ribot, que pel meu
or", diu.

Primer podi internacional
La delegació granollerina va sumar una segona medalla amb
Santi Ribot, que va pujar al tercer esglaó de la seva categoria. El
duatleta va completar el circuit
amb un temps de 2 hores, 38 minuts i 16 segons i es va quedar a
14 minuts del segon, l'alemany
Jörg Dani, i a 15 del campió, el
noruec Frode Engelud. "Podíem
dir que els dos primers classificats ja tenien assignades les
medalles perquè són dos atletes amb un palmarès increïble,
llavors la lluita la vaig tenir pel
tercer lloc, que finalment vaig
imposar-me", relata Ribot, que
va aconseguir un marge de vuit
minuts amb el quart, l'alemany
David Lembrich. "Vaig tenir un
incident en la sortida de boxes
amb un blíster de sal que tenia ficat en la sabatilla del peu,
vaig perdre uns segons i em va
avançar Lembrich. Aleshores,
sabia que havia d'entrar abans
que l'alemany en els corriols i
vaig fer un esprint per entrar
abans que ell. A partir d'aquí
sabia que el tenia darrere meu,
però no sabia si amb molt o poc
marge. Finalment vaig guanyar
la medalla de bronze", recorda
Ribot, que afegeix: "he complert
amb un somni que s'ha fet realitat. Pujar al podi del Mundial és
el màxim que puc aspirar".
Santi Ribot es treu una espineta clavada pujant al podi Mundial
després d'haver fregat el podi de
l'Europeu màster fins a tres vegades amb tres quarts llocs (2018,
2019 i 2021). J.L.RODRÍGUEZ
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FUTBOL | Tercera Catalana EL CLUB FA UN HOMENATGE A UNA QUARANTENA DE PERSONES

MOTOR | Motociclisme DIUMENGE CORRE ALS PAÏSOS BAIXOS

A Aleix Espargaró se li
El Bellavista-Milan fa
mig segle d'esport i valors escapa Fabio Quartararo
j.e.b.

HOMENATGE El club franquesí va celebrar dissabte l'acte final de temporada amb diversos reconeixements
El CF Bellavista-Milan va celebrar
dissabte l'acte final de temporada a
l'envelat de la plaça Major del barri
amb la commemoració del 50è aniversari del club, que va fundar-se,
concretament, l'1 de desembre del
1972 per l'empresari italià, Gianfranco Messaggi. L'acte va servir per
retre homenatge a una quarantena
de personalitats rellevants de les
cinc dècades del club. Entre aquests,
va haver-hi un especial record pel
fundador, mort el 2016, i que els
seus dos fills –Javier i Gianfranco–
no es van voler perdre.
El projecte esportiu del club
franquesí va de la mà del d'integració social infantil. "El projecte
amb els més petits és el més important, volem treure els nens
del carrer i portar-los al camp a
jugar a futbol. Som un club formador i volem ajudar al barri,
com sempre hem fet", se sincera
el president del club, Juan Emilio
Bertrán, qui afegeix: "tenim un

projecte integrador amb els juvenils que no poden pagar la
fitxa, els fem fer d'entrenadors
de la base; també ajudem a les
famílies dels més petits que no
poden pagar les fitxes; i donem
sabatilles i roba, de segona mà,
als infants que per motius econòmics no se la poden comprar".

17 equips i 200 esportistes
El Bellavista-Milan reuneix a prop
de 200 esportistes repartits entre
15 equips federats i 2 del Consell
Esportiu del Vallès Oriental. "Tenim una molt bona salut esportiva i econòmica. Ja no tenim
cap deute pendent amb ningú",
recorda Bertrán, que explica que el
club va passar uns moments complicats fa prop de 15 anys quan va
acumular un deute d'uns 30.000
euros, que ja fa temps que ha liquidat. Amb una economia sanejada,
el club vol recuperar categories de
renom del futbol català, com ara

quan formava part a l'inici del nou
mil·lenni de la Preferent Territorial
–aleshores, màxima categoria catalana i pas previ a la tercera Divisió
espanyola–. "Vam estar a punt de
pujar a Tercera, no va poder ser.
Ara fa dues temporades que flirtegem amb l'ascens a la Segona
Catalana, veurem què passa el
pròxim curs", diu Bertrán.
El club, a més, difon amb orgull
la seva relació amb el Milà, d'Itàlia,
que ara per ara no ha estat correspost pel prestigiós club. "Els nostres colors del club són perquè
el fundador [Gianfranco Messaggi] era aficionat del Milà, però
mai han tingut cap gest cap a nosaltres. Estem intentant parlar
amb ells, però és una tasca molt
complicada, nosaltres som un
club de barri", explica Bertrán,
que admet que aquestes setmanes
té molta feina als despatxos amb
la planificació de la temporada
2022-2023. J.L.RODRÍGUEZ

Primera Catalana SIGNA L'ATACANT GUILLEM RIUZ, DE PARETS

Segona Catalana

L'Esport Club fitxa el tercer
màxim golejador de Primera

Quatre fitxatges al
CF Les Franqueses

L'Esport Club Granollers ha reforçat la davantera amb Guillem Ruiz,
que és el tercer màxim golejador
del grup 1 de la Primera Catalana
de la temporada 2021-2022. L'atacant procedeix del CF Parets, que
ha lluitat per l'ascens a la Tercera.
L'atacant va marcar un total de
12 gols en 23 partits –cap d'ells de
penal– i té una mitjana de 0,5 gols
per partit. Anteriorment, Guillem
Ruiz havia format part del segon
equip del CF Parets, a la Tercera

Catalana –amb ascens a Segona
Catalana–; al Cardedeu i al Bellavista-Milan, a la Segona Catalana.

Experiència de Primera
Aquesta és la segona incorporació
de l'equip de David Vilajoana, que
s'ha reforçat ara per ara amb dos
jugadors amb experiència contrastada a la Primera Catalana. El primer reforç va ser Joel Sánchez, de
25 anys, migcampista procedent
de la UE Vic, dtambé de Primera.

El CF Les Franqueses es mou ràpid
al mercat d'estiu i ja ha anunciat
quatre fitxatges en dues setmanes. El més destacat és el davanter
Joel Martínez. L'atacant ha deixat
el Martinenc, de la Primera Catalana, després de completar 228
partits i 59 gols. L'equip franquesí també ha incorporat el defensa
Jorti Tormo, el migcampista José
Manuel Alcaraz i el davanter Gerard Suárez, tots tres procedents
del CF La Torreta, de la Segona
Catalana.

El pilot francès Fabio Quartararo
(Yamaha) és a cada cursa que passa més líder de MotoGP i amplia
el marge amb l'Aleix Espargaró
(Aprilia), que es manté al segon
lloc. El granollerí va quedar diumenge fora del podi a falta de
tres voltes pel final del Gran Premi d'Alemanya, però va acabar
al quart lloc i va sumar 13 punts
més a la seva casella. Pel que fa a
Pol Espargaró (Honda Repsol), va
abandonar la cursa a set voltes del
final per culpa d'unes molèsties a
les costelles a causa de la forta
caiguda en els entrenaments de
divendres.
Aleix Espargaró veu com el primer lloc se li posa cada cop més
complicat, a mesura que avança la
temporada. Quartararo encadena
dos triomfs seguits amb Montmeló i Sachsenring, així que lidera
MotoGP amb 172 punts i un marge de 34 punts amb el granollerí.
De fet, la diferència entre els dos
pilots abans de la cursa del Circuit
de Barcelona-Catalunya era de tan
sols 8 punts. Tot i no pujar al podi
a les dues últimes curses l'Aleix, es
manté segon i té un avantatge de
27 punts amb el tercer classificat,
Johann Zarco (Ducati). "Lamentablement, he tingut una vibració
estranya al davant des de la primera volta que després ha em-

Circuit

54 EQUIPS INSCRITS A
LA CURSA DE 24 HORES
Les 24 Hores de Catalunya de Motociclisme van presentar fa uns dies de
manera oficial l'elenc que escriurà el
guió de la 27a edició de la prova. De
l'1 al 3 de juliol, seran un total de 54
equips els que es reptaran al Circuit
de Barcelona-Catalunya. Aquesta xifra de participació, a més, és la segona
més alta registrada en els últims cinc
anys. De cara a la propera temporada,
França s'emporta el número més alt
de representants, amb un total de 30
equips. Els equips de casa seran 18,
mentre que també han formalitzat la
seva participació 4 equips procedents
de Suïssa i 2 d'Alemanya.

pitjorat progressivament", es
lamentava el granollerí, que està
motivat per capgirar la situació i
lluitar pel títol de campió.
La pròxima cursa de MotoGP
tindrà lloc el cap de setmana als
Països Baixos, al Circuit d'Assen.
Aquest serà l'últim gran premi de
la primera part de la temporada
perquè al juliol el Campionat del
Món s'atura.

POLIESPORTIU SIGNATURA DE CONVENI AMB LA MÚTUA
h2O

Un centre terapèutic a l'Espai Wellness
El director general de La Mútua, Josep Rius, i el gerent de l’Espai Wellness,
Carles Ayats, van signar dijous un acord de col·laboració per tal de poder
oferir als pacients de l’àrea de fisioteràpia de La Mútua una derivació al
centre esportiu Espai Wellness, on podran realitzar un exercici terapèutic
de qualitat ajustat a cada patologia. Aquesta iniciativa marca un pas
endavant a l'Espai Wellness amb un centre de rehabilitació saludable,
esportiu i social. El projecte entre les dues entitats està coordinat pel cap
de fisioteràpia, Ernest Ramón Lamiel.

DJ, 23 JUNY 2022

19

CULTURA

DiverEstiu al barri de Can Gili

Revetlla amb música dels 80 i 90

Els autos de xoc de tota la vida, però en una recreació
més sostenible. Són els DiverEcoXoc, que funcionen amb
l'empenta dels mateixos ocupants. L'activitat per a famílies
amb infants a partir de 2 anys es posa en marxa dimecres
(de 17.30 a 20.30 h) a les pistes de bàsquet de Can Gili.

La sala Parypé, al polígon Jordi Camp, proposa una
revetlla en clau nostàlgica, recordant els millors
moments de discoteques ja desaparegudes, com
Scheila Disck, HH o Q. Els dj José Resina i Mariano Is
Good animaran la nit, amb coca i cava de benvinguda.

TRADICIÓ A LES FRANQUESES HI HAURÀ FESTA, AMB BOTIFARRADA, MÚSICA, FOGUERA I PETARDS, TANT A CORRÓ D'AVALL COM A BELLAVISTA

Sant Joan recupera les revetlles
IL·LUSTRACIÓ: PAU FARELL / @PEUFARCELL

LES FRANQUESES. La nit de Sant Joan, la
més curta de l'any, marca el solstici d'estiu i conté una rica simbologia. Enguany,
però, aquesta data pren encara més signi�icació. És la primera revetlla celebrada
amb normalitat i sense restriccions des de
fa dos anys i, en certa manera, fa de pòrtic
a un estiu que tothom anhela viure amb
plenitud. Només la situació d'alerta per
incendis que viu el país pot acabar entelant una festa de connotacions màgiques.
El retorn a la normalitat l'exempli�ica la
doble oferta de revetlles: a Corró d'Avall,
organitzada per la comissió de Festa Major de Corró d'Avall i el grup de Diables
els Encendraires, i a Bellavista, a càrrec
de l'associació de veïns.
A Corró, la primera part de la festa començarà a la tarda i tindrà com escenari
la plaça de l'Ajuntament. A partir de les
18.30 h s'hi faran diverses activitats infantils. A les 19 h les autoritats municipals rebran la Flama del Canigó en una recepció i mitja hora més tard el seu seguici
anirà fins a la plaça Joan Sanpera i Torras.
Allà s'hi farà un sopar amb botifarrada
(22 h) a un preu popular de 5 euros, seguida d'un castell de focs artificials i l'encesa de la foguera (23 h).
A continuació, el grup Saigon animarà
la revetlla amb la seva combinació de reggae, ska i rock, seguit d'una sessió amb el
dj Enric Font.
Al barri de Bellavista la revetlla centralitzarà els actes a la plaça Major i s'allargarà fins a
la matinada. A les 18 h s'hi farà la festa de l'escuma per als més petits, seguida d'una masterclass de zumba (19.30 h). A les 21 h començarà
el sopar, amb botifarrada popular i servei de bar.
Els tiquets inclouran l'entrepà i una beguda per

carrer Orient.
D'altra banda, a Granollers, l'Agrupament
Escolta i Guia Sant Esteve, que després de
cinc anys d'absència recupera la tradicional
revetlla de Sant Joan a la Font Verda, oberta
a tothom. D'aquesta manera, dijous la foguera tornarà a cremar a la plaça de la Llacuna, un emplaçament que durant molts
anys havia acollit revetlles populars. A
partir de les 20 h la plaça lluirà engalanada,
amb taules parades i cadires i una foguera
al bell mig, que s'encendrà amb la �lama del
Canigó portada pels timbalers.
Hi haurà música en viu i els assistents
hauran de dur el seu sopar, coberts i estovalles i els membres de la unitat de Pioners i
Caravel·les de l'AEiG Sant Esteve seran darrere la barra per vendre begudes fresques,
cava i coca. La celebració tindrà un vessant
social, perquè destinarà tots els bene�icis
obtinguts a un projecte de reconstrucció
del poble escolta de Bécours, a Occitània.

Per Sant Joan, festa major

5 euros, 4 si es compra de manera anticipada a la
seu de l'associació de veïns. Després de l'àpat, dj
Jam amenitzarà el ball fins a les 2 de la matinada.
Tant a Corró d'Avall com a Bellavista es produiran restriccions en la circulació que afectaran principalment el passeig Andalusia i el

Un altre barri que també viurà la seva revetlla és el de Can Bassa, inserida en el marc
de la festa major, que arrenca avui dijous i
s'allargarà �ins diumenge. El programa organitzat per l'associació de veïns inclou la
revetlla popular al camp del costat del pavelló d'esports (22.30 h), però també una
cercavila amb la Granota, concert de copla
amb Juan Manuel Vera, ball amb l'Orquestra
Music Show i Summer Dance per rematar.
Si bé aquest any no se celebrarà la revetlla dels
veïns de Ponent, ni la festa de Sant Joan de l'associació de veïns Sant Julià de Palou, les associacions de comerciants del Congost i Comerç Ral
sí que han organitzat, un any més, el tradicional
sorteig de coques de Sant Joan. C.R.

EL FOC QUE BAIXA
DE LA MUNTANYA

■ La guspira que encén les fogueres
de Sant Joan és la Flama del Canigó,
una tradició que es va iniciar el 1955 i
que és un símbol de germanor entre els
territoris de parla catalana i també de
la persistència de la cultura catalana.
La matinada del 22 al 23 de juny
la Flama del Canigó es renova al cim
d'aquesta muntanya del Pirineu català
i centenars de voluntaris la distribueixen arreu dels Països Catalans, seguint
diverses rutes per tal d'encendre les
fogueres de la nit de Sant Joan.
A Granollers la Flama arribarà el
mateix dijous (19.15 h) a la plaça de la
Porxada, en el marc d'un acte, festiu
i també reivindicatiu, organitzat per
Òmnium Cultural. Els portadors seran
atletes del Club Atlètic Granollers.
L'arribada estarà acompanyada per
la lectura d'un manifest, una sardana
de germanor i l'actuació de la cantautora de Montmeló Marta Shanti, amb la
seva proposta de pop-rock amb tocs
de folk, soul i nova cançó. Marcarà
l'inici de la revetlla a la ciutat.
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MÚSICA ÉS EL PRIMER DELS DOS CONCERTS PREVISTOS A L'AIRE LLIURE, AL COSTAT DEL TAG

EL CICLE A LA PARRÒQUIA S'ACOMIADA FINS A L'OCTUBRE

Viatge musical per Occitània

'La música del cel'
estrena dues obres
de joves compositors

FONONÈSIA

El Teatre Auditori contribueix a la
programació L'estiu a Granollers
amb dues propostes musicals que
succeiran fora de l'equipament.
Dos concerts a la fresca, d'estils
molt diferents, gratuïts i sense
reserva prèvia, que tindran lloc al
passatge Gregori Resina.
El primer d'aquests arriba dimarts (20 h) i proposa la recuperació del cançoner del territori occità. Els guies en aquest itinerari
serà el duet Fononèsia, format per
la soprano catalana Mireia Latorre i el viola de gamba eslovac Peter Krivda.
Tots dos han rebut formació
musical a Catalunya, França, Itàlia,
Eslovàquia i la República Txeca, i
en la seva trajectòria destaca la interpretació de música antiga. Des
de 2002 ofereixen recitals de música occitana en diversos actes de
promoció de la llengua i la cultura
d'aquest territori, organitzats pel
Departament de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya,

FONONÈSIA Peter Krivda i Mireia Latorre formen el duet des de fa 20 anys
l'Institut d'Estudis Ilerdencs (IEI)
o el Centre d'agermanament occitano-català (CAOC).
Aquest interès s'ha anat ampliant amb la redescoberta del repertori vocal occità, les antigues
melodies populars de Tolosa i les
cançons del compositor Déodat de
Séverac, que han estat enregistrades recentment. Tot aquest llegat

centrarà la seva actuació granollerina. Tonades populars en els
seus diversos dialectes i variants:
aranès, llenguadocià, bearnès,
provençal i alvernès.

Dm 28 de juny, 20 h
Passatge Gregori Resina
Gratuït

LITE BITES TRIO, JESSE & JAMES, THE JARTBREIKERS I WHISKY PREACHERS ACTUARAN AL MIRALLET

Torna el cicle Miramecres
A partir de juliol les nits granollerines es faran més amenes –i
s'allargaran les sobretaules– amb
el retorn del Miramecres, el veterà
cicle de concerts a la fresca organitzat pel restaurant el Mirallet,
una de les seves propostes més
emblemàtiques, que ja ha superat
les tres dècades d'existència.
L'escenari instal·lat al carrer
de Sant Joan Baptista estarà ocupat durant els quatre dimecres
de juliol. El dia 6 actuarà el Lite

Bites Trio, un combo de jazz format pel bateria Alfons Bertran, el
guitarrista Guillem Callejón i el
contrabaixista Aleix Forts, influenciats per noms com els de John
Abercrombie, Sam Rivers, Lennie
Tristano o Mark Turner. El dia 13
serà el torn de l'indie rock de Jesse & James, un quintet granollerí
amb el guitarrista i cantant Miquel
Fernández, el baixista Quico Gil, el
bateria Crisant Palau, el teclista
Gerard Porta i el guitarrista Alber-

to Rocha a les seves files.
Els vallesans The Jartbreikers,
en aquesta ocasió en format de
duet, amb Salva Blanco i Òscar
Carreras, protagonitzaran la nit
del dia 27 amb les seves relectures
d'èxits de la dècada dels 60 i fins
als 90. I el grup d'insòlites versions Whisky Preachers, amb el guitarrista Xavi Iglesias, el guitarrista
i veu Joan Pastor, el bateria Jordi
Riera i el teclista Sergi Rodri posarà el punt final el dia 27.
El Mirallet ha dissenyat un menú
fixat de 20 euros per gaudir d'un
sopar i de la música en directe.

Canticel, el poema de Josep Carner, dona nom a un nou concert
del cicle La música del cel a l'església de Sant Esteve, subtitulat Veus
blanques, llum etèria. Es tracta
d'una nova demostració de la puixança de les noves generacions
en l'àmbit de la música sacra i les
composicions per a orgue.
Aquesta darrera actuació abans
del parèntesi estiuenc tindrà lloc
diumenge (17.30 h) i els intèrprets seran l'organista granollerí
Vicenç Prunés i el Cor Aglepta
de Sant Cugat, dirigits per Oriol Castanyer. Dos estudiants de
composició de l'Escola Superior
de Música de Catalunya (ESMUC),
Román García Felipe i David Mormeneo, participants del projecte
Granoll-Orgue XXI, estrenaran
sengles peces per a orgue, Ciclo i
Batiment, respectivament.

UN DOCUMENTAL
SOBRE EL PROJECTE
n L'estudiant Gala Cortese ha realitzat
un documental sobre el projecte Granoll-Orgue XXI, com a treball de final
del grau en Comunicació Audiovisual
de la UB. Aquesta iniciativa estableix
la col·laboració entre el Conservatori
Josep M. Ruera, la Fundació Pro Música Sacra Granollers i l'ESMUC per incentivar la creació contemporània per
a orgue. Els alumnes de composició
de l'ESMUC escriuen peces curtes que
presenten a l'alumnat del Conservatori
granollerí en format de classe magistral
i, més tard, les obres s'estrenen en un
dels concerts del cicle La música del cel
a la parròquia. El vídeo, de 13 minuts de
durada, està disponible a YouTube.

Catastrofe Club publica
el tercer llarga durada
“No podem estar més satisfets
i emocionats, és el nostre millor disc”. Són paraules de Josep
M. Herrera (veus, guitarres i programacions) i David Molina (baix,
teclats i programacions), ànimes
de Catastrofe Club, davant la sortida del seu nou llarga durada, El
crecimiento infinito, que editarà el
segell Hidden Track Records.
De moment, el duet de postpunk, i electrònica fosca i experimental ha publicat el primer

avançament, un tema de títol homònim, que ja es pot escoltar en
streaming a les plataformes digitals i veure en format de videoclip
a YouTube. El compte enrere continuarà el 29 de juny, amb la difusió d'un nou single que precedirà
a la publicació del disc, l'1 de juliol, que també estarà disponible
en escolta i descàrrega digital. La
prova del directe arribarà el 15 de
juliol, amb un concert de presentació a Barcelona. i

AL VOLTANT D'UN MILER D'ASSISTENTS A LA CINQUENA EDICIÓ DEL FESTIVAL
XAVIER SOLANAS

MINIBEAT, PUNK
DE TALLA CURTA
La cinquena edició del festival familiar
de música alternativa MiniBeat, dedicat aquest any a la música i l'actitud
dels anglesos Sex Pistols, s'ha celebrat
aquest diumenge a Roca Umbert, després de múltiples ajornaments motivats per la crisi sanitària.
La baixa dels anunciats Azucarillo
Kings –substituïts per El President i
l'Alcalde– no ha estat obstacle per propiciar la distesa convivència entre progenitors i infants, uns i altres units pels
molts estils de música diferents que van
sonar en els nou escenaris habilitats.

Els Amics de Unió porten
'Les eines' a l'(a)phònica
L'espectacle Les eines, que el Cor
Jove dels Amics de la Unió i Marcel Bagés i David Soler com a responsables dels arranjaments van
estrenar a finals de maig al Teatre
Auditori de Granollers, torna a
escena diumenge (20 h), a l'Auditori de l'Ateneu de Banyoles, en
el marc del festival (a)phònica.
Aquest muntatge és una coproducció entre el TAG, el festival banyolí, la Fira Mediterrània de Manresa, el Museu de la Vida Rural de

l'Espluga de Francolí i el projecte
Càntut. Cançons de tradició oral. A
banda de l'espectacle pròpiament
dit, al matí del mateix diumenge
s'ha programat un taller (11 h) a
l'Ateneu-CMEM al voltant de les
cançons del passat i del present,
amb l'objectiu d'acostar-se als valors propis del món rural. Aquesta
és una activitat gratuïta amb inscripció prèvia i recomanada per
a infants d'entre 10 i 12 anys i les
seves famílies.
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TEATRE L'ESPECTACLE ENCETA EL PROGRAMA D'ACTIVITATS 'OBERT X VACANCES' A ROCA UMBERT

MÚSICA EL TAG PRESENTARÀ DILLUNS LA NOVA TEMPORADA

Circ per riure i reflexionar

A la venda les entrades per
a Sergio Dalma, a l'octubre

INDUSTRIAL TEATRERA

Un espectacle de clown ha d’entretenir, però també pot fer pensar
mentre es comunica amb el públic
a través de la rialla i les emocions.
Aquesta és la premissa sobre la qual
la companyia Industrial Teatrera ha
construït Herència, una proposta
sense text i per a tots els públics que
convida a la reflexió sobre el món
en què vivim i el que volem deixar
a les generacions futures.
Dimecres (20 h), amb entrada gratuïta i dins la programació
Obert x Vacances, portaran a Roca
Umbert l’adaptació de carrer
d’aquest espectacle, una mica més
curta que la versió per a sales.
Amb una escenografia circular,
amb el públic al voltant, convertit
alhora en espectador i protagonista, el muntatge està protagonitzat
per dos personatges dins d’un abocador. Tots dos emprenen un viatge tendre i divertit per transformar
la nostra petja en aquest món.
Industrial Teatrera és una companyia de teatre i circ de carrer

ARXIU

INDUSTRIAL TEATRERA Jaume Navarro i Mamen Olías integren la companyia
especialitzada en clown. Creada el
2002, sorgeix a partir de la trobada entre Jaume Navarro i Mamen
Olías, dos artistes multidisciplinaris amb una llarga trajectòria professional a diferents companyies i

'Faulari', un joc per conèixer
les faules i la seva història
L’any passat es va commemorar
el 400 aniversari del naixement
de l’escriptor francès Jean de La
Fontaine, molt popular pel fet
d’haver traslladat al vers més de
200 faules, recollides de la tradició de diverses cultures.
Aquesta efemèride ha semblat
un moment idoni per fer un recorregut per les faules i els seus principals recopiladors (per exemple,
els grecs Isop i Fedre, entre altres),
així com conèixer com ha anat evolucionant aquest gènere fins a l’actualitat. Amb aquest objectiu, Anna

Juan Cantavella i Piu Martínez van
rebre l’encàrrec de la Gerència de
Serveis de Biblioteques de crear
una exposició-joc que pugui itinerar per algunes biblioteques de la
Xarxa de Biblioteques Municipals.
El resultat és Faulari, que dimarts
arriba a la Biblioteca Roca Umbert
i s’hi estarà fins al 22 de juliol.
Faulari proposa la descoberta
d’algunes faules contemporànies,
alhora que planteja un joc de literatura, que estimula a grans i
petits a compondre la seva pròpia
faula a partir de determinats ele-

projectes. També són els creadors,
entre d’altres, d’ambientacions
nadalenques com La Fàbrica de Joguines, El Bosc dels Desitjos o el disseny integral d’algunes cavalcades
de Reis, com la de Badalona.

ments clau que solen aparèixer a
aquesta mena d’històries.
En concret, en aquesta activitat els participants hi trobaran 16
faules contemporànies –amb il·lustracions creades per Nuppita Pittman– que reflexionen sobre la llibertat, la identitat, la no-violència
o la importància de l’art a la vida
quotidiana. Hi ha una diferència
significativa amb les faules clàssiques i és que aquestes no hi tenen
moralines explícites, però sí missatges amagats que condueixen a
la reflexió a través de l’humor o de
la transgressió de rols.
En paral·lel, s’ha editat una versió digital, publicada al microsite
del portal infantil Gènius, perquè es
pugui jugar des de casa o l’escola.

Sergio Dalma torna a Granollers,
en una actuació en la qual presentarà les cançons del seu darrer
disc, Alegría, a més dels seus èxits
de sempre.
El cantant sabadellenc és un
dels reclams de la nova temporada de tardor-hivern del Teatre
Auditori. El concert tindrà lloc
el divendres 7 d'octubre (20 h) i
les entrades ja estan a la venda a
través dels webs www.teatreauditoridegranollers.cat i www.escenagran.cat i a les taquilles del TAG
en l'horari habitual. Com ja vàrem
informar en aquestes pàgines, durant el pont de Sant Joan l'horari
varia: avui dijous és de 10.30 a 13
h i demà divendres 24 les taquilles romandran tancades. A l'estiu, del 18 de juliol al 24 d'agost
(ambdós inclosos), les taquilles
també estaran tancades.
Aquestes seran les úniques entrades que es poden ja adquirir de
manera anticipada. Les localitats

SERGIO DALMA
per a tota la resta d'espectacles
previstos entre el mes de setembre
d'aquest any i gener de 2023 es posaran a disposició de cop, a partir
de dimecres, després que dilluns
al vespre es doni a conèixer la programació de la nova temporada
d'Escena GrAn, més de 60 propostes unides sota el títol Deixa'm que
t'expliqui una història.

Actors de totes les edats a les
obres de final de curs d’Arsènic
L'escola de teatre Arsènic celebra
durant els mesos de juny i juliol
les representacions finals dels
alumnes dels tallers d'extraescolars, aquest any emmarcades en la
celebració del 10è aniversari del
centre.
L'escenari de Llevant Teatre
acull els muntatges pertanyents
als diferents grups d'edat i que en
aquest curs han tingut com a punt
de partença el best-seller de l'escriptor anglès Mark Haddon, El
curiós incident del gos a mitjanit.

Dilluns (20 h) arriba la quarta
funció del programa, amb direcció de Maria Castillo i pertanyent
al taller de teatre de 15 a 18 anys.
Les dues darreres representacions arribaran el 2 de juliol (19
h), pertanyent al taller de teatre
de 13 a 16 anys i amb direcció
de Metxu Romero, i el 3 de juliol
(19 h), el taller de teatre pel grup
d'adults, dirigit per Dusan Tomic.
Totes estan obertes al públic,
amb un preu únic per sessió de 8
euros.

GRANOLLERS
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TRADICIÓ LES FRANQUESES S'HA AFEGIT A LA TRADICIÓ DE LES CATIFES DE CORPUS
ESCOLTA RÀDIO GRANOLLERS
AMB EL TEU DISPOSITIU MÒBIL
DES DE QUALSEVOL LLOC
Descarrega't l'aplicació disponible
per Android i iOS

XAVIER SOLANAS

107.6 FM
@RadioGranollers
@RadioGrEsports
radiogranollers.cat

CORRÓ D'AVALL ES
VESTEIX DE COLORS
PEL CORPUS

Diumenge al matí els membres de l'Agrupació Santa Eulàlia i tothom qui hi va voler col·laborar van tenyir de colors l'avinguda Santa Eulàlia de Corró d'Avall. Mitja
dotzena de catifes van lluir en aquest espai, amb motiu de la celebració del Corpus, amb motius al·legòrics o bé recordant els colors de la bandera d'Ucraïna. La
diada també va incloure una missa, un concert benèfic i la tradicional processó.

LITERATURA LA NOVEL·LA DE MISTERI ESTÀ AMBIENTADA EN EL MÓN DELS REALITY SHOWS

Germán López debuta com
a novel·lista amb 'El gran ojo'
LETRAME

El reality show estrella d'una de
les cadenes de televisió més importants del país està a punt de
començar. Quan ningú s'ho espera, la polèmica presentadora del
programa desapareix misteriosament sense deixar rastre.
Els responsables de la cadena
han de recórrer a la policia per
intentar trobar-la. La investigació
l'assumeix un inspector, a contracor. A mesura que avança, la investigació es complica, i tèrboles
conspiracions comencen a aflorar
de manera inesperada. Aquest
és el punt de partença d'El gran
ojo (Letrame Grupo Editorial),
la primera novel·la de ficció del
franquesí Germán López, un relat
autoeditat i extens –té més de 600

pàgines– carregat de misteri, sorpreses i personatges amb foscos
secrets, tot plegat narrat amb un
estil col·loquial i directe. Pel que
fa als protagonistes, l'autor en
destaca tres: l'inspector Leonardo
Gutiérrez, un policia amb molta
experiència en el cos, intel·ligent
i perseverant en la seva feina
però traumatitzat per la sobtada
i estranya desaparició de la seva
dona uns anys enrere; el subdirector de policia Joaquín Blanco, un
home sense escrúpols, amb molts
secrets i capaç de qualsevol cosa
per protegir la seva carrera i evitar que successos del passat surtin a la llum i un misteriós home
que sempre vesteix de negre, una
persona cruel i sense sentiments,

Els il·lustradors Dani Nefasto i
Astrodomvs, a la fira B-Market
PREVISIÓ METEOROLÒGICA
del dijous 23 al diumenge 26 de juny
Dijous

28º

18º

Divendres

30º

18º

Dissabte

28º

18º

Diumenge

27º

18º

L'il·lustrador i tatuador Dani Nefasto és un dels més de 40 creadors que aquest cap de setmana
participa en la segona edició del
B-Market, un mercat independent
d'arts plàstiques i visuals que se
celebra a la Nau Bostik, al barri de
la Sagrera de Barcelona. Nefasto
portarà les seves làmines, nous
models de la col·lecció de samar-

retes Nefasto Creatures, adhesius
i alguna sorpresa més. Daniel
Martínez creu que aquest mercat
"pot ser una bona projecció per
donar a conèixer la meva feina
a Barcelona i en cercles més
artístics, ampliant el meu àmbit d'actuació. També per crear
sinergies amb altres artistes".
Com a tatuador, des de fa poc

LA PORTADA DEL LLIBRE
amb una gran capacitat de fer mal
amb l'únic objectiu de dur a terme
el seu minuciós pla.

temps Nefasto combina les sessions a l'estudi Why Not de Barcelona amb col·laboracions a Eikon
Tattoo, al carrer de Sant Jaume.
Hi ha un segon creador que també serà present a B-Market, Astrodomvs, un xilè resident a Granollers
amb una peculiar obra de pintures,
il·lustracions i creació d'objectes
que gira al voltant de l'art alquímic,
la mitologia, la poesia, la mística,
l'astrologia i el tarot.
El B-Market se celebra dissabte
(11 a 21 h) i diumenge (11 a 19 h) i
el preu de l'entrada és de 3 euros.
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GRANOLLERS
DIJOUS, 23
19.15 h Plaça de la Porxada
Arribada de la Flama del Canigó
20 h Plaça de la Llacuna
Revetlla de Sant Joan amb els escoltes
AEiG Sant Esteve
20 h Can Bassa
Festa major del barri de can Bassa
DIUMENGE, 26
11.30 h Museu de Ciències
Naturals
Visita històrica del museu
17.30 h Església de Sant Esteve
La música del cel: Canticel. Veus
blanques, llum etèria. Concert
DIMARTS, 28
9 h Biblioteca Roca Umbert
Faulari. Exposició-joc
20 h Teatre Auditori de Granollers
Fononèsia: un viatge per Occitània.
Concert
DIMECRES, 29
16 h Biblioteca Roca Umbert
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Documentació fotogràfica de l'Arxiu

Voltem per l’entorn

L’Arxiu municipal torna a convocar per dimarts (10.30
i 12 h) una nova trobada de persones voluntàries per
descriure fotos antigues del fons. La cita és a Can Jonch.
Centre de Cultura per la Pau i cal inscripció
a arxiu@granollers.cat o al telèfon 93 842 67 37.

Primera festa major d'estiu
a Sant Pere de Vilamajor

Obrim les cartes de la postguerra.
Taller de descripció de
correspondència històrica
17.30 h Pistes de bàsquet de Can Gili
DiverEstiu: DiverEcoXoc. Activitat
infantil
18.30 h Restaurant llibreria Anònims
Presentació de llibre Del sometent als
mossos d'esquadra. Història de l'ordre
públic a Catalunya, amb l'autor, Àngel
Casals
20 h Roca Umbert
Herència. Espectacle de clown

Exposicions
Ajuntament de Granollers
Panoràmiques de Granollers.
Fins al 29 de juliol
Museu de Granollers
Retorn a Granollers del retaule
gòtic de Sant Esteve. Fins al juny
Museus i Liceu: una història
compartida. Fins al 17 de juliol
Dimonis. Ex-orcismes i

LES FRANQUESES
DIJOUS, 23
18 h Places de l'Ajuntament i Joan
Sanpera i Torras
Revetlla de Sant Joan a Corró d'Avall
18 h Plaça Major de Bellavista
Revetlla de Sant Joan a Bellavista
DIMARTS, 28
20 h Plaça de l'Espolsada
Dia Internacional pels drets del
col·lectiu LGBTI+

in-orcismes de Verdaguer.
Fins a l'11 de setembre
Afinitats. Permanent
Museu de Ciències Naturals
ALPINA. Mapes. Literatura. Paisatge.
Fins al 10 de juliol
Elements4Life. Fins al 7 de juliol
Tu investigues! Permanent
Espai d'Arts (Roca Umbert)
Cicle Espai, desig i desordre: Reacció

Amb l'arribada de l'estiu, s'aniran
encadenant els sants de barri i les
festes majors, gairebé cada cap de
setmana. A Sant Pere de Vilamajor,
a la falda del Montseny, empalmen
la revetlla de Sant Joan amb la festa
grossa del municipi, que durarà fins
dimecres.
El programa –consultable a www.
vilamajor.cat– inclou activitats per triar
i remenar: concerts amb La Tribut FM,
Ebri Knight i La Banda del Coche Rojo;
la Butifarreggae amb Lavanda Sound; una matinal de motos; cercavila de gegants;
inflables i festa de l'escuma; tornejos de tennis, pàdel i petanca; un vermut musical;
una ballada de sardanes; un sopar a la fresca amb espectacle country; sessions de
dj i un ball de fi de festa en honor a la gent gran amb l'Orquestra Girasol.

en cadena. Fins al 10 de juliol
Biblioteca Roca Umbert
Faulari. Exposició-joc.
Fins al 22 de juliol
Centre cívic Nord
Exposició del grup de dibuix i pintura
de l'AV Lledoner. Fins al 26 de juny
Casino de Granollers
Col·lectiva de l’exposició de quadres
del taller de pintura. Fins al 24 de juny

Biblioteca de Can Pedrals
Visca la revolució! Fins al 30 de juny
Restaurant llibreria Anònims
Celebrem que celebrem.
Fins al 16 de juliol
Espai Tranquil-Barbany
My pottery art. Obra de Marta de Juan.
Fins al 7 de juliol
Artemisia. Art & tendències
Obres de Gabriella Stellino
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Tenim cura del present
per garantir el futur

REVISIONS
GINECOLÒGIQUES
PREVENCIÓ DEL
CÀNCER GENITAL
MEDICINA DE
L’ESTERILITAT

PLANIFICACIÓ
FAMILIAR
SEGUIMENT DE
LA GESTACIÓ I
ASSISTÈNCIA A PARTS

CITA PRÈVIA

93 255 78 00
Josep Umbert, 2, 2n-2a
08402 Granollers
659 181 748

ECOGRAFIA
3D I 4D

De dilluns a divendres
de 10.00 a 19.00 h.

DIETÈTICA
I NUTRICIÓ
TRACTAMENT LASER CO2
PER PÈRDUES D’ORINA
O SEQUEDAT VAGINAL

ESTÈTICA
GENITAL

CONVENI AMB LES
PRINCIPALS MÚTUES

www.caberoriera.es/granollers

