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EN PORTADA

Els dies 14, 15 i 16 de juny, 64 alumnes dels ins-

tituts de les Franqueses -El Til·ler i Lauro– es 

van presentar a les proves d'accés a la univer-

sitat (PAU), la temuda selectivitat, i el 100% van 

aprovar-la. El mateix èxit absolut es va aconseguir 

en diversos instituts de Granollers, com l'Esco-

la Municipal del Treball, el Cervetó i l'Educem.

Entre l'alumnat granollerí, Clara Busquets, de 

l'Escola Pia, ha estat qui ha obtingut un millor re-

gistre a la selectivitat (9,50), tot i que no és qui té la 

nota de tall més alta d'accés a la universitat, ja que 

hi ha altres alumnes de la ciutat amb una nota de 

batxillerat més alta, com Nerea Garcia i Pol Jimé-

nez, de l'INS Cumella, que curiosament no només 

coincideixen amb el 9,76 de mitjana de batxillerat, 

sinó també amb la nota de les PAU. En aquesta edi-

ció de les PAU també s'han produït coincidències 

en la nota més alta a dos centres educatius més: 

a l'Educem, amb Núria Berengueres i Roger Pons, 

ambdós amb un 9, i amb una triple coincidència 

d'un 8,9 a l'Institut Celestí Bellera.   

A les Franqueses, la millora nota ha estat l'ob-

tinguda per Maria Martín Ibáñez, de l'INS El Til·ler, 

amb un 9,1. D'altra banda, al conjunt de Catalunya 

han aprovat la selectivitat gairebé un 97% –31.987 

estudiants–, i la nota mitjana dels aprovats de la 

fase general, 6,870, ha estat lleugerament superior 

a la dels darrers 5 anys. ❉ X.L./M.E.

El 100% d'alumnes
franquesins aproven
la selectivitat

           Centre      Alumne/a PAU Batx.

Escola Pia

53 aprovats, 3 suspesos
Clara Busquets Dachs 9,50 9,50

Escola M. del Treball

47 aprovats, 0 suspesos
Clara Domínguez Cidad 9,3 9,76

Escola Cervetó

39 aprovats, 0 suspesos
Biel Ayward 9,2 9,05

INS El Tiŀ ler

26 aprovats, 0 suspesos
Maria Martín Ibáñez 9,1 9,53

INS Lauro

38 aprovats, 0 suspesos
Joel Díaz Àlvarez 9 9,75

Educem

33 aprovats, 0 suspesos
Núria Berengueres / Roger Pons 9 9,19 / 8,67

INS Celestí Bellera

98 aprovats, 1 suspesos

Aina Rodríguez / Joana Llach / 
Judith Alcaraz

8,9
9,69 / 9,51 

/ 8,91

INS Antoni Cumella

33 aprovats, 5 suspès
Nerea Garcia / Pol Jiménez 8,7 9,76

INS Carles Vallbona

58 aprovats, 3 suspesos
Abel Samper 8,40 9,43

Batx.Batx.atx.

L'alumna franquesina 

amb millors resultats a 

les PAU ha estat Maria 

Martín Ibáñez, de l'ins-

titut El Til·ler. La Maria, 

estudiant del batxi-

llerat tecnològic, ha 

obtingut una nota a les 

PAU de 9,1, i de mitja-

na de Batxillerat té un 

9,53. "La selectivitat 

és un resum del curs; 

i si el curs ha anat bé, 

les PAU tampoc no són 

tan difícils", afirma. 

També explica que va 

fer els exàmens "sense 

pressió i relativament tranquil-

la". "Tenia el coixinet del batxi-

llerat, i la nota que havia d'asso-

lir per accedir al grau que volia 

tampoc no era gaire alta". Afe-

geix que es va preparar les proves 

fent un resum de cada matèria, i 

que la fase general la va superar 

sense problemes. "L'examen més 

difícil va ser el de l'optativa de 

física; a tots ens va sorprendre", 

explica. 

De cara al curs que ve, la Maria 

vol estudiar Enginyeria en Tec-

nologies Industrials a la Univer-

sitat de Barcelona. "Mai no he 

tingut una vocació clara; però 

sí que m'agraden els núme-

ros i les ciències", diu. "Per això 

m'he decidit per una carrera 

que abasta molts àmbits, obre 

moltes portes i pot tenir moltes 

sortides professionals".

Pel que fa a Granollers, dels 373 

alumnes presentats han aprovat 

el 97,2%, i l'alumna amb millors 

M.M.I.

Maria Martín, amb un 9,1 a

les PAU, vol estudiar Enginyeria 

en Tecnologies Industrials

resultats ha estat Clara Busquets 

Dachs, de l'Escola Pia, amb un 

9,5. La Clara va complementar 

la nota amb la fase específica –i 

les optatives de llatí i economia 

d'empresa– i amb una molt bona 

mitjana de batxillerat. Tot plegat 

ha fet que hagi obtingut un 13,4 

sobre 14 de nota de tall, i així hagi 

superat de sobres la nota mínima 

d'11,3 que necessitava per aspirar 

a fer Dret a la Universitat Pompeu 

Fabra, on començarà a estudiar 

al setembre. "M'agrada molt el 

dret internacional per entendre 

la feina del Parlament Europeu i 

l'ONU, però també provaré altres 

branques perquè sempre m'ha 

interessat saber com funcionen 

les normatives del país", explica 

la Clara.

L'any passat, un alumne de 

l'Institut Lauro de les Franqueses, 

Imad Benhessou, va obtenir la 

nota més alta de la selectivitat a tot 

Catalunya, amb un 9,9. X.L./M.E.
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URBANISME  S'ACTUALITZARAN ELS PREUS DE L'OBRA

A punt les expropiacions per a 

pantalles acústiques a la C-17
La Generalitat ha iniciat els trà·
mits per al procés d'expropiació 
d'espais per permetre la instal·
lació de pantalles acústiques a la 
C·17, entre Granollers i Canove·
lles, als punts quilomètrics 21,2 
–a l'altura dels habitatges de Cal 
Pastor– i 22,6 –a Can Duran–. El 
Departament de Polítiques Digi·
tals i Territori preveu començar la 
tardor vinent els treballs d’apan·
tallament entre Granollers i Cano·
velles, amb un pressupost previst 
d’1,8 milions d'euros.

Les expropiacions afectaran 
una vintena de propietaris, dels 
quals la majoria (16) corresponen 
al terme municipal de Canovelles. 
Dels 6 afectats a Granollers, un és 
un fons d'inversió.

L'apantallament d'aquest tram 
de la C·17 és un projecte que es 
remunta a fa més de cinc anys. El 

2017 ja es va adjudicar l'assistència 
tècnica del projecte, que ara sem·
bla imminent. Fa una dècada que 
l'associació de veïns de Can Duran 
de Canovelles i el veïnat de la zona 

INFRAESTRUCTURES  LA GENERALITAT PREVEU UN PRESSUPOST D'1,8 MILIONS D'EUROS

Assemblea de PodemNou sistema de validació T-Mobilitat a Rodalies

Podem Granollers ha convocat militants i inscrits 
al cercle a una assemblea divendres (18.30 h) al 
Javi's del carrer Girona per explicar avançar en el 
procés de primàries per proclamar candidat a les 
municipals de 2023 –en coalició amb En Comú–.

Renfe ha incorporat al sistema de validació sense contacte totes les estacions
de Rodalies de les zones 2 i 3, incloses les de Granollers i les Franqueses.
La T·Mobilitat permet recórrer tot l’àmbit de les tres primeres corones tarifàries de l’ATM i fer transbordaments. De moment, però, i fins que no s'hagin actualitzat 
els lectors de tots els mitjans de transport, només serà vàlid per a Rodalies.

SOCIETAT

de Cal Pastor de Granollers recla·
men una solució als problemes de 
contaminació acústica de la zona 
arran de l'elevat trànsit a l'autovia. 

De fet, llavors el director gene·
ral d'Infraestructures de Mobili·
tat emetia un informe favorable a 
instal·lar·hi pantalles acústiques, 
així com ferm sonoreductor. Tot 
plegat ha hagut d'esperar a altres 
canvis a la C·17, en el marc d'un 
gran paquet d'inversions a la via 
que han inclòs l'ampliació del ter·
cer carril entre Parets i Granollers 
–enllestit en sentit sud i en obres 
en direcció nord–, actuacions de 
millora del ferm a diferents trams 

de la carretera, i les obres dels 
nous accessos dels polígons Can 
Montcau i Font del Ràdium –inici·
ades fa unes setmanes amb el des·
brossament de l'entorn–, així com 
el futur nou ramal d'accés a l'AP·7 
a Parets, entre d'altres.

Altres trams
D'altra banda, aquesta primavera 
es van enllestir les pantalles acús·
tiques en quatre trams de la C·17 
entre Tagamanent i la Garriga. 
L'obra, que es va endarrerir uns 
mesos arran de la crisi de matè·
ries primères, va tenir un pressu·
post d'1,2 milions.  m.e.

El ple de dijous de l'Ajuntament 
de les Franqueses va ratificar, 
amb els vots a favor de JxLF, PSC 
i Cs, el vot en contra de Sal·CUP i 
l'abstenció d'IEC, la resolució de 
mutu acord del contracte d'obres 
per urbanitzar el polígon del Sec·
tor N, a la carretera de Cardedeu, 
adjudicat a la UTE formada per 
les empreses Abolafio Construc·
ciones, SL i Cobra Instalaciones y 
Servicios, SA.

La resolució del contracte ar·
riba després que, fa poques set·
manes, la constructora vallesana 
Abolafio presentés concurs de 
creditors, amb uns 25 milions de 
deute i un miler de creditors afec·
tats. Aquesta era l'empresa a la 
qual s'havia adjudicat, a finals de 
2017, la urbanització del nou po·
lígon, en aquest cas inclosa en una 
unió temporal d'empreses amb 
Cobra Instalaciones y Servicios. 
La resolució del contracte implica 
la devolució de les garanties defi·
nitives presentades per l'empresa 
adjudicatària, així com l'allibera·
ment d'un crèdit per import de 
8.134.267 euros del pressupost 
municipal.

L'alcalde, Francesc Colomé, ex·
plicava que l'Ajuntament ha nego·
ciat amb Cobra –que s'encarrega·
va de la gerència del projecte– la 
renúncia a executar l'obra i que 

cap de les parts no es reclamin res 
entre elles. Això permetrà actua·
litzar el projecte d'urbanització, 
adequar·lo a la pujada de preus 
dels materials de construcció i 
tornar a treure a licitar l'obra. 
"L'actualització dels preus im-

plicarà més costos als propie-

taris, però les seves parcel·les 

tenen ara molt més valor que 

aleshores", explicava Colomé en 
resposta a una pregunta d'IEC so·
bre l'increment de costos.

També insistia que en aquest 
procés no s'haurà de pagar cap in·
demnització ni es podrà reclamar 
res a les empreses que formaven 
part de la UTE, i aclaria que l'ad·
judicació de l'obra no es pot fer 
directament a la segona empresa 
"perquè hi ha un petit percen-

tatge d'obra executada, del 2 o 

el 3%, que no arriba al 20% mí-

nim exigit per poder-ho fer". És 
per això que l'Ajuntament licitarà 
de nou l'obra, amb els preus actu·
alitzats als nivells de 2022.  x.l.

Les Franqueses tornarà a 

licitar el Sector N després 

de la fallida d'Abolafio

Actualment només hi ha

un percentatge menor 

–entre 2% i 3%– de l'obra 

d'urbanització executada

El veïnat de Can Duran i

Cal Pastor fa anys que

reclama una solució a 

la contaminació sonora

x.l.

CAL PASTOR  Les pantalles reduiran el soroll del trànsit de la C-17 al veïnat
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AMB MÚSICA EN DIRECTE
ALS JARDINS DE L'HOTEL

SOPARS
A LA FRESCA

DIVENDRES 21:00 h.

R E S E R V A O N L I N E

JULIOL:
15 MARTI VENTURA DUET

22 HARPO POP

29 ALFONS BERTRAN TRIO

AGOST:
05 HARPO ROCK

ELS ÈXITS DEL POP NACIONAL-INTERNACIONAL DE
TOTS ELS TEMPS

TEMES DE POP, ROCK, FOLK I JAZZ QUE FAN
BRILLAR ELS ULLS DE QUALSEVOL QUI ELS ESCOLTI

STANDARDS DE JAZZ I COVERS DELS HITSDE LA
TEVA VIDA

GRANS HIMNES DEL ROCK EN FORMAT ACÚSTIC

L'Ajuntament de Granollers ha 

licitat els treballs per ampliar 

l'àrea de jocs del parc del Congost, 

situada entre el camp de futbol 

de Primer de Maig i la caseta de 

jardiners. Aquest espai lúdic, que 

es va construir el 2007, ha estat 

diana de diversos actes vandàlics 

que, en alguns casos, van implicar 

la retirada d'alguns elements mal-

mesos, de manera que hi queden 

menys jocs.

Actualment hi ha un element de 

grimpar per a infants a partir de 12 

anys, un gronxador, dues molles i 

una torre a la qual se li va retirar el 

tobogan que tenia arran dels des-

perfectes provocats per una breto-

lada. Així, doncs, es pretén ampliar 

l'oferta lúdica per infants menors 

de 12 anys amb la construcció 

d'una nova estructura formada per 

dues torres de grans dimensions i 

diferents alçades connectades en-

tre elles per ponts fets de xarxes i 

fusta, i dotades d'escales i tres to-

bogans; amb un sorral de segure-

tat que funcionarà com a paviment 

L'Ajuntament de Granollers ha 

iniciat el procés per reformar una 

plaça situada a l'interior de l'illa 

d'habitatges dels carrers Roger de 

Flor, Pius XII, Navarra i Roger de 

Llúria, al barri de Sota el Camí Ral. 

La plaça s'urbanitzarà amb l'objec-

tiu d'esdevenir un espai més agra-

dable, segur, accessible i sosteni-

ble. Se'n renovarà el paviment i la 

disposició del mobiliari urbà i l'ar-

brat; augmentarà la superfície de 

sòl permeable per afavorir l'apro-

fitament de les aigües pluvials; es 

renovarà i reforçarà l'enllumenat 

i s'incorporarà nou mobiliari urbà 

per fer un espai més amable.

La reforma de la plaça forma 

part del programa Fem un jardí, 

que proposa la participació dels 

alumnes de centres escolars pro-

pers en la urbanització d'un espai 

públic. Fins ara, el programa ha 

transformat cinc espais. Aquest 

és el sisè projecte i compta amb 

la col·laboració de l'alumnat de 

5è de l'escola Ferrer i Guàrdia, 

que ha recollit les inquietuds i 

propostes de transformació de la 

plaça de 720 metres quadrats.

Escolars coŀ laboren
en el disseny d'una plaça
de Sota el Camí Ral

AJUNTAMENT

AJUNTAMENT
URBANISME ELS TREBALLS TENEN UN PRESSUPOST DE MÉS DE 200.000 EUROS

Projectada l'ampliació de l'àrea 
de jocs del parc del Congost

MALMESOS  La zona de jocs del parc del Congost en l'estat actual

esmorteïdor. L'estructura actual 

es mantindrà però es repintarà i 

s'instal·larà un rètol informatiu 

per alertar que l'àrea està tancada 

a infants menors de 5 anys.

Alhora, es construirà una àrea 

tancada per a infants menors de 6 

anys, que inclourà una figura d'una 

ovella, un joc de sorra, una caseta 

de fusta i bancs de plàstic reciclat.

El pressupost global dels tre-

balls és de 219.922 euros (IVA 

inclòs) i el termini d'execució és 

d'un mes. Aquesta actuació s'em-

marca en el projecte global de 

renaturalització de la llera del 

Congost i d'augment de l'ús social 

d'aquesta zona, per al qual Gra-

nollers ha rebut finançament dels 

Next Generation.
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ADVOCATS

BUFET  ESPAÑOL  MOREDA

MOLLET DEL VALLÈS  Avinguda Burgos, 29, 1ª planta ·       93 570 73 09 ·  93 716 12 75

SABADELL Carrer Capmany, 4, 2-A ·  MADRID Paseo de la Castellana, 79, 6ª planta   

DRET IMMOBILIARI · ARRENDAMENTS · DESOCUPACIONS 

RECLAMACIONS DE QUANTITAT · DRET HIPOTECARI 

25 ANYS D’EXPERIÈNCIA

bufetespanol.es

La Mútua de Granollers ha presen-

tat formalment als socis el projecte 

d'apartaments per a gent gran amb 

serveis compartits que es preveu 

construir a l'edifici de l'antic Mon-

tepío de Conductors, al carrer Mare 

de Déu de Núria. De fet, aquest és el 

projecte més important de l'entitat 

asseguradora i assistencial per al 

2022 i el 2023. Actualment, l'edi-

fici fa uns 1.900 metres quadrats, 

fet que permetria habilitar-hi uns 

30 apartaments. L'objectiu, però, 

és poder ampliar l'edificabilitat i la 

capacitat de l'edifici, de manera que 

puguin arribar a adequar-se fins 

a 40 pisos. "Ara estem acabant 

de tramitar la documentació de 

la modificació urbanística que 

hauria de permetre l'ampliació, 

i si tot va bé començarem les 

obres els pròxims mesos", deia 

L'arquitecte Antoni Codina, del 

despatx local Codina-Prat-Valls, 

amb seu al carrer Barcelona, ex-

plicava que "seran apartaments 

d'uns 40 metres quadrats amb 

una habitació, sala d'estar amb 

cuina oberta i un bany adaptat". 

Cada apartament estarà pensat 

per a una o dues persones, tot i que 

alguns també tindran una altra ha-

bitació auxiliar per qui necessiti un 

suport extra. A banda dels espais 

particulars també hi haurà estan-

ces i serveis comuns per facilitar 

la socialització, la cura de la salut 

i les activitats de lleure. Seran, per 

exemple, una cuina i sala de res-

tauració, espais d'estada, bibliote-

ca i una infermeria i zona de reha-

bilitació. "Estem en un moment 

en què l'envelliment s'allarga 

molt en els anys, i cal donar una 

cobertura de qualitat a aquesta 

necessitat de la població", deia.

D'altra banda, La Mútua també 

preveu ampliar els espais i ser-

veis al CEMAV i transformar l'ac-

tual sala de juntes en un espai sa-

nitari on pugui haver-hi una nova 

ressonància magnètica. X.L.

el president de La Mútua, Jaume 

Bages, qui recordava que el projec-

te ja va fer un pas molt important 

l'any passat amb la compra, per 2,1 

milions d'euros, de l'edifici del car-

rer Mare de Déu de Núria.

X.L.

SALUT L'ASSEGURADORA HA SOL·LICITAT UNA AMPLIACIÓ DE L'EDIFICABILITAT DE L'ANTIC MONTEPÍO

La Mútua vol ampliar fins a 40

els pisos amb serveis compartits

ASSEMBLEA  Jaume Bages, president, i Josep Rius, director general de la Mútua

Els alcaldes del PSC de la comarca 

reclamen a la Generalitat que mi-

llori els serveis d'atenció primària 

de salut i exigeixen que es recu-

perin els serveis que es van perdre 

per la pandèmia, com les urgències 

nocturnes a la majoria dels CAP del 

territori. En una roda de premsa 

conjunta davant el CAP de Mont-

meló, els alcaldes i alcaldesses i 

també regidors socialistes denun-

ciaven que no s’han restablert els 

serveis que s’oferien abans de la 

pandèmia, continuen els horaris 

reduïts, hi ha menys professionals 

i menys atenció específica als ciu-

tadans. Precisament, un dels CAP 

més afectats és el de Montmeló, 

que ha passat de tenir atenció d’ur-

gències fins a les 00 h, perquè el 

centre està classificat com a "aten-

ció continuada", a tancar a les 20 

h, i tampoc no està obert els caps 

de setmana ni festius. "Sembla 

que Salut vol consolidar les me-

sures que havien de ser excepci-

onals per la pandèmia", denun-

ciava l'alcalde de Montmeló, Pere 

Rodríguez, qui recordava que fa 

set mesos que es van presentar al 

departament més de 3.660 firmes 

de veïns reclamant les millores al 

CAP i demanant una reunió amb el 

conseller. "Encara no tenim res-

posta", lamentava. 

Altres municipis amb situacions 

similars són la Llagosta i Parets. 

L'alcalde d'aquest municipi, Fran-

cesc Juzgado, recordava a més la 

importància de tenir urgències 

nocturnes per disposar també de 

servei de farmàcia de guàrdia a 

les nits. Els municipis de més de 

50.000 habitants no s'han vist afec-

tats per aquestes retallades. Tot i 

això, les alcaldesses de Granollers i 

Mollet, Alba Barnusell i Mireia Dio-

nisio, van donar suport a les recla-

macions d'aquests municipis. L.O.

TAMBÉ EXIGEIX MILLORES EN L'ATENCIÓ PRIMÀRIA AL VALLÈS

El PSC reclama reobrir les 

urgències nocturnes als CAP

Alcaldes socialistes 

denuncien que no s'han 

recuperat els serveis

anteriors a la pandèmia

www.ecouteraudio.com         Pl. de la Caserna, 7 · Granollers         93 607 08 08        684 46 95 85

El 5% de la facturació de 2022 anirà destinat a la reconstrucció d’escoles a Ucraïna

FEM SERVEI 
A DOMICILI

Estem entre els quatre 
millors centres de 
Barcelona i província

SEGUIM 
MILLORANT 
QUALSEVOL 
PRESSUPOST 
QUE ENS 
PORTEU

EN LES MARQUES OTICON, PHONAK, SIGNIA I STARKEY 

APROFITA 

ELS AJUTS 

DE LA GENERALITAT 

(PUA)

L'ENTITAT TANCA L'EXERCICI 2021

AMB UN BENEFICI NET DE 747.500 EUROS
■ La Mútua va tancar el 2021 amb uns actius de 21,9 milions d'euros, un patrimoni 

net de 17,5 milions i un benefici net de l'exercici de 747.528 euros. A grans trets,

la Mútua manté la mateixa tendència dels últims anys, "amb importants beneficis, 

també de les empreses vinculades, com el CEMAV, i les societats on participem", 

destacava el president, Jaume Bages. "Això ens ha permès mantenir els

descomptes per a la gent gran i congelar les tarifes dels serveis per al 2022". 

En l'assemblea també es va aprovar la gestió de la junta directiva i el pressupost per 

al 2022, sobre el qual es calcula un benefici net d'uns 750.000 euros. Pel que fa als 

socis, l'últim any han augmentat lleugerament les pòlisses d'assegurances 

(+149), fins a les 16.320 persones. Els serveis mèdics han augmentat en gairebé 

1.700 hores a l'any, i el personal administratiu en gairebé 6.000 hores a l'any. 

Altres xifres que demostren la vitalitat de la Mútua són les que fan referència a 

l'activitat ambulatòria de la Clínica del Carme i els centres assistencials propis, 

amb un total de 75.123 atencions, el 90% de les quals han estat presencials. 

Destaquen les consultes de traumatologia (13.055) i de medicina general (10.202) 

i obstetrícia i ginecologia (8.926). També s'han dut a terme gairebé 18.000 actes de 

rehabilitació i més de 14.000 anàlisis clíniques, i s'han atès 11.586 visites a Urgències.
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www.descansisalut.com 

C/ FRANCESC MACIÀ, 3-5-7 · GRANOLLERS · T. 93 516 40 69

POTS FER LES TEVES CONSULTES O COMPRES PER WHATSAPP          681 652 001

ARA

799€ PER LA 
COMPRA D’UN 

MATALÀS 
135 X 190 CM

REGAL 
DE LA BASE I D’UN COIXÍ 
CERVICAL VISCOLÀSTIC
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LES FRANQUESES. Després de tancar 

al trànsit el camí de Can Toni entre 

el polígon Ametlla Park i el Pla de 

Llerona, en tractar-se d'un camí 

veïnal utilitzat per molts camions 

i vehicles industrials, moltes veus 

han demanat una connexió viària 

adequada entre els dos polígons 

apta per als vehicles industrials. 

Davant d'això, l'Ajuntament de les 

Franqueses ha redactat un projec-

te per donar continuïtat al carrer 

Finlàndia, al polígon de Llerona, 

per enllaçar amb la rotonda d'accés 

a l'Ametlla Park. La proposta s'ha 

presentat a l'Ajuntament de l'Amet-

lla, ja que part dels terrenys afectats 

per aquest nou vial corresponen a 

aquest municipi. Segons la regidora 

de Mobilitat, Montse Vila, "aques-
ta seria la solució més fàcil per 
unir els dos polígons, i, a més, la 
proposta tindria l'aprovació de 
l'Ametlla". No obstant això, els dos 

ajuntaments estan pendents d'ana-

litzar la viabilitat real del projecte, 

bar la carretera vella de Canove-

lles, la BV-1439. "Aquesta és una 
solució més complexa, perquè 
implica un acord de tres muni-
cipis –les Franqueses, l'Ametlla i 

Canovelles– i, a més, afecta molts 
més terrenys i camps de con-
reu", diu Vila, qui apunta que els 

dos municipis continuaran bus-

cant una solució a la necessària 

connexió entre polígons.  x.l.

ja que els terrenys estan inclosos en 

la reserva de sòl del Quart Cinturó. 

"De moment aturem el projecte 
fins que no hi hagi més claredat 
sobre el Quart Cinturó", diu Vila. 

Una altra connexió possible en-

tre els dos polígons, que alhora 

facilitaria la connexió directa amb 

la C-17 i descongestionaria les vies 

d'accés al Pla de Llerona, seria per-

llongar el carrer França fins a tro-

arxiu

URBANISME  LA RESERVA DE SÒL PER AL QUART CINTURÓ DIFICULTA EL TRAÇAT DE NOUS VIALS

Projecte per unir els polígons 
Pla de Llerona i l'Ametlla Park

CAMÍ TALLAT  Els vehicles de l'Ametlla Park no poden accedir al Pla de Llerona

Les Franqueses ha presentat dos 

nous projectes més per benefici-

ar-se dels fons europeus Next Ge-

neration. Es tracta de la rehabili-

tació integral de l'edifici que acull 

el Centre de Formació d'Adults de 

Bellavista (CFA) i la recuperació 

de la Caseta del Capità, una nau en 

desús a la zona de les antigues ca-

sernes, dues iniciatives que s'afe-

geixen al projecte per recuperar i 

naturalitzar l'entorn fluvial del riu 

Congost, presentat al març.

Pel que fa al Centre de Formació 

d'Adults, al carrer Rosselló de Be-

llavista, el projecte preveu millorar 

l'habitabilitat i de l'accessibilitat a 

tot l'edifici –que també acull la seu 

de la Fundació Apadis–, amb un 

nou accés des del carrer Alzina; la 

implementació de sistemes arqui-

tectònics de seguretat i la digita-

lització i automatització dels sis-

temes de vigilància, il·luminació i 

climatització. També la instal·lació 

de plaques fotovoltaiques i siste-

mes d'aerotèrmia per a la calefac-

ció, de manera que l'edifici sigui 

autosuficient energèticament.

Sobre les antigues casernes mili-

tars de Corró d'Avall, es demanen 

fons per rehabilitar 5 naus, actu-

alment en funcionament amb di-

versos usos, i per recuperar la Ca-

seta del Capità, ara en desús, i que 

es destinarà a aules per ampliar 

l'oferta de formació per a la inser-

ció laboral, l'emprenedoria i la for-

mació contínua de professionals.

Per aspirar a aquests fons, la 

Unió Europea demana a les admi-

nistracions el compliment d'un se-

guit de requisits, com l'aprovació 

d'un pla de mesures antifrau per 

evitar un mal ús dels recursos re-

buts per part de la UE. El pla de me-

sures antifrau de les Franqueses, 

que inclou mesures preventives de 

possible frau i la creació d'una co-

missió de seguiment i control, es va 

aprovar en el ple de dijous. 

DEMANATS FONS EUROPEUS PER A AQUESTS PROJECTES

Next Generation per
rehabilitar les naus militars

i el CFA de Bellavista

Les Franqueses ja té fixat el calen-

dari de festes locals per al 2023. La 

festa comuna dels cinc pobles del 

municipi serà el 19 de maig, coin-

cidint amb l'Ascensió. A més, cada 

nucli tindrà el seu propi dia festiu: 

el 7 de juliol a Bellavista, el 29 de 

juliol a Marata, el 8 de setembre a 

Llerona i el 15 de setembre a Corró 

d'Avall. A Corró d'Amunt, en canvi, 

hi haurà un canvi respecte als anys 

anteriors –quan el festiu local se 

celebrava a l'agost, coincidint amb 

la festa major– i es traslladarà al 

15 de juliol, tal com va aprovar el 

Consell del Poble el maig passat 

a petició de l'Associació de Veïns 

Sant Mamet de Corró d'Amunt. Sal-

Corró d'Amunt avança
el festiu local al 15 de juliol

CUP va votar-hi en contra en con-

siderar que l'Ascensió no hauria 

de ser festa local a les Franqueses. 

"Ja no depenem de Granollers 
ni en educació, ni en comerç, ni 
en sanitat; i la majoria de veïns 
de les Franqueses treballen en 
altres municipis. És hora d'in-
dependitzar-nos de Granollers 
i establir la nostra pròpia festa 
local", insistia, i proposava fixar 

l'1 d'octubre com a dia festiu per 

mantenir en la memòria la fita de-

mocràtica de l'1-O del 2017. 

Aquesta setmana ha començat la 

substitució de la gespa artifici-

al del camp de futbol de Llerona. 

Aquesta és una de les actuacions 

de millora que s'estan duent a ter-

me en aquesta instal·lació esporti-

va i que van començar fa uns me-

sos. Entre d'altres, s'ha enderrocat 

el mur de la banda de les grades 

i s'ha substituït per una barana 

metàl·lica galvanitzada com a la 

resta del perímetre. L'actuació 

millora la seguretat durant els en-

trenaments i els partits que s'hi 

disputen. També s'han retirat els 

bàculs i les xarxes antigues situa-

des darrere les porteries. D'altra 

banda, darrerament també s'han 

fet treballs de manteniment a les 

instal·lacions esportives de Bella-

vista, on s'ha construït una tanca 

perimetral, més alta i segura, a la 

zona esportiva exterior situada al 

carrer Orient, al costat del camp de 

futbol 7. També s'ha transformat 

la pista en un espai polivalent per 

permetre la pràctica del futbol, el 

voleibol i el bàsquet, amb la pintu-

ra de les línies de joc i la instal·la-

ció d'una cistella de bàsquet –se'n 

col·locarà una segona en un futur– 

i d'una xarxa de voleibol. A Corró 

El camp de futbol de 
Llerona substitueix la gespa

d'Amunt s'han millorat les fites de 

les pistes de petanca i s'han arran-

jat els bancs de tota la zona. L'actu-

ació més important es farà aquest 

estiu a la pista poliesportiva cober-

ta, amb la reparació, el sanejament 

i la rehabilitació del paviment i 

dels marcatges de les línies de joc. 

També es reubicarà la tanca peri-

metral per millorar les condicions 

i la seguretat de la pràctica esporti-

va a les entitats que en fa ús. Final-

ment, l'Ajuntament també aprofi-

tarà l'aturada tècnica de l'estiu per 

renovar la il·luminació exterior del 

camp de tir amb arc i de l'Escola 

Municipal de Ciclisme, per comen-

çar les obres dels baixos del camp 

de futbol de Corró d'Avall i per fer 

millores i manteniment al camp de 

futbol de Corró d'Amunt. 

Can Penyes, nova seu de les ADF
la Federació d'ADF del Vallès Oriental, que presideix Martí Rosàs, es-

tablirà la seva seu central a Can Penyes, al costat de l'Escola Municipal 

de Música de les Franqueses. Aquest serà el punt de referència de les 

ADF de la comarca, que comptarà també amb un magatzem de mate-

rial antiincendis i vehicles. A més de cedir el local, l'Ajuntament de les 

Franqueses també col·laborarà amb 10.000 euros del seu pressupost a 

incrementar el material del parc de bombers voluntaris de la Garriga, 

que l'any passat va intervenir en 23 sortides a les Franqueses. 

L'Ajuntament de les Franqueses 

va estrenar, a mitjans de gener, 

una aplicació mòbil per facilitar 

la notificació d'incidències a la via 

pública. Es tracta de bcfranqueses, 

una app que pot descarregar-se al 

telèfon o a la tauleta i permet cen-

tralitzar les denúncies de desper-

fectes en carrers i places. Segons 

dades de la regidoria d'Obres i 

Serveis, des de la seva posada en 

marxa el 17 de gener s'han rebut 

per aquest canal 667 incidències, 

de les quals 590 han estat resoltes 

i 77 continuen pendents. 

667 incidències en 

mig any notificades 

mitjançant l'app
En resposta a un prec de Cs, que 

demanava començar a planificar 

l'ampliació del servei de piscina 

municipal a les Franqueses, ja que 

"actualment ja no té capacitat 
per donar resposta a les ona-
des de calor", la regidora Montse 

Vila va anunciar que l'Ajuntament 

negocia amb Nissan per poder dis-

posar de les instal·lacions de lleure 

de Can Sala, a Corró d'Amunt, que 

inclouen una àrea esportiva, de 

pícnic i també una piscina. "Això 
ens ajudaria a descongestionar 
la piscina municipal", deia Vila. 

Negociacions

amb Nissan per la 

piscina de Can Sala

Al març es va presentar

la sol·licitud per recuperar 

i naturalitzar l'entorn

fluvial del riu Congost
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PRECIOS DIRECTOS DE FÁBRICA
MANO DE OBRA GARANTIZADA POR DOS AÑOS 

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

 TRABAJOS EN PINTURA INDUSTRIAL Y DECORATIVA

VENTA E INSTALACIÓN DE PARQUET, TARIMAS…

MUEBLES DE COCINA A MEDIDA Y EQUIPAMIENTO
(electrodomésticos)

DE DESCUENTO
En la contratación de trabajos de parquet y pintura. 
APROVECHA LA OPORTUNIDAD!25%

GONZALO POZO  610 282 368
pargomad@hotmail.es · Sant Pere de Vilamajor

Les Franqueses modificarà del 

Pla General d'Ordenació Urbana 

(PGOU) per regular la instal·lació 

d'energies renovables en sòl no 

urbanitzable. Per fer-ho, aquest 

estiu s'iniciaran els tràmits per fer 

efectiva la modificació, que hau-

rà de ser validada per la Comissió 

d'Urbanisme de Barcelona. L'ob-

jectiu d'aquest procés és evitar la 

pèrdua de sòl agrícola en favor de 

la instal·lació de parcs fotovoltaics 

o eòlics. Ara fa un any, l'Ajuntament 

va aprovar una suspensió temporal 

d'aquest tipus de llicències després 

que un grup britànic presentés un 

projecte per construir un parc foto-

voltaic en uns terrenys agrícoles de 

Marata, una iniciativa que, malgrat 

comptar amb el vistiplau de la Ge-

neralitat, tenia dos informes desfa-

vorables de l'Ajuntament.

La suspensió temporal de lli-

cències ha donat a l'Ajuntament 

12 mesos de marge que han ser-

vit per preparar la documentació 

necessària per modificar el PGOU 

i per abordar la qüestió amb les 

entitats del territori, que han re-

clamat mesures protectores de les 

zones agrícoles del municipi i me-

sures dissuasives als propietaris 

animals o agrícoles". Imma Orte-

ga, d'IEC, avalava la proposta de la 

CUP per avançar en la protecció del 

territori, mentre que Paco Domín-

guez, de Cs, apostava per un terme 

mitjà: "Cal protegir el sòl agrari 

i alhora fomentar l'ús d'energies 

renovables. Per això creiem que 

no s'hauria d'excloure tot el sòl 

no urbanitzable per a la instal-

lació de plaques fotovoltaiques, 

sinó només una part".

D'altra banda, en el mateix ple, 

JxLF i PSC també van tombar una 

altra moció d'IEC que demanava 

donar prioritat a la implantació en 

teulades a la producció d'energia 

elèctrica fotovoltaica i una nova 

moratòria de la instal·lació de ma-

croprojectes de parcs solars en sòl 

no urbanitzable, una proposta que 

es votarà en un ple extraordinari 

el 14 de juliol. X.L.

per tal que aquestes instal·lacions 

es facin en sòl urbà o industrial. El 

Consell de la Pagesia, per la seva 

banda, demana de limitar la instal-

lació de grans centres productors 

d'energia fotovoltaica en sòl no ur-

banitzable, però admet excepcions 

amb els petits propietaris i amb els 

terrenys amb menys valor agrari.

L'Ajuntament preveu ampliar 

la suspensió de llicències un any 

més, temps durant el qual es farà 

la tramitació ambiental i l'aprova-

ció de la modificació del PGOU.

Debat al ple
JxLF, PSC i Cs van tombar una mo-

ció de Sal-CUP que instava l'Ajun-

tament a declarar no apte per a la 

implantació de parcs solars tot el 

sòl no urbanitzable de les Franque-

ses per raons de seguretat alimen-

tària i de preservació del territori 

agroforestal periurbà. Des de JxLF, 

la portaveu Montse Vila recordava 

que l'Ajuntament ja treballa en la 

modificació del PGOU, una propos-

ta que "intentarà protegir tots 

els espais que tenen valor per al 

municipi, sigui per emergència 

alimentària, per temes paisat-

gístics o per protecció d'espècies 

MEDI AMBIENT LA SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES PER A PARCS FOTOVOLTAICS S'ALLARGARÀ UN ANY

Les Franqueses modificarà el 

PGOU per regular les renovables 

en sòl no urbanitzable

Diverses entitats d'economia so-

cial i solidària del Vallès Oriental 

i Occidental continuen enguany el 

projecte conjunt iniciat l'any pas-

sat de fer conserva de tomàquet 

per abastir les associacions, les 

cooperatives i els grups de con-

sum agroecològic que hi coope-

ren. L'any passat, es van conrear 

1.000 kg de tomàquet de la varie-

tat Pera rastrera de l'Ebre, a l'Hor-

ta La Fanecada de Cardedeu, i es 

van elaborar i distribuir 950 pots 

de tomàquet triturat entre les en-

titats participants. Aquest any es 

dobla la producció de tomàquet 

fins arribar als 2.000 kg, i s'incor-

poren a la producció dos pagesos 

agroecològics més, de manera que 

el conreu queda repartit entre la 

Concentració contra els crims de Melilla

Més de 200 persones es van concentrar divendres a la plaça Maluquer 
i Salvador convocades per diverses entitats seguint la crida que van fer 
arreu de l'Estat organitzacions polítiques i sindicals, col·lectius socials de 
Melilla i comunitats de migrants per recordar les víctimes del 24 de juny a 
la frontera del Marroc amb Espanya i condemnar les morts a les fronteres.
Amb el lema Les vides negres importen, van denunciar la massacre
a Melilla per part de la policia del Marroc en col·laboració amb l'Estat 
espanyol i van reclamar la fi de les polítiques de racisme institucional.

ENDAVANT

SOLIDARITAT ACCIÓ DE REBUIG AL RACISME INSTITUCIONAL

Granollers Pedala ha ampliat l'àrea 

de repartiment de paqueteria a la 

ciutat arran d'un acord amb l'ope-

radora Nacex, de manera que els 

vehicles de combustió d'aquest 

grup de distribució han deixat de 

circular per bona part de la trama 

urbana de la ciutat. L'àmbit de re-

partiment de Granollers Pedala 

mitjançant els seus tricicles elèc-

trics de ciclologística s'ha ampliat 

als barris de l'Hostal, el Lledoner, 

Granollers Nord i Can Mònic per la 

banda nord, mentre que al sud in-

corpora Tres Torres, Sant Miquel i 

el Pla de Baix. A l'est i oest, l'àrea 

queda delimitada com fins ara pel 

passeig de la Muntanya i el passeig 

Fluvial. Per ampliar aquest radi 

d'acció, Granollers Pedala ha in-

corporat un nou tricicle de càrrega 

subministrat per la cooperativa Bi-

ciclot. L'entitat espera passar d'uns 

70 paquets diaris a uns 150. 

Més grups de consum 

impulsen la distribució

de conserves de tomàquet

masia de Ca n'Oliveró de Castell-

bisbal, l'Horta La Fanecada de Car-

dedeu i La Magalla de Cabrera de 

Mar. Els impulsors de la iniciativa 

recorden que amb aquest projecte 

es defensa l'economia local, "pac-

tant preus justos, mostrant què 

implica consumir productes 

fets al territori, utilitzant va-

rietats locals, donant suport a 

la petita pagesia i utilitzant els 

obradors del Vallès per arri-

bar al punt final de distribució 

i venda". Enguany participen en 

la iniciativa una desena d'entitats, 

cooperaives i grups de consum del 

Vallès Oriental i Occidental, entre 

els quals La Magrana Vallesana. 

Granollers Pedala amplia

l'àrea de repartiment a la ciutat

Sal-CUP, IEC i les entitats 

veïnals reclamen protegir 

tot el sòl agrícola de la 

instal·lació de parcs solars
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L'equip d'investigadors del Grup 

de Recerca de Biodiversitat i Bi-

oindicadors (BiBio) especialitzat 

en papallones, del Museu de Cièn-

cies Naturals de Granollers, 

ha donat forma a una 

obra rigorosa i visual que 

aporta informació sobre 

les papallones i explica com 

potenciar hàbitats que afavorei-

xen les papallones a prop de casa.

La guia Com dissenyar un jardí de 

papallones, que es presentarà avui, 

dijous (18 h), al Parc de les Olors de 

Santa Eulàlia de Ronçana, està feta 

en format desplegable, molt pràctic 

de portar, i presenta dibuixos de 

gran qualitat de les 40 espècies de 

El Consorci per a la Gestió de 

Residus del Vallès Oriental i la 

Universitat de Barcelona han sig-

nat un conveni per desenvolupar 

un projecte de recerca i de doc-

torat industrial sobre el procés 

d'obtenció de gasos renovables 

a partir del tractament de resi-

dus orgànics. El projecte busca 

aconseguir la independència dels 

combustibles fòssils explorant 

una nova solució basada en l'ús i 

transformació del biogàs i el bio-

metà generat a partir de residus 

urbans o vegetals en hidrogen.

El projecte de tesi proposat, 

que farà un doctorand que serà 

contractat pel Consorci i que es 

desenvoluparà en un període de 

tres anys, està validat per la co-

missió acadèmica de programa 

de doctorat Electroquímica, Ci-

ència i Tecnologia, i s'ajusta a la 

directriu de transició ecològica, ja 

que, utilitzant la llum solar com a 

font d'energia, es desenvoluparan 

foto-termo-catalitzadors sosteni-

bles i eficients per obtenir hidro-

gen del biogàs i el biometà. A més, 

el projecte és considerat multidis-

ciplinari, ja que abasta aspectes 

d'electroquímica, nanofotònica, 

catàlisi i nanofabricació, a més de 

disciplines de química orgànica, 

enginyeria i ecologia. 

Conveni del Consorci de 
Residus i la UB per obtenir 
hidrogen del biogàs

MEDI AMBIENT AVUI, DIJOUS, PRESENTA EL LLIBRE AL PARC DE LES OLORS DE SANTA EULÀLIA TESI DOCTORAL D'ELECTROQUÍMICA, CIÈNCIA I TECNOLOGIA

El Museu de La Tela explica com

afavorir que hi hagi papallones

Decideixi amb antelació com vol que sigui el seu servei funerari.

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

funeraria@cabrejunqueras.com

Informació facilitada per la Funerària Cabré Junqueras

Defuncions

28/06 Antonia Ruiz Amades  85 anys

28/06 Marcelino Alarcón Palomares 73 anys 

29/06 Carmen Martínez Tudela  91 anys 

29/06 Pilar Llamas Almirón  95 anys 

30/06 Josep M. Pedrals Blanxart  99 anys 

01/07 Estanislao Serrano Lucas     89 anys  

01/07 Mari Lopera Fernández     77 anys 

01/07 Manuela Caballero Quintana   78 anys  

01/07 Domingo López Torres   76 anys 

02/07 Emilia Jiménez Núñez   72 anys 

02/07 Carmen Crespo Martín  87 anys 

02/07 Antonio Cid López   89 anys

02/07 Herminia Reche Ontiveros  92 anys 

03/07 Francisco J. García Blanco  56 anys  

03/07 Carles Portal Solé  52 anys 

04/07 José Manuel Ruiz Morales  67 anys 

Dijous va morir, a 99 anys, l'em-

presari Josep Maria Pedrals Bran-

xart (Granollers, 1922), fill de Can 

Pedrals i creador a Barcelona de 

la firma Xocolates Blanxart. De 

fet, Pedrals havia tornat a Gra-

nollers ja de molt gran, després 

d'haver marxat a viure a Barce-

lona de jove. Va ser després del 

bombardeig de 1938 i que un dels 

projectils, precisament, caigués a 

la casa familiar, que es va vendre 

el 1967. El 1954 va crear al barri 

de Les Corts una petita fàbrica de 

bombons amb els seus cunyats, 

un dels quals era mestre xocola-

ter. Així va néixer la que poste-

riorment seria l'empresa Xocola-

tes Blanxart, amb seu a Sant Joan 

Despí, i que la família es va vendre 

fa poc més d'una dècada.

Era l'oncle del poeta Josep Pe-

drals i germà del pedagog Ricard 

Pedrals (1920-2017). 

OBITUARI NASCUT EL 1922, ESTAVA A PUNT DE FER 100 ANYS

Mor Josep Maria Pedrals, 

creador de Xocolates Blanxart

papallones 

més co-

munes de 

trobar en 

ambients 

u r b a n s 

i periur-

bans. Tam-

bé explica 

el cicle biològic, el 

període de vol, on vi-

uen i les tendències de les diferents 

espècies de papallones. L'apartat 

més pràctic de la guia és el que 

descriu com fer un jardí de les pa-

pallones i llista fins a mig centenar 

de plantes nutrícies de papallones 

i una trentena de nectaríferes.

Projecte de recerca i de 

doctorat industrial sobre el

 procés d'obtenció de gasos

renovables a partir de residus

L'equip d'investigadors del Grup 

de Recerca de Biodiversitat i Bi-

oindicadors (BiBio) especialitzat 

en papallones, del Museu de Cièn-

cies Naturals de Granollers, 

ha donat forma a una 

obra rigorosa i visual que 

aporta informació sobre 

les papallones i explica com 

potenciar hàbitats que afavorei-

xen les papallones a prop de casa.

afavorir que hi hagi papallones
papallones 

més co-

munes de 

trobar en 

ambients 

u r b a n s 

i periur-

bans. Tam-

bé explica 

el cicle biològic, el 

període de vol, on vi-

L'obra sorgeix a partir de la ne-

cessitat de revertir el declivi de 

papallones observat els darrers 30 

anys de seguiments duts a terme 

pel BiBio. El desplegable, que tindrà 

un cost de 5 euros, el produeixen i 

distribueixen el Museu de Ciènci-

es Naturals de Granollers i Garden 

Birds i el coordina el Catalan But-

terfly Monitoring Scheme (CBMS). 

També compte amb el suport de 

la revista Descobrir Catalunya, el 

Parc de les Olors i el Celler Credo. 

Els autors del text són la Clàudia 

Pla-Narbona, Andreu Ubach i Cons-

tantí Stefanescu, i de les il·lustraci-

ons, Martí Franch i David Riera. El 

disseny gràfic de Lluc Julià. 
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Cap
assignatura
pendent!

Ja tens a Abacus tots els teus llibres
de text amb el preu mínim garantit

* Per cada 50 € en llibres de text i idiomes, et regalem un cupó de 10 € per al teu mate-
rial escolar (compra mínima 30 €), del 20/06/2022 fins al 30/9/2022 a les botigues 

Abacus i a abacus.coop. S’emetran, com a màxim, 5 cupons per compra. 

10€
de regal*

abacus.coop
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Els Mossos d'Esquadra i la Guàr-

dia Civil han desmantellat un grup 

dedicat a la venda de productes a 

través de webs fraudulents i han 

detingut els seus set integrants. 

Concretament, els agents han in-

tervingut 70 webs falsos i han im-

pedit que prop de 1.000 persones 

n'hagin estat víctimes en només un 

dia. Es calcula que l'abast del frau 

podria arribar a les 4.000 víctimes 

i que ascendiria a prop de 2,5 mili-

ons d'euros obtinguts.

Els webs contenien ofertes molt 

atractives de productes, sobretot 

d’electrònica o electrodomèstics. 

Els preus estaven molt per sota 

del preu habitual de mercat, amb 

anuncis i descomptes que anaven 

més enllà de les rebaixes habituals. 

Els creadors dels webs pagaven 

per posicionar-los en llocs desta-

cats en els cercadors més utilitzats. 

Un cop feta la transacció, els com-

pradors no rebien mai el producte. 

Quan intentaven reclamar-lo, els 

estafadors els donaven allargues. 

nanceres amb què aconseguien les 

transaccions de les víctimes. 

El 27 de juny, amb tots els indi-

cis respecte de l’activitat delictiva 

del grup, es va dur a terme el dis-

positiu policial amb vuit entrades i 

escorcolls, sis en domicilis i dos en 

locals, de Bigues i Riells, la Roca del 

Vallès, Lliça d’Amunt i Granollers. 

En l’operatiu, els agents van dete-

nir els set integrants del grup i van 

intervenir dispositius electrònics, 

ordinadors, documentació, mone-

ders de criptomonedes i discs durs. 

També es van intervenir set vehi-

cles d’alta gamma relacionats amb 

els investigats, que van passar a 

disposició judicial. Posteriorment, 

el jutge va decretar-ne la llibertat 

provisional amb càrrecs. 

Segons dades de denúncies reco-

llides pels Mossos d’Esquadra, du-

rant el 2021 les estafes per internet 

van suposar prop del 95% dels de-

lictes comesos per mitjans telemà-

tics i ascendien a una xifra total de 

prop de 80.000 fets denunciats. 

El creador de tot l’entramat i líder 

del grup era un jove de 22 anys amb 

catorze antecedents policials. Tam-

bé hi havia tres persones que cons-

tituïen les societats mercantils per 

donar cobertura a les estafes i cinc 

integrants més encarregats d'obrir 

els webs i contractar les passarel-

les de pagament a les entitats fi-

guàrdia civil

SUCCESSOS  ESCORCOLLS EN PISOS I LOCALS DE GRANOLLERS, LA ROCA, BIGUES I LLIÇÀ D'AMUNT

Set detinguts per estafes a 
Internet mitjançant webs falsos

ESCORCOLLS  En pisos de Granollers

LES FRANQUESES. La Policia Local  

de les Franqueses ha reforçat la 

seguretat amb nous dispositius 

que eviten el contacte directe i 

que neutralitzen persones que 

mostren resistència activa o te-

nen una actitud violenta que ame-

naça la integritat dels agents o la 

de tercers. Ho ha fet incorporant 

dispositius de gas pebre i psitoles 

elèctriques. Aquests dos elements 

estan dissenyats per incapacitar 

una persona durant uns segons 

mitjançant electricitat, en el cas de 

la pistola tàser, o el pebre. L’objec-

tiu és neutralitzar l’atacant d’una 

manera segura sense provocar 

ferides mortals. A més, per garan-

tir la transparència i la seguretat 

jurídica tant de la ciutadania com 

de la Policia Local, els agents van 

equipats amb un dispositiu per-

sonal de gravació durant la inter-

venció, i tot el cos policial ha rebut 

formació específica per al seu ús, 

les característiques tècniques de 

cada dispositiu i la legislació que 

recull la seva utilització.

A banda d'aquests dispostius, 

l'Ajuntament de les Franqueses 

també treballa per reforçar la 

capacitat de la Policia Local al mu-

nicipi. Per això, els pròxims mesos 

incrementarà la plantilla en 10 

efectius –dels 32 agents actuals 

a 42, una ràtio força superior a la 

que s’estableix per un municipi de 

20.000 habitats–. Una altra me-

sura prevista és la instal·lació de 

càmeres de videovigilància, tant 

als nuclis urbans com als polígons 

industrials. 

SEGURETAT  ELS AGENTS HAN REBUT FORMACIÓ ESPECÍFICA

Dispositius de gas pebre i
pistoles tàser per a la Policia

L'Ajuntament de les Franqueses està duent a terme, aquesta setmana, una 

campanya de trànsit per reduir el risc en la conducció de bicicletes i ve-

hicles de mobilitat personal (VMP), com els patinets elèctrics. L'objectiu 

és evitar conductes de risc en els mitjans de transport més vulnerables. 

Campanya de trànsit sobre els VMP
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Si hi ha un equipament que, aquest curs, ha estat protagonista de l'actualitat 

i els grans esdeveniments a Granollers és el Palau d'Esports, seu del BMG i 

equipament indispensable perquè la ciutat hagi sigut seu del Mundial Femení 

d'Handbol, de la competició de veterans europea i, el darrer cap de setmana, 

de la recuperada Granollers Cup, el torneig d'handbol base més important del 

sud d'Europa. I és que després de l'obligatòria aturada pandèmica, el pavelló 

olímpic –entre altres equipaments– i la ciutat han pogut tornar a rebre milers 

d'esportistes d'arreu. Novament, s'ha demostrat la capacitat d'organització 

i el bon estat de salut de l'handbol local, que ha tornat a tancar la Cup amb 

títols –del júnior i juvenil masculí del BMG–. Ara que es commemoren els 

30 anys dels Jocs Olímpics que van propiciar el Palau, és bo recordar què 

ha aportat aquest equipament. A banda de l'ús esportiu, en pandèmia també 

va ser punt de vacunació i va acollir el Cantània –arran de la necessitat per 

les restriccions sanitàries d'un espai més ampli–. Potser algun dia el Palau 

pot recuperar també un protagonisme cultural –en el record un Trobadors i 

Joglars–. Somiar concerts de gran format, no només a Barcelona.

L'EIX DE L'HANDBOL I EL PALAU

Editorial

CIBERACTIVITAT Segueix-nos a @DiariSomGRN

L'única manera que tenim
de solucionar-ho tot plegat
és menjar del territori. 
Avui @xaiecologic!!!
Endavant les atxes per mil
anys més de canya ruralota!

@gerardlloreda @SaraCanyete

Pot explicar @rodalies per què el tren de
la @rod2nordcat que sortia a les 6:55 de
les Franqueses-Granollers nord [dilluns] s'ha 
estat un quart d'hora aturat a Montmeló? 
I per què no doneu mitja explicació als centenars 
de persones que estem tancats als vagons?

ls darrers anys, Esquerra Re-
publicana ha aconseguit situ-
ar-se a la centralitat política 
del país, una realitat que tam-

bé hem pogut constatar al Vallès Oriental. 
Com a mostra, els resultats de les elecci-
ons municipals del 2019, que situaven 
ERC com la primera força del Vallès Ori-
ental en nombre de regidories (155), amb 
onze representants al Consell Comarcal 
(els mateixos que el PSC) i un diputat pro-
vincial. Uns números que servirien per 
obtenir l'alcaldia a 17 municipis, de les 
quals actualment ens en queden 14 (una 
d'elles era compartida i vam perdre les de 
Parets i Sant Fost de Campsentelles a tra-
vés de dues mocions de censura). Malau-
radament, aquests excel·lents resultats no 
van servir per acabar governant al Consell 
Comarcal ni a la Diputació de Barcelona, 
on la sociovergència es va activar per evi-
tar que la voluntat transformadora del re-
publicanisme municipalista s'acabés po-
sant en pràctica. Un pacte que tenia com a 
objectiu que res no canviés. 

Amb aquest bon punt de partida, i quan 
queda menys d'un any per a les eleccions 
municipals, des d'Esquerra Republicana 
al Vallès Oriental comencem a encarar 
aquesta nova cita amb les urnes amb la 
màxima il·lusió, ambició i determinació 
i amb els objectius ben clars: en primer 
lloc, consolidar-nos com a la primera for-
ça municipalista a la comarca, millorant 
els resultats de fa ja més de tres anys; 
revalidar les nostres alcaldies als muni-
cipis mitjans, on ERC és tradicionalment 
molt forta; i continuar penetrant amb 
força a les zones metropolitanes, amb 
Mollet i Granollers com a principals rep-

om ja vaig anunciar dies en-
rere en un comunicat breu, he 
deixat de ser regidora a l'Ajun-
tament de les Franqueses. No 

és una maniobra electoral. És una decisió 
personal, de salut i de responsabilitat. He 
renunciat al càrrec perquè no em veig amb 
cor de continuar exercint-lo amb el nivell 
de compromís i dedicació que m'exigeixo, 
per respecte a les persones que van confi-
ar en nosaltres a les municipals de 2019.

He plegat perquè no em queda ener-
gia, perquè en cal molta per formar part 
d'aquest ajuntament com a única inte-
grant d'un grup municipal, enfront d'un 
govern que menysprea l'oposició, que no 
escolta, que no negocia, que no accepta 
propostes ni reconeix errors. Un govern 
que entrebanca i retarda l'accés a la infor-
mació, que no respon a les preguntes o ho 
fa tard i malament… Cal molta energia i 
molta paciència.

Ser una sola regidora en un grup munici-
pal vol dir ser a tot arreu, a totes les comis-
sions, a tots els consells, a tots els patro-
nats, vol dir intentar digerir una quantitat 
ingent d'informació, vol dir intentar la qua-
dratura del cercle pel que fa als horaris.

Hi ha ajuntaments que posen recursos a 
disposició dels grups de l'oposició, bé amb 

Governar per transformar 
el país i la comarca

Un pas enrere per recuperar l'alè

tes. Aquests dos històrics bastions soci-
alistes se'ns presenten ara com una molt 
bona finestra d'oportunitat –amb el pas 
al costat de dos alcaldes que han exercit 
durant gairebé dues dècades un hiperlide-
ratge– i amb dues dones altament qualifi-
cades, com la Núria Maynou a Granollers 
i la Marta Vilaret a Mollet, escollides per 
encapçalar les seves respectives candida-
tures republicanes.

Ara bé, la nostra feina no acaba amb 
les eleccions. Just al contrari, és amb la 
constitució dels nous consistoris que co-
mença la veritable tasca. Volem guanyar 
per governar, per transformar la societat 
des dels valors republicans i per millorar 
la vida de la ciutadania, des del poble més 
petit a les grans ciutats metropolitanes. 
I necessitem fer-ho tant des de l'àmbit 
municipal com des de les institucions su-

pramunicipals. Ara és l'hora d'Esquerra 
Republicana. Deixem enrere un model ca-
duc, amb unes zones metropolitanes que 
donen l'esquena a la resta del país i a l'in-
revés, dues realitats territorials contrapo-
sades i enfrontades. Ajudeu-nos a fer-ho 
possible perquè només ho podrem fer en-
tre totes i tots. Guanyarem, governarem i 
transformarem el Vallès Oriental. Som-hi! 

dedicacions parcials, bé amb suport admi-
nistratiu. Aquí no. Els regidors i regidores 
de l'oposició no tenim cap sou (només 
cobrem dietes per assistir als òrgans col-
legiats), i hem de treballar molt si volem 
aprofundir en els temes, votar amb respon-
sabilitat i fer-ne seguiment. Això requereix 
molt temps, i vol dir que o bé hem de poder 
viure sense treballar o bé hem de robar 
temps a la vida, i assumir un cost personal 
que en algun moment passa factura.

Vam entrar a l'Ajuntament sense experi-
ència, sense conèixer l'administració mu-
nicipal, i han estat tres anys d'aprenentat-
ge, d'aprendre com funciona i com no ha 
de funcionar, tres anys de feina i d'auto-
exigència. Personalment, he fet el que he 
sabut i he pogut. Demano disculpes si algú 
n'esperava més. Per a mi, el balanç és de-
cebedor: molt esforç, i pocs resultats, tot i 
que els optimistes de la nostra assemblea 
creuen que la feina no ha estat en va, que 
hem contribuït a fer avançar alguna cosa…

M'acosto a la data de jubilació i l'espe-
rava per alliberar temps, però no m'he 
vist amb cor d'arribar-hi. Estic exhausta, 
potser perquè amb l'edat perdem agilitat 
mental i energia i tot ens costa més; pot-
ser per una permanent sensació de picar 
ferro fred, potser per tot plegat... Passo el 
relleu a una persona més jove, més àgil, 
amb més energia, i seré al seu costat tre-
ballant dia a dia, una més de l'equip. Li 
passo el relleu, però no em retiro, perquè 
d'actuar d'acord amb les meves convicci-
ons, de treballar per allò en què crec, no 
me'n retiraré mai.

E

C

ORIOL LÓPEZ
MAYOLAS

Secretari nacional de 

Coordinació Municipal d'ERC

MARIA FORNS
I ROCA

Exregidora de la Sal-CUP a 

l'Ajuntament de les Franqueses

Els excel·lents resultats de 2019

no van servir per governar al

Consell Comarcal i la Diputació, 

on la sociovergència es va activar  

Se'ns presenta una bona finestra

d'oportunitat amb el pas al costat

d'un alcalde que ha exercit 

durant dècades un hiperlideratge
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“La societat occidental s’ha construït so-

bre una perillosa fantasia: que els éssers 

humans podem viure aliens als límits de 

la naturalesa”. Yayo Herrero diu aques-

ta frase amb tota la contundència que li 

atorga ser una de les veus més influents 

d’Europa en matèria d’ecofeminisme. Un 

moviment gestat a mitjans dels anys se-

tanta, que Herrero fa dècades que estu-

dia, reimagina i aplica. 

És una de les convidades al festival Fi-

xing the Future, que se celebra al se-
tembre al CCCB (Barcelona). Explicarà 
tot el que cal saber sobre aquest corrent 
revolucionari on la política i l’economia 
s’uneixen amb el feminisme i l’ecologia. 

“Només uns quants individus —majori-
tàriament homes— poden viure com si 

YAYO HERRERO: "CAP ÉSSER HUMÀ POT VIURE 
SENSE INTERACCIONS AMB LA NATURALESA"

estiguessin per sobre de la naturalesa”, 
explica Herrero, “i ho fan gràcies al fet 

que, en espais ocults en l’economia i la 

política, altres persones, terres i espè-

cies s’ocupen de mantenir-los amb vida. 

Són una minoria, però desgraciadament 

el model polític i econòmic actual està 

organitzat així”. 

  Segons Herrero, el model actual és es-
tret de mires, ja que expulsa del seu camp 
d’estudi la naturalesa, la fi nitud dels re-
cursos i els treballs de cura. Això ha con-
tribuït a “una profunda crisi eco-social 

que amenaça la nostra existència”. I con-
tinua: “El nostre planeta té uns límits que, 

de fet, ja hem sobrepassat. El decreixe-

ment de l’esfera material a escala global 

no és una opció, sinó un fet ineludible”. 
Aquí entra en joc l’ecofeminisme i Her-

rero ens ho exemplifi ca: “Hi ha pobla-

cions que intenten oposar-se a projectes 

extractivistes, a la construcció invasiva 

d’infraestructures, a monocultius com el 

de la soja, de l’oli de palma… Si hi parem 

atenció, veurem que les protagonistes 

d’aquestes lluites són majoritàriament 

les dones”. I conclou: “La seva prioritat 

és posar la vida al centre”. ❉

L'ACTIVISTA DONA LES CLAUS PER ENTENDRE L'ECOFEMINISME, UNA PROPOSTA QUE TRENCA RADICALMENT AMB EL MODEL ECONÒMIC I POLÍTIC ACTUAL

 fi xingthefuture.atlasofthefuture.org

Podeu aconseguir les entrades al web 

fi xingthefuture.atlasofthefuture.org o bé 
a través d'aquest codi QR

> És una de les més de 50 ponents convidades a la 
   pròxima edició del festival Fixing The Future, que 
   se celebrarà al CCCB el 16 i 17 de setembre. 
   Les entrades, a fi xingthefuture.atlasofthefuture.org

> Oferta exclusiva per als lectors i lectores 
   del diari Som! Gaudeix d’un descompte del 
   30% en l’abonament complet. Introdueix el codi 
   FIXSOM al comprar les teves entrades al web

ARTICLE ELABORAT PER BIANCA FIORE

A PARTIR DEL TEXT DE YAYO HERRERO  PUBLICAT ORIGINALMENT A CTXT
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Després de l'aturada pandèmica, 
la Unió Empresarial Intersectorial 
(UEI) recuperava dijous la Nit Em·
presarial, que ha arribat a la 8a edi·
ció. L'acte, amb empresaris i empre·
nedors del Vallès Oriental al Mas de 
Sant Lleí, va comptar amb la presèn·
cia del conseller d'Empresa i Tre·
ball, Roger Torrent, i el president de 
Foment del Treball, Josep Sánchez 
Llibre. La Nit Empresarial és un mo·
ment per "homenatjar els nostres 

empresaris, motor productiu de 

Catalunya, persones que creen 

valor", deia el president de la UEI, 
Joan Díaz, i reconèixer la tasca dels 
negocis de la comarca amb premis 
en diferents categories, que en·guany van ser per a set firmes.

El guardó a la inversió i impli·
cació en el territori va ser per a la 
multinacional alemanya Kärcher, 
líder en equips de neteja i instal·
lada des de fa anys a Granollers, on 
ha fet una aposta pel creixement. 
De fet, el gener de 2023 preveu in·
augurar la nova planta que s'està construint a les oficines centrals 
de Font del Ràdium, que esdevin·
drà la seu de la delegació del sud 

m.e.

ENTREGA DE PREMIS  Díaz, Torrent i Sánchez Llibre, a l'escenari amb Bonet

EMPRESA  A BANDA DE LES FIRMES GRANOLLERINES I FRANQUESINA, TAMBÉ ES VA RECONÈIXER LES VALLESANES BENEITO FAURE, SMURFIT KAPPA I MASTERCOLD

d'Europa de la multinacional.La firma Bonet Especialitats Hi- droquímiques SL (BEHQ), instal-
lada al polígon Pla de Llerona de 
les Franqueses, va ser la segona 
guardonada de la nit, per la seva 
trajectòria i qualitat empresarial. 
El seu fundador, originari de Mata·
ró, explicava com va voler "buscar 

productes adients veient com les 

piscines de l'entorn tenien molts 

problemes de manteniment". Així 

va néixer aquesta empresa especia·
litzada en productes químics tèc·
nics per a piscines, que els primers 
10 anys va establir·se a Granollers 
i, posteriorment, es va ampliar a les Franqueses, fins a complir els 33 
anys d'història que té actualment i 
estar a punt d'acabar una darrera 
nau per permetre el creixement i 
l'exportació arreu d'Europa.

El tercer premi de la nit va ser 
per al grup Staci (Vivace Logísti·

La recuperada Nit Empresarial de 
la UEI premia Kärcher, BEHQ i Staci

Com guanyar tempsInformàtica per a persones amb discapacitat
La Cambra de Comerç impartirà dilluns a Can
Muntanyola el curs Guanya productivitat i temps,on es donaran eines per millorar l'eficiència a les
empreses i optimitzar la productivitat sense estrès.
El curs és de 10 hores i té un preu de 250 euros.

Un total de 16 persones amb discapacitat intel·lectual han
participat enguany en el curs d'informàtica bàsica, de 50 hores,
impulsat per la xarxa LismiVO. Dijous, aquests usuaris de la xarxa
van recollir el seu diploma acreditatiu a la seu de Mordered, l'empresa 
que ha dut a terme el curs per encàrrec del Consell Comarcal. 

ECONOMIA

L'empresa de components per a l'automòbil Bosch, de Lliçà, va tan·
car definitivament dijous, tot i que 
ja feia setmanes que havia aturat 
la producció. Ara han començat 
els tràmits de l’atur per als 187 
treballadors que quedaven a la 
planta, tot i que bona part espera 
recuperar el lloc de treball d'aquí a 
pocs mesos, si és que finalment es 
fa càrrec de l'activitat el fabricant 
francès de  de mòduls de lavabos per a trens Barat Alte. El projecte 
de reindustrialització d’aquesta 
firma, amb seu a Parets, va ser el 
més votat per la plantilla entre les 
tres propostes que hi havia sobre la taula. Bosch i Barat Alte han ne·
gociat el relleu, i l’acord final està 
pendent d’una auditoria. El projec·

te preveu mantenir 60 llocs de tre·
ball. "No són tots els llocs que ens 

hauria agradat, però malgrat 

això estem contents per com ha 

anat el procés de reindustrialit-

zació", diu Juan Jiménez, secretari 

general de CCOO al Vallès Oriental. Barat Alte ocupa ara a Parets 130 
persones, i la seva intenció és tras·
lladar·se a Lliçà després de l’estiu 
i ampliar la plantilla fins a les 190. 

Bosch tanca la planta de Lliçà
i prepara el relleu amb Barat Alte

També preveu invertir entre 5 i 6 
milions per adequar les instal·laci·
ons i augmentar la producció.Ara fa un any, la planta de Bosch 
a Lliçà donava feina a 336 perso·
nes. Des que a principis del 2021 
va anunciar que marxava hi ha ha·
gut diverses sortides voluntàries 
i pactades, fins a quedar els 187 
empleats actuals, 113 dels quals 
estan disposats a continuar amb el 
nou operador. Serà entre aquests 
que se seleccionarà el personal de 
la nova activitat. La resta continuen 
un procés de formació i recol·lo·
cació amb una empresa especialit·
zada, que ja està donant resultats: 
Alstom de Santa Perpètua està in·
corporant molts dels treballadors 
amb qualificació i formació.  x.l.

ca), amb centres logístics a l'avin·
guda Sant Julià de Granollers, la 
Roca del Vallès i Lliçà d'Amunt. 
La UEI li va reconèixer la respon·
sabilitat social empresarial, per la 
seva aposta per la seguretat i "el 

respecte i igualtat de totes les 

persones" que, a més, ha obtingut 
aquest març de 2022 el seu millor 
historial de vendes. "No sé si ho 

fem bé, però ho fem amb l'àni-

ma i el cor", deia Nemesio Navas, 
directiu i soci fundador de Vivace.

El premi a la innovació va ser 
per a l'empresa líder en tecnologia led Beneito Faure, emplaçada a la 
Roca; el de sostenibilitat, per a la 
multinacional amb planta a Cano·velles Smurfit Kappa; el reconei·
xement a la trajectòria va ser per 
la molletana MasterCold, que en·
guany celebra 30 anys, i el guardó 
a joves empresaris per a Make& 
Learn, associada a Lyne Group.

Peticions al conseller Torrent
La trobada de l'empresariat vallesà 
també va servir per fer arribar les 
reivindicacions de la patronal al 
conseller Torrent. Joan Díaz li re·

clamava una "fiscalitat més com-

petitiva. Tenim molts impostos 

propis que només recapten un 

2%. Necessitem que no hi hagi 

tanta intervenció i, la que hi hagi, 

sigui eficient", deia el president de 
la UEI, qui demanava acompanya·
ment a les administracions.

En resposta, el conseller d'Eco·
nomia i Treball assegurava que la 
Generalitat ha "aportat solucions 

a curt termini, amb ajudes di-

rectes a les pimes, i a llarg ter-

mini, tot promovent la reindus-

trialització de Catalunya", amb 
l'objectiu, deia, d'arribar a un pes industrial del 25% del PIB –actu·alment és del 20%–. "Ens cal per-

què la indústria genera llocs de 

treball i més capacitat d'innova-

ció", assegurava Roger Torrent.
El conseller també trobava de·

terminant agilitzar l'administració 
pública per "saber aprofitar les 

grans oportunitats del moment". 
En aquest sentit, recordava que 
aquesta setmana s'aprovarà el re·
glament per desplegar la llei de faci·
litació de l’activitat econòmica, que 
permetrà "determinar projectes 

empresarials estratègics, per 

afavorir la implantació d’empre-

ses amb valor afegit i presència 

tecnològica". Finalment, el con·
seller recordava a l'empresariat la 
manca d'execució dels pressupos·tos de l'Estat a Catalunya –un 37% en el cas de 2021–.  m.eras

L'empresa WellWo, amb seu al 
Centre Audiovisual de Roca Um·
bert, s'ha introduït al mercat me·
xicà, on més de 40.000 usuaris ja 
utilitzen la seva plataforma digi·
tal, amb la implantació en algunes 
de les principals companyies me·
xicanes. Per aquest projecte d'ex·
pansió internacional, WellWo ha 
comptat amb el suport d'ACCIÓ, 
l'agència per la competitivitat de 
l'empresa del Departament d'Em·
presa i Treball, per mitjà de l'Ofi·
cina Exterior de Comerç i Inversi·
ons a Miami.

Amb més de 100.000 usuaris 
a escala global, WellWo ofereix a 
les empreses un espai digital que 
promou el benestar dels seus tre·
balladors des de sis pilars prin·
cipals relacionats amb la salut: 

física, nutricional, mediambien·
tal, emocional, social i financera. 
La plataforma ofereix continguts 
com programes saludables, clas·
ses d'activitat física, i píndoles de 
benestar i s'integra plenament en 
la imatge corporativa de l'empresa 
que la contracta, la qual també pot 
afegir o eliminar continguts en 
funció de les seves necessitats.

El desenvolupador de negoci de 
WellWo, Miguel Vilalta, destaca 
"l'avantatge competitiu que re-

presenta aquest enfocament de 

benestar 360 graus, a diferèn-

cia de molts competidors que 

se centren en algun àmbit espe-

cífic". Un cop consolidats a Mèxic, 
afegeix Vilalta, "ens serà més fà-

cil fer el salt als Estats Units en 

un futur proper". 

Wellwo s'expandeix a Mèxic

LA FIRMA HA COMPTAT AMB EL SUPORT DE LA GENERALITAT

El grup francès, amb

seu a Parets del Vallès,

assumeix l'activitat i

manté 60 llocs de treball
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El sindicalista granollerí Manolo 

Cruz, medalla Francesc Macià al 

Mèrit al Treball el 2011, va ser ho-

menatjat dijous a la Sala Tarafa per 

CCOO, el sindicat del qual va ser se-

cretari general del Metall al Vallès 

Oriental. Cruz, que va morir l'abril 

de 2020 a 86 anys, va ser una de 

les primeres persones que va acti-

var el sindicalisme a la comarca, ja 

en època de clandestinitat. Dins de 

CCOO, va formar part de la direcció 

Vallès Oriental; José Morillas, com-

pany i amic de Cruz, i Javier Pac-

heco, secretari general de CCOO 

de Catalunya, qui va destacar la 

importància de recordar persones 

com Cruz, que "van construir un 

model de democràcia en temps 

molt durs", i comparava aquella 

situació de dificultats de la Transi-

ció amb el moment de complexitat 

actual, en què "un terç de la po-

blació queda fora de l'equació 

social" i bona part de les persones 

treballadores, amb feina i salari, 

no arriben a final de mes.

Juan Jiménez, secretari comar-

cal de CCOO, apuntava que Cruz 

havia estat un "referent" per al 

sindicat. "No volia mai protago-

nisme, però sempre hi era, a 

disposició de la gent més desfa-

vorida". I feia extensiu l'homenat-

ge a la seva família i a les persones 

que "lluiten cada dia per canviar 

les condicions de vida dels més 

vulnerables". I l'alcaldessa, Alba 

Barnusell, també posava en valor 

la sensibilitat política i de classe de 

Cruz, "exemple d'activisme, llui-

ta, compromís i implicació".  x.l.

del sindicat comarcal i, després de 

liderar la Federació del Metall, va 

col·laborar amb la Federació de Ju-

bilats i Pensionistes.

L'acte d'homenatge va comp-

tar amb una taula de testimonis 

moderada per Mercè Garcés, en 

què van intervenir el seu fill, Paco 

Cruz; Dolors Llobet, secretària 

d’Estudis, Cultura i Memòria de 

CCOO de Catalunya; José Cachine-

ro, exsecretari general de CCOO al 

x.l.

SINDICATS  PACHECO COMPARA LES DIFICULTATS DE LA TRANSICIÓ AMB LA COMPLEXITAT ACTUAL

CCOO homenatja Manolo Cruz, 

històric sindicalista granollerí

TESTIMONIS  Morillas, Llobet, Pacheco, Garcés, Cruz (fill) i Cachinero

La històrica cadena de perruqueri-

es Carol Bruguera, amb dos esta-

bliments a Granollers, és un dels 

finalistes de la 2a edició dels Digi-

tal Beauty Awards, en què aspira a 

guanyar el premi a la millor inno-

vació digital en retail beauty per a 

les iniciatives digitals que millorin 

l’experiència del consumidor al 

punt de venda. En aquest àmbit, 

Carol Bruguera ha desenvolupat 

softwares propis per gestionar l'es-

tabliment, accedir a la informació 

del client i segmentar les seves difu-

sions. Enguany, la firma ja ha estat 

reconeguda als Premis a la Trans-

formació Digital de Salon Solutions 

i nominada en tres de les sis catego-

ries dels Hairbrained Video Awards 

de Nova York, encara pendents 

de veredicte. Pel que fa als Digital 

Beauty Awards, estan organitzats 

pel Beauty Cluster i han rebut més 

de 300 candidatures. Volen premiar 

la digitalització i el comerç electrò-

nic en els sectors de la cosmètica, 

la perfumeria i la cura personal. Els 

guanyadors es descobriran el 22 de 

setembre en una gala a la Pedrera. 

Carol Bruguera, 

finalista als Digital 

Beauty Awards

Segons les dades de l'Observa-

tori-Centre d'Estudis del Consell 

Comarcal, l'atur es va reduir a la 

comarca al juny en 253 persones 

(-1,3%), de manera que el nom-

bre de desocupats baixa fins a les 

19.168 persones, una de les xifres 

més baixes de l'última dècada. De 

fet, fa just un any l'atur era de gai-

rebé 25.000 persones, i el descens 

en 12 mesos ha estat del 20,6% 

(-4.962 persones). Amb aquestes 

dades, la taxa d'atur a la comarca 

ja és inferior al 10% de la població 

activa. Per municipis, a Granollers 

es va reduir l'atur al juny en 52 

persones (-1,7%), fins a les 3.046. 

Respecte a fa un any, el descens ha 

estat de 996 persones (-24,6%). 

Actualment, la taxa d'atur a la ciu-

tat és del 10,1%. I a les Franque-

ses, el descens de l'atur al juny va 

ser del -6,3% (64 persones deso-

cupades menys que el mes ante-

rior), i respecte al juny de l'any 

passat de -22,7% (280 desocupats 

menys). Actualment hi ha 954 per-

sones sense feina a les Franqueses, 

el 10,4% de la població activa. 

L'atur cau al juny

i es consolida

per sota del 10%

L'Ajuntament de Granollers s'ha 

plantejat com a projecte a mitjà 

termini la reurbanització de l'en-

torn del Mercat de Sant Carles per 

ampliar la zona de vianants en el 

tram del carrer Sant Jaume que hi 

ha entre la plaça de Can Trullàs i de 

l'Església i el carrer del Rec. Així es 

va apuntar dimecres en un acte a 

la Sala Tarafa amb els paradistes 

del mercat, que van recollir el títol 

que acredita la concessió de les se-

ves parades per a un termini de 25 

anys. En aquest pla de millora de 

l'entorn del mercat, que encara no 

té calendari, hi ha previstes també 

altres actuacions de manteniment 

i actualització del mercat, relaci-

onades sobretot amb la transició 

energètica. Una de les propostes 

seria la instal·lació de panells so-

lars a la teulada, una actuació que 

"hauria d'anar acompanyada de 

la renovació de tota la coberta", 

assenyalava la regidora de Serveis, 

Andrea Canelo. Altres intervenci-

ons que s'estudien són l'ampliació 

de la ventilació i la renovació de la 

façana i dels tancaments.  x.l.

L'empresa Pindeco SA, amb seu 

al polígon Font del Ràdium i de-

dicada a la fabricació d'articles de 

plàstic per a la indústria, és una de 

les 44 firmes catalanes que rebrà 

part dels 27 milions d'euros que 

la Generalitat injectarà aquest any 

per fomentar la reindustrialització 

al territori. Es tracta de la inversió 

més gran en ajuts directes que ha 

fet la Direcció General d'Indústria 

fins ara. Segons el Departament 

d'Empresa i Treball, l'execució de 

tots aquests projectes subvencio-

nats suposarà una inversió global 

de 519 milions d'euros a Catalu-

nya i la generació de 1.838 llocs de 

treball. Aquests ajuts directes són 

per ajudar a finançar actuacions de 

reindustrialització, recol·locació, 

relocalització, noves inversions i 

adquisició d'empreses en dificul-

tat. Els criteris de valoració són, en-

tre d'altres, el volum d'inversions, 

el nombre de llocs de treball, l'im-

pacte en proveïdors locals, l'atur 

de la comarca, l'impacte territorial, 

l'optimització dels residus o l'ús 

d'energies renovables. En el cas del 

Vallès Oriental són cinc les empre-

ses que es beneficiaran d'aquests 

ajuts del Departament d'Empresa 

i Treball. Són Barat Alte, de Parets, 

amb 975.000 euros; Esteve Quí-

mica, de Martorelles, amb 1 milió 

d'euros; Pindeco, de Granollers, 

amb 137.593 euros; Zanini ETB 

Spain, de Parets, amb 800.000 eu-

ros; i TAG Automotive, de Marto- 

relles, amb 532.228 euros. 

Pindeco rep un ajut per 

fomentar la reindustrialització

x.l.

COMERÇ  EL PROJECTE NO TÉ CALENDARI I ES PREVEU COM UNA ACTUACIÓ A LLARG TERMINI COMERÇ  LA FIRMA TÉ LA SEU AL POLÍGON FONT DEL RÀDIUM

L'Ajuntament estudia ampliar 
l'illa de vianants al voltant
del Mercat de Sant Carles 

Concessions de parades fins al 2045

L'Ajuntament va lliurar dimecres els títols de concessió de les parades del 
Mercat de Sant Carles fins al 31 de desembre de 2045, unes concessions que 
ja estan vigents des del 2020. El mercat compta actualment amb 32 negocis 
actius i tres parades vacants que es licitaran pròximament. La regidora 
de Serveis, Andrea Canelo, destacava que el mercat és avui "una referència 

per a molts granollerins i persones d'altres municipis; un mercat arrelat  

a la ciutat, de proximitat, obert a la ciutadania i que ofereix productes 

de qualitat". El president de l'Associació de Paradistes del Mercat,  
Ferran Rodríguez, celebrava la concessió per a 25 anys –"això ens permet 

planificar obres i inversions a les parades"– i agraïa als clients la confiança 
dipositada en els establiments del mercat en els seus 53 anys d'història.

La CNT renova el comitè local
La CNT del Vallès Oriental ha renovat el comitè local del sindicat. Erika 

Conrado, treballadora del sector de les cooperatives d’economia soli-

dària, és la nova secretària general i substitueix Cristian Carmona, qui 

continuarà com a secretari d’organització. La resta de membres del co-

mitè són Enriqueta Dalmau (tresoreria), Genís Ferrero (acció sindical), 

Sara Carmona (àrea jurídica), Antònia Montaner (comunicació), Aramis 

Romero (acció social) i Paco Cruz (cultura). 
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ESPORTS
Carles Pérez, al campus de l'ECGPòquer de podis d'Estel Galo al circuit català

El granollerí Carles Pérez, jugador de la Roma 

d'Itàlia, va visitar la setmana passada el campus 

de l'Esport Club. El granollerí ha guanyat 

aquesta temporada la Conference League, que 

és la tercera competició continental de clubs.

Estel Galo, del CNG, va pujar fins a quatre vegades al podi del 

Trofeu Ciutat de Mataró, del Circuit Català. Galo va penjar-se 

les medalles de plata als 800 i 1.500 lliures i 200 papallona, i 

el bronze, als 400 lliures. El club va sumar dues plates més amb 

Héctor Morales als 200 estils i d'Arnau Colomer als 100 lliures.

El sènior masculí del CBG ja té en-

llestida la plantilla de la Lliga EBA 

amb la incorporació de dos únics 

fitxatges. La direcció tècnica i el cos 

tècnic mantenen l'aposta de donar 

continuïtat al projecte. D'aquesta 

manera, el club confia en l'equip 

que ha permès recuperar la quarta 

categoria estatal del bàsquet i en la 

seva base, com a pilar esportiu.  

Una de les incorporacions és la 

tornada del base Esteban Félez, 

que la passada campanya va jugar 

al Martinenc, de la Lliga EBA, i l'al-

tre fitxatge és Iván Castro, també 

base, que enguany formava part 

del Lliçà d'Amunt, de Copa Cata-

lunya. "Félez ens aportarà més 

experiència en la categoria, la 

seva bona direcció i l'anotació; 

mentre que Castro és un dels 

jugadors més prometedors del 

Vallès Oriental, que sap enca-

rar molt bé el joc", assenyala el 

tècnic Toni Olivares. 

De la plantilla 2021-2022 tots 

els jugadors continuen, excepte 

Marc Subirachs i Xavi Serra.

Dos jugadors de la base
En total, hi haurà quatre cares 

noves al sènior masculí perquè al 

projecte de la Lliga EBA se sumen 

el pivot Marcel Torné, i el base Pol 

Pérez –aquest últim també forma-

rà part del filial–. "Tindrem una 

plantilla d'uns 14 jugadors amb 

poca experiència a la Lliga EBA, 

però ho tornarem a suplir amb 

la il·lusió que tenim", assegura 

Olivares. 

La direcció esportiva i el cos 

tècnic marxaran de vacances amb 

la feina feta i amb l'objectiu clar 

de la permanència per a la pròxi-

ma temporada. El sènior masculí 

de Toni Olivares preveu arrencar 

la temporada 2022-2023 el prò-

xim 15 d'agost.  j.l.rodríguez b. 

BÀSQUET | Copa Catalunya  L'EQUIP DE TONI OLIVARES TINDRÀ QUATRE CARES NOVES PERQUÈ TAMBÉ PUJA DEL FILIAL EL PIVOT MARCEL TORNÉ I EL BASE POL PÉREZ

fcbq

El CBG tanca la plantilla de Lliga EBA 
amb els fitxatges de Félez i Castro

La plantilla recull el premi de campió de la Copa Catalunya

El CBG va recollir dissabte el trofeu de campió de la Copa Catalunya a la 39a edició de la Festa del Bàsquet Català. 
La cerimònia de final de temporada de la Federació Catalana de Basquetbol (FCBQ) va tenir lloc a l'Aribau Cinema, 
de Barcelona, per atorgar el lliurament de distincions, guardons, medalles i reconeixements de la temporada 
2021-2022. Alguns dels jugadors de la plantilla, el tècnic Toni Olivares i el president Joan Nadal van ser els 
encarregats de recollir el títol de campió. "És un trofeu que es guarda per sempre i tothom el vol, així que estem 
mirant com fer reproduccions petites perquè tots els jugadors també el tinguin", explica Nadal, que es mostra 
molt content i orgullós: "guanyar la Copa Catalunya té el premi de l'ascens, però em quedo que hem estat els 
millors de la categoria". El club va recollir un segon premi perquè Carles Homs va ser escollit el jugador més 
valuós de la temporada. "Em fa especial il·lusió perquè ja fa unes quantes temporades que està amb nosaltres 
i aquesta campanya ha explotat. És un doble premi per al club", diu Nadal. 

L'última setmana ha estat intensa 

als despatxos del pavelló de bàs-

quet amb la planificació esportiva 

de l'equip de la Lliga EBA i amb 

el compliment dels requeriments 

econòmics per pujar a la Lliga 

EBA. Entre aquestes, l'indispensa-

ble és la presentació de l'aval de 

8.000 euros per assegurar la pla-

ça guanyada dins la pista durant 

la campanya 2021-2022 a la Copa 

Catalunya.  

El club treballa en la planifica-

ció econòmica del sènior masculí, 

que podria tenir un pressupost 

entre els 15.000 i els 20.000 eu-

ros. "Sempre vam tenir molt 

clar que si la plantilla pujava 

a la pista, el club faria el que 

calgués per complir econòmi-

cament", explica el president del 

CBG, Joan Nadal, que, a més, in-

forma que el cost de la plantilla a 

la Lliga EBA serà similar al de la 

Copa Catalunya. "Tenim un pres-

supost d'uns 15.000 euros, que 

variarà segons els desplaça-

ments a les Illes Balears i l'Ara-

gó. Tenim un projecte esportiu 

que té com a prioritat la nostra 

base i, per això, no hem volgut 

fer grans fitxatges. La prioritat 

segueix sent la formació i jugar 

amb la gent de la casa", detalla. 

Aquesta setmana, la federació 

espanyola preveu publicar els dos 

grups amb equips catalans de la 

Lliga EBA. i

El club inscriu  

l'equip amb l'aval 

de 8.000 euros
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Vine a celebrar la teva festa d’aniversari! 
A Diverparc et sentiràs segur com a casa

PREUS

MENORS DE 3 ANYS: 5 € LA SESSIÓ

A PARTIR DE 3 ANYS: UNA HORA: 5 €

MÉS D’UNA HORA: 7 €

NOU HORARI 

JULIOL
DE DILLUNS A DIJOUS 

DE 17.30 A 20.30 H

A L’AGOST 

TANQUEM PER 

VACANCES

Entrades limitades, ja disponibles a

www.diverparc.cat

UNA EXPERIeNCIA TERRORÍFICA I ÚNICA. 

T’HO PASSARAS DE POR!
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La selecció catalana d'atletisme ar-
ribava a Granollers amb el cartell 
de favorita i va complir amb els 
pronòstics amb un triomf amb au-
toritat en el Campionat d’Espanya 
de federacions autonòmiques. CA-
talunya el guanyava per 11a vega-
da en les edicions de vida del certa-
men. L'estatal va tenir lloc dissabte 
a les Pistes Municipals d’Atletisme 
de Granollers i Catalunya va impo-
sar-se amb 575 punts, seguit d'An-
dalusia (528) i Madrid (490,5).

El combinat català va dominar 
l'estatal amb els triomfs de Ber-

Catalunya s'imposa a 
l'estatal d'autonomies

ATLETISME  EL CAG ORGANITZA EL CAMPIONAT D'ESPANYA

ta Castells, en martell; el quartet 
català de relleus 4×400 mixt;  Jaël 
Bestué, en 200 metres llisos;  Ber-
ta Segura, en 400 metres llisos; 
Elena Llobera, en salt de llarga-
da;  El Medi Aboujamah, en 3000 
metres obstacles;  Didac Salas, en 
perxa, i David Martin, en martell. 

D'altra banda, en el 4x100 me-
tres del relleu mixt, Castella-la 
Manxa va aconseguir la millor mar-
ca espanyola de la història amb 
41,97 segons, amb José González 
Barragán Alberto Calero, Paula Se-
villa i Sonia Molina-Prados. 

La tradició de les 24 Hores de 
Catalunya de Motociclisme estén 
la seva història un any més amb 
finalització de la 27a edició amb 
el novè triomf del Kawasaki Cata-
là Aclam. La cursa de resistència, 
que va tenir lloc el cap de setma-
na, va  omptar amb un subcampió 
vallesà amb l'equip FR Moto, de 
Bigues i Riells del Fai, tot i haver 
de superar alguns imprevistos 
durant la cursa. El podi es va com-
pletar amb el Team DRC 37.

24 hores de ciclisme
L'activitat al Circuit de Barcelona- 
Catalunya no s'atura i aquest cap 
de setmana se celebra la tercera 
edició de la Mussara 24 Hores. Els 
motors de les dues rodes canvia-
ran pels pedals de les bicicletes, 
que comptarà amb més de 350 
participants. La sortida tindrà lloc 
dissabte a les 10 h amb l'estil de 
Le Mans. 

El Kawasaki Aclam 

guanya les 24 

Hores de motos

El BM Granollers i el Łomża Vive 
Kielce, de Polònia, han arribat a 
un acord de cessió del talent Yu-
suf Faruk per a les dues pròximes 
temporades. El lateral dret, de 18 
anys i nascut a Sokoto (Nigèria), 
és una de les promeses de la seva 
generació.

És internacional amb Nigèria 
i ràpidament va cridar l'atenció 
dels clubs més potents d'Europa i 
l'agost del 2020 el Kielce el va fit-
xar. Faruk ha disputat 14 partits de 
la Superlliga Polonesa on ha anotat 
40 gols i també ha debutat a la dar-
rera edició de la Lliga de campions, 
amb 1 gol. "És un jugador que té 
molt potencial, però encara in-
expert. Tot i que ja fa un temps 
que entrena en un equip tan po-
tent com el Kielce i hem tingut 
la possibilitat de cessió per dos 
anys", explica el tècnic Antonio 

El Fraikin obté la cessió 

de Yusuf Faruk, del Kielce

Asobal  EL NIGERIÀ DE 18 ANYS JUGA DE LATERAL DRET

MOTOR | Motociclisme

bmg

YUSUF FARUK

El KH-7 de Dolo Martín ha anun-
ciat els dos primers fitxatges de 
l'estiu amb dues jugadores amb 
experiència a la Lliga Guerreras 
Iberdrola. La plantilla granolleri-
na s'ha reforçat amb l'internacio-
nal brasilera Gabriela Bitolo i amb la tornada d'Ona Villa.  

Feia setmanes que el nom de 
la catalana ja sonava per al KH-7 
i, finalment, dimarts es va oficia-
litzar. L'extrem esquerre, de 21 
anys, procedeix de l'handbol Sant 
Quirze, equip amb el que fa dues 
temporades va gaudir de l'ascens 
a la Lliga Guerreras, però que en-
guany ha baixat a la Divisió d'Ho-
nor d'Or. La jugadora es va formar 
a les categories inferiors del BM 
Granollers i va debutar amb el 
primer equip. Posteriorment, va 
fitxar pel Sant Quirze, sota les or-
dres de la tècnica Dolo Martín.

Pel que fa a Gabriela Clausson 
Bitolo, de 23 anys i internacional 
amb el Brasil, juga en la posició de 
lateral dret i té un gran llançament 
exterior. Gabriela és una jugado-
ra de molta projecció, que arriba 
procedent de l'Elx, que el 2021 va 
ser campió de la Copa de la Reina i 
de la Supercopa d'Espanya. Ha es-
tat 40 vegades internacional amb 

HANDBOL | Lliga Guerreras  LA CATALANA ES REINCORPORA A LES FILES DEL BMG

Ona Vila i Gabriela Bitolo, primers 

fitxatges del KH-7 de Dolo Martín

la selecció brasilera i és campiona 
dels jocs Panamericans juvenil i 
junior de l'any 2016. 

S'inicia la lliga lluny del Palau
El KH-7 iniciarà la Lliga Guerreras 
Iberdrola a la pista de l'Atlético 
Guardés el 3 de setembre. La fe-
deració espanyola ha fet el sor-
teig del calendari de la màxima 
categoria estatal de la temporada 
2022-2023 i el primer duel al Pa-
lau d'Esports de l'equip granollerí 
serà a la segona jornada, contra 

bmg

el Super Amara Bera Bera, vigent 
campió de la lliga. 

El calendari de competició de la 
primera fase acabarà el cap de set-
mana del 14 i 15 d'abril i el KH-7 visitarà la pista de l'Aula Vallado-
lid. Els vuit primers classificats ju-
garan la segona fase pel títol amb 
eliminatòries des de quarts de 
final i els quatre últims faran una 
lligueta per la salvació –ela dos úl-
tims descendiran–. 

El campionat s'aturarà del 4 al 
20 de novembre per l'Europeu. 

ONA VILA  Amb el president del club, Alfred Serra

Rama, que valora les qualitats de 
Faruk: "és un jugador que juga 
bé en pivot, té llançament, té 
un contra un i defensivament té 
conceptes molt clars".  

rfea

EN PISTA  La catalana Jaël Bestué guanya els 200 metres

L'Esport Club Granollers ha estat 
enquadrat al grup 1 de la Primera 
Catalana. L'agrupació està forma-
da amb equips de vuit comarques 
diferents, entre les províncies de 
Barcelona i Girona. De la província 
gironina hi ha Figueres i L'Escala 
(l'Alt Empordà), Bescanó i Can Gis-
bert del Pla (el Gironès), Palamós 
(el Baix Empordà), Banyoles (el 
Pla de l'Estany) i Bosc de Tosca (la 
Garrotxa); mentre que de la barce-lonina, hi ha Manlleu, Torelló i Vic 
(Osona), Mataró (el Maresme), i 
Mollet, Parets i Caldes de Montbui (el Vallès Oriental). 

Aquestes agrupacions són de 
caràcter provisional, abans que 
es produeixi el sorteig del calen-
dari de partits. L’inici de la lliga 
de la Primera Catalana es pro-
duirà el cap de setmana de l'1 i 2 
d'octubre.  

L'Esport Club serà 

al grup 1 de la 

Primera Catalana

FUTBOL

El Dracs Club d'Esport Adaptat és 
el referent de l'hoquei en cadira 
de rodes elèctrica aquesta tempo-
rada amb els triomfs a la Super-
copa Catalana, la Lliga Catalana 
i el Campionat d'Espanya. Una 
temporada per emmarcar que di-
marts l'Ajuntament va reconèixer 
amb una recepció institucional a 
la sala de plens amb l'alcaldessa, 
Alba Barnusell, i el regidor d'Es-
ports, Álvaro Ferrer. 

L'èxit de la temporada de Dracs 
ha continuat amb la disputa de 
l'estatal d'autonomies el cap de 
setmana passat a la Roda (Caste-
lla-la Manxa) perquè quatre dels 
jugadors de l'equip granollerí van  
rebre un reconeixement: Cristian 
Jiménez, millor T-stick de tècnica 
individual; Roger Badia, millor stick de mà; Jordi Valle, millor 
T-stick, i Iván Aranda, millor por-
ter.  Catalunya va guanyar els qua-
tre partits de l'estatal. 

El Dracs celebra els 

campionat estatal

i el doblet català

HOQUEI | Cadira de rodes
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L'AE Carles Vallbona està decidit 

a lluitar per l'ascens a la Primera 

Catalana de vòlei amb el sènior 

femení i, per això, recentment, ha 

incorporat dues joves promeses 

d'Argentina: Juana Peralta, que 

juga de punta, i Valentina Roberts, 

de col·locadora. Totes dues ja han 

arribat a la ciutat i aquests dies 

fan tasques d'entrenadores al 

Campus de l'AE Carles Vallbona –

amb prop de 120 esportistes–.

El sènior femení ha pujat a la 

Segona Catalana amb una plantilla 

plena de jugadores en edat júnior 

i vol mantenir el projecte amb 

l'objectiu de lluitar per l'ascens. 

"El projecte Europeu Erasmus 
DONA que es va desenvolupar 
al club durant tres temporades 
va concloure, junt amb altres 
clubs europeus, que era neces-
sari tenir un equip en categoria 
nacional perquè això ajudaria a 
evitar l'abandonament espor-
tiu. Per això, creiem que hem 
d'intentar pujar a la Primera 

els seus estudis perquè encara 

estan en edat júnior. "Tenim una 
plantilla en què totes són júnior 
i hi apostem. És un equip amb 
un llarg recorregut, que creiem 
que pot lluitar per l'ascens. A 
més, els fitxatges potenciaran 
la plantilla", assenyala el presi-

dent de l'entitat.  j.j.rodríguez b.

Catalana", explica el president 

del club, Joan Carles Marín, que 

augura un tercer fitxatge del sèni-

or femení al setembre. 

Les dues jugadores argentines 

fitxades per l'AE Carles Vallbo-

na, a banda de competir al sèni-

or femení, faran d'entrenadores 

d'equips de la base i seguiran amb 

ae carles vallbona

VÒLEI | Segona Catalana  L'OBJECTIU DEL SÈNIOR FEMENÍ ÉS LLUITAR PER L'ASCENS A PRIMERA

El Carles Vallbona fitxa 
dues jugadores argentines

FITXATGES  Juana Peralta i Valentina Roberts al pavelló granollerí

Valeria Parra, de la secció de nata-

ció artística del Club Natació Gra-

nollers, s'ha penjat un repòquer 

d'ors a l'Europeu júnior amb la 

selecció espanyola. La nedadora 

va disputar amb èxit el Campionat 

d'Europa, que va tenir lloc del 29 

de juny al 3 de juliol a Alacant (el 

País Valencià).

Parra va guanyar un pòquer de 

medalles d'or en les modalitats 

d'equip lliure, tècnic, combo i 

highlight. A més, va penjar-se l'or 

del duet mixt amb amb Dennis 

González, del CN Kallipolis, que és 

la seva parella de formació. 

Dos medallistes més del CNG
En combo i highlight, també van 

penjar-se l'or les nedadores del 

CNG, Regina Casino i Irene Garri-

do, que van acompanyar a Parra 

al podi. A més, en l'equip tècnic i 

lliure, Casino estava de suplent. 

Camí del Mundial júnior
La selecció espanyola va sumar 

un total de vuit ors, tres plates i 

Valeria Parra es penja 

cinc ors a l'Europeu

NATACIÓ ARTÍSTICA | Júnior  ES DISPUTA A ALACANT

un bronze sota la batuta de Mu-

riel Escalé, entrenadora del CNG 

i màxim responsable tècnic de 

la delegació júnior espanyola. La 

pròxima cita de l'equip estatal jú-

nior serà el Mundial del Canadà, 

que tindrà lloc a l'agost.  

cnG

VALERIA PARRA



dj, 7 juliol 202224 ESPORTS

La 22a edició de la Granollers Cup 

ha posat el seu punt final al Palau 

d'Esports amb l'alegria de les fi-

nals amb quatre títols vallesans. El 

BM Granollers, club amfitrió, no-

vament ha tornat a mostrar el seu 

múscul competitiu a casa amb els 

triomfs del júnior i el juvenil mas-

culí. Amb un títol, també van aixe-

car la seva copa l'AEH Les Fran-

queses amb l'infantil femení i el 

Sant Esteve de Palautordera amb 

l'aleví femení. Pel que fa al BM La 

Roca, va disputar dues finals.

Dels quatre clubs vallesans amb 

presència a les finals, el BMG va ser 

el més destacat amb dos triomfs 

de tres finals disputades. Les dues 

victòries van ser contra equips de 

la comarca: el júnior masculí con-

tra el Sant Esteve (18-12) i el juve-

nil masculí contra el BM La Roca 

(10-21). La final perduda va ser 

contra va ser el cadet femení con-

tra la selecció catalana (17-16).

L'AEH Les Franqueses, amb vo-

GRANOLLERS CUP  L'HANDBOL SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA ÉS LA GRAN SORPRESA DEL TORNEIG AMB LA DISPUTA DE QUATRE FINALS I UNA VICTÒRIA

Victòria del júnior i juvenil masculí 
del BMG i l'infantil femení de l'AEH

luntaris en la seu franquesina, va 

disputar una final i la va guanyar. 

L'infantil femení ha completat 

una gran temporada amb les fa-

ses finals estatals que ara posa la 

cirereta a la Granollers Cup amb el 

triomf contra l'Ascó (15-12).

Quatre finals del Sant Esteve
La gran sorpresa del torneig ha es-

tat el Sant Esteve de Palautordera 

amb quatre finals disputades, i ha 

estat el club amb més presència 

als partits decisius del Palau d'Es-

ports. El club vallesà va guanyar un 

únic títol amb l'aleví femení contra 

el Ribes (16-15). Les finals perdu-

des van ser en l'aleví masculí con-

tra el Ribes (32-20), l'infantil mas-

culí contra el Sant Andreu (26-16) 

i el júnior masculí contra el BMG.

Sense premi el BM La Roca
Pel que fa al BM La Roca, va dispu-

tar dues finals i en totes dues va 

caure. El juvenil masculí contra el 

X.S.

JUVENIL  El BMG és una piconadora contra el BM La Roca (10-21)

X.S.

INFANTIL  L'AEH signa una temporada per emmarcar amb el triomf

XAVIER SOLANAS

JÚNIOR  El BMG s'imposa en la final contra el Sant Esteve (18-12)

BMG i el cadet masculí contra la fe-

deració valenciana (17-15).

Les dues úniques finals sense 

representants dels equips del Va-

llès Oriental van ser les categories 

juvenil i júnior femenina. En ju-

venils, el Terrassa es va imposar 

contra l'Skjetten noruec (17-18), i 

en júniors, els dos equips van ser 

estrangers amb el triomf del Sine 

Sport School danès contra l'Span-

ga suec (10-15).  j.l.rodríguez b. 

La Granollers Cup de la represa 

es tanca amb èxit de participa-

ció i d'organització. Alfred Serra, 

president del BM Granollers, va 

viure fa uns anys la competició 

com a pare d'esportistes i ara l'ha 

viscuda com a màxim responsa-

ble del club granollerí.  "L'he vis-

cuda com a president i puc dir 

que estic molt content de com 

ha funcionat tot. Organitzar 

una Granollers Cup no és fàcil 

perquè es necessita l'ajuda de 

molta gent i que aquesta estigui 

molt implicada", assenyala el 

president del BMG, Alfred Serra.  

L'organització de la competició 

ja treballa per superar el pròxim 

any la xifra de 288 equips d'en-

guany i confia en aconseguir-ho. 

"Molta gent ens ha felicitat per 

com fem la Granollers Cup.  

Hi ha equips que diuen que l'any 

que ve vindran", diu Serra, orgu-

llós de la feina feta durant quatre 

jornades esportives seguides amb 

prop d'un miler de partits: "Espe-

ro que l'any que ve encara sigui 

millor. La meva primera ex-

periència com a president m'ha 

fet veure les coses que fem bé i 

aquelles que podem millorar, 

i les començarem a treballar a 

partir de l'1 de setembre". 

A banda de l'èxit com a club, 

Alfred Serra assegura que l'im-

pacte econòmic de la Granollers 

Cup, amb equips de 14 paissos 

diferents, s'ha beneficiat la ciutat 

"perquè aquests dies passejant 

he vist els bars plens i les boti-

gues amb cues. Tot això dona 

una vida a la ciutat". Tot i que 

Serra apunta que "l'handbol és 

Granollers i Granollers és hand-

bol perquè la Granollers Cup és 

una gran festa de l'handbol". i

"La Granollers

Cup és una gran 

festa de l'handbol"
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La Granollers Cup és la competició que s'espera cada juny 

amb il·lusió i intensitat a la ciutat. Feia dos anys que el Palau 

d'Esports estava buit per aquestes dates i enguany s'ha tornat 

a recuperar la competició d'handbol dels quatre dies. Així, s'ha 

vist a les graderies (2) amb prop de 2.000 aficionats a les finals 
i dins la pista (3), amb un total de 917 duels. En total, enguany 

hi han participat 288 equips, que van gaudir de la cerimònia 

d'inauguració de dimecres (5) a la plaça de la Porxada. A més, 

els padrins van ser d'excepció amb l'internacional noruega 

Kari Brattset i el català i exjugador del Fraikin, Adrià Figueres 

(6). Diumenge es van disputar les finals amb una alta com-

petitivat (4). El torneig s'ha pogut organitzar novament amb 

centenars de voluntaris (1), que dilluns van fer l'habitual sopar 

de comiat.  fotografies de xavier solanas / bmg

La competició de la il·lusió

GRANOLLERS CUP  DESPRÉS DE DOS ANYS D'ABSÈNCIA LA CIUTAT TORNA A VIURE EL TORNEIG

1

2

3

4

56
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Rock a la fresca al MiramecresJocs al carrer al Centre Cívic Nord

Jesse & James ja van actuar al cicle de concerts en
directe del restaurant el Mirallet el 2019. Dimecres 
(21 h) hi tornen amb el seu repertori d'indie rock. 
l grup granollerí es va formar el 2010, per la unió de 
cinc músics amb una llarga trajectòria musical.

A l'estiu ve molt de gust fer vida al carrer, per això
divendres (19 h) el Centre Cívic Nord trasllada l'espai de 
jocs de taula a l'aire lliure, amb una amplíssima oferta per 
triar i remenar: Catan, Rummikub, Jenga, Hanabi, Memory, 
Dobble Uno o Scrabble, a més dels més tradicionals.

CULTURA

Després d'un 2020 sense Musik N 
Viu i un 2021 amb una edició for-
çosament adaptada a la situació 
epidemiològica, aquest divendres, 
a partir de les 21 h, el Parc Firal 
viurà la primera de les tres nits 
temàtiques en dos caps de setma-
na consecutius de què constarà la 
17a edició d'aquest festival gratu-
ït. La jornada inaugural estarà de-
dicada als sons jamaicans, seguint 
una pauta musical dictada per 
One Drop, l'Associació de Reggae 
de Granollers, que ha dissenyat un 
cartell amb intèrprets i selectors.

One Drop es va fundar el 2019 
per iniciativa d'un grup de per-
sones de Granollers i rodalia. Des 
d'aleshores, dinamitzen esdeveni-
ments en diferents formats, sem-
pre amb la música jamaicana i el Sound System com a fil conductor. 

El divendres 15 assumirà aquest 
paper el col·lectiu de música elec-
trònica Konghost i l'associació Jo-vent Ignorat posarà el punt final la 
nit del dissabte 16.

Ritmes del Carib
El cap de cartell de la primera nit 
és Skarra Mucci, un cantant d'ori-
gen jamaicà establert a Alemanya 
des de fa més de 15 anys. És un 

MÚSICA  EL PARC FIRAL ACOLLIRÀ TRES JORNADES AMB TRES ESTILS MUSICALS DIFERENTS, PROGRAMADES PER ENTITATS

ARXIU

La primera de les tres nits del festival

Musik N Viu viatja fins a l'illa de Jamaica

Momi Maiga, un viatge entre cultures
EL SENEGALÈS MOSTRARÀ LA SEVA HABILITAT AMB LA KORA EN UN CONCERT A ROCA UMBERT

Encara no ha arribat a la trente-
na i Momi Maiga ja és conside-
rat com un virtuós de la kora, un 
instrument tradicional de corda 
de l'ètnia mandinga que toca des 
que tenia sis anys. Compositor, 
músic i cantant autodidacta, Mai-
ga és descendent d'una família de 
griots del seu Senegal natal. Els 
griots són la versió africana dels 
joglars europeus, músics ambu-
lants i narradors d'històries que 
estan presents a la major part dels 
pobles de l'Àfrica occidental. Per 
tant, són uns grans dipositaris i 
transmissors de la cultura oral 
d'aquests pobles, amb tot un re-

Jazz i música caribenya 
de la mà de Noemí Sillah
Habitual de les sales, cicles i fes-
tivals de jazz, la cantant i trompe-
tista Noemí Sillah serà divendres 
(22 h) a la plaça Sant Miquel per 
escriure un nou capítol del cicle 
Les dones prenem l'escenari, ide-
at per visibilitzar la presència fe-
menina en aquest àmbit.

Després de col·laborar amb al-
tres músics i formacions –tant en 
viu com en estudi–, des de fa un 
temps ha donat prioritat al seu 
projecte més personal, el Memi 
Sillah Group, un quintet a través 
de la qual vol apropar la música 
jamaicana més clàssica a través 
de les sonoritats del jazz. 

El seu repertori es nodreix de 
temes que viatgen de l'ska clàssic, el reggae i el rocksteady fins als 
estàndards jazzístics més cone-
guts. Memi Sillah Group utilitza 
les harmonies del jazz. Una clara 
aposta per la tradició de la música 
d'arrels negres i per la innovació 
de la fusió d'estils. El pianista Edu-
ard Fernández, el saxofonista Pol 
Prats, el bateria Iñaki Rodríguez 
i el contrabaixista Álvaro Tabor-
da i la mateixa Noemí a la veu i la 
trompeta se serveixen dels càlids 
ritmes caribenys i les harmonies 
del jazz per fer-ne una mescla dol-ça, sofisticada i suggeridora. 

pertori tradicional de llegendes, 
èpiques i genealogies cantades.

Avui, dijous (20 h), Maiga serà a 
Roca Umbert en el marc de la pro-
gramació d'estiu Obert x Vacan-
ces, en un concert gratuït titulat 
Soul's Strings.

El  jove senegalès va arribar a Ca-
talunya fa pocs anys. Instal·lat a Salt, 
s'està construint una trajectòria 
musical a tota velocitat, amb nom-
broses actuacions arreu del país. La 
seva proposta es basa en la fusió de 
gèneres musicals –algunes compo-
sicions són fruit de la seva herència 
cultural, d'altres sorgeixen de la 
fusió amb les sonoritats que desco-

breix a Catalunya–, interpretades 
amb un estil versàtil i personal. Jazz, 
funk i afrobeat –i fins i tot unes gote-
tes de flamenc– representen el ves-
sant més enèrgic de la kora. 

m.m.

MOMI MAIGA  Virtuós de la kora

Vèncer el pànic escènic de ve-
gades no és gens fàcil. I disposar 
d'un escenari quan ets un drama-
turg, un director o un actor debu-
tant, encara menys. La Jam Teatre, 
organitzada per Arsènic Espai de 
Creació, és una alternativa con-
cebuda per donar una oportuni-
tat als joves creadors que tinguin 
ganes de mostrar el seu treball al 
públic. La mecànica és senzilla: 
peces breus –10 minuts de du-
rada, com a màxim– de diferents 
disciplines escèniques. La darrera 
Jam Teatre de la temporada tindrà 
lloc divendres (20 h) a l'espai ex-
terior de Roca Umbert, amb entra-
da gratuïta.

Concurs de dramatúrgia
D'altra banda, des d'Arsènic tam-
bé recorden que el 18 de juliol es 
tanca el termini de presentació de 
textos breus per participar a la 9a 
edició del concurs de dramatúrgia 
Microteatre. En aquesta ocasió les 
peces –amb una durada que no 
poden superar els 20 minuts– han 
de girar al voltant del concepte 
"creuem els dits". Les bases de la 
convocatòria es poden consultar 
al web www.arsenicreacio.com/

microteatre. i

TEATRE

Arsènic dona veu
a la creació jove 
amb Jam Teatre
i el 9è Microteatre

veterà de l'escena reggae europea 
que ha signat set discos amb el 
seu nom i ha protagonitzat exten-
ses gires arreu del continent.

Misha1Dem és una cantant ca-
nadenca amb arrels jamaicanes 
que va créixer amb el reggae. Ar-
ran d'un viatge per Europa va en-
trar en contacte amb l'escena de 
la cultura soundsystem. Des de 
llavors, ha enregistrat senzills i 

aquest any ha publicat el seu pri-
mer disc, Black & Alive, un recull 
de cançons en clau reggae.

Pupa Congo és un col·leccionis-
ta de vinils i toaster valencià esta-
blert a Barcelona. Des de fa més de 
20 anys es mou per l'escena reg-
gae internacional. Les seves sessi-
ons fan reviure les èpoques daura-
des de la música jamaicana, en un 
xou on el dj pren la paraula amb un 

SENSE RESTRICCIONS  El Parc Firal tornarà a ser l'escenari d'aquest festival gratuït i a l'aire lliure

reguitzell de líriques mordaces.
Completaran la nit Urtica Sound, 

la primera soundsystem de l'efer-
vescent moguda reggae a Vilanova 
i la Geltrú i els osonencs Fire War-
rior i HiLight, especialitzats en 
reggae, dancehall i també música 
africana. Punxaran des de selecci-ons dels vinils més clàssics fins a 
les últimes novetats, sempre mes-
clat amb dubplates originals.  
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El seu nom no és conegut pel pú-

blic en general, però ara mateix 

Legacaster –nom artístic de Juan 

Leguiza– és, segurament, el músic 

granollerí amb més bagatge inter-

nacional.

Nascut a Buenos Aires, Legui-

za va arribar a Catalunya el 

2011. El que havia de ser 

una visita fugaç a Bar-

celona es va convertir, 

literalment, en una 

doble història d'amor, 

amb la ciutat i amb la que 

acabaria sent la seva dona. 

El músic assegura que la 

ciutat comtal és la capital 

peninsular del rock and roll 

d'esperit clàssic. "Sí, sens 
dubte. He vist festes a Bar-
celona que no he vist enlloc 
més. Hi ha escena arreu d'Espa-
nya, però per mi Barcelona és 
un referent a nivell de bandes, 
de músics, de públic i de festi-
vals. Per alguna cosa em vaig 
quedar aquí".

Tot i que se l'ha etiquetat com 

un guitarrista de rockabilly, ell prefereix de�inir-se com un in-
tèrpret de rock and roll que beu 

de molts dels estils que van con-�luir durant l'època daurada del 
gènere, des del blues al country, 

passant per la música surf instru-

mental. "És cert que amb la mú-
sica dels 50 i 60 m'hi trobo molt 

Legacaster, l'ambaixador 
del rock'n'roll més genuí

MÚSICA  EL GUITARRISTA ARGENTÍ RESIDEIX A GRANOLLERS I TÉ A LA COMARCA EL SEGELL DISCOGRÀFIC I L'ESTUDI DE GRAVACIÓ

El seu nom no és conegut pel pú-

blic en general, però ara mateix 

Legacaster –nom artístic de Juan 

Leguiza– és, segurament, el músic 

granollerí amb més bagatge inter-

Nascut a Buenos Aires, Legui-

za va arribar a Catalunya el 

2011. El que havia de ser 

una visita fugaç a Bar-

celona es va convertir, 

literalment, en una 

doble història d'amor, 

amb la ciutat i amb la que 

acabaria sent la seva dona. 

El músic assegura que la 

ciutat comtal és la capital 

peninsular del rock and roll 

"Sí, sens 
dubte. He vist festes a Bar-
celona que no he vist enlloc 
més. Hi ha escena arreu d'Espa-
nya, però per mi Barcelona és 
un referent a nivell de bandes, 
de músics, de públic i de festi-
vals. Per alguna cosa em vaig 

Tot i que se l'ha etiquetat com 

un guitarrista de rockabilly, ell 

tèrpret de rock and roll que beu 

de molts dels estils que van con-

gènere, des del blues al country, 

passant per la música surf instru-

"És cert que amb la mú-
sica dels 50 i 60 m'hi trobo molt 

del rock'n'roll més genuí
còmode, però el tema de les 

etiquetes és reduccio-
nista, et limita la visió, 
i la veritat és que jo 

toco de tot", assegura.

Arrelat a la comarca
El 2015 va signar amb l'agència de management i segell discogrà�ic 
Kathrina Records, amb seu a Lliçà 

d'Amunt, i des de fa tres anys està 

instal·lat a Granollers. Aquell any va 

muntar un grup propi en format de 

trio amb el contrabaixista Daniel 

Nunes i el bateria Berto Martínez i 

va començar a enregistrar i a girar 

amb freqüència pel continent i tam-

bé a fora. A l'abril, Legacaster va 

participar en la 25a edició del Viva 

las Vegas Rockabilly Weekend, als 

Estats Units, considerat com el festi-

val més important del món en el seu 

gènere, amb 20.000 assistents. Les 

darreres setmanes ha actuat a The 

Rockabilly Rave, a Anglaterra, al 

Rooking Race Jamboree de Màlaga i 

al setembre ho farà al High Rock-a-

Billy, a Calafell, "un dels 
meus festivals favo-
rits; per mi és una cita 

clau". Admet que  la seva 

assignatura pendent és la de to-

car a Granollers, però com se sol dir, 

ningú no és profeta a la seva terra.

Jo per a ser feliç vull un camió
El seu nou treball, acabat de sortir 

del forn, és Doin' the truck, un títol 

que és una petita broma al voltant 

dels discos conceptuals. "Tenia 
força clar que volia fer alguna 
cosa relacionada amb els cami-
oners i la seva vida, encara que 
jo no tinc carnet de conduir", 

riu, "però no importa, és com 
una �icció". El disc s'ha enregis-

trat a Vertigo Studios, a Llinars, i 

s'ha editat en vinil i CD. "Té in�lu-
ències de molts tipus: rock and 
roll, rockabilly, country, surf… 
de tot una mica. M'agrada molt 
com ha quedat, és molt variat 

L'origen
AMB 14 ANYS, LEGUIZA TENIA
PREVIST SEGUIR LA TRADICIÓ I
fer el viatge de final de curs al sud de 

la Patagònia, per acomiadar-se de 

la secundària amb els companys de 

classe. Però aleshores va passar una 

cosa. Va veure la pel·lícula Regreso al 

futuro i va quedar hipnotitzat amb la 

famosa escena en la qual l'actor Mi-

chael J. Fox interpreta el clàssic Johnny 

B. Goode. Va ser com una revelació. 

Tant és així que li va dir al seu pare: 

"no vull anar a la Patagònia, vull una 

guitarra com la de Chuck Berry". 

Confessa que "allò ho va canviar tot. 

Em vaig comprar una guitarra bara-

ta i encara segueixo. Continuo es-

coltant Chuck Berry amb la mateixa 

il·lusió que quan era un nen".

El seu aprenentatge ha estat auto-

didacte, fins a convertir-se en profes-

sor de guitarra –una tasca que encara 

ara manté– i avui és tot un virtuós de 

les sis cordes. Com que sempre toca 

amb una Fender Telecaster, els amics 

aviat li van col·locar el nom de Lega-

caster, adoptat com a àlies artístic.

dins del mateix estil", explica. A 

més, ha pogut comptar amb alguns 

convidats especials, com Lynette 

Morgan, una anglesa que canta 

country; el francès Jake Calypso, un 

intèrpret de rockabilly amb un estil 

molt pur i també el seu amic Spen-

cer Evoy, un canadenc que resideix 

a Barcelona i que ha col·laborat en 

la composició de les lletres i també 

canta en una cançó. "Quan reu-
neixes aquests tres personatges, 
que tenen estils diferents, això 
ja t'obre el ventall musical del 
disc", opina Legacaster. ❉ C.RIOBÓ

Dimecres (20 h), l'espai exterior 

de Roca Umbert tornarà a ser l'es-

cenari d'un nou programa doble 

de dansa contemporània. 

D'una banda, s'hi mostrarà el 

procés de creació de Trinario: 

cuerpos resonantes, nascut de la 

coincidència d'interessos artístics 

entre dos ballarins i coreògrafs, 

el xilè Cristóbal Santa María i el 

català Miquel Barcelona. El pro-

jecte està coproduït per FiraTàr-

rega i compta amb la complicitat 

de Roca Umbert i el suport del 

Ministeri de Relacions Exteriors 

del govern de Xile, entre altres 

agents. El treball en comú s'ha 

bastit a través d'un procés de re-

cerca escènica de quatre mesos de 

durada, iniciat virtualment durant 

la pandèmia, i que ha continuat de 

manera presencial a Barcelona, 

Madrid i Donosti. El punt de par-

tida i l'eix temàtic de la proposta 

són els cossos que ressonen des 

de diferents latituds i territoris.  

També es podrà veure Blue Mon-

day, tercera creació conjunta dels 

ballarins Agnès Sales i Hector Pla-

za, que van començar a treballar el 

2014 durant el laboratori Back to 

the Lab del Festival Breakin' Con-

vention al Sadler's Wells Theater 

de Londres. Aquest duo de dansa 

parla sobre la necessitat i depen-

dència envers les relacions huma-

nes i la urgència de sostenir els 

altres sense ni tan sols poder sos-

tenir-nos a nosaltres mateixos. ❉

DANSA

Roca Umbert 
mostra dues peces 
de dansa amb 
segell internacional

La companyia Llum de Fideu 
estrena un espectacle de carrer
Anna Claramonte i Marc Guillén són 

les dues meitats de la companyia 

Llum de Fideu, resident al Centre 

d'Arts en Moviment i conreadors 

d'un "teatre translúcid", segons la 

seva pròpia definició, perquè "bus-
quem un teatre nu i essencial; 
apel·lem al sentit màgic de les 
coses, no volem oferir una versió 
tancada de la realitat".

Des de fa un temps estan im-

mersos en la construcció de Sfu-

mato (assajant per la caiguda dels 

contorns), treball final a l'Institut 

del Teatre i una proposta de tea-

tre de carrer "amb la qual volem 
reflexionar sobre els límits de 
l'empatia". Aquest dijous (19 h) 

el mostraran al públic a l'espai ex-

terior de Roca Umbert. C.R.
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Com tantes altres activitats, la 
Lluïda de Palou –la festa major 
d'estiu– va patir la seva particu-
lar travessa pel desert durant la 
pandèmia. Aquesta iniciativa fes-
tiva, impulsada pel col·lectiu del 
mateix nom amb la col·laboració 
de l'AAVV de Palou, l'Esplai Guai 
i el Centre Cívic Palou, va néixer 
el 2018 i l'edició de 2020 ja es va 
haver de suspendre a causa de 
l'emergència sanitària. L'any se-
güent tampoc no es va celebrar 
com a tal, i es va substituir per 
propostes adaptades en forma 
de vermuts musicals més reduïts. 
Per tant, la d'aquest dissabte és 
la Lluïda del retrobament, amb 
l'afany d'igualar –i, si pot ser, su-
perar– l'èxit de les dues primeres 
edicions.

L'activitat arrencarà ben d'hora, 
a les 9.30 h, a l'Esplai Guai de Pa-
lou, amb un torneig de tennis tau-
la i jocs d'aigua. A les 11 h la plaça 
de l'Església acollirà una actuació 
de l'Esbart Dansaire de Granollers 
i a les 12.30 h es farà un vermut 
reggae amenitzat per Endemic 

La Lluïda reneix a Palou
arxiu

POPULAR  LA FESTA D'ESTIU DEL POBLE ARRENCARÀ AMB UNA ACTIVITAT DE L'ESPLAI GUAI I UNA ACTUACIÓ DE L'ESBART DANSAIRE

LA BOSSA D'URINA  El duet musical clourà la festa amb humor i nous temes

Sound. Obrirà la gana per la paella 
popular que es farà a partir de les 
14 h, amb un preu de 6 euros per 
persona i per a la qual cal fer una 
inscripció prèvia, tot enviant un 
correu electrònic a lalluidadepa-

lou@gmail.com.
Ja a la tarda es faran tallers de 

circ amb Viu i Riu a la plaça de 
l'Església i al vespre, a les 20.30 h, 
novament es proposa entaular-se 
per a la botifarrada popular, amb 
un import de 4 euros i que també 
inclourà una opció vegana.

Amb l'estómac ple es podrà afrontar la recta final de la festa, 

ajuntament

ajuntament

LES FRANQUESES. La primera festa 
major de la temporada, la de Bella-
vista, es tancava diumenge amb mà-
gia i pirotècnica i la satisfacció d'ha-
ver pogut viure les activitats durant 
quatre dies sense restriccions. Di-
jous, el txupinazo marcava l'inici 
oficial de la gresca, que continuava 
amb la caminada nocturna i cine-
ma a la fresca. Divendres, els actes 
començaven a primera hora de la 
tarda amb el concurs de petanca, i 
el berenar infantil i remullat amb la 
Tresca i la Verdesca, cercavila i ball 
per a la gent gran. El vespre, els Di-
ables els Encendraires van prendre 
el protagonisme amb els correfocs.

Dissabte, matinal infantil amb 
una gimcana, xocolatada i festa de 
l'escuma. Al migdia, l'arrossada i 
el tobogan aquàtic per a la sobre-
taula. A la tarda jocs infantils, tir 
amb arc, exhibició del Club Karate 
Nokachi i correfoc infantil. El ves-
pre començava amb un emotiu ho-
menatge a Vicenç Sáez de Tejada 
dalt l'escenari de la carpa, que pre-
cedia el concert de Mrs. Against Be-
asts, de l'Escola Municipal de Músi-
ca. Diumenge, el matí de sardanes 
i missa, va deixar par a una tarda 
amb un concert benèfic per Ucraï-
na i els Sanfermines infernals. 

Bellavista es vesteix de lluentons

HOMENATGE  L'escenari de l'envelat va recordar Vicenç Sáez de Tejada

FOC  Els Encendraires van recuperar els correfocs de festa major

amb un triple concert. El cartell 
està format pel músic i cantant 
amazic Yacine Belahcene, excom-
ponent del grup Cheb Balowski 
i col·laborador d'artistes com el 
desaparegut Íñigo Muguruza i el 
seu germà Fermín, Joan Garriga, 
Gerard Quintana i bandes com 
La Kinky Beat. També propiciarà 
el retorn de vells coneguts de la 
Lluïda. 

Tot seguit, Caterina Manyà i Àlex 
Rebordosa, la parella d'All Foll 
Friki Folk, faran versions de grans 
èxits festius amb la sonoritat tra-
dicional de l'acordió diatònic, el flabiol i el tamborí. I per tancar la 
nit, l'Anem Tirant Tour 2022 dels 
esbojarrats La Bossa d'Urina –Ori-
ol Nieto i Daniel Bolsa– recalarà a 
la Lluïda i per aquesta ocasió –ja 
s'hi van estrenar al desembre– 
prometen clàssics, hits i noves 
composicions. i c.r.

Un homenatge a Vicenç Sáez va precedir el concert de Mrs. Against Beasts

Yacine Belahcene, All Foll 

Friki Folk i La Bossa d'Urina

seran els protagonistes 

del concert de fi de festa

Als veïns i veïnes del barri Ponent 
els esperen tres dies de festa. La 
gresca començarà divendres amb 
una sorollosa traca (21 h) que em-
marcarà l'inici i donarà pas al pre-
gó (21.30 h). A la nit, el parc de Po-
nent serà l'escenari d'una projecció 
de cinema a la fresca (22 h). El títol 
escollit és oportú, la comèdia El 

mejor verano de mi vida, un èxit de 
taquilla de 2018 protagonitzat pel 
monologuista Leo Harlem.

Dissabte es farà la inauguració de 
la decoració de la pèrgola del parc 

(10 h), realitzada pels alumnes del 
col·legi Ponent; seguida de jocs de 
taula (10.30 h); una holi party (11 
h), una festa de música i colors i una 
festa de l'escuma (12.30 h). La tarda 
estarà dedicada als més petits, amb 
una festa infantil (18.30 h) amb ac-
tuació de pallassos i una xocolatada. 
La nit estarà ocupada pel tradicio-
nal sopar de germanor (20.30 h) i el 
ball amenitzat pel Duo Mediterrani.

Diumenge, darrer dia de la fes-
ta, hi haurà jocs de taula (10 h) a 
l'ombra de la pèrgola del parc.  

Ponent s'engalana de nou

La gran ballada de 

sardanes de l'estiu 

al parc Torras Villà
La gran cita estiuenca per als 
amants de la sardana, l'Aplec de Nit, 
viurà un nou capítol dissabte (20 h) 
a l'escenari habitual del parc Torras 
Villà. De manera discreta i sense 
gaires escarafalls, aquesta activitat 
organitzada per l'Agrupació Sarda-
nista s'ha convertit en una de les ci-
tes més longeves del calendari cul-
tural de la ciutat –enguany arriba 
a la 72a edició–. A més, la trobada 
sardanista servirà per recordar el 
compositor, intèrpret i activista sar-
danista Jesús Ventura i Batet, mort 
el maig. Enguany, la ballada tindrà 
tres grans protagonistes: les cobles 
Jovenívola de Sabadell, la Principal 
de Llobregat i la Sant Jordi-Ciutat 
de Barcelona, comptant amb l'afegi-
tó de Jaume Yelo a les timbales i la percussió. Interpretaran més d'una 
vintena de sardanes, incloent-hi 
l'estrena de La Pedra de l'Encant 
de Jaume Cristau. L'aplec disposa 
d'una zona de taules per poder fer 
el sopar popular, la Butisardana. 
L'organització obsequiarà tots els 
assistents amb una copa de cava. i

MÚSICA

Can Gili segueix el cicle de festes de barri

Després de Can Bassa, el barri de Can Gili va prendre el relleu de les 
festes de barri de Granollers. La directora de l'escola Turó de Can Gili, 
Maria Muntal, obria la gresca divendres amb el pregó.

enric gisbert



dj, 7 jUliol 2022 29

Divendres (22 h), el vampir Nosfe-

ratu tornarà a Roca Umbert, amb 

motiu d'una projecció molt espe-

cial, organitzada conjuntament per 

l'associació Fantàstik Granollers 

i el col·lectiu vallesà de música 

electrònica Konghost. Ramon Daví, 

rostre visible del Fantàstik i tam-

bé amb una faceta com a dj amb el nom de Babar, qualifica aquesta 
sinergia com "un experiment ar-

riscat, però que té un punt inte-

ressant a nivell cultural".

Per commemorar el centenari de 

la pel·lícula muda de F. W. Murnau, 

una de les obres més icòniques de 

l'expressionisme alemany, s'ha or-

ganitzat una projecció amb música 

en directe servida pels plats dels dj 

Letung, Monkey i Babar. Amb els 

seus vinils, fusionaran electrònica 

ambiental i experimental per cre-

ar l'atmosfera que acompanyi una 

projecció única, que pot atraure tant als cinèfils com als amants de 
l'electrònica. Daví explica que "no 

hi haurà un fil musical progres-

siu, sinó que ens ho hem repar-

'Nosferatu' celebra el centenari 

amb un passi musicalitzat

CINEMA  ORGANITZAT PELS COL·LECTIUS FANTÀSTIK GRANOLLERS I KONGHOST A ROCA UMBERT

L'escriptora i psicòloga Eulàlia 

Canal, especializada en literatu-

ra per a infants i joves i amb més 

d'una trentena de títol publicats, 

acumula un nou reconeixement, 

en haver estat distingida amb el 

Premi de Literatura Infantil i Ju-

venil en la 23è edició del Premi 

Llibreter, atorgat pel Gremi de Lli-

breters de Catalunya. El jurat –del 

qual en forma part la llibreria La 

Gralla, entre cinc representants 

d'establiments més d'arreu de Ca-

talunya– ha valorat els mèrits de 

la seva darrera novel·la, L'hivern 

del Sr. Jeroni (Animallibres).

Adreçat a lectors de 9 fins a 13 

anys i amb il·lustracions signades 

per Jordi Vila Delclòs, la narració 

tracta sense dramatisme temes 

profunds i importants com el dol, 

la solitud i l'acceptació de la velle-

sa, alhora que eixampla els límits 

de la família tradicional. Per al ju-

rat, "parla de la solitud que pa-

teix la gent gran, els prejudicis 
que té encara la nostra societat 

sobre certs aspectes i de com 

d'importat és també la família 

que un tria". i

VALORATS ELS MÈRITS DE LA NOVEL·LA 'L'HIVERN DEL SR. JERONI'

Eulàlia Canal, Premi Llibreter 

de Literatura Infantil i Juvenil

L'advocat Ramon Font acaba de publicar la seva tercera novel·la en cata-

là, Després de la tempesta, Pink Floyd, que evoca els anys de la contracul-

tura a la dècada dels 60. Avui, dijous (19 h), el volum es presenta en un 

acte al restaurant Anònims. La presentació, seguida de la taula rodona 

El moviment underground i la contracultura, comptarà amb la presència 

del mateix Font, el calderí Karles Torra, crític musical de La Vanguardia 

i dos testimonis de l'època –Canti Casanovas, cap visible del portal de re-

ferència a internet La web sense nom, i Xavier Vidal, cofundador de l'edi-

torial Libros de la Liebre de Marzo i coordinador de la revista Ulises–.  

Taula rodona sobre la contracultura en la 

presentació de la novel·la de Ramon Font

tit i cada dj musicarà mitja hora 
de la pel·lícula i tindrà llibertat 

creativa de punxar el que vulgui 
dins d'aquesta franja. Però crec 
que la música no ha de ser la pro-

tagonista de la nit, sinó acompa-

nyar les imatges, crear un ambi-
ent, una atmosfera adient".

A Roca Umbert es projectarà la versió restaurada del film el 2006. 
Daví diu que "ja he fet proves a 
casa amb la pel·lícula i l'electrò-

nica li queda perfecta". La sessió 

és gratuïta i inclourà servei de barra 

i crispetes. "Per al Fantàstik, tenir 
un esdeveniment a l'aire lliure a 

l'estiu és ideal. Suposa sortir de 
la sala i portar el cinema al car-

rer. I en aquest cas, l'estètica in-

dustrial de Roca Umbert casa bé 

amb la pel·lícula", conclou.

Fantàstik arreu
La projecció de Nosferatu també 

s'emmarca en el 10è aniversari 

del festival Fantàstik Granollers, 

amb una 11a edició que ja té data 

–del 18 al 20 de novembre– i que 

introduirà algunes novetats, com 

per exemple un nou premi al mi-

llor curtmetratge en català i la 

creació d'un jurat jove que ator-

garà un premi sense dotació eco-

nòmica. Daví avança "que també 

estem preparant una activitat 

de Fantàstik dins el programa 
de la festa major d'aquest any".

El festival granollerí ha formalit-

zat recentment l'adhesió a Terror 

Arreu de Catalunya (TAC), una as-

sociació creada el 2010 que aixo-

pluga festivals de cinema del país 

dedicats al gènere del terror i la fan-

tasia. El Cardoterror de Cardedeu 

n'és un dels membres fundadors. 

Atorga un premi de curtmetratge 

per estimular creadors catalans. i

La projecció s'emmarca en

 el 10è aniversari del festival 

Fantàstik, que ja té data 

per a l'11è, al novembre
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PREVISIÓ METEOROLÒGICA
del dijous 7 al diumenge 10 de juliol

Dijous Divendres Dissabte Diumenge

30º 20º 31º 20º 31º 20º 31º 20º

ESCOLTA RÀDIO GRANOLLERS 
AMB EL TEU DISPOSITIU MÒBIL 
DES DE QUALSEVOL LLOC
Descarrega't l'aplicació disponible 
per Android i iOS

107.6 FM
@RadioGranollers
@RadioGrEsports
radiogranollers.cat

ART  L'ASTRÒLEG COMBINA LES CARTES ASTRALS I EL TAROT AMB UN VESSANT ARTÍSTIC

A l'Isaac Andrés, un viatge a 

Sud-amèrica fa gairebé 10 anys li va 

canviar la vida. Estant a Xile li van 

recomanar visitar una xamana que 

li va fer la carta astral. L'experiència 

que va viure durant aquella sessió 

el va omplir molt, "i per aquelles 
sincronies de la vida, un cop aquí, 
vaig saber que s'obria una escola 
d'astrologia a Barcelona i em vaig 
apuntar a la primera promoció". 

Aquests estudis al centre Cosmogra-

ma i la formació autodidacta el van 

fer deixar la feina com a dissenyador gràfic i convertir-se en Astrodomvs, 
unint l'astrologia i les lectures del 

tarot en una pràctica integrada.

Fa 4 anys va tornar a Catalunya i 

viu entre Girona i Granollers, on re-

sideixen els seus pares. En paral·lel 

a les sessions i tallers d'astrologia i 

tarot, presencials i també en línia, 

Astrodomvs conrea una faceta més 

artística com a pintor, il·lustrador 

i creador d'objectes decoratius  

–sempre vinculats al seu interès–, a 

través de linktr.ee/_astrodomus.

Astrodomvs estableix diferències 

entre l'astrologia del passat i l'ac-

tual astrologia psicològica. "Abans 
era més predictiva, per ende-
vinar el futur i aquestes coses. 
Però l'astrologia d'avui s'utilitza 

com a eina d'autoconeixement, 
més connectada amb el funci-
onament psicològic de l'ésser 
humà. És un veritable mirall que 
et confronta amb parts de tu ma-
teix que ni tan sols coneixies", 

assegura. En aquest sentit, la carta 

astral és com un plànol que ajuda a 

orientar les passes i a prendre deci-

sions. "És com un mapa sobre un 
mateix, que descriu els signes i 
les energies que incideixen sobre 
la persona, per conèixer qui ets. 
Això permet identificar patrons 
de conducta que es van repetint 
a la teva vida i quins mecanismes 

astrodomvs

ASTRODOMVS

els provoquen", detalla.

L'interès per les pràctiques re-

lacionades amb l'astrologia estan 

creixent moltíssim. Astrodomvs 

creu que la incertesa que ha pro-

vocat la pandèmia pot tenir alguna 

cosa a veure. "Potser ha desper-
tat una presa de consciència en 
moltes persones. És quelcom 
que t'ha d'arribar, i quan això 
passa moltes de les teves creen-
ces canvien completament. Jo 
mateix en soc una prova, fa 10 
anys pensava que el tarot era 
una cosa de bruixots".

Però l'astròleg, neix o es fa? As-

trodomvs opina que "tothom ho 
pot estudiar, per què l'astrologia 
té un fort component analític. El 
que sí que és veritat és que, a la 
sessió amb la persona, hi ha d'ha-
ver una sensibilitat. Tots tenim 
la capacitat de poder connectar 
amb aquestes eines, però el raci-
onalisme i l'auge tecnològic que 
estem vivim ens està desconnec-
tant de la nostra part més natu-
ral i intuïtiva i està convertint la 
ciència en una mena de religió. I 
si li retreus alguna cosa, et titllen 
de negacionista. La crisi climàti-
ca pot ser un exemple d'aquesta 
desconnexió".  C.RIOBÓ

"L'astrologia et confronta amb

parts de tu mateix que ni coneixies"

El Museu de Granollers organit-

za dues sortides a l'excavació del 

poblat ibèric Puig del Castell de 

Samalús, aprofitant la campanya 

d'excavacions arqueològiques 

que s'hi fan cada mes de juliol i 

que enguany arriba al 12è any. La 

primera visita es farà dimecres 

(9.30 h). Guiats per l'arqueòleg 

del Museu, els participants tin-

dran l'oportunitat de descobrir 

aquest important assentament la-

ietà i veure en directe com es tre-

balla en una excavació. Durant el 

recorregut es comentaran les dar-

reres novetats que han aparegut 

gràcies a aquests treballs, en es-

pecial el que fa referència a l'accés 

monumental i a una de les torres 

que el flanquejaven, una zona en 

El Grup ProArt Paco Merino, que 

recorda la figura i l'obra del pin-

tor desaparegut el 2004, acaba de 

convocar la 17a edició del Premi 

de Pintura que duu el seu nom, 

"amb l'objectiu de fomentar 
l'experimentació, la innovació i 
la reflexió artística".

El premi –de temàtica i tècnica 

lliures– té una dotació econòmi-

ca de 2.500 euros. La recepció 

d'obres es tanca el 30 de setem-

bre i les peces seleccionades  s'ex-

posaran del 8 de novembre al 10 

de desembre a l'Espai Gralla de la 

llibreria La Gralla. El veredicte es 

farà públic el 15 de novembre.

Durant la presentació, la regi-

dora de Cultura, Maria Villegas, 

ha encoratjat la iniciativa i res-

saltat el fet que "les entitats i la 
ciutadania és també qui empe-

PATRIMONI  NOVA CAMPANYA D'EXCAVACIONS ARQUEOLÒGIQUES DEL MUSEU DE GRANOLLERS

Sortida al poblat ibèric

Puig del Castell de Samalús

Convocat el 17è Premi Paco Merino

excavació des de 2019.

L'activitat és gratuïta però cal 

inscripció (93 842 68 40 / mu-

seu@granollers.cat) i les places 

són limitades. El punt de troba-

da serà a les 9.30 h al carrer Joan 

Camps, davant de l'escola Salva-

dor Espriu, amb vehicle particular. 

Un cop a Samalús, caldrà pujar ca-

minant dalt del turó, en un itinera-

ri ascendent d'1,6 quilòmetres, un 

passeig d'uns 45 minuts. La visita 

durarà fins a les 13 h, aproximada-

ment. La segona vista està prevista 

pel dimecres 20 de juliol. i

nyen i donen vida a la cultura 
de Granollers", en col·laboració 

amb l'acció municipal. El Grup 

ProArt Paco Merino, constituït el 

2002, ha aconseguit celebrar 16 

edicions del premi, fins i tot en els 

dos anys que han estat fortament 

condicionats per la pandèmia. En 

aquest temps han passat per les 

seves mans gairebé 1.700 obres 

d'artistes d'arreu de l'Estat.  C.R.
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DiverLaberint al barri Sant Miquel
Dimecres (17.30 h) la canalla podrà posar a prova les 

seves habilitats i enginy per resoldre l'enigma i sortir 

del laberint instal·lat a la plaça Sant Miquel. Una

experiència per a totes les edats, amb parets 

transparents i passadissos amb portes enigmàtiques.

Cada segon dissabte de 

juliol, a la mitjanit –l’hora 

de les bruixes–, Caldes de 

Montbui resplendeix amb 

el foc. L’aigua i la música 

en directe són els altres 

elements imprescindibles 

per acabar de configurar 

una celebració a través de 

la qual s’evoca l’origen de 

l’aigua termal que discorre 

pel subsol de la vila.

Caldes ha trobat en 

l’Escaldàrium un argument 

ideal per bastir una festa 

d’estiu al voltant de la plaça 

de la Font del Lleó. Una gran 

aventura iniciada pel Ball 

de Diables, a la qual s’hi van 

afegir l’Associació La Forca 

i els Bombers Voluntaris de 

Caldes, amb el  suport de 

l’Ajuntament de Caldes de 

Montbui.

L’Escaldàrium 2002 arriba amb el confessat objectiu de convertir-se en una 

de les cites més sonades del calendari cultural català. Una de les novetats més 

esperades és l'estrena de les 13 noves màscares de les bruixes, obra de l’artista 

creador i restaurador d’imatgeria festiva Pau Reig.

El programa amb 9 dies d’activitats encomana espais del centre històric,  

entitats locals, comerços, escoles i museus i arriba al seu punt culminant  

aquest divendres i dissabte, amb un seguit de propostes complementàries  

–gastronòmiques, populars i musicals– al parc de Can Rius. A més entre el parc 

i la plaça de l’1 d’Octubre encara s’afegeixen una desena d’espais diferents, la 

majoria exteriors, per acollir altres activitats del programa. Es pot triar entre les 

actuacions de la Colla Gegantera, els Castellers i els Bastoners de Caldes; la ruta 

Camins de bruixes, la presentació del llibre Yo me confieso bruja; l'Escumàrium 

–la festa de l’escuma–, l'actuació de la Coral Guisla; el contacontes La Llegenda 

de l’Escaldàrium,els concerts amb La Betzuca, Mabel Flores, Marc Xalabarder,  

Svart Vin i Allioli; la ballada de sardanes a la fresca o les sessions amb PD 

Petxines, DJ Putxi i DJ Pink. I molt especialment l'escenificació teatral El judici. Si 

en pengen una, ens pengen a totes, una performance feminista i reivindicativa 

protagonitzada per La Forca que combina història i ficció i en la qual es recorden 

i es condemnen les caceres contra dones calderines acusades de bruixeria 

al segle XVII. Aquest any s’ha actitat el nou web www.escaldarium.com, on es 

detalla el funcionament de cada dansa i, sobretot, com ha d’actuar el públic per 

ajudar a explicar la llegenda i gaudir i aprofitar al màxim cada un dels 60 minuts 

de l’espectacle.

L'Escaldàrium encén de 
nou Caldes de Montbui

Voltem per l'entorn

GRANOLLERS

DISSABTE, 9

18 h Antigues Escoles de Corró 

d'Amunt

5a Assemblea General Ordinària

Sardanistes Franquesins

DIJOUS, 7

20 h Restaurant llibreria Anònims

Presentació del llibre Després de la 

tempesta, Pink Floid i taula rodona

El moviment underground i la

contracultura, amb la presència de 

Canti Casanovas (la web sense nom), 

Ramon Font (autor del llibre), Karles 

Torra (crític musical de La Vanguardia) i 

Xavier Vidal (Ulises)

Presenta i modera: Joan Besson

(periodista)

20 h Roca Umbert

Soul's Strings: Momi Maiga en concert

DIVENDRES, 8

10 h Plaça Perpinyà

Mercat del disc

19 h Centre cívic Nord

Fem jocs al carrer. Jocs de taula a l'aire 

lliure

20 h Arsènic

Jam Teatre. espai obert als joves 

creadors

21 h Parc Firal

Musik N Viu: Skarra Mucci, Misha1Dem, 

Pupa Congo, Fire Warrior & HiLight 

Soundsystem i Urtica Sound

21 h Barri de Ponent

Festa Major

21 h Hotel Ciutat de Granollers

Sopars a la fresca amb música en 

directe: Joan Sanmartí i Dick Them Duet

22 h Plaça de Sant Miquel

Les dones prenem l'escenari: Memi 

Sillah Group en concert

22 h Roca Umbert Fàbrica de les Arts

100 anys de Nosferatu. Projecció de la 

pel·lícula, musicalitzada en directe pels 

DJ’s Letung, Monkey i Babar

DISSABTE, 9

9 h Plaça de Josep Maluquer i

Salvador

Mercat de Brocanters

9.30 h Centre Cívic Palou

La Lluïda de Palou

10 h Barri de Ponent

Festa Major

10 h Plaça Perpinyà

Mercat del disc

11 h Parc de Ponent

Festa major del barri de Ponent

19.15 h Dràstik (c. Joanot Martorell, 

12)

Fusiònica 23.0: Fornaris + Gôlut en 

AGENDA

Afinitats. Permanent

Museu de Ciències Naturals 

ALPINA. Mapes. Literatura. Paisatge. 

Fins al 10 de juliol 

Elements4Life. Fins al 7 de juliol

Tu investigues!, sala d'invertebrats i 

aules de paleontologia i malacologia.

Permanents

Espai d'Arts (Roca Umbert)

Cicle Espai, desig i desordre: Reacció 

en cadena. Fins al 10 de juliol

Biblioteca Roca Umbert

Faulari. Exposició-joc. Fins al 22 de 

Exposicions

LES FRANQUESES

Ajuntament de Granollers

Panoràmiques de Granollers. 

Fins al 29 de juliol

Museu de Granollers 

Retorn a Granollers del retaule

gòtic de Sant Esteve.  

Museus i Liceu: una història  

compartida. Fins al 17 de juliol

Dimonis. Ex-orcismes i  

in-orcismes de Verdaguer.  

Fins a l'11 de setembre

concert

20 h Parc Torras Villà

72è Aplec de Nit de Granollers

DIUMENGE, 10

9 h Parc de Ponent 

Mercat de segona mà de Ponent

10 h Parc de Ponent 

Festa Major

DIMECRES, 13

9.30 h c/ Joan Camps, davant de

l’escola Salvador Espriu

Visquem l’arqueologia. Sortida matinal 

a l’excavació arqueològica del poblat 

ibèric Puig del Castell de Samalús

20 h Roca Umbert Fàbrica de les Arts

Cuerpos resonantes i Blue Monday. 

Dansa contemporània

21 h Restaurant el Mirallet

Miramecres: Jesse & James en concert

juliol

Centre cívic Nord

Fotografies dels participants al XXIII 
ral·li fotogràfic Granollers es revela. 

Fins el 15 de juliol

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

PLANIFICACIÓ 
FAMILIAR

SEGUIMENT DE 
LA GESTACIÓ I 

ASSISTÈNCIA A PARTS

ECOGRAFIA
3D I 4D

REVISIONS
GINECOLÒGIQUES

PREVENCIÓ DEL
CÀNCER GENITAL

MEDICINA DE
L’ESTERILITAT

DIETÈTICA 
I NUTRICIÓ

TRACTAMENT LASER CO2 

PER PÈRDUES D’ORINA
O SEQUEDAT VAGINAL

ESTÈTICA 
GENITAL

CONVENI AMB LES
PRINCIPALS MÚTUES

www.caberoriera.es/granollers

CITA PRÈVIA

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

De dilluns a divendres
de 10.00 a 19.00 h.


