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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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EN PORTADA

(antiga Ferreteria La Comarca)

ferresuin

creix

(antiga Ferreteria La Comarca)

OBRIM FERRETERIA AL CENTRE

C/SANT JAUME, 102
GRANOLLERS

(antiga Ferreteria La Comarca)

(antiga Ferreteria La Comarca)

Maquinària · Serralleria
Manilleria · Bricolatge
Jardineria i molt més.

PROPERA OBERTURA
-SETEMBRE-

COMPTE ENRERE  Dimarts, membres de les entitats i responsables municipals amb el cartell de la festa major 2022, a la presentació a Roca Umbert

Entre el 20 i el 28 d'agost, Grano-

llers recuperarà la Festa Major de 

Blancs i Blaus estroncada per la 

pandèmia i amb ganes "d'esbor-

rar l'any del Parèntesi i l'any de 

la mascareta". Així, més de 200 

actes organitzats per les colles, 

les entitats de cultura popular i 

l'Ajuntament tornaran a fer bullir 

els carrers, així com es recuperarà 

la competició entre Blancs i Blaus.

Una rivalitat que, en la presenta-

ció de la festa dimarts, es palesava 

que es trobava a faltar. De fet, la presentació del �il conductor dels 
actes de cada colla es convertia 

en una espècie de repte a l'avan-

çada. Només pujar a l'escenari i 

reproduint una reunió de la junta, 

Blancs ja etzibava la primera clate-

llada als seus opositors: "Hem de 

ser concisos; per discursos avor-

rits i llargs, ja hi ha els blaus".

Blancs i Blaus tornaran a competir 
en una festa amb més de 200 actes
La colla blanca insisteix en la idea de recuperar els carrers del 20 al 28 d'agost, mentre 

que la blava proposa un nou concepte de vacances en família a la festa major de Granollers

Blancs, però, no concretava el seu �il temàtic –tot i que, repassant 
el programa, l'univers i l'espai hi són ben presents–, sinó que posa-
va l'èmfasi en la tornada de la festa 

al carrer, i assegurava que malgrat 

que "ha estat molt di�ícil arribar 
�ins aquí, els grups han preparat 
una programació que ens farà 
guanyar la festa major", a�irmava 
el cap de colla, Xavi Raich, disposat 

a trencar la ratxa de tres victòries 

blaves. La colla es mostra disposa-

da a "recuperar l'essència blan-

ca" i esperona la ciutadania a con-

sultar l'agenda d'actes a través de 

33 maniquins que s'instal·laran en 

comerços de la ciutat, "perquè per 
saber la programació cal sortir 

al carrer; si ho fas d'una altra 
manera t'estàs equivocant", deia. 

A més, Blancs ha activat un canal 

de whatsapp (660 96 19 32) per 

conèixer les novetats de la colla. 

"Hem d'estar tot el dia al carrer; 

no volem una samarreta impol-

luta, sinó que l'hem de suar", i 

alertava els Blaus que "ho guanya-

rem tot", deia Raich, qui tancava 

la intervenció de la junta amb un 

lema: "Nosaltres encenem la fes-
ta, no us quedeu a les fosques".

Per la seva banda, Blaus esceni-�icava una agència de viatges per 
presentar Visit Blaus, "un nou 

concepte de vacances en famí-
lia, amb personalitat, úniques 
i per recordar", deia la cap de 

colla, Jennifer Moreno, qui reivin-

dicava tornar "al sentiment més 

primitiu de les vacances, a un 

temps sense rellotge, per passar 

en família i, potser, fer noves co-
neixences". Així, la destinació és 

Granollers i la "brisa que porta 
la frescor", Blaus, que proposa, 

sense moure's de la ciutat, "tren-

car la rutina, sortir de la zona 

de confort i experimentar amb 
la cultura local". Per viure aques-

ta "aventura i el sentimiento", la cap de colla –convertida en agent de viatges– oferia als clients cinc packs vacacionals: El Canalla –tot repassant les activitats familiars–, el Folklore Blau –amb els 15 anys 
de la Farra blava, l'escalabirres, els 35 anys de la Guita, la cremada de 
l'ajuntament i el ball de bastons, entre altres activitats–, el pack Verbena –amb l'ElectroParck i els Blauceltes, entre d'altres–, l'Ac-tiva't –amb les noves matinades blaves i diferents tours–, i el pack 
irrepetible "per fer unes vacan-
ces com el Sant Blau mana".

També prenien el protagonisme 

a l'escenari les entitats de cultu-

ra popular, que recordaven actes 

com la recuperació del ball de Gi-

ravoltes dels gegants, els aniversa-ris del Drac –30 (+2)–, els Xics –30 (+1)–, els 30 anys de la colla joves de Diables i els 90 anys de l'Esbart 
Dansaire, entre altres efemèrides d'enguany. A més, celebraven la 
reaparició de l'Olla dels Pobres 

i de la Porxada com a espai dels 

Versots de Diables.

"No som conscients de com 

hem trobat a faltar la festa ma-
jor i no ho serem �ins que no soni 
la Guimbada", deia la regidora de 

Cultura, Maria Villegas, qui desta-

cava que s'han recuperat escenaris 

al centre i el del parc Torras Villà 

com a espais per als espectacles fa-

miliars, i el de l'avinguda del Parc, 

on es podrà veure Lildami i la Fun-dación Tony Manero. Tot plegat, ho 
explicarà i, potser ho cantarà, la relatora d'enguany, la cantautora i 
poeta Ivette Nadal.

L'acte es tancava amb l'agraïment 

de l'alcaldessa, Alba Barnusell, a 

les entitats que "han mantingut la 

�lama encesa durant aquests dos 
anys molt complicats". ❉ M.ERAS

La imatge

El disseny del cartell de la festa major 

d'enguany ha estat obra de la grano-

llerina Eva Salayet i retrata "la festa 

major que vull, la que he trobat a fal-

tar", deia l'autora.

XAVIER SOLANAS
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Donació de sangL'onada de calor més llarga
El Banc de Sang i Teixits organitza dilluns,

de 10 a 14 h i de 17 a 21 h, una jornada de

donació de sang a la rectoria de Sant Esteve.

Dimecres 27 també es podrà donar sang

al Casal d'Avis de Bellavista, a les Franqueses.

Granollers, com tot el país, està registrant l'onada de calor més llarga que 

es recorda. Els darrers 10 dies la temperatura màxima no ha estat inferior 

de 32,4 graus, i el pic de calor es va registrar divendres, amb 36,6 graus.

A més, les mínimes han oscil·lat cada dia entre els 20,5 i els 23,8 graus. Les 

previsions indiquen que la calor es mantindrà almenys una setmana més.

SOCIETAT

Darrerament s'han estat fent 

obres a les voreres dels carrers 

Salvador Llobet i Dionís Puig, al 

polígon del Ramassar. Els treballs 

consisteixen a ampliar les voreres 

i a adequar els passos de vianants 

per millorar la seguretat i l'acces·

sibilitat de la zona. S'han reduït les 

barreres arquitectòniques, ampli·

at el nombre de passos de vianants 

i instal·lat paviment adequat per a 

persones amb discapacitat visual. 

Divendres es va asfaltar la cruïlla 

entre Salvador Llobet, Montseny 

i Dionís Puig, fet que va obligar a 

tallar diversos trams d'aquests 

carrers durant unes hores. L'em·

presa encarregada de les actuaci·

ons és Obres i Serveis Roig, SA, i el 

pressupost és de prop de 120.000 

euros, amb una rebaixa del 5% 

respecte al preu de licitació. 

Voreres més amples a Salvador

Llobet i Dionís Puig, al Ramassar

La junta de govern local ha apro·

vat inicialment el projecte exe·

cutiu per construir 17 habitatges 

públics a la cantonada entre el 

passeig de la Muntanya i el carrer 

Francesc Ribas. Es construiran 

just davant de l'accés a l'Hospi·

tal, en un solar que forma part del 

patrimoni municipal de sòl per fa·

cilitar l'accés a l'habitatge. L'Ajun·

tament va obtenir aquest sòl per 

la cessió obligatòria i gratuïta del 

10% de l'aprofitament urbanístic 

del sector urbanitzat els darrers 

anys. El nou edifici, doncs, consta·

rà de 17 habitatges de lloguer as·

sequible. Es preveu que tingui una 

superfície construïda de 1.734 

metres quadrats, i que tingui 6 i 3 

plantes amb dues façanes en can·

tonada, completant un extrem de 

la zona de nova edificació a la ro·

tonda que hi ha davant l'Hospital.

El projecte arquitectònic es va 

adjudicar l'any passat a Ravetllat 

Arquitectura, SCP, l'empresa que 

va guanyar el concurs d'entre les 

26 propostes presentades. Aquest 

és l'estudi que ha ideat, entre d'al·

tres, l'aparcament de les Hortes de 

Caldes de Montbui o la reforma del 

Mercat de Sant Antoni de Barcelo·

na, així com diverses promocions 

d'habitatges a Rubí i Barcelona. 

L'edifici serà sostenible, amb 

criteris de reducció de la petjada 

ecològica i màxima eficiència ener·

gètica. Tindrà zones comunitàries, 

Fa poques setmanes, l'Ajunta·

ment també signava amb l'Institut 

Català del Sòl i l'Agència de l'Habi·

tatge de Catalunya la cessió d'un 

terreny municipal, situat al carrer 

Ripollès, al Lledoner, perquè s'hi 

facin pisos de lloguer social. En 

aquest cas l'Ajuntament cedeix el 

terreny perquè la Generalitat hi 

construeixi, en un termini màxim 

de quatre anys, una promoció de 

57 habitatges, amb places de pàr·

quing i un local comercial. 

A més d'aquestes iniciatives per 

construir noves promocions de 

pisos públics a la ciutat, els dar·

rers anys l'Ajuntament ha adqui·

rit 25 pisos més en el marc del Pla 

Local d'Habitatge. 

coberta verda de baix consum hí·

dric –integrant el cicle de l'aigua 

en les necessitats de l'edifici–, una 

terrassa d'ús compartit i sistemes 

d'eficiència i estalvi energètic, per 

exemple, en els materials de la fa·

çana. També seran rellevants la il·

luminació i la ventilació naturals, 

així com l'aprofitament de les ai·

gües de pluja. Tots els habitatges 

tindran entre 70 i 75 metres qua·

drats, amb tres habitacions, dos 

lavabos i balcó·galeria, i hi haurà 

un aparcament soterrat de més de 

300 metres quadrats.

Un cop aprovat el projecte exe·

cutiu, es preveu que en pocs mesos 

puguin iniciar·se les obres, valora·

des en gairebé 3 milions d'euros.

arxiu

HABITATGE  A LA CANTONADA ENTRE EL PASSEIG DE LA MUNTANYA I EL CARRER FRANCESC RIBAS OBRES  LA SEGONA FASE DE L'ACTUACIÓ ENCARA LA RECTA FINAL

Aprovat el projecte executiu per 

construir 17 pisos públics nous

PROMOCIÓ PÚBLICA  Imatge virtual del nou edifici, al barri de la Font Verda

xavier solanas

Rampes mecàniques instal·lades

Durant tres dilluns consecutius s'ha tallat el trànsit al carrer Carles Riba, en 
el tram comprès entre el carrer Joan Lluís Vives i la plaça de la Font Verda, 
per la instal·lació dels últims trams de les rampes mecàniques que uniran 
la plaça de la Font Verda i el carrer Veneçuela. Els treballs s'han reprès 
fa poques setmanes per l'empresa Cosplaan Obras y Servicios després de 
la fallida d'Abolafio, l'adjudicatària inicial de l'obra. Un cop instal·lades
les grans estructures caldran uns mesos més de feina abans d'activar-les.
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El Ministeri de Transports, Mo-
bilitat i Agenda Urbana ha licitat 
un contracte de serveis per a la 
redacció del projecte d'ampliació 
de l'AP-7 amb un quart carril entre 
Sant Celoni i Montornès del Vallès. 
L'actuació té l'objectiu d'incre-
mentar la capacitat de l'autopista 
AP-7 en uns 22 quilòmetres, amb 
un cost d'uns 115 milions d'euros. 
D'aquesta manera, la via s'adap-
taria a la "nova realitat", després 
que el 31 d'agost de l'any passat fi-
nalitzés la concessió de l'autopista 
AP-7 Tarragona - la Jonquera, que 
va suposar alliberar de peatges 258 
quilòmetres d'aquesta via d'alta 
capacitat a Catalunya. D'altra ban-
da, el ministeri també ha licitat un 
altre contracte per redactar el pro-
jecte d'ampliació amb un quart car-
ril el tram que va des de l'enllaç de 
Martorell fins a l'enllaç de Vilafran-
ca. En aquest cas s'intervindria en 
un tram de 23 quilòmetres, i el cost 
estimat per construir el quart car-

ril s'enfilaria fins als 140 milions.
Des que van alliberar-se els 

peatges, el trànsit a l'autopista 
s'ha incrementat entre un 40% 
i un 50%, fet que també ha aug-
mentat notablement el nombre 

d'incidències i accidents greus en 
aquesta via ràpida –entre gener i 
maig van triplicar-se respecte al 
2019–. És per això que el Servei 
Català de Trànsit i el Ministeri de 
Transports es plantegen reduir la 
velocitat màxima permesa a l'AP-
7 en el tram dels vallesos dels 120 
km/h actuals a 100 km/h. L'ob-
jectiu és reduir accidents i reten-
cions en aquesta via. 

ajuntament

TRANSPORTS

Aquest juliol han quedat enllesti-
des les obres de conversió a plata-
forma única dels carrers Sol i Unió, 
al centre de la ciutat. La reforma ha 
consistit a deixar a un mateix nivell 
la calçada i les voreres, amb pavi-
ment de llambordes de diferent 
color als laterals i un carril central 
asfaltat per al pas de vehicles. Tam-
bé s'ha renovat el sistema de reco-
llida d'aigües pluvials i els serveis 
de subsòl –aigua potable, clavegue-
ram en els trams pendents i soter-
rament de les línies elèctriques, te-
lefonia i fibra òptica–. També s'han 
instal·lat nous punts de llum amb 

tecnologia led. L'empresa Requena 
ha estat l'encarregada de les obres, 
amb un pressupost de prop de 
282.000 euros. Per l'Ajuntament, 
els carrers de plataforma única 
contribueixen a pacificar el trànsit 
i suposen la supressió de barre-
res arquitectòniques i una millora 
de l'accessibilitat, la seguretat i 
la qualitat urbana. L'augment de 
l'espai per als vianants afavoreix el 
benestar i la vida social, i represen-
ta un impuls pel comerç de proxi-
mitat. Darrerament han començat 
actuacions similars en carrers com 
Castella i Francisco Pizarro. 

Plataforma única a Sol i Unió

INFRAESTRUCTURES  L'ACTUACIÓ ABASTARÀ 22 QUILÒMETRES

L'Estat licita el quart 
carril de l'AP-7 entre
Sant Celoni i Montornès

El govern espanyol anunciava la 
setmana passada la gratuïtat dels 
bitllets de Rodalies entre setem-
bre i desembre com a mesura per 
pal·liar l'escalada inflacionista dels 
últims mesos. Davant d'això, l'As-
sociació per la Promoció del Trans-
port Públic (PTP) del Vallès Orien-
tal ha mostrat dubtes sobre com es 
finançarà la proposta i reclama als 
governs espanyol, català, metro-
politans i a l'AMTU que treballin 
"una visió a llarg termini" que 
tingui en compte aspectes com la 
tarifació social i l'increment de ser-
veis. La PTP considera que el preu 
del transport només és una barre-
ra per utilitzar el transport públic 
en els casos de persones sense un 
salari digne i feines precàries, i en 
trajectes fora del sistema tarifari 
integrat. La PTP també alerta que la 
rebaixa anunciada "no afecta ser-

veis essencials com el transport 

interurbà en autobús, de mane-

ra que crea situacions absurdes i 

tractaments diferents". 

Des que es va alliberar

l'autopista, el trànsit hi 

ha crescut un 50% i els 

accidents s'hi han triplicat

La PTP demana

una visió a llarg 

termini de les

tarifes ferroviàries

VIA PÚBLICA  L'OBRA HA TINGUT UN COST DE 282.000 EUROS
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LES FRANQUESES. El ple extraor-
dinari celebrat dijous va aprovar 
l'adjudicació de la construcció i 
la gestió de la nova residència de 
gent gran de Bellavista a l'em-
presa Entitat Residència Tercera 
Edat l'Onada, SL, que serà l'en-
carregada de redactar el projecte 
bàsic de l'edifici, d'executar les 
obres i, posteriorment, de gestio-
nar durant 40 anys aquest servei 
que, a més de places de residència, 
també tindrà un centre de dia. La 
construcció i adequació de l'edifi-
ci té un pressupost aproximat de 8 
milions d'euros, dels quals l'Ajun-
tament n'hi destinarà un, a càrrec 
dels comptes dels exercicis 2022 
i 2023. 

L'equipament se situarà al nú-
mero 15 del carrer del Terme, un 
vial amb un pendent elevat. Aquest 
ha estat el motiu pel qual els 
grups d'IEC, Sal-CUP i la regidora 
no adscrita Dolors Amaro hi han 
votat en contra. "Som partidaris 

que hi hagi una residència, però 

el lloc escollit és el pitjor possi-

ble, i això fa que l’equipament 

ens surti molt car", deia Imma 

vern defensava el projecte. Recor-
dava, per exemple, que l'empresa 
a la qual s'ha adjudicat la cons-
trucció i la gestió del centre té 
més de 25 anys d'experiència en 
aquest tipus d'equipaments, i que 
actualment en gestiona més de 30 
a tot Catalunya. Recordava també 
que el centre serà municipal, amb 
un 75% de places públiques, de 
les quals el 50% seran concerta-
des i el 25% públiques; així com 
un 25% de places privades. A 
més, de les 110 places que tindrà, 
se'n reservaran tres perquè l'ad-
ministració les pugui adjudicar 
per a casos d'emergències socials.

Davant les crítiques de l'oposi-
ció que el centre no està pensat 
per als veïns del municipi, l'al-
calde responia que "en una resi-

dència no podem discriminar 

de quin municipi és cada usu-

ari, però en el centre de dia hi 

sol anar la gent de més a prop". 
També afirmava que l'Ajuntament 
presentarà un projecte als fons 
Next Generation per mirar de re-
cuperar el milió d'euros d'inversió 
que hi destina el consistori.  x.l.

Ortega, d'IEC, qui també destaca-
va que l'edifici necessitarà un as-
censor per connectar amb la plaça 
Catalunya: "en l'adjudicació no 

es preveu aquest ascensor i no 

sabem qui n'assumirà el cost". 
Eva Navarrete, de Sal-CUP, afegia 
que "aquesta residència, amb 

aquestes característiques, ens 

hipotecarà durant dècades", i 
alertava de la "retallada de ser-

veis que hi haurà", ja que, segons 
deia, en l'adjudicació no es com-
pleixen molts dels compromisos 
en manteniment, preus o atenció 
mèdica. Des de Cs, el portaveu 
Amador Doncel es mostrava  "crí-

tic amb l’emplaçament, però hi 

votem a favor perquè la resi-

dència és molt necessària".
Per la seva banda, l'equip de go-

El ple va aprovar dijous de manera 
definitiva l'ordenança de protec-
ció, tinença i possessió d'animals 
de companyia, que substitueix la 
vigent fins ara, del 1996. Entre les 
al·legacions que s'han incorporat 
a la norma hi ha que els gossos no 
es podran deixar sols al domicili 
més de 24 hores seguides, i que la 
gratuïtat per obtenir el codi genètic 
serà per a tots els propietaris dels 
animals que, tot i no estar censats, 
ho facin els 6 primers mesos des 
de l'entrada en vigor de la norma-
tiva. Aquesta, de fet, és la principal 
novetat: tots els propietaris de gos-

sos han de facilitar a l'Ajuntament 
l'ADN de les seves mascotes, fet que 
permetrà identificar l'origen dels 
excrements i mitigar-ne la presèn-
cia a l'espai públic. Per fer-ho, els 
propietaris tenen 9 mesos per lliu-
rar al consistori un certificat veteri-
nari que acrediti el registre genètic 
(ADN) mitjançant una mostra de 
sang o saliva de l'animal. Durant el 
primer mig any, el procés serà gra-
tuït als centres col·laboradors que 
pròximament indicarà el consisto-
ri, de manera que els veïns podran 
escollir lliurement el centre que 
considerin més adient. Un cop ex-

En el ple de dijous es van incor-
porar dues noves regidores. Una 
és Eva Navarrete, que substitueix 
Maria Forns com a portaveu de Sal-
CUP. Navarrete (Marata, 1971), és 
llicenciada en Traducció i Interpre-
tació i exerceix com a autònoma en 
disseny, edició i gestió de contin-
guts web. Ha estat presidenta del 
Centre Cultural de Marata i, entre 
d'altres, és secretària de Sal, Fòrum 
Ciutadà, i coordinadora del projec-
te de desplegament de fibra òptica 
a Marata i el Turó de les Mentides 
de la Fundació Guifi.net.

L'altra incorporació és Dolors 
Amaro, que entra com a regidora 

no adscrita després de la renúncia 
d'Àngel Profitós. Amaro (Bellavista, 
1962) és administrativa i activista 
social. Ha col·laborat amb Càritas, 
la Plataforma d'Afectats per la Hi-
poteca (PAH), la Plataforma d'Afec-
tats per les Multes (PAM) i la Llar 
d'Avis de Bellavista. El 2019 va ser 
la número 4 d'IEC en representació 
dels comuns. Tot i això, Catalunya 
en Comú vol presentar-se per se-
parat a les pròximes municipals. 
Per això, LFI, ERC i comuns han 
acordat una "separació amistosa" 
per "treballar, des del respecte i 

la solidaritat, les diferents estra-

tègies amb llibertat". 

Amaro i Navarrete, noves 
regidores a les Franqueses

arxiu

EQUIPAMENTS  L'AJUNTAMENT APORTARÀ 1 MILIÓ D'EUROS DELS 8 EN QUÈ S'HA PRESSUPOSTAT POLÍTICA  EN SUBSTITUCIÓ D'ÀNGEL PROFITÓS I MARIA FORNS

Adjudicada la construcció
de la residència de gent gran

DOLORS AMARO

Aprovada l'ordenança
que permetrà la identificació
de gossos mitjançant l'ADN

arxiu

EVA NAVARRETE

haurits aquests 6 mesos, els propi-
etaris dels gossos hauran d'assumir 
la despesa del servei d'extracció de 
sang o saliva i la taxa corresponent 
per obtenir el codi genètic.

Al ple, el regidor de Civisme i 
Convivència, Joan Antoni Marín, 
defensava que "mitjançant l'ADN 

podrem detectar de qui són les 

femtes al carrer". També l'alcalde, 
Francesc Colomé, recordava que la 
mesura ja s'aplica des de fa temps 
i amb èxit en altres municipis, com 
Parets del Vallès. IEC preguntava 
com es faria el control de les depo-
sicions i quins funcionaris se'n fa-
rien càrrec; Cs demanava que l'or-
denança "sigui una eina real per 

acabar amb aquest problema de 

salut pública" i Sal-CUP demanava 
comptar amb el consell de la pa-
gesia per tractar les especificitats 
de la normativa a l'entorn rural. 

Els grups de l'oposició 

insisteixen que

l'indret escollit "no és

adequat i encareix l'obra"

El ple de dijous va aprovar l'inici 
dels tràmits per modificar el Pla Ge-
neral d'Ordenació Urbana (PGOU) 
per regular la instal·lació d'energia 
solar fotovoltaica en sòl no urba-
nitzable. També es va aprovar la 
suspensió durant un any de la tra-
mitació de noves llicències per a 
parcs solars, tret de les plaques per 
a autoconsum. Aquests 12 mesos 
de suspensió serviran per validar 
la modificació del PGOU i blindar el 
sòl no urbanitzable davant futurs 
projectes d'energies renovables.

Actualment, el PGOU només pro-
tegeix el 5% del municipi davant la 
instal·lació de grans parcs fotovol-
taics. Són les 124 hectàrees prope-

res al riu Congost incloses dins la 
Xarxa Natura 2000. A la resta del 
territori (urbà, agrícola i forestal) 
estan permeses aquestes infraes-
tructures sense limitacions. Amb 
la modificació del pla general, però, 
es proposa una protecció que arri-
ba al 72% del municipi, ja que es 
prioritzaran projectes compatibles 
amb l'activitat agrícola i ramadera 
i que no trenquin la connectivitat 
ecològica. Entre d'altres, la superfí-
cie màxima permesa serà de 10 ha, 
i la distància mínima entre parcs, 
de 1.000 metres. I no es permetran 
parcs solars en àrees amb hàbitats 
d'interès o amenaçats, en entorns 
fluvials i la seva àrea d'influència. 

Modificació del pla general 
per limitar parcs fotovoltaics
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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)

D'imatges en moviment dels inicis 

de la Guerra Civil se'n conserven 

molt poques. D'aquí la importàn-

cia de la gravació que Alfred Canal 

i Anfres (1916-2001) va fer el 15 

de setembre de 1936 a Granollers, 

documentant la històrica sortida 

de la Columna del Vallès a com-

batre el feixisme. La cinta, de pocs 

minuts, ha estat oblidada en un 

calaix durant molts anys, i ara el 

seu nebot, Pius Canal, l'ha recupe-

rat i digitalitzat. A més, n'ha lliurat 

tot i que posteriorment se n'hi 

van afegir molts més. "La sortida 
es va viure amb molta eufòria, 
perquè no sabien el que vindria 
després; de fet, molts van mo-
rir durant la guerra", deia Font. 

La columna vallesana va despla-

çar-se a la zona d'Osca, tot i que 

algunes brigades també van estar 

en altres punts de l'Estat i fins i tot 

en un camp de concentració a Ala-

cant. En la gravació es veu la casa 

de Can Ramoneda, on hi havia el 

una còpia a la Filmoteca de Cata-

lunya, que treballarà en la seva 

restauració. "És realment inèdit 
que una cinta com aquesta s'ha-
gi conservat tan bé durant més 
de 80 anys", destacava Canal di-

jous, en la projecció de la gravació 

al Cinema Edison.

Sobre la sortida de la Colum-

na del Vallès, el periodista Carles 

Font, autor de La revolució de 

1936 a Granollers, explicava que 

van participar-hi uns 500 homes, 

VALLESOS

HISTÒRIA UNA CÒPIA DE LA GRAVACIÓ, MOLT BEN CONSERVADA, S'HA TRASLLADAT A LA FILMOTECA DE CATALUNYA PERQUÈ EN PROMOGUI LA RESTAURACIÓ

La sortida de la Columna
del Vallès el 1936, en imatges

UN FRAGMENT DE LA GRAVACIÓ  Imatges inèdites del setembre de 1936

comitè de defensa, i vehicles re-

quisats per la CNT-FAI procedents 

d'altres pobles del Vallès Oriental. 

Al carrer, una gentada acomiada-

va sota la pluja els voluntaris que 

marxaven al front a defensar la 

república.

Pius Canal explicava que la fil-

mació havia estat feta amb la que 

aleshores era la càmera casola-

na més estesa entre les classes 

benestants, una Pathé Baby. De 

fet, Alfred Canal, aleshores un 

adolescent, va documentar altres 

fets històrics rellevants, com l'Ex-

posició Universal de Barcelona de 

1929, les eleccions de 1931 o la 

mort de Francesc Macià, a més de 

moltes escenes familiars.

També va produir un curt de 

ficció de poc més de tres minuts, 

titulat La pesca dels lladres, una 

història de lladres i serenos roda-

da amb guió i intenció cinemato-

gràfica a la casa de La Tela, llavors 

■ La projecció d'aquests documents 

històrics es va fer durant la presentació 

d'un nou número de la revista Vallesos, 

dedicada a la tradició i l'actualitat del 

cinema al Vallès. S'aprofundeix, per 

exemple, en la història de cinemes com 

l'Alhambra de la Garriga o l'Esbarjo de 

Cardedeu. També destaca la riquesa 

de cineclubs i festivals cinematogrà-

fics i la història de la filmació al Mont-

seny, ara fa 70 anys, de la pel·lícula La 

princesa del penique, un dels primers 

films britànics rodats a Catalunya i 

protagonitzat per Dirk Bogarde i Io-

lande Dunland. Un fragment d'aquesta 

cinta es va projectar dijous a l'Edison, 

en presència de veïns del Montseny 

que apareixien a les imatges. Vallesos

també entrevista la cineasta molletana 

Neus Ballús –enguany amb cinc pre-

mis Gaudí per Sis dies corrents–, i el 

granollerí Balter Gallart, entre d'altres.

La gravació, domèstica, 

recull el moment en què 

uns 500 vallesans

van marxar cap al front

Presentació

EL VALLÈS, UNA 
COMARCA DE CINE

La presentació de l'últim número de 'Vallesos' projecta una cinta

inèdita de la família Canal que documenta aquest moment històric

propietat de la família Anfres i 

avui seu del Museu de Ciències 

Naturals de Granollers. X.L.
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VOLS SABER-NE MÉS?

El festival que reuneix les veus 
que inspiren el canvi
16 i 17 de setembre al CCCB

LES FRANQUESES. Els alumnes 

franquesins de 1r a 6è de primà-

ria i d'I3 (primer curs de segona 

etapa d'educació infantil) podran 

gaudir, a partir de setembre, de 

la gratuïtat del material escolar. 

L'Ajuntament invertirà 170.000 

euros en aquests ajuts, equiva-

lents a 77 euros per alumne cada 

curs en concepte de material no 

inventariable i fungible: papers, 

llapis, bolígrafs, llibretes... i qual-

sevol altre element d'aquest tipus 

que es necessiti a l'aula.

Podran beneficiar-se d'aquests 

ajuts tots els infants empadro-

nats a les Franqueses matriculats 

dins o fora del municipi, sempre 

que el centre educatiu on estudiï 

sigui públic o concertat. Pel que 

fa a l'alumnat dels centres educa-

tius de les Franqueses, la gestió es 

farà directament a través de les 

escoles i, per tant, les famílies no-

més hauran d'omplir un formula-

ri i entregar-lo a l'escola.

L'alumnat empadronat al muni-

cipi, però escolaritzat en una altra 

població, haurà de presentar la 

sol·licitud d'abonament de l'ajut 

presentant una instància entre el 

19 i el 30 de setembre, amb la do-

cumentació requerida. El tràmit 

es podrà fer en línia a través de la 

seu electrònica de l'Ajuntament o 

presencial a les oficines del Servei 

d'Atenció a la Ciutadania (ctra. de 

Ribes,2, o c. Rosselló, 39).

L'Ajuntament recorda que 

aquests ajuts se sumen a altres 

actuacions de col·laboració entre 

les escoles i el consistori per pro-

mocionar l'educació com a eix bà-

sic per al creixement i el desenvo-

lupament de les persones, com les 

subvencions per a la millora dels 

fons documentals de les bibliote-

ques escolars o per al foment a la 

reutilització dels llibres de text.

EDUCACIÓ EL TRÀMIT ES FARÀ A LES MATEIXES ESCOLES

Material escolar gratuït

per als alumnes de primària

També se'n podran

beneficiar els alumnes 

franquesins que estudiïn 

fora del municipi

En una compareixença per fer 

balanç de l'activitat del govern 

català a les comarques de Barce-

lona, el delegat de la Generalitat 

a la demarcació, Antoni Morral, 

ha anunciat que pròximament es 

convocarà una nova reunió entre 

el conseller d'Interior i els alcaldes 

vallesans per tractar aspectes rela-

cionats amb la seguretat pública. 

La primera reunió es va celebrar el 

3 de març a Parets, en què els alcal-

des van demanar més reforços po-

licials i es van tractar aspectes com 

els botellots, les concentracions 

massives de vehicles i les curses 

il·legals als polígons, així com les 

ocupacions delinqüencials d'ha-

bitatges. Ja aleshores, el conseller 

es va comprometre a reunir-se di-

rectament amb els municipis entre 

dues i tres vegades cada any. Mor-

ral ha afirmat que aquest tipus de 

reunions amb el conjunt d'alcaldes 

són "molt profitoses" i que ben 

aviat es replicaran també en altres 

comarques, com el Maresme. 

SEGURETAT

El conseller

d'Interior es reunirà

de nou amb els 

alcaldes vallesans

MEDI AMBIENT PER CONÈIXER COM LA PLANTA GENERA BIOGÀS

Professors cubans visiten

la depuradora de Granollers
Una delegació de professors uni-

versitaris de Cuba han visitat 

aquesta setmana les instal·laci-

ons del Consorci Besòs Tordera 

i l’estació depuradora d’aigües 

residuals de Granollers per conèi-

xer in situ el funcionament de 

la generació de biogàs. La visita 

s’emmarca dins un projecte per al 

desplegament d’energies renova-

bles al país que s’està impulsant 

amb suport europeu i la col·la-

boració a Catalunya de l’Eurecat. 

L’objectiu del projecte és donar 

suport als esforços del govern 

cubà per assolir una gestió efici-

ent i sostenible dels seus recur-

sos, així com capacitar i assesso-

rar professionals en l’àmbit de 

la digestió anaeròbia de residus 

agroalimentaris i en el disseny 

de reactors de biogàs per tal que 

puguin implementar aquesta tec-

nologia al seu territori. 

CONSORCI BESÒS TORDERA

A L'EDAR  La delegació cubana, coneixent el procés de generació de biogàs
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Defuncions

08/07 Cristóbal Giner Tomás  64 anys 
11/07 Antonio Miranda Jurado  89 anys
11/07 Modesta Sánchez García  85 anys 
12/07 Anna González García  75 anys 
12/07 Raimunda Montañés Leal  97 anys
12/07 Lola Borillo Zapata  90 anys 
12/07 Àgueda Riera Lora   56 anys

14/07 Concepción Gámez Garrido 
14/07 Fernando Vega Serrano  56 anys 
14/07 Antonio Sánchez Olivares  
15/07 Ana Rodríguez Alaya  92 anys 
16/07 Maria Cladellas Angelet  96 anys 
16/07 Antonio Xamaní Puig     
17/07 Isabel Santa Marina Zapico  76 anys

LES FRANQUESES. La biblioteca de 

l'espai Can Prat de les Franqueses 

acull des de dilluns l'exposició del 

10è aniversari de l'Associació de 

Municipis per la Independència 

(AMI), inaugurada l'any passat i 

que ha fet itinerància per mitja 

dotzena de pobles del país. De fet, 

l'alcalde de les Franqueses, Fran-

cesc Colomé, posava en valor el fet 

que la mostra aterrés a un munici-

pi que "no té majoria de vot in-
dependentista" i recordava que, 

per obtenir una Alcaldia indepen-

dentista i instat per Jordi Turull, 

va pactar amb el PSC. Colomé va 

participar en una taula rodona 

amb motiu de la inauguració, jun-

tament amb el president de l'AMI, 

Jordi Gaseni; l'alcalde de Sant 

Celoni, Raül Garci,  l'alcaldessa de 

Lliçà de Vall, Marta Bertran.  La 

xerrada, conduïda per la directora 

del Som, Montse Eras, va comptar 

amb una intensa participació del 

públic, que reclamava més accions 

a l'AMI per esperonar els partits 

independentistes i el govern del 

país a actuar amb "unitat". Gaseni 

va defensar el consens amb què 

treballa l'AMI, tot i tenir en els 782 

municipis adherits sensibilitats 

diverses, i va assegurar que l'enti-

tat segueix treballant per la cerca 

de consensos per avançar cap a 

l'Estat propi i "la cerca d'una es-
tratègia unitària" de l'indepen-

dentisme. "La demostració de la 
unitat que reclameu és aquesta 
taula rodona", deia. 

Gaseni va cloure l'acte avançant 

un projecte de futur de l'AMI, que 

vol crear un banc d'experiències 

de sobiranies locals que es puguin 

replicar a altres ajuntaments. 

POLÍTICA ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA

Can Prat acull l'exposició 
del 10è aniverari de l'AMI, 
inaugurada amb un debat

Es va inaugurar amb 

una taula rodona amb els

alcaldes de les Franqueses

Lliçà de Vall i Sant Celoni

M.E.

TROBADA Hi van ser els alcaldes de les Franqueses, Sant Celoni i Lliçà de Vall

Carme Diaby és una jove veïna de 

Granollers d'origen senegalès que 

va patir abusos sexuals quan era 

petita. Durant un temps ho va ca-

llar, després va acceptar els fets, els 

va superar i va voler explicar la his-

tòria com a supervivent perquè al-

tres menors i els adults que els en-

volten estiguin previnguts. Ha fet 

nombroses xerrades en instituts i 

escoles, però ara formalitza aques-

ta formació i conscienciació. Ho vol 

fer donant la veu a les víctimes i 

supervivents i també ajudant al seu 

entorn familiar, visibilitzant el pro-

blema perquè deixi de ser tabú.

Per això ha creat amb els seus pa-

res l'associació Carme Diaby con-

tra els abusos sexuals, i pretén fer 

campanyes i actes públics per acos-

tar-se a les víctimes i ajudar-les. "És 
clar que ho he passat malament, 
però he fet teràpia i avui he po-
gut transformar el silenci en pa-
raules, i això em permet acom-
panyar altra gent; tots tenim 
dret a parlar i que ens escoltin", 

tural i socioeconòmic, i ajudar 

gratuïtament les víctimes que no 

puguin pagar. També vol acom-

panyar molt l'entorn familiar, que 

sol patir conseqüències impor-

tants quan es revelen els abusos i 

no sap com reaccionar. 

Diaby remarca que la intenció 

és evitar i prevenir els abusos. Per 

això cal formar els menors en la 

detecció de comportaments anò-

mals dels adults que els envolten. 

De fet, actualment ja s'ha consta-

tat que els infants revelen els abu-

sos en una edat inferior a fa uns 

anys, cosa que els atura i fa aflorar 

altres possibles víctimes. També 

cal formar els adults –familiars, 

docents, sanitaris...– en la detec-

ció de comportaments indiciaris 

de les víctimes potencials. Segons 

Diaby, això permetria fer aflorar 

tots els abusos, que es calcula que 

han patit un 20% de les criatures, 

denunciar-los molt més i evitar la 

retirada de denúncies, que ara su-

posa un 70% del total. ACN

sentencia. Per això, vol "empode-
rar" i "donar força" a les víctimes 

perquè siguin capaces de "trencar 
el silenci", sentir-se lliures, sense 

ser jutjades ni assenyalades.

La seva intenció és diferenci-

ar-se d'altres entitats similars 

apropant-se al màxim a les víc-

times de tots els orígens, tant de 

procedència com de nivell cul-

ACN

CIUTADANIA LA GRANOLLERINA S'HA PROPOSAT ARRIBAR A VÍCTIMES DE TOTS ELS ORÍGENS

Carme Diaby crea una entitat 
per combatre abusos sexuals

CARME DIABY

El juliol de 2002 es va posar en 

marxa el programa de diagnòs-

tic precoç del càncer de mama al 

Vallès Oriental. Les institucions 

encarregades de desenvolupar el 

programa a la comarca van ser 

l'Hospital de Granollers, on es va 

ubicar l'Oficina Tècnica de Cri-

bratge, l'Hospital de Mollet i l'Ins-

titut Català de la Salut. Posterior-

ment, es va incorporar l'Hospital 

de Sant Celoni. 

L'Oficina Tècnica de Cribrat-

ge coordina el programa en tota 

l'àrea d'influència dels tres hos-

pitals, on hi ha les unitats de ra-

diologia. Durant aquests 20 anys, 

més de 99.000 dones han passat 

pel programa, fet que ha permès 

detectar precoçment el càncer 

més freqüent en dones a Catalu-

nya –el 28% de tots els tumors–. 

L'evidencia acumulada indica que 

el cribratge amb mamografia cada 

dos anys redueix la mortalitat per 

aquest tumor un 25% o 30% al 

cap de 10 o 12 anys de cribratge, 

començant a observar-se a partir 

dels 5 anys.

SALUT

Dues dècades
del programa
de detecció precoç 
del càncer mamari

SUCCESSOS L'ORIGEN: L'ESPURNA D'UNA SERRA RADIAL

Foc de matolls a 

la serra de Llevant
Dimarts a la tarda, al voltant de les 

16 h, es va declarar un incendi en 

una zona de matolls a la serra de 

Llevant, a prop del centre d'educa-

ció especial Montserrat Montero. 

Tres dotacions dels Bombers van 

treballar en l'extinció del foc, que va 

afectar una superfície aproximada 

de 800 metres quadrats de matolls. 

Segons fonts dels Bombers, el foc 

va ser de poca importància, motriu 

pel qual no va ser necessari evacuar 

cap de les activitats que es duien a 

terme al centre en aquell moment.

Dijous al migdia, poc després de 

les 13 h, es va declarar un incendi 

en una àrea de bosc que hi ha a to-

car del carrer Finlàndia, al polígon 

Pla de Llerona. Des del primer mo-

ment, les policies locals de les Fran-

queses, Canovelles i Santa Eulàlia 

de Ronçana, els treballadors de les 

empreses veïnes i els bombers van 

treballar per controlar el foc, que en 

poca estona es va estendre entre els 

Cremen 5.500 metres de
bosc al polígon Pla de Llerona

arbres de la zona boscosa. 

Segons van informar els Bom-

bers, les flames es van dividir en 

dos flancs, i des del primer mo-

ment es va treballar per conte-

nir-ne el perímetre. El foc es va do-

nar per estabilitzat poc després de 

les 14.30 h, i al voltant de les 16 h 

es confirmava que l'afectació havia 

estat d'uns 5.500 metres quadrats 

de vegetació i zona boscosa. En 

l'extinció de l'incendi van treba-

llar-hi set dotacions terrestres dels 

Bombers i també un helicòpter 

bombarder. Els agents rurals van 

investigar l'origen del foc i van de-

terminar que l'incendi es va iniciar 

per una espurna d'una serra radial 

d'uns operaris que tallaven uns fa-

nals a la via pública.

Edicifi Vila Oberta 
(Mercat de Sant Carles) 

APARCAMENT VIGILAT
    619 789 789

PÀRQUING 
DE LLOGUER
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"He deixat d'utilitzar les paraules crisi 
climàtica per anomenar-ho ‘oportunitat 
per a la civilització’". Amb aquesta con-
tundència i claredat, el compositor Brian 
Eno dona pistes de com la música pot ser 
el mitjà per impulsar una transformació 
social i climàtica. Brian Eno és un dels 
pioners musicals més reconeguts mun-
dialment. A més dels seus treballs en 
solitari, ha col·laborat amb artistes de la 
talla de David Bowie, U2, Coldplay i Paul 
Simon. És un dels convidats al festival 
Fixing the Future, que se celebra al se-
tembre al CCCB (Barcelona). Reflexio-
narà sobre el poder revolucionari de la 
música i del seu projecte EarthPercent.

Per al compositor anglès, la solució a la 
crisi climàtica ha de venir de la mà d'una 
reestructuració econòmica i un canvi en 

BRIAN ENO: "LA CRISI ACTUAL ENS DONA 
L'OPORTUNITAT DE PENSAR QUIN MÓN VOLEM"

la relació que tenim amb la natura. És per 
això que, conscient de l'altaveu que té 
com a fi gura pública, ha creat el projecte 
EarthPercent. Aquesta plataforma vol re-
dirigir el concepte d'indústria musical tal 
com la coneixem actualment i, amb l'aju-
da de científi cs, crear-ne una molt més 
conscient i justa amb el canvi climàtic i 
les necessitats del segle XXI.

Eno reflexiona sobre la música com a 
acte polític i posa l'exemple d'una peça 
titulada In C, del músic nord-americà 
Terry Riley. Aquesta partitura pot ser 
tocada amb l'instrument que l’intèrpret 
vulgui, a la vegada que pot decidir can-
viar de frase quan cregui convenient. 
L'única condició, però, és la d'acabar tots 
a la frase 53. En aquest sentit, Brian Eno 
remarca que el fet diferenciador i interes-

sant d'aquesta peça és que, cada vegada 
que l'escoltes, sona diferent, canviant 
i viva. “La resposta política a tot això 
surt quan deixes als músics interpretar 
la partitura com ells volen, i d'aquesta 
manera, aconsegueixes una resposta 
més orgànica”. Afi rmant, doncs, que la 
política actual, igual que la partitura In 
C, hauria de deixar les decisions de canvi 
als ciutadans.

No et perdis la seva intervenció dins del 
marc del festival Fixing de Future, el 16 i 
17 de setembre al CCCB (Barcelona). ❉

EL MÚSIC, COMPOSITOR I ACTIVISTA ENS DONA LES CLAUS PER UNA TRANSFORMACIÓ SOCIAL I CLIMÀTICA DE LA MÀ DE LA CIÈNCIA I LA MÚSICA

 fi xingthefuture.habilis.cat

Podeu aconseguir les entrades al web 
fi xingthefuture.habilis.cat o a través 

d'aquest codi QR

> Ell és un dels més de 50 ponents convidats a la 
   pròxima edició del festival Fixing The Future, que 
   se celebrarà al CCCB el 16 i 17 de setembre. 
   Les entrades es poden adquirir a través del web 
   fi xingthefuture.habilis.cat

> Oferta exclusiva per als lectors i lectores 
   del diari Som! Últims dies per gaudir d’un 30% 
   de descompte en l’abonament complet. A més, 
   fi ns al 31 de juliol, descompte especial del 15% 
   en l’entrada de dia. Introdueix el codi FIXSOM

ARTICLE EDITAT PER BIANCA FIORE
A PARTIR D'UNA CONVERSA DE BRIAN ENO AMB CATHY RUNCIMAN
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prevista per la llei. Dirigeixi’s a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necessita fotocopiar o escanejar fragments d’aquesta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)

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

Premi de periodisme Eugeni Xammar d’Òmnium Cultural (2017)
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somgranollers@som.cat somlesfranqueses@som.cat

Granollers ha presentat el programa de la Festa Major de Blancs i Blaus 

de 2022, una edició en què finalment es pot recuperar la competició de les 

colles, els espais del centre, les activitats multitudinàries i, sobretot, les 

abraçades en el retrobament, ara no només després de les vacances, sinó 

després de dos anys marcats per l'obligació decretada de distanciament 

social. Segurament per això, la festa major d'enguany no tindrà grans noms 

com a caps de cartell, però sí que suma més de 200 actes i recupera 

l'essència de la festa moderna més reeixida del territori català, un model 

que ha creat escola i que s'ha replicat en altres municipis. La cultura popular, 

els actes produïts per les colles, la implicació ciutadana, la participació, els 

carrers plens d'activitat, el repte per ser qui més i millor anima la ciutadania

a la gresca... tot plegat, elements que han contribuït a l'èxit de la proposta

de Blancs i Blaus i que, enguany, s'han posat en valor més que mai. 

I és que d'aquí just un més la ciutat tornarà a tenyir-se de blanc i blau.

TORNA L'ESSÈNCIA DE LA FESTA
Editorial

CIBERACTIVITAT Segueix-nos a @DiariSomGRN

Després d'una petita repassada pel taller de 
la Sanitat Pública, a l'Hospital de Granollers, 
només tinc paraules d'agraïment pels 
professionals que em van tractar, tant a nivell 
mèdic com personal. @govern deixeu-vos 
de JJOO i doteu de recursos aquesta gent

Oriol Solanas @Uri_roll Naeva @Naeva67918233

A l'Ajuntament de @granollers. 
Per què cada nit, a partir de les 24 
hores, fa tanta pudor a Granollers? 
La pudor es fica a casa, ja que
cal dormir amb les finestres obertes. 
Esbrinaran alguna cosa?

l passat juny ERC, Junts i PSC a 
la comissió del Parlament de Ca-
talunya, presidida pel granollerí 
Chakir el Homrani, es van opo-

sar a la petició de la CUP d'investigar els 
Mossos que ens van encausar per instigar 
el tall de la C-17 del 15 d'octubre de 2019 
a la Garriga, mentre érem a Granollers 
participant en un acte coorganitzat per 
ERC, Junts, Òmnium, ANC, Primàries i la 
CUP de Granollers.

El nostre diputat Xavier Pellicer recor-
dava, en comissió parlamentària, la causa 
oberta pel tall de la C-17 durant les pro-
testes postsentència de 2019, en què s'ha 
encausat mig centenar de persones i com 
entre elles els Mossos asseguren que hi 
érem nosaltres basant-se en una cerca per 
internet al nostre espai web. "Això no és més 
que persecució política per part dels Mos-
sos d'Esquadra", pensem nosaltres i lamen-
tem profundament que ni el Govern ni ERC 
i Junts de Granollers no hi hagin respost ni 
hagin mostrat cap mena de solidaritat.

Per tot plegat, trobem a faltar que es faci 
un debat sobre el tema i es prenguin les 
mesures pertinents davant males actua-
cions de funcionaris públics com són els 
Mossos, si és que no es vol mostrar aques-
ta actuació com a part de la persecució 
de l'esquerra independentista. I en tot 
això també lamentem com s'alineen ERC 

Ni les paraules se les endú el vent
i Junts per no defensar gent com nosaltres 
que ho vam donar tot durant el Procés fins 
a l'1 d'octubre conjuntament amb la resta 
d'organitzacions independentistes.

La participació de Mossos acusant-nos 
forma part d'un conjunt d'actuacions en 
judicis contra independentistes i així ho ha 
fet en nombroses ocasions, com en casos 
com el de Marcel, la resta de protestes con-
tra la sentència del procés, el de Bryan…. 
I també forma part de les males praxis de 
Mossos d'Esquadra que han reconegut que 
disposen d'un arxiu i un banc d'imatges de 
protestes, una veritable "llista negra" que 
constitueix una pràctica totalment il·legal.

Des de fa temps estem denunciant la 
repressió per part de la Generalitat cap a 
la dissidència i veiem amb astorament la 
lentitud en aplicar l'acord entre la CUP i 
ERC per la retirada de la Generalitat com 
acusació particular contra participants en 
manifestacions.

Sembla doncs que aquest govern i els 
dos partits majoritaris estan totalment 
vinculats a les mentides de la policia de Ca-
talunya mentre protesten ostensiblement 
quan la repressió ve de la policia espanyo-
la. No pot ser. No podem acceptar ni enten-
dre que hi hagi dues formes de mesurar la 
repressió i que es justifiqui l'actuació de la 
policia catalana quan aquesta es basa en la 
mentida i suposa castigar l'independentis-
me combatiu que ha estat els darrers anys 
posicionat al carrer i les institucions a fa-
vor del referèndum de l'1 d'octubre.

Per últim, ens volem refermar en la de-
fensa de la lluita, de la perseverança i la 
tornada al carrer per recuperar allò que 
des de les institucions ens ha estat furtat.

E

PEP MEDINA, JOSEP M. 
GONTAN, MARIA OLIVER 

I EDUARD NAVARRO
Militants de la CUP Granollers

L'ACUDIT de Manel Fontdevila

ón un servei a favor de qui? Sen-
zillament, a favor de qui les ne-
cessita per desenvolupar la seva 
existència. Són servei que mo-

delen la imatge de qui les conrea. La vida és 
un conreu exercit per la llibertat. Totes han 
d'incidir-hi, però amb la realitat no és a par-
tir del protagonisme d'una d'elles. Des de la 
política com factor de servei s'han de regular 
les relacions amb la religió, l'economia i la 
cultura. La història exigeix un diàleg frater-
nal entre el polític, el religiós, l'economista i 
el culte. I la incidència és una exigència que 
es fonamenta en el respecte a l'altre.

Els polítics, els religiosos, els economistes 
i els cultes són imprescindibles en la histò-
ria perquè la imatge de l'ésser humà sense 
la globalitat deixa de ser persona. Ser polític, 
religiós, economista i culte implica els ser-
veis bàsics de l'humanisme. La globalitat en 
la humanitat és una necessitat de subsistèn-
cia que legitima les diferències en un marc 
de fraternitat. La imatge de la humanitat és 

Política, religió, cultura, un servei
el quadre de les diferències al servei de la 
totalitat. Tots els humans són necessaris i 
cap és imprescindible. Només cal que cada 
diferència esdevingui servei. Si fem una ulla-
da a la realitat històrica dels nostres dies 
ens adonarem que ni la política, ni la religió, 
ni l'economia, ni la cultura estan al servei 
de tota la humanitat sinó que, per exemple 
l'economia, es proclama global imposant la 
seva llei que per ser (ric) tot s'hi val.

I la pobresa amb la misèria extrema con-
demna la major part de la humanitat a mal 
viure. S'ha desterrat de la història la frater-
nitat universal, només són germans els rics. 
I és tan poderosa l'economia que la política, 
la religió i la cultura han esdevingut els seus 
esclaus. S'ha pervertit las humanitat contra-
venint la filosofia de la imatge del cos humà. 
La salut del cos humà és el resultat del cor-
recte funcionament de tots els seus òrgans i 
membres. Els membres i òrgans del cos so-
cial estan sotmesos a l'orgull de l'economia 
provocadora d'una humanitat malalta greu 
en perill d'extinció. La convivència humana 
necessita urgent un nou model en què la fra-
ternitat sigui la base de la política, la religió, 
l'economia i la cultura. I la condició no és al-
tra que la d'una intel·ligència sàvia.

S

JOAN 
SALA VILA

Escriptor i dinamitzador cultural

Política, religió, cultura, un servei
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l passat dijous, dia 14 

de juliol, vaig prendre 

possessió del càrrec de 

regidora a l'Ajuntament 

de les Franqueses. Ho vaig fer com 

a regidora no adscrita, perquè de-

ien a l'Ajuntament que no podia 

fer-ho com a mi m'hauria agradat 

fer-ho, és a dir, com a represen-

tant dels comuns, que és el partit 

al qual represento en el nostre po-

ble i pel qual em presentaré com a 

candidata a les eleccions munici-

pals de l'any vinent.

Vaig entendre que, faltant poc 

temps per a aquestes eleccions i 

que als minsos resultats electo-

rals obtinguts anteriorment per 

la coalició d'IEC, a la qual fins 

ahir pertanyia, s'afegien algunes 

diferències de criteri. Així, penso 

que el millor per a tots seria no 

repetir l'experiència i començar 

a treballar, des d'avui mateix, per 

aconseguir amb l'inestimable ajut 

dels meus companys, la presència 

més gran i el coneixement possi-

ble del meu partit entre la gent de 

14 de juliol

les Franqueses del Vallès.

Tinc el més gran respecte pels 

meus companys d'IEC perquè 

m'han demostrat la seva vàlua i 

estic segura que, malgrat que ara 

els nostres camins se separin, en 

el futur trobarem noves oportu-

nitats de treballar plegats, doncs, 

si bé tenim algunes diferències, 

també és veritat que coincidim en 

moltes altres qüestions, en espe-

cial la nostra il·lusió per millorar 

la vida dels nostres conciutadans.

El 14 de juliol, a la ciutat de Pa-

rís, es commemora que va caure la 

Bastilla, i això va significar l'inici 

de la Revolució Francesa. Va ser 

en record d'aquest fet que a la 

meva presa de possessió, junta-

ment amb la promesa de complir 

i fer complir la Constitució i l'Es-

tatut d'autonomia, vaig afegir la 

meva promesa de treballar per la 

Llibertat, la Igualtat i la Fraterni-

tat, que van ser el lema d'aquella 

revolució i són, encara avui dia, 

objectius pels quals s'ha de conti-

nuar lluitant.

E

DOLORS AMARO
Candidata de les Franqueses en Comú 

i regidora no adscrita a l'Ajuntament de les Franqueses

Bústia

Lluitem pel Vallès agrari

La Vall del Carbonell és un dels darrers conjunts pai-

satgístics del patrimoni agroforestal de la plana del 

Vallès. Samalús, Corró d'Amunt i Marata, els tres po-

bles de la vall, són una excepcionalitat paisatgística 

que fins ara ha quedat al marge de la voracitat cons-

tructiva que ha desfigurat bona part de l'entorn co-

marcal. La seva singularitat en reclama la preservació.

Sense salvaguarda sabem el trist destí del Vallès. 

Els darrers 40 anys ha perdut aproximadament el 

47% de la superfície dels espais naturals d'ús agrari. 

Per això urgeix preservar les darreres 19.000 hectà-

rees d'activitat agrícola, el que en resta de la plana 

vallesana abans que la urbanització dispersa, els polí-

gons industrials i les infraestructures viàries la desfi-

guressin i ens privessin de sobirania alimentària.

El 2010 el Govern aprovava el PTMB (Pla territorial 

metropolità de Barcelona) que especificava el compro-

mís legal d'impulsar la figura d'un pla director urbanís-

tic de la plana agroforestal del Vallès. Però encara està 

pendent de desenvolupar aquesta figura d'ordenació.

Fa 30 anys que es lluita per preservar aquests es-

pais de les conseqüències d'un planejament territorial 

amb visió metropolitana. Des de la Campanya Contra 

el Quart Cinturó s'insisteix en la definició d'un nou 

model de mobilitat i d'un model territorial que faci 

possible la coexistència dels espais naturals, agrícoles 

i urbans del Vallès. Si tot forma part del mateix terri-

tori i, amb la pandèmia, hem comprovat que són els 

espais naturals els que donen qualitat a les ciutats i els 

pobles, com pot estar viu encara el Quart Cinturó? El 

seu objectiu, no ens enganyem, és fer possible la urba-

nització del territori, esquarterant les zones agràries 

encara avui resistents a l'especulació.

La urbanització del Sector C a Corró d'Amunt, que 

preveu construir pisos on ara no n'hi ha, al nucli del po-

ble, s'emmarca en aquest context. El Sector C és un mal-

son del passat. Vol fer el que es feia fa 40 anys, un crei-

xement urbanístic sobtat que duplicaria el nucli urbà 

i que n'amenaçaria la cohesió social. Considerem que 

no fa falta fer un creixement nou que generi noves de-

mandes d'equipaments i de serveis a la població i que 

comporti mobilitat obligada amb vehicle privat. Això 

justificaria el Quart Cinturó. Els creixements urbanís-

tics de les Franqueses s'han de fer on hi ha els serveis.

Molts ajuntaments diuen no voler el Quart Cinturó, 

però ens l'apropen urbanitzant lluny dels serveis.

Des d'ADENC, conjuntament amb l'Agrària del Va-

llès, Unió de Pagesos i altres entitats com Salvem Cor-

ró d'Amunt, s'està treballant en un Pla Territorial Sec-

torial Agrari Específic del Vallès (PTSAEV). En aquest 

pla es preveu que cal delimitar els àmbits de conreu i 

oblidar els històrics creixements urbanístics que des 

dels anys 80 estan previstos. Aquest nou pla hauria 

de garantir la base territorial dels espais naturals d'ús 

agrari i facilitar la viabilitat de les explotacions agrà-

ries amb l'objectiu de garantir el dret a la sobirania 

alimentària de proximitat i saludable.

La proposta del pla és una oportunitat per ordenar el 

Vallès sense dependre de la tradicional priorització de 

la urbanització. La defensa de Salvem Corró d'Amunt 

és paradigma de la resistència d'un entorn singular, 

herència dels nostres avantpassats, que nosaltres cus-

todiem i que ha de ser el futur dels que vindran.

ADENC I SALVEM CORRÓ 

farré
A c c e s s i b i l i t a t

938172681
farre@farre.es

938172681
farre@farre.es

Con las sillas salvaescaleras de Farré podrá volver a subir las escaleras 
sin ninguna dificultad gracias a su seguridad y su facilidad de uso

Recupere su independencia con 
nuestras sillas salvaescaleras

www.farre.es
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Automòbils Pruna, concessionari 

Renault a Granollers, ja disposa del 

nou Megane E-Tech 100% elèctric, 

el model que obre un nou capítol en 

la revolució elèctrica de la marca. 

Coincidint amb l'arribada d'aquest 

model als concessionaris, Renault 

ha presentat l'E-Tech Full Electric 

Plan, un paquet exclusiu de serveis 

ple d'avantatges que ajuden a tren-

car les barreres a l'hora de comprar 

un cotxe elèctric. Amb aquest ob-

jectiu i per facilitar la càrrega del 

vehicle, tant a domicili com a l'exterior, el 

pla incorpora un carregador domèstic de 7,4 

kW, amb instal·lació inclosa, i la targeta Mo-

bilize Charge Pass, precarregada amb un sal-

do de 100 euros, que permet l'accés a 2.600 

punts de càrrega públics a Espanya. A més, 

la bateria del nou Mégane E-Tech 100% elèc-

tric té una garantia de 8 anys –amb un límit 

de 160.000 km– i 8 anys d'assistència ener-

gètica: en cas que s'esgoti la càrrega del ve-

hicle, Renault desplaça el vehicle fins al punt 

de càrrega més proper. A tot això s'hi afegeix 

el servei Renault Care 5, un producte que 

AUTOMÒBILS PRUNA - RENAULT

ctra. C-17, km 19 · Granollers · Tel. 93 849 03 00

concesionario.renault.es/automobils-pruna-granollers.html

L'APARADOR

DE LA SETMANA

Nissan va anunciar al març 

l'electrificació de sis models de 

la marca, i ara han començat 

les primeres proves dinàmi-

ques a la carretera del crosso-

ver coupe Nissan Ariya i del 

nou Qashqai e-Power, dues fi-

tes en el viatge de Nissan cap a 

la mobilitat de zero emissions.

El nou Qashqai e-Power ofe-

reix una conducció elèctrica 

sense endoll ni necessitat de 

recarregar. Amb la tracció a les 

rodes provinent només d'un motor elèc-

tric, la tecnologia única de Nissan ofereix 

una suavitat i una agilitat inigualables. El 

sistema e-Power està compost per una ba-

teria d'alt rendiment que es complementa 

amb un motor de benzina turboalimentat 

de tres cilindres i 1,5 litres de compressió 

variable que genera 156 CV. 

L'Ariya, per la seva banda, encarna l'ADN 

japonès de Nissan per oferir una conducció 

dinàmica i un dels interiors més curosos i 

espaiosos del segment. Disponible en tres 

versions i una autonomia de fins a 533 km, 

Nissan presenta dos nous models
elèctrics: l'Ariya i el Qashqai e-Power

SANTI ENRIQUE - NISSAN

ctra. del Masnou, km. 15,2 · Granollers

Tel. 93 860 18 53 · maas.es/nissan

inclou cinc anys de garantia, manteniment i 

assistència en carretera a un preu imbatible.

Els clients que ho vulguin poden veure i 

provar aquest model a Automòbils Pruna, 

per experimentar-ne les qualitats, com la 

gran autonomia de fins a 470 quilòmetres, el 

plaer de conducció sense precedents gràcies 

als 220 CV i el gran confort. El vehicle des-

taca també per la gran habitabilitat interior, 

amb un maleter de 440 litres, i les dimensi-

ons exteriors reduïdes, que faciliten la mani-

obrabilitat del cotxe i l'ús en entorns urbans 

sense perdre l'aplom en vies ràpides.

l'Ariya satisfà amb seguretat les necessitats 

dels clients. El model té una potència, capa-

citat de càrrega i autonomia excel·lents, 

amb un equilibri acuradament calibrat 

entre el confort i l'agilitat de conducció. A 

més, està equipat amb les últimes tecnolo-

gies de seguretat i assistència al conductor, 

inclòs el ProPilot amb navi link, la interacció 

més innovadora del sistema d'assistència al 

conductor de Nissan a Europa fins ara. 

El nou Nissan Ariya ja es pot demanar 

a Espanya, amb un preu que arrenca als 

47.900 euros sense descomptes.

El nou Megane E-Tech 100% elèctric, 
ja disponible a Automòbils Pruna
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La pràctica totalitat de la plantilla 
d'Automòbils Bertran, integrada 
per 90 persones, secunda des de di-mecres la vaga inde�inida convoca-
da en defensa dels llocs de treball i 
pel manteniment de les condicions 
laborals en el marc del procés con-
cursal en què està immers el grup 
automobilístic. Fa uns dies es co-neixia que aquesta històrica �irma 
granollerina presentava concurs 
de creditors en quatre de les se-
ves societats, i que l'acompanyava 
d'una oferta de compra vinculant 
per part de Maas, un dels grups 
automobilístics més importants de 
Catalunya, amb més de 500 pro-
fessionals, set marques comercials 
–Citroën, DS, Nissan, Kia, Škoda, 
Seat i Cupra– i més de 30 instal·la-
cions a l'àrea de Barcelona.

Aquest procediment és el que es 
coneix com un prepack concursal, 
un mecanisme sense regulació le-
gal a Espanya però que els jutjats 
mercantils apliquen per reduir la 
durada dels processos concursals 
i evitar així la depreciació dels ac-
tius i la pèrdua de llocs de treball. 

X.L.

VAGA  Els treballadors van iniciar dimecres les accions de protesta amb un esmorzar a les portes de l'empresa

LABORAL ELS 90 TREBALLADORS DE LA FIRMA VAN INICIAR DIMECRES UNA VAGA INDEFINIDA 

En aquest cas, però, l'oferta preveu 
l'extinció d'un terç dels llocs de 
treball, unes 30 persones, fet que 
segons el Col·lectiu Ronda, que as-
sessora el conjunt de la plantilla, 
deixa els treballadors en una "si-

tuació d'indefensió". "Qualsevol 

empresa que pretengui fer un 

acomiadament col·lectiu com 

aquest, que afecta un terç de la 

plantilla, ha d'acreditar de for-

ma sòlida les causes de les extin-

cions, però aquí es pretén apro-

var una oferta de compra que no 

inclou cap justi�icació pels aco-
miadaments", diu Oriol Pintos, ad-
vocat del Col·lectiu Ronda. "La ma-

joria de persones que es preveu 

acomiadar són d'administració 

i vendes, però no són llocs pres-

cindibles; no hi ha res que justi-

�iqui l'extinció dels contractes", 
afegeix Josep Pérez, també advocat 
del Col·lectiu Ronda. És per això 
que els treballadors exigeixen que 
se subrogui la plantilla sencera o 
que es negociïn a l'alça les condi-
cions d'acomiadament. Paral·lela-
ment, el Col·lectiu Ronda presen-

La plantilla del grup Bertran,
pendent d'una reunió amb Maas

La firma de joguines Drim 
obrirà botiga a la Porxada

La firma de joguines Drim obrirà 
pròximament un nou establiment 
a Granollers. Serà a la plaça de la 
Porxada, al local que hi ha entre 
l'edifici històric de l'Ajuntament 
i l'establiment El Rei dels Cara-
mels. Aquest local, de planta bai-
xa i primer pis, estava tancat des 
de la tardor de 2020, quan la bo-
tiga de moda de Massimo Dutti va 
abaixar la persiana arran de l'im-
pacte de la pandèmia.  Des d'ales-
hores, el local només ha tingut ac-
tivitat en moments puntuals per 
donar sortida als estocs de la ca-
dena de moda Agudo. Amb aques-

ta obertura, la Porxada recupera 
activitat comercial. 

Drim és un grup català espe-
cialitzat en la venda de joguines. 
De la vuitantena de botigues que 
té a tot Catalunya, dues són a 
Granollers: una a la zona comer-
cial del Ramassar i una altra a 
l'avinguda Sant Esteve, de mane-
ra que aquest serà el seu tercer 
establiment a la ciutat. Des de la 
firma han confirmat l'operació i 
han assenyalat que ja treballen 
en l'adequació del local, tot i que 
encara no han definit el calendari 
d'obertura.

COMERÇ TERCER ESTABLIMENT DEL GRUP CATALÀ A LA CIUTAT

C.R.

Mercat de segona màGuanyadores dels enigmes de Del Rec al Roc
L'Associació Segona Oportunitat Vintage
organitza diumenge, de 8 a 14 h, una nova
edició del Mercat de segona mà de Ponent,
que tindrà lloc al passeig del parc de Ponent. 
L'última edició es va celebrar el 10 de juliol.

Del 28 de juny al 12 de juliol, l'associació Del Rec al Roc ha impulsat una 
campanya per promocionar les botigues de l'eix comercial Sant Roc-Santa 
Anna. Ho ha fet mitjançant 72 enigmes lingüístics plantejats per l'escriptor 
Màrius Serra i el sorteig d'una cistella de productes entre tots els
participants. Les guanyadores han estat Berta Illa, Nati Roig i Núria Ventura.

ECONOMIA

MÉS ACTIVITAT  Tret de moments puntuals, el local estava tancat des de 2020 

L'empresa catalana Gotex, especia-
litzada en la fabricació de fils indus-
trials, ha invertit 5 milions d'euros 
a Lliçà d'Amunt en l'obertura d'una 
nova fàbrica i un centre d'R+D. Són 
unes instal·lacions de 13.000 m2

per produir fils i teixits industrials 
per a sectors com les telecomuni-
cacions i les infraestructures. Amb 
aquesta nova planta es generaran 
40 nous llocs de treball. La firma, 
que fins l'any passat tenia la seu a 
Sabadell, té ara 130 treballadors 
–40 més que l'any passat– i unes 
instal·lacions tres vegades més 
grans que les anteriors. A més, pre-
veu un creixement de la plantilla 
d'entre el 10% i el 20% els pròxims 
mesos. Les noves instal·lacions van 
ser inaugurades dimarts pel secre-

tari d'Empresa i Competitivitat de 
la Generalitat, Albert Castellanos, 
qui va assenyalar que "aquest és 

el tipus de projecte que volem 

per al nostre país: inversions 

d'empreses industrials, alta-

ment innovadores i amb una 

forta presència internacional". 
El mànager general de Gotex, Jordi 
Pérez, apuntava que aquesta in-
versió és un "gran salt endavant"

en l'estratègia del grup de reforçar 
el seu lideratge en un mercat tan 
tècnic i innovador com el de les 
telecomunicacions i l'energia. Des 
de 2016, Gotex forma part del grup 
britànic Coats, que amb més de 
17.000 treballadors és una de les 
empreses líders al món en l'àmbit 
de la fabricació de fils industrials. 

Gotex inverteix 5 milions
en una nova fàbrica a Lliçà

Segons les dades de l'Observatori-
Centre d'Estudis del Consell Co-
marcal sobre el primer semestre 
de 2022, el 65% dels aturats de la 
comarca percebien algun tipus de 
prestació per desocupació. Això 
suposa un augment de l'11% del 
grau de cobertura respecte al ma-

teix període de l'any passat, fins a 
situar-se quatre punts per sobre 
de la mitjana de la província. El ni-
vell de cobertura presenta ara xi-
fres similars a les prèvies a l'esclat 
de la pandèmia, i al mateix nivell 
que els anys 2012 i 2013. Con-
cretament, a final de juny hi havia 

Un 65% dels aturats vallesans 
rep prestació per desocupació

vigents a la comarca 12.473 pres-
tacions per desocupació, un 5,5% 
menys que les de juny de 2021. 

L'augment del grau de cobertura 
de les prestacions es deu sobretot 
a la reducció de l'atur registrat, que 
ha caigut un 24% respecte a l'any 
passat. El 35% dels desocupats són 
perceptors de prestacions contri-
butives –incloses les d'ERTO–, el 
27% de caràcter assistencial i el 
2,2% per a beneficiaris del progra-
ma de renda activa d'inserció.

tarà al·legacions contra l'auto del 
jutjat mercantil que ha de liquidar 
el concurs perquè prengui en con-
sideració la situació econòmica i �inancera de tot el grup empresa-
rial, que inclou una asseguradora 
i dues societats patrimonials, i no 
només els balanços de les quatre 
societats concursades.

Reunió aquest dijous
Coincidint amb l'inici de la vaga, la 
direcció del Grup Maas es reunirà 
aquest dijous amb una representa-
ció dels treballadors per conèixer 
directament les seves demandes i 
explicar les intencions en relació 
a la compra de Bertran. Davant 
d'això, la plantilla té previst tornar 
a la feina aquest mateix dijous, i 
en funció dels resultats d'aquesta 
trobada decidirà si desconvoca la 
vaga o la manté. Per aquest segon 
cas ja hi ha prevista una mobilitza-
ció pel centre de Granollers, amb 
una concentració a la Porxada, i 
davant l'Ajuntament de Lliçà de 
Vall i de les instal·lacions de Grup 
Maas a Barberà del Vallès. X.L.
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L'european Le Mans, a l'agostMarc Casadó debuta amb el FC Barcelona

El Circuit de Barcelona-Catalunya ha posat
a la venda les entrades per a les European 
Le Mans Series (ELMS), certamen que tindrà 
lloc el 27 i 28 d'agost. Aquesta serà la tercera 
edició d'aquesta competició al circuit vallesà. 

Marc Casadó, de Sant Pere de Vilamajor, de 18 anys i exjugador 
de la base de l'ECG, ha debutat amb el FC Barcelona en el primer 
partit de pretemporada del curs 2022-2023. El migcampista, 
recentment renovat amb el Barça Atlètic, va debutar la setmana 
passada contra l'Olot (1-1) i ara participa en la gira americana. 

Antonio Garcia Robledo segueix 
la seva recuperació del quàdri-
ceps dret amb la mirada posada 
en la pretemporada 2022-2023 al 
Fraikin BMG. El capità vallesà va 
lesionar-se al tram final de la pas-
sada campanya i des d'aleshores 
no s'ha perdut cap sessió de recu-
peració per intentar arribar en el 
millor estat de forma a principis 
de l'agost al Palau d'Esports. 

El lateral ha gaudit de dues 
setmanes de desconnexió amb la 
celebració del seu campus d'es-
tiu, que ja suma 12 edicions d'èxit 
i que enguany ha comptat amb 
prop de 130 infants a la casa de 
colònies El Company, de Vilanova 
de Sau (Osona). D'entre els mo-
nitors, hi ha companys d'equips 
com ara Pol Valera i Adrià Mar-
tínez, però també hi han fet una 
visita Sergi Franco i Mamadou 
Gassama, ex-BMG i ara a l'Spor-
ting de Lisboa. "A cada setmana 

que acabava el campus, això 

semblava ja una família. Quan 

finalitzem l'estada, sempre 

diem el mateix, aquest ha estat 

el millor que hem fet i ja sumem 

12 edicions", diu Garcia Robledo, 
que assenyala que el campus tam-
bé li serveix per fer un punt final 

de la temporada i carregar piles 
pel nou curs. 

Ara, l'esportista llagostenc con-
fia recuperar-se de la lesió abans 
d'iniciar els partits oficials de la 
nova temporada. El proper curs és 
del tot apassionant per la disputa 
del Fraikin a la Lliga Europea EHF. 
"Sabem que la temporada serà 

complicada perquè tenim una 

plantilla justeta, una altra vega-

da amb 14 jugadors i molt d'ells 

joves; però afrontem la cam-

panya amb la il·lusió de tornar 

a repetir el que vam fer aquesta 

temporada passada [subcampi-
ons de lliga i finalistes de la Copa 
del Rei]", assenyala Garcia Roble-
do, que puntualitza les seves pa-
raules: "A l'inici de la temporada 

passada també teníem aquesta 

sensació que seríem una planti-

lla curta, però el dia a dia ens ha 

fet veure que podíem guanyar a 

HANDBOL | Asobal  ANTONIO GARCIA ROBLEDO, CAPITÀ DEL FRAIKIN,  ES RECUPERA D'UNA LESIÓ AL QUÀDRICEPS DRET

CAMPUS AGR

EN SESSIÓ  Antonio Garcia Robledo d'estada al seu campus esportiu

La plantilla de l'Handbol Escola 
Pia que va aconseguir l'ascens a la 
Primera Catalana la passada cam-
panya s'ha convertit en el nou sè-
nior masculí del Blancs i Blaus del 
BM Granollers. Els responsables 
de l'equip d'handbol i del club va-
llesà s'han posat d'acord per unir 
esforços per recuperar el Blancs 
i Blaus, que va desaparèixer fa 
unes vuit temporades. 

Gairebé la totalitat de la planti-
lla de l'Escola Pia passarà al nou 
equip, que mantindrà la categoria 
guanyada a la Primera Catalana. 

De fet, el conjunt serà el tercer 
equip masculí del BMG, però man-
tindrà la seva identitat pròpia. 
"L'equip a l'Escola Pia era auto-

gestionat i qui se n'encarrega-

va ja no ho volia continuar fent. 

Un grup de persones va expli-

car que hi havia la possibilitat 

de formar part del BMG, però 

com equip d'esbarjo i ens mo-

tivava. A més, el club recupera 

un equip més social, que feia 

una funció important", explica 
Guillem Pujadas, que és un dels 
jugadors i afegeix: "seguirem 

El BMG recupera el sènior 

masculí del Blancs i Blaus 

Primera Catalana  LA PLANTILLA DE L'ESCOLA PIA ES CONVERTEIX EN EL TERCER EQUIP MASCULÍ DEL BMG, AMB IDENTITAT PRÒPIA

"Tenim una plantilla justa i jove, 
però afrontem un curs iŀ lusionant"

qualsevol equip". 
El Fraikin BMG ha tingut baixes 

rellevants amb la marxa de Chema 
Márquez, màxim golejador de la 
lliga Asobal, o Álex Márquez. Ara 
per ara, el club tan sols ha anunciat 
tres incorporacions amb els late-
rals drets David Roca i Yusuf Fa-
ruk; i l'extrem Guilherme Torriani. 

Temporada ambiciosa
L'objectiu de la pròxima tempo-
rada del Fraikin "serà igualar el 

que hem fet aquest curs passat, 

perquè millorar-ho suposaria 

guanyar la lliga Asobal contra 

el Barça i sabem què és compli-

cat", diu el capità vallesà, que con-
fia tornar a classificar l'equip per 
a la competició continental.

A més de tot això, el vallesà de 
38 anys, vol continuar sent una 
peça indispensable per a la selec-
ció espanyola, que de l'11 al 29 de 
gener del 2023 disputarà el Mun-
dial d'handbol i a l'estiu del 2024 
espera ser als Jocs Olímpics de Pa-
rís. "La meva aspiració és estar 

al meu millor nivell amb el meu 

equip i, si això passa, estaré dins 

les travesses per seguir amb la 

selecció", augura García Robledo. 
Paraula de capità. JL.R.B.

Jan Gurri ha estat un dels noms 
destacats de l'Europeu júnior amb 
el triomf d'Espanya diumenge en 
la final contra els amfitrions, Por-
tugal (35-37). La joia del Fraikin 
va ser protagonista en la final com 
a màxim golejador de la selecció 
estatal amb vuit dianes. De fet, 
la selecció espanyola va suar de 
valent per guanyar el Campionat 
d'Europa perquè va haver de cap-
girar un desavantatge de quatre 
gols en la segona part.

El central, de 20 anys i veí de la 
Roca del Vallès, ha guiat la selecció 
espanyola en molts moments i ha 
aconseguit anotar 39 gols, de ma-
nera que s'ha convertit en el màxim 
golejador estatal i el vuitè del ràn-
quing global de l'Europeu júnior. 
També ha estat destacat el paper 
del vallesà a les semifinals contra 
Sèrbia (29-32), amb sis dianes.

El futur del Fraikin passa per un 
dels talents més prometedors del 
continent. Per aquest motiu, ja fa 
uns mesos que la direcció esporti-
va del BMG va assegurar la conti-
nuïtat del central roquerol amb la 
renovació del seu contracte fins al 
juny del 2025. 

Europeu juvenil
Pol Amores, Pablo Guijarro, Fer-
ran Castillo i Víctor Romero, ju-
gadors de la base del BMG, han 
participat en la concentració del 
combinat estatal juvenil a França 
com a fase preparatòria de l'Eu-
ropeu juvenil de Montenegro, que 
tindrà lloc del 4 al 14 d'agost. 

Jan Gurri, líder a 

l'Europeu júnior 

amb Espanya
RFEBM

JAN GURRI

BIB BMG

AL PALAU  La plantilla granollerina es presenta a l'Olímpic

amb la nostra idiosincràsia i les 

nostres xarxes socials pròpies. 

La nostra filosofia és passar-ho 

bé jugant a l'handbol i no tenim 

cap aspiració de pujar al segon 

equip". J.L.R.B.

Campionat Europa
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El Kawasaki Racing Team, amb 
seu a Granollers, ha aconseguit el 
podi 500 al Mundial de Superbike. 
L'escuderia japonesa celebrava 
la històrica xifra del mig miler de 
podis el cap de setmana en la pri-
mera cursa del circuit de Doning-
ton Park (Gran Bretanya) amb el 
segon lloc del pilot Jonathan Rea. 
Seguidament, la xifra pujava a 501 
perquè, en la mateixa cursa, l'altre 
corredor de l'equip, Alex Lowes, 
aconseguia el tercer lloc. 

En total, a Donington Park el 
KRT ha aconseguit un total de 
quatre podis perquè Rea ha su-
mat dos més amb el tercer lloc de 
la segona cursa i el segon lloc de 
la cursa esprint. El pilot britànic 
retalla la distància amb el líder, 
l'Álvaro Bautista (Ducati), que 
només va poder sumar un segon 
lloc en la segona cursa. Bautista 
lidera el Mundial amb 246 punts 
i Rea és segon amb 229, a 17 amb 
el primer classificat. La disputa 
del lideratge està entre tres pilots 

MOTOR | Motociclisme  EL PILOT JONATHAN REA SIGNA LA RENOVACIÓ PER DOS ANYS MÉS

perquè el turc, i vigent campió, 
Toprak Razgatlioglu (Yamaha) és 
tercer amb 203 punts. 

Dos anys més amb KRT
Jonathan Rea seguirà sent pi-
lot oficial del Kawasaki Racing 
Team dos anys més al Mundial de 

k.r.t.

CELEBRACIÓ  Al podi els dos pilots oficials del Kawasaki Racing Team

El KRT celebra el mig miler de 
podis al Mundial de Superbike

Superbike després de l'acord del 
pilot i la marca japonesa. "Ja van 

vuit temporades junts i Johnny 

ha competit al màxim. Als seus 

35 anys està en el seu millor 

moment i sabem que encara li 

queda molt per ballar", explica 
el manager del KRT, Guim Roda.  

SE CELEBREN SIS CAMPIONATS DE CATALUNYA AL CIRCUIT

Més d'un centenar de pilots

El Circuit de Barcelona-Catalunya va acollir el cap de setmana el 
Campionat de Catalunya de Velocitat, també present amb la seva divisió de 
Clàssiques, així com el Campionat Mediterrani de Velocitat i el Campionat 
Interautonòmic de Velocitat. Sota l'atenta mirada dels aficionats, els més 
de 100 participants es van posar a prova dividits en sis curses diferents, 
algunes d'elles agrupant categories de la mateixa cilindrada de campionats 
diferents. D'entre els pilots participants, el més destacat va ser Sergio 
Gadea, un pilot que va participar al Campionat del Món de 125cc i en Moto2, 
i que al Circuit va imposar-se en la categoria de major cilindrada. A més,  
també va guanyar a l'Open 1000. Al podi el van acompanyar Jordi Esteve 
(Almaracing Team) i Paco Morales (British Carrera Team). Aquest últim, a 
més, va ser també el vencedor de la copa monomarca Yamaha R1 Cup.

CirCuit
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El CBG debutarà a la 

Lliga EBA a la pista 

del CB Igualada

BÀSQUET | Lliga EBA

El Club Twirling Les Franqueses 

ha sumat quatre medalles a la 

Copa d'Europa, que va tenir lloc 

del 5 al 10 de juliol a Blanes (la 

Selva). La delegació franquesina 

va participar en la cita continental 

amb 15 esportistes, de les quals 

12 van aconseguir passar a les fi-

nals i obtenir un diploma. 

En categoria absoluta, Judith 

Pujolà va guanyar la medalla de 

bronze en la modalitat de solo 

amb un bastó. Pujolà també va 

TWIRLING  UNA DOTZENA DE LES 15 PARTICIPANTS PASSEN A LES FINALS DE LA CITA CONTINENTAL 

lluitar per les medalles de solo 

amb dos bastons, però es va que-

dar a les portes del metall amb 

una meritòria cinquena posició. 

Doblet de Martina Lupiáñez
Els altres tres metalls van ser de 

plata amb dues en la categoria ju-

venil de Martina Lupiáñez, en solo 

d'un bastó i solo de dos bastons, 

i en cadet, amb Ada Martínez, en 

solo d'un bastó. 

De fet, Lupiáñez va estar a punt 

CLUB TWIRLING LES FRANQUESES

AMB LES MEDALLES  El club franquesí amb els quatre metalls guanyats a Blanes

El Club Twirling suma quatre 
medalles a la Copa d'Europa

El CBG ja sap el calendari de la Lli-

ga EBA després d'haver estat en-

quadrat al grup C2. L'equip dirigit 

per Toni Olivares iniciarà la nova 

temporada el cap de setmana de 

l'1 i el 2 d'octubre a Igualada i no 

debutarà davant la seva afició fins 

a la segona jornada contra el CB 

Tarragona (8 i 9 d'octubre).  

El grup C2 està format majorità-

riament per equips catalans amb 

un total d'11 amb CB Esparre-

guera, CB Valls, Martinenc, Barça 

B, CB Igualada, CB Tarragona, CB 

Navàs, CB Roser, Sesé i CB Sant 

Feliuenc. Amb tot, els granollerins 

hauran d'afrontar desplaçaments 

llargs: un a les Illes Balears con-

tra el CB Es Castell, de Menorca, 

i dos a terres aragoneses, contra 

CN Helios i El Olivar –filial del CB 

Zaragoza d'ACB–-.

L'última jornada de la fase regu-

lar es disputarà el cap de setmana 

del 21 i 22 d'abril i el sènior mas-

culí del CBG visitarà la pista ara-

gonesa del CN Helios.  

de sumar un triplet de medalles, 

però va acabar al cinquè lloc en la 

modalitat d'estil lliure. "Ha estat 

la primera temporada que hem 

competit en la Federació Espa-

nyola de Ball Esportiu, que és 

una federació reconeguda pel 

Consell Superior d'Esports i el 

Comitè Olímpic Espanyol, i els 

resultats han estat per sobre 

de les nostres expectatives", 

assenyala en un comunicat el club 

franquesí.  

L'Esport Club Granollers dirigit per 

David Vilajoana ja té el full de ruta 

de les 30 jornades de la fase regular 

de la Primera Catalana. L'equip gra-

nollerí s'estrenarà en la categoria al 

camp del Palamós el 2 d'octubre i 

també acabarà el calendari fora de 

casa a Figueres, el 28 de maig.

El primer duel de l'ECG davant 

la seva afició serà en la segona jor-

nada contra el Vic, el 9 d'octubre. 

D'entre els rivals d'enguany, hi ha 

tres derbis vallesans. Un dels més 

esperats serà l'històric duel contra 

el CF Mollet UE, que en la primera 

volta es disputarà al Camp Munici-

pal del Germans Gonzalvo el 20 de 

novembre; i en la segona volta al 

camp del carrer Girona, el 2 d'abril. 

Els altres dos derbis seran contra el 

CF Parets, el 6 de novembre a casa 

i el 19 de març al Municipal Josep 

Seguer; i contra el CF Caldes, el 8 de 

gener al CEM Les Cremades, i el 7 de 

maig a casa. 

L'objectiu de mínims d'aquesta 

temporada de l'ECG és aconse-

guir l'ascens a la nova categoria, la 

Superlliga catalana. 

L'Esport Club  

s'estrenarà contra 

el Palamós 

el 2 d'octubre

El davanter granollerí Carles 

Pérez tornarà a la lliga espanyola 

després de tres temporades a la 

Roma, d'Itàlia. Segons la premsa 

especialitzada, Pérez marxarà ce-

dit una temporada al Celta de Vigo 

amb una opció de compra. 

El davanter està en el mercat 

aquest estiu i ha sonat per altres 

equips de la lliga espanyola, com 

ara el Vila-real o el Mallorca. En la 

darrera temporada a la Roma va 

guanyar la Conference League. 

Carles Pérez, 

de camí a Vigo 

per jugar cedit una 

temporada al Celta

FUTBOL | Primera Divisió Primera Catalana

ROMA

CARLES PÉREZ

El Club Tir amb Arc Les Franque-

ses s'ha proclamat doble campió 

de Catalunya per equips. El tor-

neig català, celebrat a Pardinyes 

Doblet català per equips 

del Club de Tir amb Arc

TIR AMB ARC  GUANYA L'OR EN LES MODALITATS TRADICIONAL I ARC NU A PARDINYES

A.B.

ARQUERS  A les pistes de Pardinyes, a Lleida

(Lleida) va reunir diumenge els 

millors clubs catalans, i el fran-

quesí va aconseguir-hi medalla en 

quatre de les cinc modalitats.  

En total, van participar-hi 17 

arquers del club franquesí, que es 

van dividir entre les cinc modali-

tats del campionat català. Les més 

exitoses van ser les categories 

tradicional i arc nu, amb l'or per 

equips a casacuna d'elles. El club 

franquesí també va ser subcampió 

català en la modalitat longbow i 

bronze en recorbat. Pel que fa a 

la categoria compost, va fregar el 

podi amb el quart lloc. "La satis-

facció pels podis i pel nombre 

d'arquers participants és molt 

gran", assenyala Albert Barque-

ro, vicepresident del Club Tir amb 

Arc Les Franqueses. 

Campionat individual català
Aquest cap de setmana, el club 

franquesí tornarà a lluitar per les 

medalles en el Campionat de Ca-

talunya individual, que comptarà 

amb un total de 23 arquers del 

club vallesà. El torneig català es 

disputarà a les instal·lacions de tir 

amb arc del Castell de Montjuïc, a 

Barcelona.  J.L.R.b.

El sènior femení 

del Llerona, al grup 

1B de la Preferent 

Preferent

El sènior femení del CE Llerona 

iniciarà la lliga el cap de setmana 

del 17 i 18 de setembre al camp 

del Porqueres. L'equip franquesí 

ha estat enquadrat al subgrup 1B 

de la Preferent, que la pròxima 

temporada tornarà a tenir dos 

grups amb 10 equips cadascun. 

El primer partit com a local del 

Llerona serà en la segona jornada 

contra el Martinenc, de Barcelona, 

el cap de setmana del 24 i 25 de 

setembre. L'última jornada de la 

primera fase serà al camp de la 

Guineueta, de Barcelona, el cap de 

setmana del 4 i 5 de febrer.

Dos rivals vallesans
D'entre els rivals de la Preferent, 

hi ha dos equips vallesans amb 

el Palautordera, de Santa Maria 

de Palautordera, i la Penya Blanc 

i Blava, de la Roca del Vallès. La 

resta d'equips de l'agrupació 1B 

són el Cerdanyola, el Girona, el 

Porqueres, la Santa Susanna i el 

Pontenc.  
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CULTURA

Whisky Preachers, al MiramecresUn clàssic contemporani al Cinemafreshhh!

El cicle de concerts a la fresca que ha ocupat el juliol al restaurant El Mirallet arriba al final amb l'actuació dimecres (21 h) de Whisky Preachers, un grup de  versions insòlites que tornarà a la ciutat per festa major. Els concerts s'acompanyen d'un menú fixat de 20 euros.
Res millor que un musical per acomiadar amb bones vibracions el festival de cinema a la fresca al parc Torras Villà. Dimarts (22 h) 
es projectarà Grease, un dels títols mítics dels 70. L'entrada és lliure, però la gandula per estar més còmode ja es pot reservar a través del web de l'Edison – cinemaedison.cat/cinemafreshhh–.

El barri del 

Lledoner també 

es vesteix de festaDesprés de l'aturada pandèmica, els barris de Granollers també han pogut anar recuperant les seves festes. Passades les de Can Bassa i Ponent, entre d'altres, dissabte el Lledoner farà gresca grossa amb motiu de la seva festa major, com sempre organitzada per l'Associa-ció de Veïns.Les activitats començaran a partir de les 11.30 h, quan la pla-ça Jaume I el Conqueridor rebrà la visita del Sonic i la Mirabel, dos personatges populars que prota-gonitzaran un espectacle infantil. Una hora més tard s'organitzarà una festa de l'escuma per remu-llar i refrescar tota la família i, a la tarda, de 17 a 19 h, també s'instal·laran castells inflables a la plaça perquè els més petits hi puguin jugar fins al vespre.Al vespre, a les 21 h, se celebra-rà un gran sopar de germanor a la mateixa plaça, que comptarà amb una degustació gratuïta de san-gria. El punt final el posarà l'ac-tuació i ball de l'Orquestra Costa-blanca, encapçalada pels cantants Ana Espinosa i Isaac Costablanca, que va arribar a ser finalista del programa de televisió Got Talent 

España.
Els tiquets per al sopar popu-lar es poden adquirir de manera anticipada, fins demà, divendres, al bar Supongo. El preu és de 17 euros per als socis de l'associació de veïns i 20 per als no socis. 

MÉS GRESCA

LES FRANQUESES. Després de la festa major del barri de Bella-vista, arriba el torn de Marata. Aquest nucli rural enceta demà, divendres, cinc dies de gresca i tradicions per acomiadar el mes de juliol. La peculiaritat és que el programa està dividit en dos caps de setmana consecutius.De moment, en aquesta prime-ra tongada, l’acte inaugural serà la representació de l’obra de teatre 
Diner (molt) negre que el Grup de Teatre Amateur de Marata estre-narà al Centre Cultural. Es tracta d'una adaptació –dirigida per Jo-sep Maria Farnés– de l'obra origi-nal del dramaturg anglès Ray Coo-ney, una comèdia que explica com la canvia la vida a un personatge que ensopega amb un maletí de la màfia russa amb una gran suma de diners.L'endemà, dissabte, arribrà una de les cites que cada any atreu més públic de la comarca i més enllà: una nova edició –la número 19– del Maratafolk, el festival de músi-ca popular i d'arrel que va néixer l'estiu de 2002 per iniciativa d'un grup de joves del poble. Aquesta edició s'havia de celebrar el fatídic 2020, però la pandèmia ho va im-pedir i ara l'expectació és més que 

El programa d'actes s'iniciarà amb l'estrena de 'Diner (molt) negre' del Grup de Teatre

taran el seu primer disc d'estudi, 
Tambala, publicat l'any passat grà-cies a una campanya de microme-cenatge. La seva translació al direc-te és explosiva i es combina amb un grapat de versions ben triades.La nit es tancarà amb la ballaru-ga de La Troupe, una nova banda a mig camí entre el Vallès, Osona i Mallorca, formada arran del con-finament amb el ferm propòsit de 
retornar els balls a les places i car-rers. El sextet també arriba amb un primer risc sota el braç, Fes-

tisme –sota el seu propi segell, LT Records–, tot un manifest de mes-tissatge folk amb cançons que van de la rumbia vallesana al vals i del reggae a la ranxera, servits amb un directe fresc. Bona prova d'això és el seu single La ballada, enre-gistrat a Sant Celoni i convertit en tota una declaració d'intencions.
Segon cap de setmanaLa setmana vinent, entre altres propostes, hi haurà el cros popu-lar, el monòleg de Fel Faixedas, un concert d'havaneres, la missa de festa major, jocs infantils, una nova funció de Diner (molt) ne-

gre i, és clar, el tradicional ball del Capgròs, l'Espolsada i el Pericó amb la Cobla Genisenca.  c.riobó

maratafolk

POPULAR  MARATA PREN EL RELLEU DE LES FESTES MAJORS DE LES FRANQUESES, A PARTIR DE DIVENDRES I DURANT CINC DIES

El Maratafolk rep Gemma Humet i Toti 

Soler, Mediterrània Band i La Troupe

evident. Per tot plegat, s'ha prepa-rat un programa ambiciós.La primera part (20 h) tindrà dos grans protagonistes, la veu de la cantautora terrassenca Gemma Humet i la guitarra del vilassarenc Toti Soler. Després de vuit anys de col·laboració artística continuada, la parella presentarà el seu primer disc i espectacle plegats, Petita fes-

ta, que dona nova veu a poetes ca-

talans i francesos com Joan Salvat· Papasseit, Boris Vian, Jacques Brel, Joan Vinyoli, Maria Mercè Marçal i, molt especialment, Ovidi Montllor. El tradicional sopar popular amb botifarrada (21.30 h) farà de pont cap a la segona meitat, de caràcter més festiu. A partir de la mitjanit, tindrà com a convidats dos grups en clau comarcal. Mediterrània Band, veïns de la Garriga, presen-

Promoció en un tractor fet de palla

Diumenge, els pagesos de Marata van crear un tractor a partir de bales 

de palla a davant del Castell, al creuament dels semàfors, com a element 

per promocionar el 19è Maratafolk.
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MÚSICA  LA CREADORA BARCELONINA TANCARÀ EL CICLE 'LES DONES PRENEM L'ESCENARI'

El ritme afrocubà d'Indee 
sacsejarà el barri de Can Gili
La barcelonina Indee és intèrpret, 

ballarina i coreògrafa, creadora 

d'un estil personal de música i 

ball, força explosiu, que combina 

afrobeat, ritmes llatins, reggae, 

rap, hip-hop, nu-soul i dance hall. 

Divendres (22 h) actuarà a les pis-

tes de bàsquet de Can Gili per tan-

car el cicle de concerts  Les dones 

prenem l'escenari, organitzat per 

la Xarxa de Centres Cívics.La carismàtica Indee desafia la 
gravetat en uns directes energè-

tics, amb una gran força escènica, 

en els quals barreja missatge i 

compromís. L'avala la seva presèn-

cia a prestigiosos festivals inter-

nacionals, com el de Glastonbury, 

a Anglaterra, o el Trinity HipHop 

Festival de Nova York i una disco-grafia que compta ja amb un pa-

rell d'àlbums –Indeecios (2011) i 

Nómada (2015)–, un grapat d'EP i 

singles i múltiples col·laboracions.

 El seu darrer treball és el disc 

Gloria, un disc cuinat entre Bar-

celona i Río de Janeiro, publicat 

al març pel segell brasiler Labo-

ratório Fantasma i carregat de 

ritmes ballables conduits i disse-

nyats pel duo de productors locals 

Prblms Records. El seu primer single i video, Wata, reflexiona so-

bre el sentit de la lluita femenina, 

amb una lletra que parla d'empo-

derament, unió i igualtat.

Per Indee la dansa és una qües-

tió espiritual. Per això no és es-

trany que, en paral·lel a la seva activitat escènica i discogràfica, 

xavier solanas

també imparteixi formació online 

de hip-hop i afrofusió, "per ce-

lebrar la vida a través del ball, 

elevar la nostra vibració i sen-

tir-nos connectats amb el nos-

tre cos, esperit i el món que ens 

envolta".  

L'Agrupació Sardanista de Granollers i la llibreria d'espiritualitat i pen-

sament Santa Anna –que el 2020 va celebrar el 40è aniversari– organit-

zen per dimarts (18 h) la tradicional ballada de sardanes a la plaça de la 

Caserna, amb motiu de la diada de Santa Anna, que sempre resulta molt 

concorreguda. Com ja és costum, la música estarà servida per la Cobla 

Ciutat de Granollers, una formació que es va fundar el 2014 i compta 

amb directors d'altres formacions, compositors i professors de música 

de llarga trajectòria dins la música tradicional. Aquesta data té un espe-

cial atractiu perquè la capella obre les portes a les visites, es distribuei-

xen dolços i tothom que ho desitja pot fer repicar la campana.  

La Cobla Ciutat de Granollers 

a la diada de Santa Anna

Empoderament de La Reina a Can Bassa

Qui va prendre l'escenari divendres, en aquest cas a la plaça Joan Oliver 
de Can Bassa, va ser La Reina, el projecte de la cantant Lia Kali i la pianista 
i compositoria Marta Cervera que difon un missatge d'empoderament i 
autofirmació de la dona. Tot plegat ple de ritmes llatins, soul, funk i hip hop.

EL PIANISTA HA TREBALLAT AMB EL PIANO DE CUA DEL TEATE

Concert a l'aire lliure per fer passar 

la calor i oferir lleure al jovent de la 

ciutat. El festival Musik N Viu tancava 

dissabte l'edició d'enguany, centrada 

al Parc Firal, amb una sessió de  

ritmes urbans proposada per l'entitat 

Jovent Ignorat, que convidava el duet  

mataroní The Thyets, els valencians  

Nativa –amb membres de La Raíz– 

i els joves Lola and the Rhinos. 

Divendres, però, també hi havia cita 

al parc Firal [a la foto], aquest cop 

amb la proposta electrònica del 

col·lectiu Konghost, amb dj Dosha, 

Monkey, el veterà Letung i el 

granollerí Babar, entre d'altres.

          Els ritmes 
urbans tanquen el 
Musik N Viu 2022

xavier solanas

A principis de juliol, el pianista 

català Daniel Blanch i la violinista 

polonesa Kalina Macuta van actuar 

plegats, en el segon dels concerts 

a l'aire lliure que ha programat el 

Teatre Auditori per aquest estiu. 

Com ja vam avançar a les pàgines 

de SomGranollers, la parella d'in-

tèrprets ha aprofitat per fer una 

residència de tres dies a l'equi-

pament granollerí, amb motiu de 

l'enregistrament del seu nou disc. 

Blanch és conegut en el món de 

la clàssica per la seva tasca de re-

cerca i difusió de compositors ca-

talans del passat. En aquest sentit, 

el músic ha comentat que "el disc 

està dedicat a les obres per a vi-

olí i piano de Lluís Benejam, un 

compositor nascut a Barcelona, 

Daniel Blanch i Kalina 

Macuta fan residència al 

TAG per gravar el nou disc
que després va viure a l'Equador 

i finalment als Estats Units, fins a 

l'any 1968 que va morir. El disc 

inclou les seves tres sonates per 

a violí i piano i una obra que es 

diu Addagio i allegro".

L'estada, segons ha explicat el 

pianista, ha estat "excel·lent" per-

què, entre altres aspectes, ha po-

gut tocar amb el piano Steinway & 

Sons de gran cua del TAG. "Un pi-

ano meravellós, de gran qualitat 

i molt difícil de trobar a Catalu-

nya", ha assegurat Blanch.

El pianista ha valorat també les 

condicions de la sala oberta on han 

enregistrat el disc, "un espai amb 

molt bona acústica i molt ben 

equipada per fer enregistra-

ments d'aquest tipus".   

tag

PIANO STEINWAY  Daniel Blanch ha pogut assajar al TAG amb Kalina Macuta
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El bateria i compositor granollerí 

Joan Vidal, cofundador de la Barce-

lona Art Orchestra, participarà amb 

aquesta formació a Música laietana, 

un espectacle homenatge a aquest 

moviment que s'estrenarà a L'Au-

ditori de Barcelona el 27 d'octubre.

L'impulsor de la iniciativa ha es-

tat el músic i compositor Lluís Vi-

dal, també cofundador de la BAO, 

que, en paraules de Joan Vidal, 

"tenia molta il·lusió per home-

natjar aquesta música que ell va 

viure durant la seva adolescèn-

cia". El moment també ha semblat 

oportú perquè el 2023 es comme-

moren els 50 anys de l'obertura de 

la sala Zeleste, al barceloní barri de 

la Ribera, epicentre d'aquest estil 

musical que a la dècada dels 70 va 

fusionar el jazz i el rock, combinat 

amb essències mediterrànies com 

la salsa o la rumba. "Des de la BAO 

intentem traçar diferents línies. 

Una és la de revisitar estils mu-

sicals i una altra és la dels home-

natges. Aquesta proposta serà 

Joan Vidal i la Barcelona Art Orchestra 
celebra els 50 anys de l'Ona Laietana

MÚSICA  L'ESPECTACLE D'HOMENATGE AL MOVIMENT QUE VA FUSIONAR JAZZ I ROCK S'ESTRENARÀ EL 27 D'OCTUBRE A L'AUDITORI DE LA CAPITAL DEL PAÍS

bao

BAO  La formació va actuar el 2019 a l'Edison musicant la banda sonora de 'El padrino'

la primera dins 

d'aquesta línia", 

explica Vidal.

El muntatge 

se circumscriu a 

la música laieta-

na instrumental, 

deixant de banda 

als cantautors. 

Tot i això, comp-

tarà amb quatre 

convidats histò-

rics: el baixista 

Carles Benavent, 

el músic i compo-

sitor Joan Albert 

Amargós, el músic i productor 

Xavier Batllés, artífex de bandes 

laietanes com l'Orquestra Mirasol, 

i el guitarrista Toti Soler, que serà 

l'únic que, com a excepció, canta-

rà una cançó. L'espectacle també 

tindrà un record per a formacions 

com Iceberg o Blay Tritono.

"A la BAO combinem músics 

més propis d'una big band amb 

músics d'orquestra –violí, vio-

loncel, trompa i percussió– i la 

idea és la de fer una revisitació, 

més o menys lliure, d'aquell so", 

avança Vidal. Ell i els seus com-

panys a la BAO signaran els ar-

ranjaments, com també Amargós, 

que farà una adaptació del grup 

Música Urbana, del qual va formar 

part. Finalment, el pianista Joan 

Díaz ha compost una suite a par-

tir de la música de la Companyia 

Elèctrica Dharma.

El projecte està pensat per itine-

rar, òbviament sense la participa-

ció dels músics convidats el dia 

de l'estrena. Tot i que aquests as-

pectes encara no s'han concretat, 

hi ha la possibilitat que el concert 

pugui anar acompanyat d'una ex-

posició commemorativa i que els 

músics entrin a l'estudi per fer-ne 

una edició en disc. i c.riobó

La història

El projecte de la BAO es va constituir el 

2019, de la mà de L'Auditori de Barcelo-

na. La iniciativa va sorgir de tres músics 

joves –el saxofonista Lluc Casares, el 

pianista Néstor Giménez i Joan Vidal– i 

el més veterà Lluís Vidal. Joan Vidal ex-

plica que "cadascú de nosaltres, per 
la seva banda, teníem ganes de fer 
una mena d'orquestra híbrida, que no 
fos de jazz ni de música clàssica, que 
estigués una mica entremig. I que no 
fos un projecte efímer, sinó que tin-
gués continuïtat". Els interessos de tots 

quatre van acabar confluint i, plegats, 

actuen com a directors artístics, prenent 

totes les decisions de manera consen-

suada. Per definir el model, el grup s'ha 

emmirallat en el record de l'Orquestra 

del Teatre Lliure, justament fundada 

per Lluís Vidal, i l'exemple de moltes or-

questres similars que hi ha al continent.

La BAO té 17 components, però la for-

mació es modula en funció del projecte. 

El primer va ser el basat en la banda 

sonora de la pel·lícula El padrino –que 

es va presentar al Cinema Edison– i el 

segon Ragtime Stories, estrenat a la Jazz 

Cava de Terrassa, amb disc editat.

FORMACIÓ HÍBRIDA 
ENTRE JAZZ I CLÀSSICA
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CIRC  UN DELS MEMBRES FUNDADORS DE LA COMPANYIA ÉS EL GRANOLLERÍ ADRIÀ MONTAÑA

La companyia de circ contempora-

ni Psirc ha fet una residència artís-

tica i tècnica de tres setmanes i mit-

ja al Teatre Auditori per preparar 

diversos aspectes del seu nou es-

pectacle, Després de ToT. Es tracta 

d'una coproducció, entre d'altres, 

del festival Grec 2022 i la Fira Tra-

pezi Reus que presentaran al TAG 

el  28 de gener de l'any que ve. Les 

entrades per assistir a aquesta es-

trena ja estan disponibles.

Ambientada en un món futur, en 

una comunitat al costat d'un pan-

tà, a la perifèria de la civilització 

–una metàfora de la humanitat–, 

Després de ToT és un muntatge 

dur i cru, però també ple de po-

Psirc prepara espectacle al TAG

FOTOGRAFIA  JORDI TORMO VA REBRE EL PRIMER GUARDÓ A LA MILLOR COL·LECCIÓ D'IMATGES

Jordi Tormo i Marta Buil han rebut 

el primer i segon premi, respectiva-

ment, a la millor col·lecció de qua-

tre fotografies del ral·li fotogràfic 

Granollers es revela, que organitza 

la Xarxa de Centres Cívics i l'Asso-

ciació Fotogràfica Jaume Oller, amb 

la col·laboració de la Federació Ca-

talana de Fotografia (FCF), per do-

nar a conèixer diferents espais de la 

ciutat. Enguany es va celebrar el 12 

de juny i aquest dijous es donava a 

conèixer el veredicte i es feia el lliu-

rament de premis de la 23a edició 

al centre cívic Nord.

En l'edició d'enguany, 72 parti-

cipants van fotografiar 4 punts de 

la ciutat, sota el tema transversal 

de La natura urbana, durant un 

temps limitat. Com a novetat, en 

aquesta edició es va habilitar un 

itinerari especial per a la catego-

ria infantil.

El jurat, format per persones 

reconegudes o assignades per la 

Federació Catalana de Fotografia, 

professionals de la fotografia i per 

representants d'entitats cultu-

'Granollers es revela' lliura els premis

rals, socials i cíviques de la ciutat, 

atorgava, a més dels dos premis 

de Tormo i Buil, quatre reconei-

xements a fotografies d'adults, i 

quatre més d'infants.

En la categoria adulta, la millor 

fotografia del Museu de Ciències 

Naturals La Tela va ser de Josep 

Capdevila; la d'arbres històrics 

de Granollers, d'Agustí González 

Cortés; la titulada Quan la vege-

tació passa per sobre el ciment, de 

Juanjo Vera, i el premi a la millor 

imatge del parc Torras Villà, per a 

Jonatan Osorio.

En la categoria Infantil el premi a 

la imatge del Museu de La Tela ha 

estat per a Joan Vendrell; d'arbres 

històrics, per a David Fernández; 

la de plantes sobre el ciment, per a 

Nora Carreras, i la del parc Torras 

Villà, per a Aran Tormo Martínez. 

tag

RESIDÈNCIA  Psirc ha preparat el nou espectacle 'Després de ToT'

esia i metàfores, que s'interroga 

per l'aversió que ens causa el que 

considerem marginal, però també 

per la fascinació que alhora ens 

genera.

L'any passat Psirc va guanyar la 

residència de suport a la creació 

que convoca el Centre d'Arts en 

Moviment, i també va fer residèn-

cia a Roca Umbert durant l'últim 

quadrimestre de 2021. Durant la 

seva estada al TAG han treballat  

aspectes com l'escenografia, el so, 

la luminotècnia i també qüestions 

de guió i proves de vestuari i figu-

ració. Com ha explicat el granollerí 

Adrià Montaña, component de la 

companyia, "el TAG és un espai 

PREVISIÓ METEOROLÒGICA
de dijous 21 al diumenge 24 de juliol

Dijous Divendres Dissabte Diumenge

33º 21º 35º 21º 35º 21º 34º 22º

dotat per fer un molt bon treball 

de residència. Ens ha permès 

preparar de forma molt com-

pleta tot l'espectacle", i ha afegit 

que "és molt important que els 

teatres apostin, com ho fa el de 

Granollers, per oferir temps i 

recursos als artistes abans de 

presentar una proposta. La valo-

ració és fantàstica i ens ha anat 

perfecte".  c.r.

ajuntament

GUARDONATS  Els premiats del ral·li fotogràfic, al centre cívic Nord

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

n Psirc va néixer el 2011 per iniciativa 
de Wanja Kahlert, Adrià Montaña i Anna 
Pascual, als quals s'hi va afegir Benet 
Jofre. Quatre professionals formats en 
llocs i disciplines diferents però units 
per un mateix objectiu: alliberar el circ 
dels esquemes més convencionals.

Amb aquest propòsit han creat es-
pectacles aplaudits com Acrometria 

(2013) o El meu nom és Hor (2018), on 
també utilitzaven titelles i objectes. Han 
obtingut diversos reconeixements, com 
ara el Premi Zirkolika a la companyia 
novell, un FAD a la creació emergent, el 
guardó Freiburger Leiter al millor espec-
tacle de carrer i un premi Feten al millor 
espectacle de nit. 

NOUS CAMINS
DE CREACIÓ
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Taller de planetes efímers a Can Gili

La programació de les Tardes Kanalla porta un taller 
de bombolles de sabó, divendres (17.30 h) al Centre 
Cívic Can Gili. Una tarda per aprendre a fer bombolles 
de totes les mides, amb l'assessorament dels experts 
de Barcelona Bubble Events. És una activitat gratuïta.

La Ruta del Pintxo de la 

Garriga celebra la 10a edició

Voltem per l'entorn

GRANOLLERS
DIVENDRES, 22

18 h Centre Cívic Can Gili

Tardes Kanalla: activitat de bombolles 

de sabó

21 h Restaurant City

Sopar concert amb Harpo Pop

22 h Centre Cívic Can Gili

Les dones prenem l'escenari: Indee 

en concert

DISSABTE, 23

11 h Plaça Jaume I el Conqueridor

Festa major barri del Lledoner. Tot el dia 

DIUMENGE, 24

9 h c. Rafael de Casanova, passeig 

del parc de Ponent

Mercat de segona mà de Ponent

AGENDA

Exposicions
Ajuntament de Granollers

Panoràmiques de Granollers. 

Fins al 29 de juliol

Museu de Granollers 

Retorn a Granollers del retaule

gòtic de Sant Esteve.  

Dimonis. Ex-orcismes i  

DILLUNS, 25

10 h Parroquia de Sant Esteve

Donació de sang

DIMARTS, 26

18 h Plaça de la Caserna

Ballada de Santa Anna amb la Cobla 

Ciutat de Granollers 

22 h Parc de Torras Villà

Cinemafreshhhh: projecció de la

pel·lícula Grease

30 establiments, 11 dies, 10 edicions i 1 únic objectiu: 

promoure la restauració de la Garriga. Dijous es va 

iniciar la 10a edició de la Ruta del Pintxo de la Garriga, 

que torna a omplir els carrers del municipi de gent 

anant d'establiment en establiment, per gaudir de les 30 

propostes que han realitzat els locals de restauració del 

municipi, que es podran degustar fins al 24 de juliol.

La cita gastronòmica està organitzada per l'entitat 

Projecte Mexcla't i amb el suport de l'Ajuntament de 

la Garriga, Estrella Damm, Disterri i ASIC la Garriga. Ja 

consolidada, cada any és més concorreguda, de manera 

que per evitar aglomeracions, es tanquen les zones més 

concorregudes en hores punta, de manera que es facilita 

el passeig de les persones que gaudiran de l'activitat.

Aquest any s'actualitza el preu de les tapes fins als 3 euros. Se segueix mantenint 

el Passaport de la Ruta del Pintxo, a partir del qual, si es consumeix un Pintxo a 

cadascuna de les diferents zones en què s'ha dividit la Ruta, es pot entrar a un dels 

sorteigs que es realitzaran posteriorment.

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

in-orcismes de Verdaguer.  

Fins a l'11 de setembre

Afinitats. Permanent

Museu de Ciències Naturals 

Tu investigues! Permanent

Biblioteca Roca Umbert

Faulari. . Fins al 22 de juliol

Artemisia. Art & Tendències

Obres de Gabriella Stellino

DIVENDRES, 22

22 h Centre Cultural de Bellavista

Festa Major de Marata: Diner (molt) 

negre. Teatre

DISSABTE, 23

20 h Plaça de Marata

Festa Major de Marata: concert de 

plaça amb Gemma Humet i Toti Soler

22 h Plaça de Marata

Festa Major de Marata: sopar popular

23.30 h Plaça de Marata

Festa Major de Marata: Maratafolk, 

amb Mediterrània Band i La Troupe

DIUMENGE, 24

13 h Casal Cultural de Corró d'Avall

Vermut Musical. Violins & DJ amb

Viotazz i Dalessandro Deejay

DIMECRES, 27

17 h Casal d'Avis i Centre Social 

de Bellavista

Capta de sang

LES FRANQUESES

DIMECRES, 27

21 h Restaurant el Mirallet

Miramecres: Whisky Preachers en 

concert
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