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A les portes d'incorporar El Lledoner, 

Granollers va aconseguir el 7 de març 

de 1922 el títol de ciutat, que li conce-

dia el rei Alfons XIII, tal com recordava 

l'Arxiu Municipal de Granollers, que ara 

fa tres mesos difonia el Reial Decret 

pel qual es feia efectiu el pas de vila a 

ciutat. El signava el ministre de Gover-

nació, Rafael Coello Oliván, i el llavors 

diputat a les Corts Francesc Torras 

Villà li feia arribar al seu germà Paulí, 

llavors alcalde de Granollers –a l'om-

bra del seu germà–. El títol de ciutat es 

concedia llavors per motius històrics i 

per nomenament reial a viles que ha-

vien augmentat ostensiblement la po-

blació o que tenien més importància en 

l'entorn, però sovint tot plegat estava 

relacionat amb el joc polític.

EL POBLE QUE VA 

'ASCENDIR' A CIUTAT

L'HOSTAL DEL LLEDONER  L'edifici avui protegit on va néixer Anna Mogas PLAÇA JAUME I  Celebració de Sant Jordi l'any 1979

El Lledoner, un segle del 'trasllat' 
de les Franqueses a Granollers
El llavors alcalde franquesí Miquel Figueras 

no va poder plantar cara al poder polític

del diputat al Congrés Francesc Torras Villà, 

qui va ser l'ideòleg del 'gran Granollers'

El 5 d'agost de 1922, el barri del 

Lledoner va ser segregat de les 

Franqueses per llei i incorporat 

al terme municipal de Granollers 

per raons "administratives, fis-

cals i sanitàries", en formar co-

nurbació amb les últimes cases de 

la ciutat. El canvi es va aprovar al 

Congrés dels Diputats arran d'una 

proposició de llei. Així, Granollers, 

que feia pocs mesos que havia re-

but el títol de ciutat, incorporava 32 hectàrees més a la superfície 
del seu terme municipal i 316 ha-

bitants més al seu padró, que en-

cara no superava els 10.000 caps.

L'artífex d'aquesta maniobra va 

ser obra del llavors diputat a les 

Corts Francesc Torras Villà (Gra-

nollers, 1883 - Barcelona, 1979), 

"l'ideòleg del gran Granollers", com el defineix l'historiador Di-
ego Sola, qui el 1974 encara va 

veure com s'inaugurava un parc 

en el seu honor. Francesc va dur 

el poder de la família Torras Villà 

més enllà de les fronteres grano-

llerines i va exercir una important influència al govern espanyol, 
que va perdre amb la Segona Re-

pública. Fill de l'empresari Joan 

Torras, qui també va ser alcalde 

de Granollers (1887-1890), va en-

trar a l'Ajuntament el 1909 com a 

tinent d'alcalde i s'hi va mantenir fins a esdevenir alcalde, de 1916 

a 1917, i popularitzar el lema Tot 

per Granollers. Va continuar la car-

rera política a la Diputació de Bar-

celona (1917-1921 i 1924-1930) 

i el 1920 va ser elegit diputat pel 

districte de Granollers al Congrés espanyol, des d'on va aconseguir 
l'annexió del Lledoner. Després 

va col·laborar amb la dictadura de 

Primo de Rivera, de manera que 

el 1924 va ser nomenat diputat provincial. La seva influència po-lítica, que es va exemplificar amb 
l'obtenció de dues visites del rei 

a Granollers (1926 i 1929), es va 

acabar amb la Segona República.

L'Ajuntament de les Franqueses, 

llavors amb l'alcalde Miquel Figue-ras, afí a la Lliga Regionalista, es va 
oposar a la segregació del seu bar-

ri, però no va poder plantar cara al 

poder de Torras Villà. El cas va ser 

radicalment diferent del de Palou, 

que es va annexionar a Granollers sis anys després en un procés rea-

litzat de mutu acord, ja que Palou 

tenia dependència de la ciutat per 
a molts serveis, mentre que Gra-

nollers necessitava augmentar el 

seu terme municipal i Palou li va 

facilitar 10 quilòmetres quadrats 

–el doble de l'extensió que tenia 

llavors la ciutat–. Això sí, també hi 

va deixar empremta Torras Villà i la seva influència política.
Encara a la parròquia de Corró
Tot i que ja fa un segle de l'anne-

xió del barri a Granollers, El Lledo-ner encara depèn de la parròquia 
de Santa Eulàlia de Corró d'Avall, 

en una mostra del lligam històric 

del barri al poble de Corró d'Avall. 

De fet, però, El Lledoner, sempre 

depenent d'una altra vila, era un 

barri amb aires de poble, això sí, 

sense parròquia pròpia. El Lledo-ner vivia dels seus fèrtils camps 
de conreu i tenia un espai emble-

màtic, l'Hostal del Lledoner, un 

dels indrets més concorreguts del nord de Granollers, avui un edifici 

inclòs al catàleg de patrimoni local, 

entre els carrers Corró i Lledoner, i 

que actualment dona nom al barri 

de l'Hostal. Allà, el 1827, hi va néi-

xer Anna Mogas, fundadora de les 

franciscanes de la divina pastora i dedicada a l'ensenyament –beatifi-
cada el 1996–. De fet, les seves suc-

cessores a l'orde van pensar que 

valia la pena fundar una escola al 

barri franquesí que la va veure néi-

xer i que, el 1958, quan les monges 

van comprar la casa modernista del marquès de les Franqueses, 
Joan Sanpera, ja era granollerí.

El Lledoner, un barri al nord que d'uns anys ençà té la plaça Jaume I 
i el centre cívic com a centre neu-

ràlgic de l'associació de veïns, i una 

de les zones de Granollers on més 

s'està construint i encara creixerà més els propers anys. Precisament, al juny, l'Ajuntament ha cedit un terreny municipal al barri perquè 
la Generalitat hi construeixi 57 pi-

sos per a lloguer social. Un barri 

protagonista de nou en el creixe-

ment de Granollers. i MONTSE ERAS
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La PAH convoca a la PorxadaObertes inscripcions a la Diada de la Bicicleta
La PAH ha convocat una concentració 

dijous (19 h) a la Porxada per reclamar 

una solució habitacional per a la Donia, una dona desnonada amb dues filles 
que ara s'estan a una habitació d'hotel.

Granollers ha obert les inscripcions a la Diada de la Bicicleta a través del web  

gotzam.com, que se celebrarà el 25 de setembre i que inclourà dues modalitats: la 

pedalada popular d'11 km oberta a tothom a partir de 8 anys i la marxa cicloturista de 

52 km per a habituals de la bicicleta de carretera i majors de 16 anys. Les inscripcions 

són gratuïtes però obligatòries. En cas de voler l'esmorzar, el tiquet és de 3 euros.

SOCIETAT

Granollers ha rebut un nou ajut 

–de 592.370 euros– dels fons eu-

ropeus Next Generation per trans-

formar l'Escola Municipal del Tre-

ball (EMT) en un edifici de consum 

energètic quasi zero (nZEB), grà-

cies a diferents actuacions d'aïlla-

ment tèrmic i a la substitució de 

més de 700 lluminàries. Aquest 

és un dels primers projectes que 

l'Ajuntament va presentar a les 

convocatòries –en aquest cas, al 

programa d'ajuts per actuacions 

de rehabilitació energètica a edi-

ficis preexistents (PREE)– el juliol 

de l'any passat, explicava dimarts 

el regidor de Medi Ambient, Obres 

i Projectes, Albert Camps, qui re-

cordava que l'institut ja ha estat 

objecte d'altres actuacions per a 

l'estalvi energètic –plaques solars 

a la coberta i forma part d'una 

xarxa de calor per biomassa–.

El conjunt del projecte d'aïlla-

ment i il·luminació té un pressu-

post de 956.600 euros, dels quals 

els Next Generation en subvenci-

onarà un 61,97% –un 65% en cas 

de les reformes estructurals per 

a l'aïllament de l'edifici, i un 20% 

pel canvi d'enllumenat–. Així, per 

a l'aïllament tèrmic de l'EMT es 

preveuen actuacions a l'estructu-

ra exterior, com la col·locació de 

rivets a les portes exteriors per 

evitar les infiltracions dels tallers, 

l'aïllament de les cobertes dels 

destacava que Granollers "és de 

les poques ciutats que ha rebut 

finançament en aquesta convo-

catòria". "Això demostra la po-

tència del projecte", reafirmava 

el regidor Camps.

Tecnologia led
L'actuació en la il·luminació inte-

rior de l'EMT es basa en la substi-

tució de la tecnologia convencio-

nal per led, a l'excepció d'algunes 

sales on també caldrà la instal·la-

ció de nous punts de llum, per tal 

de complir nivells lumínics i tenir 

uniformitat. A més, per optimit-

zar el sistema d'enllumenat, s'ins-

tal·larà un sistema de control per 

mitjà de detectors de presència, 

dos edificis, el de l'exterior de les 

façanes i el del terra de contacte 

amb el terreny. A més, es canvia-

ran les fusteries exteriors de l'edi-

fici nou i s'incorporarà un cancell 

d'entrada i aïllament dels forjats 

de la passarel·la que uneix els dos 

edificis, així com s'hi instal·larà 

un sistema de fals sostre exterior. 

L'alcaldessa, Alba Barnusell, in-

dicava que les actuacions perme-

tran estalviar 406.033 kWh/any i 

reduir les emissions en 104 tones 

de CO2 cada any. "Aquesta refor-

ma de l'EMT mostra el nostre 

full de ruta i com seguim amb 

els objectius Granollers 2030 

de reduccions d'emissions", 

afirmava l'alcaldessa, qui també 

arxiu

SOSTENIBILITAT  ELS FONS EUROPEUS PAGARAN UN 62% DE LES ACTUACIONS D'AÏLLAMENT TÈRMIC I IL·LUMINACIÓ DE L'INSTITUT

Next Generation per fer de l'EMT un 
edifici de consum energètic quasi zero

EMT  Serà el primer edifici públic de la ciutat amb consum quasi zero

reguladors de lluminositat manu-

als o per sonda que permetin una 

gestió intel·ligent de la llum i ob-

tenir un major estalvi energètic. 

Camps assegura que l'actuació 

permetrà passar de la certificació 

energètica actual de D a la B. 

Es preveu que aquesta reforma 

sigui una realitat en 18 mesos, i 

tant Camps com Barnusell asse-

guraven dimarts que s'acordarà 

el calendari amb la direcció de 

l'EMT per minimitzar al màxim 

els efectes en el funcionament di-

ari del centre.  m.e.

n L'Ajuntament ha presentat altres 
projectes per a la millora eficiència a 
diferents convocatòries dels Next Ge-
neration. De fet, un d'ells replica les 
actuacions de l'EMT al Centre Vallès. 
També hi són les plaques fotovoltaiques 
a la pista de Can Bassa, a la coberta de 
la Biblioteca de Roca Umbert, a l'Escola 
Salvador Llobet i al Mercat de Sant Car-
les, així com l'ampliació de la xarxa de 
biomassa i la rehabilitació energètica 
de l'Escola Montserrat Montero. Barnu-
sell, alertava, però, que "si no arriben 
els recursos quedaran en stand by".

ALTRES PROJECTES 
PRESENTATS PER 
MILLORAR L'EFICIÈNCIA

L'Ajuntament de Granollers ha li-

citat, amb un pressupost previst 

de 131.000 euros, la reforma de la 

plaça interior de Primer de Maig, 

entre els carrers Roger de Llúria i 

Navarra i Pius XII i Roger de Flor, 

d'una superfície de 720 metres 

quadrats. L'objecte de la rehabili-

tació, que té un termini d'execució 

de 4 mesos, és millorar l'accessibi-

litat de la plaça amb la renovació 

del paviment i la reordenació del 

mobiliari urbà i l'arbrat, millorar 

l'estat del sòl amb més superfície 

permeable que afavoreixi l'apro-

fitament natural de les aigües de 

pluja, incorporar mobiliari urbà 

que afavoreixi l'estada, renovar 

l'enllumenat públic i facilitar l'ús 

d'aquest espai a tots els vianants. 

Tal com avançava el diari Som, 

la reforma forma part del progra-

ma Fem un jardí –és el sisè projec-

tes– i ha comptat amb la participa-

ció de l'alumnar de 5è de l'escola 

Ferrer i Guàrdia, que han aportat 

les seves idees per mitjà de textos 

i dibuixos. La plaça de Primer de 

Maig tindrà tres espais: una plaça 

dura per accedir a la font i al bloc 

d'habitatges amb llambordes de 

color; un parterre perimetral per 

respectar la privacitat dels habi-

tatges en planta baixa, i una plaça 

tova amb gespa i un tercer arbre 

als dos ja existents, a més de bancs 

i taules amb tamborets. 

VIA PÚBLICA  

Reforma de la 
plaça interior de 
Primer de Maig a 
l'altura de Navarra
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MENÚS DIARIS DE DIMARTS A DIVENDRES

OBERT DE DIMARTS A DIUMENGE 

I FESTIUS DE 9 A 15 H.

Les obres del nou edifici per am-

pliar l'Hospital, que van començar 

l'agost passat, encaren la recta fi-

nal. Els treballs han avançat se-

gons el calendari previst, i estaran 

enllestits al setembre. Després 

caldran 3 o 4 mesos més per equi-

par-lo, provar els equips i formar 

els professionals abans no entri en 

servei, a finals d'aquest mateix any. 

De l'edifici planificat, actualment 

és a punt d'enllestir-se la primera 

fase, d'uns 9.000 metres quadrats. 

Aquí s'hi habilitarà el nou servei 

d'urgències, que ocuparà tota la 

planta baixa. El servei tindrà 90 

punts d'atenció –ara n'hi ha 55–, 

la meitat dels quals es podran do-

blar en cas de necessitat. A més, els 

espais seran més grans i tindran 

l'equipament renovat, per exemple 

en la climatització, adequada per a 

pacients amb immunodepressió. 

D'aquests 90 boxs d'urgències, 

8 seran per a pediatria i 1 per a 

contenció psiquiàtrica. També n'hi 

haurà 5 per a malalts crítics, que 

triatge i, com a novetat, hi haurà 

3 sales d'espera internes, tant per 

a pediatria com per a adults, per 

a abans i després de fer el triatge. 

Finalment, dins d'urgències també 

hi haurà un nou espai de diagnòs-

tic per a la imatge, amb un segon 

TAC per a casos urgents, un nou 

espai de radiologia convencional i 

necessiten una atenció continuada, 

1 per a reanimació cardiorespira-

tòria, 1 per a politraumatismes i 1 

per a ictus i similars. Set d'aquests 

boxs estaran completament mo-

nitoritzats, i 7 més estaran prepa-

rats per atendre pacients fràgils 

i evitar l'ingrés a planta. També 

augmentaran fins a 3 les sales de 

XAVIER SOLANAS

SALUT AL SETEMBRE QUEDARÀ ENLLESTIT EL NOU EDIFICI COMPACTE I A FINAL D'ANY ENTRARAN EN SERVEI LES NOVES URGÈNCIES, AMB 90 PUNTS D'ATENCIÓ

Els treballs d'ampliació de

l'Hospital encaren la recta final

OBRES EN MARXA  La construcció del nou edifici va començar l'agost passat

un gabinet d'ecografies urgents. I a 

l'exterior, una porta per facilitar la 

sortida de pacients en ambulància 

sense ocupar l'accés principal. 

"La planificació del nou espai 

s'ha fet d'acord amb el nivell 

de població i de necessitats as-

sistencials que es calculen per 

al 2038", de manera que "el salt 

qualitatiu serà important", va-

lora el director general adjunt de 

l'Hospital, Andreu Aloy. Anna Fer-

rés, directora de gestió i adjunta a 

la direcció general, subratlla que les 

noves instal·lacions representaran 

"una gran millora no només en 

l'atenció als pacients, sinó també 

per als professionals, que podran 

treballar en millors condicions". 

A banda del nou servei d'urgèn-

cies, l'ampliació de l'hospital tam-

bé obrirà els pròxims mesos a la 

primera planta un nou espai d'hos-

pitalització polivalent, amb 18 llits, 

i noves àrees de crítics i semicrí-

tics, amb 8 nous llits, de manera 

que la capacitat de l'UCI de l'Hos-

pital de Granollers haurà passat de 

10 a 28 llits en només tres anys.

Tot plegat, destaca Aloy, perme-

trà també "millorar els proces-

sos i els circuits operatius dels 

professionals", que augmentaran 

progressivament a mesura que en-

trin en funcionament els serveis. 

D'altra banda, quan operatiu el 

nou edifici, a l'espai alliberat de 

les urgències actuals s'hi habilita-

rà un hospital de dia pediàtric, un 

servei de diagnòstic i una unitat de 

fràgils, així com una sala de "tràn-

sit" per als pacients que esperen 

ingressar a planta o ser traslladats 

al seu domicili en ambulància.

Més ampliacions en el futur
La construcció del nou edifici 

compacte de l'Hospital es va ad-

judicar a la unió temporal d'em-

preses (UTE) formada per ACSA, 

Sogesa i Bosch i Pascual. L'obra 

ha tingut un cost de 29,2 milions 

d'euros, i també se'n destinaran 

6 més a l'equipament. Tot i això, 

actualment ja s'està planificant la 

segona fase de l'ampliació, encara 

sense calendari fixat. D'una banda 

amb la posada en marxa d'un nou 

espai d'esterilització i magatzem 

al soterrani del nou edifici i d'una 

planta tècnica, amb 33 dormitoris 

per a metges de guàrdia i, d'una 

altra, amb la possibilitat d'aixecar 

un nou pis per a 14 quiròfans. 

A més, aquest estiu ha començat 

la construcció del nou vial per unir 

el carrer Francesc Ribas i la zona 

posterior de l'Hospital. X.L.
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L'Ajuntament de Granollers, de 
mutu acord amb el Club Natació 
Granollers (CNG), ha decidit in-
tervenir parcialment i temporal 
el contracte de gestió dels serveis 
esportius de les piscines muni-
cipals que gestiona el club com a 
adjudicatari de la concessió del 
servei. Segons el regidor d'Es-
ports, Álvaro Ferrer, la precària 
situació econòmica de l'equipa-
ment es deu a l'aturada de les 
obres de construcció de la piscina 
coberta, els efectes derivats de la 
pandèmia com la pèrdua de socis 
i, sobretot, la pujada de preus dels 
subministraments bàsics.

El ple de dimarts aprovava, com 
a punt d'urgència i amb l'absten-
ció de tota l'oposició, el conveni 
que ha de regular la intervenció 
del consistori, que estableix un es-
tudi econòmic de la situació actual 
i la previsió amb la finalització de 
contracte, alhora que establirà les 
bases per a la futura concessió.

Pel que a fa a les obres de reha-
bilitació i millora de les instal·la-
cions, el mes de maig, l'empresa 
Abolafio i l'Ajuntament van res-
cindir el contracte de mutu acord. 

Durant aquests mesos, els serveis 
tècnics municipals han treballat 
per agilitzar la represa de l'actua-
ció. Ha estat necessari actualitzar 
el projecte executiu, que suposa 
un augment dels costos de l'obra. 
El pressupost de l'obra és de 
5.900.000 euros, que inclou el pro-
jecte inicial que havia d'assumir el 
CNG, el trasllat d'una estació trans-
formadora, l'habilitació d'una es-
cala de serveis i d'un ascensor. Prò-
ximament, s'iniciarà la licitació i el 

Els grups de l'oposició retreien 
al govern la "falta de diligència 
i transparència" en l'assumpte, 
deia el portaveu de Junts, Àlex 
Sastre, qui es preguntava per què 
no s'havia actuat abans, quan des 
de l'abril es tenia constància, per 
mitjà d'una instància presentada 
per una empresa proveïdora, de 
les dificultats econòmiques del 
CNG. "Des de l'abril hi ha una 
empresa preocupada per co-
brar factures… no entenem per 
què s'ha esperat tant", deia el 
regidor de Primàries, Joan Ricart. 
La portaveu d'ERC, Núria Maynou, 
insistia en la manca d'informa-
ció sobre la situació, i recordava 
que el conveni d'intervenció que 
s'aprovava "obre un debat sobre 
la gestió de les piscines. Volem 
que es garanteixi que continuïn 
lligades a una concessió no pri-
vada", apuntava.

Álvaro Ferrer justificava la urgèn-
cia del punt al ple perquè a l'agost 
no hi ha convocatòria i perquè el 
problema del preu dels consums va 
creixent. "S'han estat treballant 
diferents opcions", deia, mentre 
Sastre li retreia manca d'informació: 
"Podia haver compartit els tre-
balls previs de les opcions".  M.E.

preveu que les obres es reprenguin 
a inicis de 2023. En aquest sentit, 
l'Ajuntament de Granollers es farà 
càrrec de les obres, amb la finalitat 
de garantir la bona prestació del 
servei públic municipal. "La nova 
licitació amb el pertinent incre-
ment de preu dificulta encara 
més que el CNG es pugui fer càr-
rec de la part proporcional de 
l'obra", indicava el regidor d'Es-
ports. "Venim d'una concessió 
del 2002, i es veu el desgast d'un 
contracte tan antic a la realitat 
actual", afegia Ferrer.

El regidor, amb tot, apuntava 
com la causa més important de 
la intervenció l'increment del 
cost dels subministraments, que 
ja "són despeses molt elevades 
i l'impacte, per tant, és molt 
més gran. És un problema glo-
bal a totes les concessions amb 
piscines i gimnasos està patint 
problemes semblants", detallava 
i, de fet, el president del CNG aler-
tava fa uns mesos que les despe-
ses de subministraments energè-
tics s'han multiplicat. "L'objectiu 
principal que tenim és garantir 
el servei públic i el funciona-
ment esportiu del club", conclo-
ïa el responsable municipal.

Les conseqüències de la pandè-
mia es palesen també en el sector 
del transport, que el 2020 tenia 
l'obligació de mantenir el servei, 
però que es trobava amb perío-
des de busos pràcticament buits. 
En tancar la liquidació del servei 
de transport interurbà Transgran, 
que la Generalitat, l'empresa Sa-
galés i els ajuntaments de Grano-
llers, les Franqueses, Canovelles 
i la Roca presten als municipis, 
el regidor de Mobilitat de Grano-
llers, Juanma Segovia, recordava 
com es van fer ajustos en els itine-
raris i les freqüències d'ús que van 
reduir el 30% de les hores de ser-
vei i de quilòmetres recorreguts. I 
és que el 2020 el nombre de viat-
gers es va reduir gairebé a la mei-
tat respecte a 2019, de manera 
que es va passar de més d'1,2 mi-
lions de passatgers a uns 600.000 
i escaig (un 46,9% menys), de ma-
nera que els ingressos previstos 

també es van reduir un 47%. Així, 
segons el sistema de repartiment 
entre els diferents agents impli-
cats al Transgran, l'Ajuntament 
de Granollers ha hagut d'aportar 
878.787 euros per sufragar el dè-
ficit del servei el 2020.

Les perspectives per aquest 
exercici tampoc són gaire millors. 
Tot i l'increment progressiu d'usu-
aris, encara s'està al 85% del pas-
satge que Transgran transportava 
el 2019. A més, "preocupa l'im-
pacte de l'augment de preu de 
combustible", explicava Segovia. 
Les quotes dels ajuntaments al 
servei es van reajustar l'any pas-
sat, fruit d'un estudi per repartir 
el dèficit, de manera que Grano-
llers passa d'assumir el 67,63% al 
68,59%, i les Franqueses, del 9,28 
al 13,49%. "Esperem que aquest 
any ens faci recuperar els nivells 
de passatgers anteriors a la pan-
dèmia", desitjava Segovia.  M.E.

Transgran encara no 
ha recuperat el nombre 
de viatgers de 2019

arxiu

EQUIPAMENTS  EL CONSISTORI ASSUMIRÀ TAMBÉ TOTA L'OBRA A LES PISCINES COBERTES MOBILITAT  GRANOLLERS APORTA 878.787 EUROS AL SERVEI

L'Ajuntament intervé el CNG, 
que no pot pagar l'increment 
de cost de subministraments 

OBRES ATURADES  El preu dels treballs també ha augmentat a la nova licitació

L'oposició retreu al govern

manca de transparència i

de diligència en la resposta

 als problemes del centre

Bústia automatitzada per tornar llibres

La biblioteca de Can Pedrals ha habilitat una bústia de retorn automatitzat 
que facilita la gestió dels préstecs. La bústia té un accés des de l'exterior, 
de manera que resol una demanda dels usuaris de l'equipament com és la 
possibilitat de devolució de llibres i documents durant les 24 hores cada 
dia de l'any i sense problemes de capacitat. El retorn dels documents es 
fa de manera automàtica i en temps real, fet que minimitza les possibilitats 
d'incidències, i agilitza la gestió. La màquina, subvencionada per la Diputació, 
processa el retorn i deixa el document preparat per ser col·locat directament 
als prestatges a través d'un sistema de cubetes parametritzat per plantes.

ajuntament
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LES FRANQUESES. El Viver d'Empre-

ses, a Corró d'Avall, s'està trans-

formant en un equipament auto-

suficient a nivell elèctric amb la 

instal·lació d'un parc fotovoltaic a 

la teulada. Aquesta planta d'energia 

renovable cobrirà tot el consum del 

viver i podria abastir altres equipa-

ments propers amb els seus exce-

dents energètics. L'objectiu és re-

duir la despesa energètica del viver 

i dels equipaments propers amb un 

autoconsum compartit amb edificis 

com Can Ribas, el Centre d'Innova-

ció i Formació Ocupacional (CIFO), 

algunes de les naus de les antigues 

casernes o Cal Gavatx. Es preveu 

que la producció anual de la planta 

fotovoltaica sigui de més de 44.000 

kWh i permeti un estalvi en el rebut 

de l'electricitat de gairebé el 22%.

Aquest nou sistema d'autocon-

sum energètic s'afegeix al que ja 

funciona a la pèrgola de la plaça de 

l'Espolsada, preparada per donar 

ques fotovoltaiques i sistemes 

d'aerotèrmia per a la calefacció, i 

al sistema de pous canadencs de 

l'Aula de Natura del parc del Fal-

gar, que aprofitarà l'energia geo-

tèrmica per regular la temperatura 

a l'edifici durant tot l'any. 

servei energètic a equipaments 

propers com l'Espai Can Prat, l'es-

cola bressol municipal Cavall Fort 

o el Casal Cultural de Corró d'Avall. 

També al projecte per transformar 

el Centre de Formació d'Adults en 

un edifici autosuficient amb pla-

arxiu

MEDI AMBIENT  LA PLANTA D'ENERGIA COBRIRÀ TOT EL CONSUM DE L'EQUIPAMENT MUNICIPAL

El Viver d'Empreses s'abastirà 
amb energia solar de la coberta

VIVER D'EMPRESES  El parc solar de la coberta permetrà estalviar el 22% del cost 

L'Ajuntament de les Franqueses 

ha iniciat l'elaboració d'un pla 

d'acció per millorar la qualitat 

de l'aire al municipi. La redacció 

del pla s'està desenvolupant en 

col·laboració amb la Diputació 

de Barcelona i el seguiment de la 

Generalitat, ja que les Franqueses 

serà un dels primers municipis 

catalans que tindrà un pla adaptat 

a les directrius de la Taula per la 

Qualitat de l'Aire a Catalunya. 

Malgrat que tots els mesura-

ments i estudis realitzats fins ara 

sobre la qualitat de l'aire al mu-

nicipi són positius, les Franque-

ses és un dels municipis catalans 

afectats directament per l'alta 

contaminació de l'àrea urbana de 

Barcelona. El corredor del Besòs, 

per les seves condicions atmosfè-

riques i orogràfiques, és receptor 

de la concentració de CO2 que es 

genera riu avall i que l'atmosfe-

ra no pot absorbir. Això fa de les 

Franqueses un bon candidat per 

tenir un protocol d'actuació de 

millora de la qualitat de l'aire i 

per treballar en mesures que afa-

voreixin conductes i accions més 

sostenibles i netes.

El pla d'acció per a la millora de 

la qualitat de l'aire calendaritzarà 

accions a 5 anys vista i treballarà 

a partir d'una diagnosi sobre les 

emissions dels polígons industri-

als; el nivell i el tipus de mobili-

tat; el planejament urbanístic i les 

actuacions previstes i, l'activitat 

agrícola. A partir d'aquestes da-

des s'estructuren les línies estra-

tègiques i les accions que han de 

permetre mantenir o millorar la 

qualitat de l'aire del municipi.

les Franqueses està adherida a 

la Declaració de Sabadell, un do-

cument que compromet els ajun-

taments signants a vetllar per la 

qualitat de l'aire als municipis 

amb mesures de planificació urba-

nística; de mobilitat i de controls, 

prevenció i gestió de les emissions 

de contaminants atmosfèrics. 

Les Franqueses impulsa

un pla d'acció per millorar

la qualitat de l'aire

El pla, elaborat amb
la Diputació, marcarà
les estratègies i accions
a seguir els pròxims 5 anys

L'Ajuntament de les Franqueses està 
fent des de fa un any el seguiment al 
polígon del Pla de Llerona de les emis-
sions acústiques i la qualitat de l'aire. En 
aquest temps s'han fet diversos mesu-
raments. El darrer, aquesta primavera, 
ha quantificat el nivell de partícules en 
suspensió a l'aire, i ha determinat que 
els nivells mesurats estan dins els límits 
permesos. Les mostres s'han pres mit-
jançant un espectròmetre d'aerosols. 
Durant dos dies s'han fet rondes de me-
suraments en diferents punts del polí-
gon: al carrer França, en dos punts de la 
Via Europa i el carrer d'Itàlia, i als carrers 
Portugal, Àustria i Bretanya. Alhora, s'ha 
instal·lat un altre espectròmetre al ter-
rat de Can Ribas per obtenir valors de 
referència en les mateixes condicions 
atmosfèriques i poder comparar les da-
des. Els dos espectròmetres han captat 
el nivell de partícules PM 1, PM 2,5 i 
PM 10, que poden ser de pols, cendra, 
sutge, partícules metàl·liques, ciment 
o pol·len amb un diàmetre de fins a 10 
µm, uns microsòl·lids a l'aire que poden 
provenir de les emissions industrials i 
de la combustió de vehicles, però que 
també depenen de fenòmens atmosfè-
rics. A finals de 2021 es va fer una altra 
ronda de mesuraments, en aquest cas 
estàtics, que també van donar resultats 
per sota dels límits permesos.

POLS EN SUSPENSIÓ
AL PLA DE LLERONA, 
DINS EL LÍMIT LEGAL

Aquest juliol ha finalitzat el pri-

mer cicle d'audiències públiques 

amb veïns de les Franqueses, 

unes sessions creades amb l'ob-

jectiu de generar un espai d'inter-

canvi i diàleg entre els veïns dels 

cinc nuclis del municipi i l'alcal-

de i les regidores de Participació 

i Relacions Ciutadanes, Montse 

Vila i Marta Reche.

Des del desembre i fins aquest 

estiu s'ha celebrat una audiència 

a tots els pobles amb persones 

escollides de manera aleatòria 

mitjançant un sorteig. Al llarg 

de les trobades els participants 

han pogut expressar les seves 

inquietuds i presentar les seves 

propostes. Ha sorgit temes relaci-

onats amb la seguretat, la neteja 

o la mobilitat, entre d'altres. Tots 

aquests temes s'han comentat 

durant les sessions i també s'han 

traslladat a les àrees pertinents 

per treballar-les. Tots els parti-

cipants han rebut una resposta i, 

a més, s'han penjat els retorns a 

l'apartat de participació del web 

municipal.

Al llarg d'aquesta primera ex-

periència s'ha fet una enquesta de 

cada audiència amb una puntua-

ció mitjana de 4,5 sobre 5 i, per 

tant, una valoració molt positiva 

de tot el procés. Després d'aquest 

cicle inicial, l'Ajuntament ja treba-

lla en la següent temporada d'au-

diències públiques, que comença-

rà a partir de setembre. 

PARTICIPACIÓ  S'HAN FET SESSIONS ALS 5 NUCLIS DEL MUNICIPI

Corró d'Avall tanca el primer 

cicle d'audiències públiques 

entre veïns i govern municipal

L'Ajuntament preveu
iniciar una nova
temporada de trobades
a partir del setembre

L'Ajuntament de Granollers va 

aprovar dimarts el pla d'emergèn-

cia per a situacions de sequera. El 

document respon a l'obligatorie-

tat que estableix el Pla Hidrològic 

Nacional que les administracions 

públiques de municipis a partir 

de 20.000 habitants disposin d'un 

pla d'actuació davant de situaci-

ons d'alerta i eventual sequera.

El pla recull els consums dels 

darrers anys en habitatges, comer-

ços i indústries, així com l'ús per al 

reg o la neteja de carrers amb aigua 

no potable. També avalua quins 

han de ser els consums en cas de 

situacions d'alerta per eventuals 

sequeres i preveu un seguit de me-

sures a dur a terme per reduir els 

consums d'aigua. El consum mitjà 

d'aigua, actualment, és de 216 li-

tres al dia per habitant, incloent-hi 

els consums industrials; per tant, 

Granollers té un consum d'aigua 

inferior als màxims permesos en 

situacions de nivell d'alerta i ex-

cepcionalitat per sequera. Per això, 

el regidor de Serveis i Via Pública, 

Juanma Segovia, indicava que no-

més s'haurien d'adoptar mesures 

a partir de la fase 1 d'emergència. 

El pla indica els consums en les 

diferents fases de sequera: alerta, 

excepció i emergència. En cas de 

sequera, el pla preveu més d'un 

centenar de mesures que s'aplica-

ran en funció de l'estat en què es 

trobi el municipi. Per exemple, la 

reducció de consums superflus, la 

reducció de la pressió de l'aigua, 

possibles restriccions o l'obten-

ció de recursos alternatius per a 

l'abastament, entre d'altres. 

D'altra banda, el ple de dimarts 

a Granollers també aprovava el 

plec de clàusules per a la conces-

sió del servei d'abastament d'ai-

gua potable a la ciutat per als pro-

pers 20 anys, sense possibilitat de 

pròrrogues i amb un valor esti-

mat del contracte de 112.234.556 

euros (sense IVA). Paral·lelament, 

també s'aprovava l'ordenança de 

prestacions patrimonials del ser-

vei, que fixa les tarifes amb una 

quaota fixa, que passa de 2,57 a 

2,83 euros al mes.  

Pla d'emergència per 
afrontar una sequera

El consum mitjà actual 
d'aigua a Granollers (usos 
industrials inclosos) és
de 216 litres per habitant
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Una important llei contra 
la discriminació
Tot i la seva rellevància, algu-
nes lleis passen incomprensi-
blement desapercebudes en el 
moment d’aprovar-se. Aquest 
és el cas de la recent Llei 
15/2022, de 12 de juliol, ano-
menada per a la igualtat de 
tracte i la no discriminació. 
Una llei ambiciosa que incor-
pora a l’ordenament jurídic es-
panyol diferents mesures apro-
vades per Europa i recopila i 
amplia les disposicions contra 
la discriminació ja contingudes 
a altres lleis i normativa, inclo-
ent-hi la Constitució. 

Com dèiem, és una llei amplia 
i transversal que pretén preve-
nir i reparar els danys causats 
per conductes discriminatò-
ries en diferents àmbits com 
ara, per exemple, l’educació, 
el transport, els espectacles 
públics, la sanitat i, per supo-
sat, el treball. Serà aquests dos 
darrers àmbits, els que tenen 
a veure amb la salut i la feina, 
els que avui centraran la nostra 
atenció, doncs les novetats in-
troduïdes poden arribar a ser 
d’enorme transcendència.

Finalment, la salut com 
a causa de discriminació
Des del punt de vista del Dret 
Laboral, sens dubte la nove-
tat més important és que ara 
sí, i de forma molt explícita i 
detallada, s’inclou la malaltia 
i qualsevol condició relacio-
nada amb la salut (estat sero-
lògic, predisposició genètica a 
patir una determinada patolo-
gia...) com a causa de discrimi-
nació. I això suposa un radical 
canvi de paradigma.

A l’Estat espanyol existeix una 
sòlida jurisprudència que afir-
ma que en el supòsit d‘acomi-
adament del treballador en 
situació d´incapacitat tempo-
ral (IT) no és possible defensar 
que la incapacitat és causa de 
discriminació en si mateixa i la 
qualificació jurídica que es fa 
de l’acomiadament és la impro-
cedència, i no la nul·litat. O el 
que és el mateix, no hi ha res 
que impedeixi acomiadar una 

persona en situació de baixa 
mèdica. Una afirmació que els 
tribunals s’han vist obligats a 
anar matisant per adaptar-se a 
la doctrina comunitària en de-
terminats casos, quan s’acredi-
ta que el motiu real de l’acomi-
adament és l’estat de salut de 
la persona. Així, per exemple, 
s’han declarat nuls acomiada-
ments de persones en situació 
d’IT quan es considera que les 
lesions o la malaltia són greus, 
es preveu una baixa de llarga 
durada i resulta incerta la pers-
pectiva de plena recuperació. 
En aquests casos especialment 
greus els tribunals han optat 
per equiparar la incapacitat al 
concepte de discapacitat i ins-
tar la nul·litat de l’acomiada-
ment quan no hi ha altra cau-
sa. Però es tracta d’un supòsit 
molt concret i en la majoria de 
casos, els acomiadaments en 
situació de baixa mèdica han 
estat considerats simplement 
improcedents i la nul·litat ha 
quedat reservada als supòsits 
en què el treballador acredita 
que el motiu real de l’extinció 
és el seu estat físic o psíquic.

És possible instar ara 
la nul·litat?
Doncs caldrà veure com s’aca-
ba desplegant la norma i quina 
interpretació es farà als jutjats, 
però atenent al contingut de 
la nova Llei 15/2022, consi-
derem que és factible i lògic 
reclamar la nul·litat dels 
acomiadaments sense causa 
objectiva que afectin persones 
en situació de baixa mèdica o 
malaltes. En absència d’aques-
ta causa objectiva que faria que 
l’acomiadament fos procedent, 
cal entendre que la veritable 
causa per a l’extinció és la con-
dició de salut de la persona i 
aquesta seria, atenent a la re-
cent llei, una pràctica discri-
minatòria i, per tant, nul·la, tal 
i com des de molts sectors de-
dicats a la defensa de les perso-
nes treballadores hem vingut 
reclamant durant dècades. Fins 
ara, de forma infructuosa. Qui 
sap si de futur, amb l’empara 
d’aquesta nova llei.

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

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

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

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

GRANOLLERS

www.cronda.coop

ERC VALLÈS ORIENTAL

El ple ha aprovat per unanimitat el 
pla director municipal de coope-
ració de Granollers 2022-2030, el 
tercer full de ruta d'aquest àmbit 
que s'ha redactat a la ciutat –el pri-
mer va ser el 2011–. El document 
estableix quins són els objectius i 
projectes prioritaris que guiaran 
la política de cooperació durant 
els propers anys, tant les activitats 
que duu a terme l'Ajuntament di-
rectament com els projectes que 
executen les entitats a través de la 

convocatòria de subvencions, així
com també els que es vehiculen a 
través del Fons Català de Coopera-
ció al Desenvolupament. La finali-
tat és avançar cap a una coopera-
ció de caràcter municipalista que 
contribueixi a la dimensió interna-
cional del projecte de ciutat.

A final de 2021 es va iniciar el 
procés de reflexió compartida 
per elaborar el nou pla, fet amb 
horitzó 2030, per tal d'alinear-lo 
amb els processos de reflexió es-

El ple aprova el tercer pla de 

Cooperació, vigent fins al 2030

L'artista, activista i professor ju-
bilat Josep Vicent Rodríguez Sam-
bonet, qui havia estat professor de 
dibuix i director de l'Institut Anto-
ni Cumella, va morir diumenge en 
un accident d'ultralleuger. Els fets 
van passar quan l'aparell va esta-
vellar-se al camp d'aviació del Prat 
de la Plana de Moià. Els Bombers 
van rebre l'avís de l'accident a les 
9.57 h de diumenge. Dues dotaci-
ons dels Bombers van accedir al 
lloc del sinistre i van muntar una 
línia d'aigua i escuma per evitar ig-
nicions per una fuita de combusti-
ble. L'accident també va mobilitzar 
dotacions dels Mossos d'Esquadra, 
la Policia Local de Moià i el Sistema 
d'Emergències Mèdiques amb un 
helicòpter medicalitzat.

La víctima, de 74 anys i veí de 
Canovelles, era el pilot i l'únic 

ocupant de l'aeronau. Els serveis 
mèdics van intentar reanimar-lo, 
però no van poder fer res per sal-
var-li la vida. La unitat tècnica de 
seguretat aèria del cos es va fer 
càrrec de les investigacions.

Rodríguez Sambonet, Sambo, 
havia destacat també pel seu acti-
visme i la seva obra artística. Havia 
pintat quadres relacionats amb el 
procés polític de Catalunya dels úl-
tims anys, i era el pare de l'escultor 
granollerí Efraïm Rodríguez.

SUCCESSOS EL PILOT, DE 74 ANYS, ES VA ESTAVELLAR A MOIÀ

Mor un professor jubilat en

un accident d'ultralleuger

Josep Vicent Rodríguez 

Sambonet havia estat 

professor de dibuix i 

director de l'IES Cumella

ERC del Vallès Oriental va rebre el 
cap de setmana, al seu local del car-
rer Girona, Axa Cheikh Mbengue, 
candidata a les pròximes eleccions 
del Senegal, qui es va adreçar a la 
comunitat senegalesa de Canove-
lles, Granollers i les Franqueses. "És 
una oportunitat per visibilitzar 
les dones en política", assenyalen 
es d'ERC del Vallès Oriental. 

ERC rep una

candidata a les

eleccions del Senegal

Un operatiu conjunt de Guàrdia 
Civil i Policia Nacional ha permès 
desmantellar a Castellar del Vallès 
el primer laboratori de tot l'Estat 
creat per processar i tractar haixix 
a gran escala. La investigació va 
arrencar al gener i ha permès dete-
nir 13 responsables del laboratori. 
També s'han fet 12 escorcolls en 
domicilis de l'àrea metropolitana, 
entre els quals n'hi ha a Granollers 
i Santa Eulàlia de Ronçana. L'or-
ganització aprofitava la capacitat 
logística que havia creat al voltant 
de l'haixix per rebre drogues sintè-
tiques procedents de l'Amèrica del 
Sud i distribuir-les posteriorment 
arreu d'Europa. Dels 12 escorcolls 
practicats, els més importants van 
ser a Santa Eulàlia de Ronçana i 
Castellar del Vallès. Al primer s'hi 
va trobar un laboratori per elabo-
rar drogues sintètiques, concre-
tament MDMA, i al segon hi havia 
un complex laboratori per tractar 
i processar grans quantitats d'hai-
xix, el primer d'aquestes caracte-
rístiques trobat a l'Estat. En total 
s'han detingut 13 persones, de les 
quals 6 han ingressat a presó. 

13 DETINGUTS A CATALUNYA

Escorcoll a la ciutat 

en el marc d'un 

operatiu antidroga

tratègica de ciutat i també amb 
les agendes globals. En el decurs 
dels darrers 6 mesos, s'ha treba-
llat amb el Consell Municipal de 
Cooperació i Solidaritat, entitats 
de la ciutat, tècnics municipals 
i regidors i regidores. En total, 
s'han fet un total de 27 entrevis-
tes personals o grupals i 5 tallers 
de reflexió.

El regidor de Cooperació, Álva-
ro Ferrer, explicava que es tracta 
d'un pla de cooperació "munici-
palista, alineat amb les agendes 
globals i orientat al desenvolu-
pament sostenible, la construc-
ció de la pau i la protecció i de-
fensa dels drets humans". M.E.

Robat i recuperat un tricicle de càrrega
L'entitat Granollers Pedala va denunciar divendres el robatori d'un dels 
tricicles de càrrega que utilitza diàriament per fer repartiment de pa-
quets a l'àmbit urbà de Granollers, ampliat fa poques setmanes. El ma-
teix divendres al migdia, l'entitat va poder recuperar el tricicle sostret. 
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www.ecouteraudio.com         Pl. de la Caserna, 7 · Granollers         93 607 08 08        684 46 95 85

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

FEM SERVEI 
A DOMICILI

Estem entre els quatre 
millors centres de 
Barcelona i província

SEGUIM 
MILLORANT 
QUALSEVOL 
PRESSUPOST 
QUE ENS 
PORTEU

EN LES MARQUES OTICON, PHONAK, SIGNIA I STARKEY 

APROFITA 

ELS AJUTS 

DE LA GENERALITAT 

(PUA)

El 30 de juny va �inalitzar la mo-ratòria concursal que va entrar en vigor el març de 2020 per tal de donar un respir durant un temps –mentre durés la crisi de la Covid-19– a les empreses que ja aleshores experimentaven di�icul-tats. Amb la �i d'aquesta moratò-ria, és molt probable que aquestes empreses i les que durant aquest temps han vist afectada la seva ac-tivitat, ara iniciïn el camí cap a la liquidació i el tancament. Per al president de Pimec del Vallès Oriental, Daniel Boil, és pro-bable que al setembre hi hagi un augment important de concursos, 
"sobretot d'empreses que ja 

anaven malament abans de l'es-

clat de la pandèmia i que durant 

aquest temps han resistit com 

han pogut". És el cas, per exemple, d'Automòbils Bertran o Abola�io, que al seu torn arrossegarà al tan-cament altres societats auxiliars. No obstant això, Boil també apunta que "no hi haurà cap 

allau", i que passats els dos pri-mers mesos després de la �i de la moratòria la tendència es reduirà. 
"Hi ha sectors més tocats, com 

l'hostaleria, el comerç o l'auto-

moció, on encara hi ha moltes 

persones en ERTO. En canvi, la 

indústria és més resilient", diu Boil, qui a�irma que les empreses més petites són més vulnerables a aquestes situacions de crisi i que 
"ja s'està notant en el mercat un 

augment de les compravendes 

de petites i mitjanes empreses".Des de la patronal de la petita i mitjana empresa també apunten que el més preocupant en l'àmbit empresarial a curt i mitjà termini és "l'augment de la morositat", una situació que s'agreuja en un context de crisi energètica, escas-

C.R.

TEIXIT PRODUCTIU PIMEC ALERTA DE L'AUGMENT DE LA MOROSITAT I ELS CONCURSOS DE CREDITORS

setat de matèries primeres, for-ta in�lació i baix consum. "Això 

comporta que els bancs retallin 

el crèdit i que revisin les seves 

polítiques de riscos per pre-

venció", alerta Boil, qui apunta que tot plegat són avisos del cicle 

econòmic de recessió que s'au-gura per als pròxims mesos. "El 

mercat es veurà obligat a reor-

ganitzar-se en poc temps; però 

aquesta és una crisi cíclica que 

ja coneixem i de la qual també 

ens en sortirem", conclou. X.L.

"El mercat empresarial es
reorganitzarà en poc temps"

Turisme al Vallès OrientalTransformació digital d'empreses d'alimentació El Consell Comarcal ha engegat la campanya turística d’estiu amb el lema Apropa’t i

viu l’estiu al Vallès Oriental, basada en la publicació de propostes i activitats que es poden fer a la comarca aquest juliol i agost.
El programa de creixement i activació tecnològica per a les empreses de la cadena de valor de l’alimentació ha celebrat l'última sessió del projecte Treball, Talent i Tecnologia amb un acompanyament a les 8 empreses que participen en aquest procés de digitalització empresarial. Fins ara, 58 �irmes han participat en aquest projecte impulsat pel Consell Comarcal i Granollers Mercat.

ECONOMIA

Edicifi Vila Oberta 
(Mercat de Sant Carles) 

APARCAMENT VIGILAT
    619 789 789

PÀRQUING 
DE LLOGUER

C. Veneçuela · Granollers 

cantonada amb el camí del cementiri

T. 93 861 82 30 · Fax. 93 861 62 27
funeraria@cabrejunqueras.com

TANATORI DE GRANOLLERS 
Servei permanent

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

Truqui’ns i l’assessorarem T. 93 741 53 70

www.cabrejunqueras.cat

Informació facilitada per la Funerària Cabré Junqueras

Defuncions

18/07 Laura Farrés Moret  72 anys 

18/07 Josep Pascual Solasegalés  90 anys

18/07 Alfonso Moretó Rigol  98 anys 

18/07 Fernando Ruiz Martínez   64 anys

19/07 Juan López Sánchez  82 anys 

19/07 Vicenta Arredondo Saravia  84 anys

19/07 Manuela Gomera Galán  60 anys 

20/07 Ginés García Méndez  87 anys 

20/07 Teresa Rosell Tañà  96 anys

20/07 Amadeu Trias Serra  87 anys 

21/07 Consuelo García Martínez  61 anys 

21/07 Rafael Cano Sánchez  64 anys

21/07 Concha Martínez Alcázar  86 anys 

21/07 Juana Sánchez Martínez   98 anys

23/07 Carme Piquer Martí  82 anys 

25/07 Conxita Villamur Creu  92 anys

Pastas Gallo, amb seu a l'avinguda Sant Julià, ha reformulat la seva lí-nia de pastes integrals, de manera que ha passat de desenvolupar un producte amb el gra de sèmola di-vidit a un que conté el gra complet. Aquesta fórmula, segons la compa-nyia, evita una pèrdua notable dels compostos del gra durant el procés d'elaboració, i permet aprofitar el 95% del blat i convertir-lo en pasta més sostenible, ja que evita el mal-baratament alimentari en el procés de transformació. La conseqüència és una "millora dels atributs nu-

tricionals i organolèptics amb un 

producte amb més fibra (25%), 

fitonutrients, greixos, vitamines 

i minerals que altres productes 

de la mateixa categoria", apunten des de la firma, immersa en una es-tratègia d'innovació que passa per oferir un producte 100% integral.  Gallo comercialitza el 35% de pasta seca a l'Estat, i a més de Granollers, té fàbriques Còrdova, Sant Vicenç dels Horts i Esparreguera. 

El mercat de recursos del GRID –la plataforma al servei d'empreses i entitats per a l’ús eficient dels re-cursos no aprofitats i la cooperació entre empreses– continua creixent i actualment ja compta amb 37 propostes de recursos –restes de producció, excedents, residus, etc.– provinents d’empreses de Grano-llers i entorn. Les darreres incorpo-racions han estat caixes de fusta de diverses mides, un equip d'autoclau i material d'oficina derivat del pro-cés de digitalització de l'empresa Busch Ibérica, SA, situada al Coll de la Manya. Aquest darrer recurs s'ha valoritzat de nou a través de la donació a l'entitat Apadis, així com uns equips informàtics, fruit de la renovació dels dispositius obsolets de Vivace Logística, que han anat a dos instituts de Parets i Barcelona perquè els alumnes puguin treba-llar-hi a través del desballestament i l'exploració. Ara com ara ja s'han materialitzat 13 projectes del mer-cat de recursos del GRID. ❉

Gallo reformula

la seva línia

integral de pastes

El mercat de 

recursos del GRID 

creix i en suma 37

ALIMENTACIÓ COOPERACIÓ

Recollida de residus a Can FerranLa farmacèutica Pierre Fabre, situada al Coll de la Manya, ha dut a terme aquest juliol una acció de cura de l’entorn organitzant amb els seus treba-lladors una jornada de neteja del bosc de Can Ferran, al mateix polígon. En total s'han recollit 250 kg de residus. L'acció respon a la green mission que s'ha plantejat l'empresa, i que també implica, entre d'altres, reduir el seu impacte sobre els recursos ambientals i limitar les emissions de CO2.

La plantilla de Bertran es mobilitza

Els treballadors d'Automòbils Bertran es van mobilitzar dimarts pel centre

de Granollers en defensa dels llocs de treball i pel manteniment de les

condicions de treball. La plantilla d'aquest grup automobilístic, en situació 

de concurs voluntari de creditors, rebutja la intenció del Grup Maas –que ha 

presentat una oferta de compra vinculant de Bertran– d'acomiadar un terç 

de la plantilla, unes 30 persones, quan la compra es faci efectiva. La plantilla

va iniciar dimecres 20 una vaga indefinida, però l'endemà la va suspendre 

temporalment com a "gest de bona voluntat" i per facilitar les negociacions

entre les parts en conflicte. Dilluns, davant "la paràlisi" i la "falta d'avenços
en la negociació", la plantilla va reprendre la vaga i les mobilitzacions, que 

van arribar fins a les portes de l'Ajuntament coincidint amb el ple municipal.
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Garantir una distribució equilibra-

da dels aliments al món no és una 

tasca gens fàcil. Un dels organis-

mes que vetllen perquè les zones 

en conflicte tinguin accés a una 

alimentació continuada i de quali-

tat és el Programa Mundial d'Ali-

ments de l'ONU, en el qual treballa 

des de fa uns mesos la granollerina 

Clàudia Ribó. Aquesta jove de 25 

anys, formada en economia inter-

nacional a la UPF, té l'encàrrec de 

comprar menjar a gran escala per 

distribuir-lo en països amb necessi-

tats especials, ja sigui per un desas-

tre natural o per conflictes bèl·lics. 

"Ara com ara, Ucraïna, el Iemen, 

Síria i l'Afganistan són zones de 

màxima emergència, i després 

hi ha països on també s'actua, tot 

i que hi ha menys conflicte, com 

Líbia o el Líban", explica Ribó.  

En el seu cas se centra en la 

compra de grans tones de cereals, 

si bé també hi ha departaments 

per a la compra i distribució de 

llegums, condiments o menjar pro-

rals, els hàbits d'alimentació i les 

necessitats nutricionals, entre 

d'altres". La petició es transmet 

al programa d'aliments de l'ONU, 

que s'encarrega de buscar els pro-

veïdors i fer la gestió i el seguiment 

dels contractes, els carregaments i 

el lliurament de productes. 

Lluny del que podria semblar, diu 

Ribó, "hi ha molts controls de se-

cessat, així com altres béns i ser-

veis necessaris a cada país.  

Ribó explica detalls de la distri-

bució d'aliments a les zones de con-

flicte. "Cada país té les seves ne-

cessitats; no s'envia el mateix a 

tot arreu", assenyala. "Hi ha dele-

gacions que analitzen quins ali-

ments fan falta a cada territori, 

tenint en compte els trets cultu-

C.R.

COMERÇ ORGANISMES INTERNACIONALS VETLLEN PER UNA DISTRIBUCIÓ EQUILIBRADA DE L'ALIMENTACIÓ AL MÓN, ESPECIALMENT ALS TERRITORIS EN CONFLICTE

Distribució de menjar a gran escala

CLÀUDIA RIBÓ  Durant la seva estada a Roma, a les oficines de l'ONU

guretat alimentària, dels preus 

o de la qualitat nutricional dels 

aliments que es distribueixen". 

A més, a l'hora de fer la transacció, 

també es tenen en compte aspectes 

com la geopolítica o les donacions 

rebudes, que permeten actuar més 

intensament en un o altre territori. 

Per exemple, diu Ribó, "l'esclat de 

la guerra a Ucraïna va ser molt 

mediàtic, de manera que, durant 

un temps, la gran majoria de les 

donacions s'adreçaven a aquest 

país i hi havia més fons per com-

prar menjar per als ucraïnesos". 

No obstant això, allà on els conflic-

tes són més persistents, les xarxes 

de compra i distribució estan més 

consolidades. "Sorprèn com tot 

està planificat i especificat als 

contractes: la qualitat nutricio-

nal dels productes, els certificats 

de seguretat, les xarxes de dis-

tribució i logística i els requisits 

que han de complir els proveï-

dors i tots els agents implicats 

en aquest procés". X.L.

Formació

Ribó va accedir a aquest organisme 

de l'ONU, amb seu a Roma, mitjançant 

un programa de beques de l'ICEX, una 

entitat del govern espanyol que ajuda 

les empreses locals a internacionalit-

zar-se. El programa inclou un màster en 

comerç internacional, un any de pràcti-

ques en oficines de comerç a l'estran-

ger i un altre any de feina en empreses o 

organismes internacionals. "Vaig estar 
un any al Canadà promocionant pro-
ductes espanyols i ajudant empreses 
d'allà o d'aquí que volien implan-
tar-se fora del seu territori", explica 

Ribó. "I ara he tingut l'oportunitat de 
participar en aquest programa de 
compra d'aliments a gran escala, on 
puc treballar envoltada de gent oberta 
i compromesa amb qui estic aprenent 
molt". Un cop acabi aquesta estada a 

l'ONU, Ribó no descarta continuar vin-

culada al programa fent una estada en 

algun país en conflicte: "Fer estades 
sobre el terreny et dona una altra visió 
de les coses, i si sorgís l'oportunitat 
segur que també ho faria", conclou.

COMERÇ 
INTERNACIONALLa granollerina Clàudia Ribó participa en el Programa Mundial d'Aliments de l'ONU

CONCERT
“LA VELLA DIXIELAND”

DISSABTE 30 DE JULIOL A LES 22 H

CASINO DE GRANOLLERS CLUB DEL RITME
C/ Agustí Vinyamata, 21 - 08402 Granollers

ENTRADA 10 €
(SOCIS GRATUÏTA)

EL CONSULTOR DE RRHH

Impulsar les habilitats i creativitat dels treballadors, 

un repte per als líders

HELPOINT SERVEIS Consultoria de Recursos Humans

T. 93 170 21 90 · Horari de dilluns a divendres de 9 a 18 h.

info@helpointserveis.com · www.helpointserveis.com

Des de fa temps, es comenta a les xarxes 
professionals i fòrums socials el concepte del 
salari emocional com a part de la retribució d’un 
empleat que inclou qüestions de caràcter no 
econòmic, però amb la finalitat de satisfer les 
necessitats personals, familiars i professionals i 
amb l’objectiu de millorar la seva qualitat de vida 
i fomentar la conciliació laboral.

Com a líders d’organitzacions és una tasca 
fonamental elaborar un pla per a la trajectòria 
professional de cada empleat i col·laborador. 
El focus principal seran les necessitats 
professionals impulsant les habilitats 
individuals o també anomenades habilitats 
toves i la seva creativitat, per al desenvolupament 
de la resolució en identificar un problema, 
prendre mesures lògiques per trobar una solució 
i avaluar la implementació de tal solució.

Involucrar i retenir els millors empleats és avui 
dia de vital importància a les organitzacions. 
Amb el desenvolupament d’una cultura positiva 
d’aprenentatge s’assoleix un compromís més 
gran d’empleats i col·laboradors, afavorint 
un creixement exponencial en els resultats 
corporatius.

Com a responsable pots ajudar a construir el 
creixement dels teus col·laboradors i crear un 
entorn on puguin prosperar.

Claus per enfortir el lideratge:

• Estimula el teu equip a l’aprenentatge online 
(al ritme de cada empleat).

• Motiva cada col·laborador a identificar les 
necessitats d’aprenentatge i desenvolupa 
els passos que farà en la seva trajectòria 
professional.
• Ajuda a identificar: metes a curt i llarg 
termini, habilitats en els seus rols actuals i les 
que necessitaran en els rols a què aspiren.
• Implementa l’aprenentatge continu. Facilita 
als teus col·laboradors l’accés del contingut 
que necessiten per aprendre (classes, tallers, 
formació interna…)
• Fes seguiment de les habilitats del teu equip i 
anima’ls a oferir avaluacions de 360 graus que 
conviden a intercanviar comentaris i propostes.
• Informa al teu equip de les oportunitats 
per aprendre per experiència; recomana a les 
persones noves experiències en funció de les 
seves necessitats, com ara tutories o projectes 
temporals, de manera que puguin consolidar-
ne el desenvolupament.

Aquestes claus t’ajudaran a interactuar amb 
el teu equip, a promoure un entorn de treball 
saludable i a assolir els objectius de la teva 
empresa.

Contacta amb l’equip de Helpoint® si vols 
aconseguir-ho!
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OPINIÓ

uan l'estiu s'acaba i s'acosta 
anar a currar, Granollers fa fes-
ta i no pensa en l'endemà". Així 
ho diu La Guimbada, l'himne 

de Festa Major de Blancs i Blaus que sona 
després del pregó, 100% collita pròpia, 
amb lletra d'en Jaume Sesé i música d'en 
Martí Ventura.

"Anirem a ballar a la Porxada i de fes-
ta, de festa, ballarem fins a la matinada i 
veurem sortir el sol". Doncs sembla que 
enguany ho podrem fer: "Blancs i Blaus, 
ara és l'hora d'estripar", vosaltres sou els 
autèntics protagonistes de la nostra festa 
major, els que inicialment amb la juguesca 
de dos rajolers vàreu convocar la ciutada-
nia, que vestida de blanc o blau, animava 
als contrincants; i que any rere any heu sa-
but mantenir aquesta essència fent créixer 
la festa amb empenta, ganes, força i sobre-
tot enginy per continuar mobilitzant du-
rant dècades granollerins i granollerines i 
també els veïns i veïnes de la comarca per-
què els darrers dies d'agost llueixin els co-
lors blancs i blaus i participin activament 
de la nostra gran festa d'estiu.

Perquè la festa major de Granollers és 
una festa de tot@s, on hi ha lloc per a tot-
hom, per a tots els gustos i per a totes les 
edats, és una festa participativa que s'es-
campa per tots els racons de la ciutat. I és 

És festa major!
tan esperada que per això ha estat la gran 
enyorada dels darrers anys…!

El juny de 2021 les colles es van veu-
re obligades a presentar una festa amb 
un programa encara restringit per la Co-
vid-19, una celebració adaptada a les cir-
cumstàncies on tot quedava a l'aire per la 
incertesa; però sembla que després d'es-
deveniments cabdals a la ciutat com les 
recuperades Fires i Festes de l'Ascensió i 
la Granollers Cup, la ciutat retroba el seu 
dinamisme i el pol d'atracció de la roda-
lia i comarca amb aquesta nova i propera 
edició de la Festa de Blancs i Blaus 2022.

Des de Junts per Granollers estem con-
vençuts que la festa d'aquest estiu serà el 
retorn definitiu a la normalitat, d'una ciu-
tat viva, amb una identitat pròpia on la so-
cietat civil és el motor d'aquests i d'altres 
esdeveniments de collita pròpia, de quilò-
metre 0, que ens fan una ciutat singular; 
una societat civil promotora i impulsora 
que ha de comptar sempre amb el suport 
en tots els sentits de l'administració per 
garantir-ne la continuïtat i futur.

Quan l'estiu s'acabi, les colles de Blancs i 
Blaus, els gegants i els capgrossos, el bestia-
ri de festa major, les entitats i col·laboradors 
tornaran a omplir places i carrers amb tan-
tes o més ganes que mai, i de ben segur que 
aquest any ens tornaran a sorprendre.

Gaudim de la festa, fem-nos la nostra, 
siguem participatius, però no oblidem ser 
cívics i tolerants, respectuosos amb la gent 
i la ciutat, diguem no al vandalisme i la vio-
lència, perquè és responsabilitat de tot@s!

Visca els Blanc i Blaus!
Bon estiu! Ens veiem per la festa major!

Q

Granollers ha rebut un nou ajut provinent dels fons europeus Next Generation 

que, en aquest cas, permetrà continuar la transformació energètica de l'edifici

de l'Escola Municipal del Treball –que actualment disposa de plaques solars i

és un dels equipaments d'una xarxa de calor amb biomassa– fins a convertir-lo 

en el primer equipament municipal totalment autosuficient energèticament. 

Aquesta subvenció, propera als 600.000 euros, se suma als més de 3 milions

que va rebre el projecte de renaturalització de la llera del Congost, precisament 

en el tram de darrere de l'EMT i fins a les pistes d'atletisme. Per completar 

una reforma gairebé integral de la franja sud de la ciutat, ara cal esperar si el 

projecte presentat per al barri Primer de Maig també aconseguirà el preuat 

finançament europeu. Si no, la transformació a la zona serà molt més complexa.

REFORMES A TOCAR DEL RIU

Editorial

LAURA  SABATÉS 
I ORTEGA 

Regidora de Junts 

a l'Ajuntament de Granollers

Promou:

L’Editorial, als efectes previstos a l’article 32.1 paràgraf segon del vigent TRLPI, s’oposa expressament a que qualsevol de les pàgines d’aquesta obra o parts d’ella siguin utilitzades per a la realització 
de resums de premsa. Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot realitzar-se amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepció 
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)
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L'ACUDIT de Manel Fontdevila

tenim res a fer. Ho lamento, però és així, si 
hi ha algú que no li agrada, per exemple: 
Y sin embargo de Sabina o Sin tu latido de 
l'Aute o La poesía es una arma cargada de 
futuro de Celaya/Ibáñez o Wa yeah! d'An-
tònia Font o Prospettiva nevski de Battiato 
o el video de Me dejó marchar de Coque 
Malla amb l'ajut d'Iván Ferreriro... no hi 
posaré res de la meva part perquè siguem 
més que coneguts. Els gustos musicals de 
les persones em marquen molt, molt més 
que la ideologia, les sabates, els tatuatges, 
la colònia o els rellotges... que també.

Avui, en camí de tenir tots els anys, se-
gueixo escoltant Silvio, Dylan, Antònia 
Font, Sabina, Young... també d'altres més 
d'ara com Nacho Vegas o Quique González.

En més d'una ocasió algú m'han dit que 
triï una cançó i aleshores penso en el meu 
enterrament, i avui me'n surten algunes: 
Monólogo, La canción más hermosa del mun-

do, Prospettiva nevski, Girl from the north 

country, Et deixo un pont de mar blava i al-
gunes més que no us dic per no allargar-me.

Després de tants i tants anys escrivint 
per la dreta i l'esquerra dels racons de pa-
per comarcals i malgrat algunes mentides, 
molts em coneixeu força bé, m'agradaria 
que si us ve de gust escrivíssiu el nom 
d'una cançó en el meu Facebook o a Insta-
gram, només una i així també jo sabré com 
sou una mica per dins. Seria curiós, fins 
i tot divertit i, si un dia moriu, cosa força 
probable, potser algú ho tindrà en compte i 
la vostra cançó omplirà el silenci, la memò-
ria i la humitat del tanatori. Vinga va!

Tinc la memòria plena de cançons que 
m'uneixen a determinada gent i a moments 
inoblidables, uf, como te recuerdo Amanda...

arda d'infern des del sofà de casa, 
dies de reafirmació del canvi cli-
màtic. Abans de caure esgotat per 
les rampes d'Alpe d'Huez, pen-

so en qualsevol cosa. Per exemple en què 
com a la majoria de vosaltres, m'agrada la 
música, però avui penso i escric de quan 
la música acompanya un munt de lletres 
ben barrejades. Des de sempre he estat 
interessat en cançons, en cantautors i en 
poesies ben musicades i, a diferència d'al-
tres, sempre he valorat molt més la lletra 
que la música. Això, tot sovint ha desem-
bocat en polèmiques amb amics i coneguts 
que no entenen com em pot agradar una 
cançó sense harmonia i amb altres perquè 
soc jo el que no puc entendre com escolten 
entusiasmats aquella peça de lletra buida 
i infame. Ells donen potser massa impor-
tància al ritme i a la música i jo, a la lletra.

Jo vinc d'aquella època de l'underground 
laic parroquial i granollerí, de Llach (Llu-
ís Llach a l'Olímpia de París va ser el meu 
primer LP), vinc del Vent de Xàtiva, dels 
poemes musicats de Paco Ibáñez, de Serrat, 
d'Aute, de Cohen, de Moustaki, de Brassens, 
de Lou Red, de Zappa, de la Patty i en Riba, 
d'en Sisa i en Dylan, d'en Sabina, de Tria-
na, de Silvio Rodríguez, de Joplin... i va ser 
aquesta colla de pòtols, fins i tot més que 
la biblioteca que hi havia a la casa vella, els 
que m'injectaren el curiós i tortuós joc de 
barrejar símbols negres sobre el blanc.

És curiós, però quan algú diu que no li 
agrada una de les meves cançons preferides 
soc taxatiu i penso: Senyor meu, vos i jo no 

T

CANÇONS

SANTI MONTAGUDDes del balcó
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OPINIÓ

Bústia

L'aigua i el medi ambient
A hores d'ara tenim les alarmes enceses quant 
al nivell d'aigua dels embassaments. Si no 
plou suficient, haurem de patir restriccions. A 
principis dels 70, a Granollers, molts edificis 
s'abastien de l'aigua de pous. Encara recordo, 
que a causa de l'escassetat d'aigua a l'estiu, els 
meus pares i jo havíem de fer diversos viatges 
amb galledes, a la font de la plaça de la Caser-
na per portar l'aigua al pis on vivíem.

El món té cada vegada més habitants, i 
això suposa més consum, tant per a les ciu-
tats, com per a l'agricultura i la indústria. És 
per això que considerem l'aigua com un bé 
imprescindible i escàs. Només el 2,5% de 
l'aigua del món és aigua dolça. I d'aques-
ta, el 70% es troba als pols i als cims de les 
muntanyes en forma sòlida.

Cal tenir en compte que l'escassetat d'ai-
gua ens pot portar a situacions molt comple-
xes, fins i tot provocar guerres. Sobreexplo-
tació de recursos hídrics, malbaratament de 
l'aigua i pous il·legals han provocat la seque-
ra de llacs, on poblacions indígenes s'abasti-
en de la pesca, com és el cas del llac Titicaca. 
Com també la destrucció de reserves natu-
rals, com Doñana i Tablas de Daimiel.

D'altra banda, el canvi climàtic està influint 
a agreujar les sequeres i les inundacions que 
últimament estem patint. Pel que fa a l'im-
pacte mediambiental, tant governs com em-
presaris i ciutadans han de tenir en compte 
que una mala gestió de l'aigua pot generar 
dèficit i contaminació. En especial el control 
de la immensa quantitat de pous il·legals i de 
vessaments fecals o de productes químics.

Els ciutadans també podem contribuir 
més del que ens creiem. La contaminació i 
malbaratament de l'aigua sumada a tota la 
població, és molt significatiu. Per tant, cal te-
nir alguns aspectes en compte com: no dei-
xar aixetes obertes, no fer servir el WC de 
paperera, utilitzar el rentaplats i rentadores 
quan estiguin plenes, fer servir al vàter cis-
ternes amb descàrrega parcial (o posar una 
ampolla dintre del dipòsit), fer servir la dut-
xa en comptes de la banyera, tancar l'aixeta 
quan ens rentem les dents o quan ens ensa-
bonem a la dutxa, quan ens dutxem podem 
recollir en una galleda l'aigua freda de la ca-
nonada fins que arribi la calenta, per aprofi-
tar-la després. No llençar burilles al carrer, 
ni brossa de cap tipus. Tot el que llencem al 
carrer se'n va directament al mar. Llavors a 
través de la cadena tròfica ens arribaran els 
contaminants i microplàstics que contindrà 
l'aigua contaminada del mar. També provo-
carà problemes a la fauna marina.

No valorem l'estalvi que suposa cada 
acte nostre, perquè no veiem un impacte 
immediat. Si l'aigua s'acaba, no podré anar 
una altra vegada a buscar aigua a la font de 
la plaça de la Caserna, perquè està tancada 
i tampoc té aixeta.

CRIS MELO / GRANOLLERS

El no a la pancarta
L'AB de Granollers de l'Assemblea Nacional 
Catalana estem molt agraïts a la Sra. alcal-
dessa per haver indicat al seu cap de proto-
col, el Sr. Josep Mora García, que ens fes ar-
ribar el document públic sobre el protocol 
que li vam demanar.

Ens hem adonat, però, que el que ens ha 
enviat no és el document que esperàvem. 
Per tal que vegi a què ens referim, a conti-
nuació n'analitzem el contingut:

1. Quan diem que no és el document pú-
blic que demanàvem és perquè el que se'ns 
fa a mans és un certificat, tal com ho corro-
bora l'expressió "faig constar que". A alguns 
membres de la junta de la nostra AB ens ha 
recordat els certificats que rebíem després de 
fer un curset i que havíem de presentar a la 
Generalitat si s'esqueia. Ara, però, tenim da-
munt la taula un debat existencial: on l'hem 
de presentar, quan i, el que és pitjor, per què.

2. Ja sabem que "l'Ajuntament de Gra-
nollers regula la col·locació d'elements i 
símbols al balcó de l'edifici consistorial", el 
que no sabíem és que ho fes "d'acord a un 
protocol intern d'usos i costums". Entenem, 
doncs, que l'esmentat protocol no està escrit, 
atès que parla "d'usos i costums", que solen 
ser normes no escrites. Ens quedem més 
tranquils, sobretot quan sabem que aquests 
"usos i costums", tal com ens ha demostrat 
la història, poden canviar. No ens podem ni 
imaginar que en ple segle XXI encara subsis-
tís "el dret de cuixa" de l'edat mitjana!

3. En el certificat s'afirma que "s'estableix 
com a criteri que els elements permesos..." 
Aquí ens sorgeixen unes quantes preguntes: 
Un criteri no "s'estableix" sol. Es va tractar el 
tema en alguna comissió? Quins grups muni-
cipals van participar-hi? En quina data? On 
és l'acta de la reunió on consta que s'instau-
ra aquest criteri? On queda recollit formal-
ment? De fet, el que anem demanant no és 
res més que el document que acrediti la res-
posta a aquestes dues darreres preguntes.

4. En el llistat d'esdeveniments que te-
nen permís per col·locar símbols al balcó, 
s'han oblidat d'esmentar que al principi de 
l'empresonament i exili dels membres del 
Govern de la Generalitat, van penjar un llaç 
groc. El llaç lila, de recent incorporació, de-
mostra el que dèiem abans: que els "usos i 
costums" es poden canviar.

Creiem fermament que la defensa de la 
nostra llengua és prou important perquè no 
estigui sotmesa a uns acords que ningú no 
sap qui els ha establerts, ni quan, ni per què. 
I que el retrocés i menyspreu que està patint 
el català són raons més que suficients per a 
establir nous "usos i costums".

Esperant que reflexioni i que accedeixi 
a penjar la pancarta en defensa del català, 
s'acomiada de vostè ben cordialment.

LA JUNTA PERMANENT DE L'AB 
DE GRANOLLERS DE L'ANC

quest 26 de juliol ha fet 4 anys 
que vaig entrar com a regidor 
a l'Ajuntament de Granollers. A 
hores d'ara em sembla que ha 

passat una eternitat. Vaig tenir l'honor de 
substituir el company Chakir El Homrani, 
el qual va ser nomenat conseller al govern 
del país. Des de llavors, moltes hores de 
reunions, debats de ple (a vegades soporí-
fers) i la possibilitat d'haver conegut mol-
ta gent interessant i haver teixit la ciutat 
junts. De tot plegat, un resum:

Jo pensava que a la política s'hi venia a 
discutir, argumentar i contraargumentar. 
I que, per a fer-ho bé, calia tenir un pòsit 
d'idees, lectures, experiències i punts de 
vista previs. I que, sobretot, calia haver 
practicat l'art de la dialèctica anteriorment. 
Doncs, no. Al ple de Granollers no s'argu-
menta. Senzillament, cadascú recita el seu 
text, fa el paper que li toca de l'auca i cap a 
casa. No ho critico, només ho descric. Amb 
tot, des de l'oposició no cal que ens esfor-
cem a plantejar cap idea nova: el govern 
socialista (format per regidors/es de, més 
o menys la meva edat, i que sempre han go-
vernat amb majoria absoluta i n'han heretat 
els tics de gestió jeràrquica corresponents) 
ens dirà que ells fan molt i que, si no ho fan, 
és per culpa del govern de la Generalitat.

Jo pensava que a la política s'hi venia a 
escoltar i a aprendre. Doncs, no. En aquests 
quatre anys que porto de regidor només 
una vegada, un regidor de l'oposició, se 
m'ha acostat per dir: ''oye, esto que has 
dicho, estaria bien poderlo hacer''. I sí, era 
de Ciutadans! Em refereixo al fet que la 
dinàmica de la majoria absoluta que en-
terboleix la política local ofega, també, la 
capacitat d'innovació. No hi ha cap voluntat 
de canviar res. El barnusellisme és la nova 
generació del mayoralisme. Punt i final a 
l'aventura. Si alguns teníem l'esperança 
que el PSC fos alguna cosa diferent d'una 
crossa del PSOE, aquesta idea es va fondre 
el dia que la Mònica Oliveras va plegar.

Jo pensava que la unitat estratègica de 
l'independentisme era possible. Però a 
hores d'ara veig que no. I tot plegat perquè 

Jo confesso (diari breu de 
4 anys de regidor a l'oposició)

alguns no són prou generosos per trencar 
esquemes, pràctiques i debats eterns es-
túpids. Les lògiques discrepàncies inter-
nes són vistes com a impediments a cons-
truir un projecte col·lectiu divers. Ningú 
s'atreveix a volar per sobre els arbres i 
veure el bosc sencer. Tothom es tanca en 
el seu clot i allà perviu. Avui, precisament, 
que necessitem recuperar el tremp amb 
gent que miri més enllà i que torni a pu-
jar a espatlles de gegants. I que sigui prou 
generosa i amb prou capacitat de seducció 
perquè molts i moltes tornin a confiar i a 
teixir. Mentre seguim pensant que cadas-
cú té la raó i la poció màgica per guanyar 
al PSC, no ens en sortirem pas. Seguirem 
vivint en els nostres poblats gals mentre 
ells tenen tota la Gàl·lia.

Jo pensava que la societat civil tenia un 
paper importantíssim en la transformació 
de tot plegat. Però veig que no. Perquè 
vivim en una ciutat on les estructures de 
poder bastides amb els anys de govern 

del PSC han educat la societat civil (asso-
ciacions de veïns i entitats diverses) a fer 
una crítica moderada de l'acció de govern 
i a no plantejar cap alternativa que tren-
qui gaires esquemes. Algunes creiem que, 
segurament, hauríem de saber construir 
una societat civil més lliure, més valenta 
i menys dependent dels poders públics i 
les subvencions de torn. Una societat ci-
vil que articuli sectors diversos molt dis-
tanciats entre si. Una societat civil que 
s'autoanalitzi i superi fantasmes i pors. 
Segur que, des de l'oposició podríem fer 
més i millor, però també caldria que, uns i 
altres, entenguéssim que la política vol es-
forç, treball i persistència en la presència 
pública. Que la política és carrer, reunions, 
paciència i molts, molts, molts sants de 
barri. Que la política es fa cada dia i en tot 
moment. Que la política és escoltar molt i 
parlar menys. I que la política vol, sobre-
tot, compromís. La queixa i prou no porta 
gaire enlloc, vaja. Que tingueu bon estiu!

Hauríem de saber construir 

una societat civil més lliure, més

valenta i menys dependent dels

poders públics i les subvencions

A

PAU LLOBET 
I ROURA

Regidor d'ERC a 

l'Ajuntament de Granollers

CIBERACTIVITAT Segueix-nos a @DiariSomGRN

El 23 de juliol 2020 va morir Josefina Piella 
Juncà als 71 anys a Canovelles. Va treballar
en l'atenció al públic i com a auxiliar al Museu
de Granollers durant molts anys. Feina ben
feta al sevei públic! Una excel·lent companya, 
una gran persona. Sempre l'enyoraré.

Maria Permanyer @maria_permanyer Àlex Sastre @alexsastre83

Incapaç d'assumir que 
hi hagi botigues amb l'aire 
condicionat encès
(i a tope) i les portes 
d'entrada permanentment 
obertes.

Marxem de vacances
L'edició en paper habitual del diari Som deixarà de distribuir-se a 
l'agost, però dijous vinent, dia 4, hi haurà una edició especial de festa 

major, i una altra el 18 d'agost. Fins llavors, que tingueu molt bon estiu!
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BUTLLETÍ

El Campus d’Estiu del CNG no s’atura, estant 
obert durant totes les vacances escolars. Du-
rant el mes d’agost, els nens i nenes d’entre 
3 i 12 anys seguiran gaudint d’aquest casal, 
on l’activitat estrella és el curset de natació 
diari. A banda, es realitzen altres activitats 
esportives i lúdiques com ioga, multies-
port, psicomotricitat, jocs d’aigua...

CLUB

Arriba el mes d’estiu per excel•lència, l’agost! 
La majoria agafa vacances i aprofita per sor-
tir i veure món, gaudir del sol, de l’aire lliure… 
Si durant tot l’any has anat al gimnàs, ara no 
és el moment de tirar tots els beneficis que 
has aconseguit amb la pràctica de l’exerci-
ci físic per la borda. Apunta’t els següents 
consells, per a què siguis on siguis i vagis 
on vagis, segueixis mantenint-te en forma 
aquest mes d’agost!
La primera recomanació i la més important 
és que aquesta època de l’any no hem de 
centrar els nostres esforços en objectius 
impossibles d’aconseguir. En tot cas han 

d’anar destinats a gaudir del nostre temps 
lliure, el sol, les vacances, el descans però 
sempre de forma activa amb infinitats de 
possibilitats per a mantenir un estil de vida 
saludable. El secret està en evitar els exces-
sos i buscar la manera de moure’t.

Si vas a la platja
Caminar. És molt saludable i recomanat 
per a tothom. Amb una intensitat regulada 
i amb un pas constant durant aproximada-
ment una mitja hora, aconseguirem millorar 
la capacitat aeròbica, tonificar les cames i 
evitar tensions musculars. I a més a més, ca-

minar al costat del mar t’allibera de l’estrès.
Running o córrer a l’aire lliure. Aprofita 
que els dies són més llargs per sortir a córrer 
a la fresca. Aquesta activitat mobilitza tots 
els grups musculars, especialment el tronc 
inferior i també fem un bon treball cardio-
vascular, millora la resistència i potencia el 
sistema cardiovascular. Si treballem amb 
una intensitat moderada (60-70% de la 
freqüència cardíaca màxima) aconseguirem 
afavorir la quema de greix.
Natació. És l’activitat estrella de l’estiu. Acti-
va tots els grups musculars, el tronc inferior 
i superior. Millora la forma física, la força i la 
flexibilitat. Ideal per aquelles persones amb 
problemes articulars i que no poden realit-
zar activitats d’impacte.
Voley-platja. És una forma molt divertida 
de fer esport, i recomanada per aquells que 
no volen marxar de la platja. Si no coneixes 
les normes del joc, no passa res, pots adap-
tar les normes al teu gust. Pots jugar en pa-
rella (un contra un) o animar a 8 amics i fer 
dos equips de 4 persones. No només t’ho 
passaràs bé, sinó que et mantindràs en for-
ma. Amb aquest esport treballarem cames, 
glutis i abdominals.
Jugar a pales o frisbie. Són els clàssic jocs de 
l’estiu que t’ajudaran a mantenir la forma fí-
sica activant les teves cames a més del tren 
superior. És una manera divertida i econòmi-

ca de mantenir-te activa i moure’t a la platja.
Si vas a la muntanya
Excursionisme. És una de les opcions que 
tenim si anem a la muntanya a passar 
aquest estiu. Realitza caminades a través de 
la natura.
Muntanyisme. Activitat de més intensitat, 
ja que no és un passeig tranquil com es con-
sidera una excursió. L’objectiu és arribar al 
cim de la muntanya. Per tant, mentre gau-
dim del paisatge, treballem el tronc inferior 
gairebé sense adonar-nos-en.
Escalada o Via Ferrata. Són esports per als 
amants de la natura, que volen gaudir de la 
verticalitat. Es tracta de pujar per paret ver-
tical, mobilitzant tota la musculatura del cos 
tant braços com cames. La diferència entre 
un i altre és que l’itinerari vertical de la via fe-
rrata es troba equipat amb material divers: 
escales de metall, grapes, presses…

Si no marxes

Vine al Club. Fes esport ja sigui a la pisci-
na com al fitness. No tanquem a l’agost, i 
adaptem l’activitat dirigida a aquest mes 
per a què puguis seguir fent esport. Recor-
da que també el tècnic de fitness i aigua es-
tan a la teva disposició per a preparar-te la 
millor rutina per aquest mes i així no trencar 
amb la teva activitat.

A l’agost, no t’aturis

CONSELLS per a mantenir-se actiu durant les vacances d’estiu

El Campus d'Estiu del CNG no s'atura, estant 
obert durant totes les vacances escolars. Du-
rant el mes d'agost, els nens i nenes d'entre 
3 i 12 anys seguiran gaudint d'aquest casal, 
on l'activitat estrella és el curset de natació 
diari. A banda, es realitzen altres activitats 
esportives i lúdiques com ioga, multies-
port, psicomotricitat, jocs d'aigua...

CLUB

Campus d'Estiu Com no guanyar pes durant l'estiu
Durant els mesos d’estiu 

hem de seguir una alimen-
tació equilibrada i saludable, 
igual que la resta de l’any. Rica 

en fruita, verdures, hortalisses, 
llegums, cereals integrals, fruits 

secs, peix, carn, ous... Tenir bons 
hàbits, beure aigua, mantenir un 

estil de vida actiu, seguir amb l’en-
trenament i gaudir de les vacances. 

La dietista-nutricionista del CNG, 
Laia Mora, ens dona els consells per 
no guanyar pes durant l’estiu:

Procura beure aigua durant tot el 
dia, superant el 1,5L, intenta fer àpats 

complets per dinar com amanida de 
llenties, cigrons amb escalivada i ton-

yina, amanida de pasta o d’arròs, ama-
nida campera... inclou 3 peces de fruita 

al dia (les que més t’agradin, millor si són 
de temporada, més bones, més nutrients 

i més econòmiques) i redueix la ingesta de 
sal (per evitar major retenció hídrica).
Podem sortir de la nostra rutina alimentària, 
però  també hem de saber retornar-hi. Perquè 
fem un àpat fora no vol dir que la resta de dia 
i de cap de setmana hagi de ser un descontrol 
perquè total... Reprèn els teus hàbits, inclou 
vegetals i aliments proteics en el proper àpat 
i beu aigua tot el dia. No cal compensar! Tor-
na a la teva rutina i tot tornarà a estar com 
sempre, menjant saludable i fent exercici.

Com adaptem els esdeveniments socials/
familiars a una alimentació saludable?

BARBACOA SALUDABLE: Patata al caliu, 
graellada de verdures/amanida de tomàquet 
i ceba + carn (1-2 trossos). Moderar ingesta 
d’alcohol a 1 copa, beure aigua, intentar que 
el pica-pica previ sigui saludable (escopinyes, 
musclos, hummus...)
PAELLA D’ARRÒS: El problema és l’arròs, 
sinó la prèvia (pica pica amb fregits, arrebos-
sats, alcohol, pa...). Intenta incloure una ama-
nida bàsica de primer.
DE TAPES: Procura incloure algun vegetal ja 
sigui en amanida, espàrrecs verds, graellada 
de verdura, crudités... a més fonts proteiques 
de qualitat com un carpaccio, pop, pernil 
ibèric, anxoves, hummus... Intentar que els 
fregits com croquetes, braves, calamars ro-
mana/andalusa no siguin la base, sinó 1 de 
les opcions de la taula.

CONSELLS I PAUTES de la dietista-nutricionista del CNG

– 18 anys

– Quan va començar la teva afició per nedar?
– Des de ben petit que m'agradava nedar, però tot va començar a 
anar a més quan vaig entrar al meu primer campionat d'Espanya 

– Des de ben petit a lligues i campionats de Catalunya fins que 

d'Espanya.

– Nervis, concentració i ganes de guanyar.

– El meu primer campionat d'Espanya a Madrid, ja que 
vaig veure que tot l'esforç té recompensa.

final?

des d'abans fins al final.

– 9 sessions d'aigua, i 5o 6 de físic a la setmana.

– Sí, però és molt sacrificat. Amb organització no has 

absoluta al campionat d'Espanya. Tot i que una 

per figures com la meva per intentar que 

encara no compten amb aquesta figura.»
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La majoria agafa vacances i aprofita per sor

és el moment de tirar tots els beneficis que 

consells, per a què siguis on siguis i vagis 

aquest mes d’agost!

és que aquesta època de l’any no hem de 

sempre de forma activa amb infinitats de 

la capacitat aeròbica, tonificar les cames i 

Aprofita 
que els dies són més llargs per sortir a córrer 
a la fresca. Aquesta activitat mobilitza tots 

freqüència cardíaca màxima) aconseguirem 
afavorir la quema de greix.

flexibilitat. Ideal per aquelles persones amb 
problemes articulars i que no poden realit
zar activitats d’impacte.

de fer esport, i recomanada per aquells que 

rella (un contra un) o animar a 8 amics i fer 
dos equips de 4 persones. No només t’ho 
passaràs bé, sinó que et mantindràs en for
ma. Amb aquest esport treballarem cames, 

l’estiu que t’ajudaran a mantenir la forma fí

 És una de les opcions que 

aquest estiu. Realitza caminades a través de 

ja que no és un passeig tranquil com es con

amants de la natura, que volen gaudir de la 

tical, mobilitzant tota la musculatura del cos 

un i altre és que l’itinerari vertical de la via fe
rrata es troba equipat amb material divers: 

na com al fitness. No tanquem a l’agost, i 
adaptem l’activitat dirigida a aquest mes 
per a què puguis seguir fent esport. Recor
da que també el tècnic de fitness i aigua es

millor rutina per aquest mes i així no trencar 

tació equilibrada i saludable, 
igual que la resta de l’any. Rica 

La dietista-nutricionista del CNG, 

no guanyar pes durant l’estiu:

al dia (les que més t’agradin, millor si són 

i més econòmiques) i redueix la ingesta de 
sal (per evitar major retenció hídrica).

però  també hem de saber retornar-hi. Perquè 
fem un àpat fora no vol dir que la resta de dia 

perquè total... Reprèn els teus hàbits, inclou 

i beu aigua tot el dia. No cal compensar! Tor

graellada de verdures/amanida de tomàquet 
i ceba + carn (1-2 trossos). Moderar ingesta 
d’alcohol a 1 copa, beure aigua, intentar que 

musclos, hummus...)

sats, alcohol, pa...). Intenta incloure una ama

de verdura, crudités... a més fonts proteiques 
de qualitat com un carpaccio, pop, pernil 
ibèric, anxoves, hummus... Intentar que els 
fregits com croquetes, braves, calamars ro

– Edat?
– 18 anys

– Vius a…
– La Torreta

– Quan va començar la teva afició per nedar?
– Des de ben petit que m'agradava nedar, però tot va començar a 
anar a més quan vaig entrar al meu primer campionat d'Espanya 
a Madrid.

– La teva trajectòria esportiva...
– Des de ben petit a lligues i campionats de Catalunya fins que 
van anar passant els anys i vaig aconseguir anar als campionats 
d'Espanya.

– Quin és el teu estil?
  –El crol, sense dubte.

– Com recordes la primera competició? 
– Nervis, concentració i ganes de guanyar.

– 

Quina és la medalla o competició que recordes amb més 
satisfacció?
– El meu primer campionat d'Espanya a Madrid, ja que 
vaig veure que tot l'esforç té recompensa.

– Què et passa pel cap abans de competir, durant i al 
final?
– El meu cap només pensa en guanyar i lluitar al màxim, 
des d'abans fins al final.

– Quina és la teva preparació esportiva?
– 9 sessions d'aigua, i 5o 6 de físic a la setmana.

– És fàcil compaginar bé la vida d'estudiant, familiar, 
amics... amb la natació a aquest nivell?
– Sí, però és molt sacrificat. Amb organització no has 
de tenir problema.

– El teu objectiu en la natació...
– De moment poder arribar a nedar una final 
absoluta al campionat d'Espanya. Tot i que una 
vegada ho aconsegueixi, voldré més.

L'ENTREVISTA Arnau Colomer Jiménez, nedador absolut

»MODEST MOLINA
55 anys com a soci del CNG

«El que més em motiva quan 
vinc són les possibilitats de fer 
el que busco i sentir-me dins del 
meu Club.»

EL SOCI

EL TREBALLADOR

» MARC VILA
Psicòleg esportiu

«L’esport de competició mou moltes emo-
cions i estats d’ànim que, malauradament, 
no sempre són bons; i que el Club aposti 
per figures com la meva per intentar que 
l’acompanyament dels esportistes, pares/ma-
res o entrenadors estigui professionalitzat, és 
per destacar-ho, ja que a dia d’avui, molts clubs 
encara no compten amb aquesta figura.»

Arnau Colomer: "Tot l'esforç té recompensa"
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El Circuit també va ser olímpicEl Romania-Egipte, partit inaugural

La contrarellotge per equips de ciclisme va tenir 
el seu inici i final a les instal·lacions del Circuit 
de Barcelona-Catalunya. La cursa va tenir lloc el 
26 de juliol i la selecció d'Alemanya va imposar-
se, seguit d'Itàlia i França. 

El partit inaugural dels Jocs Olímpics d'handbol a Granollers 
va ser entre les seleccions de Romania i Egipte. L'aforament 
del Palau en la seva inauguració era de 4.297 localitats. Les 
entrades per veure els partits oscil·laven entre les 750 (4,51 
euros) i 1.750 (10,52 euros) pessetes.

El Palau d'Esports ha estat el lle-
gat més important dels Jocs Olím-
pics del Barcelona 1992 a la ciutat, 
però amb el pas dels anys la flama 
del voluntariat ha perdurat amb 
les diferents competicions inter-
nacionals, majoritàriament vincu-
lades amb l'handbol. 

El 29 de setembre de 1989, es 
va fer l’acte oficial de col·locació 
de la primera pedra del nou Pa-
lau d’Esports de Granollers, obra 
de l'arquitecte Pep Bonet. La ins-
tal·lació va ser l'emblema de la 
transformació urbanística que es 
va produir en aquesta zona de la 
ciutat. A més, la instal·lació com-
plia amb la premissa del comitè 
organitzador dels Jocs, que aques-
ta havia de perdurar en el temps 
i això estava assegurat amb el BM 

Els voluntaris i el Palau, 

el llegat de l'olimpíada

Granollers va ser una de la quinze-
na de subseus dels Jocs Olímpics 
de Barcelona 1992, que el passat 
25 de juliol va commemorar 30 
anys de l'acte d'inauguració a l'Es-
tadi Lluís Companys. La ciutat va-
llesana va acollir la fase preliminar 
de l'handbol, que va arrencar el 27 
de juliol i va culminar el 7 d'agost. 

El procés granollerí per ser sub-
seu va començar molts anys abans 
quan l'alcalde Rafel Ballús s'ad-
heria a la sol·licitud de Barcelona 
per organitzar l'olimpíada i, de re-
truc, es demanava que Granollers 
fos la seu de l'handbol. Finalment, 
el 10 de desembre de 1987, el co-
mitè organitzador dels Jocs feia ofi-
cial l'anhel olímpic de Granollers.

Un dels actes més multitudinaris 
abans dels partits de les olimpíades 
al Palau d'Esports va ser l'arribada 
de la torxa olímpica el 16 de juny 
del 1992, portada per persones 
vinculades a les entitats de la ciu-
tat. Això sí, l'entrada i sortida de la 
torxa de la plaça de la Porxada va 
ser en mans de dues persones pro-
vinents del BM Granollers, l’exjuga-
dor Alejandro Viaña i el porter i ca-
pità del primer equip, Jordi Núñez. 

Més enllà de l'esdeveniment es-
portiu, a la ciutat va emergir una 
destacada planta hotelera i es va 
produir el desenvolupament resi-
dencial de la zona propera al Palau 
d'Esports.   J.L.R.b.

MEMÒRIA HISTÒRICA  GRANOLLERS VA VIURE AMB INTENSITAT ELS JOCS OLÍMPICS DE BARCELONA AMB EL DESENVOLUPAMENT DE LA ZONA DEL PALAU, ARA UN REFERENT

TONI TORRILLAS / AmgR

Trenta anys de la il·lusió per 

la subseu olímpica d'handbol

TORXA Jordi Núñez, del BMG, entra a la plaça de la Porxada amb la flama

L'Arxiu Municipal ha publicat el 
catàleg de la documentació rela-
cionada amb la subseu olímpica 
granollerina dels Jocs Olímpics 
de Barcelona 1992. En total, hi 
ha disponibles més de 130 docu-
ments i 800 imatges, entre impre-
sos, cartells, articles de premsa, 
publicacions, fotografies, exposi-
cions, films i fons orals –part de la 
qual es pot consultar a través dels 
portals web Digital i d’Imatges de 
l'Arxiu–.

La cronologia dels documents 
s’inicia el 1987 amb la presenta-
ció de la candidatura olímpica i 
acaba el 1992 amb la celebració 
dels Jocs Olímpics. Hi predominen 
els documents que tenen a veure 
amb l’organització de les activi-
tats, la difusió i la comunicació, i 
la gestió dels 500 voluntaris i vo-
luntàries que hi van participar

Per facilitar la cerca, la docu-
mentació és per apartats: Orga-
nització de la subseu, amb do-

L'Arxiu publica 800 imatges 
i 130 documents del moment

fONS peRe eSpAuLeLLA / AmgR

 peRe CORNeLLAS / AmgR

EN JOC  Partit d'Espanya contra França al Palau d'Esports

cuments com la constitució del 
Comitè de la Subseu Olímpica de 
Granollers, l’octubre de 1990, o 
el recorregut, els horaris, els por-
tadors i el dossier de premsa de 
l’acte de benvinguda de la torxa; 
Voluntaris olímpics, inclou fitxes 
de les persones voluntàries, que 
van arribar al mig miler; i Difusió 
i comunicació de la subseu, amb 
postals, tríptics, adhesius i un 
fulletó del Palau d’Esports. Fins 
i tot, a l'espai Document del Mes 
de juliol del web de l'Ajuntament, 
ja hi ha  una mostra d’aquesta do-
cumentació amb un fulletó de l' 
exposició, Barcelona'92 amb Gra-

nollers. Amics per sempre. 

AmgR

PORTADA D'UN FULLETÓ  

VOLUNTARIS  Un grup de voluntaris amb el Cobi als terrenys del futur Palau

Granollers i, fins i tot, amb el CB 
Granollers, quan aleshores com-
petia a l'ACB. 

Pla director de l'olímpic
Amb el pas dels anys, el Palau 
d'Esports ha seguit sent un punt 
important en l'àmbit esportiu, 
tot i que va destacar la celebració 
del Mundial d'handbol masculí el 
2013 i el Mundial d'handbol fe-
mení el 2021. Precisament, l'obra 
més gran de remodelació va ser 
amb l'esdeveniment internaci-
onal de l'any passat amb un pla 
d'adequació que va comportar un 
nou paviment, grades retràctils 
i un nou marcador, entre altres 
millores d'eficiència energètica. 
"Estem acabant un pla director 

d'usos del Palau d'Esports, que 

farà que vagi més enllà de l'ús 

esportiu, que seguirà sent el 

més rellevant", admet el regidor 
d'esports, Álvaro Ferrer, que afe-
geix que el Palau ja ha demostrat 
"ser més que una instal·lació 

esportiva perquè va acollir un 

punt de vacunació per la Co-

vid-19, que va ser massiva". 
Tot i les renovades instal·laci-

ons, el cor del Palau van ser el mig 
miler de voluntaris a les olimpí-
ades del 1992. Aquest record ha 
perdurat en el temps i quan s'han 
necessitat persones per donar un 
cop de mà en l'organització de 
grans esdeveniments a la ciutat, 
com ara Mundials, la Mitja o la 
Granollers Cup, sempre s'ha con-
vocat a l'esperit olímpic, com a 
model a seguir. 
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Belén García ha aconseguit el seu 
primer podi a les W Series des-
prés de tenir-lo a tocar en més 
d'una ocasió en les dues últimes-
temporades. La pilot vallesana va 
obtenir el segon lloc en el circuit 
Paul Ricard del Gran Premi de 
França, que va tenir lloc el cap de 
setmana passat. 

La de l'Ametlla, nascuda a Gra-
nollers, va aterrar a França ple-
nament recuperada després de 
dues setmanes d'indisposició. 
La vallesana habia aconseguit el 
cinquè millor temps dels entre-
naments de qualificació i en cursa 
no va deixar d'estar entre les cinc 
millors. García va tenir una molt 
bona sortida i va guanyar ràpi-
dament dues places després de 
superar Marta García i la compa-
nya d'equip, Nerea Martí. Al tram 
final, després de l'entrada de dos 
cotxes de seguretat, la vallesana 
va avançar a Beitske Visser, que 
havia aconseguit el primer lloc de 
la graella de sortida, però ja no va 

MOTOR | Automobilisme  LA PILOT ACABA AL SEGON LLOC DEL GRAN PREMI DE FRANÇA

poder superar la guanyadora de la 
cursa, Chadwick, que va quedar a 
tan sols 2,4 segons de García. “Es-
tic molt contenta d'haver acon-
seguit el podi. He estat a prop 
diverses vegades, però aques-
ta ha estat la definitiva, per 
fi. El cap de setmana ha estat 
complicat per a mi. Porto dues 

mediagé comunicación

CELEBRACIÓ  La pilot vallesana al podi de la cursa francesa

Belén García celebra el primer 

podi assolit a les W Series

setmanes una mica tocada i no 
he arribat en les meves millors 
condicions, així que el resultat 
encara em fa més il·lusió", diu 
García. 

La pilot és quarta classificada de 
la general i aquest cap de setmana 
disputa una nova cursa al circuit 
d'Hungaroring d'Hongria.  

Jonathan Rea, del KRT de Gra-
nollers, arriba a l'equador de la 
temporada de Superbikes amb la 
intenció de pujar al primer lloc 
de la classificació general. El pilot 
britànic és segon amb 229 punts 
i té una diferència de 17 amb el 
líder, Álvaro Bautista (Ducati). El 
cap de setmana, Rea lluitarà per 
pujar el màxim de vegades al podi 
de la sisena ronda, a la República 
Txeca. "La cursa és molt impor-
tant perquè és l'última de la 
primera meitat del campionat. 
És indispensable marxar de va-
cances amb bones sensacions", 
explica Jonathan Rea. 

Aleix i Pol, a MotoGP
Els germans granollerins Aleix 
Espargaró (Aprilia) i Pol Esparga-
ró (Honda) ultimen els seus dies 
de vacances d'estiu abans de po-
sar-se la granota de fer feina per 
disputar, del 5 al 7 d'agost, una 
nova cursa de MotoGP, al circuit 
de Silverstone (Gran Bretanya). 
Aleix és segon i Pol dissetè. 

Jonathan Rea 

arriba a l'equador 

de la temporada

Motociclisme

El Circuit de Barcelona-Catalunya 
celebrarà la 23a edició de les 24 
Hores de Barcelona d'Automobi-
lisme-Trofeu Fermí Vélez el 10 i 
11 de setembre. Aquesta és una 
de les proves més màgiques i amb 
més història del calendari espor-
tiu del traçat mundialista vallesà. 
Els amants de la resistència de les 
quatre rodes ja poden adquirir les 
seves entrades a la web del Circuit 
(www.circuitcat.com) per només 
10 euros. La prova està adscrita 
al campionat 24H Series, amb un 
gran prestigi internacional.

Les European Le Mans Series
El circuit vallesà també ha posat 
a la venda les entrades per a les 
European Le Mans Series (ELMS), 
un certamen que tindrà lloc el 27 
i 28 d'agost. 

Aquesta és una mítica compe-
tició continental que arriba per 
tercera vegada al Circuit de Bar-
celona-Catalunya. El preu de les 
entrades per a les dues jornades 
és de 15 euros. 

El Trofeu Fermí 

Vélez, el 10 i 11 

de setembre

Resistència
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La Segona Catalana de futbol sala 
no ha presentat cap sorpresa i fi-
nalment el CEFS Ciutat de Grano-
llers no ha aconseguit la perma-
nència. El sènior A va descendir 
de categoria i el filial, a la Tercera 
Catalana, havia obtingut l'ascens, 
sense premi final. "La normati-

va era clara, però no es va in-

terpretar bé i un filial no pot 

pujar, si en aquella categoria 

baixa el primer equip. Hem de 

ser realistes, estarem a la Ter-

cera Catalana, no hi ha cap pos-

sibilitat de permanència", diu 
l'entrenador del sènior A, Sergio 
Berrio, que lamenta la pèrdua de 
la categoria.  

El club granollerí mantindrà els 
dos equips amateurs a la Terce-
ra Catalana amb un clar objectiu, 
recuperar la Segona Catalana. El 

El CEFS Ciutat Granollers 

consuma el descens

FUTBOL SALA  EL CLUB VOL RECUPERAR LA SEGONA CATALANA

El Club de Tir amb Arc Les Fran-
queses va sumar una vintena de 
podis en el Campionat de Cata-
lunya individual a l'aire lliure. El 
català va reunir 169 arquers el 
passat diumenge a les instal·laci-
ons del Castell de Montjuïc, a Bar-
celona. La delegació franquesina 
va presentar 23 competidors i 20 
d'aquests van aconseguir pen-
jar-se una medalla. 

El nombre més gran de metalls 
es van aconseguir en la modalitat 

d'arc nu amb 11. Entre aquestes, 
hi ha els ors d'Emma Icke i Gerard 
Badia, en benjamí; Mónica López i 
Mario Ruiz, en aleví; Irina López i 
Víctor Rodríguez, en infantil; Noa 
Majó, en sub-21; Luis Rodríguez, 
en sènior, i Amador Rueda, en 
màster 50. 

També van penjar-se una meda-
lla de plata Marçal López, en ben-

POLIESPORTIU  L'ENTITAT FRANQUESINA DESTACA EN EL CAMPIONAT DE CATALUNYA INDIVIDUAL

jamí, i Álex Icke, en aleví. 
Pel que fa en la modalitat recor-

bat i olímpic, el club franquesí va 
sumar tres ors amb Berta Alsina 
i Arnau Gallardo, en sub-18 i joan 
arnal, en sub-21. En compost, Jor-
di Ricart, va guanyar l'or en sènior 
i va aconseguir la màxima puntua-
ció del campionat català amb 675 
punts. En tradicional, Albert Bar-
quero, va ser bronze en màster 
50. En tradicional, l'or va ser per 

A.B.

MEDALLISTES  Un grup d'arquers del club franquesí a Montjuïc

sènior A tindrà una plantilla com-
pletament nova amb sis jugadors 
que pugen del filial i sis incorpora-
cions més; mentre que el B manté 
la meitat de la plantilla i té nous ju-
gadors que procedeixen del juve-
nil. "Volem recuperar la Segona 

Catalana el més aviat possible, 

però sabem que serà complicat. 

Hem fet unes incorporacions de 

jugadors que ja van estar amb 

nosaltres i encara hem de fer 

algunes més", diu Berrio. 

La pretemporada al setembre
El club iniciarà la pretemporada 
el 5 de setembre. Encara no s'han 
publicat les agrupacions i el calen-
dari de la Tercera Catalana, però 
el cos tècnic dels dos sèniors mas-
culins preveu que la lliga s'iniciï a 
l'octubre.  J.L.R.b.

Rosa Martínez, en sènior; la plata 
per Álex Sierra, en sènior; i bron-
zes per a Josep Candeal, en sènior, 
i Josep Morera, en màster 50. 

Temporada de sala
Amb la disputa de campionat ca-
talà, el Club de Tir amb Arc tanca 
la temporada a l'aire lliure i ara 
inicia els entrenaments per inici-
ar la temporada del tir amb arc de 
sala.   J.L.R.b.

L'Esport Club Granollers ha incor-
porat dos jugadors més per a la seva 
renovada plantilla, que lidera el tèc-
nic David Vilajoana. L'ECG ha fitxat 
aquesta setmana al migcampista 
Isaac Serna i al davanter Jordi Mar-
tin. Els dos últims fitxatges tornen 
al camp del carrer Girona perquè ja 
van formar part de l'ECG en el pas-
sat. Serna va disputar la temporada 
passada la Tercera RFEF amb l'Inter 
Ibiza després de marxar de l'ECG al 
primer terç del curs; mentre que 
Martín es va formar a la base del 
club granollerí. 

Una plantilla nova
Fins aleshores, l'Esport club ha 
fitxat 14 jugadores per a la pròxi-
ma temporada i la plantilla està 
formada pel porter Marc Briones 
(proinent del Vista Alegre); els de-
fenses Ignasi Gómez (Banyoles), 
Pau Ruiz (Parets) i Martí Alba (Mar-
tinenc); els migcampistes Joel Sánc-
hez (Vic), Josep Ulldemolins (Les 
Franqueses), Marc Bellalta (Vic) i 
César Paredes (Santa Eulàlia), i els 
davanters Guillem Ruiz (Parets), 
David Castro (Tona), Iván Garcia 
(Tona), Xavi Lao (Europa B). El club 
encara preveu més incoracions. 

L'ECG iniciarà la Primera Cata-
lana el cap de setmana de l'1 i el 2 
d'octubre a Palamós. 

L'Esport Club  

suma 14 fitxatges 

al mercat d'estiu

Héctor Morales, del Club Natació 
Granollers, ha quedat subcampió 
del Campionat d'Espanya de na-
tació absolut-jove, que va tenir 
lloc a Sabadell el cap de setmana 
passat. El club granollerí va sumar 
una segona medalla amb el bronze 
d'Estel Galo, també en la categoria 
absolut-jove.

Morales va aconseguir el segon 
millor registre dels 200 metres 
estils. A més, va fer un meritori 6è 
lloc als 400 estils, el 7è als 50 pa-
pallona i el 9è als 100 lliures. 

Per la seva banda, es va penjar 
el bronze després de nedar els 
800 lliures. 

Héctor Morales, 

subcampió estatal 

absolut-jove

NATACIÓFUTBOL Primera Catalana

cng

HÉCTOR MORALES

El Club Tir amb Arc guanya 
una vintena de medalles

El club franquesí va 

aconseguir el nombre més

gran de medalles en la

modalitat d'arc nu amb 11

El Club Natació Granollers va pu-
jar fins a set vegades al podi del 
Campionat d'Espanya de gimnàs-
tica artística, que va tenir lloc del 

Set medalles del CNG 

a l'estatal de Pamplona

GIMNÀSTICA ARTÍSTICA  EDUARD SERRANO, DE VIA OLÍMPICA, ES PENJA UNA PLATA I TRES BRONZES

cng

AMB EL METALL  Dos dels medallistes de la delegació granollerina

19 al 22 de juliol a Pamplona (Na-
varra). El club granollerí va acon-
seguir penjar-se medalles en les 
categories de base i via olímpica.

A la màxima categoria, la via 
olímpica, Eduard Serrano va ser el 
gimnasta amb més èxit amb qua-
tre medalles. El granollerí va acon-
seguir el subcampionat d'Espanya 
en anelles i va penjar-se tres bron-
zes en les modalitats de terra, salt 
i paral·leles. A més, el gimnasta 
ucraïnès, Andrii Yavorskyi, que 
competeix pel CNG –tot i que fora 
de concurs–, va fer una excel·lent 
competició i va penjar-se una pla-
ta en la general. 

Pel que fa a la competició de 
base, Hugo Ávila va aconseguir 
una medalla de bronze de la gene-
ral B2 i l'equip masculí de base 6, 
que estava format per Alejandro 
González, Gabriel Samper i Abel 
Samper, una altra. 

28 metalls al català
La secció de gimnàstica artística 
va penjar-se 28 medalles al Cam-
pionat de Catalunya que va te-
nir lloc a princpis del juliol a Vic 
(Osona). El gimnasta granollerí 
més exitós va ser, novament, Edu-
ard Serrano, que es va proclamar 
campió de Catalunya.  
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El Document del Mes a l'ArxiuJa disponible la guia de formació artística
L'Arxiu municipal prepara l'ambient de cara a la Festa 

Major i dilluns posarà en línia al web www.granollers.

cat/arxiu el programa de la festa local de 1982. 

Aquesta va ser l'edició anterior a l'inici de la juguesca 

entre les colles de Blancs i Blaus.

Per tal de conèixer tota l'oferta de formació artística a la 

ciutat, tothom qui ho desitgi pot sol·licitar provar una classe 

gratuïta. Només cal contactar amb el centre on es volprovar. La relació de totes les escoles i centres figuren a la 
guia Desperta l'artista, ja disponible al web de l'Ajuntament.

CULTURA

LES FRANQUESES. Després de ce-

lebrar el cap de setmana passat la 

primera part de la festa major, amb 

la 19a edició del festival Maratafolk 

com a punt culminant, Marata es 

disposa a rematar-la, entre demà 

divendres i diumenge.

Com ja va succeir la setmana pas-

sada, el programa s'enceta diven-

dres (22 h) amb una nova funció de 

l'obra de teatre Diner (molt) negre 

al Centre Cultural de Marata (22 

h). Vuit actors i actrius del grup de 

teatre amateur de Marata, dirigits 

per Josep Maria Farnés, interpre-

ten aquesta comèdia d'embolics, 

adaptació d'una peça original del 

dramaturg anglès Ray Cooney. L'en-

trada és lliure, amb taquilla inversa.

L'endemà dissabte estarà ocupat 

per la celebració de la 44a edició 

del veterà cros popular (9 h), que 

discorrerà per camins del nucli 

rural, en un circuit per edats, i in-

clourà esmorzar per a tots els par-

ticipants. La inscripció es podrà fer 

mitja hora abans de l'inici.

Durant tota la tarda la plaça de 

Marata acollirà la 12a mostra in-

fantil d'arts plàstiques, amb una 

exposició de treballs a l'aire lliure 

i també jocs infantils i alguna sor-

presa més a partir de les 18 h.

POPULAR  AQUEST NUCLI RURAL CELEBRA EL SEGON CAP DE SETMANA CONSECUTIU DE FESTA MAJOR, POSANT L'ACCENT EN LA MÚSICA I LA TRADICIÓ

XAVIER SOLANAS

Marata continua de gresca i diumenge
s'emplaça a ballar l'Espolsada i el Pericó

UN MARATAFOLK
A LES PORTES 
DEL 20è ANIVERSARI

Els organitzadors van prometre "petar-ho molt fort" i ho han aconseguit. Després de 

dos anys d'absència a causa de la pandèmia, l'edició número 19 del festival Marata-

folk –un dels actes centrals de la Festa Major de Marata- ha recuperat l'assistència i 

el caliu de les grans vetllades d'estiu. També pel que fa a la qualitat artística, enguany 

amb l'actuació de l'històric guitarrista Toti Soler i de la cantant Gemma Humet, amb 

un record pel cançoner d'Ovidi Montllor i altres intèrprets i poetes. I una segona part, 

més festiva, amb els garriguencs Mediterrània Band i La Troupe, de Sant Celoni.

Després de Bellavista i Marata, 

Corró d'Amunt serà el tercer poble 

de les Franqueses que celebrarà 

la festa d'estiu, del 4 al 7 d'agost, 

organitzada per l’Associació de 

Veïns i el Patronat de Cultura. 

Aquesta tindrà un preàmbul, el 

dijous 4, amb una acapta de sang 

a la zona esportiva municipal (de 

17 a 21 h) i una projecció de la 

pel·lícula Alcarràs a la plaça de 

l’Església (22 h), seguida d’una 

taula rodona.

El divendres 5 s’inaugurarà l’ex-

posició Curiós veí a la sala petita 

de la Casa de la Mestra (20 h), se-

guida de la tradicional botifarra-

da a les Antigues Escoles de Corró 

d’Amunt, limitada a 350 tiquets.

Després del sopar a la fresca, en 

aquest mateix espai es pronunci-

arà el pregó de festa major (22.30 

h) i, a continuació, actuarà el duet 

Eco, amb Georgina Dagas i Oriol 

Garrell, que interpreta versions 

en clau acústica.

L’endemà, dissabte, serà un dia 

atapeït de propostes. El matí es-

tarà ocupat per un mostrari d’ac-

tivitats esportives diverses a les 

Antigues Escoles (de 9 a 12 h): 

taitxí amb el mestre Marc Ricard, 

bitlles catalanes amb l’Associació 

Esportiva La Perestroika, tir amb 

arc amb el Club Tir amb Arc les 

Franqueses i partides amb el Club 

Corró d'Amunt prendrà el relleu
d’Escacs les Franqueses. Al punt 

de les 12 h es farà la festa de l’es-

cuma, una activitat animada amb 

música, aigua i pilotes gegants al 

pati de les Antigues Escoles. Tam-

bé al migdia començarà la Ruta de 

Tapes (de 12 a 14 h), amb un preu 

de 12 euros i venda de tiquets a 

les Antigues Escoles a partir de les 

10 h. Col·laboren els restaurants 

les 4 Llunes i les Pinedes i l’estu-

diant de cuina i pastisseria Núria 

Ambrós.

Ja a la tarda es farà un taller de 

circ (19 h) per infants de 7 a 14 anys 

a la zona esportiva municipal, a càr-

rec Circ Natura, amb la direcció de 

Mònica Alsina, seguida d’una mos-

tra d’artistes en formació (20 h).

I a la nit, més teatre, amb la re-

presentació de l’obra Escenes a les 

Antigues Escoles (20.30 h), a càr-

rec de la companyia Boina. Situ-

acions quotidianes, però amb gi-

ravolts absurds a partir de textos 

d’Ignasi Riera. Serà el preàmbul al 

sopar de festa major al restaurant 

les Pinedes (21.30 h), al concert 

del grup granollerí de pop Saba-

na a la zona esportiva municipal 

(22.30 h) i a la sessió de dj a càr-

rec dels joves de Corró d’Amunt.

Diumenge, darrer dia de la fes-

ta, es llevarà amb la melé de pe-

tanca a l’espai de petanca. El preu 

per jugador –amb un màxim de 40 

participants– serà de 6 euros i les 

inscripcions es podran fer a partir 

de les 8.30 h A les 9.30 h s’oficiarà 

la missa i el cant del goig a l’Esglé-

sia de Sant Mamet i a les 10 h l'es-

morzar en bicicleta per celebrar 

els 25 anys del Club Ciclista Corró 

d’Amunt. A les 18.30 h el pati de 

les Antigues Escoles serà l’esce-

nari de l’activitat familiar Bufa i 

rebufa, un espai d’interacció amb 

bombolles dinamitzat per la com-

panyia Enlaire.

La música posarà el punt final a 

la festa major de Corró d’Amunt. 

Primer amb les sardanes de la  co-

bla Genisenca a la plaça de l’Esglé-

sia (19 h) i després amb la canta-

da d’havaneres a la zona esportiva 

municipal, a càrrec del grup la Ri-

bera (22 h).

Més informació sobre els actes 

i les inscripcions prèvies a través 

del correu electrònic veinscorro@

gmail.com o bé trucant al telèfon 

722 712 388.  

La jornada es tancarà, en aquest 

mateix espai, amb l'espectacle de 

Fel Faixedas i, a continuació, la Lola 

Van, la furgoneta Volkswagen del 

1974 restaurada i transformada en 

una cabina de dj, servirà música de 

totes les èpoques per a no parar de 

ballar.

Diumenge és el dia gran i el més carregat de tradició i significació. 
L'església de Marata serà l'escenari 

de la celebració de l'eucaristia i, en 

acabat, el cant dels Goigs de Santa 

Coloma al portal del temple (13 h) 

A continuació, el Centre Cultural 

de Marata quedarà petit per acollir 

el Ball del Capgròs amb el grup Xò 

fred no val rè i una nova edició dels 

tradicionals i concorreguts balls de 

l'Espolsada i el Pericó, aquests amb 

la música servida per la Cobla Geni-

senca (12.30 h).

La festa major es clourà, a la nit, 

amb més música. El quartet Son de 

l'Havana farà un concert d'havane-

res a la plaça (21 h), on no faltarà el 

rom cremat per a tothom a la mitja 

part. El grup interpreta un reper-

tori variat de valsets mariners, son 

cubà, tangos, rumbes, boleros i can-

çons de taverna amb arranjaments 

propis i harmonies originals que 

ofereixen un so diferent.  

Faixedas
ESPECTACLE A LA PLAÇA
Fel Faixedas, el conegut actor de la 
desapareguda companyia Teatre 
de Guerrilla –que feia societat amb 
Quim Masferrer i Carles Xuriguera– 
serà el protagonista de la nit de dis-
sabte (22 h).

Portarà a plaça l'espectacle Fai-
xedas i punt, un monòleg humorístic 
de petit format on la característica 
és la interacció amb el públic. His-
tòries esbojarrades, improvisacions 
compartides i riures assegurats al 
llarg de 70 minuts de bon humor.
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La Societat Coral Amics de la Unió 

compta amb un nou cor que s'afe-

geix a l'àmplia oferta vocal, amb 

tres formacions residents al Teatre 

Auditori i sis més a l'escola coral 

del centre. Es tracta de la coral Gaia, 

que es diferencia de la resta per 

una particularitat: és una formació 

exclusivament femenina. Maria Illa, 

amb gairebé 20 anys de vinculació 

a l'entitat i amb moltes atribucions 

–dirigeix els cors Inicis i Allegro, 

el grup vocal Sound-8, fa classes 

de cant i també tasques de coor-

dinació a l'entitat– és la impulsora 

d'aquesta iniciativa que, en part, 

va sorgir després de la desaparició 

del cor de gòspel que ella mateixa 

comanava. "Tenim la tendència a 

buscar un lloc per a tothom, que 

persones de totes les edats pu-

guin cantar. Aquest buit de cor 

de dones amateur –però que cer-

ca la qualitat– no estava cobert i 

per això ha sorgit", explica Illa.

A hores d'ara el cor ronda les 

25 components de Granollers i 

rodalia, de tots els perfils i amb 

Amics de la Unió suma dues 
noves corals a la seva escola

MÚSICA  LA VETERANA ENTITAT AFAVOREIX QUE TOTHOM QUE VULGUI CANTAR HO PUGUI FER TORNA A GRANOLLERS DESPRÉS D'ACTUAR-HI AL FEBRER

COR GAIA

ARxIu

INTERGENERACIONAL  Les edats de les cantaires van dels 25 als 55 anys

LA VELLA DIXIELAND  També habitual del Festival de Jazz de Granollers

un ventall d'edat que va dels 25 

als 55 anys, aproximadament. 

"Com que encara estem engrei-

xant-lo a mi m'agradaria, per 

anar tranquil·la, arribar a les 

30 persones, perquè aleshores 

tens suficients membres per fer 

arranjaments a tres veus. Però 

com que no volem que baixi el 

nivell actual, el que sí dema-

nem són uns mínims d'afinació 

i d'oïda, una certa musicalitat".

De moment, el repertori que in-

terpreten es basa en peces de pop-

rock contemporani i cantat o com-

post per dones, amb noms com 

Beyoncé, Alicia Keys i Adele. La 

formació assaja els divendres de 

18.30 a 19.45 h a la Casa de Cultura 

Sant Francesc. Illa creu que "de ve-

gades els grups són complicats, i 

més els d'adults, on hi ha molts 

interessos i ideologies. I aquest 

cop tot ha sigut molt fàcil, elles 

tenen moltes ganes, molt bon 

rotllo i m'ho posen molt fàcil".

La formació es va presentar en 

societat el  juny, en un concert a la 

Sala Tarafa. El seu calendari passa 

per una col·laboració en un espec-

tacle de musicals al Teatre Audito-

ri, el 18 de desembre, juntament 

amb els vuit cors de l'escola. Una 

activitat que s'emmarcarà en les 

festes de Nadal i la celebració del 

145è aniversari de l'entitat. També 

participaran com a cor convidat a 

un concert de gòspel que farà el 

Cor Jove amb el pianista, compo-

sitor i arranjador Ramon Escalé. "I 

paral·lelament continuem tre-

ballant el nostre repertori per 

poder fer algun concert quan 

sorgeixi", explica la directora.

I encara més oferta
L’aparició de la coral Gaia ha anat 

acompanyada encara d’una altra 

incorporació de nova creació, la 

del cor Arpegi, dirigit per Guifré 

Canadell. En aquest cas es tracta 

d’un cor mixt i més orientat a un 

repertori clàssic i amb exigència 

vocal i de repertori, tot i que sen-

se arribar als nivells del Cor de 

Cambra. Consta d’una dotzena de 

membres amb coneixements mu-

sicals i experiència prèvia. i C.R.

El nom
El nom de Gaia va sorgir d’un debat 

intern. Finalment, es va imposar 

aquesta paraula que significa 

alegre o festiu, però que el grup 

ha volgut portar més a l’àmbit de 

la terra, de l’equilibri i del fet de 

compartir. “Creiem que en un cor 
aquest significat també li va molt 
bé, perquè són moltes peces que 
fan una unitat i que és important 
que totes estiguin bé entre elles. 
És una metàfora bonica i per això 
ens va agradar”, explica Maria Illa.

Concert solidari de l'estudi Rut 
Camps a benefici d'Oncovallès
Avui, dijous (20 h), la Sala Joan 

Bretcha del Casino serà l'escenari 

d'un concert de final de curs dels 

alumnes de l'estudi Rut Camps. 

L'import de l'entrada és un do-

natiu de 8 euros. Camps és una 

actriu, cantant professional, espe-

cialitzada en tècniques de rehabi-

litació vocal. Imparteix classes de 

cant personalitzades i tractament 

de patologies de la veu.

En aquesta ocasió les donacions 

de l'actuació aniran destinades a 

la Fundació Oncovallès que des de 

fa més de 15 anys fa costat i presta 

atenció psicooncològica integral 

als malalts de càncer i als seus fa-

miliars de tota la comarca.

D'altra banda, el tradicional 

sopar benèfic anual d'Oncovallès 

se celebrarà el 23 de setembre a 

l'Hotel Ciutat de Granollers. La 

vetllada inclourà la xerrada Im-

munoteràpia: avenços en el trac-

tament del càncer, a càrrec de 

doctor Sergi Castillo, metge espe-

cialista en Oncologia Mèdica del 

Servei d'Oncologia de l'Hospital 

general de Granollers. Aquest so-

par social és l'esdeveniment més 

rellevant de l'organització, des de 

fa 18 anys.  

La Vella Dixieland celebra 
el 40è aniversari al Casino
La veterana formació jazzística La 

Vella Dixieland pujarà dissabte (22 

h) a l'escenari del Casino. Fundats 

el 1980, l'any 2020 havien de fes-

tejar el 40è aniversari, però l'esclat 

de la pandèmia va frustrar la ce-

lebració. Per aquest motiu, des de 

fa un parell d'anys passegen l'es-

pectacle 40+1 que, com a novetat, 

incorpora a la formació tres pres-

tigiosos músics joves: el trombo-

nista Pablo Martín, la saxofonista i 

clarinetista Irene Reig i el trompe-

tista Joan Mar Sauqué. Aquest fet 

els permet ampliar el seu generós 

repertori de jazz tradicional, des 

de la perspectiva d'una brass band.

L'entrada pels socis de l'entitat 

serà gratuïta i de 10 euros pel pú-

blic en general. 
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Un grup amb components grano-

llerins, un altre d'origen vallesà i 

un músic d'Uruguai, establert des 

de fa més de 20 anys a Barcelona, 

són els primers fonaments en els 

quals se sustenta Radar: Live Elec-

tronic Movement, una plataforma 

de música electrònica en directe, 

amb seu a Granollers, que acaba 

d'activar-se i que neix amb la vo-

luntat de convertir-se en un "mo-

tor cultural".

El granollerí Ramon Daví és el 

responsable de la comunicació i 

contractació d'aquests artistes i 

recalca el fet que no es tracta de 

discjòqueis pròpiament dits, sinó 

de grups que fan música electròni-

ca en directe. "Crear, improvisar 

i emocionar en viu" és la divisa 

dels membres d'aquest col·lectiu.

L'objectiu és el de promocionar 

aquests noms i poder crear es-

deveniments en els quals l'elec-

trònica estigui present i es pugui 

combinar amb altres tipus de 

manifestacions, com per exemple 

les arts escèniques, plàstiques i 

visuals. "Fugir del que són els 

clubs nocturns relacionats amb 

el món dels dj i els aspectes 

més comercials de la indústria 

musical i poder trobar espais 

alternatius –com ara galeries 

d'art, centres culturals i mu-

seus– on poder oferir experièn-

cies artístiques diferents, amb 

la música com a fil conductor", 

matisa Daví.

Daví, també amb un peu al col-

lectiu Konghost amb el nom de 

dj Babar, creu que la convivència 

d'aquestes dues iniciatives serà 

bona perquè no entren en compe-

tència. "Konghost és un col·lec-

tiu que té la raó de ser al Vallès 

i el que intenta és descentralit-

zar l'electrònica i portar-la al 

Vallès i Osona. En canvi, Radar 

Neix Radar, un col·lectiu per impulsar 
l'electrònica en directe a tot l'Estat

MÚSICA  ES CREA A GRANOLLERS UNA PLATAFORMA PER FER CONVIURE L’ELECTRÒNICA EN ESDEVENIMENTS ARTÍSTICS I CULTURALS

radar

ELS MEMBRES DEL COL·LECTIU  D'esquerra a dreta, Fernando Lagreca i els grups Niczero9 i Moondown

és un projecte d'arrel vallesa-

na però amb projecció nacio-

nal. Per tant, en tot cas hi hau-

rà sinergies". En aquest sentit, 

ja han començat a establir ponts 

amb contactes de Madrid, Valèn-

cia i Bilbao "per poder fer en-

trevistes, donar-nos a conèixer 

i començar a treballar a partir 

de setembre". De moment, s'està 

planejant una festa de presentació 

del projecte a Barcelona de cara a 

l'octubre, en una data i emplaça-

ment encara per concretar. Amb 

posterioritat, se'n faria una segona 

a Granollers. Un dels principals ca-

nals de comunicació amb el públic 

és el compte d'Instagram @radar_

electronicmusic.  C. R.

Protagonistes
FERNANDO LAGRECA 
L'uruguaià "és la cara més visible 
del projecte i el que atorga renom 
al col·lectiu". Després de viatjar 
per tot el món amb les seves ac-
tuacions, aquest any ha presentat 
el seu darrer EP, Phobbia, "el disc 
més aventurer i intrèpid de tota la 
seva carrera com a músic".
NICZERO9 
Després d'un llarg període d'in-
activitat, fa dos anys Josep Arnan 
(també a les files de Tiger Menja 
Zebra) i Òscar Cortés van decidir 
reactivar el seu projecte d'elec-
trònica experimental, que ha do-
nat com a fruit un segon disc, edi-
tat aquest any, #NZ9.
MOONDOWN
Roger Grau i Ismael Palacios to-
quen exclusivament amb maqui-
nari analògic. El 2020 van editar 
les seves dues primeres referèn-
cies discogràfiques, l'EP OXT i el 
llarga durada, Isolation.

El bateria, vibrafonista i composi-

tor granollerí Alfons Bertran aco-

miadarà el mes de juliol amb un 

concert, aquest divendres (21 h) 

al restaurant City de l'Hotel Ciu-

tat de Granollers. Serà una actua-

ció en format de trio en la qual el 

músic interpretarà estàndards de 

jazz i versions dels hits de la seva 

trajectòria musical i vital. Bertran 

ja ha mostrat la seva admiració 

per  col·legues com Wayne Shor-

ter, Paul Motian, Brian Blade o Da-

vid Binney. 

Aquest cicle de sopars concert a 

la fresca encara tindrà una darre-

ra data el 5 d'agost, quan el grup 

Harpo Rock reviurà els grans him-

nes del rock en clau acústica.  

JAZZ A LA FRESCA

L'Alfons Bertran Trio, 

als sopars concert 

del restaurant City
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PREVISIÓ METEOROLÒGICA
de dijous 28 al diumenge 31 de juliol

Dijous Divendres Dissabte Diumenge

29º 21º 29º 20º 30º 21º 32º 21º

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

FOTOGRAFIA  LA BIBLIOTECA DE ROCA UMBERT ACULL UNA EXPOSICIÓ SOBRE LES INDÍGENES MAIES

El cos com a territori
Dilluns obre les portes a la Bibli-

oteca Roca Umbert l'exposició 

Trencant el silenci de la fotògrafa 

barcelonina Ester Pérez Beren-

guer, que ja ha itinerat per més de 

25 sales de tota la península. Es tracta d'un reportatge fotogràfic 
que documenta la lluita de dones 

indígenes a Guatemala pel seu ter-

ritori i també pel seu cos.

La mostra pretén donar visi-

bilitat a aquest col·lectiu, sovint 

estigmatitzat o menyspreat per la 

cultura hegemònica. També pretén 

contribuir a trencar el relat que es 

fa des de la cultura occidental.

Sororitat
Recuperant els sabers ancestrals 

heretats, aquestes dones fan sessi-

ons de sanació amb olis, espelmes i flors, per cuidar-se entre elles, 
per escoltar-se i donar suport sen-

se jutjar, per recuperar l'ànim de 

viure, conscients de la violència 

estructural patriarcal que pateixen 

només pel fet de ser dones.

A través d'aquestes ofrenes i i 

rituals col·lectius d'agraïment a la 

mare terra enfronten les diferents 

violències patriarcals, per tal de 

guarir i combatre juntes les dife-

rents violències que han colpejat 

les seves vides.  Des de la cosmo-

visió maia no s'entén l'ésser humà 

sense viure en harmonia amb la 

ester pérez berenguer

MAIES  Una de les imatges de l'exposició fotogràfica

natura, que no és percebuda com 

una font de riquesa, sinó com una 

oportunitat de vida.

La mostra, produïda per l'Asso-

ciació Suds amb la col·laboració 

de l'Agència Catalana de Coopera-

ció al Desenvolupament, es podrà visitar fins al 23 d'agost.  

Una concorreguda ballada de 

sardanes a càrrec de la Cobla Ciutat 

de Granollers i un berenar amb sorteig 

van cloure la festivitat de Santa Anna, 

celebrada dimecres a la plaça de la 

Caserna. Enguany la diada ha inclòs 

la presentació del llibre Vida de Santa 

Anna, escrit per Rudolf Puigdollers, 

rector de Santa Maria del Jaire, a La 

Torreta. Com és tradició, durant la 

jornada, el públic també va poder 

accedir a la capella de Santa Anna per 

fer sonar la campana.

          Sardanistes i 

devots celebren la 

festa de Santa Anna

c.r.

ART  L'ARTISTA CONTINUA AMPLIANT EL SEU PROJECTE 'THE TIME BETWEEN', FET A ROCA UMBERT

El projecte The Time Between, 

que l'artista Lluís Estopiñan està 

desenvolupant a la residència ar-

tística a Roca Umbert, ha estat se-

leccionat per formar part de dues 

de les cinc exposicions de l'Inter-

national Festival on Experimental 

Photography, que ha celebrat la 

tercera edició a Barcelona amb un 

programa de conferències, tallers, 

debats i mostres.

Les peces d'Estopiñan s'han 

Lluís Estopiñan exposa al 

Experimental Photography
pogut veure a les exposicions /

ärkiv/anth(r)opogeny in contem-

porary photography, organitzada a l'Institut d'Estudis Fotogràfics 
de Catalunya, i Lux-e-trance. La 

puerta de Saturno, que s'ha ubicat 

a la Nau Bòstik, comissariada per 

Isla Colectivo.

En aquest projecte Estopiñan 

explora de quina manera pot que-

dar expressada la idea de temps a través del suport fotogràfic fí-

sic. "Em proposo fotografiar el 
temps en l'espai. Explorar les 
franges buides entre fotogra-
mes d'antics negatius com a 
espais amb potents connotaci-
ons poètiques i simbòliques", 

explica l'artista molletà resident a 

Granollers.

El projecte The Time Between 

també s'ha concretat recentment 

en la publicació en format de lli-

bre d'artista, produïda per Roca 

Umbert i enquadernada per la 

companya de residència Mercè 

Soler. Aquesta edició limitada va ser presentada durant la fira Arts 
Libris 2022 el mes passat, també  

a Barcelona. 
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Gairebé 3 hores amb 'Elvis', el rei del rock
Les pantalles d'Ocine, al Ramassar, continuen 

projectant el biopic del mític Elvis Presley. La pel·lícula 

de l'australià Baz Luhrmann, director de Moulin Rouge, 

ha posat d'acord crítica i públic amb aquesta recreació 

barroca i visualment accelerada de prop de 3 hores.

Des d'avui i fins al 3 d'agost, 
la Garriga fa festa major

Voltem per l'entorn

GRANOLLERS
DIJOUS, 28 DE JULIOL
20 h Casino Club de Ritme

Concert benèfic a càrrec dels alumnes 
de l'estudi Rut Camps
DIVENDRES, 29 DE JULIOL
21 h Restaurant City

(Hotel Ciutat de Granollers)

Sopars concert a la fresca:
Alfons Bertran Trio

DISSABTE, 30 DE JULIOL
9 h Plaça Maluquer i Salvador

Mercat de Brocanters
9 h Plaça de Perpinyà

Parada d'encants
solidaris de
l'Associació Vilanimal

AGENDA

Exposicions
Ajuntament de Granollers
Panoràmiques de Granollers. 

Fins al 29 de juliol
Museu de Granollers 
Dimonis. Ex-orcismes i  

in-orcismes de Verdaguer.

Fins a l'11 de setembre

22 h Casino de Granollers

La Vella Dixieland en concert

DIVENDRES, 5 D'AGOST
21 h Restaurant City

(Hotel Ciutat de Granollers)

Sopars concert a la fresca: Harpo Rock

Un centenar de propostes nodreixen el 
programa d'actes, que s'encetarà amb 
el pregó de la popular xef garriguenca 
Maria Nicolau. Fins dimecres hi haurà cites 
tradicionals, com els correfocs, el correaigua, 
el sopar de festa major, la cercavila de 
gegants i gegantes, el 30è aniversari de 
l'escalada al campanar o la 7a edició del 
campionat mundial de bevedors d'orxata. 
L'oferta musical dona suport als artistes 
de casa i evita els macroconcerts. Està 
encapçalada pel retorn del grup local Místics, 
el pop-rock de T-Nue, el tropicalisme 
valencià de JazzWoman, l'humor dels Imbècils, i el funk, latin i soul de Lola and the 
Rhinos. Però també pel pop d'Obeses, els ballables de l'orquestra La Principal de 
la Bisbal, les sessions de dj, l'incombustible Cocodril Club amb Albert Malla i els 
concerts vermut al Teatre el Patronat, entre d'altres.

Afinitats. Permanent
Museu de Ciències Naturals
La Tela 
Tu investigues! Permanent
Biblioteca Roca Umbert
Trencant el silenci.
Fins al 23 d'agost
Artemisia. Art & Tendències
Obres de Gabriella Stellino

DIVENDRES, 29
22 h Centre Cultural de Marata

Festa Major: Diner (molt) negre.
Teatre a càrrec del grup de teatre 
amateur de Marata
DISSABTE, 30
9 h Camins de Marata

Festa Major: 44è Cros popular

LES FRANQUESES

18 h Pl. de Marata

Festa Major: mostra infantil d'arts 
plàstiques i jocs infantils
22 h Plaça de Marata

Festa Major: Faixedas i punt. Monòleg i 
posterior sessió de dj amb la Lola Van

DIUMENGE, 31
11 h Església de Marata

Festa Major: celebració de l'eucaristia
i cant dels Goigs de Santa Coloma
12.30 h Centre Cultural

Festa Major de Marata: Ball
del Capgròs, Espolsada i Pericó,
amb el grup Xò fred no val rè i
la Cobla Genisenca
21 h Pl. de Marata

Festa Major: Havaneres a càrrec
de Son de l'Havana
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Tenim cura del present
per garantir el futur

PLANIFICACIÓ 
FAMILIAR

SEGUIMENT DE 
LA GESTACIÓ I 

ASSISTÈNCIA A PARTS

ECOGRAFIA
3D I 4D

REVISIONS
GINECOLÒGIQUES

PREVENCIÓ DEL
CÀNCER GENITAL

MEDICINA DE
L’ESTERILITAT

DIETÈTICA 
I NUTRICIÓ

TRACTAMENT LASER CO2 

PER PÈRDUES D’ORINA
O SEQUEDAT VAGINAL

ESTÈTICA 
GENITAL

CONVENI AMB LES
PRINCIPALS MÚTUES

www.caberoriera.es/granollers

CITA PRÈVIA

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

De dilluns a divendres
de 10.00 a 19.00 h.


