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EN PORTADA

L'Assemblea de Mestres
i el Casal del Mestre 
organitzen dilluns una marxa 
fins a Mollet en defensa 
de l'educació pública

Dilluns arrencarà el curs escolar 2022-2023 d'infantil i primària en un context de con�lictivi-
tat entre plantilla i Departament d'Educació, que 

ha fet que els sindicats alertin que "no comen-

çarà amb normalitat". De fet, la primera deci-

sió polèmica de la conselleria és la mateixa data 

d'inici de curs –una setmana abans del que era 

habitual–, ja que els representants dels docents assseguren que l'avançament de les classes està 
marcat per la "manca d'organització" i augu-

ren que serà un "desgavell". Els sindicats han convocat vaga dimecres, el primer dia de clas-
se de secundària, i el 28 de setembre. Amb tot, dimecres el Departament d’Educació acceptava reduir una hora lectiva a tots els docents a partir de gener si hi ha acord per desconvocar-les. De moment, el curs arrencarà sense di�icultats per disposar de plaça pública a P3, amb ràtios 
baixes a primària i amb més pressió a secundà-

ria, així com més demanda a les escoles bressol públiques arran de l'aplicació de la gratuïtat a I2. 
L'Ajuntament de Granollers no ha facilitat enca-

ra les dades d'inscripcions perquè la comissió 

d'escolarització es reunirà dimarts i, entre altres punts, es farà el recompte �inal d'alumnat per 
centre. A les Franqueses, dilluns iniciaran el curs 

193 infants a les escoles bressol i 1.811 alum-

nes a segon cicle d'infantil i primària, i dimecres 1.048 a secundària, 233 a batxillerat i 92 a FP. 
Les mobilitzacions 

L'Assemblea de Mestres i el Casal del Mestre de Granollers-VO, juntament amb l'AMPA de l'es-
cola municipal Can Vila de Mollet, organitzen una marxa en defensa de l'educació pública di-lluns, que sortirà a les 17 h de l'Institut Carles 
Vallbona de Granollers cap a la carretera del 

Masnou per enllaçar amb la C-35 �ins al nucli urbà de Parets i Can Vila de Mollet.Segons els convocants, aquesta acció se suma 
a les mobilitzacions fetes durant el curs passat, 

"per denunciar les retallades i la manca de 

recursos que fa temps que pateix l'escola 

pública", deia el president del Casal del Mes-tre, Víctor Velasco. Pel col·lectiu docent, les raons de la protesta encara són ben vives i des-
taquen "l'incompliment de la inversió que 

estableix la llei en educació (6% del PIB), 

l'estabilització de places docents en condi-

cions (reduir el nombre d'interins) i l'incre-

ment de recursos per garantir la qualitat 

educativa (més personal i menys ràtios)".

Els mestres creuen que les decisions del De-

partament d'Educació han d'acordar-se a la 

mesa sectorial, amb els sindicats, el Consell Es-

colar de Catalunya, les Associacions Federades 

de Famílies d'Alumnes de Catalunya, la plata-

forma Marc 

Unitari de la Comuni-tat Educativa, i titllen el conseller 
d'"autoritari, un dèspota que no inclou tota 

la comunitat educativa als debats i intenta 

enfrontar-nos", denunciaca Velasco. Les en-

titats també consideren que la conselleria ha 

emprès "un procés de desprestigi de l'es-

cola pública per afavorir la privatització 

paulatina", alertava Jordi Mora, de l'Assem-
blea de Mestres, qui afegia que la falta de re-cursos i els canvis constants de currículums 
incrementen la càrrega laboral dels docents 

i empitjoren la qualitat del sistema educatiu. D'altra banda, Cristina Martín, del PINDO (Pla-taforma d'Interines Docents de Catalunya), de-nunciava l'ús abusiu de l'interinatge i els més 
de 25.000 docents al país en situació temporal, 

malgrat que fa anys que són en plantilla.Per tot plegat, divendres també organitzaran un taller de pancartes al carrer, davant el Mu-
seu de Granollers, a partir de les 18 h, que uti-litzaran a la marxa i també durant les vagues. A 
més, els dies 12 i 23 també es faran assemblees 

i tancades als centres. ❉ M.E.

L’Ajuntament de les Franqueses ha 

invertit 170.000 euros per tal que 

l'alumnat franquesí de 1r a 6è de 

primària i d'I3 (primer curs de segona 

etapa d'educació infantil) pugui

gaudir, a partir de setembre, d'un

ajut per adquirir material escolar. 

L'import equival a 77 euros per alumne 

cada curs en concepte de material 

no inventariable i fungible: papers, 

llapis, bolígrafs, llibretes, etc.

D'altra banda, com és habitual, 

durant els mesos d'estiu s'han dut a 

terme treballs de millora als centres. 

Entre d'altres, s'han fet arranjaments 

de guix i pintura, netejat canals

i embornals, i s'han fet accions de 

soldadura i de condicionament

de diversos espais dels patis. També

s'ha aprofi tat per netejar i renovar 
mobiliari i material obsolet, sobretot

a l'escola Bellavista-Joan Camps, i 

s'ha millorat la il·luminació d'alguns 

espais amb la instal·lació de llums 

led, més efi cients i, a mitjà termini, 
també més barats. Per dur a 

terme aquestes actuacions, a més

del personal de manteniment

de les escoles, s'ha comptat amb

el suport de persones contractades 

mitjançant plans d'ocupació local.

Ajut de 77 euros
per alumne
per comprar 
material escolar

Maria Gaja
EL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL

DE GRANOLLERS HA CONVOCAT LA

16a edició de la Beca Maria Gaja, una 

ajuda oberta a qualsevol persona 

que, durant el 2023, vulgui iniciar 

un projecte educatiu o millorar-ne 

un d'existent en una entitat o centre 

educatiu de la ciutat. La iniciativa que 

triï el jurat obtindrà 3.000 euros per 

implementar-se. Les propostes es 

poden presentar fi ns al 31 d'octubre.

Arrenca el curs 
escolar més precoç



dj, 1 setembre 20224

Retards per un atropellamentComencen els 4 mesos d'abonaments gratuïts a Rodalies
Dilluns a la tarda es van produir 

importants retards en els trens

de la línia R2 a casusa d'un

atropellament mortal que va succeir

a l'estació de Mollet-Sant Fost.

Des d'avui, dijous, tenen validesa els abonaments gratuïts de Rodalies fins al 31 de desembre. Els bitllets bonificats es poden comprar mitjançant l'app o el web de 
Renfe, a les màquines d'autovenda o a les taquilles de les estacions. Per obtenir-los cal dipositar una fiança de 10 euros que es retornaran a finals de desembre si s'ha fet un mínim de 16 viatges. És preferible pagar amb targeta bancària per facilitar el retorn.

SOCIETAT

L'Administrador d'Infraestructures Ferroviàries (Adif) de l'Estat ha ini-
ciat aquest estiu els tràmits per al 

trasllat de les instal·lacions de man-

teniment del costat de l'estació de 

Granollers Centre per tal d'alliberar un espai de 16.000 metres quadrats de sòl residencial per construir-hi 468 habitatges. Aquesta operació 
urbanística és el pas previ per fi-nançar l'esperat cobriment de la 
via del tren, entre els carrers Agustí 

Vinyamata i Josep Umbert, en una 

segona fase del projecte.

De moment, Adif està a punt 

d'adjudicar –amb un pressupost de licitació de 6,9 milions d'euros i un termini d'execució de 8 mesos–, 
els treballs d'enderroc de la nau a 

tocar del carrer Esteve Terrades i 

els desmantellament de les vies que 

s'utilitzen per al manteniment, i la 

construcció de dos nous edificis per 

als equips de manteniment, electri-

ficació i instal·lacions de seguretat i 

comunicació en un nou espai al late-

ral. També es construirà un aparca-ment per vehicles i un camí lateral, 
destinats a serveis de manteniment. 

Així mateix, s'instal·larà un nou tan-

cat, un mur lateral i s'ampliarà el 

pas inferior sota la via existent, que es correspon a la carretera C-352.
En paral·lel, es faran les noves 

vies d'accés a les instal·lacions de 

manteniment futures i es crearà 

un pas de servei sobre cinc vies per 

connectar les noves dependències 

d'aprovisionament de materials, 

així com al nou edifici de la base de 

manteniment.  m.e./ c.r.

amb l'andana de la via 3. A més, es 
preveuen tres noves vies a la zona 

sud-est que donaran accés al camp 

adif

INFRAESTRUCTURA  L'OPERACIÓ URBANÍSTICA HA DE FINANÇAR EL COBRIMENT DE LA VIA

Adif inicia el trasllat de les naus 
de manteniment de l'estació

ACTUACIÓ  El trasllat ha de deixar espai per a la construcció d'habitatges

La construcció de la futura estació 

intermodal de la Sagrera implica-

rà el tall de dues línies de tren. Les 

obres de trasllat de les vies de l'R2 

de Rodalies, amb direcció a Grano-llers, i de l'R11, amb destinació a 
Girona, obligaran a interrompre el 

servei entre Clot-Aragó i Sant An-

dreu Comtal durant tres mesos.

Segons les previsions de Renfe, l'aturada es farà entre el 17 de setembre i el 10 de desembre i, 
"en tractar-se d'operacions de 

gran complexitat, aquestes són 

incompatibles amb el manteni-

ment del trànsit de trens". Això 

comportarà importants afectaci-ons en el desplaçament de viat-

gers entre Granollers i Barcelona 

i també a la connexió directa amb 

l'aeroport.

Amb l'objectiu de minimitzar l'impacte de les obres, s'ha dis-

senyat un pla alternatiu de trans-

port per als usuaris, que preveu 

serveis complementaris d'auto-

bús des de Granollers Centre i des 

de Montcada i Reixac, que faran 

que el temps de viatge sigui supe-rior a l'habitual. Renfe reforçarà 
el personal d'informació i atenció 

al client amb un equip addicional de 68 informadors a les principals 
estacions afectades.Del 17 al 18 de setembre, la cir-

culació de trens s'interromprà en-

tre Passeig de Gràcia i Sant Andreu 

Comtal, que es convertirà en l'es-

tació d'origen i destí de l'R2 Nord i l'R11. Aquestes línies iniciaran i fi-
nalitzaran el seu recorregut a Mont-

cada i Reixac. S'establirà un servei 

de bus complementari des d'aquest 

punt i fins a la Sagrera-Meridiana, amb una freqüència de 15 minuts entre les 6 del matí i les 22 h.Del 19 setembre al 2 de desem-bre els trens de l'R2 Nord i l'R11 
iniciaran i finalitzaran el seu recor-

regut a Sant Andreu Comtal i els vi-

atgers es transbordaran a la parada de Sant Andreu (línia 1 de Metro) i disposaran d'un bus llançadora. 
Els viatgers de Granollers-Centre, 

els dies laborables de dilluns a di-vendres, entre les 6 h i les 10.30 h, 
disposaran d'autocars directes a la 

Sagrera-Meridiana, i entre la Sagre-

ra-Meridiana i Granollers-Centre de 17 a 20.30 h. Els dissabtes, diu-menges i festius, l'horari serà de 8 a 10.45 h i de 18 a 20.45 h, respecti-
vament en cada sentit.Del 3 al 10 de desembre els trens de l'R2 Nord i l'R11 iniciaran i fina-

litzaran el seu recorregut a Mont-

cada. S'establirà un servei de bus 

complementari per aquests dies, cada 15 minuts entre les 6 h i les 22 h, fins a la Sagrera.
Durant tot el període d'obres el 

servei a l'aeroport es realitzarà 

amb origen o destinació Barcelo-na-Estació de França. 

MOBILITAT  PREVIST UN BUS ENTRE GRANOLLERS I MONTCADA

Afectacions durant tres 

mesos a la circulació de l'R2 

per les obres a la Sagrera
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C. Roger de Flor, 45. Granollers. Tel. 938 795 559

De dilluns a divendres de 8.30 a 22.00 h. Dissabtes de 9.00 a 14.00 h i de 17.00 a 20.00 h

NOVETAT
ANÀLISI 
CAPIL·LAR
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La línia e13, que enllaça Mataró, 

Granollers i Sabadell, afegirà tres 

expedicions per sentit entre Gra-

nollers i Mataró a partir del dilluns 

5 de setembre. L'objectiu del De-

partament de Territori és reforçar 

l'entrada i sortida dels alumnes del 

TecnoCampus. Són els autobusos 

de Sagalés que sortiran de Grano-

llers a les 13.38 h, 14.43 h i 15.43 

h; i de Mataró a les 14.10 h, 15.15 

h i 16.15 h. La línia, d'altra banda, 

mantindrà fins al 30 de setembre 

les expedicions de reforç dels caps 

de setmana d'estiu.

De fet, el Departament de la Vi-

cepresidència i de Polítiques Di-

e11.2, e12, e13 i e19. Els serveis 

incorporen i modifiquen horaris 

per adaptar-se a les franges amb 

més demanda i facilitar l'anada i 

la tornada de la feina o de la uni-

versitat. "Són també millores 

per afavorir la puntualitat i 

l'augment de la capacitat per 

evitar que hi hagi persones que 

hagin de viatjar dempeus", indi-

quen fonts del Govern.

Al Vallès Oriental, els canvis 

també implicaran la línia e9, que 

enllaça Caldes de Montbui i Bar-

celona, i incorporarà tres noves 

expedicions per sentit, i la línia 

e19, que uneix Vilanova del Vallès, 

Vallromanes, Alella i Barcelona, i 

que inclourà dues noves expedi-

cions per sentit per millorar els 

retorns al migdia.  M.E. 

gitals i Territori pretén reforçar 

a partir de dilluns les línies d'au-

tobús exprés.cat e9, e10, e11.1, 

El Consorci per a la Gestió de Resi-

dus del Vallès Oriental ha posat fil 

a l'agulla a l'anunciada ampliació 

de la planta de digestió anaeròbi-

ca i de compostatge del centre co-

marcal de tractament de residus a 

Granollers, que ha rebut també el 

suport de la Generalitat –l'Agèn-

cia de Residus de Catalunya–, amb 

una subvenció milionària.

De moment, el Consorci ha lici-

tat una primera fase que inclourà 

obres d'enderrocs, la construc-

ció i ampliació d'edificis i l'ade-

quació de les instal·lacions, amb 

una previsió pressupostària de 

12.875.453 euros i un termini 

d'execució d'1 any i 8 mesos. El 

projecte ha de permetre que la 

planta, que està arribant a la seva 

capacitat màxima de tractament, 

pugui atendre l'increment de re-

collida de fracció orgànica previst 

per als propers anys –ampliar 

la capacitat de tractament de la 

planta fins a 80.000 tones/any de 

matèria orgànica en una primera 

fase i fins a 100.000 t/any en una 

segona–. També s'hi podrà trac-

tar la fracció orgànica en dues 

línies separades i amb processos 

adequats segons la seva qualitat, 

tot incorporant nous sistemes de 

pretractament, així com refor-

mant els sistemes existents i mi-

nimitzant la generació de rebuig.

A més, s'incorporarà un procés 

d'higienització del digest que no si-

gui compostat in situ, i un sistema 

d'assecatge tèrmic del rebuig, amb 

aprofitament energètic, per reduir 

la generació i adequar-lo per a una 

valorització energètica posterior. 

L'actuació també ampliarà la capa-

citat de digestió anaeròbia i de co-

generació amb biogàs i incorporarà 

un sistema d'enriquiment per a la 

conversió a biometà i preparació 

per a la injecció a la xarxa.

Per això s'ha obert concurs per 

contractar l'enderroc d'una part 

dels edificis de transferència, ves-

tidors de personal, oficines del 

consorci, i d'instal·lacions com 

els dipòsits d'aigua i la planta de 

tractament d'aigües residuals. Es 

construiran nous edificis, concre-

tament la nau de descàrrega de ca-

mions, l'edifici fossar de residus i 

transferència, taller i magatzem de 

recanvis i espais auxiliars de pro-

cés, així com s'adequarà i ampliarà 

l'edifici de pretractament, entre al-

tres intervencions.  M.Eras

El Consorci licita les 
obres inicials d'ampliació 
de la planta de residus

arxiu

MOBILITAT  TERRITORI REFORÇARÀ LES LÍNIES EXPRÉS A PARTIR DE DILLUNS MEDI AMBIENT  PREVISTOS 12,8 MILIONS EN LA PRIMERA FASE

El bus a Mataró tindrà tres 
noves expedicions per sentit

ELS ABONAMENTS DEL TRANSGRAN 

TINDRAN UN 30% DE DESCOMPTE
n A més de les bonaficacions a Renfe, el Ministeri de Transports, Mobilitat i 

Agenda Urbana ha aprovat també una bonificació del 30%, des d'avui 1 de 

setembre i fins al 31 de desembre, dels títols propis de transport multiviatge 

del servei d'autobusos urbans. Així, el TransGran, els autobusos de la conurbació 

de Granollers, tindran una tarifa reduïda. La targeta multiviatges que té un preu 

de 8,4 euros, valdrà 5,90 fins a finals d'any; la T10 Estudiants i la T10 Jubilats 

passaran de costar 6,70 a 4,70 euros. L'Ajuntament ha explicat que, en funció 

de la subvenció rebuda per part del ministeri, el possible dèficit generat serà 

assumit pels ajuntaments que presten el servei TransGran, la Roca del Vallès, 

Canovelles, les Franqueses del Vallès i  Granollers, segons el conveni aprovat en 

el ple municipal del mes de juliol.

LES FRANQUESES. El Servei d'In-

formació i Atenció a les Dones 

(SIAD) de les Franqueses ha pre-

sentat la nova programació amb 

cinc tallers i xerrades pels darrers 

mesos de l'any. Així, a l'octubre, 

Les Magranes impartirà el taller 

Maternitats i sexualitats al Centre 

Cultural de Bellavista. Una activi-

tat emmarcada dins la Setmana 

Mundial de la Lactància Materna 

en el que s'ensenyarà com inte-

grar i acceptar els canvis derivats 

de la maternitat.

El Club d'Escacs les Franque-

ses mourà fitxa a l'Espai Can Prat 

amb el taller Dona i escacs, per tal 

de fomentar la igualtat en aquest 

joc i fomentar la participació de 

les dones en aquesta disciplina.

Al novembre arribaran dues 

propostes emmarcades dins la 

commemoració del 25-N, Dia in-

ternacional per a l'eliminació de 

EL SIAD PRESENTA LA NOVA PROGRAMACIÓ PER AL DARRER TRIMESTRE DE L'ANY

Tallers sobre maternitat, 

sexualitat i defensa personal

la violència envers les dones. En 

la primera, Raquel García Galindo 

impartirà el taller pràctic Defen-

sa personal per a dones a l'Espai 

Can Prat, i el Club Tir amb Arc Les 

Franqueses farà una tirada contra 

la violència masclista a les instal-

lacions del club. 

Al desembre Les Magranes tor-

naran a l'Espai Can Prat per oferir 

un tuppersex educatiu, una reunió 

on mostraran i explicaran el fun-

cionament de les joguines eròti-

ques. Tot plegat, un pretext per 

parlar de manera distesa de sexe i 

aprofundir en l'anatomia, en l'ero-

tisme i en fisiologia del plaer. 

Endesa X Way, la nova divisió 

d'Endesa dedicada a la mobilitat 

elèctrica, i la cadena de menjar 

ràpid McDonald's han arribat a 

un acord per facilitar a l'usuari la 

transició cap a la mobilitat elèc-

trica. En aquest marc, abans de 

finals d'any, Endesa preveu instal-

lar un punt de càrrega de vehicles 

elèctrics al McDonald's de Grano-

llers i al de la Roca, entre altres 

establiments d'arreu del país. 

Endesa instal·larà un punt de 

càrrega de cotxe al McDonald's
endesa

L'actuació també permetrà
més generació de biogàs i 

incorporarà un sistema per a
la conversió a biometà
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LES FRANQUESES. La gent gran de 

Bellavista tornarà a celebrar, del 5 a 

l'11 de setembre, la Setmana Cultu-

ral després de dos anys. Entre d'al-

tres, hi haurà un torneig de dòmino 

i parxís i una exposició de treballs 

manuals. També hi haurà una ba-

llada de sardanes a càrrec de Sarda-

nistes Franquesins i l'actuació del 

grup Flors i Violes. Entre les exhi-

bicions previstes, n'hi haurà una de 

ball en línia a càrrec dels alumnes 

del casal, una de taitxí i una altra 

de sevillanes. Dimecres actuarà el 

grup La Madrugá de l'Hermandad 

Rociera de Bellavista, i al vespre 

hi haurà un concurs de truites de 

patates. També hi haurà un torneig 

GENT GRAN  LA VINTENA D'ACTIVITATS S'HAN PROGRAMAT ENTRE EL 5 I L'11 DE SETEMBRE

Arrenca la Setmana Cultural 

de la Gent Gran de Bellavista

de petanca i l'actuació del grup mu-

sical Nuevas Implicadas. Divendres 

es representarà l'obra El inspector, 

a càrrec dels alumnes del Grup de 

Teatre de les Franqueses, i el cap de 

setmana hi haurà el dinar popular, 

l'actuació del grup Piel Canela de 

l'Associació de Veïns i l'actuació de 

Vallès Músic, amb l'espectacle Chi-

cas de oro. La setmana es clourà l'11 

de setembre amb el dinar dels socis, 

el lliurament dels trofeus de petan-

ca, dòmino, parxís i el concurs de 

truites i ball i música en viu. 

EQUIPAMENT  NOVA TANCA PER MILLORAR-HI LA SEGURETAT

El curs 2022-2023 comença amb 

les millores a les zones esportives 

municipals de Llerona i de Corró 

d'Amunt enllestides. Els treballs, 

iniciats abans de l'aturada estival, 

s'han acabat fa pocs dies. Les ac-

tuacions s'han centrat en la gespa 

del camp de futbol a Llerona i en 

la pista poliesportiva coberta de 

Corró d'Amunt.

A la zona esportiva municipal de 

Llerona s'ha renovat la tanca peri-

metral del terreny de joc. S'ha en-

derrocat el mur de la banda de les 

grades i s'ha substituït per una ba-

rana metàl·lica galvanitzada, com 

a la resta del perímetre. Aquesta 

actuació millora la seguretat du-

rant els entrenaments i els partits 

que es disputen al camp. També 

s'han retirat els bàculs i les xarxes 

antigues situades darrere les por-

teries, i, a finals d'agost s'ha enlles-

tit el canvi de la gespa artificial.

A la zona esportiva municipal 

de Corró d'Amunt s'han fet tre-

balls a diversos espais. A les pistes 

de petanca s'han millorat les fites 

i s'han arranjat els bancs de tota 

la zona. L'actuació més important 

s'ha fet aquest agost a la pista po-

liesportiva coberta, amb la repara-

ció, el sanejament i la rehabilitació 

del paviment i dels marcatges de 

les línies de joc. També s'ha reubi-

cat la tanca perimetral per millo-

rar les condicions i la seguretat de 

la pràctica esportiva a les entitats 

que fan ús de l'espai. 

Les zones esportives de Corró 

d'Amunt i Llerona, renovades

Entre d'altres,

s'ha renovat la gespa

artificial del camp

de futbol de Llerona

Des de dilluns es poden formalit-

zar les inscripcions als tallers per 

a la gent gran 2022-2023 de les 

Franqueses. Aquest tallers són per 

a majors de 65 anys i es fan arreu 

dels cinc pobles del municipi. Les 

inscripcions es poden fer fins al 

9 de setembre al telèfon de l'àrea 

de Gent Gran de l'Ajuntament (93 

861 63 60) de 8.30 a 14 h de di-

lluns a divendres, i al Casal d'Avis 

de Bellavista i de la Gent Gran les 

Franqueses també es poden fer 

presencials. S'ofereixen cursos 

d'informàtica, memòria, música 

per sentir-se bé, ioga i teatre. 

A començaments d'agost es va 

restablir el servei de cafeteria a les 

pistes municipals de petanca, situ-

ades a la plaça de la Malagarba, 

darrere Can Mònic. L'Ajuntament 

de les Franqueses ha fet treballs 

de neteja, reparació i adequació 

de la zona amb l'objectiu de millo-

rar l'espai i facilitar la vida social 

dels usuaris. Entre d'altres, s'ha 

netejat l'interior i l'exterior de la 

cafeteria, s'han repintat les parets 

i els sostres, s'ha revisat la instal-

lació elèctrica, s'han fet treballs de 

poda de la zona enjardinada i s'ha 

reparat i sanejat la terrassa. i

Inscripcions

obertes als tallers 

per a la gent gran

Es reprèn el servei 

de cafeteria de les 

pistes de petanca
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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

15/08 Manuel Álvarez Fernández  80 anys 
15/08 Pepa Cutura Clos     103 anys 
16/08 Juan Tomás Cabrera Ruiz  46 anys 
17/08 Dolores Ruiz Fernández  88 anys
17/08 Ángeles Tejeo Gavilán  50 anys 
17/08 Montaña Pérez Romero  82 anys 
18/08 Josep M. Monrós Bandrés  75 anys 
18/08 Eutimio Aguilera de la Villa  84 anys
18/08 Francisco Alabau Girbau   86 anys
19/08 Rafaela García Guarino  96 anys 
20/08 Assumpció Domènech Gibert 80 anys
20/08 Elisa Fernández Galindo  78 anys 
21/08 María López Jiménez  84 anys 
23/08 Pau Alcubierre Otal  91 anys 
23/08 M. Rosa Brunat Molist      77 anys 

23/08 Ángel Gómez Gómez  91 anys
23/08 Esteve Tula Rufi andis  81 anys 
23/08 Juan Resina Pérez  87 anys 
25/08 Ramon Vila Viñas  77 anys
25/08 Maria Pérez Fernández  93 anys 
25/08 M. Àngels Duran Calvo  76 anys 
25/08 Arcadio Edecio Sayago  69 anys 
26/08 Ángeles Cuñado Candala      84 anys 
26/08 Jaume Capella Cassà  
27/08 Marisa Rubio Rodríguez  58 anys 
27/08 Remedios Cazorla Martínez  82 anys 
27/08 M. Nieves Jorquera Salas  74 anys
28/08 Rita Cuquet Sayol  94 anys 
28/08 Juan Curiel Lechado      89 anys 
29/08 Carmen Osto Herrera  84 anys

Una dona va resultar ferida des-

prés de rebre l'impacte d'una pe-

dra mentre circulava en un vehicle 

per la ronda Nord, entre Grano-

llers i les Franqueses. Els fets van 

passar el dissabte 20 d’agost al 

vespre, quan un o més individus, 

probablement amb la intenció de 

fer una broma, va llançar una pe-

dra d'uns 300 grams des d’una 

alçada considerable a la carretera. 

Concretament va ser des del pont 

de la ronda que hi ha a l’altura de 

Can Mònic. La pedra va impactar 

en el vidre del cotxe, el va foradar 

i va ferir la noia que viatjava al se-

ient de l'acompanyant del vehicle.

El pare de la jove va denunciar el 

cas a les xarxes socials i va explicar 

que afortunadament no hi va haver 

danys importants, ja que la pedra 

li va caure entre les cames. També 

explicava el gran ensurt que el va 

provocar greus ferides. Els afec-

tats van denunciar el cas als Mos-

sos d’Esquadra, que de moment 

no han identificat els responsables 

d'aquesta bretolada.

causar l’impacte, amb el cotxe ple 

de vidres i sang pels petits talls, i 

alertava que si la pedra, de mida 

considerable i a gran velocitat, li 

hagués caigut al cap li hauria pogut 

@ANTIRADARCATALA

SUCCESSOS ELS AFECTATS VAN DENUNCIAR LA BRETOLADA ALS MOSSOS D'ESQUADRA

Una pedra llançada des d'un
pont de la ronda fereix una noia

IMPACTE  La pedra, d'uns 300 grams, va travessar el vidre del cotxe

La Policia Nacional ha desmante-

llat 49 botigues en línia que ope-

raven de forma fraudulenta per 

oferir i vendre productes que els 

seus compradors mai no arriba-

ven a rebre. Anunciaven electro-

domèstics i productes informàtics 

a molt baix preu amb la intenció 

de quedar-se els diners dels com-

pradors sense fer-los arribar el 

producte suposadament adquirit. 

Els dominis de les suposades bo-

tigues s'allotjaven en un servidor 

de Granollers. S'han fet set deten-

cions a les demarcacions de Barce-

lona i Girona i hi ha una desena de 

persones investigades per delictes 

d'estafa a través de pàgines web.

Agents especialitzats van tro-

bar un seguit de pàgines aparent-

ment fraudulentes on es venien 

productes a molt baix preu –in-

ferior al de mercat– que, un cop 

adquirits, mai no s'arribaven a 

enviar als compradors. D'aquesta 

manera, els estafadors es queda-

ven l'import total o parcial de la 

venda. Els arrestats contracta-

ven dominis que s'allotjaven en 

un servidor ubicat a Granollers, 

mitjançant el qual donaven servei 

a webs que dissenyaven amb la 

intenció que aparentessin ser bo-

tigues en línia. D'altra banda, es 

dedicaven a la captació de perso-

nes que estiguessin disposades a 

administrar els dominis i a fer-se 

càrrec del seu funcionament, que 

rebien comissions per les vendes.

Quan les víctimes abonaven els 

productes, ni rebien els articles ni 

aconseguien posar-se en contacte 

amb els suposats venedors, excep-

te en comptats casos, que aconse-

guien un reemborsament del 70% 

de l'import abonat. Durant els més 

de sis mesos de recerca s'han de-

tectat 49 botigues que operaven 

amb aquesta metodologia i s'ha 

constatat l'existència de centenars 

de perjudicats a tot l'Estat, vícti-

mes d'un frau per un import que 

supera el mig milió d'euros.

Els investigadors han detectat la 

participació de 17 persones que, 

presumptament, estaven implica-

des en el delicte com a adminis-

tradores dels dominis. Alguns dels 

investigats afirmaven haver estat 

enganyats, si bé altres manifesta-

ven que havien estat gestionant 

les seves vendes en la modalitat de 

venda compartida, un mètode de 

venda que se centra en la reserva 

–i que s'envia quan deu persones 

han comprat el producte– i no en 

l'adquisisció directa del producte. 

Les pàgines investigades ja no 

estan operatives.

ALMENYS 17 PERSONES ESTAVEN INVOLUCRADES EN EL GRUP

Desmantellada una xarxa 
que venia productes online 
i que no enviava mai

Aquestes botigues 
en línia fraudulentes 
estaven allotjades en 
un servidor de Granollers

L'ASSOCIACIÓ DE SUPORT A LES VÍCTIMES 
CARME DIABY ACTIVARÀ GRUPS D'AJUDA
■ Fa poques setmanes, Carme Diaby, una jove granollerina d'origen senegalès
que va patir abusos sexuals quan era petita, va anunciar la creació d'una associació 
contra els abusos sexuals per arribar a víctimes de tots els orígens i conscienciar
la societat davant els primers indicis. L'objectiu és acostar-se al màxim
a les víctimes i donar-los veu, sigui quin sigui el seu origen, nivell cultural o
socioeconòmic. També es vol acompanyar molt l'entorn familiar, que sol patir
conseqüències importants quan es revelen els abusos i no sap com reaccionar,
i alhora fer visible el problema perquè deixi de ser tabú. Properament, l'entitat
posarà en marxa un telèfon d'atenció a les víctimes i activarà un grup d'ajuda
mútua i un de psicoterapèutic a la seu de l'Espai Nacre –carrer Joan Prim, 234–.

L'Audiència Provincial de Barce-

lona jutjarà aquest setembre dos 

casos d'abusos sexuals a menors 

instruïts al Jutjat de Granollers. El 

primer cas, que es jutjarà el 20 de 

setembre, és el d'un home acusat 

d'abusar sexualment d'un menor 

de 14 anys entre febrer i març de 

2016 i a començaments de 2017. 

Segons explica la fiscalia, l'home, 

aleshores de 31 anys, era l'encar-

regat d'una botiga d'alimentació, 

i el menor un client que hi havia 

anat a comprar. En una ocasió, 

l'home va tancar la porta de l'es-

tabliment, el va portar al magat-

zem i va practicar tocaments al 

jove. Un mes després l'episodi 

es va repetir, i va obligar el noi a 

practicar-li una fel·lació. El mateix 

cas es va produir de nou el gener 

de 2017, quan l'acusat també va 

intentar, sense èxit, que el menor 

el penetrés analment a l'interior 

de l'establiment. Alhora, també hi 

ha converses de Facebook en què 

l'acusat demana fotos dels genitals 

al mateix menor d'edat.

TRIBUNALS LA FISCALIA DEMANA FINS A 14 ANYS DE PRESÓ PER A TOTS DOS ACUSATS

Dos casos d'abusos
sexuals a menors seran 
jutjats aquest setembre

Per aquests delictes, la fiscalia 

demana una pena de 14 anys de 

presó per a l'acusat, així com una 

ordre d'allunyament d'almenys 

1.000 metres i una indemnització 

de 10.000 euros a la víctima.

D'altra banda, el 21 de setembre 

l'Audiència també jutjarà un home 

que entre els anys 2014 i 2015, 

presumptament, va abusar sexu-

alment d'una cosina seva, menor 

d'edat, que aleshores tenia entre 8 

i 9 anys. Segons el relat de la fisca-

lia, l'home aprofitava la relació de 

parentesc i que era un adult per 

sotmetre la menor als seus desitjos 

libidinosos, mentre l'amenaçava 

que, si no feia el que ell li demanava 

o bé ho explicava a algú, la pegaria. 

La jove va ser víctima de toca-

ments i abusos en almenys quatre 

ocasions, dues de les quals amb 

penetració. Aquests fets, segons la 

fiscalia, són constitutius de diver-

sos delictes, dos dels quals d'abús 

sexual amb penetració vaginal pre-

valent-se d'una situació de supe-

rioritat, i un altre de provocació 

sexual, ja que en algunes ocasions 

tancava la noia en una habitació i 

li mostrava pàgines web, vídeos i 

fotos d'homes i dones mantenint 

relacions sexuals. 

Per tot plegat, el ministeri fiscal 

demana una pena per a l'acusat de 

fins a 14 anys de presó, la indem-

nització de la víctima amb 10.000 

euros i la prohibició de comuni-

car-s'hi durant almenys 9 anys.
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OPOSICIONS DESTACADES:

 Mossos d’Esquadra.
 Policia Local i Guàrdia Urbana.
 Bombers.
 Auxiliar Administratiu Local.
 Agents Rurals.

SISTEMA D’ESTUDI:

 Classes Presencials.
 Classes online.
 Enregistrament i visualització de les classes.
 Preparem totes les proves físiques 

  al Club Natació Granollers. 
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El pla de vigilància i informació 

contra els incendis forestals de la 

Diputació de Barcelona –que va 

arrencar al juny i estarà actiu fins 

aquest setembre– ha detectat 72 

abocaments de deixalles amb risc 

d'incendi a la comarca en només 

sis setmanes. D'aquests, 5 s'han 

localitzat a Granollers i 3 a les 

Franqueses, on justament fa dos 

mesos es va endurir la normativa 

municipal per sancionar l'aboca-

ment de residus a les zones rurals. 

Aquesta és la quarta xifra més alta 

de la demarcació, després del Baix 

Llobregat, el Vallès Occidental i 

l'Anoia. En total se n'han detectat 

més de 600. 

Els abocaments de deixalles en 

espais naturals suposen un gran 

risc d'incendi forestal, i la majoria 

es troben a tocar dels camins i les 

pistes dels boscos. A més de la de-

tecció dels abocaments, el pla tam-

bé recull actuacions per prevenir 

incendis i protegir el medi, com la 

recollida de deixalles i la detecció 

duen a terme a les zones forestals. 

El pla també revisa els punts d'ai-

gua i les línies elèctriques. En el 

cas del Vallès Oriental s'han revi-

sat fins a 425 línies i punts d'aigua. 

El balanç de les xifres de la Di-

putació encara és provisional, 

perquè les actuacions del pla s'han 

estès fins a l'1 de setembre. 

d'incidències en infraestructures. 

En total s'han fet més de 700 ac-

tuacions a la província, 59 de les 

quals al Vallès Oriental. Algunes 

d'aquestes actuacions han estat 

dissuasives per evitar l'ús d'eines 

que generen guspires, les barbaco-

es que no compleixen la normativa 

i altres activitats perilloses que es 

diputació

SUCCESSOS  AQUEST ESTIU S'HAN TROBAT 5 ABOCAMENTS A GRANOLLERS I 3 A LES FRANQUESES

Detectats 72 abocaments amb 
risc d'incendi al Vallès Oriental

INCIVISME  Bona part dels abocaments comporten risc d'incendi forestal

Els casos de frau elèctric per la 

plantació de cànnabis van aug-

mentar l'any 2021. La companyia 

subministradora Endesa va obrir 

fins a 35 expedients a la comarca 

l'any passat. Les denúncies van 

aconseguir recuperar fins a 7,43 

GWh d’energia, l'equivalent al 

consum anual de 2.123 llars.

A tot Catalunya es van tancar 

684 expedients de frau vinculats 

a les plantacions de marihuana 

localitzades a l'interior d'habitat-

ges o edificis, el doble que el 2018. 

Aquesta xifra suposa una mitjana 

de gairebé 2 connexions il·legals 

per al cultiu de cànnabis desta-

pades cada dia. Les estimacions 

indiquen que el consum elèctric 

de les plantacions de marihuana 

a Catalunya assoleix els 119 GWh.

"El frau elèctric suposa un 

perjudici per a tota la societat, 

ja que es tradueix en un incre·

ment de la factura elèctrica del 

conjunt dels consumidors. Però, 

sobretot, les connexions irregu·

lars i manipulacions de la instal·

lació elèctrica impliquen riscos 

importants per a la persona que 

les fa i les que l'envolten, perquè 

poden provocar incendis, elec·

trocucions i descàrregues elèc·

triques", assenyala José Manuel 

Revuelta, director general d'Infra-

estructura i Xarxes d'Endesa.

Segons les dades de la compa-

nyia elèctrica, el consum mitjà 

d'una plantació correspon al de 

80 habitatges i, en algunes àrees, 

aquestes plantacions representen 

fins al 80% del total de l'electrici-

tat consumida a la zona. 

ENDESA VA OBRIR 35 EXPEDIENTS AL VALLÈS ORIENTAL EL 2021

Augmenten els casos 

de frau elèctric per cultiu

de marihuana a la comarca

En tres anys s'han doblat 

els expedients oberts per 

Endesa per tenir la llum 

punxada per a plantacions 

Després d'uns mesos tranquils pel 

que fa a robatoris en comerços mit-

jançant el mètode de l'encastament 

–els dos últims daten de 2020–, el 

dimecres 3 d'agost, al voltant de les 

6 del matí, es va produir un nou ro-

batori d'aquestes característiques 

en un establiment del centre de la 

ciutat. Va ser a la històrica Joieria 

Albert, situada a la mateixa plaça de 

la Porxada. Segons testimonis dels 

fets, almenys tres persones van 

participar en l'assalt després d'en-

castar un Volkswagen Golf contra la 

persiana de l'establiment i reben-

tar la porta de vidre a cops de mall. 

L'impacte va fer que s'activés l'alar-

ma i les càmeres de seguretat de la 

botiga, que van captar imatges del 

robatori. Els veïns també van ser-

ne testimonis i van alertar la poli-

cia. En pocs minuts els lladres van 

endur-se joies i rellotges exposats 

a l'aparador i l'interior de la botiga, 

però no van poder accedir a la caixa 

forta de l'establiment. Tot seguit, 

els lladres van fugir pel carrer San-

ta Elisabet, a l'illa de vianants, amb 

el mateix vehicle. 

Encasten un cotxe a

l'aparador d'una joieria 

de la Porxada per robar-hi Un control rutinari de la Policia 

Local de Granollers, amb el suport 

dels gossos de la unitat canina, va 

permetre detenir un home, de na-

cionalitat britànica, que portava a 

sobre 400 grams de marihuana i 

70 grams d'haixix, a més de 2.700 

dòlars en efectiu i tres telèfons mò-

bils. Els fets van passar el dissabte 

6 d'agost a la sortida de l'estació de 

Granollers Centre, quan la Policia 

va interceptar l'home, que sortia 

de l'estació. Va ser aleshores quan 

un dels gossos de la unitat cani-

na va detectar la droga, motiu pel 

qual se'l va escorcollar. L'home, 

que va intentar justificar la tinença 

d'aquestes substàncies per a con-

sum propi, va quedar detingut per 

un presumpte delicte de tràfic de 

drogues i contra la salut pública. 

Detingut un home 

amb marihuana, 

haixix i 2.700 dòlars

Un vehicle va envestir una parada 

d'autobús el diumenge 7 d'agost al 

matí després que el conductor, un 

home d'uns 60 anys, perdés el co-

neixement mentre conduïa. L'acci-

dent es va produir a la cruïlla dels 

carrers Francesc Ribas i Bertran 

de Seva, a prop de la rotonda sud 

de l'Hospital. Segons la Policia Lo-

cal, que es va fer càrrec de la inves-

tigació, el conductor va perdre el 

coneixement al volant i el cotxe va 

avançar uns metres sense control, 

travessant la rotonda de l'Hospital 

en sentit contrari, enfilant-se a la 

vorera i impactant contra uns pi-

vots primer i contra la parada de 

l'autobús després. L'accident no 

va causar cap dany personal, i els 

dos ocupants del vehicle sinistrat 

van resultar il·lesos. 

Perd el coneixement 

i xoca contra

una parada de bus

Els lladres, almenys tres 

persones, van endur-se 

joies i rellotges exposats a 

l'interior de l'establiment

Agents dels Mossos d'Esquadra, 

Policia Nacional i Policia Local 

van participar, el dijous 11 d'agost 

al vespre, entre les 18 i les 21 

h, en una operació conjunta per 

inspeccionar tres establiments 

comercials de Granollers sobre 

els quals s'havien rebut diverses 

queixes per suposades conductes 

incíviques, com compravenda de 

drogues, molta afluència de gent 

i soroll en excés. L'actuació de la 

Policia es va saldar amb la identifi-

cació de 48 persones, la tramitació 

de 15 denúncies administratives i 

la detenció d'una dona per incom-

pliment de la llei d'estrangeria. Els 

cossos policials duen a terme peri-

òdicament operacions d'aquest ti-

pus per controlar punts calents en 

el consum i el tràfic de drogues. 

Dispositiu policial

antidroga en tres 

locals de Granollers
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Al juliol transcendia que quatre de 

les societats que conformen Auto-

mòbils Bertran entraven en con-

curs de creditors i que, en paral·lel, 

el grup tenia una oferta vinculant 

de compra d'aquestes unitats pro-

ductives. El comprador era el grup 

automobilístic Maas, amb seu a 

Barberà del Vallès i amb diversos 

tallers i concessionaris a l'àrea de 

Barcelona. L'acord de compraven-

da implica també l'acomiadament 

de 34 treballadors dels gairebé 90 

que té actualment el grup, motiu 

pel qual els treballadors van ini-

ciar mobilitzacions per denunciar 

les condicions amb què, previsi-

blement, s'acordava el traspàs.Des de l'inici del conflicte, la 
representació dels treballadors, 

l'administrador concursal i les di-

reccions de les dues empreses han 

mantingut mitja dotzena de troba-

des per acostar posicions. En l'úl-

tima trobada, Maas va proposar 

un augment de les indemnitzaci-

ons previstes per als acomiadats, que la plantilla va trobar insufici-
ent. Conclòs el període de consul-

tes, que es va tancar sense acord 

a mitjans d'agost, el jutjat encar-

arxiu

MOBILITZATS  La plantilla de Bertran s'oposa a la trentena d'acomiadaments

OCUPACIÓ  LA PLANTILLA PORTARÀ ELS 34 ACOMIADAMENTS AL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA

regat del cas ha executat l'adjudi-

cació a Maas amb les condicions 

proposades, tot i que la sentència 

encara no és ferma perquè hi ha 

possibilitat de recurs.

En aquest sentit, el Col·lectiu 

Ronda, que assessora el conjunt 

de la plantilla, ha assegurat que 

portarà al TSJC les extincions de 

contracte, la majoria de l'àrea d'ad-

ministració, i alhora mantindrà la 

negociació en relació amb els tre-

balladors subrogats, sobretot de 

l'àrea de taller, per evitar que pu-

gui haver-hi més acomiadaments 

en el futur –almenys durant un temps fixat– i minimitzar els pos-

sibles trasllats dels treballadors 

granollerins a altres tallers o con-

cessionaris del grup.

El Col·lectiu Ronda també havia 

presentat al·legacions a l'adjudi-

cació a Maas, ara ja validada, argu-

mentant que el concurs presentat 

"no tenia en compte altres soci-

etats del grup" i que, per tant, el 

procediment "no recollia l'estat 

financer real de Bertran". i

Validada la venda de Bertran
a Maas en ple conflicte laboral

La collita de cereal al
Vallès Oriental, "irregular
i amb menys producció"
Una collita de cereal "sobtada, 

molt irregular i amb descensos 

de producció superiors al 30%". 

Aquest és el balanç que fa el sin-

dicat agrari Asaja de la campanya 

d'enguany, un resultat que ja s'es-

perava a causa de la sequera. De 

fet, enguany la collita es va avançar 

15 dies per la forta calor de maig i 

juny. "Tot i que els pagesos més 

avançats han salvat la producció 

gràcies a les pluges d'abril, els 

més tardans han obtingut grans 

migrats per culpa de l'onada de 

calor", explica la presidenta del 

sindicat, la franquesina Rosa Pru-

na. Tot i això, el Vallès Oriental ha 

estat una de les comarques catala-

nes amb millors rendiments en la 

collita de blat i ordi. "Els preus del 

cereal estan desbocats des de fa 

un any; són un 80% més cars. 

Això ha fet trontollar moltes 

explotacions ramaderes", ad-

verteix Pruna. El sindicat també ha 

desgranat algunes propostes i de-

mandes del sector agrícola i rama-

der a l'administració. Per exemple, 

a la Comissió Europea adreça la 

conveniència de reformar la nor-

AGRICULTURA  EL SINDICAT ASAJA DEMANA COMBATRE LES PLAGUES DE CONILLS I SENGLARS

Fira a Tres TorresFort augment de la contractació indefinida
Com cada primer dissabte de mes,

l'AV Tres Torres organitza un mercat

de reciclatge, artesania i productes nous. La fira té lloc entre els carrers 
Vallès i Tres Torres, de 9 a 14 h.

Durant el juliol van formalitzar-se a la comarca 13.851 contractes, 337 més 

que els registrats al juny passat.  Tot i que respecte al juliol de l'any passat

hi ha un descens de 246 contractes al Vallès Oriental, destaca l’incrementde la contractació indefinida, que ha passat del 12% al 33% en un any. A
Granollers es van formalitzar al juliol 3.432 contractes i a les Franqueses, 805. 

ECONOMIA

LES FRANQUESES. Segons ha anun-

ciat aquest agost la companyia 

Novartis, el grup farmacèutic es 

desprendrà durant l'any que ve de 

la seva filial Sandoz, una àrea de 

negoci poc rendible per a la com-

panyia que, amb aquesta separa-

ció, esdevindrà el laboratori inde-

pendent de genèrics més gran del 

món en facturació. Sandoz té una 

de les seves plantes de producció 

d'amoxicil·lina a les Franqueses. De 

fet, aquesta planta, situada al Sec-

tor N i amb uns 170 treballadors, 

tancarà les seves portes a finals de 

2024, tal com va anunciar la multi-

nacional fa un any i mig. La decisió 

de tancar la planta de les Franque-

ses s'emmarca en un projecte de 

reforç i modernització de la seva 

xarxa de producció d'antibiòtics a 

Europa, "per aconseguir un crei-

xement sostenible en aquesta 

àrea a llarg termini", "millorar 

la capacitat i garantir el submi-

nistrament de tractaments d'al-

ta qualitat als pacients, així com 

mantenir la competitivitat en 

costos en un mercat global", as-

senyalava l'empresa, que ara fa just 

un any va arribar a un acord amb 

la representació de la plantilla per 

recol·locar 84 treballadors en una 

altra planta del grup a Palafolls, al 

Maresme, i el compromís de gestio-

nar fins a 77 prejubilacions. 

EMPRESES  EL GRUP TÉ UNA PLANTA A LES FRANQUESES

Novartis es desprendrà
de la filial Sandoz el 2023

Aquest dijous comença a Grano-

llers la campanya Botigueja a Co-

merç Ral i mira qui parla! amb la 

publicació de 38 vídeos a les xar-

xes socials de l'associació, l'Ajun-

tament, el Servei Local de Català i 

el canal de YouTube del CPNL pro-

tagonitzats per botiguers de dife-

rents procedències i llengües ma-

ternes, que presentaran fins al 10 

d'octubre una petita selecció dels 

productes i serveis que ofereixen. 

Els vídeos s'han enregistrat durant 

el 2021 i el 2022 en les visites a les 

botigues fetes pel Servei Local de 

Català, que també els ha ofert els 

serveis d'assessorament lingüístic, 

formació, comerços aprenents i col-

laboració al programa Voluntariat 

per la llengua. Del 3 al 22 d'octubre 

es farà la segona fase de l'activitat, 

el Botigueja a Comerç Ral i mira què 

tinc!, un concurs de vocabulari, en 

butlletes en paper, a les botigues, 

relacionat amb un dels productes 

i serveis que s'ofereixen als víde-

os. Des de 2018, el Servei Local de 

Català desenvolupa a la ciutat un 

pla de foment de l'ús del català als 

comerços. La campanya Botigueja 

es va dur a terme el 2019 als esta-

bliments del barri Congost. 

COMERÇ  UNS 40 COMERCIANTS PARTICIPEN EN LA CAMPANYA

Arrenca el 'Botigueja a 
Comerç Ral i mira qui parla!'

Un total de 62 comerços adherits 

a Gran Centre participaran aquest 

dissabte, de 10 a 13.30 h i de 17 

a 20.30 h, als carrers Santa Anna, 

Sant Roc i Anselm Clavé, en una 

nova edició de la Gran Fira al Car-

rer, una jornada en què les boti-

gues treuen l'estoc i els productes 

de temporada i les empreses ofe-

reixen els seus serveis amb des-

comptes i promocions. En aquesta edició de la fira, la 25a, hi haurà 
representació de botigues i serveis 

d'altres associacions de comerci-

ants de la ciutat. A les 12 h hi haurà 

una actuació musical a la carpa de 

Gran Centre, i a les 18 h una exhibi-

ció de zumba a la plaça de la Coro-

na a càrrec del gimnàs Anytime Fit-

ness. També hi haurà simuladors 

de vehicles a la plaça Maluquer, i 

el concessionari Eutrasa, patroci-

nador de l'esdeveniment, hi expo-

sarà alguns dels seus models. Gran 

Centre també vendrà butlletes de 

la nova loteria de Nadal La Doble. 

Dissabte, 25a Gran Fira al Carrer

mativa de la PAC per crear una as-

segurança que proporcioni cober-

tura en cas de catàstrofes naturals 

"davant d'un canvi climàtic que 

patim agricultors i ramaders", 

que "garanteixi les collites i el 

futur de l'alimentació", i apunta 

que els fons per a aquesta assegu-

rança es poden obtenir mitjançant 

aranzels a les importacions. També 

reclama a l'Estat que "faci els deu-

res" amb la llei de la cadena ali-

mentària, ja que "la indústria i els 

supermercats continuen pagant 

preus de 25 anys enrere, especi-

alment a l'horta". Finalment, a la 

Generalitat demana mesures efec-

tives per combatre les plagues de 

conills i senglars, perquè "provo-

quen unes pèrdues milionàries 

de les quals ningú no es fa res-

ponsable" i "l'agricultor o rama-

der no pot suportar". 
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Programa
d’activitats
per a l’empresa 
i l’emprenedoria

SETEMBRE 2022

C. Camí del Mig, 22

Polígon Industrial 

Palou Nord

Tel. Granollers Mercat: 

93 861 47 83

Tel. Cambra de Comerç

Delegació de Granollers: 

902 448 448  ext.1033

08401 Granollers

www.canmuntanyola.cat
Amb el suport de:

PROGRAMACIÓ DESTACADA

TOTES LES ACTIVITATS ORGANITZADES PER GRANOLLERS MERCAT 

SÓN SUBVENCIONADES I GRATUÏTES PELS ASSISTENTS

Vols rebre totes les novetats? 

Dona’t d’alta al nostre butlletí!

9 SETEMBRE
9.30 a 12 h. Formació de 2,5 h. En línia. 
Emprenedoria.
SESSIÓ INFORMATIVA PER MUNTAR 
UNA EMPRESA
Coneix tot l’imprescindible: tràmits, 
fiscalitat, ajuts, capitalització de prestació 
de l’atur.
Granollers Mercat 

14 SETEMBRE
9 a 14 h. Formació de 10 h. 
Empresa. Presencial.
COMUNICACIÓ PROFESSIONAL: 
EL CLIENT INTERN
Coneix i desenvolupa les principals 
habilitats per a comunicar-te de manera 
assertiva i efectiva dins de l’empresa.
La Cambra de Comerç
Delegació Vallès Oriental

15 SETEMBRE
9.30 a 13 h. Formació de 10 h. 
Presencial. Empresa i emprenedoria.
PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DEL TEMPS 
Una adequada planificació i organització 
a la feina són pilars bàsics de persones 
amb èxit, perquè sabrem què fer i com 
portar-ho a terme.
Granollers Mercat 

16 SETEMBRE
9.30 a 12 h. Formació 2,5 h. 
En línia. Emprenedoria.
CANVAS I PLA D’EMPRESA
Fes un Canvas, la popular metodologia 
àgil per desenvolupar la teva idea 
de negoci i crear el teu pla d’empresa.
Granollers Mercat 

20 SETEMBRE
10 a 12 h. Formació de 2 h. En línia. 
Empresa i emprenedoria.
7 MOTIUS PELS QUALS HISENDA 
FA INSPECCIONS
En aquesta sessió us explicarem els 
motius pels quals hisenda fa inspeccions 
i com hem d’arxivar la documentació.
Granollers Mercat 

26 SETEMBRE
15.30 a 19.30 h. 
Formació de 40 h. 
Empresa. Presencial.
EXPERT EN POWER BI
Conèixer el funcionament complet 
del’eina PowerBI per a l’anàlisi de dades. 
Veure en profunditat cadascuna de les 
fases d’un projecte BI i completar aquest 
aprenentatge amb diferents casos 
pràctics.
La Cambra de Comerç
Delegació Vallès Oriental

27 SETEMBRE
9.30 a 13 h. Formació de 2 h. 
En línia. Empresa. 
INICIACIÓ A LA TRANSICIÓ DIGITAL 
PER A MICROPIMES 
Aprendre a identificar els problemes 
associats a l’ús de software obsolet, 
així com el seu impacte negatiu en la 
competitivitat
Granollers Mercat 

9 a 13 h. Formació de 9 h. 
Empresa. Presencial.
L’IVA EN LES OPERACIONS 
INTRACOMUNITÀRIES I AMB TERCERS 
PAÏSOS
Aquesta acció formativa pretén donar un 
coneixement pràctic als seus assistents 
de com liquidar l’IVA en les operacions de 
trànsit comunitari e internacional.
La Cambra de Comerç
Delegació Vallès Oriental

28 SETEMBRE
9 a 14 h. Formació de 5 h. 
Empresa i emprenedoria. 
Presencial.
COM SER UNA PERSONA VENEDORA 
MÉS EFECTIVA
Coneix les característiques i qualitats que 
ha de tenir tot/a venedor/a, i com les pot 
desenvolupar.
Granollers Mercat 

9 a 14 h. Formació de 10 h. 
Empresa. Presencial.
GUANYA PRODUCTIVITAT I TEMPS: 
ET DONEM EINES
Sents que estàs contínuament apagant 
focs? T’agradaria “generar” temps nou, 
reduir els nivells d’estrès i impulsar la teva 
productivitat? En aquesta formació et 
donarem les respostes.
La Cambra de Comerç
Delegació Vallès Oriental

29 SETEMBRE
14.30 a 16.30 h Formació de 2 h. 
En línia. 
Comerciants de Granollers.
REPUTACIÓ ONLINE I GESTIÓ DE CRISIS 
Com hem de cuidar la nostra imatge a 
Internet? Com hem de gestionar una crisi 
a les xarxes socials? I sobretot, podem 
prevenir aquestes crisis i avançar-nos?
Granollers Mercat

9 a 14 h. Formació de 10 h. 
Empresa. Presencial.
NEUROLIDERATGE. NEUROCIÈNCIA 
APLICADA A LA GESTIÓ DE PERSONES
Coneix quins mecanismes cerebrals 
hi ha al darrera del comportament de 
les persones per tal d’augmentar les 
habilitats d’influència i persuasió que són 
claus en el lideratge d’equips.
La Cambra de Comerç
Delegació Vallès Oriental

30 SETEMBRE
9.30 a 13.30 h. 
Formació en línia de 8 h. 
Empresa i emprenedoria. 
POSICIONA EL TEU PROJECTE 
ALS CERCADORS (SEO)
En aquesta formació aprendrem a 
identificar les diferents passes que cal 
seguir per a posicionar un projecte 
a Google.
Granollers Mercat
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OPINIÓ

Bústia

L'embolic en salut mental
Els diferents governs gasten molts diners 
en informes, grups de treball, etc., mentre 
manquen professionals i centres terapèu-
tics publics. No n'hi ha prou amb un telèfon 
de prevenció al suïcidi, com si a una persona 
amb trastorn mental complex li pogués ser-
vir. Els hospitals no poden rebutjar donar 
ajut a qui ho demana com fan ara (Diazepan, 
xerrada i cap a casa) o prejutjant les famílies 
per demanar ajut per als seus familiars com 
si volguessin treure-se'ls de sobre, com ara 
fan alguns serveis d'urgències. Cal protocol; 
l'atenció psiquiàtrica que es reclama no és 
una mania familiar, és un tema vital per evi-
tar autoagressions, agressions a familiars o 
a tercers o que els agredeixin per ficar-se 
en problemes. La salut mental és tan àm-
plia com la salut física, on no es barregen 
patologies (a cardiologia no hi ha malalts 
digestius, respiratoris, de pell...). Calen més 
centres terapèutics que diferenciïn els ti-

pus de patologies mentals. No més morts ni 
agressions per manca de recursos.

CRISTINA MONTSENY

Agraïment a l'Hospital

El 16 de juny vaig ingressar a l'Hospital de 
Granollers arran d'una aturada cardíaca. 
Estic escrivint aquestes línies, després d'ha-
ver-me'n sortit, tot i la gravetat del pronòstic 
inicial. Si ara estic a casa continuant la recu-
peració és sobretot gràcies a la intervenció de 
tots i totes les professionals que em van aten-
dre –que em van socórrer en primera instàn-
cia, serveis d'emergència, urgències, UCI (uns 
grans àngels!), i les de la segona planta–. Van 
ser 22 dies intensos tant per a mi com per a 
la meva família i amistats, i per sort puc dir 
que he tornat a néixer. Darrere una institució 
sempre hi ha persones que la fan funcionar, i 
a totes elles vull donar les gràcies.

CARME GANDUXER / GRANOLLERS

a tornada de la cançó El tren del 

temps de Txarango, té un parell 
d'estrofes que ens agraden espe-
cialment i que venen a tomb per-

què ens fan tocar de peus a terra alhora que 
reflecteixen clarament com ens sentim i què 
volem. Diuen: “Ja sé que ens trencarem, / Que 

ens caurà a terra el món. / Ja sé que plorarem 

/ I que podem perdre-ho tot. / Per sempre no 

hi ha res / I el tren del temps no frena. / Tinc 

un desig només: / Que tot valgui la pena”.
Som molt conscients del que ens hi ju-

guem, del que encara ens queda per enda-
vant i del desig que ens aplega: aconseguir 
la independència de Catalunya. Entre tots, 
doncs, hem de continuar fent pinya i hem 
de treballar perquè aquests anys de lluita 
no hagin estat en va. Per això, si algú us diu 
que no pensa anar a la manifestació d'en-
guany, o potser ho penseu vosaltres, aquí 
us donem 10 raons per anar-hi:

1. Per respecte a tots els qui van perdre la 
vida el 1714 lluitant per assolir la llibertat.

2. Per respecte a tu mateix. Valorar la im-
portància de la teva presència és valorar-te 
com a ciutadà. No ets un cos que hi va per 
fer de comparsa i prou, ets una persona 
que protesta i hi has de poder ser comptat.

3. Perquè tens dret a manifestar-te, un 
dret tan absolut que fins i tot abasta el dret 
a no participar-hi. Ja que el tens, paga la 
pena renunciar-hi?

4. Perquè el dret a manifestar-te i a protes-
tar no el pot exercir ningú més que no siguis 
tu i l'hem d'exercir sempre que puguem.

10 raons per manifestar-se l'11-S
5. Perquè si hi vas estàs dient als nostres 

polítics, aquests que ens han decebut, que 
encara hi som, que encara tenim ganes de 
lluitar i que si cal els passarem per sobre. 
Recorda el 2012.

6. Perquè hem de recordar als polítics 
que hi ha un 52% independentista al Par-
lament i que tenen l'obligació de fer efectiu 
el mandat de l'1 d'octubre. Posem-los tan-
ta pressió com puguem.

7. Perquè les manifestacions de l'11-S 
no han sigut inútils i ineficaces com diuen 
alguns. La força de la gent ha propiciat que 
Catalunya estigui a l'agenda internacional.

8. Perquè no anant-hi estem fent con-
tents a alguns polítics catalans i a la majo-
ria d'espanyols, que voldrien poder dir que 
els catalans ja es conformen amb l'autono-
mia que tenen. Espanya està jugant molt bé 
les seves cartes davant d'Europa. Només 
que un polític faci aquesta lectura sobre 
una baixa participació ja n'hi haurà prou. 

9. Per continuar demostrant al món que 
la nostra lluita és ferma. Si els independen-
tistes deixem de sortir al carrer per recla-
mar la Independència, el missatge que do-
narem al món és que ens hem rendit.

10. Per continuar plantant cara al regne 
d'Espanya. Ens diuen quan hem de votar; 
posen i treuen presidents quan volen; ens 
diuen qui pot votar al Parlament i qui no, 
s'atreveixen a regular la llengua que hem 
d'emprar a l'escola... Ens manifestem per 
protestar per tots aquests greuges i més. Si 
els independentistes ens quedem a casa, els 
estem obrint la porta a més prohibicions i 
a més retallades de drets. I hauran guanyat.

Pensem-hi! I tornem a activar-nos, sortim 
al carrer, protestem i alcem la veu, perquè la 
Independència no ens la donaran, la inde-
pendència ens l'hem de guanyar nosaltres!

L

Dilluns començarà el curs escolar més polèmic dels darrers anys, tot i que 

lamentablement l'educació fa dècades que forma part del camp de batalla 

polític. Aquest 2022-23 engega amb l'espasa de Dàmocles sobre el model 

d'immersió lingüística i, a més, en el marc d'un malestar del col·lectiu docent 

arran de les darreres mesures lectives i laborals impulsades pel Govern. De 

fet, aquest és l'inici de curs més primerenc que es recorda, i la data d'obertura 

del calendari lectiu ha estat una de les mesures "imposades" –remarquen els 

sindicats– més cridaneres a nivell social, però el professorat assegura que 

aquesta no ha estat la raó del seu disgust ni les seves queixes, sinó la manca de 

recursos a l'educació pública i l'actitud del conseller que, en el millor dels casos, 

titllen de poc dialogant. La manca d'entesa l'acabarà pagant l'alumnat i, de retruc, 

tothom. Si l'educació és la base de la societat futura més val tenir-ne cura.

LA TORNADA A L'ESCOLA

Editorial

ASSUMPTA REDONDO
Coordinadora de l'AB 

de Granollers per la Independència 

de l'Assemblea Nacional Catalana

Promou:
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Granollers, abans de la festa major, és una 
persiana abaixada, un forn, set coloms mu-
tilats dins un microones, un gran centre an-
tiestètic, desolat i reescalfat amb espai per 
aparcar uns vehicles que no hi són, mentre 
bicis i patinets surfegen onades imaginàries.

Granollers, abans de la festa major, és una 
ciutat més lletja que de costum, encara que, 
com  va escriure Ortega y Gasset, és el cor qui 
decideix si una ciutat és bella o horrorosa.

Granollers, abans de la festa major, és bar-
ri de parets poètiques envoltades de bosses 
del Lidl, carrerons sembrats d'excrements 
de gossos. És, també, una nena de rínxols 
negres, filla d'un hijab, que es gronxa a prop 
de la República del Congost mentre vint-i-
tres ànecs i dos senglars xapotegen, tot fent 
natació sincronitzada a ritme de reggaeton.

Després, durant la festa major, Granollers 
és una explosió bicolor de dos mocadors, un 
repte, un pregó, una Guimbada, una corda, 
unes rajoles enfangades, l'alcohol, les Gua-
pes, els Fòssils, els balls, els gegants i els 
Xics, la música i el soroll, els pixats entre els 
cotxes, el fum de la maria, el teatre, l'aparició 
dels somriures dels polítics i els miracles de 
Sant Blau a qui, per cert, aquest any li pre-
garem que ens retorni –ep, si pot ser!– tota 
la irònica filosofia d'en Vicenç, fill il·lustre 
d'una ciutat que s'encén i que s'apaga,. D'una 
ciutat, com digué en Viaplana, intermitent.

ranollers, abans de la festa major, 
és un desert de quitrà reescalfat. 
Un territori erm habitat per gent 
d'altres mons, altres pells i altres 

parles. Un espai orfe d'homes, de dones i de 
nens del cap dret i pell blanca que fugiren de 
la vila cap a muntanyes fresques i regalades 
o cap a costes braves, salades i amanides 
amb quètxup i allioli. La ciutat és de vacan-
ces, un parèntesi on botiguers, comissionis-
tes immobiliaris, perruquers i funcionaris 
tanquen el calaix i al darrere d'unes olleres 
de disseny i una camisa florejada, naveguen 
entre cerveses i vi blanc per qualsevol destí 
turístic fet a mida, mediterràniament.

Granollers, abans de la festa major, fa olor 
de geranis penjats i podrits als balcons de 
tota la vida, d'arbres que han entrat en coma 
amb l'esperança del petó blau de la pluja, 
víctimes de la deixadesa d'uns responsables 
irresponsables que s'excusen amb el canvi 
climàtic i la manca de pressupost municipal.

Granollers, abans de la festa major, té una 
mena de bellesa seca i desolada, fantasmal, 
no es mou res i potser és el moment de 
fixar-nos en les coses vulgars i realment 
importants: un gos que ensuma tres canto-
nades, una filera de formigues, una flor que 
creix en una vorera, un gat que devora un 
pardal, una cuca de llum o un nen que fa de 
l'asfalt una modesta pista d'handbol.

G

GRANOLLERS, ABANS DE LA FESTA MAJOR

SANTI MONTAGUDDes del balcó
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OPINIÓ

stem a ple estiu i, la calor fa me-

sos que ens va arribar, sense tre-

va, sense pluges. Tenim i patim 

sequeres i ja comencem a veure 

rius secs, rieres i pantans sota mínims. Un 

canvi climàtic que tothom en parla, el trist 

és que els que el pateixen de primera mà 

som els agricultors i ramaders. En canvi, 

alguns volen fer creure a l'opinió pública i 

mitjans que som els culpables, les vaques i 

les seves ventositats causen més CO2 que 

tots els carburants plegats.

Vaja, el que veritablement els interes-

sa és fomentar un nou mercat de carns i 

làctics, no animal sinó vegetal –vegà, amb 

química per fer el mateix gust i textura 

que la carn, però sense animals–.

Ara hem pogut comprovar, primer amb la 

pandèmia i després amb la guerra d'Ucraïna, 

com la ciutadania corria a buidar supermer-

cats per la por de quedar-se sense aliments 

de primera necessitat. Els sectors agrícoles 

i ramaders hem treballat per seguir omplint 

els lineals i està als mercats i llotges.

Aleshores ens preguntem: en aquests 

moments difícils que ara patim d'inflació 

descontrolada, de manca de cereals, de 

Assegurar collites
gas i carburats pels núvols, i la Comissió 

Europea posant diners per pal·liar el des-

astre... crec que ja seria hora que la Comis-

sió Europea prengués mesures per garan-

tir situacions de mancances en el sector 

primari com ara amb aquestes inflacions.

La nova PAC 2023-2027, dotar-la d'una 

assegurança global amb diners que po-

drien provenir dels aranzels de les grans 

importacions que es fan o bé algunes de 

la mateixa PAC. Davant d'un canvi climà-

tic com el que patim, de temporals Glòria 

i Filomena, glaçades, pedregades i onades 

de calor, pèrdues de collita importants fan 

plegar molta gent del sector causada per 

pèrdues de diners.

Els governs i les conselleries fan esfor-

ços per pal·liar les pèrdues, necessitem 

una assegurança que cobreixi aquestes 

catàstrofes naturals a tota la Unió Euro-

pea per poder garantir que els sectors 

agrícoles i ramaders puguin seguir vivint 

i treballant per produir aliments. Aquesta 

és la seva feina.

Alguns volen fer creure a l'opinió

pública que els agricultors i 

ramaders som els culpables

del canvi climàtic, i no víctimes

E

ROSA PRUNA
Franquesina, presidenta 

d'Asaja Barcelona

a passat a Granollers, ha pas-

sat a Canovelles, ha passat a 

les Franqueses i segurament 

ha passat més vegades i a més 

llocs. Tampoc és que sigui res de nou; uns 

menors d'edat que roben a uns altres me-

nors d'edat uns articles que ells desitgen 

i que els seus pares no volen o no els hi 

poden comprar. A vegades ha sigut un te-

lèfon mòbil, a vegades ha sigut un xandall 

de marca, a vegades ha sigut una bicicle-

ta... Aquesta vegada ha sigut un patinet 

elèctric i ha passat a les Franqueses, a la 

plaça de l'Espolsada. 

Fa pocs dies, cap allà les 11 de la nit, tres 

nois amb la cara tapada van robar els pa-

tinets elèctrics que portaven dos amics de 

15 anys que anaven de camí a casa, però el 

més greu és que per a aconseguir que els 

fessin l'entrega dels patinets els lladregots 

van treure una navalla que li van posar al 

pit a un dels dos amics. Què hauria passat 

si aquest s'hagués resistit és quelcom que 

queda en el món de les suposicions.

Veient el fet des del punt de vista social, 

en aquest cas, hi ha l'agreujant que els tres 

joves lladres eren d'origen africà, i això 

A punta de navalla
pot ser utilitzat per uns tercers que esti-

guin interessats a atiar el racisme per al 

seu benefici quan facin la seva campanya 

electoral l'any vinent.

Els pares dels nois atracats van posar 

la denúncia corresponent a la comissaria 

dels Mossos, però es van quedar esglaiats 

quan, abans d'això, van trucar a la policia 

de les Franqueses i aquests van contestar 

que no podien fer res perquè només eren 

dos policies per donar servei amb un únic 

cotxe als 5 pobles de les Franqueses i que 

seria millor que anessin ells als Mossos 

per posar la denúncia.

El govern municipal de les Franqueses 

ha dit alguna vegada que cap a finals d'any 

contractarà 10 policies nous per reforçar 

la plantilla. Deu! No un, ni dos, ni tres. 

Deu! I per què a finals d'any? Que potser 

no ens fan falta ara mateix ni que sigui 

un o dos més? Mentre que l'Ajuntament 

no doni cap explicació la resposta queda 

també en el món de les suposicions: falta 

de pressupost, ineptitud, desídia, electo-

ralisme... 

A mi em fa l'efecte que la raó és aquesta 

última, de manera que així  pugui posar-se 

la medalla de la contractació dels policies 

quan arribin les eleccions municipals del 

maig vinent. I, si mentrestant passa algu-

na cosa al poble, truqui vostè al 93 860 85 

00 que ja li contestaran els Mossos d'Es-

quadra.

H

DOLORS AMARO
Regidora i candidata de les 

Franqueses en Comú

Domina el
MÀRQUETING DIGITAL
i fes crèixer la teva empresa

FORMA'T AMB AQUEST CURS GRATUÏT!
Dilluns i Dimecres del 19 de setembre al 16 de novembre

Horari de 18h a 21h

Av. Europa, 21 de Granollers (Formació presencial)

Curs dirigit a treballadors, autònoms, aturats i treballadors en situació d’ERTO.

Contacta'ns al 93 860 47 00 o comunicacio@uei.cat

Coneix a la teva audiència i

ofereix-li les solucions correctes

als seus problemes reals

Aprèn a fixar i aconseguir els

teus objectius de Màrqueting

Digital

Gestiona i mesura els resultats en

les teves accions a xarxes socials,

SEO, SEM, e-mail màrqueting

Crea i implementa les estratègies

digitals que realment funcionen

Les audiències dels negocis es troben a moltes plataformes i per
aquest motiu les empreses necessiten augmentar la seva
visibilitat a múltiples canals.

@ueicerclem
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El Prema Racing venç al CircuitEl CBG s'estrenarà a Mataró
L'equip italià del Prema Racing va remuntar 

diumenge per guanyar la prova de les 4 Hores 

de les European Le Mans Series del Circuit de 

Barcelona-Catalunya. Aquesta escuderia suma 

el tercer triomf després de quatre curses. 

El CBG inicia la temporada de retorn a la Lliga EBA amb 

la disputa de la fase de grups de la Lliga Catalana EBA, que 

organitza la Federació Catalana. El primer partit de la fase de 

grups es jugarà dissabte a la pista de la UE Mataró Homs (18 h). 

Els altres rivals del grup són Mataró Parc Boet i Joventut B. 

La felicitat al pavelló de Martorell 

dilluns no va ser completa per al 

BMG, que va veure com el sènior 

masculí tornava a caure en la fi-

nal de la Supercopa de Catalunya  

contra el totpoderós FC Barcelona 

(44-30), que encadena 10 victò-

ries seguides i el Fraikin 10 sub-

campionats.

En aquesta edició, el Barça va 

ser superior al Fraikin des del 

El Fraikin torna a topar 
amb el totpoderós Barça

Asobal  DISSABTE ES VEURAN NOVAMENT LES CARES A LA LLIGA

principi i el va noquejar ràpida-

ment amb un parcial de 12 a 7. 

Al descans, l'equip barceloní gua-

nyava per  20 a 13 i va acabar la fi-

nal amb 14 gols d'avantatge. Això 

sí, el Fraikin va patir les baixes 

d'Antonio García i David Roca. 

Un altre cop el Barça
El sorteig del calendari de la lliga 

Asobal va ser capritxós i el Fraikin 

visitarà dissabte la pista del Barça 

a la primera jornada. L'equip diri-

git per Antonio Rama confia millo-

rar les sensacions.  

SUBCAMPIONS Esteban Salinas recull el guardó de finalista

El KH-7 no té rival a Catalunya. El 

sènior femení del BMG ha guanyat 

la seva desena Supercopa de Ca-

talunya consecutiva, que serveix 

per donar la benvinguda a la tem-

porada 2022-2023. L'equip dirigit 

per Dolo Martín va imposar la seva 

llei dilluns en la final disputada al 

pavelló de Martorell contra l'OAR 

Gràcia Sabadell, per 19 a 39. 

El sènior femení arribava a la 

final com a clar favorit perquè 

entre els dos equips hi ha dues 

categories de diferència. Men-

tre el KH-7 lluitarà per les places 

continentals a la Lliga Guerreras, 

l'OAR Gràcia, s'estrena a la Divisió 

d'Honor Plata, que és enguany la 

tercera categoria estatal. 

Als primers compassos de la 

final,  el KH-7 va mostrar la seva 

superioritat amb un inici demoli-

dor, que va liderar l'extrem dret 

Ana González. L'equip de Dolo 

Martín ja guanyava al descans per 

8 a 18 i de les dianes granollerines, 

8 havien estat de González, que fi-

nalment va ser la màxima anota-

dora de la final amb 10 gols. 

L'avantatge no va ser més gran 

en favor del Granollers perquè 

l'encert sota els pals de la saba-

dellenca Daisy ho va impedir, que 

va ser la millor portera de la final. 

També va destacar l'exjugadora 

del KH-7, Jana Sobrepera, ara a les 

files de l'OAR i que va mantenir el 

seu equip dins la pista a la prime-

ra part. 

A la represa, el KH-7 va seguir 

amb la màxima intensitat i la tèc-

nica va aprofitar la superioritat 

per repartir minuts entre les juga-

dores de la banqueta. A més, calia 

reservar els esforços perquè dis-

sabte s'inicia la Lliga Guerreras a 

la pista de l'Atlético Guardés. 

El KH-7 va imposar-se en la fi-

nal per un avantatge de 20 gols 

i la pivot Ester Somaza, fitxatge 

d'aquesta temporada, va ser esco-

llida la millor jugadora de la final. 

Lesió de Bitolo
La nota negativa de la final va ser 

la lesió de la brasilera Bitolo, que 

es va fer mal en el genoll en una 

acció desafortunada en l'inici de 

la segona part. Això li va impe-

dir jugar cap minut més i s'ha de 

veure encara quin és l'abast de 

l'incident, tot i que justament sor-

tia d'una lesió al genoll i durant 

la pretemporada havia anat amb 

molta cura. "Estem contentes 

però amb un regust agredolç 

perquè és una jugadora que va 

patir una lesió greu de genoll. 

A més, ha començat la pretem-

porada sortint d'aquesta lesió i 

esperem que la puguem tenir el 

més aviat possible", deia en aca-

bar la final la tècnica Dolo Martín, 

que també es mostrava satisfeta 

per "l'objectiu de guanyar i se-

guir amb la progressió". 

Primera jornada a Pontevedra
El nou projecte del KH-7 s'inicia 

amb la confiança aconseguida 

amb el triomf a la Supercopa de 

Catalunya. Tot i això, l'hora de la 

veritat per al sènior femení co-

mençarà dissabte amb la primera 

jornada de la Lliga Guerreras a 

Pontevedra. L'equip de Dolo Mar-

tín visitarà la pista de l'Atlético 

Guardés amb l'objectiu de sumar 

el primer triomf.  jl.rodríguez b.

HANDBOL | Lliga Guerreras  L'EQUIP DE DOLO MARTÍN S'IMPOSA AMB CONTUNDÈNCIA CONTRA L'OAR

federació catalana handbol

El KH-7 guanya la desena 
Supercopa de Catalunya

CAMPIONES  El nou projecte del sènior femení del BMG inicia la temporada amb el títol català

Platja  VA SUPERAR EL CIUDAD DE MÁLAGA A LA FINAL, PER 2 A 0

El Movex, campió d'Espanya a Oriola

El Movex Handbol Platja Granollers va aconseguir per fi el preuat 
Campionat d'Espanya després de guanyar la final contra el Ciudad 
de Málaga per 2 a 0 (21-18 i 25-24). L'equip granollerí va aconseguir 
el títol estatal més important de l'handbol platja a principis d'agost 
a Oriola (Alacant) i es refeia així del subcampionat del 2019. 

federació eSPanYola 

fch

ATLÉTICO GUARDÉS - KH-7 BMG

Dissabte, 3 - 19 h Pontevedra

FC BARCELONA - FRAIKIN BMG

Dissabte, 3 - 16 h Barcelona
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Jordi Mboula i Sekou Gassama 

compartiran vestidor aquesta 

temporada al Racing de Santan-

der, de la Segona Divisió espanyo-

la. Els dos davanters granollerins 

han arribat a l'equip càntabre en 

qualitat de cedits, per una campa-

nya, pels seus respectius equips: 

Mboula pel Reial Mallorca i Gassa-

ma pel Real Valladolid. 

El primer en arribar a Santan-

der va ser Mboula, que diumen-

ge ja va debutar contra l'Oviedo 

amb derrota (0-1). El granollerí 

va entrar al minut 62 per Camus, 

quan l'Oviedo pocs minuts abans 

s'havia avançat. L'extrem es va 

situar en l'atac dret del Racing i 

va protagonitzar dues jugades de 

mèrit.Mboula va fer la pretempo-

rada amb l'equip balear, així que 

va presentar-se al Racing en un 

estat de forma "bestial, per allò 

FUTBOL | Segona Divisió  ELS DOS DAVANTERS MARXEN DE PRIMERA PER BUSCAR MÉS MINUTS

que necessiti el tècnic i per als 

minuts que siguin necessaris", 

apuntava l'extrem en la seva pre-

sentació, i admetia que l'entrena-

dor Guillermo Fernández li havia 

demanat "profunditat a l'equip, 

un contra un i arribada a l'àrea". 

Pel que fa a Gassama, ha fet la 

pretemporada amb el Real Valla-

dolid i, fins i tot, va debutar a la 

Primera Divisió espanyola fa una 

setmana en el duel contra el Vi-

r.s.

JORDI MBOULA

la-real. Tot i això, el davanter, de 

27 anys, estava en la rampa de 

sortida del club de Pucela. Aques-

ta és la tercera cessió que afronta 

el granollerí des que va arribar al 

Valladolid perquè la campanya 

passada va anar al Málaga i l'ante-

rior al Fuenlabrada. 

El Racing de Santander, un club 

històric, afronta enguany una 

temporada amb il·lusió pel seu re-

torn a la Segona Divisió.  

POL ESPARGARÓ

Mboula i Gassama, cedits a 
l'històric Racing de Santander 

Jordi Mboula va debutar 

amb una derrota contra 

l'Oviedo (0-1), però va fer

dues accions de mèrit

L'era de l'Esport Club Granollers 

amb David Vilajoana a la banqueta 

va arrencar el passat 22 d'agost la 

pretemporada. Pocs dies després, 

l'equip del Municipal del carrer 

Girona va disputar el seu primer 

partit amistós, d'un total de nou 

previstos, contra el juvenil del FC 

Girona, que va acabar en un empat 

sense gols. 

La plantilla, que està totalment 

renovada amb una gran quantitat 

de fitxatges, tindrà un mes i mig 

per carregar les piles per afrontar 

una temporada decisiva, que hau-

ria de comportar el retorn del club 

a la Tercera RFEF o, com a mínim, 

l'ascens a la nova Superlliga Cata-

lana. L'objectiu principal a hores 

d'ara del cos tècnic granollerí és 

arribar a la primera jornada de la 

Primera Catalana amb el màxim 

rodatge possible de la nova plan-

tilla, i intentar sumar el primer 

El nou ECG s'estrena amb 

empat a la pretemporada

Primera Catalana  EL CAP DE SETMANA JUGARÀ DOS PARTITS AMB SAN CRISTÓBAL I SANT JUST

triomf a la primera jornada, que 

tindrà lloc el pròxim 2 d'octubre  

al camp del Palamós. 

Una pretemporada amb 9 partits
El Granollers jugarà una gran 

quantitat de partits en poques 

setmanes. El segon amistós va 

tenir lloc ahir, dimecres, a l'hora 

del tancament d'aquesta edició de 

Som, al camp del Martinenc, de la 

Segona Catalana. 

Els dos pròxims partits seran 

aquest mateix cap de setmana 

amb dos amistosos més: dissab-

te al camp del San Cristóbal, de 

la Tercera RFEF,  i diumenge amb 

la rebuda del Sant Just. També ju-

garà el 10 d'agost a casa contra el 

Viladecans; l'11, al camp del filial 

del CE Sabadell; el 17, a Sant Cu-

gat; el 18 rebrà el CP Sarrià, i el 25 

tancarà la pretemporada a casa de 

la Guineueta.  

r.s.

SEKOU GASSAMA

Pol Espargaró afronta les últimes 

set curses amb l'equip Repsol 

Honda després d'anunciar fa unes 

setmanes la seva vinculació amb 

l'equip GasGas per a la pròxima 

temporada a MotoGP. El pilot gra-

nollerí marxarà de l'equip d'Hon-

da després de dues temporades 

complicades i irregulars a causa 

dels problemes mecànics de la 

motocicleta. 

El germà petit dels Espargaró 

tornarà a les files de KTM i del 

Tech3 perquè GasGas, nascuda a 

Girona, és ara propietat de la mar-

ca austríaca i es prepara per debu-

tar el 2023 en la categoria reina de 

les dues rodes. "Torno a l'equip 

amb el qual vaig començar a 

MotoGP, transformat en oficial 

i amb l'equip tècnic que tenia 

a KTM. M'alegra moltíssim, la 

veritat", explica Pol Espargaró, 

que com a objectiu pel 2023 es 

proposa "ser la millor GasGas 

de la graella, guanyar al meu 

company d'equip i, si es pot, als 

altres dos pilots de KTM, Jack 

Miller i Brad Binder". 

Abans de tot això, Pol Espargaró 

ha de tancar la temporada 2022 i 

diumenge disputarà una nova cur-

sa amb el Gran Premi de San Ma-

Pol Espargaró fitxa 

pel GasGas de MotoGP

MOTOR | MotoGP  ALEIX VOL RETALLAR PUNTS AMB QUARTARARO

rino. El granollerí vol fer un bon 

paper amb l'equip Repsol Honda i 

millorar la seva classificació en la 

general, que a set curses del final 

és el 17è amb 42 punts. 

Aleix i el Mundial
Aleix Espargaró afrontarà el Gran 

Premi de San Marino amb la in-

tenció de retallar el màxim de 

punts al líder del Mundial, Fabio 

Quartararo (Yamaha). El d'Aprilia 

és segon amb 168 punts, a 32 del 

pilot francès.  

MOTOGP

El juvenil masculí de l'ECG tornarà a 

ser l'equip que representarà el club 

del Municipal del carrer Girona al 

Torneig d'Històrics del Vallès Oriental, 

que impulsa el Consell Comarcal i que 

dilluns es va presentar a Cardedeu. 

L'equip juvenil serà un dels quatre caps 

de sèrie i tornarà a ser un dels favorits 

pel triomf. Els altres tres conjunts 

potents de la comarca són el Caldes, 

el Cardedeu i el Sant Celoni. Aquests 

quatre conjunts s’enfrontaran entre 

ells i la resta jugaran en un format de 

triangular, entre Llinars, l'Ametlla del 

Vallès, Martorelles, Vilamajor, Vilanova 

del Vallès i Unió Esportiva Montmeló. Els 

equips guanyadors del triangular i del 

partit de caps de sèrie, s’enfrontaran 

dissabte a les semifinals, entre les 

seus de Cardedeu i Sant Antoni de 

Vilamajor, i diumenge es jugarà la final, 

a Cardedeu. D'altra banda, enguany 

s'estrena la categoria femenina del 

torneig i comptarà amb el Llerona. 

EL JUVENIL JUGARÀ EL 
TORNEIG D'HISTÒRICS

NATACIÓ ARTÍSTICA VALERIA PARRA VA PENJAR-SE 4 MEDALLES

Tres campiones júnior del món al CNG

Valeria Parra, Regina Casino i Irene Garrido, del CN Granollers, han 
guanyat el Mundial júnior de natació artística amb la selecció espanyola, 
que tenia com a tècnica responsable Muriel Escalé, també del CNG. El 
Campionat del Món va tenir lloc del 23 al 27 d'agost al Quebec, al Canadà. 
Les tres nedadores del CNG van formar part del highlight, que es va endur 
l’or per davant d’Itàlia i Grècia. La selecció espanyola va aconseguir la 
màxima puntuació amb una coreografia creada al CNG. Les tres nedadores 
granollerines també van penjar-se una medalla de plata en combo, per 
darrere del Japó i per davant d'Itàlia. A més, Valeria Parra es va penjar tres 
medalles més. Amb l'equip lliure es va proclamar campiona del món, i va 
superar el Japó després de capgirar la puntuació de la preliminar per 
fer-se amb l’or; amb l’equip tècnic es va alçar subcampiona del món, i al 
duet mixt tècnic amb Dennis González es fa fer amb una altra plata. 

cnG
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BUTLLETÍ

CNGEl Campus d’Estiu del CNG no s’atura, estant 
obert durant totes les vacances escolars. Durant 
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 lúdi-
ques com ioga, multiesport, psicomotricitat, 
jocs d’aigua...

CLUB

S’acaba l’estiu i t’estàs donant comp-
te que tots els vermuts, les tardes de 
guingueta i sopars amb amics no han 
estat gratis. I ara t’has fixat setembre 
com l’inici per a corregir els excessos 
de l’estiu, millorar el teu estat físic... o 
nous propòsits d’hàbits i salut. 

Per al tècnic del Club Natació Grano-
llers, Víctor Roade, “si es creu que venir 

a entrenar a la babalà i restringir de cop 
l’alimentació ajudarà a obtenir el físic 
que es cerques, sento dir que és més 
aviat una idea que una realitat; i més si 
ja s’arrossega de mesos i anys uns mals 
hàbits i físic”. Per aquest motiu i dona-
da la seva experiència com a tècnic de 
fitness, Roade ens mostra els 5 errors 
més habituals i que s’acostumen a rea-
litzar després de vacances, i la manera 

de com podem solucionar-los: 

1. No organitzar-se. Navegar sense 
rumb només farà que cada setmana 
sigui un caos i pensis que no tens sufi-
cient temps per a dedicar-li al teu cos. 
Planejar la teva rutina t’ajudarà a ges-
tionar millor les teves setmanes i com-
prendre que tens més hores de les que 
pensaves per a invertir en la teva salut. 

2. No ser constant. Haver d’estar bara-
llant tots els dies contra un mateix per 
venir a entrenar és un error terrible. 
Després d’organitzar la setmana (o mi-
llor, el teu mes), obliga’t a realitzar tot 
el que tens pautat per un mínim de 30-
40 dies; veuràs que després d’aquest 
període, ja s’haurà convertit en una 
rutina i no et farà falta ni obligar-te ni 
pensar que ho has de fer. 

3. Seguir pautes de no professionals. 
Els educadors físic esportius es pas-
sen un mínim de 4 anys formant-se al 
100% perquè quan necessitis millorar 
la teva condició física (estètica i salut) 
siguin capaços d’aportar el millor per a 
tu i el teu objectiu. Per molt bon físic 
que tingui algú del gimnàs i porti molts 

anys entrenant, coneguis alguna per-
sona que va fer un curs d’entrenador 
d’alguns caps de setmana o segueixis 
un influencer... posa’t sempre en mans 
d’un expert.

4. Menjar poc. L’estratègia nutricional 
no hauria de basar-se en tallar en sec 
la relació amb el menjar. Què es menja, 
com es menges o elabores, i en quina 
quantitat, serà clau perquè s’aconse-
gueixin els objectius. L’ideal és que 
posar-se en mans d’un dietista-nutri-
cionista.

5. Ser impacient. Els canvis porten 
temps, i per a tenir aquest físic, aques-
ta salut i aquest rendiment que cerques 
hauràs de complir els 4 primers apar-
tats i ser constant en el temps. Alguns 
canvis es poden apreciar en setmanes i 
altres en anys. El més important és que 
no tinguis pressa i valoressis cada petit 
assoliment en el camí al teu objectiu.

Al Club Natació Granollers t’ajuda-
rem a què la tornada a la rutina sigui 
no només més fàcil, sinó que aconse-
gueixis els teus objectius sense come-
tre cap dels 5 errors més comuns.

Els 5 errors a evitar amb la tornada al gym

CONSELLS de com aconseguir una fàcil i exitosa represa a l’activitat física

CNGEl 27 de novembre se celebrarà la 4a edició de 
la cursa solidària CNG4Camins, que organitza 
el ClNG. Una cursa de perfil exigent, de tipus 
trail, que tornarà a transcórrer per camins i 
corriols dels municipis de Granollers, La Roca 
del Vallès i Vilanova del Vallès, i que, a més 
a més, enguany presenta dues novetats: la 
cursa es correrà en sentit invers a les edi-
cions anteriors; i hi haurà cursa infantil per 
a nens i nenes a partir de 8 anys. La CNG-
4Camins seguirà tenint el caràcter solida-
ri, en aquesta ocasió, a favor d’El Xiprer. 
Les inscripcions estan obertes.

CLUB

Setembre i la represa de rutines

SÍNDROME POSTVACACIONAL, com evitarlo

professionals, amb coneixements 

deixi de les instalacions que disposa 
el Club, així com també de les seves 

per recórrer i per a donar-lo a conèixer. Desta

gestió tant del fracàs com de l’èxit.

– Quan va començar la teva afició?

partits i comprovar el sacrifici però el benefici 

al club mateix, fins que vaig patir una lesió a 

waterpolo. Destacant alguna fita, seria l’any 

solut femení. Més tard, l’any 2015 vaig realitzar les 

promís i exigència.

tat compartint uns objectius, sacrificis i 
reptes, en definitiva compartint un esport 
que ens uneix. Més que companyes, es 
converteixen en amigues i referents.

petites a que el vulguin practicar, i així 
CNG4Camins

Setembre acostuma a ser un 
mes on la majoria tornem a 

la rutina que portàvem prè-
viament a les vacances. Un 

cop fet aquest parèntesi, s’ha 
de tornar a lluitar pels objectius 

laborals, acadèmics, esportius 
o personals, i el millor, és fer-ho 

amb les piles carregades i amb 
una actitud optimista per tal d’evi-

tar la síndrome postvacacional, que 
ens pot generar estrès i ansietat.
El psicòleg del Club Natació Grano-

llers, Marc Vila, ens dona consells per-
què la tornada no tingui un impacte 

emocional negatiu:

Adaptació als horaris de descans. Tres 
o quatre dies abans de la tornada, hem 

d’habituar els horaris de descans de tal 
manera que siguin similars als que porta-

rem durant el que queda d’any, i que ens 
permetin dormir 7-8 hores seguides. Si 
abans d’anar de vacances, no ho fèiem, 
setembre és un bon moment per re-
ajustar-los.
Anticipar-nos a possibles necessitats que 
ens tocarà atendre a la tornada. Podem 
aprofitar els dies previs a la tornada com-
plerta per anar gestionant aspectes que 

sabem que un cop que tornem, ens ocu-
paran temps i ens faran fer esforços extres 
per atendre aquestes necessitats. Un cop 
tornem al 100% podrem organitzar-nos mi-
llors, ja que no haurem d’estar per aquests 
temes que hem gestionat prèviament.
Entendre i acceptar. Al setembre podem 
sentir que la vida se’ns ha desorganitzat una 
mica. La clau per evitar això és focalitzar-se 
en entendre què és el que depèn de no-
saltres, treballar i fer coses molt centrades 
en l’aquí i l’ara, i confiar en que si fem això, 
ràpidament tornarem a sentir-nos amb la 
mateixa competència personal que teníem.
Fer petites escapades mentals. Qe l’excés 
de responsabilitat no ens faci fer un tren-
cament complert entre estar de vacances, 
i tornar a la rutina. La recomanació és que 
durant les primeres setmanes de tornada, 
es continuï dedicant temps a activitats que 
hem pogut fer durant l’estiu.
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estat gratis. I ara t’has fixat setembre 
com l’inici per a corregir els excessos 

da la seva experiència com a tècnic de 
fitness, Roade ens mostra els 5 errors 

sigui un caos i pensis que no tens sufi

llant tots els dies contra un mateix per 

d’alguns caps de setmana o segueixis 
un influencer... posa’t sempre en mans 
d’un expert.

gueixin els objectius. L’ideal és que 

gueixis els teus objectius sense come
tre cap dels 5 errors més comuns.

el ClNG. Una cursa de perfil exigent, de tipus 

»ESTER CONTE
17 anys com a soci del CNG

«Afortunadament al CNG 
tenim uns bons tècnics, molt 
professionals, amb coneixements 
i molt predisposats»

EL SOCI

EL TREBALLADOR

» KAREN ROIZ
Entrenadora de natació artística

«Al soci i sòcia li recomano que gau-
deixi de les instalacions que disposa 
el Club, així com també de les seves 
seccions esportives».

– Edat?
– 19 anys

– Vius a…
– Granollers

– Estudis…
– Cursant Fisioteràpia 

– Encara no és un esport molt estès entre les 
noies. Com veus el waterpolo femení?
– Com molts altres esports femenins, actual-
ment s’estan donant més visibilitat. Concreta-
ment, el waterpolo encara li falta molt de camí 
per recórrer i per a donar-lo a conèixer. Desta-
cant una última cita important del waterpolo 
femení, en els Jocs Olímpics de Tokio 2021 van 
aconseguir la medalla de plata, fet que no suc-
ceïa des del 2012 a Londres.

– Per a tu, el waterpolo és un estil de vida?  
– Més que un estil de vida, és el meu motor 
de vida. M’ha ensenyat a ser la persona que 
avui dia soc. Els valors esportius i personals, les 
persones amb les que he compartit el camí, la 
gestió tant del fracàs com de l’èxit.

– Quan va començar la teva afició?
– La vaig adquirir gràcies al meu germà gran, 
que el practicava. El fet d’anar a veure’l als seus 
partits i comprovar el sacrifici però el benefici 
que t’aportava el waterpolo, amb 9 anys vaig 
decidir aventurar-me a provar- lo. Em va en-
cantar tant que m’hi vaig quedar.

– Quina ha estat la teva trajectòria esportiva?
– Vaig iniciar-me l’any 2013, coincidint amb el 
Mundial de waterpolo a Barcelona. Els primers 
3 anys compaginava waterpolo amb natació 
al club mateix, fins que vaig patir una lesió a 
l’espatlla dreta que va fer decantar-me cap al 
waterpolo. Destacant alguna fita, seria l’any 

2014 vaig jugar per primera vegada en l’equip ab-
solut femení. Més tard, l’any 2015 vaig realitzar les 
proves al CAR per tal de competir en la Federació 
Catalana i tot i que no vaig ser seleccionada, va ser 
un aprenentatge molt enriquidor. I per últim, l’any 
2018 es va confeccionar per primera vegada un 
equip Cadet femení al Club.

– Com recordes el teu primer partit?
– El primer partit que recordo amb l’equip abso-
lut va ser jugant a Granollers, que l’entrenador 
em va tirar a l’aigua envoltada d’un equip amb 
jugadores que em doblaven l’edat. Em vaig en-
coratjar i vaig mostrar tot el meu potencial, per 
tal de fer-me un lloc dins l’equip. Em veien com 
la petita i sempre ho he sigut encara que s’in-
corporessin jugadores amb menys edat que jo.

– Per a tu, quin paper hi juga l’entrenador?
– Té un dels paper més fonamentals: motivar, 
ensenyar i cohesionar un equip. És l’encarre-
gat de que es mantingui una hegemonia en 
l’equip, i de que tot surti endavant. Es troba 
per sobre de totes les jugadores, però sense 
un sentiment de superioritat sinó de com-
promís i exigència.

– I el de les companyes?
– Són les que estan diàriament al meu cos-
tat compartint uns objectius, sacrificis i 
reptes, en definitiva compartint un esport 
que ens uneix. Més que companyes, es 
converteixen en amigues i referents.

- Quin és el teu objectiu?
– M’agradaria poder pujar de categoria 
per competir en un nivell més alt. Un al-
tre objectiu, és potenciar aquest esport 
a nivell del club i animar a nenes més 
petites a que el vulguin practicar, i així 
poder començar a crear una base d’es-
port femení de waterpolo en el club.

L'ENTREVISTA Ainara Aribau, jugadora de l'equip de waterpolo absolut femení

Ainara Aribau:

“Més que un estil 
de vida, el water-
polo és el meu mo-
tor de vida... m'ha 
ensenyat a ser l
a persona 
que avui dia soc“

Adaptació als horaris de descans. 

aprofitar els dies previs a la tornada com

paran temps i ens faran fer esforços extres 

mica. La clau per evitar això és focalitzar-se 

en l’aquí i l’ara, i confiar en que si fem això, 

mateixa competència personal que teníem.
 Qe l’excés 
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El marcador va 16 a 20
Després del darrer triomf blanc, el 

marcador global de la competició 

entre les colles és de 16 victòries 

blanques i 20 blaves, tenint en 

compte els empats i la pandèmia.

FESTA MAJOR BIB 2022 LA COLLA BLANCA VIU UN MOMENT D'EXPANSIÓ, MENTRE QUE LA CAP DE COLLA DE BLAUS ANUNCIA QUE DEIXA LA JUNTA

■ A més de donar a conèixer la colla 
guanyadora de 2022, l'acte del vere-
dicte també va desvelar la identitat 
dels set membres que han conformat 
el jurat i que s'han passejat per la ciu-
tat en secret, avaluant els actes de les 
colles. Es tracta de Víctor Cobas, de 
l'empresa de gestió cultural Artgest; 
el tècnic Pep Dou, presentat "com el 

xispes de la festa"; Anna Isern, tècnica 
de cultura i festes de l'Ajuntament de 
Montmeló; Amador Lucas, de la colla 
dels Blancs; Maria Ortiz, dels Xics de 
Granollers; Gemma Permanyer, pe-
riodista de Vallès Oriental Televisió, i 
Mireia Pey, de la colla dels Blaus.

Així mateix, també es van obsequiar 
totes les entitats que han fet possible 
aquesta edició de la festa amb un regal 
institucional, una fotografia de l'artista 
Joan Fontcuberta.

ELS MEMBRES 
DEL JURAT, EL SECRET 
MÉS BEN GUARDAT

Amb la mirada posada al 40è aniversari
El 2023, la festa de Blancs i Blaus celebrarà els 40 anys de vida i l'efemèride haurà 

de ser forçosament sonada. Raich es mostra convençut que "l'any que ve els Blaus 

estareu a tope. Blancs, ens toca treballar molt fort per fer una festa a l'alçada 

d'aquest esdeveniment històric". Moreno acceptava el repte i advertia que "la 

jubilació no entra en els nostres plans, i els 40 anys de la festa seran blaus".

Aquest any sí. Els Blancs han 

esmicolat l'anhelat somni blau 

d'una quarta victòria consecutiva, 

que hauria estat un fet mai vist en 

la història de la festa granollerina.

"Sou una ciutat collonuda, ple-

na de festa, i teniu un bé de Déu 

de Blancs i de Blaus que no us ho 

podeu deixar perdre per res del 

món". Amb aquestes paraules se sincerava Pep Callau, el �idel pre-
sentador de la festa local, abans de 

procedir a la lectura de la decisió 

del jurat, diumenge a mitjanit.

El veredicte va comptar amb una poètica introducció de la rela-
tora, Ivette Nadal, que deia: "sem-

bla un veredicte, però no és cap 

�inal. És un esclat d'alegria que 
guarneix la Porxada de blanc o 
de blau". Un cop proclamada la colla guanyadora, enmig de l'eufò-
ria blanca, els dos caps de colla van pujar dalt el balcó per adreçar-se a 
la multitud congregada.

El blanc Xavi Raich es mostrava 

exultant d'alegria per l'èxit "d'una 

festa major exprés", preparada 

amb pocs mesos d'antelació. Per aquest motiu va voler agrair l'es-
forç organitzatiu dels seus. "Hem 

treballat colze a colze, fem una 

pinya. Hem encès la festa, no no-

més durant nou dies, durant tot 

l'any. Hem creat un univers blanc 

CULTURA

XAVIER SOLANAS

Blancs s'imposa en una competició 
ajustada i trenca 3 anys de ratxa blava

que segueix en expansió i segui-
rà per sempre. La colla no para 

de créixer, som imparables!".

Raich també va tenir paraules 

d'agraïment per a la colla rival. 

"Recuperar aquesta festa és 

una victòria que compartim", deia, tot i que no es va estar de fer-
los una estirada d'orelles: "Blaus, 

fa anys que us ho diem i ara hi 

tornem: deixeu de viure de ren-

des, d'antics tòpics que no fan 

bé a ningú".Com no podia ser d'altra mane-
ra, Moreno encaixava la derrota amb molta esportivitat en el pri-
mer any que exercia com a cap de 

colla, amb una festa major que ha transcorregut amb plena normali-
tat i sense restriccions. Per a ella el regust haurà estat agredolç, per-què va apro�itar l'avinentesa per 
anunciar, emocionada, que deixa 

la junta de la colla després de set 

anys de permanència. "Però no 
patiu, perquè seguirem treba-
llant a tope", prometia.

Malgrat això, el seu missatge va ser en positiu i desa�iador a 
la colla rival. "Moltes felicitats, 

Blancs, ja era hora. Ens heu des-

cobert que l'univers blanc està 

ple de color i que, quan us hi 

poseu, podeu arribar a fer una 

gran festa". I recordava que "els 

Blaus no estem de vacances, 

som aquí i tenim molta corda 

per continuar!".

Moreno també va posar en valor 

l'èpica viscuda unes hores abans 

al concurs de rajolers. "El primer 

diumenge ens preguntàveu on 
estava el sentimiento, i crec que 

ha quedat claríssim avui al Pa-
lau", mentre a la plaça els Blaus es-
clataven cridant "Gontan, Gontan, 

Gontan!" [el seu rajoler improvi-sat. Llegiu-ho a la pàgina següent].

En acabat, arribava el moment simbòlic de l'intercanvi de moca-
dors i l'obligada abraçada i petó entre els dos caps de colla, sege-
llat per aplaudiments entusiastes 

i una multitudinària cantada de La 

Guimbada mentre els mocadors 

onejaven a la plaça.

Per bé que el jurat valora molts altres aspectes a l'hora de procla-
mar un vencedor, les 11 proves 

puntuables –amb puntuacions molts ajusatdes �ins al �inal– atre-soren l'essència de la rivalitat en-
tre colles que és el pinyol de la festa 

major granollerina, especialment 

el concurs de rajolers. C.RIOBÓ

Futbolí i escacs blancs i dòmino blau

La matinal de jocs de divendres va eixamplar el marcador blanc, tot i que 
blaus també aconseguir els seus primers punts. Les partides de futbolí 
(90-84) i d'escacs (73-68) van donar ambdues la victòria a la colla blanca, 
mentre que la blava es va imposar en les de dòmino (47-50).

X.SOLANAS

XAVIER SOLANAS

La primera prova de competició 

va aportar els primers punts per 

a la colla blanca. Així, els Blancs es 

feien tant amb el Correvent adult, 

com amb l'infantil, demostrant 

tenir més bufera que els blaus i 

encetant el marcador amb bons 

presagis. Així, el carrer Anselm 

Clavé va viure la primera prova, 

en què Blancs va aconseguir la fita 

de moure les boles de porexpan 

en gairebé dos minuts menys que 

la colla blava. 

La colla blanca 
començava amb 
triomf al Correvent

BON ROTLLO  El veredicte es va cloure amb el simbòlic intercanvi de modadors
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FESTA MAJOR BIB 2022  EL CANVI PRECIPITAT DE RAJOLER BLAU VA PASSAR FACTURA A LA COLLA, QUE SÍ QUE VA CONSOLIDAR UNA PROVA HISTÒRICAMENT BLANCA

El concurs de rajolers ha tingut un 
color inequívocament blanc. Sense 
desmerèixer-la, la victòria blan-
ca mereix una explicació. Dijous, 
els Blaus van saber que el rajoler 
Miquel Locubiche havia patit una 
lesió i diumenge no podria assumir 
el seu paper a la prova. S'imposava, 
doncs, una solució d'emergència.

Dissabte escalfaven les xarxes 
distribuint un vídeo en què es des-
velava l'alternativa. Rere el rètol 
"calienta que sales", es presenta-
va la gran esperança de la colla, amb 
posat seriós i vestit amb un barnús 
de calor blau i el nom a l'espatlla: 
The Göntan, el suplent. Aquest no 
era altre que Àlex Gontan, excap de 
la colla blava, que assumia aquest 
repte majúscul. Com els futbolistes, 
ell i el seu equip –l'accidentat Locu-
biche fent de Bailo i els companys 
Oriol Barnet i Xavi Guijarro com 
a coachs– es preparava veient els 
vídeos de concursos d'anys ante-
riors, i David Galí també va tenir la 
cortesia d'oferir-los la seva bòbila 
per poder fer una jornada d'entre-
nament amb el fang.

Ja diumenge, al Palau d'Esports, 
l'entrada dels dos rajolers va ser tri-
omfal, acompanyats dels respectius 
bailos amb ulleres de sol i marcant 
actitud. Un cop fets tots els prepa-
ratius, el comptador es posava zero 
i començava la primera de les tres 
tandes de cinc minuts, que ja va ser força definitòria de com anirien les 
coses. Galí –amb un equip format 
per Anna Asbert, Josep M. Martínez 
i Xavi Raich– va sortir disparat, i 
ben aviat va doblar el nombre de 
peces del seu rival. The Göntan, per 
la seva banda, semblava més preo-
cupat pel bon acabat de les rajoles 
que fabricava i evitar així que fossin 
descartades pel jurat, constituït per 
membres del Col·legi d'Aparella-
dors. El resultat de la primera ronda 
va ser de 27 rajoles del rajoler blanc 

El rajoler David Galí guanya amb 

contundència al debutant Gontan

Blaus consolida l'èxit 
de l'estirada de corda

xavier solanas

FORÇUTS  Blaus, amb Ernest Gullón al capdavant, torna a guanyar la prova

xavier solanas

CELEBRACIÓ  Galí alçat pels seus companys un cop proclamat guanyador

Blaus és el guanyador de l'estirada 
de corda 2022. La colla es va pro-
clamar vencedora tant en la cate-
goria infantil com en l'adulta i així va reafirmar el darrer triomf del 
2019, quan va trencar amb 17 anys 
de regnat per part dels Blancs. 

La prova és una de les més em-
blemàtiques de la festa, i compta 
any rere any amb gran participa-
ció. L'estirada de corda requereix 
força i alhora tècnica, i és aques-
ta darrera en la qual treballen 
les dues colles. Com recordava 
l'speaker Pep Callau, abans de 
començar la prova, un dels mè-
todes més utilitzats és situar als 
participants més forts a l'inici de 
la corda. Aquest any, els selecci-
onats per ocupar aquest lloc en 
l'estirada d'adults van ser Ernest 
Gullón (guanyador del guant d'or 
dels Blaus) i Carlos Blanco (per la 
banda dels Blancs).

L'estirada de corda està pensada 

per ser una competició amb tres 
intents, però enguany només en 
van caldre dos tant en la categoria 
infantil com en l'adulta. En el pri-
mer cas, es va haver de repetir la 
segona estirada per una caiguda de 
part dels participants Blancs, però en la repetició Blaus va reafirmar 
la victòria. Pel que fa a l'estirada 
de corda adulta, la primera estira-
da va durar 19 segons, i la segona 
24. L'acte, carregat de nervis, va 
comptar amb gran expectació per 
part de les dues colles, ja que des 
d'abans de la pandèmia no s'havia 
pogut realitzar.

La reacció dels Blaus en esde-
venir vencedors va ser d'eufòria 
desmesurada. Jennifer Moreno, cap de colla dels Blaus, qualifi-
cava la victòria amb la paraula 

"brutal", i afirmava que aquesta 
edició han utilitzat la mateixa tèc-
nica que els va dur a guanyar l'any 
2019.  àgata lasheras

Punts repartits a la passada

La passada de rajoles va repartir punts a les dues colles, ja que Blancs 
s'enduia la victòria per la mínima en la modalitat infantil i Blaus es va 
imposar en la d'adults. En total, més de 880 rajoles van circular pel carrer 
Anselm Clavé, entre la Fonda Europa i la plaça de la Corona.

La rajola vola més de 20 metres

Dissabte, Blaus va aconseguir imposar-se en el llançament de rajoles al 
parc Torras Villà, en una competició molt igualada en què ambdues colles 
van aconseguir superar els 20 metres de distància en un llançament. Hi 
participaven 20 blancs i 20 blaus, entre homes i dones.

x.solanasx.solanas

–amb més peces refusades– per 19 
del rajoler blau.

A la segona ronda es construei-
xen els cairons, la peça més gran i 
delicada i, per tant, també la més 
exigent. Hi havia molta concentra-
ció i una intensitat creixent. The 
Göntan continuava assegurant les 
peces, però Galí no es va relaxar i 
va tornar a exhibir més velocitat. 
Quan es va fer evident la necessitat 
de prémer l'accelerador per escur-
çar la diferència, el rajoler blau ho 
va fer, però va acabar extenuat. En 
la deliberació, a Galí li van validar 
tots els 21 cairons i a Gontan, 11.

Amb un resultat parcial de 48 a 
30, la remuntada era improbable, 
però no impossible. The Göntan 
optava per treure's les esparde-
nyes i treballar descalç, com el 
seu rival, que tornava a sortir molt 
endollat. En acabat, el resultat del 
jutge Xavier Solà va ser inapel·la-
ble: 41 maons blancs i 25 maons 
blaus, unes xifres que van situar el 

marcador final en 89 a 55.
Tots dos rajolers acavaben molt 

cansats. Galí s'alçava amb una me-
rescuda victòria i Gontan –felici-
tat per uns i altres– feia un paper 
molt meritori, tenint en compte la 
seva inexperiència i que només va 
tenir tres dies per preparar-se da-
vant d'una prova tan exigent. Un 
cop acabada la prova no ha tingut 
inconvenient en desvelar la seva 
estratègia: conscient que gairebé 
no tenia possibilitats de guanyar, 
el seu afany va ser el de "digni-

ficar l'ofici de rajoler i que el 
concurs no es convertís en una 
broma". Per tant, l'objectiu va ser 
construir peces que aguantessin 
l'escrutini del jurat.

El concurs de rajolers va tenir 
altres novetats i moments per al 
record. L'assistència de públic 
va ser tan massiva que va provo-
car un embut que endarreria una 
mica l'inici de la prova. Una de les 
aparicions més aplaudides va ser 
la de l'històric rajoler Joan Josep 
Biscarri i la seva esposa, als quals es va lliurar una fotografia de 
l'edició de la festa major de 1986.

Aquest any el presentador habi-
tual, Pep Callau, tenia altres com-
promisos professionals i el substiu-
ïa el seu germà Jordi. L'speaker per 
excel·lència va tenir certa presència 
a través d'un missatge enregistrat 
en el qual va tenir un record per 
"l'amic i mestre" Vicenç Sàez de 
Tejada, desaparegut al març. Men-tre es projectava una fotografia seva 
amb nas de pallasso, els músics 
Martí Ventura i Ricard Vallina van 
interpretar una versió de la Guim-
bada amb violí i melòdica.  c.riobó
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FESTA MAJOR BIB 2022  EL CANTANT I ACTIVISTA PELS DRETS DE LA COMUNITAT LGTBI+ VA DEDICAR LA CANÇÓ 'MAI' A LES "PERSONES QUE SE SENTEN DIFERENTS"

Misteri desvelat. El jove cantant 

granollerí Joan Liaño, concursant 

de la primera edició del talent 

show televisiu Eufòria i del con-

curs Objectiu Paki de RTV Carde-

deu, ha estat el pregoner blau de 

la festa major 2022. Dijous, Liaño 

feia aparició a la Porxada a bord 

d'un vehicle clàssic de color ver-

mell i amb la bandera del col·lec-

tiu gai a l'espatlla. Al juny, una in-

tervenció seva també va encetar la 

marxa reivindicativa organitzada 

per l'associació local Trenquem 

Armaris i la Coordinadora Femi-

nista amb motiu del dia de l'alli-

berament LGTBI+.

El cantant manifestava l'orgull 

que representa fer de pregoner de 

la festa granollerina, "una mostra 

de rivalitat exemplar", i el fet de 

"tornar a casa, amb la gent que 

El pregoner Joan Liaño advoca 
per la diversitat i la tolerància

xavier solanas

PREGONER MEDIÀTIC  Liaño va reivindicar una festa "de llibertat"

més estimo". També recordava 

"aquell Joan nen, amb la ronyo-

nera dels Blaus penjada, i de-

sitjant viure un any més el ball 

del Drac o el correfoc amb tota 

la il·lusió del món pels dies que 

venien". "Però aquell Joan tam-

bé era un Joan més insegur que 

el d'ara, amb més pors. Aquell 

Joan era un nen que no sempre 

va trobar el seu lloc, ni sempre 

es va sentir lliure de ser qui era".

Com no podia ser d'altra mane-

ra, tractant-se d'un ferm activista 

LGTBI+, el pregó de Liaño tenia un 

component reivindicatiu i en fa-

vor de la diferència i de la toleràn-

cia, "un camí que no ha estat fà-

cil". Per aquest motiu, demanava 

poder fer "una festa segura per 

a tothom, perquè la festa no ho 

és si no la pot viure tothom amb 

la mateixa il·lusió". I, enmig dels 

aplaudiments generalitzats, enca-

ra afegia el desig "que cap nen i 

nena d'aquesta plaça hagi de 

passar pel que jo vaig haver de 

passar a l'ESO i a la primària". 

També exhortava tothom a ser re-

ferent per a les noves generacions. 

"Blancs i Blaus, tenim el deure 

moral de fer unes festes lliures 

de masclisme, sense homofòbia 

i inclusives. Sentiu-vos orgu-

llosos i orgulloses d'on veniu i 

també de ser qui sou. La nostra 

ha de ser una gran festa, també 

de llibertat".

Primer single en primícia
La primera part del pregó va ser 

breu, però l'intèrpret es guardava 

un parell de sorpreses. La primera 

va ser l'anunci que el seu primer 

single, Mai, s'estrenarà el 9 de se-

tembre a totes les plataformes di-

gitals. La segona, la interpretació 

d'aquest tema en primícia des del 

balcó engalanat de l'Ajuntament, 

que va voler dedicar expressa-

ment "a totes les persones que 

se senten diferents".

Veient l'entusiasta resposta del 

nombrós públic congregat –que 

acompanyava picant de mans 

i il·luminant amb les pantalles 

dels telèfons mòbils– sembla que 

l'elecció de la colla blava va ser en-

certada, tant pel missatge expres-

sat pel mediàtic pregoner com per 

l'insòlit ingredient musical que 

l'acompanyava.  c.riobó

El repte dels Blaus, guanyadors 

de la festa el 2019, va adoptar les 

formes d'un programa concurs, 

el Picafestes, amb un presenta-

dor eixelebrat i sospitosament 

semblant a Callau. Dalt de l'es-

cenari s'enfrontaven una parella 

blava i una blanca, que van haver 

d'anar superant proves sobre el 

coneixement de la festa major. 

"Quedar-se en blanc no és una 

opció", va etzibar el concursant 

blau, penjat d'un porró.

En les seves respostes es va 

anar traslluint el caràcter de cada 

colla i molts dels tòpics que els 

envolten. Blaus van exhibir una 

mica d'autocrítica i molta trampa, 

i a jutjar pels repetits xiulets d'al-

gun sector del públic, als Blancs 

no els va agradar el paperot que 

els van adjudicar. "Són la pulcri-

tud i la coherència personifica-

da i el pijerío a l'extrem", va dir 

el presentador gens imparcial.

El gegant Farras també va fer la 

seva aparició entre el públic per 

dir-hi la seva, de seguida transfor-

mat en una versió humana dalt de 

l'escenari. "Blaus: és el moment 

d'escriure la història, d'escriu-

re aquestes memòries. Blancs: 

no us volem Blaus, us volem a 

l'alçada", va dir en acomiadar-se.

A continuació va arribar el torn 

de la rèplica blanca, defensat úni-

cament per noies de la colla. De 

sobte, va irrompre a la plaça una 

suposada periodista de la BBC 

que s'estava documentant per un 

reportatge sobre la festa grano-

llerina. Això va donar peu a una 

toni torrillastoni torrillas

REPTE BLANC Una presumpta periodista de la BBC va documentar la festaREPTE BLAU  Convertit en el plató del concurs 'Picafestes'

Molt d'humor i crítiques al repte
entrevista en què Blancs va oferir 

la seva perspectiva. "Guanyar 

és important, és part del joc, 

però no és la part essencial de 

la nostra festa", van explicar-li. 

Les noies van enumerar els valors 

de la festa i de la colla, assignant a 

cadascun un color en una pantalla 

gegant. L'eufòria va esclatar entre 

el públic quan tots els colors van 

confluir en un de sol: el blanc. "I 

sabeu què passa quan tens tot 

això? Que la festa la guanyes 

cada any, independentment de 

qui faci més rajoles, qui estiri 

més fort una corda o qui bufi 

millor unes pilotes. I aquesta és 

la raó de ser dels Blancs".

En realitat, això només va ser el 

preàmbul del veritable repte, en 

què les noies van disparar amb 

bala contra la colla rival. "Blaus, 

aquest any dieu que aneu de va-

cances, però això ja ho sabíem. 

Fa anys que esteu de vacances, 

vivint de renda. I d'alcalde. No 

seguirem tenint la millor fes-

ta de Catalunya si seguiu ras-

cant-vos la panxa". També els 

van acusar de manca d'originali-

tat i de copiar les seves iniciatives. 

El repte es va convertir en una 

mena de memorial de greuges en 

què es va fer palès un cert ressen-

timent acumulat sobre la conside-

ració que la colla blanca té per part 

de Blaus, acusant-los de supèrbia, 

d'"excés de testosterona" i de fer 

sempre una festa major a la contra.

Amb la plaça a les fosques, es van 

anar encenent bengales entre el 

públic mentre a la pantalla un text 

i la música recordaven la nissaga 

d'Star Wars, en una edició en què 

Blancs ha viatjat a l'espai.  c.riobó

La sequera d'aquest estiu va fer 

que l'Ajuntament prengués la 

decisió d'aplicar restriccions als 

actes d'aigua del programa, de 

manera que va cancel·lar la re-

frescada popular de dimecres i el 

Xops!, la remullada itinerant amb 

la qual el Drac de Granollers en-

cetava la festa. També Es busca 

l'aigüer va veure reduït el cabal a 

la meitat, i el Correaigua va dismi-

nuir la seva durada a la meitat.

L'aigua no va ser només pro-

tagonista per la seva absència. 

Després d'un agost amb ben poca 

pluja, el primer diumenge de fes-

ta una tempesta va fer la guitza i 

va deslluir la cerimònia d'inici. No 

obstant això, les colles van desafi-

ar la climatologia adversa i a l'hora 

prevista van improvisar una gran 

rotllana sota la Porxada per fer el 

toc d'inici amb el so de gralles i 

tabals. Un toc d'inici que encara es 

va repetir per segon cop, quan els 

núvols van començar a escampar. 

Per bé que alguns grups es van 

anar animant i van sortir en alguns 

punts de la ciutat –com la Guita de 

Blaus, els gegants Galí i Biscarri o 

els Ganxets de Blancs–, els tècnics 

de so i llum i el personal de Cultu-

ra van anar de corcoll a causa del 

ruixat, de manera que la cerimònia 

pròpiament dita es va cancel·lar. 

Protagonisme de 

l'aigua, tant per la 

presència de pluja 

com per l'absència
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FESTA MAJOR BIB 2022  ELS DIABLES VAN DESAFIAR LA PLUJA I VAN RETORNAR ELS VERSOS SATÍRICS A LA PORXADA, QUE TAMBÉ VA ACOLLIR LA DIADA CASTELLERA

Els Diables, que festegen els 30 

anys de la colla jove i els 25 de la 

colla infantil, havien promès algu-

na sorpresa durant els Versots i 

aquesta va arribar tot just comen-

çar. Un missatge preenregistrat del 

periodista Carles Porta va donar la 

benvinguda a l'acte: "És com fer 
la intro de Crims, però avui amb 
molts més morts", va advertir amb 

humor, en referència a l'escabetxina 

verbal de la colla, que reparteix crí-

tiques a tort i a dret. En aquest sen-

tit, la veu de Porta va reconèixer que 

"certament, els Diables i jo tenim 
una cosa en comú: revelem veri-
tats a dojo, que no deixen indife-
rent ningú. Però tenim una altra 
semblança: els dos posem llum a 
la foscor. Que comenci la matan-
ça i que cremi la festa major!".

Doncs dit i fet. A l'aixopluc de la 

Porxada els membres de la colla es 

van anar succeint dalt d'una rèpli-

ca de la Pedra de l'Encant, ja que 

el ruixat va impedir fer-ho a la de 

veritat, tal com estava previst. Aquí 

van anar alternant els rodolins car-

regats de verí amb les exhibicions 

de foc, i probablement la nova alcal-

dessa és qui va rebre més atenció 

dels banyuts: "Barnusell, Barnu-
sell, Barnusell, tu no ens toquis el 
crostó, ni se t'acudeixi ser com ell 
o haurem de cremar el balcó!".

Els Versots van servir per fer es-

carni de tot. Des de problemàtiques 

de país –el dret a l'habitatge, el cata-

là a l'escola, les reivindicacions del 

professorat o la proposta dels Jocs Olímpics d'hivern al Pirineu– fins a 
qüestions en clau local, com la man-

ca d'espais verds, l'augment de les 

zones d'aparcament de pagament, 

la remodelació del parc del Congost 

o el naixement de l'ateneu popular 

Els Versots posen "llum a la foscor"

Els Xics descarreguen 

un 4 de 7 amb agulla

xavier solanas

CASTELLS  Xics va alçar un 4 de 7 amb agulla per celebrar festa major

xavier solanas

ESPECTACIÓ La tornada dels Versots a la Porxada va ser multitudinària

Els Xics es van assegurar els cas-

tells de 7 a la diada de festa major 

de diumenge a la Porxada. Deixant 

el risc i les construccions de 8 per 

a les properes setmanes, la colla 

de la camisa grana va rubricar un 

4 de 7, un 4 de 7 amb agulla i un 3 

de 7 descarregats, que completa-

ven amb un vano de 5 i un pilar de 

4 caminat per encertar la jornada. 

La colla castellera granollerina 

va celebrar la festa major acom-

panyada d'altres faixes, les dels 

Castellers de Sabadell –que van 

carregar un 4 de 8 que va acabar 

fent llenya, així com sí van descar-

regar un 5 de 7 i un 3 de 7– i les 

dels Marrecs de Salt –que van fer 

un 3 de 7, un 3 de 7 amb agulla i 

un 4 de 7–.  m.e.

Es palesen les ganes de foc

Divendres, Diables de Granollers va fer evidents les ganes de foc que
la ciutadania tenia en la represa de la festa major. Així, el correfoc va 
comptar amb el seguiment de centenars de persones, que també 
van gaudir de les figures que la colla va regalar. 

Els Gegants, de nou en cercavila

El Cosme i la Damiana i l'Esteve i la Plàcida van poder tornar a sortir en 
cercavila per festa major, enguany acompanyats dels gegants de Santa 
Coloma de Gramenet. A més, els gegants de Granollers recuperaven el  
ball de Giravoltes. 

toni torrillas

t.t.

La Malgirbada. "El tema de l'any, 
la gran gestió del Musik N Viu. 
18 edicions faríem enguany, però 
ens heu cardat al riu! Al consis-
tori hi regna la incompetència, 
el Gra hi suma la ignorància, no 
sé si és que l'Església hi fa algu-
na influència". També van demos-

trar frescor i van treure la punta a 

anècdotes molt recents de la festa: 

"Blancs, que no voleu apuntar 
més alt? Us heu quedat sense 
mocadors, feu una comanda 
com cal!". També es van fer ressò 

de l'èxit de la cercavila improvisa-da de dilluns, un cop l'oficial va ser 
anul·lada per la pluja. "S'improvisa 
en una cercavila i ho peta encara 
més. Cultura, esteu fent figa!, no 
us necessitem pas per a res!".

Un any més, van denunciar la in-

seguretat de les dones en els àmbits 

festius i van reivindicar l'empode-

rament femení: "Fins als ovaris 
d'aquest Versot, cada any l'hem 
de repetir! Al final us tallaré l'es-
crot, tranquil·la de nit vull sortir! 

Homenots!, de què aneu? Que 
som al segle XXI, deixeu-vos de 
menyspreu, que jo ho puc fer si 
ho fas tu. Deixem-nos d'entitats i 
de colors, passem del vostre mo-
cador, que qui mereix guanyar la 
festa major som les dones diu-
menge al balcó!".

Estructurat en una quinzena de 

tirades, els Versots van deixar un 

espai generós per a l'autocrítica, 

amb dards enverinats que van ser difícils de caçar pel públic que no 
coneix les interioritats de la colla. Així, van aflorar les crítiques a la 
junta; les dinàmiques entre la colla 

gran, la jove i la infantil; les relaci-

ons amb altres entitats de cultura 

popular ("De joventut aneu escas-
sos, però d'alcohol aneu sobrats. 
Pillen unes tajas de nassos, així 
surten els castells de torçats!", 

van dedicar a Xics) i l'estat del local. 

Capítol a part van merèixer les crí-

tiques rebudes per part d'alguns ve-

ïns de Roca Umbert, queixosos del 

brogit. Per aquests, la rèplica va ser 

contundent: "A la ciutat creix una 
xacra que es queixa del soroll, 
deixeu de donar la turra i fiqueu 
els dits en un endoll! Ho tenim 
ben fotut, el més trist de tot és 
que els polítics els donen suport! 
Veïns pesats i barruts polítics, 
deixeu de cardar nosa als que 
estimem la cultura, als que fem 
alguna cosa! Ja és una clara evi-
dència que a la fàbrica molestem. 
Només fem cultura, impostos no 
aportem. Si el que voleu és pasta, 
a nosaltres no ens busqueu. Però 
hi ha estudis que diuen que per 
cada 1 en donem 10!".

La pluja que va caure dijous no 

va ser cap obstacle per als Diables, 

que van demostrar un extraordi-

nari poder de convocatòria. Sota 

la Porxada no hi cabia ni una agu-

lla i força gent va haver de seguir 

la lectura des de fora, en l'esperat 

retorn a la plaça.  c.riobó



dj, 1 setembre 202226

FESTA MAJOR BIB 2022  L'ACTIVITAT FRENÈTICA DE LES COLLES HA DEIXAT MILERS D'IMATGES GRAVADES A LA RETINA D'ACTIVITATS RECUPERADES I JA CLÀSSIQUES, AIXÍ COM D'ALTRES NOVETATS VINCULADES ALS EIXOS TEMÀTICS DE L'ESPAI DE BLANCS I LES VACANCES DE BLAUS

Finalment, samarretes i mocadors van tornar a tenyir Grano-

llers dels colors de la festa (1). El viatge a l'espai de Blancs 

–i la presentació, per exemple, del nou signe del zodíac, el 

Zuteko (2)– i les vacances amb destí granollerí de Blaus (3) 

han deixat un bon gruix d'imatges de festa, que se sumen a 

les d'actes clàssics que durant dos anys s'han enyorat, així 

com a les d'aniversaris sonats, com els 35 anys de la Guita de 

Blaus (4), i de recuperació d'elements festius, com la Cuca de 

Blancs (5). La colla blanca també va recuperar una històrica 

cursa de cambrers (6), va revalidar propostes ja ineludibles 

com el Correigua (8), així com va protagonitzar naixements, 

com els de les Espurnes (10). Blaus també celebrava la creació 

de noves colles, com les Blaves (7), cremava l'ajuntament (9) i 

acompanyava en els primers 15 anys el Farras (13). La música 

novament va tenir un paper protagonista, amb concerts diaris 

i propostes consolidades com l'Electropark de Blaus (11) i el 

Rock al s Porks de Blancs (12). – Fotos de xavier solanas / 
excepte 11 i 13, de toni torrillas

L'àlbum blanc-i-blau

2

6

3 4
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IXÍ COM D'ALTRES NOVETATS VINCULADES ALS EIXOS TEMÀTICS DE L'ESPAI DE BLANCS I LES VACANCES DE BLAUS

7

8
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9

5

1
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El 2012 la poetessa i cantautora 

Ivette Nadal va enregistrar el disc 

titulat Mestres i amics, que volia ser 

un reconeixement a les persones 

que han tingut algun ascendent 

sobre ella. Una dècada més tard la 

granollerina opera en un sentit si·

milar i ha lliurat a imprenta un nou 

poemari, el quart, que altre cop 

vol ser un agraïment “a mestres 
i amics de la vida, de la poesia 
i de la música. És un poemari 
que dedico a molta gent del meu 
entorn que durant aquests anys 
m’ha acompanyat”, explica Nadal.

Camí del text (Edicions Poncia·

nes) es publica avui, dijous, i serà 

objecte d’una primera presenta·

ció, el 16 de setembre a Barcelo·

na, en el marc de la Setmana del 

Llibre en Català i d’una posterior, 

més complerta, a la llibreria Ona, 

el 5 d’octubre. També es donarà a 

conèixer a Granollers, en una data 

encara per concretar.

El volum, de 72 pàgines, conté 

poemes breus i aforismes que Na·

dal va escriure durant la pandèmia. 

L’autora l’ha plantejat com una 

continuació del seu poemari ante·

rior, L'àngel i la infermesa del pen-

sament, publicat fa un parell d’anys 

Ivette Nadal publica el quart poemari, 
"un llibre que mira cap a l’interior"

LITERATURA  'CAMÍ DEL TEXT' ES PRESENTARÀ A BARCELONA EL 5 D'OCTUBRE, EN EL MARC DE LA SETMANA DEL LLIBRE EN CATALÀ 

edicions poncianes

LA PORTADA DEL LLIBRE

per l'editorial Eumo. Com en aquell, es percep el món filosòfic de Josep 
Maria Esquirol, que ha exercit una forta influència en l’obra i el pensa·

ment de Nadal i a qui considera el 

seu “filòsof de capçalera”.

Poesia i pensament
La paraula “camí” apareix en al·

guna cançó de la cantautora –com 

Versos enllà del camí, per exem·

ple– i també titula el seu primer 

poemari, Camí privat, de 2009. A la 

recerca d’una “identitat literària” pròpia, Nadal creu que en aquest 
volum “hi ha una veu més nova” 

i també un major procés de destil·

lació i concentració dels significats. 

“El llibre duu aquest títol per-
què és com un camí sense final, 
el dels poemes inacabables. És 
com un trànsit per aquest camí 
sempre en construcció que és la 
llengua i la poesia”.

Encara sobre el seu procés de 

creació Nadal afegeix que “estic 
reduint moltíssim l’escriptura 
perquè ara el que preval és el 
pensament. Representa que son 
textos més breus, però també 
més introspectius. Em faig pre-
guntes filosòfiques amb possi-
bles respostes poètiques sobre 
l’amor, la seducció, l’amistat o 
la malaltia”. 

Per tot plegat, Camí del text su·

pera l’àmbit de la poesia i esdevé 

també un llibre de pensament que 

pot captar l’atenció de lectors que 

comparteixin els interessos de 

l’autora, com ara la filosofia, la música o la història de l’art. “Això 
també em passa amb la música. 
Entenc que la gent necessita 

una orientació i tendeix a clas-
sificar i posar etiquetes, però 
tant en el món musical com en 
el món poètic no saben ben bé 
on col·locar-me”, conclou.  

xenia lau

TONY NAVARRO

laia centellas

LAIA CENTELLAS  L'autora amb la portada del conte sobre la mort

Com explicar temes complexos o 

delicats a la canalla, de manera en·

tenedora i fer·ho amb tacte? Tots 

els pares i mares s'han trobat algun 

cop en aquesta situació. Un conte 

infantil pot servir com a eina per 

abordar la mort d'un ésser estimat. 

La il·lustradora Laia Centellas —nascuda a Lliçà d'Amunt, però es·

tablerta a Granollers des de fa més 

d'una dècada— ha publicat ¿Dón-

de está mi mamá?, un conte adreçat 

a infants a partir de 4 anys.

"Hi ha gent que opina que d'ai-
xò se n'ha de parlar quan passa, 
i jo penso que és al revés, que 
els nens haurien de tenir eines 
abans, per quan succeeix. Que 
no sigui tan tabú", opina Cente·

llas. "És important que la mort 
es pugui viure amb normalitat 
des de petits, perquè és una de 

"La mort és un tema 

que hem de treballar, i 

crec que hi puc ajudar"

LAIA CENTELLAS HA BOLCAT PART DE LES SEVES EXPERIÈNCIES PERSONALS AL CONTE INFANTIL '¿DÓNDE ESTÁ MI MAMÁ?'

Tony Navarro 

debuta amb una 

novel·la històrica 

i antibel·licista

El cineasta granollerí Tony Navar·

ro s’ha passat a la narrativa escrita 

amb la novel·la autoeditada Cuan-

do los ángeles de la guarda lloran, 

disponible en diferents formats a 

través de la plataforma Amazon.Inspirat en fets històrics, el relat 
transcorre a Anglaterra i segueix 

les passes de Killian Baker, un nen 

de 13 anys de família humil, des 

de la seva adolescència a la dè·cada dels 30 fins que, ja convertit 
en adult, pren la decisió d'allis·

tar·se a l'exèrcit arran de l’esclat 

de la Segona Guerra Mundial. La història va combinant les vicissi·
tuds del jove Baker —també les 

amoroses— amb l’èpica del re·refons històric. En aquest sentit, alguns lectors han lloat la sòlida 
construcció dels personatges i 

l’encertada ambientació, ben do·

cumentada. Al relat també es par·

la amb profusió de la Guerra Civil 

Espanyola i de l’èxode de famílies 

senceres cap a la frontera amb 

França, a la recerca de refugi.

Navarro ha debutat amb una primera novel·la d’esperit pacifis·

ta que, de manera emotiva, barre·

ja cruesa, horror i bellesa a parts 

iguals i vol enganxar al lector.

Formació audiovisual
El 2012 l’autor va fundar la pro·

ductora audiovisual Dawn Melodi·

es Productions, a través de la qual 

ha realitat videoclips i curtme·

tratges, entre aquests Subliminal 

(2015), Hōfuku-Revenge (2016) 

i Memorias del agua (2017), una història sobre diversitat racial i 
sexual escrita, dirigida i produïda 

en col·laboració amb Anaís Medi·

na i rodada a la piscina municipal 

de Parets del Vallès. El darrer títol 

que ha realitzat amb la seva pro·

ductora és La chica del extraño se-

creto (2020). 

NOVETAT EDITORIAL

n Ivette Nadal ha estat present els 
darrers dies a la ciutat per un altre 
motiu: el paper com a Relatora de la 
Festa Major de Blancs i Blaus. Sobre 
l’experiència, Nadal confessa que “el 

que més m’ha sorprès és que, per 

uns dies, la ciutat s’ha obert molt 

més a mi i m’he sentit més part de la 

família granollerina. Sé que potser 

això canviarà un cop acabada la fes-

ta, però ha estat una sensació molt 

bonica”. Els quatre textos que con-
formen el relat —inclòs el poema La 

trobada, inspirat en la festa i la ciutat, i 
que el presentador Pep Callau va llegir 
abans de pronunciar el veredicte— es 
poden llegir i descarregar al web www.

granollers.cat/festamajor.

UNA PLOMA AMB 
UNA MIRADA POÈTICA 
I MUSICAL A LA FESTA

meva experiència".

Centellas té molt clar el missatge 

que ha volgut transmetre amb el 

seu treball: "La gent que no hi és, 
en realitat hi és sempre. Quan 
hi penses, quan els recordes, 
quan els somies, no els pots to-
car físicament, però estan amb 
tu sempre. Jo als meus pares 

els noto constantment i sé que 
estan amb mi i m'estan acom-
panyant en tot el que faig", re·

flexiona. Per a Centellas el tema no 

està esgotat. De fet, un dels seus 

projectes és una novel·la gràfica 

per a adults, de caràcter més au·

tobiogràfic, parlant de la seva ex·

periència amb la mort. 

les poques coses segures que te-
nim a la vida".

Aquest és el primer projecte en 

el qual Centellas assumeix l'autoria 

de la narrativa i el dibuix, i ha estat 

difícil de dur a terme, no tant per 

l'aspecte redaccional com per la 

càrrega emocional que ha compor·

tat. "S'inspira en una experiència 
personal i m'ha remogut coses, 
però crec que m'ha anat molt 
bé i ha estat terapèutic també". 

El germà bessó de l'autora va mo·

rir durant el part, la seva mare no 

va poder superar un càncer quan 

ella tenia 15 anys i va perdre al seu 

pare quan en tenia 23, "de manera 
que el tema de la mort sempre 
ha estat present a la meva vida. 
És quelcom que hem de treballar 
i crec que, d'alguna manera, pot-
ser hi puc ajudar a través de la 
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ELS PREMIS
Els treballs concursants poden presentar-se en tres categories 
diferents:

LITERÀRIA
- 33è Premi de Novel·la Vallès Oriental.
- 33è Premi de Poesia
- 22è Premi de Sociolingüística del Vallès Oriental

ACCIÓ CÍVICA
- 11è Premi Ramon Casanovas, a l’acció
cívica a favor de la llengua catalana

COMUNICACIÓ
- 11è Premi Eugeni Xammar de comunicació

NARRATIVA JOVE
- Premi narrativa Jove del Vallès Oriental

33È PREMI DE NOVEL·LA VALLÈS ORIENTAL
Dotat amb 2.500 euros.

Condicions específiques: els treballs hauran de tenir una extensió 
mínima de 100 pàgines DIN A4, amb lletra del cos 12 i 30 línies per 
pàgina.

33È PREMI DE POESIA VALLÈS ORIENTAL
Dotat amb 1.800 euros.

Condicions específiques: els treballs hauran de tenir una extensió 
d’entre 150 i 500 versos.

11È PREMI RAMON CASANOVAS D’ACCIÓ CÍVICA
A FAVOR DE LA LLENGUA CATALANA
PATROCINAT PER LA FAMÍLIA CASANOVAS
Dotat amb 1.000 euros.

Condicions específiques: està destinat al reconeixement d’accions i 
iniciatives cíviques, individuals o col·lectives, o d’empreses a favor 
de la presència, l’ús i el prestigi públic de la llengua catalana. Les 
accions i iniciatives candidates a aquest premi hauran d’haver estat 
produïdes inicialment o parcialment en el període comprès entre 
l’octubre del 2021 i el setembre del 2022.

-Les propostes han d’incloure una breu memòria descriptiva 
de l’acció o iniciativa.

22È PREMI DE SOCIOLINGÜÍSTICA 
DEL VALLÈS ORIENTAL
Dotat amb 1.000 euros.

Condicions específiques dels treballs:
-Els treballs han de tenir una extensió mínima de 40-50 
pàgines (format ISO A4), a un espai i mig.
-Els treballs que hagin estat subvencionats o becats per 
Òmnium no podran optar a aquest premi.
-No es poden concedir premis ex aequo ni accèssits

11È PREMI EUGENI XAMMAR DE COMUNICACIÓ
Dotat amb 1.000 euros.

El premi s’atorga a periodistes, articulistes i/o mitjans de 
comunicació que hagin destacat per la seva contribució 
compromesa amb el lema d’Òmnium Cultural –llengua, cultura, país– 
i per una aposta per formats i models innovadors al Vallès Oriental.
Condicions específiques: les propostes han d’incloure una breu 
memòria descriptiva de l’acció o iniciativa.

PREMI NARRATIVA JOVE DEL VALLÈS ORIENTAL
Dotat amb 800 euros

Podran optar al Premi obres en prosa narrativa de creació 
estrictament literària (narrativa breu, contes, viatges, records 
o impressions).
Condicions específiques:

-Edat de 18 a 35 anys (menors de 35 anys complerts fins 
el 3 d’octubre d’aquest any).

-Els treballs han de tenir una extensió mínima de 25.000 
caràcters i màxima de 50.000 caràcters, sense comptar 
els espais.

CONDICIONS DE PRESENTACIÓ
Tots els treballs concursants han de ser originals i inèdits, 
escrits en català i no han d’haver estat guardonats prèviament, 
ni presentats simultàniament en cap altre concurs, ni presentats 
en edicions anteriors del present concurs, com tampoc editats.

Cada autor/a o entitat no podran presentar més d’un treball per 
persona/entitat i modalitat a la present edició. Tampoc podran 
presentar-se més de dues vegades en diferents edicions dels 
presents premis i categories.

Tots els treballs originals s’han de trametre per correu electrònic, 
a l’adreça festalletresvalles@omnium.cat i cal seguir el 
procediment següent:

1) En l’apartat Assumpte s’ha de fer constar el nom del premi 
al qual s’opta.

2) En el cos del missatge s’ha de fer constar el nom del 
premi, el títol de l’obra i, si escau, el pseudònim de l’autor.

3) L’original que opta al premi s’ha d’adjuntar a aquest 
missatge en format PDF. Aquest document en format PDF 
ha de tenir com a títol el mateix de l’obra.

En un altre document adjunt, en format Word, s’hi ha de fer constar 
les referències que permetin identificar l’autor (nom, cognoms, 
adreça, codi postal, localitat, a/e telèfon i NIF). Aquest document 
s’ha d’anomenar amb la paraula plica seguida del nom de l’obra.

La persona responsable, que no és membre del jurat, rebrà els 
originals i garantirà l’anonimat dels autors. Un cop s’hagi rebut 
l’original es confirmarà per correu electrònic a l’autor/a.
El termini de recepció per part dels autors/es, de les obres aspirants 
al premi és el 3 d’octubre del 2022.

ADJUDICACIÓ I DOTACIÓ
L’adjudicació del premi serà duta a terme per un jurat independent, 
format per persones preferentment del Vallès Oriental i de l’àmbit 
humanístic, de la llengua i cultura catalana escollides per la Junta del 
Vallès Oriental d’Òmnium Cultural. La composició d’aquest jurat serà 
publicada juntament amb la publicitat corporativa d’aquest acte.
El jurat seguirà el procediment de votacions successives fins a 
obtenir una majoria de vots a favor d’una obra determinada. En cap 
cas el premi no podrà ser dividit. Si, tanmateix, el jurat creu per 
unanimitat que cap dels treballs presentats no assoleix la qualitat 
mínima, els premis no podran ser adjudicats.

El veredicte dels jurats es farà públic en el marc de la Festa de les 

Lletres Catalanes del Vallès Oriental, el 25 de novembre del 2022.

Òmnium Cultural es reserva els drets d’autoria de la primera edició 
de les obres premiades, en qualsevol suport, i en tot cas fins a un 
any després de la concessió del premi. Passat aquest termini o per a 
edicions ulteriors que s’escaiguin, els autors podran editar les obres 
tot fent esment del guardó concedit i d’Òmnium Cultural del Vallès 
Oriental. En el cas d’incomplir les bases dels premis pel que fa a la 
publicació de les obres guanyadores, els autors hauran de retornar 
l’import íntegre del premi.

La dotació del premi estarà subjecta a la retenció corresponent en 
concepte d’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF).

Les qüestions no previstes en aquestes bases seran resoltes pel 
Secretariat de Premis d’Òmnium Cultural del Vallès Oriental, un cop
escoltat el parer del jurat corresponent.

La participació suposa l’acceptació d’aquestes normes generals, 
i de les condicions específiques de cada premi, com també dels drets 
i deures que se’n derivin.

Òmnium Vallès Oriental en el seu propòsit de fomentar la creació 
literària en llengua catalana així com reconèixer la tasca que fan 
entitats i/o persones en favor de la nostra llengua convoca anualment 
els premis de les Lletres Catalanes del Vallès Oriental.

VALLÈS ORIENTAL

Per a més informació podeu contactar amb nosaltres al telèfon 678 07 85 75 
o també per correu electrònic a l’adreça festalletresvalles@omnium.cat

ÒMNIUM CULTURAL VALLÈS ORIENTAL
Espí i Grau, 1 3r · 08401 GRANOLLERS
festalletresvalles@omnium.cat
Juliol 2022

VALLÈS ORIENTAL
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La festa franquesina d'agost
Com no podia ser d'altra manera, 

tenint en compte les calorades 

extremes del mes d'agost, la re-

frescant festa de l'escuma va tri-

omfar a la festa major de Corró 

d'Amunt. Les Antigues Escoles i la 

zona esportiva van ser els escena-

ris principals d'un programa que 

durant quatre dies intensos va 

portar, entre d'altres, la tradicio-

nal botifarrada que precedeix al 

pregó; la inauguració de l'exposi-

ció Curiós veí; la representació de 

l'obra Escenes de Teatre Boina; la 

projecció de la pel·lícula Alcarràs; 

les actuacions musicals del grup 

Sabana, el duet ECO (Georgina 

Dagas i Oriol Garrell, interpretant 

versions acústiques) o la ballada 

de sardanes amb la cobla Geni- 

senca. La missa de diumenge tam-

bé va incloure el cant dels goigs a 

ricard alonso

LUIS DE ARQUER

XaViEr solanas

POPULAR  TOT I SER ÈPOCA DE VACANCES, EL PÚBLIC VA OMPLIR ELS ACTES PROGRAMATS

HANDBOL. DISSABTE 3, 16 h
FC BARCELONA - FRAIKIN BM 
GRANOLLERS
Palau Blaugrana (Barcelona). Amb Carles 
Garcia

BÀSQUET. DISSABTE 3, 18 h
UE MATARÓ - CB GRANOLLERS
Palau d'esports Josep Mora (Barcelona). Amb 
Arnau Moya

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

MÚSICA  EL CASINO ACULL UN RECITAL DE PIANO DE LUIS DE ARQUER, A BENEFICI DEL XIPRER

Sons solidaris en favor de la inclusió
L'associació Vivir con Arte és una 

entitat sense ànim de lucre, ubica-

da a la Roca del Vallès, que utilitza 

l'art com a eina per a la inclusió 

social. Demà, divendres (20 h), or-

ganitza el seu segon concert benè-fic, en aquesta ocasió un recital de 
solo piano al Casino de Granollers 

que tindrà com a protagonista el 

compositor i improvisador Luis 

de Arquer.

El músic de Cerdanyola del Va-

llès, que també té una trajectòria 

com a compositor de bandes so-

nores, interpretarà un programa 

en què combina peces d'autors 

clàssics com Beethoven, Mozart o 

Chopin amb composicions pròpi-

es i improvisacions.

XaViEr solanas

FESTA DE L'ESCUMA  L'activitat va fer les delícies de petits i grans a les Antigues Escoles

BUFA I REBUFA  Una activitat d'interacció amb bombolles de sabó

Tots els beneficis recaptats en 
aquesta actuació es destinaran 

íntegrament al projecte d'artterà-

pia que Vivir con Arte comença-

rà a partir d'aquest mes amb els 

usuaris de la Fundació el Xiprer. 

Serà un taller de 10 sessions amb 

el grup de persones que assistei-

xen diàriament als dinars i que, 

per circumstàncies de la vida, han 

trencat vincles amb la seva família 

i entorn laboral. 

Les entrades pel concert ja es 

poden adquirir de manera antici-

pada, al preu de 12 euros, al web 

www.vivirconarte.org, a través de 

la plataforma www.atrapalo.com 

o bé a la taquilla del Casino, de 

18.30 a 20.30 h. 

PREVISIÓ METEOROLÒGICA
del dijous 1 al diumenge 4 de setembre

Dijous Divendres Dissabte Diumenge

31º 21º 28º 20º 28º 19º 29º 19º

Sant Mamet. Llerona prendrà el 

relleu festiu dimecres vinent i fins 

a l'11 de setembre, i Corró d'Avall 

tancarà el cicle de festes majors 

franquesines, del 15 al 18 de se-

tembre.  
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Llerona es prepara per la festa major

La festa grossa d'aquest nucli de les Franqueses arrenca dilluns i s'allargarà fins a la Diada. Els primers actes són un partit de futbol al camp de futbol (dilluns, 21.30 h) i una projecció de cinema infantil a la fresca a la carpa del Consell del Poble (dimecres, 20.30 h).
Santa Maria de Martorelles 

encén el festival Guspira

Voltem per l'entorn

GRANOLLERS

DIVENDRES, 2

16, 17 i 18 h Museu de Ciències

Naturals

Animals amagats. Joc de realitat 

augmentada

17.30 i 18.30 h Museu de Ciències 

Naturals

Insectes, crancs i aranyes a les vostres 

mans. Taller familiar

20 h Casino Club de Ritme

Concert benèfic de piano a càrrec de 
Luis de Arquer
DISSABTE, 3

10 h Establiments de Gran Centre

25a edició de la Gran Fira al carrer
16, 17 i 18 h Museu de Ciències

Naturals

Animals amagats. Joc de realitat aug-

mentada 16.30 h Museu de Ciències 

Naturals

Visita guiada a l'exposició Tu

investigues!

DIUMENGE, 4

11, 12 i 13 h Museu de Ciències

Naturals

Animals amagats. Joc de realitat 

AGENDA

Exposicions
Museu de Granollers 

Dimonis. Ex-orcismes i  

in-orcismes de Verdaguer, 

de Cabonsaroque
Fins a l'11 de setembre
Afinitats. Permanent

augmentada

11.10 h Museu de Ciències Naturals

Visita guiada a l'exposició Tu

investigues!

11.30 h Museu de Ciències Naturals

Dissenya el teu cartell de primats! 

Taller familiar

Artistes molt populars i protagonistes de 
proximitat conformen el cartell de la segona 
edició del festival d'arts escèniques Guspira, 
que se celebra aquest cap de setmana a 
Santa Maria de Martorelles.

Enguany compta amb set propostes de 
diverses disciplines artístiques, com ara 
el cinema, el teatre de carrer, la música, 
la cultura popular i el clown. Sobresurt 
la presència de l'actor Pepe Viyuela amb 
l'espectacle Encerrona (diumenge, 19 h). 
L'altre plat fort és el concert de Joan Garriga 
i el Mariatxi Galàctic (dissabte 3, 22 h), 
presentant l'àlbum El ball I el plany. També hi 
actuarà la cantautora de Martorelles Sandra Bautista (dissabte, 20 h).

El programa complet del festival martorellenc es pot consultar a  
www.santamariademartorelles.cat. Les entrades per als tres principals 
espectacles, que són de pagament, ja es poden adquirir a través de la plataforma 
Entrapolis.

Museu de Ciències Naturals

El Venadito-Primats. Fins al 23 
d'octubre
La vida en moviment. Fins a l'11 
de desembre
Tu investigues! Permanent

DIUMENGE, 4

11 h Circuit de Cal Gavatx

Circulació de trens tripulats
DILLUNS, 5

10 h Casal d'Avis i Centre Social de 

Bellavista

Setmana Cultural: tornejos de dòmino 
i parxís i muntatge de l'exposició de 
treballs manuals

17 h Casal d'Avis i Centre Social de 

Bellavista

Setmana Cultural: ballada de sardanes
18 h Casal d'Avis i Centre Social de 

Bellavista

Setmana Cultural: actuació del grup 
musical Flors i Violes
21.30 h Camp de futbol municipal de 

Llerona

Festa major de Llerona: partit de futbol 
a la fresca

DIMARTS, 6

10 h Casal d'Avis i Centre Social de 

Bellavista

Setmana Cultural: tornejos de dòmino 
i parxís
17 h Casal d'Avis i Centre Social de 

Bellavista

Setmana Cultural: exhibició de balls en 
línia
18 h Casal d'Avis i Centre Social de 

Bellavista

Setmana Cultural: exhibició de
sevillanes

DIMECRES, 7

17 h Casal d'Avis i Centre Social de 

Bellavista

Setmana Cultural: actuació del grup La 
Madrugá
18 h Casal d'Avis i Centre Social de 

Bellavista

Setmana Cultural: actuació de
sevillanes

19 h Casal d'Avis i Centre Social de 

Bellavista

Setmana Cultural: concurs de truita de 
patates

LES FRANQUESES
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